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สารจาก
รักษาการแทนอธกิารบดี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5

(ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์)
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ตลอดระยะเวลา 74 ปี นับจากการสถาปนามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรใ์นปี พ.ศ. 2486 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
ยังคงมุ่งมัน่ในการให้ความรู้และพัฒนานิสิต เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้และ
การเช่ือมโยงผลงานวจิยั เพือ่สรา้งนวตักรรมในการพฒันาและการแกไ้ขปัญหาของประเทศ ดงัเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติเสมอมา 

 การท่ีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย วิทยาลยับณัฑติศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลยัขอนแกน่ และคณะบญัชี มหาวทิยาลยัศรีปทมุ 
ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชีครัง้ที่ 5 นี ้ในหัวข้อ “Business & Accounting
Approaches for Thailand 4.0” ถอืเป็นเรือ่งทีน่า่ยนิดเีป็นอยา่งยิง่ ดว้ยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เติบโตอยา่งแขง็แกร่ง
ในศาสตร์รอบด้าน ทัง้สายการเกษตรกรรม วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซ่ึงเป็นศาสตร์ที่สําคัญไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากัน
ในระบบเศรษฐกจิโลก ทีล่ว้นไดรั้บการพฒันาจนกา้วหนา้และมศีกัยภาพในการสรรสรา้งความเจรญิและพฒันาองคค์วามรู้
ที่จะเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป 

 กระผมขอขอบคุณผู้จดัการประชุม ตลอดจนผู้มสีว่นรว่มทุกท่าน สําหรับความรว่มมือและความทุ่มเทอย่างสูงสุด 
โดยกระผมเช่ือมัน่เป็นอย่างยิง่ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดี และสามารถนําไปประยุกต์ใช้
การพัฒนาด้านวิชาการให้เจริญก้าวหน้าและพัฒนาสังคมไทยสืบไป กระผมขออํานวยพรให้ การจัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครัง้ที่ 5 นี ้บรรลุผลสําเร็จดังเจตนารมณ์ทุกประการ
                       



 สําหรับปี 2560 นับเป็นปีที่ 5 ของการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี 
ในฐานะคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดิฉันมีความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งสําหรับ
ความสําเร็จอีกครัง้หนึ่งของการจัดประชุมระดับชาติในครัง้นี ้ โดยการจัดการประชุมระดับชาติในครัง้นี ้ได้รับความร่วมมือ
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบัญชี 
มหาวิทยาลยัศรปีทมุ ในฐานะแกนนาํเรายงัคงความมุง่มัน่ทีจ่ะดาํเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง และใหค้วามสาํคัญทางดา้นการศึกษา
และการวิจัย เพ่ือสนับสนุนแนวทางนโยบายของรัฐบาลในการเป็นพลังขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการทําให้ประเทศ
บรรลุเป้าหมายไปสูยุ่คไทยแลนด์ 4.0 นําเทคโนโลยทีีม่อียูข่บัเคลือ่นให้สอดคลอ้งกับนโยบายของรัฐบาล และสร้างสรรคส์ิง่ใหม่ๆ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสอดคล้องกับกับภารกิจแผนงานโครงสร้างการ สนับสนุนด้านการวิจัยของอาจารย์ นิสิตและ
นักศึกษา เพื่อเป็นฐานสําคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศ อีกทัง้เป็นการเพิม่
ผลงานวิจัยซ่ึงจะนําไปสู่การตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติต่อไป 

 ในนามคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณผู้จัดการประชุมทุกท่านและทุกสถาบัน
ทีช่่วยผลกัดนัใหก้ารจดัการประชุมฯ เป็นไปดว้ยด ีและหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การประชุมในครัง้นีจ้ะมสีว่นสง่เสรมิการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ที่ทรงคุณค่า และสามารถช่วยพัฒนาวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีได้อย่างยัง่ยืนสืบไป

(รศ.ดร.ศศิวิมล มีอําพล)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สารจาก
คณบดีคณบดีหารธรุกิจ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5



(รศ.ดร.วินิต ชินสุวรรณ)
คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สารจาก
คณบดีวทิยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ มหาวทิยาลัยขอนแกน

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5

 ในนามของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานการประชุม

ทางวิชาการสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชีครัง้ที่ 5 (The 5th Annual National Conference on Business 

and Accounting : NCBA) ภายใต้หัวข้อ “Business & Accounting Approaches for Thailand 4.0” ซ่ึงสอดคล้อง

ตามรูปแบบเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งขับเคล่ือนประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมอย่างมัน่คง มัง่คัง่

และยั่งยืน ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ร่วมจัดการประชุมทางวิชาการในครัง้นี้ และขอช่ืนชมผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า มหาวิทยาลัยศรีปทุมท่ีได้เล็งเห็นความสําคัญของการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการและการแลกเปล่ียนองคค์วามรู ้ตลอดจนการสรา้งเครือข่ายความรว่มมือทางวชิาการมาอย่างตอ่เนือ่ง

 การไดร้บัเกยีรตริว่มเป็นเจ้าภาพจัดประชุมทางวชิาการระดบัชาตใินครัง้นี ้ไมเ่พยีงแตเ่ป็นการสรา้งความรว่มมือ

ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ เท่านัน้ แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในร่วมมือกันเสริมสร้างศกัยภาพทาง

การวจิยัธุรกิจและการบญัชีให้เขม้แขง็ อนันาํไปสูก่ารผลกัดันใหเ้กิดความรูซ่ึ้งสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์

ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  การประชุมทางวิชาการสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชีในครัง้นีจ้ะเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อทุกภาคส่วน และขอขอบคุณคณะทํางานจัดการประชุม รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตลอดจนหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องไว้ ณ ที่นีเ้ป็นอย่างสูง

(รศ.ดร.วินิต ชินสุวรรณ)



สารจาก
คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยหอการคาไทย
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5

(ดร. ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 ภายใตภ้าวการณก์ารแขง่ขันทางธุรกิจท่ีทวคีวามรุนแรงมากยิง่ขึน้ การปรบัตัวและเตรียมพร้อมกบัความเปลีย่นแปลง
เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากในปัจจุบัน การพยายามสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่จึง เป็นจุดเริ่มต้นในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมัน่คง สถาบันการศึกษาจึงมีบทบาทที่สําคัญในการสนับสนุนให้เกิด
พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องผ่านการดําเนินงานวิจัยที่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติ (Practical based research) 
 ในโอกาสนีม้หาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีความมุ่งหวังท่ีจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญในการมีส่วนช่วยสนับสนุนและ
สง่เสริมการวจิยัและพัฒนาเพือ่เผยแพร่องคค์วามรู้ทีไ่ดจ้ากการศึกษาวจิยัระดบับณัฑิตศึกษาในการประชุมวชิาการระดบัชาติ
สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครัง้ที่ 5 อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อนําไปสู่การพัฒนาประเทศไทย
อย่างยัง่ยืน



   คณะบญัชี มหาวทิยาลยัศรปีทมุ ตระหนักถึงความสาํคญัของงานวจิยั และงานวชิาการ โดยสง่เสรมิและ
สนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผลิตผลงานวิจัย งานวิชาการ อย่างต่อเน่ืองและสมํา่เสมอ ความร่วมมือ
ทางวชิาการในการจดัการประชุมวิชาการระดบัชาต ิสาขาบรหิารธุรกจิและการบญัชี ครัง้ท่ี 5 เพือ่ให้คณาจารย ์นักวชิาการ 
นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สามารถแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ผลการวิจัย ประสบการณ์ 
สามารถนาํไปพัฒนาการเรยีนการสอน การสรา้งเครือข่ายความรว่มมอืดา้นวชิาการ การพฒันาผลงานวจิยัดา้นวชิาการ
ให้มีความเข้มแข็ง ยัง่ยืน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัดิ์)
คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สารจาก
คณบดีคณะบัญช ีมหาวทิยาลัยศรีปทมุ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5



(ดร. ยอดมนี เทพานนท์)
ประธานคณะทํางานการการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ 

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครัง้ที่ 5 

 จากการตอบรับที่ดียิ่งจากนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจที่ร่วมนําเสนอผลงานและแลกเปล่ียน
ความคดิดา้นตา่งๆ ในการประชุมวิชาการระดบัชาติสาขาบรหิารธุรกจิและการบญัชีครัง้ทีผ่า่นมา ภายใตค้วามรว่มมอืระหวา่ง 
คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์รว่มกบั บณัฑติวิทยาลยั มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย วทิยาลยับัณฑิตศึกษา
การจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครัง้ที ่5 ขึน้ ในวนัเสารท์ี ่27 และ วนัอาทติย์ที ่28 พฤษภาคม 2560 ณ คณะบรหิารธุรกจิ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พร้อมกันนี้ได้จัดการบรรยาย ในหัวข้อ “Business & Accounting 
Approaches for Thailand 4.0” เพื่อตอบรับความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่กําลังจะเกิดขึ้นประเทศไทยในเร็ววันนี้
ตามนโยบายของรัฐบาล
 ในนามของคณะทํางานจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั ้งที่ 5 
ดฉินัขอตอ้นรบัคณะวทิยากร นักวิจัย และผู้นาํเสนอผลงานวิชาการทกุท่าน หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การประชุมฯ ครัง้นีจ้ะเป็นเวที
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นด้านการบริหารธุรกิจและบัญชี และขอขอบคุณคณะทํางานทุกท่านท่ีทุ่มเท
ทํางานเพื่อให้การประชุมทางวิชาการครัง้นีส้ามารถดําเนินการได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

สารจาก
ประธานคณะทำงาน
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5
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คณะกรรมการพิจารณาบทความ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รศ.ดร.ทิพยรัตน  เลาหวิเชียร  รศ.ดร.ธารินี พงศสุพัฒน

รศ.ดร.ภัทรกิตต เนตินิยม รศ.ดร.ยุรพร   ศุทธรัตน

รศ.ชื่นจิตต   แจงเจนกิจ รศ.ไพบูลย ผจงวงศ 

รศ.ยุพาวรรณ   วรรณวาณิชย ผศ.ดร.ทรงพร   หาญสันติ

ผศ.ดร.พิพัฒน นนทนาธรณ ผศ.ดร.รัตนทนา  สังขพงษ 

ผศ.ดร.สิริจินต   วงศจารุพรรณ ผศ.ดร.สุรางค   เห็นสวาง 

ผศ.ดร.หฤทัย นําประเสริฐชัย ผศ.ดร.อภิชาติ พงศสุพัฒน 

ดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย  ดร.จารุภา วิภูภิญโญ 

ดร.ณัฐพล   พันธุภักดี ดร.ณัฐวุฒิ   คูวัฒนเธียรชัย 

ดร.ธงชัย  ศรีวรรธนะ ดร.ธํารงศักดิ์   เศวตเลข 

ดร.ธีรารัตน  วรพิเชฐ ดร.ประพิมพรรณ   ลิ่มสุวรรณ 

ดร.พรเทพ   รัตนตรัยภพ ดร.พลวัฒน  เลิศกุลวัฒน 

ดร.พิทวัส  เอื้อสังคมเศรษฐ ดร.ไพฑูรย  เจตธํารงชัย 

ดร.ยอดมนี  เทพานนท  ดร.ศิริรัตน   โกศการิกา 

ดร.ศุภชาต  เอี่ยมรัตนกูล ดร.ศุภฤกษ   สุขสมาน 

ดร.สุชาดา  เจียมสกุล ดร.สุนียรัตน วุฒิจินดานนท 

ดร.เอกอนงค   ตั้งฤกษวราสกุล ดร.สวัสดิ์  วรรณรัตน 

รศ.ดร.บดินทร   รัศมีเทศ ดร.สุธาวัลย  พฤกษอําไพ

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รศ.ดร.ดนัยพงศ  เชษฐโชติศักดิ์ รศ.พรสิริ  ทิวาวรรณวงศ

ผศ.ดร.กุลเชษฐ    มงคล ผศ.ดร.ครรชิตพล  ยศพรไพบูลย

ผศ.ดร.มนตรี  วิบูลยรัตน ผศ.ดร.รุจิรัตน  พัฒนถาบุตร

ผศ.ดร.นวลฉวี  แสงชัย ผศ.ดร.ปราโมทย  ศุภปญญา

ดร.กิตติพงษ  ศิริโชติ ดร.วนิดา  พลเดช

ดร.อโณทัย   รัตนกุล  ดร.ปณัทพร   เรืองเชิงชุม

ดร.ภิญโญ   รัตนพันธุ  ดร.ภัทรวดี   เพิ่มวานิชกุล

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5
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คณะกรรมการพิจารณาบทความ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ผศ.ดร.ธีรนุช   พูศักดิ์ศรีกิจ ผศ.ดร.นภวรรณ  คณานุรักษ

ผศ.ดร.ปราณี  เอี่ยมลออภักดี ผศ.ดร.ลัดดาวัลย   เลขมาศ

ผศ.ดร.ลลิตา  หงษรัตนวงศ ผศ.ดร.วรรณรพี    บานชื่นวิจิตร

ดร.จรัชวรรณ   จันทรัตน ดร.ฐิติกานท  สัจจะบุตร

ดร.ธฤตพน   อูสวัสดิ์ ดร.นงนภัส    แกวพลอย 

ดร.บุญเลิศ   จิตรมณีโรจน  ดร.ประสิทธิ์   มะหะหมัด

ดร.พนิตา   สุรชัยกุลวัฒนา ดร.รวิดา    วิริยกิจจา

ดร.โรจนศักดิ์    โฉมวิไลลักษณ  ดร.สวรส     ศรีสุตโต

ดร.สิริพันธ   วงศอินทวัง  ดร.อนุฉัตร   ชํ่าชอง

ดร.อังศุธร   ศรีสุทธิสอาด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผศ.ดร.จิรพงษ  จันทรงาม ผศ.ดร.ฐิตาภรณ   สินจรูญศักดิ์

ผศ.ดร.ณคุณ  ธรณีนิติญาณ ผศ.ดร.ธารินี  มณีศรี

ผศ.ดร.นิลุบล  ศิวบวรวัฒนา  ผศ.ดร.ประพันธ  ชัยกิจอุราใจ

ผศ.ดร.ประเสริฐ  สิทธิจิรพัฒน ผศ.ดร.พรวรรณ  นันทแพศย

ผศ.ดร.อัจฉราพร  โชติพฤกษ  ผศ.ดร.อัศมเดช  วานิชชินชัย 

ดร.กนกศักดิ์  สุขวัฒนาสินิทธิ์ ดร.กัลยารัตน  ธีระธนชัยกุล

ดร.คมน   พันธรักษ  ดร.ณปภัช   สุขนันทศักดิ์

ดร.ปภาดา   พิชยชนานนท ดร.ประเวศ  เพ็ญวุฒิกุล

ดร.ปาริชาติ  คุณปลื้ม ดร.มนตรี   ชวยชู

ดร.รัญชนา  รัชตะนาวิน  ดร.วรกร   แชมเมืองปก

ดร.สุรีย   โบษกรนัฎ ดร.อนุพงศ  อวิรุทธา

ดร.อุทัยรัตน   เมืองแสน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผศ.ดร.ประวัฒน   เบญญาศรีสวัสดิ์ ดร.ไกรฤกษ  ปนแกว

ดร.อัจฉรา   โยมสินธุ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร.ธีรพรรณ  ศุภเอม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ดร.บุญเกียรติ    เอี้ยววงษเจริญ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ผศ.ดร.วุฒิไกร  งามศิริจิตต

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5
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คณะที่ปรึกษาและคณะทํางานจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5

1. คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ปรึกษา

(รองศาสตราจารย ดร.วินิต  ชินสุวรรณ)

2. รองคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ปรึกษา

(รองศาสตราจารย ดร.ดนัยพงศ  เชษฐโชติศักดิ์)

3. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่ปรึกษา

(ดร.ณัฐพันธ บัววราภรณ)

4. คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ปรึกษา

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิตาภรณ   สินจรูญศักดิ์)

5. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ปรึกษา

(รองศาสตราจารย ดร.ศศิวิมล มีอําพล)

6. ผูแทนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประธานคณะทํางาน

(ดร.ยอดมนี เทพานนท)

7. ผูแทนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รองประธานคณะทํางาน

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกุล)

8. ผูแทนวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะทํางาน

(ดร.ปณัทพร   เรืองเชิงชุม)

9. ผูแทนวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะทํางาน

(นางสาวชวิศา  สิทธิยา)

10. ผูแทนวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะทํางาน

(นางสาวอรุณี  เลื่อนไธสง)

11. ผูแทนวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะทํางาน

(นายพงษพจน  สาระสารินทร)

12. ผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย คณะทํางาน

(นางสุภาภรณ  โชติปกรณกุล)

13. ผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย คณะทํางาน

(นางสาวเพชรรัตน  แจงจั่น)

14. ผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย คณะทํางาน

(นางสาวโทรี่  รัศมีพรหม)

15. ผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย คณะทํางาน

(นางสาวสุวิมล   นพอมรบดี)

16. ผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย คณะทํางาน

(นางสาวนันทภรณ สําอางคศรี)

17. ผูแทนคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะทํางาน

(ผูชวยศาสตราจารยรองเอก วรรณพฤกษ)

18. ผูแทนคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะทํางาน

(นางสาวดลรวี นนทะกา)
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คณะทํางานจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5

รศ.ดร.ศศิวิมล   มีอําพล   ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.หฤทัย  นําประเสริฐชัย  ที่ปรึกษา

ดร.ยอดมนี   เทพานนท   ประธานคณะทํางาน

ดร.ศุภชาต    เอี่ยมรัตนกูล   รองประธานคณะทํางาน

รศ.ดร.ภัทรกิตต  เนตินิยม   คณะทํางาน

ดร.ณัฐพล   พันธุภักดี   คณะทํางาน

ดร.ณัฐวุฒิ   คูวัฒนเธียรชัย คณะทํางาน

ดร.ธํารงศักดิ์   เศวตเลข   คณะทํางาน

ดร.พลวัฒน   เลิศกุลวัฒน   คณะทํางาน

ดร.พิทวัส   เอื้อสังคมเศรษฐ  คณะทํางาน

ดร.สุชาดา   เจียมสกุล   คณะทํางาน

ดร.สุธาวัลย   พฤกษอําไพ   คณะทํางาน

นางศิริวรรณ    ภัทรประภานันท  คณะทํางาน

นางปทมา     ชินธะวรรณ   คณะทํางาน

นางสาวอารีย  สีแสงมุข   คณะทํางาน

นางสาวสุวรี  พวงพลับ   คณะทํางานและเลขานุการ

นางสาวกรรณิกา   มิตรปลอง   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

นายฉัตรชัย   พวงพลับ   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

นางสาวชนัทดา  ภูจํานงค   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

นางตติยา   ขวัญเมือง   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

นายทองปาน  ขันตีกรม   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

นางสาวนภสร  กฤษณจันทร  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

นายนุกูล   อินทรจันทร  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

นางสาวปวริศา  ธีระนังสุ   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

นางสาวปรารถนา  ประสงคสิน   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

นางสาวปุญชญา  แพดิษฐ   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

นางสาวพิมพนภา  อํ่าเอี่ยม   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

นางสาวมิ่งขวัญ  มบขุนทด   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

นายเมธา   อนุรัตนพงศ  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

นางสาวยุพิน  ปญญาสูง   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

วาที่ ร.ต.สมชาย  วังสตางค ร.น.  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

นางสาวสิริภา  ศรีจินดา   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

นางสาวแสงเดือน  บุณรักษ   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

นางสาวอรการณ  วีระชยาภรณ  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

Mr.Joefrey  B.Geroche   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ



ตารางการนําเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังที่ 5 

The 5th Annual National Conference on Business and Accounting 

วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560 

ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

วันเสารที่ 27 พฤษภาคม 2560  หอง 304    ดร.สิริพันธ ดีศีลธรรม  

เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 

13.00 – 13.20 น. การแบงกลุมผูบริโภคนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่ม โดยใชปจจัยความตองการที่มีตอสวนประสม
ทางการตลาด ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จิดาภา ทาํสวน   
อริสรา เสยานนท 

13.20 – 13.40 น. อิทธิพลของสวนประสมแบรนดผูนําองคกรที่สงผลตอการประเมินแบรนดสินคา ธรรมพร สูจิวัฒนารัตน 
ศิริรัตน โกศการิกา 
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย 

13.40 – 14.00 น. การศึกษาความสัมพนัธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P’s) กับพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา อินสตาแกรม         

บัณฑิตา มรรคเวช 
กุลเชษฐ มงคล 

14.00 – 14.20 น. การแบงกลุมผูบริโภคน้ําผลไมพรอมดื่มระดับกลางในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปจจัย
ดานรูปแบบการดาํเนินชีวติ และระดับความตองการสวนประสมทางการตลาด 

ฐิติลักษณ มงคลวิสุทธิ ์  
ธนธร วชิรขจร 

14.20 – 14.40 น. ความคิดเห็นของลูกคาฟารมสุกรพันธุที่มีตอการตลาดแบบองครวมของสายธุรกิจ 
สุขภาพสัตวเครือเบทาโกร 

วมิ ไชยกิจ   
ชื่นจิตต แจงเจนกิจ 

14.40 – 15.00 น. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณคาลูกคาที่ใชบริการราน อาฟเตอรยู ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

ภูมิ ล้ําเลิศลักษณชัย   
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย 

15.00 – 15.20 น. พฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลติภัณฑสําหรับปองกัน
และรักษาโรคทองเสียในสุกรของเกษตรกรในประเทศกัมพูชา 

นัฏพงศ แสงทอง   
ศุภชาต   เอ่ียมรัตนกูล 

  

วันเสารที่ 27 พฤษภาคม 2560  หอง 305   ผศ.ดร.ลดัดาวัลย เลขมาศ  

เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 
13.00 – 13.20 น. Factors Affecting Customer Satisfaction of Sportswear Department 

Store’s Customers in Bangkok 
Chaiyot Norkaew 
Penjira Kanthawongs 

13.20 – 13.40 น. Factors Positively Affecting Purchase Intention of the Leading Online 
Shopping Mall Brand A on Beauty Products of Consumers in Bangkok 

Wanvitoo Lertkitjanuwat 
Penjira Kanthawongs  

13.40 – 14.00 น. Factors Positively Impacting Purchase Intentions of Coffee Drinkers in 
Bangkok 

Godiya Jis Jelison 
Penjira Kanthawongs 

14.00 – 14.20 น. Factors Positively Affecting Brand Preference of Beer Brand A’s 
Customers in Bangkok 

Sunkamol Khongsawatvorakul 
Penjira Kanthawongs 

14.20 – 14.40 น. Factors Positively Affecting Purchase Intention to Stay of Budget Hotels’ 
Foreign Consumers in Bangkok 

Yossawut Laowicharath 
Penjira Kanthawongs 

14.40 – 15.00 น. Sources of Uncertainty in Supply Chain Ecosystem 
of Very Small Power Producers in Thailand 

Nopporn Rattanaparin  
 

 
 
 
 
 



ตารางการนําเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังที่ 5 
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วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560 
ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

วันเสารที่ 27 พฤษภาคม 2560  หอง 306    ดร.พนิตา สุรชัยวัฒนกุล  

เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 
13.00 – 13.20 น. ระดับความจงรักภักดีและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอตราสินคาซีพี(CP) ของ

อาหารพรอมรับประทานแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน 
มานะ นามวยั 
กุลเชษฐ มงคล 

13.20 – 13.40 น. การวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายน้ําดื่มเอ็นเฟรช (N Fresh) 
ตําบลศรีสงคราม อําเภอวังสะพงุ จังหวัดเลย 

พิชญา แกวสุฟอง   
ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 

13.40 – 14.00 น. การวางกลยุทธการตลาดเพื่อสรางยอดขาย และสวนแบงทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑซลิิโคนเจลสําหรับการปองกันและรักษารอยแผลเปนตัวใหมในตลาด
โรงพยาบาล 

อัญชลี โชคอัมพรทรัพย 
กุลเชษฐ มงคล 

14.00 – 14.20 น. อิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ในการตัดสินใจเลือกใช
บริการชางแตงหนาผานสื่อสังคมออนไลน  

กฤษณะ  ศรประสิทธิ์  
ธีรารัตน  วรพิเชฐ 

14.20 – 14.40 น. การแบงกลุมตามระดับความสําคัญดานสวนประสมการตลาดและพฤติกรรมของ       
ผูที่สนใจเชาคอนโดมิเนียมในแนวรถไฟฟาบีทีเอส สายสุขุมวิท 

ปวริศา  ประจวบวนั 
สวรส ศรีสตุโต 

14.40 – 15.00 น. การรับรูคุณคาผลิตภัณฑและความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑอาหารพรอมรับประทานใน
รานสะดวกซื้อของกลุมผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : อาหารพรอม
รับประทานรานคาปลีก 7-11 

สุพรรษา กลิ่นศรีสุข 
ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ 
ศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล 

15.00 – 15.20 น. การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับตราสินคาของผลิตภัณฑเสริมคอมพิวเตอร ในมุมมอง
ของผูซื้อผานทางเว็บไซต 

พิมพณดา วัฒนดิษฐโภคิน 
กุลเชษฐ มงคล 

 
 

วันเสารที่ 27 พฤษภาคม 2560   หอง 307   ดร.สวรส ศรีสุตโต 

เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 
13.00 – 13.20 น. การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑน้ํามันหอมระเหยจากดอกไมไทยสาํหรับผูบริโภคใน

จังหวัดขอนแกน 
ถาวร นันตา   
ทิพยวรรณา งามศักดิ ์

13.20 – 13.40 น. ความคาดหวังและความพึงพอใจของประกันชีวิต ลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร สาขาวาปปทุม 

สุภารวี  เจริญสุข 
ภัทรวดี  เพิ่มวณิชกุล 

13.40 – 14.00 น. การแบงกลุมผูใชบริการรานกาแฟ คาเฟอเมซอน ในดสิเคานสโตรเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใชปจจยัดานพฤติกรรมการซือ้และความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการ 

ชโลธร ดานรักสวย 

14.00 – 14.20 น. ปจจัยดานการรับรูคุณคาและการรับรูความเสี่ยงของผูบริโภคทีม่ีผลตอทัศนคติใน
ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางจากสมนุไพรไทย 

จีรพรรณ รตางศุ   
เอกอนงค ตั้งฤกษวราสกุล 

14.20 – 14.40 น. การแบงกลุมผูซื้อน้ําพริกสําเร็จรูปพรอมทาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปจจัยดาน
ความตองการสวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการซื้อน้าํพริกสําเร็จรูปพรอมทาน 

เนติภูมิ แสงมณ ี
จรัชวรรณ จันทรัตน 

14.40 – 15.00 น. การตระหนักรูถึงตราสินคาผานสื่อรูปแบบใหมของผูบริโภค วิภาวี ศรีสายสุข 
ศิริรัตน โกศาการิกา 
ยุพาวรรณ วรรณวาณชิย 

15.00 – 15.20 น. การแบงกลุมผูใชรถจักรยานยนตบิ๊กไบคขนาดตั้งแต 650 ซีซีข้ึนไป โดยใชพฤติกรรม
ผูบริโภคและทฤษฎีแรงจูงใจในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชุติพงศ นิยมเดช   

 

 



 

ตารางการนําเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังที่ 5 
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วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560 

ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

วันเสารที่ 27 พฤษภาคม 2560   หอง 405   ผศ.ดร.วัชรวี จันทรประกายกลุ  
เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 

13.00 – 13.20 น. แผนธุรกิจ รานจาํหนายผลิตภัณฑแบรนด “ไทย-เดนมารค” มอร มอ..มิลค คาเฟ ขจรวิทย บุตยา 
กุลเชษฐ มงคล 

13.20 – 13.40 น. การแบงกลุมผูซื้อขนมสนุัขในจังหวัดนนทบุรี โดยใชพฤติกรรมการซือ้และความตองการ
ในสวนประสมการตลาดของขนมสุนัข 

ชัชวัตถ วงศแสน 
ศิริรัตน รัตนพิทักษ 

13.40 – 14.00 น. ความผูกพันของลูกคาที่มีตอการใชบริการเรียกแท็กซี่ ผานระบบแอปพลิเคชั่นแกร็บ 
บนสมารทโฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วนิชชา แสงจันทร 
กุลเชษฐ มงคล 

14.00 – 14.20 น. “ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอความภักดีของลูกคา
ตอตราสินคาธุรกิจรานกาแฟสด ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษากรณี สตาร
บัคส คอฟฟ ไทยแลนด” 

จักรพันธุ นาคทุงเตา 
พันธิตรา ปทมานนท 

14.20 – 14.40 น. การใชสื่อสังคมออนไลนที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟในพื้นที่บริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

วรรณภา เวียงนนท        
ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 

14.40 – 15.00 น. ความคาดหวังและการรับรูคุณภาพการบริการของลูกคาตอการใหบริการเคลม
สินไหมรถยนตของ บมจ.กรุงไทยพานชิ ประกันภัย สาขาสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

ปยนชุ  ปรัชญพฤทธิ์   
ทิพยวรรณา  งามศักดิ ์

15.00 – 15.20 น. การศึกษาปจจัยที่มผีลตอการพฒันาผลิตภัณฑ “สลัดถาดพรอมทาน”               
ของโครงการหลวง 

วีณา แซบาง    
ศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล 

 

วันเสารที่ 27 พฤษภาคม 2560  หอง 406   ดร.ยอดมนี เทพานนท  

เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 
13.00 – 13.20 น. ปจจัยในการใชรถตูสาธารณะของผูใชบริการบริเวณทารถตูอนุสาวรียชัยสมรภูมิ                   ชัยภัทร จานุกิจ 

กุลเชษฐ มงคล 
13.20 – 13.40 น. การแบงกลุมผูบริโภคที่ใชสติกเกอรไลน โดยใชปจจัยดานพฤตกิรรมการใช                   

สติกเกอรไลน และความตองการสวนประสมทางการตลาดบริการรานคาเฟที่มี
รูปแบบรานเปนตัวการตูนสติกเกอรไลน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กนกวรรณ คุมโภคา 
จรัชวรรณ จันทรัตน 

13.40 – 14.00 น.  ความพึงพอใจของผูมารับบริการในศูนยบริการสาธารณสุข ศูนย 15 ลาดพราว 
กรุงเทพมหานคร 

ศิรวิชช เอ้ือนิรันดร 
กุลเชษฐ มงคล 

14.00 – 14.20 น. ความคาดหวังและการรับรูคุณภาพการบริการของลูกคาสนิเชื่อเชิงพาณชิย ของทีม
ลูกคาผูประกอบการ 1 ธนาคารกสิกรไทย สาขารอยเอ็ด 

สิริกัลยา โตไทยะ 
ทิพยวรรณา งามศักดิ ์

14.20 – 14.40 น. การรับรูและพฤติกรรมการเลือกรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลนของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล 

ศริยา รุจนพิชญ  
ชื่นจิตต แจงเจนกิจ 

14.40 – 15.00 น. การจําแนกความแตกตางปจจัยดานทัศนคติของสวนประสมการตลาดบริการและ
การรับรูคุณคาเชิงประสบการณของราน After You ระหวางกลุม Gen-X กับกลุม 
Gen-Y ในกรุงเทพมหานคร 

ชุติกานต ดําเนินสุข 
 

15.00 – 15.20 น. การแบงกลุมนักกีฬาตกปลาในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชปจจยัดานพฤติกรรมการ
ตกปลาและความตองการสวนประสมการบริการของการใชบริการทัวรตกปลา 

เต็มสุข ศุกรวรรณ 
ศิริรัตน รัตนพิทักษ 



ตารางการนําเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังที่ 5 
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วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560 

ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

วันเสารที่ 27 พฤษภาคม 2560  หอง 407   ดร.ธีริน  วาณิชเสนี 
เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 

13.00 – 13.20 น. การยอมรับเทคโนโลยพีรอมเพย ของลูกคาธนาคารธนชาต ในเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 

มนัสนนัท ยงลา 
ปราโมทย ศุภปญญา 

13.20 – 13.40 น. การแบงกลุมผูซื้อกระเปาสตางคหนังผูชายโดยใชปจจัยการเลือกซื้อ กรณีศึกษา 
บริษัท ABC 

กัญญธวลั เจียมจิระพร 
พีรพงษ ฟูศิริ 

13.40 – 14.00 น. การสรางแผนธุรกิจและการวางแผนกลยุทธทางการตลาด : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ   
หมูแปรรูป “ตราหมูด”ี 

สันติธร ชืน่โคกกรวด   

14.00 – 14.20 น.  ความคาดหวังและการรับรูคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
สาขาถนนมิตรภาพ (ขอนแกน) 

ณัฐฐิญา  มังคะตา  
ทิพยวรรณา งามศักดิ ์

14.20 – 14.40 น. ผลกระทบของชองทางการสื่อสารของตลาดเชิงเนื้อหาและการสื่อสารแบบปากตอปาก
บนระบบเครือขายที่มีตอการตั้งใจซื้อสินคา 

ภัทรวุทธิ์ สกุลพราหมณ 
ธงชัย  ศรีวรรธนะ 

14.40 – 15.00 น. แนวทางการเพิ่มยอดขายปุยเคมีสําหรับลาํไยของราน A สุพัตรา บุญสุภา 
ธีระ ฤทธิรอด 

15.00 – 15.20 น. ภาพลักษณของการประกวดนางงามตอสังคม ธาราทิพย  สุขดรุณพัฒน 
ศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล 

 

วันเสารที่ 27 พฤษภาคม 2560   หอง 408   ผศ.ดร.ศุภชาต เอ่ียมรัตนกุล  

เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 
13.00 – 13.20 น. การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติและปจจยัสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ

เลือกใชรีสอรทของนักทองเที่ยวในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
กุลนิษฐ ฉัตรอุทัย   
ทิพยวรรณา งามศักดิ ์

13.20 – 13.40 น. การแบงกลุมผูซื้อเสื้อยืดสกรีนลายโดยใชความตองการตอสวนประสมทางการตลาด ชนิดา  ปญโญแกว 
อริสรา เสยานนท 

13.40 – 14.00 น. พฤติกรรมการซื้อ การใช และปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ีตอการตัดสินใจซื้อ
ปุยอินทรีย ของเกษตรกร อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี และ อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี 

ลดารัตน อินทรสงเคราะห 
ทิพยวรรณา งามศักดิ์ 

14.00 – 14.20 น. การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑอาหารวางเครปสําหรับผูบริโภคในเขตเทศบาลนคร
ขอนแกน 

อุษณี โลวณิชเกียรติกุล 
ทิพยวรรณา งามศักดิ ์

14.20 – 14.40 น. การประเมินน้าํหนักความสัมพนัธของระดับความพอใจดานสวนประสมการคาปลีก
และระดับความพอใจดานการบริหารลูกคาสัมพันธที่มีตอความภักดีของรานจําหนาย 
ผลิตภัณฑสัตวเลี้ยงในกรุงเทพมหานคร 

ศรัณย นวลดี   
ธีริน วาณชิเสน ี

14.40 – 15.00 น. ปจจัยแหงความสาํเร็จของธุรกิจออนไลนจาํหนายน้ําพริกบรรจุพรอมบริโภคของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

วสุ ยะขํา   
บดินทร  รัศมีเทศ 

15.00 – 15.20 น. การศึกษาคุณภาพการบริการของสถาบันสอนภาษาตางประเทศ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

ธัญลักษณ ปนเพ็ชร 
ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 
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วันเสารที่ 27 พฤษภาคม 2560    หอง 502   ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม  

เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 
13.00 – 13.20 น. การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตเปลือกแหงตนยาสูบพนัธุเวอรจิเนีย ชุติกาญจน จิรโรจนวณชิ 

ปวีนา กองจันทร 
13.20 – 13.40 น. การลดความสูญเปลาที่เกิดจากการรอคอยในกระบวนการใหบริการลูกคา 

: กรณีศึกษาธนาคาร XYZ จังหวัดขอนแกน 
จิรัชญา โคตรพนัธ   
ปณัทพร เรืองเชิงชุม 

13.40 – 14.00 น. การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาของกระบวนการทํางานจัดจาํหนายผาของ           
รานเค่ียงฮวดคาผา จังหวัดขอนแกน 

ศิริวุฒิ  ตันติเศรณี  
ปณัทพร เรืองเชิงชุม 

14.00 – 14.20 น. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคา กรณีศึกษา หางหุนสวนจาํกัด ศิริมงคล
โฮมเซ็นเตอร 

สิริกัญญา  พักตะไชย 
ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 

14.20 – 14.40 น. คุณภาพการใหบริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาบานดุง จงัหวดัอุดรธาน ี ณัฐนิชา วังโน  
ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 

14.40 – 15.00 น. การศึกษาความคาดหวังและการรับรูในคุณภาพการใชบริการดาน  KTB netbank  
ผานธนาคารกรุงไทยสาขากระนวน 

ธีราภรณ มังคะตา  
ทิพยวรรณา งามศักดิ ์

15.00 – 15.20 น. คุณภาพในการใหบริการระบบโปรแกรมคิว ซิสเต็ม ของเครือโรงพยาบาลพญาไท 
และเครือโรงพยาบาลเปาโล 

เศรษฐปกรณ ถิรายุนนท 
สวัสดิ์   วรรณรัตน   

 

วันเสารที่ 27 พฤษภาคม 2560   หอง 503   ดร.ณัฐพล พันธุภักดี  

เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 
13.00 – 13.20 น. การจัดการประสบการณลูกคาของราน UNIQLO ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 
โชติกา ฉวีวงศพันธ 
ปราโมทย ศุภปญญา 

13.20 – 13.40 น. ความสูญเปลาในโซอุปทานของกระบวนการจัดเก็บสนิคาคงคลงั: กรณีศึกษา       
หางหุนสวนจํากัด ฮ. ไทย 2014 จ. มหาสารคาม 

ปติพงศ ศรีเกษม 
ปณัทพร เรืองเชิงชุม 

13.40 – 14.00 น. การลดของเสียในกระบวนการผลิตผาใบพลาสติกของโรงงาน XYZ  จังหวัดนครราชสีมา ปยวรรรณ จรัสมาศ 
ปณัทพร เรืองเชิงชุม   

14.00 – 14.20 น. การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวดัเลย 

สุจิตรา แสนพันศิริ 
ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 

14.20 – 14.40 น.  ความสูญเปลาของกระบวนการสงตรวจสิ่งสงตรวจ ของกองอายุรกรรม โรงพยาบาล
ABC จังหวัด ลพบุรี 

ดิษพิพัฒน ธนหิรัญรัตน 
ปณัทพร เรืองเชิงชุม 

14.40 – 15.00 น. ปจจัยคุณภาพการใหบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการฝายทะเบียน
รถยนตและภาษีรถยนต กรมการขนสงทางบก กรุงเทพมหานคร 

ธันวา  เก้ือสกุล  
พีรพงษ ฟูศิริ 
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วันเสารที่ 27 พฤษภาคม 2560   หอง 504   ดร.จรัชวรรณ จันทรัตน  

เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 
13.00 – 13.20 น. การจัดการประสบการณลูกคาผูใชอินเทอรเนต็บรอดแบนดในเขตกรุงเทพมหานคร นิพัท จิรวิทยวไิล   

ปราโมทย ศุภปญญา 
13.20 – 13.40 น. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินคาคงคลงัรานโชคชัยคาไม อําเภอชุมพวง 

จังหวัดนครราชสีมา 
ปณิดา ศิริโชคชัย 
ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 

13.40 – 14.00 น. การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการบริการของอูรุงเรืองบริการ  
อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

บุญญาพร ไชยงาม  
 ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 

14.00 – 14.20 น. การศึกษาความคาดหวังและการรับรูการใหบริการ ธนาคารกรุงไทย สาขา            
ตลาดหายโศรก จังหวัดรอยเอ็ด 

สุภาภรณ  กองศรีมา   
ทิพยวรรณา  งามศักดิ ์

14.20 – 14.40 น.  การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสนิคา และลดปริมาณสนิคาคงคลัง ของ การไฟฟา         
สวนภูมิภาค อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

จิตรายุบล  ปภุสะโร 
วันชัย รัตนวงษ         
ประพันธศักดิ์ บูรณะประภา  

14.40 – 15.00 น. ปรับปรุงประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตและบริหารคลังสนิคา (บรรจุภัณฑ) 
กรณีศึกษา บริษัทเคร่ืองสําอาง 

ศรีพยัตต ฉายศรี   
มณิสรา  บารมีชัย 

15.00 – 15.20 น. การจําแนกความแตกตางของปจจัยดานระดับความพึงพอใจในการใชระบบ 
Business Intelligence Portal ของพนักงานกลุม Front office กับพนักงาน         
กลุม Back office ใน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ปาจรีย วงศรัตนไพโรจน 
พีรพงษ ฟูศิริ 
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วันเสารที่ 27 พฤษภาคม 2560   หอง 505   ดร.ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล  

เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 
13.00 – 13.20 น. การประมาณคาความผนัผวนของผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพยกลุมพลังงานและ

สาธารณปูโภค 
นนทรัตน  ชินนรเศรษฐ 
สุรชัย จันทรจรัส 
พงษสุทธิ พืน้แสน 

13.20 – 13.40 น. ความสมัพนัธระหวางการกํากับดแูลกิจการกับผลการดาํเนนิงานของบริษทัทีจ่ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

จักรกฤษณ โพธิ์ลังกา 
ลลิตา หงษรัตนวงศ 

13.40 – 14.00 น. การศึกษาความแตกตางระหวางผูที่มียอดชาํระคงคางและไมมยีอดชําระคงคาง           
โดยใชขอมูลดานพฤติกรรมและความรูทางการเงนิของผูใชบัตร 

จิตรีย นิธิคุณรัฐเลิศ 
ธฤตพน อูสวัสดิ ์
จีรเดช อูสวัสดิ ์

14.00 – 14.20 น.  การศึกษาโอกาสและความสามารถในการทํากําไรโดยปราศจากความเสี่ยง (Arbitrage) 
ในสัญญาซื้อขายทองคําลวงหนาประเทศไทย 

ฉันททัต  ประเสริฐศิลป 
ลลิตา หงษรัตนวงศ 

14.20 – 14.40 น. ความสัมพันธของโครงสรางทางการเงินและกระแสเงินสดอิสระที่มีตอมูลคากิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

พรรณทิพย  อยางกลั่น  
วลิดา  พลาลาํ 
สมชาย เลิศสกุลศรี 
สอนไช สิลาเพ็ด 
วรกร แชมเมืองปก 

14.40 – 15.00 น. ผลกระทบของอัตราสวนทางการเงินที่มีผลตอคุณภาพการควบคุมภายใน 
ของสหกรณในประเทศไทย 
 

รนกร  สุภจินต 
ชัยสรรค  รังคะภูต ิ
ทองเพ็ชร  จันทะนิวงค  
วีรยุทธ สุขมาก 
วรกร  แชมเมืองปก 

15.00 – 15.20 น. ความสัมพันธของผลการดาํเนินงานและความเห็นผูสอบบญัชี กรณีศึกษาบริษัทที่มี
มูลคาทางบัญชีต่ํา 

ณัฐวุฒิ ใจรัก                  
ภัทรกิตติ์ เนตินิยม 

15.20 – 15.40 น. The relationship between Inflation rate and Macroeconomics 
Fundamentals in the case of Thailand 

Tatiyaporn Sirisakdakul 
Kulanart Phutornkotara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางการนําเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังที่ 5 

The 5th Annual National Conference on Business and Accounting 

วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560 

ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

วันเสารที่ 27 พฤษภาคม 2560   หอง 506   ดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย  
เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 

13.00 – 13.20 น. การศึกษาปจจัยที่มผีลกระทบตอราคาหุนกลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร พัทยาพร  พวงใส 
วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 

13.20 – 13.40 น. ประสิทธิภาพของการวิเคราะหปริมาณการซื้อขายในการพยากรณการลงทุน ธนวัฒน วงศรัตนกุลธน 
ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย 

13.40 – 14.00 น. การศึกษาการจัดการเงินทุนหมุนเวียนกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมของธุรกิจ
ในกลุมสินคาอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

รินรดา แสงบัว 
วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 

14.00 – 14.20 น. ปจจัยที่มีผลตอรายไดดอกเบี้ยสทุธิตอสินทรัพยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยใน           
ประเทศไทย 

วรวัฒน เอ่ียมโกศลเลิศ 
ประสิทธิ์ มะหะหมัด 

14.20 – 14.40 น.  การศึกษาความแตกตางของพฤติกรรมการลงทุนของ พนักงานเอกชนในเขต     
กรุงเทพมหาคร 

ศิริวรรณ จงปญญาประพันธ 
ธฤตพน อูสวัสดิ์               
จีรเดช อูสวัสดิ ์

14.40 – 15.00 น. การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถของแบบจําลองCAPM และ Fama-French 
Three factor model ในการประมาณการอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยหมวด
บริการดานการแพทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สุภมาลี จาํเริญควร          
ธฤตพน อูสวัสดิ์              
จีรเดช อูสวัสดิ ์

15.00 – 15.20 น.  การประเมินความสามารถของกองทุนรวมดัชนีSET50 ดานการสรางอัตราผลตอบแทน
เทียบเทาดัชนี SET50 

หทัยชนก  โพธิ์จนัทร 
บุญเลิศ  จิตรมณีโรจน 

15.20 – 15.40 น. ความสัมพันธระหวางคุณภาพงานสอบบญัชีกับการจัดการกําไรของ บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

ปรวรรณ  ชวยสงเคราะห 
พลวัฒน  เลิศกุลวัฒน 

 

วันเสารที่ 27 พฤษภาคม 2560   หอง 705   ดร.อนุฉัตร ช่ําชอง  

เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 
13.00 – 13.20 น. ปจจัยจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญ สายงานสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ 
ศนิกานต เตชะอารีวงศ 
กุลเชษฐ มงคล 

13.20 – 13.40 น. การศึกษาแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ฝายใบอนุญาต 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

หทัยพร อัศวพัฒนากูล 
กุลเชษฐ มงคล 

13.40 – 14.00 น. การสรางความผูกพันของพนักงาน กรณีศึกษา : หางหุนสวนจาํกัด จรูญศรีพาณิช 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

อนันตเดช ชลายนนาวิน 
ภิญโญ รัตนาพัน 

14.00 – 14.20 น. การศึกษาความเปนไปไดดานการตลาดในการลงทนุทาํธุรกิจจําหนายเคร่ืองมือ 
สําหรับงานกลึง  ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

ณัฎฐกานต ดอนพนัธชาง 
ภัทรวดี เพิ่มวณชิกุล 

14.20 – 14.40 น. การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจพลังงานทางเลือก จงัหวัดขอนแกน นัฐวรรณ ศรีแกว 
ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 

14.40 – 15.00 น. การบริหารทุนมนษุยของสหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จํากัด จังหวัดขอนแกน สินีนาถ แพงสอน  
ทิพยวรรณา งามศักดิ ์
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ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

วันเสารที่ 27 พฤษภาคม 2560   หอง 706   ผศ.ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา  

เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 
13.00 – 13.20 น. การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจโครงการหมูบานจัดสรรแบบประหยัด

พลังงาน “กรีนนาร่ี มติรภาพ-หนองไผ” ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
อวิรุทธิ์ ศรีพลมาตย 
ธีระ ฤทธิรอด 

13.20 – 13.40 น. การศึกษาระดับความยึดมั่นผูกพันในงาน ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) สังกัดสาํนักงานเขตรอยเอ็ด 

พิษณุ จันทะสนิ   
ทิพยวรรณา งามศักดิ ์

13.40 – 14.00 น. การบริหารทุนมนษุยของสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแกน 

นุศรา  มุลตรี   
ทิพยวรรณา งามศักดิ ์

14.00 – 14.20 น. ความผูกพันในงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานเขตมหาสารคาม นาริฐา ทองประไพ   
ทิพยวรรณา งามศักดิ ์

14.20 – 14.40 น.  ความยึดมั่นผูกพันในงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน)         
เขตรอยเอ็ด 

วรุณยุพา  ทินโนรส 
ทิพยวรรณา งามศักดิ์   

14.40 – 15.00 น. การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจอาบน้ําตัดแตงขนสนุขัเดลิเวอร่ี เดอะด็อก 
คาเฟ ในเขตอําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

พัชระ โฆษาศรี       
ภัทราวดี เพิ่มวณิชกุล 

15.00 – 15.20 น. การแบงกลุมพนักงานในธุรกิจวุนมะพราวโดยใชปจจัยดานแรงจูงใจ จิณหนิภา เล็กเครือสุวรรณ 
อนุฉัตร ช่าํชอง 

15.20 – 15.40 น. การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานบริษัท บตูิคนิวซิตี้ จํากัด (มหาชน) ในสํานักงานใหญ 

อนุวัฒน  วิญญรัตน   
ณัฐพันธ บวัวราภรณ 

 

วันเสารที่ 27 พฤษภาคม 2560  หอง 708   ดร.สุนียรัตน วุฒิจินดานนท  
เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 

13.00 – 13.20 น. ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับผลการ
ดําเนินงานทางการเงินและไมใชทางการเงินของบริษัทอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและ
กอสรางที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ชัยสรรค รังคะภูต ิ
รนกร  สุภจนิต  
ทองเพ็ชร  จันทะนิวงศ 
วีรยุทธ  สุขมาก 
สุรีย  โบษกรนัฏ 
ประเวศ เพญ็วุฒิกุล 

13.20 – 13.40 น. ผลกระทบของการสงัเกตเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพที่มตีอคุณภาพงานสอบบัญชีของ
ผูสอบบัญชีสหกรณในประเทศไทย 

วีรยุทธ  สุขมาก 
ทองเพ็ชร  จันทะนิวงศ 
รนกร  สุภจินต 
ชัยสรรค รังคะภูต ิ
มนตรี ชวยช ู
วีรยุทธ  สุขมาก 

13.40 – 14.00 น. Suitability of International Financial Reporting Standards (“IFRS”) and 
International Financial Reporting Standards for Small and Medium 
Enterprises (“IFRS for SMEs”) in Lao People Democratic Republic      
(“Lao PDR”) 

Somchai Lertskulsr, 
Sonexay Silaphet  
Phanthip Yangklan Mrs 
Valida Phalalum  
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วันเสารที่ 27 พฤษภาคม 2560  หอง 708 (ตอ)  ดร.สุนียรัตน วุฒิจินดานนท 

14.00 – 14.20 น. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการผูสอบบัญชีของผูประกอบการ สุภาวดี  เสนาะกรรณ 
กนกศักดิ์  สุขวัฒนาสินิทธิ์ 

14.20 – 14.40 น. ผลกระทบของระบบการควบคุมภายในตอความเสี่ยงดานสินเชือ่ของธนาคาร 
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

พรรณทิพย  อยางกลั่น 
วลิดา  พลาลาํ 
สมชาย เลิศสกุลศรี 
สอนไช สิลาเพ็ด 
มนตรี  ชวยช ู

14.40 – 15.00 น. ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดของ
กลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดยานยนตที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

รัยหมะ ตาเละ  
ภูษิต วงศหลอสายชล 

15.00 – 15.20 น. ปจจัยที่มีความสัมพนัธตอการวางแผนเงนิออมเพื่อวัยเกษียณอายุของกลุมแรงงานใน
ระบบชวงอายุ 33-53 ปในกรุงเทพมหานคร 

ระพีพรรณ พันธุอุดม 
ประสิทธิ์ มะหะหมดั 
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ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วันอาทิตยท่ี 28 พฤษภาคม 2560  หอง 304  ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ  
เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 

09.00 – 09.20 น. รูปแบบการตลาดเชงิเนื้อหาบนสังคมออนไลนประเภทเฟสบุคทีส่งผลตอความจงรัก 
ภักดีของแฟนบอลสโมสรโปลิศเทโร 

ชุติปภา  รวิภาธัญญากุล 
ธงชัย  ศรีวรรธนะ 

09.20 – 09.40 น. การแบงกลุมผูใชบริการโดยใชปจจัยดานความพึงพอใจในการบริการ ของ
สํานักงานประมงจงัหวัดปทุมธานี 

วีระพร  ลี้เจริญ  
อนุฉัตร  ช่ําชอง 

09.40 – 10.00 น. การแบงกลุมผูอยูอาศัยคอนโดมเินียมในเขตจังหวัดชลบุรีโดยใชปจจัยดานรูปแบบ
การดําเนินชีวิต พฤติกรรมการแตงบาน และความตองการสวนประสมทางการตลาด 
ของโคมไฟตั้งพื้น 

วราวุธ ลาภา  
ปราณี เอ่ียมละออภักดี 

10.00 – 10.20 น. การแบงกลุมผูบริโภคบานเดี่ยวราคา 8 แสนถึง 1.2 ลานบาท โดยใชรูปแบบใน
การดําเนินชีวิต และความตองการสวนประสมทางการตลาดใน อําเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี 

สุริยา พงษวรวิจติร 

10.20 – 10.40 น. ปจจัยในการนําระบบการบริหารจัดการความสัมพันธลูกคามาใชในธุรกิจกําจัดแมลง ณัฐพงศ  ใหมรัตนกุล 
เอกอนงค ตั้งฤกษวราสกุล 

 

วันอาทิตยท่ี 28 พฤษภาคม 2560  หอง 304  ผศ.ดร.ศุภชาต เอ่ียมรัตนกุล  
เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 

13.00 – 13.20 น. การแบงกลุมผูใชบริการบริษัทผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ (FREIGHT 
FORWARDER) โดยใชปจจัยระดับความสาํคัญที่มีตอสวนประสมทางการตลาด
ธุรกิจบริการ (7Ps)และระดับความเห็นดวยของพฤติกรรมของผูใชบริการ: 
กรณีศึกษาบริษัท EIMSKIP (THAILAND) LTD 

จิรายุทธ พิริยานสรณ  
จรัชวรรณ จันทรัตน 

13.20 – 13.40 น. การจําแนกความแตกตางของปจจัยที่มีผลตอตราสินคาคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธบิดี ระหวางกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 6 ที่สอบคัดเลือก
เปนอันดับ 1 กับกลุม ที่สอบคัดเลือกเปนอันดับอ่ืน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ฉัตริน ชิดไทย 

13.40 – 14.00 น. การบริหารจัดการสินคาคงคลัง กรณีศึกษา บริษัท BBB จํากัด ชไมพร หมื่นจาํปา    
มณิสรา บารมีชัย 

14.00 – 14.20 น. การศึกษาความสัมพนัธดานการรับรูคุณภาพตราสนิคากับการตัดสินใจซื้อสินคา 
ตราโครงการหลวงในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

ณัฐสิทธิ์ แจวเจริญวัฒนา 

14.20 – 14.40 น.  การแบงกลุมผูใชบริการฟตเนสรายเดือน Virgin Active Fitness Clubs โดยใช
ปจจัยดานพฤติกรรมการใชบริการและความพงึพอใจของปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดพฤติกรรมการใชบริการฟตเนส 
 

ธิติ เขมวัตรสุธรรม    
ปราณี เอ่ียมละออภักดี 

14.40 – 15.00 น. การแบงกลุมผูที่ใชบริการรานคาปลีกประเภทอุปกรณกีฬาในจงัหวัดอุตรดิตถ            
โดยใชปจจัยดานพฤติกรรมการใชบริการรานและความพงึพอใจตอสวนประสม
การตลาดคาปลีก 

วรกิตติ์ แสงวิวัฒนเจริญ 
ปราณี เอียมละออภักดี 

15.00 – 15.20 น. การแบงกลุมผูบริโภคผลิตภัณฑดอยคําในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปจจัยดาน       
การรับรูคุณคาตราสนิคา 

ศริยา แซหรือ 
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วันท่ี 27 - 28 พฤษภาคม 2560 
ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วันอาทิตยท่ี 28 พฤษภาคม 2560   หอง 305  ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา 

เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 
09.00 – 09.20 น. การแบงกลุมผูบริโภคตามระดับความสําคัญดานสวนประสมการตลาดและพฤติกรรม  

การบริโภคอาหารคลีนปรุงสําเร็จ 
นวรัตน เมธีธรรยาพงษ 
สวรส ศรีสตุโต 

09.20 – 09.40 น. พฤติกรรมและปจจัยการตลาดในการตัดสนิใจซื้อวัสดุ และเคร่ืองมือแพทย ณรินทรรัช อินทรสะอาด 
ชื่นจิตต แจงเจนกิจ 

09.40 – 10.00 น. การแบงกลุมผูที่ใชบริการธุรกิจคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช
ปจจัยดานความสําคัญตอคุณภาพการบริการ (Service Quality) 

ศุภัชชา บันลือธัญลักษณ 
ฐิติกานท สัจจะบุตร 

10.00 – 10.20 น. การประเมินน้าํหนักความสัมพนัธของปจจัยดานคุณคาแบรนด ดานความเชื่อมั่น 
ในแบรนด และดานทัศนคติ ที่มตีอความภักดีในพรรคการเมืองของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาพรรคเพื่อไทย 

เอกราช  สัตตะบุรุษ 
ศิริรัตน  รัตนพิทักษ 

10.20 – 10.40 น. การแบงกลุมผูบริโภคอาหารแปรรูปเนื้อกุงพรอมทาน ในเขตกรุงเทพมหานครโดย
ใชสวนประสมทางการตลาด 

อภันตรี หุนศิลป 
อริสรา เสยานนท 

10.40 – 11.00 น. กลยุทธการปรับตวัของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตนครเวียงจันทร พิณทอง  ภูมิราช 
ปรียานชุ อภิบุณโยภาส 
นิรันดร  ทัพไชย 

วันอาทิตยท่ี 28 พฤษภาคม 2560   หอง 305  ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา  

เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 
13.00 – 13.20 น. การแบงกลุมพนักงานโดยใชปจจัยดานแรงจงูใจในการทํางานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ กรณีศึกษา สถาบนัวจิัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
สํานักงานใหญ 

ศรีสุดา ประโยชน         
ลัดดาวลัย เลขมาศ 

13.20 – 13.40 น. การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทํางานเร่ืองของการเบิกคาใชจาย กรณีศึกษา
การกีฬาแหงประเทศไทย 

สวรรยา วุฒิศักดิ ์

13.40 – 14.00 น. การแบงกลุมผูใชบริการรานสปากระเปาแบรนดเนมโดยใชปจจยัความตองการ         
สวนประสมทางการตลาดดานบริการและพฤติกรรมผูใชกระเปาแบรนดเนม 

สาวิตรี วงษศรี               
ศิริรัตน รัตนพิทักษ 

14.00 – 14.20 น. กลยุทธการเพิ่มรายไดและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน กรณีศึกษาหอพัก
ราชิน ี

สุกัญญา ลชีาแสน        
วันชัย รัตนวงษ 
ปยะเนตร นาคสีด ี

14.20 – 14.40 น.  การแบงกลุมลูกคาที่เปนธุรกิจ (Business to Business : B2B) โดยใชปจจัยดาน
ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ กรณีศึกษา บริษัท ศรีไทย การเมนท จํากัด 

อริสรา รุงเรือง               
พนิตา สุรชัยกุลวฒันา 

14.40 – 15.00 น. การปรับปรุงกระบวนการการทํางาน และลดความผิดพลาด ในกระบวนการการผลิต 
กรณีศึกษา บริษัท เคาทมี อินดไีซน จาํกัด 

จิตรลดา แกวมงคล      
วัชรวี จันทรประกายกุล   
วรารัตน ธีระศักดิ ์

15.00 – 15.20 น. การการจัดการตนทนุของธุรกิจการประกันภัย โดยกระบวนการโลจิสติกส 
 กรณีศึกษา บริษัท เทเวศ ประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ชยสิทธิ์ จรัสไพบูลย 
มนิสรา บารมีชัย 

15.20 – 15.40 น. การประเมินน้ําหนักความสัมพันธของปจจัยดานความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการ
ที่มีผลตอความภักดี กรณีศึกษา บริษัท สิริ การาจ จํากัด 

ชัยสิริ วิวัฒนชาญกิจ        
ธีริน วาณชิเสน ี
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วันท่ี 27 - 28 พฤษภาคม 2560 
ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วันอาทิตยท่ี 28 พฤษภาคม 2560  หอง 306  ดร.อนุฉัตร ชํ่าชอง  

เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 
09.00 – 09.20 น. การจําแนกความแตกตางระหวางกลุมลูกคาที่เคยซื้อและกลุมลกูคาที่ไมเคยซื้อสินคา 

ประเภทที่ไมใชหนงัสือในปจจัยดานคุณคาที่รับรูไดที่วางจําหนายในรานหนังสือ      
ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมภพ ปานกลับ 
ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ 

09.20 – 09.40 น. พฤติกรรมผูบริโภคในการซื้อรถยนตใชแลวผานสื่อออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร ศิริสิทธิ์  พุฒิวราธิคุณ 
ชื่นจิตต แจงเจนกิจ 

09.40 – 10.00 น. อิทธิพลจากการตระหนักรูตราสนิคาและการรับรองสินคาโดยผูมีชื่อเสียงดานกีฬา    
ที่มีตอความตั้งใจซื้อสินคาที่ไมเก่ียวของกับกีฬาของผูบริโภค 

ปานศิริ ศรัทธา 
ธงชัย ศรีวรรธนะ 

10.00 – 10.20 น. การศึกษาความพึงพอใจของนิสติระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่มีตอการใชบริการ
การศึกษาผานระบบออนไลน ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร 

กนกกร  จีรวรางกูร 
สนั่น  ประจงจติร 

10.20 – 10.40 น. ผลกระทบจากประโยชนการมีสวนรวมในสังคมออนไลนบนเพจเฟชบุก มีผลตอระดับ
การสะทอนกลบัในแบรนด (Brand Resonance) โดยมีการสื่อสารแบบบอกตอ        
เปนตัวแปรสงผาน 

ทัศดาว  ลอมลาย 
ธงชัย  ศรีวรรธนะ 

10.40 – 11.00 น. คุณคาตราสนิคาและความพึงพอใจที่มีผลตอความภักดีตอตราสินคา ในสถาบัน
เทคโนโลยนีิวเคลียรแหงชาติ องคการมหาชน (สทน.) 

สุพัตราวดี สถานเดิม   
ศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล 

 

วันอาทิตยท่ี 28 พฤษภาคม 2560  หอง 307  ผศ.ดร.วรินทร วงษมณี 

เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 
09.00 – 09.20 น. ทัศนคติและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อปุยจากสหกรณการเกษตรยานตาขาว 

จํากัด กรณีศึกษา สหกรณการเกษตรยานตาขาว จาํกัด จังหวัดตรัง 
สดใส พลสงัข 
สาโรจน โอพิทักษชวีิน 
ศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล 

09.20 – 09.40 น. การแบงกลุมผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช
ระดับความสําคัญของสวนประสมการตลาดคาปลีก 

นพวรรณ บุญดวยลาน 
พิศมร กิเลนทอง 

09.40 – 10.00 น. การรับรูคุณคาผลิตภัณฑ และความตั้งใจซื้อในธุรกิจขายคูปองสวนลดออนไลน 
(Daily Deal)ในประเทศไทย 

นฤมล เธียรชาติอนนัต 
ประพิมพรรณ  ลิ่มสุวรรณ 

10.00 – 10.20 น. การแบงกลุมผูบริโภครานกาแฟอเมซอนเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปจจัยดาน 
พฤติกรรมการซื้อ และความตองการที่เก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 7P’s 

อัจฉรา สิมมะลา                                                                                                                                      

10.20 – 10.40 น. ปจจัยและพฤติกรรมที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลสตัวในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

วิมลสิริ ราษฎรศิริ 
ศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล 

10.40 – 11.00 น. ทัศนคติ การยอมรับ และปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลตอการตัดสนิใจ
ซื้อเคร่ืองแตงกายในราน AIIZ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไศลภิน ภูพงศพนัธ  
ศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล 
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วันท่ี 27 - 28 พฤษภาคม 2560 
ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วันอาทิตยท่ี 28 พฤษภาคม 2560  หอง 405  ดร.พิทวัส เอ้ือสังคมเศรษฐ  
เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 

09.00 – 09.20 น. การศึกษาปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางานที่มีผลตอความจงรักภักดีตอองคกรของ
พนักงาน กรณีศึกษาบริษัท  ว.วฒันาโซลชูั่น เอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด  

กัญุตา  พวงเนตร 
พีรพงษ ฟูศิริ 

09.20 – 09.40 น. ความสัมพันธระหวางแรงจงูใจในการทํางานกับประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานเอกชน ในอุตสาหกรรมคาปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชนินทร อินทรพิน 
พีรพงษ ฟูศิริ 

09.40 – 10.00 น. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความภักดีตอองคกรของพนักงานเจนเนอเรชันวายในธุรกิจ
บริการโทรคมนาคม 

เขมตณัสญ หัตถพลาเมธ 
ยุรพร ศุทธรัตน 
พิทวัส เอ้ือสังคมเศรษฐ 

10.00 – 10.20 น. การแบงกลุมพนักงานบริษัทการีนาออนไลน (ประเทศไทย) จํากัด  โดยใชปจจยั           
ดานแรงจูงใจในการทํางาน 

ธงฉาน ธนเนตร 
อัศวิณ ปสุธรรม 

10.20 – 10.40 น. การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพนัธระหวางคุณภาพชีวิตการทาํงานกับความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานและลูกจางในสังกัดฝายบริหารทรัพยากรบคุคลธนาคารออมสิน
สํานักงานใหญ 

สหรัฐ  อินทจักร 
พีรพงษ ฟูศิริ 

10.40 – 11.00 น. ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางานกับความผูกพนัตอองคกรของ
พนักงานระดับปฏิบัติการกรณีศึกษา บริษัท ABC จํากัด 

รุงกานต เทอดเกียรติกุล 
พีรพงษ ฟูศิริ 

11.00 – 11.20 น. การศึกษาการแบงกลุมพนักงานโดยใชปจจัยดานแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของ
พนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร จํากัด สํานักงานใหญ 

อิทธิพัทธ สะพะพันธุ 

11.20 – 11.40 น. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมการ
ผลิตและบริการ 

ปวีณกร  ออนดํา 
สิริจินต วงศจารุพรรณ 

วันอาทิตยท่ี 28 พฤษภาคม 2560  หอง 405  ผศ.ดร.ภาวิณี เพชรสวาง  

เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 
13.00 – 13.20 น. ความสัมพันธระหวางคุณภาพชวีิตการทํางานกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอ

องคกร ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สาขาในหางสรรพสินคาในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

ปรางทิพย พรมดวง 
รวิดา วิริยกิจจา 

13.20 – 13.40 น. แบรนดนายจางกับการดึงดดูและรักษาเจเนอเรชั่นวาย ภัณฑิลา เจริญยิ่งยศ 
ปรียานชุ อภิบุณโยภาส    
สิริจินต วงศจารุพรรณ 

13.40 – 14.00 น. การจําแนกความแตกตางของปจจัยดานแรงจงูใจในการทาํงานระหวางกลุมพนักงาน
ระดับปฏิบัติการบริษัท กลุมทองหลอ จํากัด กับกลุมพนักงานระดับปฏิบัติการบริษทั 
เอ็มบี รามอินทรา จํากัด 

ภูมิศักดิ์  โพธิพิพิธ 
ธนธร วชิรขจร 

14.00 – 14.20 น. แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ส. เฮง เฮง จํากัด ยลดา  สพุร 
รวิดา วิริยกิจจา 

14.20 – 14.40 น.  การประเมินปจจยัแหงความสาํเร็จสําหรับระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
ในองคการรัฐวิสาหกิจไทย: กรณีศึกษา การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 

ปานกมล ชะฎิล 
เอกอนงค ตั้งฤกษวราสกุล 

14.40 – 15.00 น. ปจจัยแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานบริษทั ดับเบิล้ยู.วี.เอ.อะโนไดร วิชชากร วิวัฒนสกุลสุข 
อัศวิณ ปสุธรรม 

15.00 – 15.20 น. การเพิ่มประสทิธิภาพในการขนสงน้ําแข็ง กรณีศึกษา โรงงานน้าํแข็ง ABC จังหวัดนาน วงศกร ขจรเดชไพศาลกุล 
วัชรวี จันทรประกายกุล 
รจนาฎ ไกรปญญาพงศ 
ชนิตรนนัทน กุลทนนัท 
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วันอาทิตยท่ี 28 พฤษภาคม 2560  หอง 406  ผศ.ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน  
เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 

09.00 – 09.20 น. การจําแนกความแตกตางของปจจัยดานความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงาน 

บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) ระดับสาํนักงาน สาขาสํานักงานใหญ  ระหวาง    

กลุม Generation X และ Generation Y 

ศศิภา เลาหกิตติการ 
พีรพงษ ฟูศิริ 

09.20 – 09.40 น. ความสัมพันธระหวางปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดจากการทํางาน ความหยาบคาย

ที่มาจากลูกคาและความเหนื่อยลาทางอารมณ: กรณีศึกษา พนกังานรานคาอัญมณี 

ที่อยูในหางสรรพสินคา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สิปปวชิญ ทองตนัไตร 
อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 

09.40 – 10.00 น. การสนับสนนุของผูปฏิบัติงานอาชีพเพื่อเปาหมายของกลุม: กรณีการสนับสนนุ

อาหารไทยเพื่อรับการลงทะเบียนเปนมรดกโลก 

ชวลิต ยิ้มประเสริฐ 
ยอดมนี เทพานนท 

10.00 – 10.20 น. ความสัมพนัธระหวางความยุติธรรมในองคการกับความผูกพันตอองคการ : กรณีศึกษา 

พนักงานโรงแรม จังหวัดนนทบรีุ 

ชนกพร วรงคชยกุล 
อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 

10.20 – 10.40 น. การแบงกลุมพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท AAA จํากัด สาํนักงานใหญ  โดยใชปจจัย

ดานความผูกพันตอองคกร 

ฐิติภัทร เดชนครชัย 
พันธิตรา ปทมานนท 

10.40 – 11.00 น. การแบงกลุมพนักงานกอสรางบริษัทเอสอารทีสตีลแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด โดยใช

ปจจัยดานแรงจูงใจ 

พัชริยา ทองแกว 
ฐิติกานท สัจจะบุตร 

11.00 – 11.20 น.  ปจจัยที่มีผลตอความตองการมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนาและการจัดการ

ทองเที่ยวเชิงกีฬา: กรณีศึกษา จังหวัดบุรีรัมย 

เอกอนันต  เชาวชัยพฒัน 
เอกอนงค  ตั้งฤกษวราสกุล 
รพีพร  รุงสีทอง 

11.20 – 11.40 น.  ความสัมพันธระหวางคุณภาพชวีิตการทํางาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพัน

ตอองคการของพนักงานบริษัทกลุมอุตสาหกรรมผูผลิตชิน้สวนอะไหลยานยนต 

ชัยวุฒิ เถลิงสมบัต ิ
ศศิวิมล มีอําพล               
ศุภฤกษ สุขสมาน 

 

 วันอาทิตยท่ี 28 พฤษภาคม 2560  หอง 406  ดร.พลวัฒน เลิศกุลวัฒน  
เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 

13.00 – 13.20 น. ปจจัยที่สงผลกระทบตอราคาทองคําแทงในประเทศไทย ชวัลลักษณ ราตรี 
ตวงรัตน สนิอวย        
สุธาวัลย พฤกษอําไพ  
ลัพธพร สวราชย 

13.20 – 13.40 น. ปจจัยที่กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับสกุลเงนิกลุมประเทศ จี 20 ประภาศิริ ไตรพรวัฒนกุล 
วรรณรพี บานชื่นจิตร 

13.40 – 14.00 น. การศึกษาปจจัยที่มผีลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ในหมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพย 

พรพรรณ  เจริญศิลป 
วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 

14.00 – 14.20 น. การตกแตงกําไรกับวิกฤตการณทางการเมือง พงศกร  ยรรยงพาณิชย 
สุธาวัลย  พฤกษอําไพ  
พลวัฒน  เลิศกุลวัฒน 

 



ตารางการนําเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งท่ี 5 
The 5th Annual National Conference on Business and Accounting 

วันท่ี 27 - 28 พฤษภาคม 2560 
ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

วันอาทิตยท่ี 28 พฤษภาคม 2560  หอง 406 (ตอ)  ดร.พลวัฒน เลิศกุลวัฒน 
เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 

14.20 – 14.40 น.  ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย

ของหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

พรรณวดี  ไชยชมภู 
ภูษิต วงศหลอสายชล 

14.40 – 15.00 น. การศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจทีม่ีผลตอหนี้สินที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของ
ธนาคารทัง้หมดในประเทศไทย (จําแนกตามประเภทธุรกิจ) 

พิมพสิริ ไชยมนัส 
ประสิทธิ์ มะหะหมัด 

15.00 – 15.20 น. การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมน้ํามันเทียบกับราคา
น้ํามันในตลาดโลก (WTI) 

ศตพร  เชื้อภักดี 
บุญเลิศ จิตรมณีโรจน 

 

วันอาทิตยท่ี 28 พฤษภาคม 2560  หอง 407  ดร.จรัชวรรณ จันทรัตน  

เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 
09.00 – 09.20 น. ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถในการเปนผูประกอบการและความตั้งใจ

เปนผูประกอบการ กรณีศึกษานกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลยั
หอการคาไทย 

ชุติมา   โชติวรรณ 
อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 

09.20 – 09.40 น. การจําแนกความแตกตางของปจจัยแรงจูงใจในการทํางานของกลุมพนักงาน กับ     
กลุมลูกจาง ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน 

ณฐินี  มะสะกา 
อัศวิณ ปสุธรรม 

09.40 – 10.00 น. อิทธิพลของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการตอผลการปฏิบัติงาน และ
ความแตกตางของเจนเนอเรชั่น กรณีศึกษา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ณัฐสินี  ใจแกว 
ทองฟู  ศิริวงศ            
เอกอนงค  ตั้งฤกษวราสกุล 

10.00 – 10.20 น. ศึกษาความสัมพนัธระหวางความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงาน NGV ที่มีตอ บริษัท ปตท.จํากัด มหาชน 

ปยะธิดา  เริงเลื่อม 
ณัฐพันธ บวัวราภรณ 

10.20 – 10.40 น. การแบงกลุมพนักงานของบริษทั ปูนซีเมนตนครหลวงจาํกัด (มหาชน) โรงงาน 1 
โดยใชปจจัยแรงจูงใจในการทาํงาน 

พรพรรณ   มณีฉาย 
ฐิติกานท  สัจจะบุตร 

10.40 – 11.00 น. การศึกษาความสัมพนัธระหวางแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานขายบริษทั บูติคนิวซิตี้ จํากัด(มหาชน) ในเขต กรุงเทพมหานคร 

วรลักษณ ชัยศิริ 
ณัฐพันธ บวัวราภรณ 

11.00 – 11.20 น. การบริหารที่ไรผูบริหารจากมุมมองของบุคลากรในธุรกิจอีคอมเมิรซ แพรวา พราหมณี 
ปรียานชุ อภิบุณโยภาส  
สิริจินต วงศจารุพรรณ 

11.20 – 11.40 น. การศึกษาจรณทักษะในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทย ดลนภา คงความสุข 
ยุรพร ศุทธรัตน           
พิทวัส เอ้ือสังคมเศรษฐ 
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วันอาทิตยท่ี 28 พฤษภาคม 2560  หอง 408  ดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน  
เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 

09.00 – 09.20 น. การประกอบกิจการเพื่อสังคมของธุรกิจครอบครัวและผลการดาํเนินงานดานการเงิน ณัฐพงศ เล็กเลิศสุนทร 
พิทวัส  เอ้ือสังคมเศรษฐ   
ยุรพร ศุทธรัตน 

09.20 – 09.40 น. การแบงกลุมคนเจเนอเรชั่น Z โดยใชปจจัยดานทัศนคติที่มีตอการทํางานประจํา สุพัฒน ชีวเกษมสุข 
พันธิตรา ปทมานนท 

09.40 – 10.00 น. การสรางความรู จัดเก็บความรูและถายโอนความรูเพื่อความสําเร็จในการสงตอธุรกิจ
ครอบครัว 

ทิพยอัปสร ชูเกียรติเมธา 
ยุรพร ศุทธรัตน         
พิทวัส เอ้ือสังคมเศรษฐ 

10.00 – 10.20 น. การศึกษาการจําแนกความแตกตางของแรงจูงใจในการทาํงานระหวางกลุมพยาบาล
ดูแลผูปวยในกับกลุมพยาบาลดแูลผูปวยนอก โรงพยาบาลพระรามเกา 

หทัยการ จันทรดวง 
ฐิติกานท สัจจะบุตร 

10.20 – 10.40 น. การศึกษาความสัมพนัธเชิงสาเหตุระหวางการรับรองผลิตภัณฑผานสื่อสังคม  และ
การรับรูคุณคาของผูบริโภคในผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง 

ภิญญาราภค ศุภบวรธนาธิป 
ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ  
ทรงพร หาญสันต ิ

10.40 – 11.00 น. การศึกษาความพึงพอใจในงานที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคาร 
ABC ฝายอนุมัตสิินเชื่อลูกคาผูประกอบการและสินเชื่อที่อยูอาศัย สาขาแจงวัฒนะ 

ณัฐชา จนัทวงษ 
รวิดา วิริยกิจจา 

11.00 – 11.20 น. อิทธิพลของกระบวนการจัดการความรู และการสรางความรูดวยตนเองตอผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงาน โดย ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษา กําลังพลหนวย
บัญชาการอากาศโยธนิกองทัพอากาศ 

ภภิศา  อัมพรเวช 
ธงชัย  ศรีวรรธนะ 

11.20 – 11.40 น. ปญหาและแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธเพื่อการบริการสมาชกิของสมาคม
อุตสาหกรรมทูนาไทย 

อารียา ฉิมออน 
อนุฉัตร ช่ําชอง 

วันอาทิตยท่ี 28 พฤษภาคม 2560  หอง 408  ดร.สุธาวัลย พฤกษอําไพ  

เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 
13.00 – 13.20 น. การศึกษาความสัมพันธระหวางความเสี่ยงกับผลตอบแทนในหลักทรัพยกลุม SET100 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
อธิธัช แซยอง 
ธฤตพน อูสวัสดิ ์

13.20 – 13.40 น. การเปรียบเทียบผลงานของกองทุนรวมหุนในประเทศ โดยใชคา Jensen’s Alpha อภิภัทร จันทรทอง 
ธฤตพน อูสวัสดิ ์

13.40 – 14.00 น. การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมทองคําเปรียบเทียบกับราคา
ทองคําแทงในตลาดโลก 

อาจารี ประกอบสุพรรณ 
บุญเลิศ จิตรมณีโรจน 

14.00 – 14.20 น. การศึกษาความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนรวมในประเทศไทยแบงตาม  
Risk Spectrums 

อุไรวรรณ นาคแกว 
ธฤตพน อูสวัสดิ์              
จีรเดช อูสวัสดิ ์

14.20 – 14.40 น.  การแบงกลุมอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหมวดธุรกิจในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทยดวยแบบจาํลองการกําหนดราคาหลักทรัพย 

เอกลักษณ ศิริบุตรวงษ   
บุญเลิศ จิตรมณีโรจน 

14.40 – 15.00 น. ปจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาคที่มผีลกระทบตอปริมาณหนี้ทีไ่มกอใหเกิดรายได 
(NPLs) ของธนาคารพาณชิยจดทะเบียนในประเทศไทย 

กมลชนก วรกิจ                
ปนัดดา อินทรพรหม 

15.00 – 15.20 น. ปจจัยที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี E-Commerce แบบ B2C 
ในประเทศไทย 

มลฤดี  ใจสวัสดิ ์
ธํารงศักดิ์ เศวตเลข 
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 วันอาทิตยท่ี 28 พฤษภาคม 2560  หอง 502  ผศ.ดร.ปราณี เอ่ียมละออภักดี  
เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 

09.00 – 09.20 น. การแบงกลุมลูกคาชาวตางชาตทิี่มาใชบริการโรงแรมขนาดเล็กในยานประตนู้ํา    
เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร โดยใชปจจัยดานความคาดหวังตอคุณภาพการบริการ 

ศิรินันท  ไชยฤทธิ ์
พันธิตรา ปทมานนท 

09.20 – 09.40 น. ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการพฒันาผลิตภัณฑใหมของธุรกิจผลิตภัณฑสมุนไพร ปกรณ บุญตัน 
เอกอนงค ตั้งฤกษวราสกุล
รพีพร รุงสีทอง 

09.40 – 10.00 น. การแบงกลุมผูซื้อรองเทาผาใบแบรนดเนม (Sneaker)ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช
สวนประสมทางการตลาด 

หฤษฎ เลิศอนันตกร 
อริสรา เสยานนท 

10.00 – 10.20 น. การแบงกลุมเกษตรกรโดยใชปจจัยระดับความตองการที่มีตอสวนประสมทางการตลาด
ของปุยเคมีชนิดน้าํ (4P's) กรณีศึกษา เกษตรกรผูผลิตมะมวง ในเขตภาคเหนือ
ตอนลาง 

อมร  ปดไธสง 
นิออน  ศรีสมยง 

10.20 – 10.40 น. การศึกษาความเปนไปไดของการลงทุนใน ศูนยจําหนายสินคาสาํหรับนักทองเที่ยว 
ผานธุรกิจออนไลน 

พรพิมล ตั้งกิจลดาวัลย 
ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย 

 

วันอาทิตยท่ี 28 พฤษภาคม 2560  หอง 502  ผศ.ดร.ปราณี เอ่ียมละออภักดี 

เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 
13.00 – 13.20 น. คุณคาตราสนิคาที่มผีลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือตราสินคา Apple ในเขต

กรุงเทพมหานคร   
นันทิภา  จีนเกิด  
ศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล 

13.20 – 13.40 น. การศึกษาคุณคาตราสนิคาที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร 
กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพหานครและปริมณฑล 

กรกนก คุณเดชานนท   
ศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล 

13.40 – 14.00 น. การรับรูการสงเสริมการขายที่มอิีทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสนิคาในรานสะดวกซื้อ
เซเวนอีเลฟเวนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พิทวัส วิทูรกิตติกุล   
ศุภชาต  เอ่ียมรัตนกูล 

14.00 – 14.20 น. อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากตอปากเชิงอิเล็กทรอนิกสตอภาพลักษณตราสินคา
และความตั้งใจในการซื้อรถยนตยุโรปของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

อภิศักดิ์ สงเคราะห   
ณัฐพล พันธุภักด ี

14.40 – 15.00 น. การแบงกลุมผูบริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปจจัยดานรูปแบบ    
การดําเนินชีวิต พฤติกรรมการซื้อและการใชผลิตภัณฑสบูกอนสมุนไพร 

นิศารัตน เบ็ญพาด 
ปราณี เอ่ียมละออภักดี 

15.00 – 15.20 น. การแบงกลุมผูบริโภคอาหารเสริมเวยโปรตีนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใชปจจัย
ดานรูปแบบการดาํเนินชีวติ 

เอกนรินทร โชคนาคะวโร 
ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ 
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วันอาทิตยท่ี 28 พฤษภาคม 2560  หอง 503  อ.ณัฐกันย ชินนรานันทน 
เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 

09.00 – 09.20 น. การประเมินน้าํหนักความสัมพนัธระหวางทัศนคติที่มีตอสวนประสมทางการตลาด
บริการกับพฤติกรรมการซื้อโดนัทของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ปรีดาพร   อวมอุไร 
 

09.20 – 09.40 น. การแบงกลุมผูบริโภคยาสระผมสมุนไพร ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปจจัยดาน
รูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการซ้ือและการใชยาสระผมสมุนไพร 

มินทรฐิตา วราชัยธนวิชญ 
ปราณี เอ่ียมละออภักดี 

09.40 – 10.00 น. อิทธิพลของชองทางการสื่อสารทางการตลาดตอกระบวนการตดัสินใจซื้อบานเดี่ยว 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สิทธิ  ใจภักดี 
ไพฑูรย  เจตธํารงชัย 

10.00 – 10.20 น. การแบงกลุมผูซื้อทาวนเฮาสพฤกษาวิลลในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยปจจัยดาน
ความพึงพอใจที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของทาวนเฮาส 

สิริพร ศิริกุล 
สวรส ศรีสตุโต 

10.20 – 10.40 น. การแบงกลุมผูซื้ออาหารคลีนปรุงสําเร็จที่บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใชสวนประสมทางการตลาด 

อรรคพล วงศรัตนไพโรจน 
อริสรา เสยานนท 

10.40 – 11.00 น. การแบงกลุมผูสนใจใชบริการธุรกิจรานรับจัดงานแตงงาน(Wedding Organizer)    
ในเขตจงัหวัดระยอง โดยใชปจจยัดานความสาํคัญตอคุณภาพการบริการ (Service 
Quality) 

ณัฐพงษ แซอ้ึง 
พันธิตรา ปทมานนท  

 

วันอาทิตยท่ี 28 พฤษภาคม 2560  หอง 504  ผศ.ดร.สุรางค  เห็นสวาง  
เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 

09.00 – 09.20 น. การเปรียบเทียบผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบสทิธิการเชา
กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบเจาของกรรมสิทธิ ์

กานต เลิศสุทธวิงค 
บุญเลิศ จิตรมณีโรจน 

09.20 – 09.40 น. การศึกษาปจจัยที่มีอิทธพิลตออัตราแลกเปลี่ยนระหวาง คาเงินบาทตอคาเงนิ
ดอลลารสหรัฐฯ 

ชนะโชค  ศรีพุมไข 
ประสิทธิ์  มะหะหมัด 

09.40 – 10.00 น. การศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบตอดัชนีราคาที่อยูอาศัย 
(The study of Economic Factors  Affecting of Housing Price Index)        
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ทิวากรณ  สุทธไชย 
ประสิทธิ์  มะหะหมัด 

10.00 – 10.20 น. ทุนทางปญญากับโอกาสในการลงทุน หลักฐานเชงิประจักษจากประเทศไทย ที่รัก  เรืองศิริไพศาล 
ฉัตรมงคล วงศรัฐนันท 

10.20 – 10.40 น. การประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนที่ใชนโยบายเชิงรุก         ดนัย เชื้อสุวรรณ 
บุญเลิศ จิตรมณีโรจน 

10.40 – 11.00 น. ความสัมพันธระหวางอัตราสวนกระแสเงินสดและอัตราสวนความเปนผูถือหุนที่มีตอ
อัตราสวน Tobins’Q ของหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมบริการที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ธีรชัย ธัญญพฤกษานนท 
ภูษิต วงศหลอสายชล 

11.00 – 11.20 น. ประสิทธิภาพของการใชมาตรการบัญชีเลมเดียวในมุมมองของผูประกอบวิชาชพี
บัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ศิวัช เจือกโวน 
ธํารงศักดิ์ เศวตเลข 
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วันอาทิตยท่ี 28 พฤษภาคม 2560  หอง 505  รศ.ดร.ภัทรกิตติ ์เนตินิยม  
เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 

09.00 – 09.20 น. IMPACT OF INTERNET PENETRATION ON ECONOMIC GROWTH IN AFRICA SAMUEL KWESI DUNYO 
POOMTHAN 
SASIWIMON 

09.20 – 09.40 น. ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงิน กับราคาหลักทรัพย ของบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง กลุมธุรกิจ
วัสดุกอสราง 

ชัชชษา พิรุฬหภัค 
ภูษิต วงศหลอสายชล 

09.40 – 10.00 น. ความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการของบริษัทที่สงผลตอการดําเนินงาน 
กรณี บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (กลุม SET 100) 

ภาวิณี  ร้ิวเหลือง 
ลลิตา  หงษรัตนวงศ 

10.00 – 10.20 น. ผลการดําเนนิงานของสหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จาํกัด ธิดาภร เชื้อเพ็ชร 
ปนัดดา อินทรพรหม 

10.20 – 10.40 น. การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาน้าํมันดีเซลในประเทศไทยที่มีตอ
ราคาพืชเกษตรและราคา  สนิคาเกษตรลวงหนา (ยางแผนรมควันชัน้ 3) 

นฤมล  รักนอย 
 

10.40 – 11.00 น. ความสัมพันธระหวางมูลคาทุนทางปญญาและการเปดเผยขอมูลทุนทางปญญากับ        
ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

อัครนรินทร  สีลานนท 
พรเทพ  รัตนตรัยภพ 

11.00 – 11.20 น. ปจจัยที่มีผลกระทบตอโครงสรางเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย                 
แหงประเทศไทย กลุมอุตสาหกรรมบริการรับเหมากอสราง 

บดินทร ธาดากิจวรคุณ 
วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 

11.20 – 11.40 น. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตรากําไรและเงินปนผลจายของบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุมหลักทรัพย SET High Dividend 30 Index 

วิรัญชนา จงเศรษฐี              
ภูษิต วงศหลอสายชล 

 

วันอาทิตยท่ี 28 พฤษภาคม 2560  หอง 706  รศ.ดร.ทิพยรัตน เลาหวิเชียร  
เวลา บทความ ชื่อผูเสนอบทความ 

09.00 – 09.20 น. การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาคงคลัง กรณีศึกษา บริษัท 
มั่นคงพัฒนาคาเหล็ก จํากัด 

ตฤณกฤษ พูลเกิด  
วัชรวี จันทรประกายกุล 

09.20 – 09.40 น. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการคลังสินคา กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม เจ 
บางกอกวาลวและฟตติง้ จํากัด อําเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง                            

ปารดา  พงษศรี 

09.40 – 10.00 น. การประยุกตใชระบบการผลิตแบบลีนในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑตะแกรง 
สเตนเลสขนาดใหญ 

พัฒนฉัตร  หทัยพันธลักษณ 
สวัสดิ์ วรรณรัตน 

10.00 – 10.20 น. การสรางความไดเปรียบในการแขงขันกับการจัดการหวงโซแหงคุณคา: กรณีศึกษา
ธุรกิจรานกาแฟสด 

ศิริชัย หลี่อิสระนุกูล 
รพีพร รุงสีทอง             
เอกอนงค ตั้งฤกษวราสกุล 

10.20 – 10.40 น. การเพิ่มคุณภาพสินคาของธุรกิจรีไซเคิล หางหุนสวน ณัฐชา ตะวันออก กรุป ณัฐชา เรงขวนขวาย 
ณัฐพันธ บวัวราภรณ 

10.40 – 11.00 น. การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตรารับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาจาก 
กาซชีวภาพ จากอัตรา Adder เปน FiT (Feed-in Tariff) ตอผูประกอบการ
โรงงานผลิตแปงมนัสําปะหลงั 

จันทรเพ็ญ เจียมสมัย 
วัชรวี จันทรประกายกุล 
เฉลิมชนม ไวศยดํารง 

 



สารบัญ 
เรียงตามชื่อผูแตงหลัก (ตามลาํดับตัวอักษร) 

 
ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

การศึกษาความพึงพอใจของนิสติระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่มีตอการใชบริการ
การศึกษาผานระบบออนไลน ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
The Study of Regular Program Graduate Students’ Satisfaction towards 
Online Educational Service of the Graduate School, Kasetsart University 
กนกกร  จีรวรางกูร และ สน่ัน  ประจงจิตร 
 

1 - 13 

การแบงกลุมผูบริโภคที่ใชสติกเกอรไลน โดยใชปจจัยดานพฤตกิรรมการใช 
สติกเกอรไลน และความตองการสวนประสมทางการตลาดบริการรานคาเฟที่มี
รูปแบบรานเปนตัวการตูนสติกเกอรไลน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Cluster Analysis of Line Sticker Consumers using the Usage Behavior 
of Line Stickers and the Demand Level of Service Marketing Mix of 
the Cartoon Character Line Stickers Theme Café in Bangkok 
กนกวรรณ คุมโภคา และ จรัชวรรณ จันทรัตน 
 

14 – 24 

ปจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาคที่มผีลกระทบตอปริมาณหนี้ทีไ่มกอใหเกิดรายได 
(NPLs) ของธนาคารพาณชิยจดทะเบียนในประเทศไทย 
Macroeconomic Determinants Affecting to Non-performing Loan of 
Commercial Banks Registered in Thailand 
กมลชนก วรกิจ และ ปนัดดา อินทรพรหม 
 

25 - 34 

การศึกษาคุณคาตราสนิคาที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร 
กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพหานครและปริมณฑล 
The Effect of Brand Equity on Decision in Choosing Bank’s Service Case 
Study: KASIKORNBANK Public Company Limited in Bangkok and Its 
Vicinity   
กรกนก คุณเดชานนท และ ศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล 
 

35 - 45  

อิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ในการตัดสินใจเลือกใช
บริการชางแตงหนาผานสื่อสังคมออนไลน 
The Influence of Service Marketing Mix, Factors on Decisions Making 
to Select Makeup Artist Through Social Network 
กฤษณะ  ศรประสิทธิ์  และ ธีรารัตน  วรพิเชฐ 
 

46 - 56 

การแบงกลุมผูซื้อกระเปาสตางคหนังผูชายโดยใชปจจัยการเลือกซื้อ กรณีศึกษา 
บริษัท ABC 
Customer Segmentation of Men’s Leather Wallet Divided by Purchasing 
Factors: A Case Study of ABC Company. 
กัญญธวัล เจียมจิระพร และ พีรพงษ ฟูศิริ 

57 - 66 



สารบัญ (ตอ) 

เรียงตามชื่อผูแตงหลัก (ตามลาํดับตัวอักษร) 

 
ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

การศึกษาปจจัยดานแรงจงูใจในการทํางานที่มผีลตอความจงรักภักดีตอองคกรของ
พนักงาน กรณีศึกษาบริษัท  ว.วฒันาโซลชูั่น เอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด 
The research of the factor which effected to employee and their 
honest, in Whatthana Solution engineering group. 
กัญุตา  พวงเนตร และ พีรพงษ ฟูศิริ 
 

67 - 74 

การเปรียบเทียบผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบสทิธิการ
เชากับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบเจาของกรรมสิทธิ ์
Comparison of performance of leasehold property fund with a 
freehold property fund 
กานต เลิศสุทธิวงค  และ บุญเลิศ จิตรมณีโรจน 
 

75 - 84 

การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติและปจจยัสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
การเลือกใชรีสอรทของนักทองเที่ยวในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
A Study of Consumer Behavior, Attitude and Marketing Mix Factors 
Affecting the Selection of Resort of Maesot Tourists in Tak Province 
กุลนิษฐ ฉัตรอุทัย  และ ทิพยวรรณา งามศักดิ ์
 

85 - 95 

แผนธุรกิจ รานจาํหนายผลิตภัณฑแบรนด “ไทย-เดนมารค” มอร มอ..มิลค คาเฟ 
BUSINESS PLAN RETAIL DISTRIBUTE PRODUCTS “THAI – DENMARK” 
MORE MOR..MILK CAFÉ 
ขจรวิทย บุตยา และ กุลเชษฐ มงคล 
 

96 - 105 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความภักดีตอองคกรของพนักงานเจนเนอเรชันวายในธุรกิจ
บริการโทรคมนาคม 
Factors Affecting Loyalty of Generation Y Employees in 
Telecominication Service Business 
เขมตณัสญ หัตถพลาเมธ , ยุรพร ศุทธรัตน และ พิทวสั เอ้ือสังคมเศรษฐ 
 

106 - 116 

ความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับผลการดาํเนินงานของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
The Relationship between Corporate Governance and the 
Performance of Listed Companies in the Market for Alternative 
Investment - MAI 
จักรกฤษณ โพธิ์ลังกา  และ ลลติา หงสรัตนวงศ 
 

117 - 127 

  
 



สารบัญ (ตอ) 

เรียงตามชื่อผูแตงหลัก (ตามลาํดับตัวอักษร) 
 

ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอความภักดีของลูกคาตอตรา
สินคาธุรกิจรานกาแฟสด ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ศึกษากรณี  สตารบัคส 
คอฟฟ ไทยแลนด 
The study of satisfaction of the marketing mix that affects customers’ 
loyalty to the brand of coffee business with consumers in Bangkok area. 
The case study concerns Starbucks Coffee Thailand 
จักรพันธุ นาคทุงเตา  และ พันธิตรา ปทมานนท 
 

128 - 142 

การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตรารับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาจาก 
กาซชีวภาพ จากอัตรา Adder เปน FiT (Feed-in Tariff) ตอผูประกอบการโรงงานผลิต
แปงมันสาํปะหลัง 
The study of impact from the change of biogas power price from Adder 
to FiT (Feed-in Tariff) rate to cassava manufacturing companies 
จันทรเพ็ญ เจียมสมัย , วัชรวี จันทรประกายกุล และ เฉลิมชนม ไวศยดํารง 
 

143 - 161 

การแบงกลุมพนักงานในธุรกิจวุนมะพราวโดยใชปจจัยดานแรงจูงใจ 
Clustering of employees in businesses coconut jelly by motivation factors 
จิณหนิภา เล็กเครือสุวรรณ และ อนุฉัตร ช่ําชอง 
 

162 – 170 
 

การแบงกลุมผูบริโภคนมถ่ัวเหลืองพรอมดื่ม โดยใชปจจัยความตองการที่มีตอสวน
ประสมทางการตลาด ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Cluster Analysis of Ready to Drink Soy Milk Consumers Using Demand 
Factor have an effect on Marketing Mix in Bangkok Area. 
จิดาภา ทําสวน  และ อริสรา เสยานนท 
 

171 - 177 

การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสนิคา และลดปริมาณสนิคาคงคลังของ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
อําเภอสวรรคโลก จังหวดัสุโขทยั 
An efficiency improvement Warehouse and Reduce Product For Sawankalok 
Provincial Electricity Authority in Sukhothai District 
จิตรายุบล  ปภุสะโร, วันชัย รัตนวงษ และ ประพันธศักดิ์ บูรณะประภา 
 

178 - 187 
 

การศึกษาความแตกตางระหวางผูที่มียอดชาํระคงคางและไมมยีอดชําระคงคาง โดยใช
ขอมูลดานพฤติกรรมและความรูทางการเงินของผูใชบัตร 
Discrimination between the credit outstanding and available credit 
by using behavior data and financial literacy of card holder 
จิตรีย นิธิคุณรัฐเลิศ, ธฤตพน อูสวัสดิ์ และ จีรเดช อูสวัสดิ์ 
 

188 - 193 

 



สารบัญ (ตอ) 

เรียงตามชื่อผูแตงหลัก (ตามลาํดับตัวอักษร) 
 

ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

การลดความสูญเปลาที่เกิดจากการรอคอยในกระบวนการใหบริการลูกคา: กรณีศึกษา
ธนาคาร XYZ จังหวัดขอนแกน 
Waste Reduction due to Delayed Customer Service Process of XYZ  
: A Case Study of Bank XYZ, Khon Kaen  
จิรัชญา โคตรพันธ  และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม 
 

194 - 204 

ปจจัยดานการรับรูคุณคาและการรับรูความเสี่ยงของผูบริโภคทีม่ีผลตอทัศนคติใน
ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางจากสมนุไพรไทย 
The Effect of Perceived Value and Perceived Risk on Consumer Attitude 
of Thai Herbal Cosmetics 
จีรพรรณ รตางศุ  และ เอกอนงค  ตั้งฤกษวราสกุล 
 

205 - 213 

การศึกษาโอกาสและความสามารถในการทํากําไรโดยปราศจากความเสี่ยง (Arbitrage) 
ในสัญญาซื้อขายทองคําลวงหนาประเทศไทย 
Arbitrage Opportunities in Major Thailand Gold Futures Market (TFEX) 
ฉันททัต  ประเสริฐศิลป และ ลลิตา หงสรัตนวงศ 
 

214 - 223 
 

ความสัมพันธระหวางความยุติธรรมในองคการกับความผูกพันตอองคการ : กรณีศึกษา 
พนักงานโรงแรม จังหวัดนนทบรีุ 
The Relationship between the perception of Organizational Justice and 
Organizational Commitment of the hotel employees in Nonthaburi. 
ชนกพร วรงคชยกุล  และ อังศุธร ศรีสุทธิสะอาด 
 

224 - 231 

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธพิลตออัตราแลกเปลี่ยนระหวางคาเงนิบาทตอคาเงินดอลลาร
สหรัฐฯ 
Factors Influencing to the Exchange Rate of Thai Baht against US Dollar 
ชนะโชค  ศรีพุมไข  และ ประสิทธิ์  มะหะหมัด 
 

232 - 241 

การแบงกลุมผูซื้อเสื้อยืดสกรีนลาย โดยใชความตองการตอสวนประสมทางการตลาด 
CLUSTER ANALYSIS OF BUYERS OF SCREEN T-SHIRTS USING THE DEMAND 
OF MARKETING MIX. 
ชนิดา  ปญโญแกว  และ อริสรา เสยานนท 
 

242 - 249 

ความสัมพันธระหวางแรงจงูใจในการทํางานกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
เอกชน ในอุตสาหกรรมคาปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร 
The Relationship between Motivation and Efficiency of the private retail 
employees in Bangkok. 
ชนินทร อินทรพิน  และ พีรพงษ ฟูศิริ 

250 - 257 



สารบัญ (ตอ) 

เรียงตามชื่อผูแตงหลัก (ตามลาํดับตัวอักษร) 
 

ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

การแบงกลุมผูใชบริการรานกาแฟ คาเฟอเมซอน ในดิสเคานสโตรเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใชปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการ 
Cluster Analysis of Amazon’s customer in discount store in Bangkok by using 
the consumer buying behavior and satisfaction with the Services Quality. 
ชโลธร ดานรักสวย 

258 - 267 

การสนับสนนุของผูปฏิบัตงิานอาชีพเพื่อเปาหมายของกลุม: กรณีการสนับสนนุอาหาร
ไทยเพื่อรับการลงทะเบียนเปนมรดกโลก 
Worker support for community goal: the case of supporting Thai cuisine 
to be included on the world heritage list   
ชวลิต ย้ิมประเสริฐ  และ ยอดมนี เทพานนท 

268 - 280 
 

ปจจัยที่สงผลกระทบตอราคาทองคําแทงในประเทศไทย 
The factors which affecting gold price in Thailand 
ชวัลลักษณ ราตรี, ตวงรัตน สินอวย, สุธาวัลย พฤกษอําไพ และ ลัพธพร สวราชย 
 

281 - 291 

ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงิน กับราคาหลักทรัพย ของบริษัทที่จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสรางกลุมธุรกิจ 
วัสดุกอสราง 
The Related between Financial Ratios and Stock Price of Companies 
Listed in the Stock Exchange of Thailand: Property and Construction 
Construction’s in Materials Sector  
ชัชชษา พิรุฬหภัค  และ ภูษิต วงศหลอสายชล 
 

292 - 300 

การแบงกลุมผูซื้อขนมสนุัขในจังหวัดนนทบุรี โดยใชพฤติกรรมการซื้อและความตองการ
ในสวนประสมการตลาดของขนมสุนัข 
The clustering of dog's snack buyer by buying behavior and marketing mix 
demand in Nonthaburi 
ชัชวัตถ วงศแสน และ ศิริรัตน รัตนพิทักษ 

301 - 309 

ปจจัยในการใชรถตูสาธารณะของผูใชบริการบริเวณทารถตูอนุสาวรียชัยสมรภูมิ                  
A CASE STUDY IN FACTORS ASSOCIATED WITH PASSENGER USAGE OF 
PUBLIC VAN SERVICES AROUND THE VICTORY MONUMENT 
ชัยภัทร จานุกิจ  และ กุลเชษฐ มงคล 
 

310 - 318 

  

 



สารบัญ (ตอ) 

เรียงตามชื่อผูแตงหลัก (ตามลาํดับตัวอักษร) 
 

ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

ความสัมพันธระหวางคุณภาพชวีิตการทํางาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอ
องคการของพนักงานบริษทักลุมอุตสาหกรรมผูผลิตชิน้สวนอะไหลยานยนต 
The Relationship among Quality of Work Life, Job Satisfaction and 
Organizational  Commitment of Employees in Automotive Parts 
Manufacturing Industry Company 
ชัยวุฒิ เถลิงสมบัต,ิ ศศิวิมล มีอําพล และ ศุภฤกษ สุขสมาน 
 

319 - 328 

ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับผลการ
ดําเนินงานทางการเงินและไมใชทางการเงินของบริษัทอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย และ
กอสรางที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
The Relationship between the efficiency of Accounting Information Systems 
and financial and non -financial performance in the real estate and 
construction industries listed on the Stock Exchange of Thailand. 
ชัยสรรค รังคะภูติ, รนกร  สุภจินต , ทองเพ็ชร  จันทะนิวงศ, วีรยุทธ  สุขมาก,                
สุรีย  โบษกรนัฏ  และ ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล 
 

329 - 338 
 

การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตเปลือกแหงตนยาสูบพนัธุเวอรจิเนีย 
The Purchasing Planning of Raw Materials in the Dried Bark of Virginia Tobacco 
Production 
ชุติกาญจน จิรโรจนวณิช และ ปวีนา กองจันทร 
 

339 - 347 

การจําแนกความแตกตางปจจัยดานทัศนคติของสวนประสมการตลาดบริการและการรับรู
คุณคาเชิงประสบการณของราน After You ระหวางกลุม Gen-X กับกลุม Gen-Y ใน
กรุงเทพมหานคร 
The Discrimination of Attitude Factors for Services Marketing Mix 7P's and 
Experiential Value of After You between Gen-X and Gen-Y in Bangkok. 
ชุติกานต ดําเนินสุข  และ ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ 
 

348 - 358 
 

รูปแบบการตลาดเชงิเนื้อหาบนสังคมออนไลนประเภทเฟสบุคทีส่งผลตอความจงรักภักดี
ของแฟนบอลสโมสรโปลิศเทโร 
The Impacts of Facebook's Content Marketing Formats on Sport Fan’s Loyalty 
ชุติปภา  รวิภาธัญญากุล และ ธงชัย  ศรีวรรธนะ 
 

359 - 368 

การแบงกลุมผูใชรถจักรยานยนตบิ๊กไบคขนาดตั้งแต 650 ซีซีข้ึนไป โดยใชพฤติกรรม
ผูบริโภคและทฤษฎีแรงจูงใจในเขตกรุงเทพมหานคร 
Classification of Bigbike Users for 650 CC or more by Consumer 
Behavioral and Motivation Theory in Bangkok. 
ชุติพงศ นิยมเดช  และ สุมิตรา อัศวไชยตระกูล 

369 - 377 
 



สารบัญ (ตอ) 

เรียงตามชื่อผูแตงหลัก (ตามลาํดับตัวอักษร) 
 

ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

ความสัมพนัธระหวางการรับรูความสามารถในการเปนผูประกอบการและความตั้งใจ
เปนผูประกอบการ กรณีศึกษานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปที ่4 มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย 
The Correlation between the Perceived Entrepreneurial Ability and 
Entrepreneurial Intention of the Fourth-Year Undergraduate Students 
at the School of Business, Chamber of Commerce University 
ชุติมา โชติวรรณ  และ อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 
 

378 - 386 

การจัดการประสบการณลูกคาของราน UNIQLO ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT OF UNIQLO STORE IN BANGKOK 
AND METROPOLITAN AREA 
โชติกา ฉวีวงศพันธ  และ ปราโมทย ศุภปญญา 
 

387 - 395 

การแบงกลุมพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท AAA จํากัด สาํนักงานใหญ โดยใช
ปจจัยดานความผูกพันตอองคกร 
Cluster analysis of AAA Classification of Operating Staffs, Limited 
Headquarters By the factor of corporate commitment. 
ฐิติภัทร เดชนครชัย และ พันธิตรา ปทมานนท 
 

396 - 404 

การแบงกลุมผูบริโภคน้ําผลไมพรอมดื่มระดับกลางในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช
ปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิต และระดบัความตองการสวนประสมทางการตลาด 
Customer Segmentation of Fruit Juice in Bangkok Metropolitan Area 
Using Lifestyle Factor and Hierarchy of Needs of Marketing Mix 
ฐิติลักษณ มงคลวิสุทธิ์  และ ธนธร วชิรขจร 
 

405 - 415 

การจําแนกความแตกตางของปจจัยแรงจูงใจในการทํางานของกลุมพนักงานกับกลุม
ลูกจาง ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน 
The differentiate of motivational factors of staff and employees of 
Government Saving Bank at Phaholyothin bureau. 
ณฐินี  มะสะกา และ  อัศวิณ ปสุธรรม 
 

416 - 425 

พฤติกรรมและปจจัยการตลาดในการตัดสินใจซื้อวัสดุ และเคร่ืองมือแพทย 
BEHAVIOR AND MARKETING FACTORS IN BUYING DECISION OF MEDICAL 
EQUIPMENTS AND DEVICES  
ณรินทรรัช อินทรสะอาด  และ ชื่นจิตต แจงเจนกิจ 
 

426 - 433 

 



สารบัญ (ตอ) 

เรียงตามชื่อผูแตงหลัก (ตามลาํดับตัวอักษร) 
 

ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

การศึกษาความเปนไปไดดานการตลาดในการลงทนุทาํธุรกิจจําหนายเคร่ืองมือสําหรับ
งานกลงึ  ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
THE MARKETING FEASIBILITY STUDY ON AN INVESTMENT OF TURNING 
TOOLS SHOP IN MUANG DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE 
ณัฎฐกานต  ดอนพันธชาง และ ภัทรวดี เพ่ิมวณิชกุล 
 

434 - 445 

การศึกษาความพึงพอใจในงานที่สงผลตอความผูกพนัตอองคการของพนักงานธนาคาร 
ABC ฝายอนุมัตสิินเชื่อลูกคาผูประกอบการและสินเชื่อที่อยูอาศัย สาขาแจงวัฒนะ 
A Study of job satisfaction and organizational commitment among 
employees  ABC Bank approves loans customers entrepreneurs and 
mortgages. Chaengwattana branch 
ณัฐชา จันทวงษ  และ รวิดา วิริยกิจจา 
 

446 - 453 

การเพิ่มคุณภาพสินคาของธุรกิจรีไซเคิล หางหุนสวน ณัฐชา ตะวันออก กรุป 
The Efficiency   in progress of the recycling business. A Case Study of 
Natcha Eastern Group Limited partnership 
ณัฐชา เรงขวนขวาย  และ ณัฐพันธ บัววราภรณ 
 

454 - 461 

ความคาดหวังและการรับรูคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
สาขาถนนมิตรภาพ (ขอนแกน) 
THE CUSTOMER EXPECTATIONS AND PERCEPTIONS IN THE SERVICE 
QUALITY OF KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANYLIMITED, 
THANONMITTRAPHAP (KHON KAEN) BRANCH 
ณัฐฐิญา  มังคะตา  และ ทิพยวรรณา งามศักดิ์ 
 

462 - 472 

คุณภาพการใหบริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาบานดุง จังหวดัอุดรธาน ี
A service Quality of the Bangkok Bank in Ban Dung District Udonthani 
Province Branch. 
ณัฐนิชา วังโน และ ภัทรวดี เพ่ิมวณิชกุล 
 

473 - 479 

ปจจัยในการนําระบบการบริหารจัดการความสัมพันธลูกคามาใชในธุรกิจกําจัดแมลง  
Implementation of Customer Relationship Management System in Pest 
Control Business 
ณัฐพงศ  ใหมรัตนกุล และ เอกอนงค ตั้งฤกษวราสกุล 
 

480 - 487 
 

การประกอบกิจการเพื่อสังคมของธุรกิจครอบครัวและผลการดําเนินงานดานการเงิน 
Social Enterprise of Family Business and Financial Performance 
ณัฐพงศ เล็กเลิศสุนทร, พิทวัส  เอ้ือสังคมเศรษฐ และ ยุรพร ศุทธรัตน 

488 - 497 



สารบัญ (ตอ) 

เรียงตามชื่อผูแตงหลัก (ตามลาํดับตัวอักษร) 
 

ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

การแบงกลุมผูสนใจใชบริการธุรกิจรานรับจัดงานแตงงาน(Wedding Organizer) 
ในเขตจังหวัดระยองโดยใชปจจัยดานความสําคัญตอคุณภาพการบริการ (Service Quality) 
Cluster analysis of people interested use the service “Wedding Organizer” in  
Rayong , By focused on service quality 
ณัฐพงษ แซอ้ึง  และ พันธิตรา ปทมานนท 
 

498 - 506 

ความสัมพันธของผลการดาํเนินงานและความเห็นผูสอบบญัชี กรณีศึกษาบริษัทที่มี
มูลคาทางบัญชีต่ํา 
The relationship between firm performance and auditor’s report :  A case 
study on companies with low price-to-book ratio 
ณัฐวุฒิ ใจรัก  และ ภัทรกิตติ์ เนตินิยม 
 

507 - 515 

อิทธิพลของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการตอผลการปฏิบัติงาน และความ
แตกตางของเจนเนอเรชั่น กรณีศึกษา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
Organizational Citizenship Behavior Affecting Job Performance and 
Generation Differences: A Case Study of Electricity Generating Authority of 
Thailand 
ณัฐสินี  ใจแกว , ทองฟู  ศิริวงศ และ เอกอนงค  ตั้งฤกษวราสกุล 
 

516 - 526 

การประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนที่ใชนโยบายเชิงรุก        
Assessing the Capabilities of Equity Funds   Using Proactive Aggressive Funds 
ดนัย เชื้อสุวรรณ และ บุญเลิศ จิตรมณีโรจน 
 

527 - 534 

การศึกษาจรณทักษะในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทย 
The Study of Soft Skills in Tourist Industry in Thailand 
ดลนภา คงความสุข, ยุรพร ศุทธรัตน และ พิทวัส เอ้ือสังคมเศรษฐ 
 

535 - 545  

ความสูญเปลาของกระบวนการสงตรวจสิ่งสงตรวจของกองอายรุกรรม โรงพยาบาล 
ABC จังหวัดลพบุรี 
The waste in the specimen examination process of internal medicine 
department ABC hospital Lopburi province 
ดิษพิพัฒน ธนหิรัญรัตน  และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม 
 

546 - 553 

การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาคงคลัง กรณีศึกษา บริษัท 
มั่นคงพัฒนาคาเหล็ก จํากัด 
Study of inventory management efficiency improvement: Case study of 
Munkhongpattanakalek Co., ltd 
ตฤณกฤษ พูลเกิด  และ วัชรวี จันทรประกายกุล 

554 - 563 



สารบัญ (ตอ) 

เรียงตามชื่อผูแตงหลัก (ตามลาํดับตัวอักษร) 
 

ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

การแบงกลุมนักกีฬาตกปลาในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชปจจยัดานพฤติกรรม      
การตกปลาและความตองการสวนประสมการบริการของการใชบริการทัวรตกปลา 
A Cluster of Fishermen in Bangkok Using Fishing Behavior Factor and the 
Demand for the Service Marketing Mix of Using the Fishing Tour Service 
เต็มสุข ศุกรวรรณ และ ศิริรัตน รัตนพิทักษ 
 

564 - 572 
 

การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑน้ํามันหอมระเหยจากดอกไมไทยสาํหรับผูบริโภคในจงัหวัด
ขอนแกน 
PRODUCT CONCEPT DEVELOPMENT FOR ESSENTIAL OIL FROM THAI 
FLOWERS FOR CONSUMERS IN KHON KAEN PROVINCE 
ถาวร นันตา  และ ทิพยวรรณา งามศักดิ์ 
 

573 - 583 

ผลกระทบจากประโยชนการมีสวนรวมในสังคมออนไลนบนเพจเฟชบุก มีผลตอระดบั
การสะทอนกลบัในแบรนด (Brand Resonance) โดยมีการสื่อสารแบบบอกตอเปน      
ตัวแปรสงผาน 
The Impact of the Participation Benefits from Facebook on Brand 
Resonance by Using Word of Mouth Mediator variable 
ทัศดาว  ลอมลาย และ ธงชัย  ศรีวรรธนะ 
 

584 - 592 

การสรางความรู จัดเก็บความรูและถายโอนความรูเพื่อความสําเร็จในการสงตอธุรกิจ
ครอบครัว 
Knowledge Creation Accumulation and Transfer for Family Business 
Succession 
ทิพยอัปสร ชูเกียรติเมธา, ยุรพร ศุทธรัตน  และ พิทวัส เอ้ือสังคมเศรษฐ 
 

593 - 602 

การศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบตอดัชนีราคาที่อยูอาศัย 
(The study of Economic Factors  Affecting of Housing Price Index) ในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ทิวากรณ  สุทธไชย และ ประสิทธิ์ มะหะหมัด 
 

603 - 610 
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Increacing Efficiency Of Warehouse Management A Case Study Of M.J. 
Bangkok Valve & Fitting Company Limited 
ปารดา  พงษศรี 
 

992 - 1002 

ความสูญเปลาในโซอุปทานของกระบวนการจัดเก็บสนิคาคงคลงั: กรณีศึกษา หาง
หุนสวนจาํกัด ฮ. ไทย 2014 จ. มหาสารคาม 
The Waste of Supply Chain in Inventory Process: A Case Study of H. 
Thai 2014 Limited Partnership, Mahasarakham province 
ปติพงศ ศรีเกษม  และ ปณทัพร เรืองเชิงชุม 

1003 - 1012 



สารบัญ (ตอ) 

เรียงตามชื่อผูแตงหลัก (ตามลาํดับตัวอักษร) 

 
ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

ความคาดหวังและการรับรูคุณภาพการบริการของลูกคาตอการใหบริการเคลมสินไหม
รถยนตของ บมจ.กรุงไทยพานิช ประกันภัย สาขาสุรินทร จังหวดัสุรินทร 
Customer Expectations and Perceptions of the Service Quality in the Car 
Insurance of the Krungthai Panit Insurance Company Limited, Surin 
Branch Office, Surin Province 
ปยนุช  ปรัชญพฤทธิ์  และ ทิพยวรรณา งามศักดิ์ 
 

1013 - 1022 
 

การลดของเสียในกระบวนการผลิตผาใบพลาสติกของโรงงาน XYZ จังหวัดนครราชสีมา 
DEFECT REDUCTION IN PRODUCTION OF PLASTIC CANVAS AT XYZ FACTORY, 
NAKHON RATCHASIMA PROVINCE 
ปยวรรรณ จรัสมาศ  และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม 
 

1023 - 1032 

ศึกษาความสัมพนัธระหวางความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน 
NGV ที่มีตอ บริษัท ปตท.จํากัด มหาชน 
The study of Relationship Between employees satisfaction and job 
performance of NGV employees Case study: PTT Public company limited 
ปยะธิดา  เริงเลื่อม และ ณัฐพันธ บัววราภรณ 
 

1033 - 1040 

การตกแตงกําไรกับวิกฤตการณทางการเมือง 
Earnings Management and the Political Crisis 
พงศกร  ยรรยงพาณิชย, สุธาวัลย  พฤกษอําไพ  และ พลวัฒน  เลิศกุลวัฒน 
 

1041 - 1048 

การศึกษาปจจัยที่มผีลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทในหมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพย 
Factors affecting the stock price of companies  in the property development  
groups 
พรพรรณ  เจริญศิลป และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 
 

1049 - 1058 

การแบงกลุมพนักงานของบริษทั ปูนซีเมนตนครหลวงจาํกัด (มหาชน) โรงงาน 1 โดยใช
ปจจัยแรงจูงใจในการทาํงาน 
The cluster analysis on motivation factor of Nakornluang cement staff, 
factory No.1   
พรพรรณ มณีฉาย และ  ฐิติกานท  สัจจะบุตร 
 

1059 - 1067 

การศึกษาความเปนไปไดของการลงทุนใน ศูนยจําหนายสินคาสาํหรับนักทองเที่ยว      
ผานธุรกิจออนไลน 
THE  FEASIBILITY  OF AN INVESTMENT IN  A   FACTORY OUTLET THROUGH 
ONLINE DISTRIBUTION 
พรพิมล ตั้งกิจลดาวัลย  และ ณฐัวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย 

1068 - 1077 



สารบัญ (ตอ) 

เรียงตามชื่อผูแตงหลัก (ตามลาํดับตัวอักษร) 

 
ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

ความสัมพันธของโครงสรางทางการเงินและกระแสเงินสดอิสระที่มีตอมูลคากิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
THE RELATION OF FINANCIAL STRUCTURES AND FREE CASH FLOW TO FIRM 
VALUE OF LISTED COMPANY IN THE STOCK EXCHANGE SECURITY OF THAILAND 
พรรณทิพย  อยางกลั่น, วลิดา พลาลํา, สมชาย เลิศสกุลศรี,สอนไช สลิเพ็ด และ  
วรกร แชมเมืองปก 
 

1078 - 1089 

ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย
ของหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
The relationship between finance ratio and stock price changes of 
Information & Communication Technology Sector                                                                                
พรรณวดี  ไชยชมภู และ ภูษิต วงศหลอสายชล 
 

1090 - 1099 

การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจอาบน้าํตัดแตงขนสนุัขเดลิเวอร่ีเดอะด็อก  
คาเฟ ในเขตอําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
The feasibility study of investment of bath grooming dog delivery "The 
dog cafe" Khonkaendistrict area, Khonkaen province. 
พัชระ โฆษาศรี และ ภัทรวดี เพ่ิมวณิชกุล 
 

1100 - 1109 

การแบงกลุมพนักงานกอสรางบริษัทเอสอารทีสตีลแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด  โดยใช
ปจจัยดานแรงจูงใจ 
Division of employees of SRT Steel And Construction Co., Ltd. By 
Motivation factor 
พัชริยา ทองแกว และ ฐิติกานท สัจจะบตุร 
 

1110 - 1118 
 

การประยุกตใชระบบการผลิตแบบลนีในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑตะแกรง 
สเตนเลสขนาดใหญ 
The application of lean manufacturing system in the big wireware 
stainless steel manufactor 
พัฒนฉัตร  หทัยพันธลักษณ และ สวัสดิ์ วรรณรัตน 
 

1119 - 1129 
 

การศึกษาปจจัยที่มผีลกระทบตอราคาหุนกลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
Factors affecting the stock price of agro and food industry groups 
พัทยาพร  พวงใส และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 
 

1130 - 1138 
   
  

 
 
 



สารบัญ (ตอ) 

เรียงตามชื่อผูแตงหลัก (ตามลาํดับตัวอักษร) 

 
ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

การวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายน้ําดื่มเอ็นเฟรช (N Fresh) ตําบลศรี
สงคราม อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
MARKETING STRATEGY PLANNING TO INCREASE SALES REVENUE OF N FRESH 
WATER IN SRISONGKRAM, WANGSAPUNG, LOEI PROVINCE 
พิชญา แกวสุฟอง และ ภัทรวดี เพ่ิมวณิชกุล 
 

1139 - 1147 

กลยุทธการปรับตวัของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตนครเวียงจันทร 
Adaptation Strategies of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Vientiane  
พิณทอง  ภูมิราช, ปรียานุช อภิบุณโยภาส  และ นิรันดร  ทัพไชย 
 

1148 - 1158 

การรับรูการสงเสริมการขายที่มอิีทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสนิคาในรานสะดวกซื้อเซเวน
อีเลฟเวนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
The perception of sales promotion affecting on purchasing goods of people 
at 7-Eleven convenience stores in Bangkok  
พิทวัส วิทูรกิตติกุล  และ ศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล 
 

1159 - 1166 

การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับตราสินคาของผลิตภัณฑเสริมคอมพิวเตอร ในมุมมองของ 
ผูซื้อผานทางเวบ็ไซต 
A STUDY OF CONSUMER PERCEPTION TOWORDS BRANDING OF IT 
ACCESSORIES PURCHASES THROUGH WEBSITE 
พิมพณดา วัฒนดิษฐโภคิน และ กุลเชษฐ มงคล 
 

1167 - 1176 

การศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจทีม่ีผลตอหนี้สินที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคาร
ทั้งหมดในประเทศไทย (จาํแนกตามประเภทธุรกิจ) 
Economic Factors affecting on non- performing Loans of bank in Thailand 
(classified by type of business) 
พิมพสิริ ไชยมนัส และ ประสิทธิ์ มะหะหมัด 
 

1177 - 1186 

การศึกษาระดับความยึดมั่นผูกพันในงาน ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
สังกัดสํานักงานเขตรอยเอ็ด 
The study of the level work engagement of the Staffs of the  
Krung Thai Bank Public Company Limited in Roi-Et Area Regional Office. 
พิษณุ จันทะสิน  และ ทิพยวรรณา งามศักดิ์ 
 

1187 - 1196 

การบริหารที่ไรผูบริหารจากมุมมองของบุคลากรในธุรกิจอีคอมเมิรซ 
Holacracy Organization from Personnel View-Point in E-Commerce Business 
แพรวา พราหมณี, ปรียานุช อภิบุณโยภาส และ สิริจินต วงศจารุพรรณ 
 

1197 - 1206 



สารบัญ (ตอ) 

เรียงตามชื่อผูแตงหลัก (ตามลาํดับตัวอักษร) 

 
ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

อิทธิพลของกระบวนการจัดการความรู และการสรางความรูดวยตนเองตอผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงาน โดย ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษา กําลังพลหนวยบัญชาการ
อากาศโยธินกองทัพอากาศ 
THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESS AND 
CONSTRUCTIONISM ON ACHIEVEMENT BY E-ADMIN A CASE STUDY 
OF PERSONEL ROYAL THAI AIR FORCE SECURITY FORCES COMMAND 
ภภิศา  อัมพรเวช และ ธงชัย  ศรีวรรธนะ 
 

1207 - 1218 

แบรนดนายจางกับการดึงดดูและรักษาเจเนอเรชั่นวาย 
Employer Brand towards Attracting and Retaining Generation Y  
ภัณฑิลา เจริญย่ิงยศ, ปรียานุช อภิบุณโยภาส และ สิริจินต วงศจารุพรรณ 
 

1219 - 1228 
 

ผลกระทบของชองทางการสื่อสารของตลาดเชิงเนื้อหาและการสื่อสารแบบปากตอปากบน
ระบบเครือขายที่มีตอการตั้งใจซื้อสินคา 
Impacts of Content Marketing Channels and eWOM on Purchase Intention                                                                                       
ภัทรวุทธิ์ สกุลพราหมณ และ ธงชัย  ศรีวรรธนะ 
 

1229 - 1237 

ความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการของบริษัทที่สงผลตอการดําเนินงาน กรณี 
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (กลุม SET 100) 
The Relationship Between Corporate Governance Affecting On Firm 
Performance : Case Study Of The Listed Companies In The Stock Exchange   
Of Thailand Set 100 Group 
ภาวิณี  ร้ิวเหลือง และ ลลิตา  หงสรัตนวงศ 
 

1238 - 1247 

การศึกษาความสัมพนัธเชิงสาเหตุระหวางการรับรองผลิตภัณฑผานสื่อสังคมและการรับรู
คุณคาของผูบริโภคในผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง 
A Study of The Causal Relationships between Product Endorsement                                   
on Social Media and Consumer Perceive Value in Cosmetic Products. 
ภิญญาราภค ศุภบวรธนาธิป, ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ  และ ทรงพร หาญสันติ 
 

1248 - 1257 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณคาลูกคาที่ใชบริการรานอาฟเตอร ยู ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
Influenced Factor toward Customer Equity of After You's Customers in 
Bangkok 
ภูมิ ล้ําเลิศลักษณชัย และ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย 
 

1258 - 1266 
 
 

 
 
 



สารบัญ (ตอ) 

เรียงตามชื่อผูแตงหลัก (ตามลาํดับตัวอักษร) 

 
ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

การจําแนกความแตกตางของปจจัยดานแรงจงูใจในการทาํงานระหวางกลุมพนักงานระดับ
ปฏิบัติการบริษทั กลุมทองหลอ จํากัด กับกลุมพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท เอ็มบี ราม
อินทรา จํากัด 
The distinction of motivation to work between Thonglor group employees 
and MB Ramintra employees 
ภูมิศักดิ์  โพธิพิพิธ  และ ธนธร วชิรขจร 
 

1267 - 1277 

การยอมรับเทคโนโลยีพรอมเพย ของลูกคาธนาคารธนชาต  ในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
PromptPay Technology Adoption of Thanachart Bank’s Customer in Din 
Daeng District , Bangkok 
มนัสนันท ยงลา และ ปราโมทย ศุภปญญา 
 

1278 - 1287 

ปจจัยที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี E-Commerce แบบ B2C  
ในประเทศไทย 
Factors Affecting Efficiency on the Tax Collection of B2C E-Commerce 
in Thailand 
มลฤดี  ใจสวัสดิ ์ และ ธํารงศักดิ์ เศวตเลข 
 

1288 - 1297 

ระดับความจงรักภักดีและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอตราสินคาซีพี(CP) ของอาหาร
พรอมรับประทานแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน 
LOYALTY LEVELS AND CONSUMER BEHAVIOR ON FROZEN READY MEAL, CP 
BRAND IN BANGKOK (INNER CITY) 
มานะ นามวัย และ กุลเชษฐ มงคล 
 

1298 - 1308 
 
 

การแบงกลุมผูบริโภคยาสระผมสมุนไพร ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปจจัยดานรูปแบบ
การดําเนินชีวิต พฤติกรรมการซื้อและการใชยาสระผมสมนุไพร 
Segmentation of Herbal shampoo consumers in Bangkok by using factors 
regarding to Lifestyle, Purchase behaviors and Usage behaviors of Herbal 
shampoo. 
มินทรฐิตา วราชัยธนวิชญ และ ปราณี เอ่ียมละออภักดี 
 

1309 - 1319 

แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ส. เฮง เฮง จํากัด 
Work Motivations of S. Heng Heng Co., Ltd’s employees. 
ยลดา  สุพร และ รวิดา วิริยกิจจา  
 

1320 - 1327 
 

 
 
 



สารบัญ (ตอ) 

เรียงตามชื่อผูแตงหลัก (ตามลาํดับตัวอักษร) 

 
ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

ผลกระทบของอัตราสวนทางการเงินที่มีผลตอคุณภาพการควบคุมภายใน 
ของสหกรณในประเทศไทย 
THE IMPACT OF FINANCIAL RATIOS ON THE QUALITY OF INTERNAL 
CONTROL IN THE COOPERATIVES IN THAILAND 
รนกร  สุภจินต, ชัยสรรค  รังคะภูต,ิ ทองเพ็ชร  จันทะนิวงค, วีรยุทธ สุขมาก  และ   
วรกร  แชมเมืองปก 
 

1328 - 1338 

ปจจัยที่มีความสัมพนัธตอการวางแผนเงนิออมเพื่อวัยเกษียณอายุของกลุมแรงงานใน
ระบบชวงอายุ 33-53 ปในกรุงเทพมหานคร 
Factors related to saving plan for retirement of employee aged between 
33-53 years in Bangkok 
ระพีพรรณ พันธุอุดม และ ประสิทธิ์ มะหะหมัด 
 

1339 - 1348 

ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดของกลุม
สินคาอุตสาหกรรม หมวดยานยนตที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
Relationship between Financial Ratios and Market Capitalization of 
Industrials Group in Automotive Sector of Listed Companies in The Stock 
Exchange of Thailand 
รัยหมะ ตาเละ  และ  ภูษิต วงศหลอสายชล 
 

1349 - 1357 

การศึกษาการจัดการเงินทนุหมุนเวียนกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมของธุรกิจใน
กลุมสินคาอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
A study on Working Capital Management and Return on Total Assets of 
Industry Group on The Market for Alternative Investment (MAI) listed 
รินรดา แสงบัว และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 
 

1358 - 1367 

ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางานกับความผูกพนัตอองคกรของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการกรณีศึกษา บริษัท ABC จํากัด 
The Relationship between job satisfaction and organizational commitment 
for Operating Officers Case Study : ABC Company Limited 
รุงกานต เทอดเกียรติกุล และ พีรพงษ ฟูศิริ 
 

1368 - 1378 
 

พฤติกรรมการซื้อ การใช และปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ีตอการตัดสินใจซื้อปุย
อินทรีย ของเกษตรกร อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี และ อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี 
Consumer Behavior and marketing mix factors influencing the organic 
fertilizer – buying decision of farmers at Danchang District, Suphan Buri and 
Bangrachan District,  Sing Buri 
ลดารัตน  อินทรสงเคราะห  และ ทิพยวรรณา งามศักดิ์ 

1379 - 1390 



สารบัญ (ตอ) 

เรียงตามชื่อผูแตงหลัก (ตามลาํดับตัวอักษร) 

 
ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

ความผูกพันของลูกคาที่มีตอการใชบริการเรียกแท็กซี่ ผานระบบแอปพลิเคชั่นแกร็บบน
สมารทโฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
CUSTOMER ENGAGEMENT EFFECTING USAGE OF GRAB VIA MOBILE PHONE IN 
BANGKOK AREA 
วนิชชา แสงจันทร และ กุลเชษฐ มงคล 
 

1391 - 1401 

การใชสื่อสังคมออนไลนที่มีผลตอกระบวนการตัดสนิใจซื้อกาแฟในพื้นทีบ่ริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
THE USES OF SOCIAL MEDIA THAT HAVE AN EFFECT ON DECISION MAKING 
OF COFFEE PURCHASE IN A SURROUDING AREA OF MAHASARAKARM 
UNIVERSITY 
วรรณภา เวียงนนท และ ภัทรวดี เพ่ิมวณิชกุล 
 

1402 - 1411 

การศึกษาความสัมพนัธระหวางแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานขาย
บริษัท บูติคนิวซิตี้ จาํกัด(มหาชน) ในเขต กรุงเทพมหานคร 
The relationship between motivation and efficiency of sale employees 
Boutique New City Public Company Limited in Bangkok. 
วรลักษณ ชัยศิริ  และ ณัฐพันธ บัววราภรณ 
 

1412 - 1420 

ปจจัยที่มีผลตอรายไดดอกเบี้ยสทุธิตอสินทรัพยเฉลี่ยของธนาคารพาณชิยในประเทศไทย 
Factors affecting Net Interest Margin (NIM) of the commercial banks in 
Thailand 
วรวัฒน เอ่ียมโกศลเลิศ และ ประสิทธิ์ มะหะหมัด 
 

1421 - 1432 

การแบงกลุมผูอยูอาศัยคอนโดมเินียมในเขตจังหวัดชลบุรีโดยใชปจจัยดานรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต พฤติกรรมการแตงบาน และความตองการสวนประสมทางการตลาดของโคม
ไฟตั้งพืน้ 
The Condominium Segmentation of Chonburi residents by lifestyle, home 
decorating behavior and the demand for the marketing mix factors of Floor 
Lamps 
วราวุธ ลาภา  และ ปราณี เอ่ียมละออภักดี 
 

1433 - 1442 
 

ความยึดมั่นผูกพันในงานของ พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เขตรอยเอ็ด  
WORK ENGAGEMENT OF STAFFS OF BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY 
LIMITED IN ROI-ET AREA OFFICE 
วรุณยุพา  ทินโนรส  และ ทิพยวรรณา  งามศักดิ์ 
 

1443 - 1451 

 



สารบัญ (ตอ) 

เรียงตามชื่อผูแตงหลัก (ตามลาํดับตัวอักษร) 

 
ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

ปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจออนไลนจําหนายน้ําพริกบรรจุพรอมบริโภคของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  
Key Success Factors of online Business of Chili Paste by small and medium 
enterprises (SMEs)  
วสุ ยะขํา  และ บดินทร รัศมีเทศ 
 

1452 - 1462 

ปจจัยแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ดับเบิ้ลยู.วี.เอ.อะโนไดร 
The motivational factors employees of  W.V.A.ANODIZE company. 
วิชชากร วิวัฒนสกุลสุข  และ อัศวิณ ปสุธรรม 
 

1463 – 1475 
 

การตระหนักรูถึงตราสินคาผานสื่อรูปแบบใหมของผูบริโภค 
Brand Awareness via New Media of Consumers. 
วิภาวี ศรีสายสุข, ศิริรัตน โกศาการิกา และ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย 
 

1476 - 1484 

ความคิดเห็นของลูกคาฟารมสุกรพันธุที่มีตอการตลาดแบบองครวมของ                          
สายธุรกิจสุขภาพสัตวเครือเบทาโกร  
Commercial Swine Breeder Farms’ Opinion Towards Holistic Marketing of Animal 
Health Business of Betagro Group   
วิม ไชยกิจ  และ ชื่นจิตต แจงเจนกิจ 
 

1485 - 1493 
 

ปจจยัและพฤติกรรมที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลสัตวในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
Factors and Client’s Behavior Influencing Decisions Making on Choosing in the 
Veterinary Hospital in Bangkok 
วิมลสิริ ราษฎรศิริ และ ศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล 
 

1494 - 1503 

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาผลิตภัณฑ “สลัดถาดพรอมทาน” ของโครงการหลวง 
The Study of Factors Affecting to Product Development of “Ready to Eat Salad 
Tray” of the Royal Project Foundation 
วีณา แซบาง  และ ศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล 
 

1504 - 1519 

ผลกระทบของการสังเกตเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพที่มีตอคุณภาพงานสอบบัญชี 
ของผูสอบบัญชีสหกรณในประเทศไทย 
The Effects of Professional Skepticism on the Auditing Quality  
of Cooperative Auditors in Thailand 
วีรยุทธ  สุขมาก, ทองเพ็ชร  จันทะนิวงศ, รนกร  สุภจินต, ชัยสรรค รังคะภูติ และ        
มนตรี ชวยชู 
 

1520 - 1529 



สารบัญ (ตอ) 

เรียงตามชื่อผูแตงหลัก (ตามลาํดับตัวอักษร) 

 
ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

การแบงกลุมผูใชบริการโดยใชปจจัยดานความพึงพอใจในการบริการ                              
ของสํานักงานประมงจังหวัดปทุมธาน ี
Clustering the Customers by Satisfaction Factor from Serving of             
Pathumthani Provincial Fisheries office 
วีระพร  ลี้เจริญ และ อนุฉัตร  ช่ําชอง 
 

1530 - 1540 
 

การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมน้ํามัน เทียบกับราคาน้ํามันใน
ตลาดโลก (WTI) 
A STUDY OF MATUAL OIL FUNDS' RATE OF RETURN AND RISK COMPARATIVE 
WITH OIL PRICE IN WTI 
ศตพร  เชื้อภักดี และ บุญเลิศ จิตรมณีโรจน 
 

1541 - 1551 

ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ สายงานสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ 
WORKING MOTIVATION OF EMPLOYEE AT KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY 
LIMITED IN CORPORATE BANKING GROUP 
ศนิกานต เตชะอารีวงศ  และ กุลเชษฐ มงคล 
 

1552 - 1559 
 

การประเมินน้ําหนักความสัมพันธของระดับความพอใจดานสวนประสมการคาปลีกและระดับ
ความพอใจดานการบริหารลูกคาสัมพันธที่มีตอความภักดีของรานจําหนายผลิตภัณฑสัตว
เลี้ยงในกรุงเทพมหานคร 
The Regression Analysis of Retail Mix Satisfaction and Customer Relationship 
Management Satisfaction on Customer Loyalty of Petshop in Bangkok. 
ศรัณย นวลดี  และ ธีริน วาณิชเสนี 
 

1560 - 1569 

การรับรูและพฤติกรรมการเลือกรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล 
PERCEPTIONS AND CONSUMER BEHAVIOR OF RESTAURANT SELECTION THROUGH 
SOCIAL MEDIA IN BANGKOK AND METROPOLITAN AREAS 
ศริยา รุจนพิชญ และ ชื่นจิตต แจงเจนกิจ 
 

1570 - 1581 
 

ปรับปรุงประสิทธิภาพการวางแผนการผลิต และบริหารคลังสินคา (บรรจุภัณฑ) กรณีศึกษา 
บริษัทเคร่ืองสําอาง 
The Performance improvements of production Plan And Warehouse 
management (Package) Case study Cosmetic companies. 
ศรีพยัตต ฉายศรี  และ มณิสรา  บารมีชัย 
 

1582 - 1591 

 



สารบัญ (ตอ) 

เรียงตามชื่อผูแตงหลัก (ตามลาํดับตัวอักษร) 

 
ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

การจําแนกความแตกตางของปจจัยดานความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงาน บริษทั 
เสริมสุข จํากัด (มหาชน) ระดบัสํานักงาน สาขาสํานักงานใหญระหวาง กลุม Generation 
X และ Generation Y 
Classifying, the factor which shows employees’ contentment of Sermsuk 
Company, in area of bureau between Generation X and Generation Y 
ศศิภา เลาหกิตติการ และ พีรพงษ ฟูศิริ 
 

1592 - 1601 

ความพึงพอใจของผูมารับบริการในศูนยบริการสาธารณสุข ศูนย 15 ลาดพราว 
กรุงเทพมหานคร 
CUSTOMERS’ SATISFACTION IN SERVICES OF THE MEDICAL HEALTH CENTER 
15 LADPRAO, BANGKOK 
ศิรวิชช เอ้ือนิรันดร และ กุลเชษฐ มงคล 
 

1602- 1611 
 

การสรางความไดเปรียบในการแขงขันกับการจัดการหวงโซแหงคุณคา: กรณีศึกษาธุรกิจ
รานกาแฟสด 
Competitive Advantage and Value Chain: The Case Study of Coffee Shop  
ศิริชัย หลี่อิสระนุกูล, รพีพร รุงสีทอง และ เอกอนงค ตั้งฤกษวราสกุล 
 

1612 - 1620 

การแบงกลุมลูกคาชาวตางชาติที่มาใชบริการโรงแรมขนาดเล็กในยานประตูน้ํา เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร โดยใชปจจัยดานความคาดหวังตอคุณภาพการบริการ 
The division of foreign customers who came to the small hotels in Pratunam 
area in Ratchathewi district, Bangkok determined by the expectation factors 
on service quality 
ศิรินันท  ไชยฤทธิ์ และ พันธิตรา ปทมานนท 
 

1621 - 1629 
 

การศึกษาความแตกตางของพฤติกรรมการลงทุนของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหาคร 
A Study the different investment behavior of Employees in Bangkok 
ศิริวรรณ จงปญญาประพันธ, ธฤตพน อูสวัสดิ์ และ จีรเดช อูสวัสดิ์ 
 

1630 - 1637 

การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาของกระบวนการทาํงานจัดจําหนายผาของรานเค่ียงฮวด
คาผา จงัหวัดขอนแกน 
Study of Motion and Time of Working  Processes of Fabric Distribution of 
Kieng Haod cloth shop, Khon Kaen 
ศิริวุฒิ  ตันติเศรณี  และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม 
 

1638 - 1645 
 

พฤติกรรมผูบริโภคในการซื้อรถยนตใชแลวผานสื่อออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร
Consumer Buying Behavior Towards Used Cars Through Online Media in Bangkok 
ศิริสิทธิ์  พุฒิวราธิคุณ และ ชื่นจิตต แจงเจนกิจ 

1646 - 1655 



สารบัญ (ตอ) 

เรียงตามชื่อผูแตงหลัก (ตามลาํดับตัวอักษร) 

 
ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

ประสิทธิภาพของการใชมาตรการบัญชีเลมเดียวในมุมมองของผูประกอบวิชาชพีบัญชีใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
The Efficiency of Single Set of Financial Statement Policy from the 
Perspectives of Professional Accountants in Bangkok and Circumference 
ศิวัช เจือกโวน และ ธํารงศักดิ์ เศวตเลข 
 

1656 - 1671 

การแบงกลุมผูที่ใชบริการธุรกิจคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใชปจจัยดานความสําคัญตอคุณภาพการบริการ (Service Quality) 
Cluster Analysis of Bangkok Beauty Clinics’ Customer By Using the factors 
important to Service Quality 
ศุภัชชา บันลือธัญลักษณ และ ฐิติกานท สัจจะบุตร 
 

1672 - 1681 
 

คุณภาพในการใหบริการระบบโปรแกรมคิว ซิสเต็ม ของเครือโรงพยาบาลพญาไทและ
เครือโรงพยาบาลเปาโล 
The Service Quality for  Program Queue System  of  Phyathai Hospital 
Group and Paolo Hospital Group 
เศรษฐปกรณ ถิรายุนนท และ สวัสดิ์  วรรณรัตน 
 

1682 - 1692 

ทัศนคติ การยอมรับ และปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสนิใจซื้อ
เคร่ืองแตงกายในราน AIIZ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Attitude, Adoption and Marketing mix Influencing to Decision Purchasing in 
Shop AIIZ at Bangkok  
ไศลภิน ภูพงศพันธ และ ศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล 
 

1693 - 1702 

ทัศนคติและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อปุยจากสหกรณการเกษตรยานตาขาว 
จํากัด กรณีศึกษา สหกรณการเกษตรยานตาขาว จาํกัด จังหวัดตรัง  
Attitude and Factors Influencing Decision Making for Purchasing Fertilizer 
from Yantakhao Agricultural Cooperative Limited : A Case Study of 
Yantakhao Agricultural Cooperative, Trang Province 
สดใส พลสังข, สาโรจน โอพิทกัษชีวิน และ ศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล 
 

1703 - 1712 

ผลกระทบของระบบการควบคุมภายในตอความเสี่ยงดานสินเชือ่ของธนาคารที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
THE IMPACT OF INTERNAL CONTROL SYSTEM ON CREDIT RISK AMONG 
BANKS OF THE STOCK EXCHANGE SECURITY OF THAILAND 
สมชาย เลิศสกุลศรี, พรรณทิพย  อยางกลั่น, วลิดา  พลาลํา, สอนไช สิลาเพ็ด และ 
มนตรี  ชวยชู 
 

1713 - 1723 



สารบัญ (ตอ) 

เรียงตามชื่อผูแตงหลัก (ตามลาํดับตัวอักษร) 

 
ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

การจําแนกความแตกตางระหวางกลุมลูกคาที่เคยซื้อและกลุมลกูคาที่ไมเคยซื้อสินคา 
ประเภททีไ่มใชหนงัสือในปจจัยดานคุณคาที่รับรูไดที่วางจําหนายในรานหนังสือซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอร ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Discriminant Analysis of Perceived Value on Non-Book Product Selling 
between Purchased and Non-Purchased Groups of Customers: The Case 
Study of SE-ED Book Stores in Bangkok 
สมภพ ปานกลับ และ ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ 
 

1724 - 1734 

การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพนัธระหวางคุณภาพชีวิตการทาํงานกับความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานและลูกจางในสังกัดฝายบริหารทรัพยากรบุคคลธนาคารออมสินสํานกังานใหญ 
The correlation between qualities of employee’s life and relationship of 
employees and employees in human resource position at Government 
Savings Bank (Head office) 
สหรัฐ  อินทจักร และ พีรพงษ ฟูศิริ 
 

1735 - 1743 

การสรางแผนธุรกิจและการวางแผนกลยุทธทางการตลาด : กรณีศึกษาผลิตภัณฑหมูแปรรูป 
“ตราหมูดี” 
DEVELOPMENT STRATEGY AND BUSINESS PLAN: A CASE STUDY OF “MOODEE” 
PORK JERKY 
สันติธร ชื่นโคกกรวด 
 

1744 - 1753 

อิทธิพลของชองทางการสื่อสารทางการตลาดตอกระบวนการตดัสินใจซื้อบานเดี่ยว 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
INFLUENCING OF MARKETING COMMUNICATION CHANNEL ON BUYING DECISION 
PROCESS OF SINGLE DETACHED SC ASSET 'S  BUYER IN BANGKOK METROPOLIS 
สิทธิ  ใจภักด ีและ ไพฑูรย  เจตธํารงชัย 
 

1754 - 1763 

การบริหารทุนมนษุยของสหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จํากัด จังหวัดขอนแกน 
HUMAN CAPITAL MANAGEMENT OF TEACHERS SAVING AND CREDIT 
COOPERATIVE LIMITED, KHON KAEN PROVINCE 
สินีนาถ แพงสอน  และ ทิพยวรรณา งามศักดิ์ 
 

1764 - 1774 

ความสัมพันธระหวางปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดจากการทํางาน ความหยาบคายที่มา
จากลูกคาและความเหนื่อยลาทางอารมณ: กรณีศึกษา พนักงานรานคาอัญมณี ที่อยูใน
หางสรรพสินคา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
The relationship of  job stressors, customer mistreatment and emotional 
exhaustion : A case of  jewelry stores’ employees located in a shopping 
mall in  Bangkok 
สิปปวิชญ ทองตันไตร และ อังศุธร ศรีสุทธิสะอาด 

1775 - 1784 



สารบัญ (ตอ) 

เรียงตามชื่อผูแตงหลัก (ตามลาํดับตัวอักษร) 
 

ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

การเพิ่มประสทิธิภาพการจัดการคลังสนิคา กรณีศึกษา หางหุนสวนจํากัด ศิริมงคลโฮมเซน็เตอร 
INCREASING EFFICIENCY OF WAREHOUSE MANAGEMENTA CASE STUDY OF  
SIRIMONGKON HOME CENTER LIMITED PARTNERSHIP  
สิริกัญญา  พักตะไชย และ ภัทรวดี เพ่ิมวณิชกุล 
 

1785 - 1793 
 

ความคาดหวังและการรับรูคุณภาพการบริการของลูกคาสนิเชื่อเชิงพาณชิย ของทีมลูกคา
ผูประกอบการ 1 ธนาคารกสิกรไทย สาขารอยเอ็ด    
The Customer Expectations and Perceptions in The Service Quality for 
Commercial Loan of the Kasikornbank, SME Business Network 1, Team Roi-Et 
สิริกัลยา โตไทยะ และ ทิพยวรรณา งามศักดิ์ 
 

1794 - 1805 

การแบงกลุมผูซื้อทาวนเฮาสพฤกษาวิลลในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยปจจัยดานดาน
ความพึงพอใจที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของทาวนเฮาส 
Cluster Analysis Buyer’s Satisfaction towards the Marketing Mix of Pruksa 
Ville Townhouse in Bangkok Metropolitan Region 
สิริพร ศิริกุล และ สวรส ศรีสุตโต 
 

1806 - 1821 

กลยุทธการเพิ่มรายไดและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน กรณีศึกษาหอพักราชินี 
Strategy Development and Efficiency Improvement for Rachinee Dormitory 
สุกัญญา ลีชาแสน  และ วันชัย รัตนวงษ 
 

1822 - 1832 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
สาขาศาลากลางจงัหวัดเลย 
THE GUIDELINES FOR SERVICE QUALITY DEVELOPING OF KRUNG THAI BANK 
PUBLIC COMPANY LTD., LOEI CITY HALL BRANCH 
สุจิตรา แสนพันศิริ และ ภัทรวดี เพ่ิมวณิชกุล 
 

1833 - 1842 

การรับรูคุณคาผลิตภัณฑและความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑอาหารพรอมรับประทานในราน
สะดวกซื้อของกลุมผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : อาหารพรอมรับประทาน
รานคาปลีก 7-11 
Consumers’ Perceptions and Purchase Intention towards Private Label 
Ready-To-Eat Products at The Convenience stores in Bangkok area Case 
analysis in 7-11 
สุพรรษา กลิ่นศรีสุข, ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ และ ศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล 
 

1843 - 1849 
 

การแบงกลุมคนเจเนอเรชั่น Z โดยใชปจจัยดานทัศนคติที่มีตอการทํางานประจํา 
Segmenting of Z generation by using attitude factors towards routine work 
สุพัฒน ชีวเกษมสุข และ พันธิตรา ปทมานนท 

1850 - 1857 



สารบัญ (ตอ) 

เรียงตามชื่อผูแตงหลัก (ตามลาํดับตัวอักษร) 
 

ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

แนวทางการเพิ่มยอดขายปุยเคมสีาํหรับลาํไยของราน A 
APPROACH TO INCREASE THE SALES OF CHEMICAL FERTILIZER  FOR LONGANS OF 
A SHOP 
สุพัตรา บุญสภุา  และ ธีระ ฤทธริอด 
 

1858 - 1868 

คุณคาตราสนิคาและความพึงพอใจที่มีผลตอความภักดีตอตราสนิคา ในสถาบนัเทคโนโลยี
นิวเคลยีรแหงชาติ องคการมหาชน (สทน.)  
The Impact of Brand Value and Customer Satisfaction on the Brand Loyalty in 
Thailand Institute of Nuclear Technology Public Organization (TINT) 
สุพัตราวด ีสถานเดิม  และ ศุภชาต เอ่ียมรัตนกลู 
 

1869 - 1876 

การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถของแบบจําลองCAPM และ Fama-French Three 
factor model ในการประมาณการอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย 
หมวดบริการดานการแพทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
A comparison Study of the Abilities of CAPM and Fama-French in Estimating 
Rates of Return on Health Sector Listed on the Stock Exchange of Thailand 
สุภมาลี จาํเริญควร , ธฤตพน อูสวัสดิ์ และ จีรเดช อูสวัสดิ ์
 

1877 – 1886 

การศึกษาความคาดหวังและการรับรูการใหบริการ ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหายโศรก 
จังหวัดรอยเอ็ด 
The Study of Expectation and Perception of the Service Quality of The 
Krungthai Bank , Taladhaisoke Branch, Roiet Province 
สุภาภรณ  กองศรีมา  และ ทิพยวรรณา  งามศักดิ์ 
 

1887 – 1897 

ความคาดหวังและความพึงพอใจของประกันชีวิต ลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร สาขาวาปปทุม 
EXPERCTATIONS AND SATISFASCTION OF COSTOMER IN BANK FOR 
AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO – OPERATIVES WAPIPATHUM BRANCH  
สุภารวี  เจริญสุข และ ภัทรวดี  เพ่ิมวณิชกุล 
 

1898 - 1905 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการผูสอบบัญชีของผูประกอบการ 
Factor Influencing Entrepreneurs Choice Of Audit Service 
สุภาวดี เสนาะกรรณ และ กนกศักดิ์  สุขวัฒนาสินิทธิ์ 
 

1906 - 1911 

การแบงกลุมผูบริโภคบานเดี่ยวราคา 8 แสนถึง 1.2 ลานบาท โดยใชรูปแบบในการดําเนิน
ชีวิต และความตองการสวนประสมทางการตลาดใน อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
Classification of Lifestyle and Marketing Mix for House which the price is 1.2 
millionbath in in phathananikom District,LobBuri 
สุริยา พงษวรวิจิตร และ สุมิตรา อัศวไชยตระกูล 

1912 - 1921 



สารบัญ (ตอ) 

เรียงตามชื่อผูแตงหลัก (ตามลาํดับตัวอักษร) 
 

ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

การศึกษาการจําแนกความแตกตางของแรงจูงใจในการทาํงานระหวางกลุมพยาบาลดูแล
ผูปวยในกับกลุมพยาบาลดูแลผูปวยนอก โรงพยาบาลพระรามเกา 
Discriminant analysis of motivation to work between inpatient nurses and 
outpatient nurses of Praram 9 hospital. 
หทัยการ จันทรดวง และ ฐิติกานท สัจจะบตุร 
 

1922 - 1932 

การประเมินความสามารถของกองทุนรวมดัชนSีET50ดานการสรางอัตราผลตอบแทน
เทียบเทาดัชนี SET50 
Assessment of the SET50 Index Fund On the yield side, equivalent to the 
SET50 index. 
หทัยชนก  โพธิ์จันทร และ บุญเลิศ  จิตรมณีโรจน 
 

1933 – 1943 
 

การศึกษาแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ฝายใบอนุญาต สาํนักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
Working Motivation of Officers of Licensing Department of Office of the 
Energy Regulatory Commission 
หทัยพร อัศวพัฒนากูล และ กุลเชษฐ มงคล 
 

1944 – 1953 
 

การแบงกลุมผูซื้อรองเทาผาใบแบรนดเนม (Sneaker)ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชสวน
ประสมทางการตลาด 
Cluster Analysis of Sneaker Buyers Whose Consume in Bangkok by 
Marketing-Mix Methods 
หฤษฎ เลิศอนันตกร และ อริสรา เสยานนท 
 

1954 - 1963 

การศึกษาความสัมพนัธระหวางความเสี่ยงกับผลตอบแทนในหลกัทรัพย กลุมSET100ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
The study of relationship between risk and return of securities in SET100 on 
the Stock Exchange of Thailand 
อธิธัช แซยอง และ ธฤตพน อูสวัสดิ์ 
 

1964 - 1973 
 

การสรางความผูกพันของพนักงาน กรณีศึกษา : หางหุนสวนจาํกัด จรูญศรีพาณิช อําเภอ
น้ําพอง จังหวัดขอนแกน 
BUILDING EMPOLYEES ENGAGEMENT IN JAROONSRI PANICH LIMITED 
PARTNERSHIP, NAMPHONG DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE 
อนันตเดช ชลายนนาวิน และ ภิญโญ รัตนาพันธ  
 

1974 - 1982 

 
 



สารบัญ (ตอ) 

เรียงตามชื่อผูแตงหลัก (ตามลาํดับตัวอักษร) 

 
ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

การศึกษาความสัมพนัธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัท บูติคนิวซติี ้จํากัด (มหาชน) ในสํานักงานใหญ 
The relationship between quality of work life and organizational 
commitment of employees of Boutique New City Public Company Limited 
in Head Office 
อนุวัฒน  วิญญรัตน และ ณัฐพันธ บัววราภรณ 
 

1983 - 1993 

การแบงกลุมผูบริโภคอาหารแปรรูปเนื้อกุงพรอมทานในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชสวน
ประสมทางการตลาด 
Cluster Analysis of Ready to eat Shrimp Processed Food Buyers in Bangkok 
by Marketing-Mix Methods 
อภันตรี หุนศิลป และ อริสรา เสยานนท 
 

1994 - 2003 
 

การเปรียบเทียบผลงานของกองทุนรวมหุนในประเทศ โดยใชคา Jensen’s Alpha 
A comparison of Thai mutual fund performance using Jensen's Alpha 
อภิภัทร จันทรทอง และ ธฤตพน อูสวัสดิ์ 
 

2004 - 2011 

อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากตอปากเชิงอิเล็กทรอนิกสตอภาพลักษณตราสินคาและ
ความตั้งใจในการซื้อรถยนตยุโรปของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
The Effect of Electronic Word of Mouth on Brand Image and Purchase 
Intention of European Cars Among Bangkok Consumers  
อภิศักดิ์ สงเคราะห และ ณัฐพล พันธุภักดี  
 

2012 - 2018 

การแบงกลุมเกษตรกรโดยใชปจจัยระดับความตองการที่มีตอสวนประสมทางการตลาด
ของปุยเคมีชนิดน้าํ (4P's) กรณีศึกษา เกษตรกรผูผลิตมะมวงในเขตภาคเหนือตอนลาง 
Segmentation of groups of farmers by using level of demand for marketing 
mix of liquid fertilizer (4P's) : case study of farmers who grow mango  in 
lower northern. 
อมร ปดไธสง และ นิออน  ศรีสมยง 
 

2019 - 2029 
 

การแบงกลุมผูซื้ออาหารคลีนปรุงสําเร็จที่บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยใชสวนประสมทางการตลาด 
Cluster Analysis of Clean Food Buyers Whose Consume Healthy Food in 
Bangkok by Marketing - Mix Methods 
อรรคพล วงศรัตนไพโรจน  และ อริสรา เสยานนท 

2030 - 2039 

 
 
 



สารบัญ (ตอ) 

เรียงตามชื่อผูแตงหลัก (ตามลาํดับตัวอักษร) 
 

ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจโครงการหมูบานจัดสรรแบบประหยัดพลังงาน 
“กรีนนาร่ี มิตรภาพ-หนองไผ” ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
THE FEASIBILITY STUDY OF INVESTMENT THE ECOHOUSE ESTATE “GREENARY 
MITRAPHAP-NONGPHAI” IN MUANG DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE 
อวิรุทธิ์ ศรีพลมาตย  และ ธีระ ฤทธิรอด 
 

2040 - 2049 
 

ความสัมพันธระหวางมลูคาทนุทางปญญาและการเปดเผยขอมลูทุนทางปญญากับผลการ
ดําเนินงานทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
The Relationship between Intellectual Capital Valuation, Intellectual 
Capital Disclosure and Financial Performance of Company Listed in Stock 
Exchange of Thailand 
อัครนรินทร  สีลานนท  และ พรเทพ  รัตนตรัยภพ 
 

2050 - 2062 

การแบงกลุมผูบริโภครานกาแฟอเมซอนเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปจจัยดานพฤติกรรม
การซื้อ และความตองการที่เก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 7P’s 
The cluster analysis of Amazon’s customer in districts of Bangkok by using 
consumer buying behavior and marketing mix. 
อัจฉรา สิมมะลา                          
                                                                                                             

2063 - 2071 
 

การวางกลยุทธการตลาดเพื่อสรางยอดขาย และสวนแบงทางการตลาดของผลิตภัณฑ
ซิลิโคนเจลสําหรับการปองกันและรักษารอยแผลเปนตัวใหมในตลาดโรงพยาบาล 
Marketing Strategy For Increasing Sales And Market Share Of New Silicone 
Gel Product In Hospital Market 
อัญชลี โชคอัมพรทรัพย และ กุลเชษฐ มงคล 
 

2072 - 2081 
 

การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมทองคํา เปรียบเทียบกับราคา
ทองคําแทงในตลาดโลก 
Study on the yield and risk of the Gold Fund Compared to gold bullion 
prices in the global market. 
อาจารี ประกอบสุพรรณ  และ บุญเลิศ จิตรมณีโรจน 
 

2082 - 2091 
 

ปญหาและแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธเพื่อการบริการสมาชกิของสมาคมอุตสาหกรรม  
ทูนาไทย 
Problems and Strategic Management Solutions for Membership Services 
Thai Tuna Industry Association 
อารียา ฉิมออน และ อนุฉัตร ช่ําชอง 
 

2092 – 2102  

 



สารบัญ (ตอ) 
เรียงตามช่ือผูแตงหลัก (ตามลําดับตัวอักษร) 

 
ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

การศึกษาการแบงกลุมพนักงานโดยใชปจจัยดานแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงาน
บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร จํากัด สํานักงานใหญ 
The segmentation of motivational factor of employees of Thai Suzuki 
Motor Corporation limited company head quarter 
อิทธิพัทธ สะพะพันธุ 
 

2103 - 2111 
 

การศึกษาความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนรวมในประเทศไทยแบงตาม Risk Spectrums 
Study of yield and risk of mutual funds in Thailand grouped by Risk spectrums 
อุไรวรรณ นาคแกว, ธฤตพน อูสวัสดิ์ และ จีรเดช อูสวัสดิ์ 
 

2112 - 2119 

การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑอาหารวางเครปสําหรับผูบริโภคใน เขตเทศบาลนครขอนแกน 
Product Concept Development for Crepe Snack Food for Consumer in 
Khon Kaen Municipals 
อุษณี โลวณิชเกียรติกุล และ ทิพยวรรณา งามศักดิ์ 
 

2120 - 2131 
 

การแบงกลุมผูบริโภคอาหารเสริมเวยโปรตีนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปจจัยดาน
รูปแบบการดาํเนินชีวิต 
Consumer segmentation of whey protein supplements in Bangkok using 
lifestyle factors 
เอกนรินทร โชคนาคะวโร และ ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ 
 

2132 - 2141 

การประเมินน้ําหนักความสัมพันธของปจจัยดานคุณคาแบรนด ดานความเชื่อมั่นในแบรนด 
และดานทัศนคติ ที่มีตอความภักดีในพรรคการเมืองของประชาชนในกรุงเทพมหานคร: 
กรณีศึกษาพรรคเพื่อไทย 
A Regression Analysis of Brand Equity, Brand Trust, and Attitude toward 
Loyalty of Political Party: A Case Study of the Pheu Thai Party 
เอกราช  สัตตะบุรุษ และ ศิริรัตน  รัตนพิทักษ 
 

2142 – 2150 
  

การแบงกลุมอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหมวดธุรกิจในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทยดวยแบบจาํลองการกําหนดราคาหลักทรัพย 
Self-study study on segmentation, yield and risk division of Business on the 
Stock Exchange of Thailand by using stock pricing model. 
เอกลักษณ ศิริบุตรวงษ และ บุญเลิศ จิตรมณีโรจน 
 

2151 - 2159 

ปจจัยที่มีผลตอความตองการมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนาและการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงกีฬา: กรณีศึกษา จังหวัดบุรีรัมย 
Factors Affecting Needs for Participation in Sports Tourism Development 
and Management: An Empirical Study of Buri Ram 
เอกอนันต  เชาวชัยพัฒน, เอกอนงค  ตั้งฤกษวราสกุล และ รพีพร  รุงสีทอง 

2160 - 2170 
 



สารบัญ (ตอ) 
เรียงตามช่ือผูแตงหลัก (ตามลําดับตัวอักษร) 

 
ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

Factors Affecting Customer Satisfaction of Sportswear Department Store’s 
Customers in Bangkok 
Chaiyot Norkaew and  Penjira Kanthawongs 
 

2171 - 2183 

Factors Positively Impacting Purchase Intentions of  Coffee Drinkers in Bangkok 
Godiya Jis Jelison and  Penjira Kanthawongs 
 

2184 - 2194 

Sources of Uncertainty in Supply Chain Ecosy stem of Very Small Power 
Producers in Thailand  
Nopporn Rattanaparin , Pittawat Ueasangkomsate  and Yuraporn Sudharatna 
 

2195 - 2205 

IMPACT OF INTERNET PENETRATION ON ECONOMIC GROWTH IN AFRICA  
SAMUEL KWESI DUNYO, POOMTHAN AND  SASIWIMON 
 

2206 - 2222 

Suitability of International Financial Reporting Standards (“IFRS”) and 
International Financial Reporting Standards for Small and Medium Enterprises 
(“IFRS for SMEs”) in Lao People Democratic Republic (“Lao PDR”) 
Somchai Lertskulsri , Sonexay Silaphet , Phanthip Yangklan and    
Valida Phalalum 
 

2223 - 2233 

Factors Positively Affecting Brand Preference of Beer Brand A’s Customers 
in Bangkok 
Sunkamol Khongsawatvorakul and  Penjira Kanthawongs 
 

2234 - 2245 

The relationship between Inflation rate and Macroeconomics undamentals 
in the case of Thailand 
Tatiyaporn Sirisakdakul and Kulanart Phutornkotara 
 

2246 - 2257 

Factors Positively Affecting Purchase Intention of the Leading Online 
Shopping Mall Brand A on Beauty Products of Consumers in Bangkok  
Wanvitoo Lertkitjanuwat and  Penjira Kanthawongs  
 

2258 - 2267 

Factors Positively Affecting Purchase Intention to Stay of Budget Hotels’ 
Foreign Consumers in Bangkok 
Yossawut Laowicharath and  Penjira Kanthawongs  
 

2268 - 2277 

 
 



สารบัญ (ตอ) 
เรียงตามช่ือผูแตงหลัก (ตามลําดับตัวอักษร) 

 
ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

การปรับปรุงกระบวนการการทาํงาน และลดความผิดพลาด ในกระบวนการการผลิต 
กรณีศึกษา บริษัท เคาทมี อินดไีซน จาํกัด 
Process Improvement and Error Reduction in Production Process 
Case Study: Count me Design Co., Ltd. 
จิตรลดา แกวมงคล, วัชรวี จันทรประกายกุล และวรารัตน ธรีะศักดิ์ 
 

2278 - 2285 

การแบงกลุมผูใชบริการบริษัทผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ (FREIGHT 
FORWARDER) โดยใชปจจัยระดับความสาํคัญที่มีตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจ
บริการ (7Ps)และระดับความเห็นดวยของพฤติกรรมของผูใชบริการ: กรณีศึกษาบริษัท 
EIMSKIP (THAILAND) LTD 
Cluster analysis of the freight forwarder user using the level of importance 
toward the service marketing mix (7Ps) and customer behavior: Case study              
of Eimskip (Thailand) Ltd. 
จิรายุทธ พิริยานสรณ และ จรัชวรรณ จันทรัตน 
 

2286 - 2294 

การจําแนกความแตกตางของปจจัยที่มีผลตอตราสินคาคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี ระหวางกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 6 ทีส่อบคัดเลือกเปนอันดับ 1 กับ
กลุม ที่สอบคัดเลือกเปนอันดบัอ่ืน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
Discriminant Analysis of Brand Love between level 6th hi-school university 
admission student major in Faculty of Medicine on the year of 2017 between 
the group of student that prefer to be the first selection choice and the group 
of student who prefer not to selection in their first choice in Bangkok 
ฉัตริน ชิดไทย และ ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ 
 

2295 - 2304 

การบริหารจัดการสินคาคงคลัง กรณีศึกษา บริษัท BBB จํากัด 
Inventory Management The Case Study of BBB Company Limited 
ชไมพร หม่ืนจําปา และ มณิสรา บารมีชัย 
 

2305 - 2313 

การการจัดการตนทนุของธุรกิจการประกันภัย โดยกระบวนการโลจิสติกส กรณีศึกษา 
บริษัท เทเวศ ประกันภัย จาํกัด (มหาชน) 
The management cost of business insurance. The process logistics Case study: 
The Deves Insurance Public Company Limited  
ชยสิทธิ์ จรัสไพบูลย, มนิสรา บารมีชัย, พงษธนา วณิชยกอบจินดา  และ              
กุลสุรัตน มวงทอง 
 

2314 – 2326 
 

 
 
 



สารบัญ (ตอ) 

เรียงตามชื่อผูแตงหลัก (ตามลาํดับตัวอักษร) 

 
ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

การประเมินน้าํหนักความสัมพนัธของปจจัยดานความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการที่มี
ผลตอความภักดี กรณีศึกษา บริษัท สิริ การาจ จาํกัด 
The Regression Analysis of Service Quality Satisfaction on Customer Loyalty 
Case Study Sirigarage Company 
ชัยสิริ วิวัฒนชาญกิจ และ ธีริน วาณิชเสนี 
 

2327 – 2335  

การศึกษาความสัมพนัธดานการรับรูคุณภาพตราสนิคากับการตัดสินใจซื้อสินคา 
ตราโครงการหลวงในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
ณัฐสิทธิ์ แจวเจริญวัฒนา และ ฐิติกานท สัจจะบุตร 
 

2336 - 2343 

การแบงกลุมผูใชบริการฟตเนสรายเดือน Virgin Active Fitness Clubs โดยใชปจจัยดาน
พฤติกรรมการใชบริการและความพึงพอใจของปจจัยสวนประสมทางการตลาดพฤติกรรม
การใชบริการฟตเนส 
Cluster Analysis of monthly fitness users Virgin Active Fitness Clubs using 
behavioral factors and satisfaction of marketing mix factors. 
ธิติ เขมวัตรสุธรรม และ ปราณี เอ่ียมลออภักดี 
 

2344 - 2352 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสงน้าํแข็ง กรณีศึกษา 
โรงงานน้าํแข็ง ABC จังหวัดนาน 
Study of Efficiency Improvement in Transportation for ABC Co., Ltd. 
วงศกร ขจรเดชไพศาลกุล, วัชรวี จันทรประกายกุล, รจนาฎ ไกรปญญาพงศ และ 
ชนิตรนันทน กุลทนันท 
 

2353 - 2361 

การแบงกลุมผูที่ใชบริการรานคาปลีกประเภทอุปกรณกีฬาในจงัหวัดอุตรดิตถ โดยใชปจจัย
ดานพฤติกรรมการใชบริการรานและความพึงพอใจตอสวนประสมการตลาดคาปลีก 
Segmentation customer for sports equipment retail shop in Uttaradit 
province by using customer behavior usage in shop service and customer 
satisfaction for retail market 
วรกิตติ์ แสงวิวัฒนเจริญ และ ปราณี เอียมละออภักดี 
 

2362 - 2369 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตรากําไรและเงินปนผลจายของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุมหลักทรัพย SET High Dividend 30 Index 
Analysis of the Relationship Between Profit Margins and Dividends Paid by 
Companies Listed on the Stock Exchange of Thailand in the SET High 
Dividend 30 index Group. 
วิรัญชนา จงเศรษฐี และ ภูษิต วงศหลอสายชล 

2370 - 2378  

 
 



สารบัญ (ตอ) 
เรียงตามช่ือผูแตงหลัก (ตามลําดับตัวอักษร) 

 
ชื่อบทความ / ชื่อผูเขียน  หนา 

การแบงกลุมผูบริโภคผลิตภัณฑดอยคําในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปจจัยดานการรับรู
คุณคาตราสนิคา 
SEGMENTATION OF PERCEPTION TOWARD BRAND EQUITY OF DOIKHAM’S 
CONSUMERS IN BANGKOK 
ศริยา แซหรือ และ ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ 
 

2379 - 2390 

การแบงกลุมพนักงานโดยใชปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานระดบัปฏิบัติการ 
กรณีศึกษา สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยสาํนักงานใหญ 
The Cluster Analysis of Employees using work motivation factors of 
Operational Workers Case Study: Thailand Institute of Scientific and 
Technological Research (The Headquarters) 
ศรีสุดา ประโยชน และ ลัดดาวัลย เลขมาศ 
 

2391 – 2397 
 
  
 

การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทํางานเร่ืองของการเบิกคาใชจาย กรณีศึกษาการกีฬา
แหงประเทศไทย 
สวรรยา วุฒิศักดิ์ และ วันชัย  รัตนวงษ 
 

2398 - 2406 

การแบงกลุมผูใชบริการรานสปากระเปาแบรนดเนมโดยใชปจจัยความตองการสวนประสม
ทางการตลาดดานบริการและพฤตกิรรมผูใชกระเปาแบรนดเนม 
A study into luxury handbag spa based on demand for service marketing mix 
and customer behavior 
สาวิตรี วงษศรี และ ศิริรัตน รัตนพิทักษ 
 

2407 - 2415 

การแบงกลุมลูกคาที่เปนธุรกิจ (Business to Business : B2B) โดยใชปจจัยดาน            
ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ กรณีศึกษา บริษทั ศรีไทย การเมนท จํากัด 
Segmenting business Customer using Factors of Satisfaction in the Service 
quality (SERVQAL) : A case study of Srithai Garment Co.,Ltd. 
อริสรา รุงเรือง และ พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา 

2416 - 2425 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                  1 

การศึกษาความพงึพอใจของนิสิตระดบับัณฑติศึกษา ภาคปกต ิทีม่ีต่อการใช้บริการ

การศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

The Study of Regular Program Graduate Students’ Satisfaction towards Online 

Educational Service of the Graduate School, Kasetsart University 

กนกกร  จีรวรางกูร1, สนัน่  ประจงจิตร2 

Kanokkorn  Jeerawarangkoon and Sanan  Prachongchit 

บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ท่ีมีต่อการใช้บริการ

การศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ทั้ง 3 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบรับสมคัร

ออนไลน์ ระบบยื่นคาํร้องออนไลน์ ระบบติดตามค้นหาคําร้องออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาสุ่มแบบ

เฉพาะเจาะจงจากประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรภาคปกติ มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ ท่ีใช้บริการระบบออนไลน์ ทั้ง 3 ระบบ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 จาํนวน140 คน การเก็บ

รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและแบบสอบถามออนไลน์ กูเก้ิลฟอร์ม (Google form) ประมวลผลขอ้มูลดว้ย

โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษา

พบว่า นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา ภาคปกติ ท่ีมีต่อการใชบ้ริการการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ของบณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อยูใ่นระดบัมากทุกระบบ โดยมีค่าเฉล่ียเรียงอนัดบัจากสูงสุดลงมาดงัน้ี ระบบท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุดคือระบบติดตามคน้หาคาํร้องออนไลน ์รองลงมาคือ ระบบรับสมคัรออนไลน์ ส่วนระบบท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ 

ระบบยื่นคาํร้องออนไลน ์

คาํสาํคัญ: ความพึงพอใจ, การใช้บริการการศึกษา, ระบบออนไลน์, บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

Abstract 
This study aimed to study satisfaction of graduate students studying in regular programs towards the three online 

educational services of The Graduate School, Kasetsart University namely Online Application Form, Online 

Graduate Request Form, and Work Recording and Tracking System. By using purposive sampling method, 

participants in this study were 140 graduate students studying in regular programs who had ever used all three 

online services in the second semester of 2016 academic year. Data were collected via Google forms and 

questionnaires. Percentage, mean, and standard deviation were used to analyze the data.  The results revealed that 

students highly satisfied with all three online educational services. As sorted by participants’ preference, all three 

online services were Work Recording and Tracking System, Online Application Form, and Online Graduate 

Request Form, respectively. 

Keywords: Satisfaction, Educational Service, Online Service, the Graduate School Kasetsart University 
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1. บทนํา 

 

     บณัฑิตวิทยาลยั มีฐานะเป็นคณะหน่ึงในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานกลางท่ีทาํหนา้ท่ีในการกาํกบั

ดูแล สนบัสนุนและประสานงานเพ่ือใหส้าขาวิชาต่างๆ พฒันาการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาใหเ้ต็มศกัยภาพของแต่

ละสาขา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัและสร้างผลงานท่ีมีมาตรฐานสามารถแข่งขนัในตลาดโลกได ้

ตลอดระยะเวลา 50 ปี ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตบณัฑิต

ในระดบับณัฑิตศึกษา ภารกิจสาํคญัประการหน่ึงของบณัฑิตวิทยาลยั คือ การใหบ้ริการทางการศึกษาแก่นิสิตและ

คณาจารยโ์ดยเฉพาะการกาํกบัดูแลมาตรฐานการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาให้ตอบสนองต่อนโยบายมหาวิทยาลยั 

(บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2558) 

     ดว้ยพนัธกิจของบณัฑิตวิทยาลยัซ่ึงใหค้วามสาํคญัในดา้นการบริการทางการศึกษาแก่นิสิต และคณาจารย ์ภายใต้

ปณิธานท่ีวา่ “Innovative Grads Globalization Research Academics Dissemination Standards”  

     การใหบ้ริการการศึกษาของบณัฑิตวิทยาลยั ท่ีมีลกัษณะตอ้งใหนิ้สิตมาติดต่อท่ีเคาน์เตอร์บริการไม่ว่าจะเป็นการ

ยื่นคาํร้อง การติดตามคาํร้อง การติดต่อสอบถาม นกัศึกษาท่ีมาติดต่อจาํนวนมากในช่วงใกลเ้ท่ียง เวลา 11.00–13.30 

น. ซ่ึงตอนเวลา 12.00-13.00 น. เป็นช่วงเวลาท่ีมีเจา้หนา้ท่ีบริการแค่เพียงคนเดียว จึงเกิดปัญหาดา้นการใหบ้ริการไม่

รวดเร็วในการให้บริการได้ ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลยัจึงได้เพ่ิมช่องทางการให้บริการการศึกษา ผ่านทางระบบ

ออนไลน์ ซ่ึงมีใหบ้ริการเร่ืองการยื่นของหนงัสือรับรองออนไลน์ การติดตามคาํร้องออนไลน์โดยเร่ิมใหบ้ริการมา

ตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม 2555 เป็นตน้มา ซ่ึงมีผูเ้ขา้มาทาํรายการมากกวา่ 5,000 คร้ัง และระบบตรวจสอบปริญญา 

     ผูศึ้กษาจึงเลง็เห็นถึงความสาํคญัท่ีจะทาํการศึกษาถึงความพึงพอใจของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีต่อในการใช้

บริการการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ของบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพ่ือท่ีจะเป็นแนวทางในการ

พิจารณาปรับปรุง เพ่ิมช่องทางการให้บริการทางการศึกษาออนไลน์ท่ีดีมีคุณภาพ ทั้ งน้ีเพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลยั

สามารถดาํเนินงานไดต้ามพนัธกิจและสอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั และสามารถยกระดบั

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นบณัฑิตศึกษา พฒันาการศึกษาขั้นบณัฑิตศึกษาไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืนต่อไป 
 

1.1. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

     ในการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีต่อการใชบ้ริการการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ของ

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีวตัถุประสงคด์งัน้ี  

     1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ท่ีมีต่อการใชบ้ริการการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ในเร่ืองการยื่นใบสมคัรออนไลน์, ระบบยื่นคาํร้องออนไลน์และ

ระบบติดตามคน้หาคาํร้อง 

     2. เพ่ือศึกษาถึงความตอ้งการเก่ียวกบัส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ ในการใชบ้ริการการศึกษาผา่นระบบออนไลน์

ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

     3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการการศึกษาผ่านระบบออนไลน์และจกัไดน้าํไป

พฒันา ปรับปรุงในการใหบ้ริการต่อไป 
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1.2 ประโยชน์ของการศึกษา 

     1.2.1 ใช้เป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารพิจารณา แก้ไข ปรับปรุง และพฒันาการให้บริการการศึกษาของบัณฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

     1.2.2 ใชเ้ป็นแนวทางการใหบ้ริการการศึกษาผา่นระบบออนไลน์ของบณัฑิตวิทยาลยั เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ

พฒันาระบบการบริการท่ีดีข้ึน 

     1.2.3 ใชเ้ป็นแนวทางต่อการใหบ้ริการระบบออนไลนอ่ื์นๆ ต่อไป 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตเน้ือหา 

      การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา ภาคปกติ ท่ีมีต่อในการใชบ้ริการการศึกษาผ่านระบบออนไลน ์

ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ใน 3 ระบบคือ ระบบรับสมคัรออนไลน์ ระบบยื่นคาํร้องออนไลน ์

ระบบติดตามคน้หาคาํร้องออนไลน์ เน่ืองจากนิสิตส่วนใหญ่นิสิตมีการใชง้านใน 3 ระบบน้ีมากกว่าระบบอ่ืนๆ จึง

มุ่งเนน้ท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา ภาคปกติ ท่ีมีต่อในการใชบ้ริการการศึกษาผ่านระบบ

ออนไลน ์ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
 

1.3.2 ขอบเขตประชากร 

      มุ่งศึกษานิสิตระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรภาคปกติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ท่ีใชบ้ริการระบบออนไลน ์ทั้ง 

3 ระบบ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 140 คน  
 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

      ความพึงพอใจของนิสิต หมายถึง สภาพท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นไปตามความคาดหวงัของนิสิต 

      นิสิตระดบับัณฑิตศึกษา หมายถึง นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรภาคปกติ ของบัณฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ท่ีใชบ้ริการระบบออนไลน์ ทั้ง 3 ระบบ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 จาํนวน

140 คน  

      การใชบ้ริการการศึกษา หมายถึง การรับสมคัรออนไลน์, การใชบ้ริการในการยื่นคาํร้องออนไลน์, การใชบ้ริการ

ติดตามคน้หาคาํร้องออนไลน ์ 

      ระบบออนไลน์ หมายถึง ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผูใ้ชบ้ริการเขา้ไปท่ี www.grad.ku.ac.th ซ่ึงเป็นเวบ็

ไซนข์องบณัฑิตวิทยาลยั 

      บณัฑิตวิทยาลยั หมายถึง หน่วยงาน ในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ซ่ึงทาํหนา้ท่ีควบคุมมาตรฐานการศึกษา และ

ใหก้ารบริการการศึกษาแก่นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

      การใหบ้ริการการศึกษาผา่นระบบออนไลน ์หมายถึงการใหบ้ริการสามระบบคือ 

      ระบบรับสมคัรออนไลน ์คือ ระบบรับสมคัรระดบับณัฑิตศึกษา ภาคปกติ 

      ระบบยื่นคาํร้องออนไลน ์คือ ระบบยื่นขอหนงัสือรับรองออนไลน ์

      ระบบติดตามคน้หาคาํร้องออนไลน ์คือ ระบบติดตามคน้หาสถานะคาํร้องออนไลน ์
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2. การตรวจเอกสาร 
 

2.1 ปัจจัยทีท่าํให้เกดิความพงึพอใจ 

      นพดล  คุณอนันทวณิช (2550) ระบุว่าเป้าหมายสําคัญของงานบริการคือ การสร้างความพึงพอใจในการ

ใหบ้ริการแก่ประชาชน โดยมีหลกัหรือแนวทางคือ 

      1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (equitable service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐมีฐานคติ

ท่ีวา่ทุกคนเท่าเทียมกนั ดงันั้น ประชาชนทุกคนจะไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนัในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการ

แบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคล ท่ีใช้มาตรฐานการ

ใหบ้ริการเดียวกนั 

      2. การให้บริการท่ีตรงเวลา (timely service) หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่าการให้บริการสาธารณะ

จะตอ้งตรงเวลา ผลการปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถา้ไม่มีการตรงต่อเวลา ซ่ึงจะ

สร้างความไม่พอใจใหแ้ก่ประชาชน 

      3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (ample service) หมายถึง การให้บริการ สาธารณะตอ้งมีลกัษณะ มีจาํนวนการ

ให้บริการและสถานท่ีใหบ้ริการอย่างเหมาะสม millett เห็นว่า ความเสมอภาคหรือตรงต่อเวลา จะไม่มีความหมาย

เลยถา้มีจาํนวนการใหบ้ริการท่ีไม่เพียงพอและสถานท่ีตั้งใหบ้ริการสร้างความไม่ยติุธรรมข้ึนแก่ผูรั้บบริการ 

      4. การให้บริการอย่างต่อเน่ือง (continuous service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ีเป็นไปอย่างสมํ่าเสมอ 

โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกั ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานท่ีให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการ

เม่ือใดกไ็ด ้

      5. การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ (progressive service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพ

หรือผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือสามารถท่ีจะทาํหน้าท่ีไดม้ากข้ึนโดยใช้

ทรัพยากรเท่าเดิม 
 

2.2 คุณภาพของการบริการ  

      สมิต สัชฌุกร (2543: 13-14) กล่าววา่ การบริการ เป็นการปฏิบติังานท่ีกระทาํหรือติดต่อ เก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการ 

การใหบุ้คคลต่างๆ ไดใ้ชป้ระโยชน์ในทางใดทางหน่ึง ทั้งดว้ยความพยายาม ใดๆ ก็ตามดว้ยวิธีการหลากหลาย ใน

การทาํใหค้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ จดัไดว้่า เป็นการใหบ้ริการทั้งส้ิน การจดัอาํนวยความสะดวกก็

เป็นการใหบ้ริการ การสนองความตอ้งการ ของผูใ้ชบ้ริการก็เป็นการใหบ้ริการ การใหบ้ริการจึงสามารถดาํเนินการ

ใหห้ลากหลายวิธี จุดสาํคญั คือ เป็นการช่วยเหลือและอาํนวยประโยชนใ์หแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ  

      จรัส สุวรรณมาลา (2539: 10-12) กล่าวถึงลกัษณะการให้บริการท่ีมีคุณภาพ โดยมีตวัแปร ท่ีจะนาํมาใชใ้นการ

กาํหนดคุณภาพของบริการ ดงัน้ี 

      1. ความถูกต้องตามกฎหมาย หมายถึง การบริการท่ีจดัให้มีข้ึนตามกฎหมาย โดยเฉพาะ บริการท่ีบังคบัให้

ประชาชนตอ้งมาใชบ้ริการ เช่น บริการรับชาํระภาษีอากร จาํเป็นตอ้งควบคุมให้ ถูกตอ้งตามระเบียบกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งเป็นสาํคญั 
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      2. ความเพียงพอ หมายถึง บริการท่ีจาํนวนและคุณภาพเพียงพอกบัความตอ้งการของ ผูรั้บบริการ ไม่มีการรอ

คอยหรือเขา้คิวเพ่ือขอรับบริการ 

      3. ความทัว่ถึง เท่าเทียม ไม่มีขอ้ยกเวน้ ไม่มีอภิสิทธ์ิ หมายถึง บริการท่ีดีตอ้งเปิดโอกาส ใหป้ระชานในทุกพ้ืนท่ี 

กลุ่มอาชีพ เพศ วยั ไดใ้ชบ้ริการประเภทเดียวกนั คุณภาพเดียวกนัไดอ้ยา่ง ทัว่ถึง เท่าเทียมกนั โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

      4. ความสะดวก รวดเร็ว เช่ือถือได ้หมายถึง การใหบ้ริการท่ีดีมีคุณภาพนั้นจะตอ้งมี ลกัษณะท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

         4.1 ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งไดรั้บความสะดวก คือ สามารถใชบ้ริการได ้ณ ท่ีต่างๆ และ สามารถเลือกใชวิ้ธีการได้

หลายแบบตามสภาพของผูใ้ชบ้ริการ นอกจากนั้นความสะดวกอาจ พิจารณาไดจ้ากกระบวนการใหบ้ริการ เช่น การ

จดัใหมี้จุดให-้รับบริการเพียงจุดเดียว 

         4.2 ความรวดเร็ว หมายถึง ประชาชนตอ้งไดรั้บการบริการทนัที โดยไม่ตอ้งรอคิว คอยรับบริการนานเกิน

สมควร 

         4.3 ความน่าเช่ือถือไดข้องระบบบริการ หมายถึง บริการท่ีมีคุณภาพจะตอ้งมีความ ต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ มี

ระเบียบแบบแผนการใหบ้ริการท่ีแน่นอน คาดการณ์ล่วงหนา้ไดแ้น่นอนเป็นท่ี พ่ึงพาของผูรั้บบริการไดเ้สมอ และมี

โอกาสเกิดความผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด  

     5. ความไดม้าตรฐานทางเทคนิคหรือมาตรฐานทางวิชาการ หมายถึง การให้ริการประเภท ท่ีตอ้งอาศยัความรู้

ความชาํนาญทางเทคนิคหรือทางวิชาการ เช่น บริการทางการแพทย ์เศรษฐกิจ การเงินทางบญัชี กฎหมาย ฯลฯ 

บริการดงักล่าวจะมีคุณภาพดีกต่็อเม่ือมีบุคลากรและกระบวนการ ใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐานเทคนิคและวิชาการ 

     6. การเรียกเกบ็ค่าบริการท่ีเหมาะสม ตน้ทุนการใหบ้ริการตํ่า หมายถึง การใหบ้ริการของ รัฐประเภทท่ีมีการเรียก

เก็บค่าบริการจากผูรั้บบริการตอ้งมีค่าบริการท่ีเหมาะสม และตอ้งมีระบบ การจดับริการท่ีมีประสิทธิภาพ มีตน้ทุน

การดาํเนินงานตํ่า เพ่ือใหป้ระชาชนไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพดี และค่าบริการท่ีไม่สูงเกินไป 
 

2.3 องค์ประกอบของความพึงพอใจในการให้บริการ  

      จิตตินันท์  เดชะคุปต ์และคณะ (2542: 24-25) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจในการบริการ มีความสําคญัต่อการ

ดาํเนินงานบริการใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีลกัษณะทัว่ไปดงัน้ี  

      1. ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อ ส่ิงหน่ึงส่ิงใด บุคคล

จาํเป็นตอ้งปฏิสมัพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มรอบตวั การตอบสนองความตอ้งการ ส่วนบุคคลดว้ยการโตต้อบกบับุคคล

อ่ืนและส่ิงต่างๆ ในชีวิตประจาํ ทาํใหแ้ต่ละคนมีประสบการณ์ การรับรู้เรียนรู้ส่ิงท่ีจะไดรั้บตอบแทนแตกต่างกนัไป 

ในสถานการณ์การบริการกเ็ช่นเดียวกนั บุคคลรับรู้หลายส่ิงหลายอยา่งเก่ียวกบัการบริการ ไม่ว่าจะเป็นประเภทของ

การบริการหรือคุณภาพ ของการบริการ ซ่ึงประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการสัมผสับริการต่างๆ หากเป็นไปตามความ

ตอ้งการ ของผูบ้ริการ โดยสามารถทาํใหผู้รั้บบริการไดรั้บส่ิงท่ีคาดหวงัก็ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดีและพึงพอใจ

ในบริการท่ีไดรั้บ  

      2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีไดรั้บจริง ในสถานการณ์หน่ึง 

การบริการก่อนท่ีลูกคา้จะมาใชบ้ริการใดกต็ามมกัจะมีมาตรฐานของการบริการ ประสบการณ์ดั้งเดิมท่ีเคยใชบ้ริการ 

การบอกเล่าของผูอ่ื้น การรับทราบขอ้มูลการรับประกนัการบริการ จากโฆษณา การใหค้าํมัน่สัญญาของผูใ้หบ้ริการ

เหล่าน้ีเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีผูรั้บบริการใช้เปรียบเทียบ กับการบริการท่ีได้รับในวงจรของการให้บริการตลอด
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ช่วงเวลาของความจริง ส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บรู้ เก่ียวกบัการบริการก่อนท่ีจะมารับบริการหรือความคาดหวงัในส่ิงท่ี

คิดว่าควรจะไดรั้บ (expectations) น้ี มีอิทธิพลต่อช่วงเวลาของการเผชิญความจริงหรือการพบปะระหว่างผูใ้หบ้ริการ

และผูรั้บบริการเป็น อย่างมาก เพราะผูรั้บบริการจะประเมินเปรียบเทียบส่ิงท่ีไดรั้บบริการจริงตามกระบวนการ

บริการ ท่ีเกิดข้ึน (performance) กบัส่ิงท่ีคาดหวงัเอาไว ้หากส่ิงท่ีไดรั้บเป็นไปตามความคาดหวงั ถือว่าเป็น การ

ยืนยนัท่ีถูกตอ้ง (confirmation) กบัความคาดหวงัท่ีมีอยู ่ผูรั้บบริการย่อมเกิดความพึงพอใจต่อ บริการดงักล่าว แต่ถา้

ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัอาจจะสูงหรือตํ่ากวา่ นบัเป็นการยืนยนัท่ีคลาดเคล่ือน (disconfirmation) จากความคาดหวงั

ดงักล่าว ทั้งน้ี ช่วงความแตกต่าง (discrepancy) ท่ีเกิดข้ึนจะช้ี ให้เห็นถึงระดบัของความพึงพอใจหรือความไม่พึง

พอใจมากนอ้ยได ้ถา้ขอ้ยืนยนัเบ่ียงเบนไป ในทางบวกแสดงถึงความพึงพอใจ ถา้ไปในทางลบแสดงถึงความไม่พึง

พอใจ  

      3. ความพึงพอใจเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาตามปัจจยัแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ความพึงพอใจเป็น

ความรู้สึกชอบส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีผ ันแปรได้ตามปัจจัยท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกับความคาดหวงัของบุคคลในแต่ละ

สถานการณ์ ช่วงเวลาหน่ึงบุคคลอาจจะไม่พอใจต่อส่ิงหน่ึง เพราะวา่ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้แต่ในอีกช่วงหน่ึง

หากส่ิงท่ีคาดหวงัไวไ้ดรั้บการตอบสนอง อย่างถูกตอ้ง บุคคลก็สามารถเปล่ียนความรู้สึกเดิมต่อส่ิงนั้นไดอ้ย่าง

ทันทีทันใด แมว้่าจะเป็นความรู้สึกท่ีตรงกันข้ามกันก็ตาม นอกจากน้ี ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีสามารถ

แสดงออกใน ระดบัมากนอ้ยได ้ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความแตกต่างของการประเมินส่ิงท่ีไดรั้บจริงกบัส่ิงท่ีคาดหวงัไวส่้วน

ใหญ่ลูกคา้จะใชเ้วลาเป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบความคาดหวงัจากบริการต่างๆ  
 

2.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

      นพดล  คุณอนนัทวณิช (2550) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ในการ

ใช้บริการการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของวิทยาลยันวตักรรมอุดมศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ผลการวิจยั

พบวา่ นกัศึกษามีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการการศึกษาผ่านระบบออนไลน ์อยู่ในระดบัปานกลางเป็นส่วน

ใหญ่ คือ 1) ห้องสมุดออนไลน์ ควรปรับปรุงในเร่ืองขอ้มูลของหนงัสือหรือวสัดุซีดี 2) คาํร้องออนไลน์ นกัศึกษา

ตอ้งการให้มีระยะเวลาการดาํเนินการน้อยกว่า 7 วนั 3) ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ นักศึกษาต้องการให้มี

รายวิชาใหเ้ลือกเรียน และเพ่ิมจาํนวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนมากข้ึน รวมถึงการจ่ายเงินค่าลงทะเบียน โดยผ่านบตัร

เครดิตได ้4) การใชง้านเวบ็ไซด ์มีส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ ความสวยงามและทนัสมยัของหนา้เวบ็ ตลอดจนการเขา้ใช้

งานต่างๆ ง่ายข้ึน 

      โสภา  อินทรุณ (2550) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาต่อการใหบ้ริการการ

รับสมคัร ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ผลการศึกษาพบว่า นิสิตระดบับณัฑิตศึกษามีความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการการรับสมคัรของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อยู่ในระดบัมากทุกดา้น ดา้นต่างๆ มี

ค่าเฉล่ียเรียง อนัดบัจากสูงสุดลงมาดงัน้ี ดา้นการประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบคดัเลือกและมีสิทธ์ิเขา้ศึกษา ดา้นการ

รับสมคัรเขา้ศึกษา ดา้นการรับรายงานตวัเขา้ศึกษา ดา้นการประชาสมัพนัธ์ และดา้นการจาํหน่ายคู่มือรับสมคัร 

อมรรัตน์  ชวโนวานิช (2548: บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อบริการรับ

ชาํระเงินผา่นท่ีทาํการไปรษณียห์ลกัส่ี ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อบริการ Pay at Post อยู่ใน

ระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได ้มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของ



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                  7 

ผูใ้ช้บริการต่อบริการ Pay at Post ของท่ีทาํการไปรษณียห์ลกัส่ี อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ส่วนระดบัการศึกษาและ

สถานภาพสมรสไม่มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อบริการ Pay at Post อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

      วรวิทย ์เชิงเขา (2545: บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนในการใหบ้ริการของท่ี

ทาํการไปรษณียอ่์อนนุช กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีส่วนสัมพนัธ์และมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการให้บริการจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ระยะเวลาท่ีให้บริการ  อาชีพ  และระดับการศึกษา 

ตามลาํดบั  เม่ือเปรียบเทียบการใหบ้ริการพบว่า โดยภาพรวมแลว้ประชาชนผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจแตกต่างกนั

ในแต่ละลกัษณะการให้บริการ  และค่าเฉล่ียส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง นั่นคือผลการวิจัยสอดคลอ้งกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไวโ้ดยมีการจดัแผนกบริการต่างๆ เป็นสัดส่วนไดค้ะแนนสูงสุด  มีงานบริการบางดา้นท่ีจะตอ้ง

ปรับปรุงและพฒันาใหเ้อ้ือประโยชนแ์ละอาํนวยความสะดวกต่อผูใ้ชบ้ริการ  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินการ

ของไปรษณียส์าขาอ่อนนุช คือ การจดัเจา้หน้าท่ีเพ่ือให้คาํแนะนาํบริการโดยเฉพาะ รวมทั้งบริการอาํนวยความ

สะดวกในการให้บริการทุกรูปแบบ  นอกจากนั้นจะตอ้งเร่งรัดพฒันาบุคลิกภาพของเจา้หนา้ท่ีทุกฝ่ายให้มีความ

พร้อมต่อการบริการทุก ๆ ดา้น เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุดต่อผูใ้ชบ้ริการ 

 

3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากร 

      ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรภาคปกติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ท่ี

ใชบ้ริการระบบออนไลน ์ทั้ง 3 ระบบ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 จาํนวน140 คน  

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

      การศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

      ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

      ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดย

กาํหนดคะแนนไว ้5 ระดบั 

คะแนน 5  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 

คะแนน 4  หมายถึง  พึงพอใจมาก 

คะแนน 3  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 

คะแนน 2  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย 

คะแนน 1  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

      ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบปลายเปิด 

      การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 

      การสร้างแบบสอบถาม ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

      1. ศึกษาเอกสาร หนังสือ ตาํรา วารสาร ส่ิงตีพิมพ์ต่างๆ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจต่อการ

ใหบ้ริการ 
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      2. ประมวลผลความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษามากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดและขอบเขตการวิจยัเพ่ือสร้างแบบสอบถาม 

      3. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้

นาํมาแกไ้ขปรับปรุงใหเ้หมาะสม 

      4. นําร่างแบบสอบถามท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาค้นควา้อิสระได้ให้ความเห็นชอบแลว้ เสนอ

ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน  เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) 

5. นําร่างแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเสนอให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษา

คน้ควา้อิสระพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 

6. นาํร่างแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try out) กบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน แลว้นาํมาหาค่า

ความเช่ือมัน่ (reliability) ไดค่้าสมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.969 

7.  จดัทาํแบบสอบถามฉบบัจริง และนาํไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

      ผูศึ้กษาไดน้าํแบบสอบถามท่ีไดรั้บมาทาํการวิเคราะห์ ดงัน้ี 

      ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ 

      ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการการรับสมัคร ของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ ง 3 ระบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความ           

พึงพอใจ ซ่ึงพิจารณาจากค่าเฉล่ีย โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณาจากค่าเฉล่ียตามเกณฑข์อง บุญชม  ศรีสะอาด (2545: 55-58) 

ต่อไปน้ี 

4.51 – 5.00 ระดบัมากท่ีสุด 

3.51 – 4.50 ระดบัมาก 

2.51 – 3.50 ระดบัปานกลาง 

1.51 – 2.50 ระดบันอ้ย 

1.00 – 1.50 ระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคําถามปลายเปิด วิเคราะห์เชิงเน้ือหาแล้วเสนอเป็น

ค่าความถ่ี และอธิบายประกอบความเรียง 

 

4. ผลการศึกษา 

      ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาภาคปกติ ท่ีมีต่อในการใชบ้ริการการศึกษาผ่านระบบ

ออนไลน ์ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีดงัน้ี 

      1. ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดบัปริญญาโท แผน ก มีอายนุอ้ยกวา่ 31 ปี และเป็นนิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

      2. ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ ท่ีมีต่อในการใช้บริการการศึกษาผ่านระบบ

ออนไลน ์ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ทั้ง 3 ระบบ ดงัน้ี 
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         2.1 ระบบรับสมคัรออนไลน์ นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา ภาคปกติมีความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบรับสมคัร

ออนไลน์อยู่ในระดบัมาก โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความสะดวกและรวดเร็วในการเขา้สู่ระบบรับสมคัร

ออนไลน ์ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ความชดัเจนของการประชาสมัพนัธ์ระบบรับสมคัรออนไลน ์

         2.2 ระบบยื่นคาํร้องออนไลน์ นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา ภาคปกติมีความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบยื่นคาํร้อง

ออนไลนอ์ยูใ่นระดบัมาก โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความรวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูลระบบยื่นคาํร้องออนไลน ์

ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ความเหมาะสมของการประชาสมัพนัธ์ของระบบยื่นคาํร้องออนไลน ์

         2.3 ระบบติดตามคน้หาคาํร้องออนไลน์ นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา ภาคปกติ มีความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบ

ติดตามคน้หาคาํร้องออนไลนอ์ยู่ในระดบัมาก โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความสะดวกและรวดเร็วในการเขา้สู่

ระบบติดตามคน้หาคาํร้อง และความรวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูลระบบติดตามคน้หาคาํร้อง ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ีย

ตํ่าสุดคือ ความชดัเจนของการประชาสมัพนัธ์ของระบบติดตามคน้หาคาํร้อง 

         2.4 ภาพรวมทั้ง 3 ระบบ นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา ภาคปกติมีความพึงพอใจต่อการใชง้านทั้ง 3 ระบบอยู่ในระดบั

มาก โดยระบบท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือระบบติดตามคน้หาคาํร้องออนไลน ์ส่วนระบบท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ระบบยื่นคาํ

ร้องออนไลน ์

      ข้อวจิารณ์ 

      จากผลการศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตระดบับัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ท่ีมีต่อในการใช้บริการ

การศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการศึกษา

ความพึงพอใจของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา ภาคปกติ ท่ีมีต่อการใชบ้ริการการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ของบณัฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์โดยมีขอบเขตการศึกษาต่อในการใชบ้ริการการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 3 ระบบ 

ดงัน้ี ระบบรับสมคัรออนไลน ์ระบบยื่นคาํร้องออนไลน ์ระบบติดตามคน้หาคาํร้องออนไลน ์มีขอ้วิจารณ์ดงัต่อไปน้ี 

      1. ระบบรับสมคัรออนไลน์  ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา ภาคปกติท่ีมีต่อการ

ให้บริการระบบรับสมคัรออนไลน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความสะดวกและ

รวดเร็วในการเขา้สู่ระบบรับสมคัรออนไลน์อยู่ในระดบัมากท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัสูงสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า กลุ่มนิสิต

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวยัรุ่นท่ีมีช่วงอายุนอ้ยกวา่ 31 ปีซ่ึงเป็นวยัท่ีตอ้งการความสะดวกรวดเร็วในการใชชี้วิตต่างๆ รวมทั้ง

เป็นผูท่ี้มีความสามารถใชง้านระบบรับสมคัรออนไลน์มากกว่ากลุ่มนิสิตท่ีมีอายุสูงกว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

อมรรัตน์  ชวโนวานิช (2548) ท่ีพบวา่ อายุ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อบริการ Pay at Post ของ

ท่ีทาํการไปรษณียห์ลกัส่ี อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรวิทย ์  เชิงเขา (2545) 

ท่ีพบว่า ปัจจยัท่ีมีส่วนสัมพนัธ์และมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจากมากไปหาน้อย 

ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีใหบ้ริการ  อาชีพ  และระดบัการศึกษา ตามลาํดบั   

      2. ระบบยื่นคาํร้องออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา ภาคปกติท่ีมีต่อการ

ให้บริการระบบยื่นคาํร้องออนไลน์ ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา

ตามรายขอ้พบว่า ความรวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูลระบบยื่นคาํร้องออนไลนอ์ยู่ในระดบัมากท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัสูงสุด  

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบณัฑิตวิทยาลยัมีความตระหนกัถึงการใหบ้ริการผ่านระบบออนไลน์ไดอ้ย่างรวดเร็วเพ่ืออาํนวย

ประโยชน์ให้แก่นิสิตระดบับัณฑิตศึกษา เพ่ือสนองตอบความตอ้งการสูงสุด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมิต  สัชฌุกร 
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(2543: 13-14) กล่าววา่ การบริการเป็นการปฏิบติังานท่ีกระทาํหรือติดต่อเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการการใหบุ้คคลต่างๆ 

ไดใ้ช้ประโยชน์ในทางใดทางหน่ึง ทั้งดว้ยความพยายามใดๆ ก็ตาม  ดว้ยวิธีการหลากหลาย ในการทาํให้คนต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ จดัไดว้่า เป็นการให้บริการทั้งส้ิน การจดัอาํนวยความสะดวกก็เป็นการให้บริการ การ

สนองความต้องการของผูใ้ช้บริการก็เป็นการให้บริการ การให้บริการจึงสามารถดาํเนินการให้หลากหลายวิธี 

จุดสําคญัคือ เป็นการช่วยเหลือและอาํนวยประโยชน์ให้แก่ผูใ้ช้บริการ และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จิต

ตินนัท ์ เดชะคุปต ์และคณะ (2542: 24-25) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจในการบริการมีความสาํคญัต่อการดาํเนินงาน

บริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงมีลกัษณะทัว่ไปดงัน้ี  ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่าง

ระหว่างส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีไดรั้บจริงในสถานการณ์หน่ึง การบริการก่อนท่ีลูกคา้จะมาใชบ้ริการใดก็ตาม มกัจะมี

มาตรฐานของการบริการนั้นไวใ้นใจอยู่แลว้  ซ่ึงอาจมีแหล่งอา้งอิงมาจากคุณค่าหรือเจตคติท่ียึดถือต่อการบริการ 

ประสบการณ์ดั้งเดิมท่ีเคยใชบ้ริการ 

      3. ระบบติดตามคน้หาคาํร้องออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา ภาคปกติท่ีมี

ต่อการให้บริการระบบติดตามคน้หาคาํร้องออนไลน์ ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อยู่ในระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาตามรายขอ้พบว่า ความสะดวกและรวดเร็วในการเขา้สู่ระบบติดตามคน้หาคาํร้อง และความรวดเร็วในการ

เขา้ถึงขอ้มูลระบบติดตามคน้หาคาํร้องออนไลน์และอยู่ในระดบัมากท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัสูงสุด  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบณัฑิต

วิทยาลยัตระหนกัถึงความสะดวก รวดเร็ว และเช่ือถือไดข้องการให้บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จรัส  สุวรรณมาลา (2539: 

10-12) กล่าวถึงลกัษณะการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ ดงัน้ี 1) ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งไดรั้บความสะดวก คือ สามารถใชบ้ริการได ้

ณ ท่ีต่างๆ และสามารถเลือกใชวิ้ธีการไดห้ลายแบบตามสภาพของผูใ้ช ้บริการ  นอกจากนั้นความสะดวกอาจพิจารณาได้

จากกระบวนการให้บริการ เช่น  การจดัให้มีจุดให้-รับบริการเพียงจุดเดียว  2) ความรวดเร็ว หมายถึง ประชาชนตอ้ง

ได้รับการบริการทันที โดยไม่ตอ้งรอคิวคอยรับบริการนานเกินสมควร และ 3) ความน่าเช่ือถือได้ของระบบบริการ 

หมายถึง บริการท่ีมีคุณภาพจะตอ้งมีความต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ มีระเบียบแบบแผนการให้บริการท่ีแน่นอน คาดการณ์

ล่วงหนา้ไดแ้น่นอนเป็นท่ีพ่ึงพาของผูรั้บบริการไดเ้สมอ และมีโอกาสเกิดความผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด 

      เม่ือพิจารณาในภาพรวมของความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อใช้บริการการศึกษาผ่านระบบ

ออนไลน ์ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ทั้ง 3 ระบบ คือ ระบบรับสมคัรออนไลน ์ระบบยื่นคาํร้อง

ออนไลน์ และระบบติดตามคน้หาคาํร้องออนไลน์ พบว่า ความพึงพอใจของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาต่อใชบ้ริการ

การศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์อนัดบัสูงสุดไดแ้ก่ ระบบติดตาม

คน้หาคาํร้องออนไลน ์ รองลงมาไดแ้ก่ ระบบรับสมคัรออนไลน์ และอนัดบัตํ่าสุดไดแ้ก่ ระบบยื่นคาํร้องออนไลน์ จะ

เห็นไดว้่า ความพึงพอใจของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาต่อใชบ้ริการการศึกษาผา่นระบบออนไลน ์ของบณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  บณัฑิตวิทยาลยัตระหนักถึงการเขา้ถึงการติดตามผลคาํร้องท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว ระบบ

ติดตามคน้หาคาํร้องเป็นระบบท่ีมีรายละเอียดสถานะคาํร้องท่ีระบุระยะเวลาในการติดตามอย่างชดัเจนทาํใหนิ้สิต

ไดรั้บความสะดวกในการเขา้ถึงคาํร้องมากกว่าระบบออนไลน์อ่ืน นอกจากน้ีในอดีตท่ีผ่านมาการติดตามคาํร้องไม่

สามารถคาดการณ์ระยะเวลาแลว้เสร็จของการยื่นคาํร้องไดอ้ยา่งแน่นอน อีกทั้งเพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาคาํร้องสูญหาย

ในระหว่างดาํเนินการ ประกอบกบัเพ่ือเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการบริหารหน่วยงานภาครัฐดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 

กล่าวคือ การตั้งมัน่อยู่บนหลกัการบริหารงานท่ีเท่ียงธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได ้ดงันั้นระบบติดตามคน้หา

คาํร้องจึงเป็นระบบท่ีนิสิตใหค้วามพึงพอใจมากกวา่ระบบอ่ืนๆนัน่เอง 
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5. ข้อเสนอแนะ 

5.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
 

5.1.1ระบบรับสมคัรออนไลน์ 

      จากผลการศึกษาพบวา่ นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา ภาคปกติ มีความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบรับสมคัรออนไลน์

อยูใ่นระดบัมาก แต่ในประเดน็ความชดัเจนของการประชาสมัพนัธ์ระบบรับสมคัรออนไลน์พบวา่นิสิตระดบั

บณัฑิตศึกษา ภาคปกติ มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัสุดทา้ย ดงันั้น บณัฑิตวิทยาลยัจึงควรมีการประชาสมัพนัธ์ระบบ

รับสมคัรออนไลนใ์นหนา้เวบ็ไซดใ์หมี้ความชดัเจน มีความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายข้ึน 
 

5.1.2 ระบบย่ืนคําร้องออนไลน์ 

      จากผลการศึกษาพบว่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบยื่นคําร้อง

ออนไลน์อยู่ในระดบัมาก และประเด็นความเหมาะสมของการประชาสัมพนัธ์ของระบบยื่นคาํร้องออนไลนมี์ความ

พึงพอใจในลาํดบัสุดทา้ยจึงควรมีการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพนัธ์เช่นเดียวกนักบัระบบรับสมคัรออนไลน์ แต่ใน

ประเด็นความชดัเจนของขั้นตอนการใช้ระบบยื่นคาํร้องออนไลน์ซ่ึงนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา ภาคปกติ มีความพึง

พอใจในลาํดบัรองสุดทา้ย ดงันั้นบณัฑิตวิทยาลยัจึงควรเพ่ิมความชดัเจนในการประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนการใชร้ะบบยื่น

คาํร้องออนไลน์ให้ชดัเจนมากข้ึน เช่น การช้ีแจงขั้นตอนการยื่นคาํร้องออนไลน์ให้มีความละเอียด การลาํดบัขั้นตอน

ระบบการยื่นคาํร้องออนไลนท่ี์มีความชดัเจน เป็นตน้ 
 

5.1.3ระบบตดิตามค้นหาคําร้องออนไลน์ 

      ถึงแมน้วา่นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา ภาคปกติ มีความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบติดตามคน้หาคาํร้องออนไลนอ์ยู่

ในระดับมาก โดยเฉพาะในประเด็นความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าสู่ระบบติดตามค้นหาคาํร้อง และความ

รวดเร็วในการเขา้ถึงข้อมูลระบบติดตามคน้หาคาํร้องนั้น จากการศึกษาพบว่าในประเด็นความรวดเร็วของการ

ตรวจสอบสถานะของคาํร้อง นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา ภาคปกติ มีความพึงพอใจลาํดบัท่ี 3 บณัฑิตวิทยาลยัจึงไม่ควร

มองขา้มในเร่ืองของความรวดเร็วในการตรวจสอบสถานะคาํร้องของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา ภาคปกติ ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะการใชง้านระบบติดตามคน้หาคาํร้องออนไลน์ผ่านส่ือต่างๆ ของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษามีความหลากหลายเช่น 

โทรศัพท์มือถือ ไอแพด แทปเลต เป็นต้น ดังนั้ น บัณฑิตวิทยาลัยจึงควรจึงควรพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับกับ

ระบบปฏิบติัการผา่นส่ือท่ีหลากหลายนั้นๆ   
 

5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาในคร้ังต่อไป 

      จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา ภาคปกติ ท่ีมีต่อในการใชบ้ริการการศึกษาผ่าน

ระบบออนไลน์ ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก และพบขอ้ควรพฒันาการ

ใหบ้ริการการศึกษาผา่นระบบออนไลน ์ ดงันั้นผูศึ้กษาจึงขอเสนอแนะแนวทางในการวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

      1. ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา ภาคปกติ ท่ีมีต่อในการใชบ้ริการการศึกษา

ผา่นระบบออนไลน ์ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กบับณัฑิตวิทยาลยัของมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ เพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุง ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ต่อไป 
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      2. ควรมีการศึกษาความพร้อมในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการให้บริการการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของ

เจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวิทยาลยั เพ่ือเปรียบเทียบกบัความพึงพอใจของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา ภาคปกติ ท่ีมีต่อในการใช้

บริการการศึกษาผา่นระบบออนไลน ์ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

      3. ควรมีการศึกษาแนวทางการพฒันาการใหบ้ริการการศึกษาผา่นระบบออนไลน ์ในระบบอ่ืนๆ เช่น ระบบการ

ยื่นสอบจบออนไลน ์ระบบขอหนงัสือแจง้ผลรับเขา้ศึกษาออนไลน ์เป็นตน้ 
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคทีใ่ช้สตกิเกอร์ไลน์ โดยใช้ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการใช้ 

สตกิเกอร์ไลน์ และความต้องการส่วนประสมทางการตลาดบริการร้านคาเฟ่ที่มีรูปแบบ

ร้านเป็นตวัการ์ตูนสตกิเกอร์ไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Cluster Analysis of Line Sticker Consumers using the Usage Behavior of Line 

Stickers and the Demand Level of Service Marketing Mix of the Cartoon 

Character Line Stickers Theme Café in Bangkok 

กนกวรรณ คุ้มโภคา1 และ จรัชวรรณ จันทรัตน์2 

Kanokwan Kumpoka and Jaratchwahn Jantarat 

บทคดัย่อ 

      การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใช้สติกเกอร์ไลน์และความตอ้งการส่วน

ประสมทางการตลาดบริการร้านคาเฟ่ท่ีมีรูปแบบร้านเป็นตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษา

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชส้ติกเกอร์ไลน์ โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการใชส้ติกเกอร์ไลน์และความตอ้งการส่วน

ประสมทางการตลาดบริการร้านคาเฟ่ท่ีมีรูปแบบร้านเป็นตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บ

ขอ้มูลโดยเคร่ืองมือแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง คือผูบ้ริโภคท่ีใชส้ติกเกอร์ไลน์ เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 

16-54 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 384 คน ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 การศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมใชส้ติกเกอร์ไลน์ในเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ใชส้ติกเกอร์ไลน์บน

โทรศพัท์มือถือเป็นประจาํ และความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดบริการร้านคาเฟ่ท่ีมีรูปแบบร้านเป็นตวั

การ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ในเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ตอ้งการให้ทางร้านมีท่ีจอดรถไวร้องรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ผล

การแบ่งกลุ่มสามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 “Sticker & Café Lovers” เป็นกลุ่มท่ีมี

ผลการวิจยัในส่วนของพฤติกรรมการใชส้ติกเกอร์ไลน์ในระดบัทาํเป็นประจาํ และมีความตอ้งการส่วนประสมทาง

การตลาดบริการร้านคาเฟ่ท่ีมีรูปแบบร้านเป็นตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ในระดบัตอ้งการอยา่งยิ่ง กลุ่มท่ี 2 “Sticker & 

Café Followers” เป็นกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการใชส้ติกเกอร์ไลน์ในระดบัไม่เคยทาํเลย นอ้ยคร้ังท่ีจะทาํ และทาํเป็นบาง

โอกาส และมีความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดบริการร้านคาเฟ่ท่ีมีรูปแบบร้านเป็นตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์

อยูใ่นระดบัเฉย ๆ และไม่ตอ้งการอยา่งยิ่ง และกลุ่มท่ี 3 “Sticker & Café Challengers” เป็นกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการใช้

สติกเกอร์ไลน์อยู่ในระดบัทาํบ่อย ๆ และมีความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดบริการร้านคาเฟ่ท่ีมีรูปแบบร้าน

เป็นตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลนใ์นระดบัตอ้งการ 

คาํสาํคัญ: การแบ่งกลุ่ม, ความต้องการ, พฤติกรรมการใช้สติกเกอร์ไลน์, ร้านคาเฟ่ท่ีมรูีปแบบร้านเป็นตัวการ์ตูน

สติกเกอร์ไลน์, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
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Abstract 

 The objectives of this study are: 1) To analyze the factors of usage behavior of Line stickers and the demand 

level of service marketing mix of the cartoon character Line stickers theme café in Bangkok; 2) To categorize the 

clusters of Line sticker consumers using the factors of usage behavior of Line stickers and the demand level of 

service marketing mix of the cartoon character Line stickers theme café in Bangkok. Questionnaires were used to 

collect data from the sample of Line sticker consumers, both male and female, aged 16-54 years, and live in 

Bangkok. 384 samples were collected and data were analyzed using SPSS. 

 Results showed the highest average score on usage behavior of Line sticker users is the “ always using Line 

sticker on mobile” item, and the highest average score on the demand of service marketing mix is “the café should 

have a park for customer” .  Three clusters of consumers were exhibited:  1)  the Sticker & Café Lovers Group 

reported with always using Line sticker and having high level of demand in service marketing mix; 2) the Sticker 

& Café Followers Group reported with never and sometime using Line sticker with medium and low level of 

demand in service marketing mix; 3) the Sticker & Café Challengers Group reported with often use Line sticker 

and show medium level of demand in service marketing mix. 

Keywords:  Cluster, Needs, Behavior usage of Line Sticker, Theme café using cartoon character Line Sticker, 

Service marketing mix 

1. ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 

      เทคโนโลยีการส่ือสารมีความเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะเครือข่ายสงัคมออนไลน ์(Social Network) ท่ี

เขา้มามีบทบาทกบัการดาํรงชีวิตของผูค้นในปัจจุบนั เป็นส่ิงท่ีช่วยอาํนวยความสะดวกใหผู้ค้นส่ือสารกนัไดส้ะดวก

ยิ่งข้ึน รับ-ส่งขอ้มูลข่าวสารไดร้วดเร็ว และยงัเป็นช่องทางในการสร้างรายไดใ้ห้ธุรกิจอีกดว้ย ไลน์แอปพลิเคชัน 

(Line Application) เป็นแอปพลิเคชันท่ีใช้สําหรับการส่ือสารท่ีได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เน่ืองจากมี

ความสามารถท่ีหลากหลาย และส่ิงท่ีทาํใหไ้ลนแ์อปพลิเคชนัมีความแตกต่างจากแอปพลิเคชนัส่ือสารอ่ืน ๆ คือ มีตวั

การ์ตูนส่ืออารมณ์ ท่ีเรียกวา่ สติกเกอร์ไลน์ (Line Sticker) เป็นเจา้แรกท่ีมีตวัการ์ตูนสติกเกอร์ใหผู้ใ้ชง้านสามารถส่ง

สติกเกอร์น่ารัก ๆ ให้ผูอ่ื้นได ้ซ่ึงเป็นตวัช่วยลดปริมาณการพิมพ์ขอ้ความ และช่วยสร้างความแปลกใหม่ในการ

สนทนาไดเ้ป็นอยา่งดี ทาํใหผู้ใ้ชง้านหลายคนชอบในความน่ารักและลูกเล่นต่าง ๆ ของสติกเกอร์ไลน ์ 

 นอกจากนั้นผลงานการออกแบบสติกเกอร์ไลน์ของครีเอเตอร์สติกเกอร์ ยงัสามารถนํามาต่อยอดความคิด

สร้างสรรค์จากสติกเกอร์ไลน์ให้กลายเป็นร้านคาเฟ่หรือสินค้าอ่ืน ๆ ได้ ทั้ งน้ีผูวิ้จัยต้องการท่ีจะนําตัวการ์ตูน       

สติกเกอร์ไลน์มาใชต่้อยอดในการทาํธุรกิจร้านคาเฟ่ท่ีมีรูปแบบร้านเป็นตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ ซ่ึงในปัจจุบนัธุรกิจ

ร้านอาหารมีการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากรูปแบบการดาํเนินชีวิตของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไป นิยมทาํ

กิจกรรมและรับประทานอาหารนอกบา้น รวมถึงตอ้งการไดรั้บความสะดวกสบาย ทาํใหธุ้รกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจ
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ท่ีมีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยร้านคาเฟ่นั้นเป็นร้านอาหารรูปแบบหน่ึง ท่ีใหบ้ริการอาหารเบา ๆ หรืออาหาร

ว่าง รวมไปถึงขนมหวาน ชา กาแฟ และเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ ท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์ซ่ึงร้านคาเฟ่ในปัจจุบนัใหค้วามสําคญั

กบัการตกแต่งบรรยากาศร้านตามรูปแบบหรือธีมท่ีสามารถสร้างความแตกต่างใหก้บัร้านได ้ทาํใหไ้ดรั้บความสนใจ

จากผูบ้ริโภค เป็นโอกาสในการสร้างความแตกต่างใหก้บัทาํธุรกิจร้านคาเฟ่ได ้

 จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ผูวิ้จยัเห็นโอกาสในการดาํเนินธุรกิจร้านคาเฟ่ท่ีมีรูปแบบร้านเป็นตวัการ์ตูน

สติกเกอร์ไลน์ เน่ืองจากในประเทศไทยยงัไม่มีร้านคาเฟ่ในรูปแบบน้ี และยงัมีผูบ้ริโภคท่ีช่ืนชอบในตวัการ์ตูน    

สติกเกอร์ไลนจ์าํนวนมาก เพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการอย่างทัว่ถึง ผูวิ้จยัจึงตอ้งการท่ีจะศึกษา

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชส้ติกเกอร์ไลน์ โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการใชส้ติกเกอร์ไลน ์และความตอ้งการส่วน

ประสมทางการตลาดบริการร้านคาเฟ่ท่ีมีรูปแบบร้านเป็นตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือนาํ

ขอ้มูลพฤติกรรมการใชส้ติกเกอร์ไลน์และความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดบริการร้านคาเฟ่ท่ีมีรูปแบบร้าน

เป็นตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มไปดาํเนินการแบ่งกลุ่มและเลือกส่วนตลาดท่ีจะมาเป็นลูกคา้

เป้าหมายในอนาคตต่อไป และนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ

ร้านเป็นตัวการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ เพ่ือเป็นการสร้างความแตกต่างให้กับร้านคาเฟ่ และส่ิงสําคัญคือสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มไดม้ากท่ีสุด 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค Schiffman, Kanuk และ Lazar (2007 อา้งถึงใน นภวรรณ คณานุรักษ์, 

2556: 1) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกมาในลกัษณะของการคน้หา การซ้ือ การใช ้

การประเมินหลงัการใช ้และการท้ิงผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคได้ นภวรรณ คณานุรักษ์ (2555: 88) อธิบายว่า การวิเคราะห์ลูกค้าเพ่ือให้นําไปใช้ในการกาํหนด

แผนการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพนั้นประกอบดว้ย 6 ประการ ดงัน้ี ใครคือลูกคา้ (Who) ลูกคา้ซ้ืออะไร (What) 

ลูกคา้เลือกอย่างไร (How) ลูกคา้เลือกผลิตภณัฑ์เพราะเหตุผลใด (Why) ลูกคา้ซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีไหน (Where) และ

ลูกคา้ซ้ือผลิตภณัฑเ์ม่ือไร (When) 

 แนวคิดและทฤษฎีความต้องการ นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร (2556: 65-66) กล่าวถึง ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์

สมมุติฐานท่ีเป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลายของ อบัราฮมั มาสโลว ์ไดก้ล่าวไวว้่า มนุษยมี์ความตอ้งการไม่มีท่ีส้ินสุด 

หากความต้องการใดไดรั้บการตอบสนองแลว้ก็จะมีความตอ้งการอ่ืนเขา้มาแทนท่ี โดยสามารถจดัลาํดบัความ

ตอ้งการของมนุษยไ์ดเ้ป็น 5 ขั้น ซ่ึงมนุษยจ์ะตอบสนองต่อความตอ้งการขั้นท่ีตํ่าสุดก่อนแลว้พฒันาไปเป็นลาํดบัขั้น 

ดงัน้ี 1) ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) 2) ความตอ้งการความปลอดภยัหรือความมัน่คง 3) 

ความตอ้งการทางดา้นสังคม (Social Needs) 4) ความตอ้งการการยกย่อง (Ego Needs) 5) ความตอ้งการความสาํเร็จ

ของตวัเอง (Self-Actualization) (Hawkins and Mothersbaugh, 2014: 353) 

 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ Kotler Philip (2012: 47, 380-382) กล่าวว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ ประกอบดว้ยส่วนประสมการตลาด (4Ps) แต่ดว้ยลกัษณะท่ีแตกต่างของธุรกิจบริการทาํใหเ้กิดอีก 
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3 ปัจจัย จึงเป็น (7Ps) ซ่ึงประกอบไปด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สินค้าหรือบริการท่ีนําเสนอแก่ลูกค้า ท่ี

สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้2) ราคา (Price) คือ จาํนวนเงินท่ีลูกคา้จ่ายเพ่ือแลกกบัสินคา้หรือ

บริการนั้น ๆ 3) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) คือ การคาํนึงถึงความสะดวกสบายท่ีลูกคา้จะไดรั้บการบริการ 4) 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทาํการส่ือสารให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าหรือบริการ ซ่ึง

สามารถดึงดูดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้ซ้ือสินคา้หรือบริการได ้5) ลกัษณะทางกายภาพและการนาํเสนอ (Physical 

Evidence and Presentation) สามารถดูได้จากพนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ บรรยากาศการตกแต่งร้าน 6) บุคคล 

(People) คือ ผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการมีปฏิสัมพนัธ์กนั และ 7) กระบวนการ (Process) คือ การสร้างขั้นตอนใน

การควบคุมคุณภาพ เป็นการส่งมอบส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์

 แนวคิดและทฤษฎีการแบ่งส่วนตลาด ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2558: 74) ให้ความหมายการแบ่งส่วนตลาด 

(Market Segmentation) หมายถึง การแบ่งตลาดโดยรวมออกเป็นส่วนย่อย ๆ ช่วยใหกิ้จการสามารถเขา้ถึงกลุ่มตลาด

ท่ีมีความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั ทาํให้กิจการสามารถเลือกลูกคา้เป้าหมายของกิจการได ้ 

และสร้างความแตกต่างท่ีชดัเจนเหนือคู่แข่ง 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง กฤษณี เสือใหญ่ (2559) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ ความพึงพอใจ และ

การนาํไปใชป้ระโยชน์ของคนในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ผา่น iPhone / 

iPad และเลือกดาวนโ์หลดสติกเกอร์ไลน์ เพราะชอบคาแรคเตอร์ตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ และมองวา่สติกเกอร์ไลน์

สามารถใชแ้ทนคาํพูดได ้นภสร ทวีปัญญายศ (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคร้านขนม

หวานในรูปแบบคาเฟ่ขนมหวาน (Dessert Cafe) ของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคร้านขนมหวานในรูปแบบคาเฟ่ขนมหวาน คือ ร้านมีเมนู

ขนมหวานเพ่ือสุขภาพ ขนมหวานมีหน้าตาสวยงาม ร้านมีประเภทของขนมหวานท่ีหลากหลาย มีเมนูพิเศษตาม

ฤดูกาลหรือเทศกาลต่าง ๆ เมนูมีความแตกต่างและแปลกใหม่ และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความเห็นดว้ยมากท่ีสุดในเร่ืองการจดัใหมี้กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การลด แลก แจก แถม 

สะสมแตม้ ปัญญดา ศานต์ิสุทธิกุล (2557) ศึกษาเร่ืองการแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการโดยใชปั้จจยัดา้นความพึง

พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ กรณีศึกษา ร้าน U-Cup Coffee อาํเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง พบวา่ กลุ่ม

ตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นราคา มีความพึงพอใจ

ท่ีมีป้ายบอกราคาท่ีชดัเจน (เมนู) มากท่ีสุด และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความพึงพอใจในเร่ืองของสถานท่ีจอด

รถนอ้ยท่ีสุด หน่ึงฤทยั เซ่ียงฉิน (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ

ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ และร้านทัม เอ็น ทัมส์ คอฟฟ่ี สาขาวิคตอเรีย การ์เดน้ส์ พบว่า ปัจจยัด้านราคาท่ีกลุ่ม

ตวัอย่างให้ความสําคญัสูงสุดคือ มีการติดป้ายบอกราคาสินคา้ท่ีชดัเจน ชูพล ศรีเวียง (2556) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรม

การซ้ือผา่นทางออนไลน์และปัจจยัดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสติกเกอร์จาก LINE 

แอปพลิเคชนั ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัการออกแบบตวัการ์ตูนใน 

LINE สติกเกอร์ ท่ีมีให้เลือกหลากหลายอารมณ์ เช่น อารมณ์ดีใจ เสียใจ นอ้ยใจ ฯลฯ มากท่ีสุด และมีการตดัสินใจ

เลือกซ้ือสติกเกอร์ไลน์ เพราะมีความช่ืนชอบส่วนตวัท่ีใชส้ติกเกอร์ไลน์แทนการสนทนาดว้ยขอ้ความ ณัฐธิดา โพธ์ิ

ประเสริฐ (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู ้บ ริโภคท่ี ซ้ือสติกเกอร์ไลน์  ในเขต
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กรุงเทพมหานคร: บทบาทของเอกลกัษณ์และคุณค่าตราสินคา้ พบว่า ปัจจยัท่ีทาํใหเ้ลือกซ้ือสติกเกอร์ไลน์ของกลุ่ม

ตวัอยา่งคือ สติกเกอร์ไลนมี์ความน่ารักเหมาะสมกบัตวัเอง  

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วธีิการศึกษา 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคท่ีใชส้ติกเกอร์ไลน์ เพศชายและหญิง อายรุะหวา่ง 16-54 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่น

เขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 384 คน การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยเคร่ืองมือ

แบบสอบถาม และใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 1) การวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา จากขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการใชส้ติกเกอร์ไลน ์และขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

นาํมาวิเคราะห์ดว้ยค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชส้ติกเกอร์ไลน์ และความตอ้งการส่วน

ประสมทางการตลาดบริการร้านคาเฟ่ท่ีมีรูปแบบร้านเป็นตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ นาํมาวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน ดว้ยการใช ้4 เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ Cluster 

Analysis, ANOVA, Chi-Square Test และ Multiple Correspondence Analysis 

 

 

 

 

ผูบ้ริโภคท่ีใชส้ติกเกอร์ไลน์  

เพศชายและหญิง  

อายรุะหวา่ง 16-54 ปี  

อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

ประชากรท่ีจะศึกษา 

 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 

กลุ่มท่ี 3 ..... 

 
ตัวแปรท่ีจะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

พฤติกรรมการใชส้ติกเกอร์ไลน์ ใชโ้มเดลการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (5W1H) ประกอบดว้ย 

1.   ผูบ้ริโภคใชอ้ะไร (What)    2.   ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใช ้(Who)  

3.   ผูบ้ริโภคใชเ้ม่ือใด (When)    4.   ผูบ้ริโภคใชท่ี้ไหน (Where)  

5.   ทาํไมผูบ้ริโภคถึงใชสิ้นคา้นั้น (Why)   6.   ผูบ้ริโภคใชอ้ยา่งไร (How) 

ความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ร้านคาเฟ่ท่ีมีรูปแบบร้านเป็นตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 

1.  ผลิตภณัฑ ์(Product)    2.   ราคา (Price)  

3.  ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)   4.   การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

5.  บุคคล (People)     6.   กระบวนการ (Process)  

7.  ลกัษณะทางกายภาพและการนาํเสนอ (Physical Evidence and Presentation) 

ประชากรกลุ่มย่อย 
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4. ผลการวจิัย 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา การสรุปขอ้มูลเชิงลกัษณะ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ชอบสติกเกอร์

ไลนห์มวดน่ารักมากท่ีสุด จาํนวน 73 ราย ร้อยละ 19 เป็นเพศหญิง จาํนวน 256 ราย ร้อยละ 66.7 อายรุะหวา่ง 25 - 34 

ปี จํานวน 226 ราย ร้อยละ 58.9 การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 251 ราย ร้อยละ 65.4 มีอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน จาํนวน 226 ราย ร้อยละ 58.9 มีและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท จาํนวน 122 ราย ร้อย

ละ 31.8 การสรุปขอ้มูลเชิงปริมาณ ในส่วนพฤติกรรมการใช้สติกเกอร์ไลน์ เร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละดา้น 

พบว่า ใชส้ติกเกอร์ไลน์ในการส่ือสารแทนการพิมพ์ขอ้ความเป็นประจาํ (What) มีค่าเฉล่ีย 3.80 ใชส้ติกเกอร์ไลน์

เหมือนกบัท่ีเพ่ือนใช ้(Who) มีค่าเฉล่ีย 3.13 ใชส้ติกเกอร์ไลน์เม่ือตอ้งการแสดงความรู้สึก เช่น ขอบคุณ ดีใจ เสียใจ 

เป็นตน้ (When) มีค่าเฉล่ีย 4.21 ใชส้ติกเกอร์ไลน์บนโทรศพัทมื์อถือเป็นประจาํ (Where) มีค่าเฉล่ีย 4.42 ใชส้ติกเกอร์

ไลน์เพราะช่วยลดเวลาในการส่ือสาร (Why) มีค่าเฉล่ีย 3.90 ใชส้ติกเกอร์ไลน์ท่ีสะทอ้นความเป็นตวัตนของท่าน 

(How) มีค่าเฉล่ีย 3.76 และในส่วนความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดบริการร้านคาเฟ่ท่ีมีรูปแบบร้านเป็นตวั

การ์ตูนสติกเกอร์ไลน ์พบว่า ตอ้งการใหมี้เมนูพิเศษตามเทศกาล (Product) มีค่าเฉล่ีย 3.69 ตอ้งการใหมี้ป้ายบอกราคา

ท่ีชดัเจน เช่น มีเมนูวางไวบ้นโต๊ะอาหาร (Price) มีค่าเฉล่ีย 4.12 ตอ้งการใหท้างร้านมีท่ีจอดรถไวร้องรับลูกคา้ท่ีมาใช้

บริการ (Place) มีค่าเฉล่ีย 4.21 ต้องการได้รับส่วนลดจากการร่วมกิจกรรมผ่าน Line Official ของทางร้าน 

(Promotion) มีค่าเฉล่ีย 4.06 ตอ้งการให้พนักงานมีความสามารถในการแนะนาํวิธีการเขา้ร่วมกิจกรรมรับส่วนลด

ผ่าน Line Official (People) มีค่าเฉล่ีย 3.90 ต้องการให้มีจอแสดงจาํนวนคนรอหรือคิวในการรอรับอาหารและ

เคร่ืองด่ืม (Process) มีค่าเฉล่ีย 4.19 ต้องการให้มีการแสดงป้ายบอกรายการส่งเสริมการขายท่ีชัดเจน (Physical 

Evidence & Presentation) มีค่าเฉล่ีย 4.17 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน  

1. การเลือกจาํนวนกลุ่มจาก Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical (Ward's Method) พบว่า จาํนวนกลุ่มย่อยท่ี

เหมาะสมในการแบ่งคือ 3 กลุ่ม โดยเลือกใชจ้าํนวนกลุ่มในขั้นท่ีมีเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงอยา่งมากเม่ือเทียบกบั

การยุบรวมในขั้นอ่ืน ๆ ค่าระยะห่างท่ีเกิดข้ึนร่วมกนั และหยุดยุบเม่ือเห็นว่าเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงมาก ซ่ึงได้

เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงจาก 18% เป็น 5% ในขั้น 3 มากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัการยบุรวมในขั้นอ่ืน ๆ 

2. การจดัขอ้มูลลงกลุ่มจาก Cluster Analysis ดว้ยวิธี K-Means พบว่า กลุ่มท่ี 3 มีจาํนวนกลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุด 

172 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.79 รองลงมาคือกลุ่มท่ี 1 มีกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 162 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.19 และกลุ่มท่ี 

2 มีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนนอ้ยท่ีสุด 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.02 

3. การประเมินความสําคัญของเกณฑ์การแบ่งกลุ่ม โดยการทดสอบ ANOVA พิจารณาข้อคําถามจากค่า

อตัราส่วนสูงสุด และมีค่านยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000 ทั้งหมด 4 อนัดบั พบว่าคาํถามในส่วนพฤติกรรมการใช้

สติกเกอร์ไลนท่ี์ใชเ้ป็นเกณฑก์ารแบ่งกลุ่ม ไดแ้ก่ 1) ท่านใชส้ติกเกอร์ไลน์เม่ือตอ้งการแสดงความรู้สึก เช่น ขอบคุณ 

ดีใจ เสียใจ เป็นต้น มีค่าอัตราส่วนเท่ากับ 81.792 2) ท่านใช้สติกเกอร์ไลน์บนโทรศัพท์มือถือเป็นประจาํ ค่า

อตัราส่วนเท่ากบั 79.177 3) ท่านใชส้ติกเกอร์ไลน์เม่ือตอ้งการทกัทาย ค่าอตัราส่วนเท่ากบั 65.676 และ 4) ท่านใช้

สติกเกอร์ไลน์เพราะช่วยลดเวลาในการส่ือสาร ค่าอตัราส่วนเท่ากบั 61.742 และคาํถามในส่วนความตอ้งการส่วน

ประสมทางการตลาดบริการร้านคาเฟ่ท่ีมีรูปแบบร้านเป็นตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลนท่ี์นาํมาใชเ้ป็นเกณฑก์ารแบ่งกลุ่ม 
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ไดแ้ก่ 1) ท่านตอ้งการให้มีระบบสมาชิกเพ่ือรับสิทธิพิเศษ มีค่าอตัราส่วนเท่ากบั 142.907 2) ท่านตอ้งการไดรั้บ

ส่วนลดจากการร่วมกิจกรรมผ่าน Line Official ของทางร้าน ค่าอตัราส่วนเท่ากบั 139.772  3) ท่านตอ้งการใหมี้การ

แนะนาํรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมออกใหม่ผ่านทาง Facebook Fanpage และ Line Official ของร้าน ค่าอตัราส่วน

เท่ากบั 127.706 และ 4) ท่านตอ้งการใหมี้การสะสมแตม้เพ่ือใชแ้ลกซ้ือสินคา้ในร้าน ค่าอตัราส่วนเท่ากบั 111.907 

4. การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม โดยการทดสอบ Chi-Square พบวา่ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 มี

ความแตกต่างกนัในเร่ืองเพศ ซ่ึงกลุ่มท่ี 1 ตวัเลือกท่ีถูกเลือกอนัดบั 1 คือเพศหญิง ร้อยละ 74.7 อนัดบั 2 คือเพศชาย 

ร้อยละ 25.3 โดยกลุ่มท่ี 2 ตวัเลือกท่ีถูกเลือกอนัดบั 1 คือเพศชาย ร้อยละ 52.0 อนัดบั 2 คือเพศหญิง ร้อยละ 48.0 และ

กลุ่มท่ี 3 ตวัเลือกท่ีถูกเลือกอนัดบั 1 คือเพศหญิง ร้อยละ 35.5 อนัดบั 2 คือเพศชาย ร้อยละ 64.5 

5. การอธิบายลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม ด้วยวิธี Multiple Correspondence Analysis ดังน้ี กลุ่มท่ี 1 “Sticker & 

Café Lovers” เป็นกลุ่มท่ีมีผลการวิจยัในส่วนของพฤติกรรมการใชส้ติกเกอร์ไลนใ์นระดบัทาํเป็นประจาํ และมีความ

ตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดบริการร้านคาเฟ่ท่ีมีรูปแบบร้านเป็นตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ในระดบัตอ้งการ

อย่างยิ่ง กลุ่มท่ี 2 “Sticker & Café Followers” เป็นกลุ่มท่ีมีผลการวิจยัในส่วนของพฤติกรรมการใชส้ติกเกอร์ไลน ์

ในระดบัไม่เคยทาํเลย นอ้ยคร้ังท่ีจะทาํ และทาํเป็นบางโอกาส มีตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดบริการร้านคาเฟ่ท่ี

มีรูปแบบร้านเป็นตัวการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ในระดับเฉย ๆ และไม่ต้องการอย่างยิ่ง กลุ่มท่ี 3 “Sticker & Café 

Challengers” เป็นกลุ่มท่ีมีผลการวิจยัในส่วนของพฤติกรรมการใชส้ติกเกอร์ไลน์ในระดบัทาํบ่อย ๆ และมีความ

ตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดบริการร้านคาเฟ่ท่ีมีรูปแบบร้านเป็นตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลนใ์นระดบัตอ้งการ 

5. สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนพฤติกรรมการใชส้ติกเกอร์ไลน์ และความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด

บริการร้านคาเฟ่ท่ีมีรูปแบบร้านเป็นตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลน ์สามารถอภิปรายผลโดยพิจารณาเป็นรายดา้นได ้ดงัน้ี  

 พฤติกรรมการใชส้ติกเกอร์ไลน์ พบว่า ดา้นผูบ้ริโภคใชอ้ะไร (What) คือ กลุ่มตวัอย่างใชส้ติกเกอร์ไลน์ในการ

ส่ือสารแทนการพิมพข์อ้ความเป็นประจาํเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชูพล ศรีเวียง (2556) ท่ีศึกษา

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการตดัสินใจเลือกซ้ือสติกเกอร์ไลน์ เพราะมีความช่ืนชอบส่วนตวัท่ีใชส้ติกเกอร์ไลน์แทนการ

สนทนาดว้ยขอ้ความ ดา้นใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใช ้(Who) คือ ใชส้ติกเกอร์ไลน์เหมือนกบัท่ีเพ่ือนใช ้ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นภวรรณ คณานุรักษ์ (2555) ไดอ้ธิบายว่า ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ และมีขอ้มูล

สินค้าหรือบริการนั้ น  ๆ ได้แก่ เพ่ือน ครอบครัว ผู ้เช่ียวชาญ คนมีช่ือเสียง เป็นต้น เน่ืองจากเพ่ือนเป็นผู ้มี

ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด เม่ือเห็นการใชส้ติกเกอร์ไลนจ์ากเพ่ือน สามารถส่งผลใหเ้กิดการอยากใชต้าม ดา้นผูบ้ริโภคใช้

เม่ือใด (When) คือ ใชส้ติกเกอร์ไลนเ์ม่ือตอ้งการแสดงความรู้สึก เช่น ขอบคุณ ดีใจ เสียใจ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ชูพล ศรีเวียง (2556) ท่ีศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัการออกแบบตวัการ์ตูนสติกเกอร์

ไลน์ท่ีมีให้เลือกหลากหลายอารมณ์ เช่น อารมณ์ดีใจ เสียใจ นอ้ยใจ ฯลฯ ดา้นผูบ้ริโภคใชท่ี้ไหน (Where) คือ ใช้

สติกเกอร์ไลน์บนโทรศพัท์มือถือเป็นประจาํ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤษณี เสือใหญ่ (2559) ท่ีศึกษาพบว่า 

กลุ่มตวัอย่างมีการใชแ้อปพลิเคชนัไลนผ์่าน iPhone มากท่ีสุด ดา้นทาํไมผูบ้ริโภคถึงใชสิ้นคา้นั้น (Why) คือ ใชส้ติก

เกอร์ไลน์เพราะช่วยลดเวลาในการส่ือสาร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤษณี เสือใหญ่ (2559) ท่ีศึกษาพบว่า กลุ่ม
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ตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ เพราะสติกเกอร์ไลน์สามารถใชแ้ทนคาํพูดได ้ดา้นผูบ้ริโภคใช้

อย่างไร (How) คือ ใชส้ติกเกอร์ไลน์ท่ีสะทอ้นความเป็นตวัตนของท่าน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐธิดา โพธ์ิ

ประเสริฐ (2556) ท่ีศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีทาํให้เลือกซ้ือสติกเกอร์ไลน์คือ สติกเกอร์ไลน์มีความน่ารักเหมาะสมกบั

ตวัเอง ซ่ึงสะทอ้นความเป็นตวัตนของผูใ้ชง้าน 

 ความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดบริการร้านคาเฟ่ท่ีมีรูปแบบร้านเป็นตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลน ์พบว่า ดา้น

ผลิตภณัฑ์ (Product) คือ กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคญักบัความตอ้งการให้มีเมนูพิเศษตามเทศกาล สอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของ นภสร ทวีปัญญายศ (2557) ท่ีศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภค

ร้านคาเฟ่ขนมหวาน ประกอบดว้ย ร้านมีเมนูขนมหวานเพ่ือสุขภาพ ขนมหวานมีหนา้ตาสวยงาม ร้านมีประเภทของ

ขนมหวานท่ีหลากหลาย มีเมนูพิเศษตามฤดูกาลหรือเทศกาลต่าง ๆ เมนูมีความแตกต่างและแปลกใหม่ ดา้นราคา 

(Price) คือ ตอ้งการให้มีการกาํหนดราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมเป็นชุด (Set Menu) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ปัญญดา ศานต์ิสุทธิกุล (2557) ท่ีศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการดา้นราคา

ระดบัมากสุด คือ มีป้ายบอกราคาท่ีชดัเจน (เมนู) อาจเป็นเพราะทางร้าน U-Cup Coffee ไม่มีการตั้งราคาอาหารและ

เคร่ืองด่ืมเป็นชุด (Set Menu) จึงไม่มีขอ้คาํถามน้ีในดา้นของราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) คือ ตอ้งการ

ใหท้างร้านมีท่ีจอดรถไวร้องรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปัญญดา ศานต์ิสุทธิกุล (2557) ท่ี

ศึกษาพบว่า ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองของสถานท่ีจอดรถ 

เน่ืองจากทางร้านมีสถานท่ีจอดรถให้บริการไม่เพียงพอ ดงันั้นทางร้านควรให้ความสําคญัเพ่ิมมากข้ึน ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ ตอ้งการใหมี้ระบบสมาชิกเพ่ือรับสิทธิพิเศษ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นภ

สร ทวีปัญญายศ (2557) ท่ีศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความเห็นดว้ยในเร่ือง

การจดัให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การลด แลก แจก แถม หรือสะสมแตม้มากท่ีสุด ดา้นบุคคล (People) คือ 

ตอ้งการให้พนกังานมีความสามารถในการแนะนาํกิจกรรมเพ่ือรับส่วนลดผ่านทาง Line Official ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2558) ท่ีกล่าวว่า พนกังานเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยสร้างความแตกต่างให้กบั

ธุรกิจ ทาํให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ดงันั้นพนกังานตอ้งมีความสามารถในการแนะนาํกิจกรรมของทาง

ร้าน เพ่ือใหผู้บ้ริโภคสนใจ เขา้ใจ และเขา้ร่วมกิจกรรมกบัทางร้าน ดา้นกระบวนการ (Process) คือ ตอ้งการใหมี้จอ

แสดงจาํนวนคนรอหรือคิวในการรอรับอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler Philip 

(2012) ไดอ้ธิบายว่ากระบวนการ (Process) เป็นการสร้างขั้นตอนในการควบคุมคุณภาพ เพ่ือส่งมอบส่วนประกอบ

ของผลิตภณัฑ์ ดา้นลกัษณะทางกายภาพและการนาํเสนอ (Physical Evidence and Presentation) คือ ตอ้งการให้มี

การแสดงป้ายบอกรายการส่งเสริมการขายท่ีชดัเจน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา 

(2558) อธิบายว่า ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ เป็น

สถานท่ีท่ีลูกคา้และกิจการมีปฏิสมัพนัธ์กนั ทาํหนา้ท่ีส่ือสารบริการนั้นรวมถึงอาํนวยความสะดวก  

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ชอบตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์หมวดน่ารักมากท่ีสุด ซ่ึงสามารถ

นาํมาต่อยอดออกแบบรูปแบบในการตกแต่งร้าน และส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านคาเฟ่ท่ีมีรูปแบบร้าน

เป็นตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ได ้โดยทาํการออกแบบตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์รูปแบบน่ารัก เพ่ือนาํมาเป็นธีมในการ

ตกแต่งร้านคาเฟ่ท่ีมีรูปแบบร้านเป็นตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ ซ่ึงเป็นการต่อยอดความคิดสร้างสรรคจ์ากสติกเกอร์
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ไลน์ให้กลายเป็นร้านคาเฟ่ และควรจดัให้มีเมนูพิเศษตามเทศกาล โดยมีการสร้างสรรค์เมนูอาหารและเคร่ืองด่ืม 

รวมทั้งสร้างธีมเพ่ือจดัตกแต่งร้านให้เขา้กบัแต่ละเทศกาลและในวนัสําคญัต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้างความแตกต่าง

ทางการแข่งขนั และสร้างความแปลกใหม่ใหก้บัผูบ้ริโภค 

 กลุ่มท่ี 1 “Sticker & Café Lovers” กิจการควรให้ความสําคญักบักลุ่มลูกคา้ในส่วนตลาดน้ีมากท่ีสุด โดยทาํการ

กาํหนดส่วนประสมทางการตลาดบริการร้านคาเฟ่ท่ีมีรูปแบบร้านเป็นตัวการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ท่ีสามารถช่วย

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มน้ี คือ ควรมีจอแสดงจาํนวนคนรอหรือคิวในการรอรับอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการมากท่ีสุด ทางร้านควรมีท่ีจอดรถไวร้องรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บ

ความสะดวกสบาย ควรสร้าง Line Official ให้ลูกคา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือไดรั้บส่วนลดสําหรับใช้ในร้าน จดัทาํป้าย

แสดงรายการส่งเสริมการขายท่ีชดัเจน กาํหนดราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมเป็นชุด (Set Menu) ควรฝึกอบรมพนกังาน

ใหมี้ความสามารถในการแนะนาํกิจกรรมเพ่ือใหลู้กคา้รับส่วนลดผ่านทาง Line Official และควรจดัใหมี้เมนูพิเศษ

ตามเทศกาล นอกจากนั้น ทางร้านควรจดัทาํตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลนใ์หลู้กคา้ดาวนโ์หลดฟรีเม่ือลูกคา้มาใชบ้ริการท่ี

ร้านคาเฟ่ท่ีมีรูปแบบร้านเป็นตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ และสามารถส่งตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์เป็นของขวญัใหค้น

รู้จกัไดฟ้รี เป็นวิธีการท่ีสามารถทาํใหค้นท่ีไดรั้บ รู้จกัตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ของร้าน ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความสนใจ

ท่ีจะมาใชบ้ริการ และทางร้านควรจดัให้มีระบบสมาชิกเพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บสิทธิพิเศษ มีการแนะนาํรายการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมออกใหม่ผ่านทาง Facebook Fanpage และ Line Official ของร้าน และมีการใหส้ะสมแตม้เพ่ือใชแ้ลก

ซ้ือสินคา้ในร้าน เพ่ือเป็นการตอบสนองในส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ เป็นส่ิงท่ีช่วยให้สามารถสร้างความสัมพนัธ์ทาํให้

ลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นลูกคา้ท่ีจงรักภกัดีและบอกต่อได ้และยงัเป็นการสร้างความแตกต่างท่ีชดัเจนเหนือคู่แข่ง 

 กลุ่มท่ี 2 “Sticker & Café Followers” กลุ่มลูกคา้ในส่วนตลาดน้ียงัไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจร้านคาเฟ่ท่ีมี

รูปแบบร้านเป็นตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ เน่ืองจากอาจทาํให้กิจการตอ้งใช้งบประมาณสูงในการทาํกลยุทธ์ทาง

การตลาดเพ่ือดึงดูดให้ลูกคา้กลุ่มน้ีหันมาสนใจใชบ้ริการ ดงันั้นควรเก็บลูกคา้กลุ่มน้ีไวท้าํการศึกษาความตอ้งการ

เพ่ิมเติม เพ่ือให้เห็นความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ และสามารถทาํกลยุทธ์ทางการตลาดให้สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ได ้ลูกคา้กลุ่มน้ีอาจกลายเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจร้านคาเฟ่ท่ีมีรูปแบบร้าน

เป็นตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลนไ์ดใ้นอนาคต 

 กลุ่มท่ี 3 “Sticker & Café Challengers” เป็นส่วนตลาดท่ีมีความทา้ทายทางการตลาด เน่ืองจากตอ้งการให้ลูกคา้

กลุ่มน้ีกลายเป็นลูกคา้ประจาํของร้านคาเฟ่ท่ีมีรูปแบบร้านเป็นตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ เพราะเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมี

จาํนวนมาก ดงันั้นควรกาํหนดส่วนประสมทางการตลาดบริการร้านคาเฟ่ท่ีมีรูปแบบร้านเป็นตวัการ์ตูนสติกเกอร์

ไลน์ โดยการจดัให้มีท่ีจอดรถไวร้องรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ และควรจดัใหมี้

การแสดงป้ายบอกรายการส่งเสริมการขายท่ีชดัเจน รวมถึงตอ้งทาํป้ายบอกราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีลูกคา้สามารถ

เห็นไดช้ดัเจน เช่น มีเมนูวางไวบ้นโต๊ะอาหาร ควรจดัให้มีจอแสดงจาํนวนคนรอ หรือคิวในการรอรับอาหารและ

เคร่ืองด่ืม สร้าง Line Official เพ่ือให้ลูกค้าร่วมกิจกรรมเพ่ือได้รับส่วนลดสําหรับใช้ในร้าน ควรฝึกอบรมให้

พนักงานมีความสามารถในการแนะนาํกิจกรรมเพ่ือรับส่วนลดผ่านทาง Line Official และควรออกแบบให้มีเมนู

ขนมหวานเพ่ือสุขภาพ ทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้นเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีร้านตอ้งมีเพ่ือให้สามารถดึงกลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ีให้เป็น

ลูกคา้ประจาํของร้านคาเฟ่ท่ีมีรูปแบบร้านเป็นตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลนไ์ด ้

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
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 1. ควรทาํการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านคาเฟ่ของผูบ้ริโภคเพ่ิมเติม เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้

บริการร้านคาเฟ่ของผูบ้ริโภค 

 2. ควรใชพ้ฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นเกณฑใ์นการตั้งคาํถามส่วนพฤติกรรมเพ่ิมเติม 

 3. ควรเพ่ิมเติมวิธีการเก็บขอ้มูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูบ้ริโภคควบคู่ไปกบัการเก็บแบบสอบถาม 

เพ่ือใหไ้ดค้วามตอ้งการเชิงลึก และใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 4. ควรทาํการศึกษาเพ่ือเก็บขอ้มูลพฤติกรรมและความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดบริการร้านคาเฟ่ท่ีมี

รูปแบบร้านเป็นตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ของกลุ่มตวัอย่างในเขตปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ในต่างจงัหวดั เพ่ือให้

ไดข้อ้มูลมาพฒันาให้มีสาขาร้านคาเฟ่ท่ีมีรูปแบบร้านเป็นตวัการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ในเขตปริมณฑล และหัวเมือง

ใหญ่ในต่างจงัหวดัต่อไป 
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ปัจจยัทางเศรษฐกจิมหาภาคที่มีผลกระทบต่อปริมาณหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ (NPLs) 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษามีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจมหาภาคท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิด

รายได ้(NPLs) ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 

ปริมาณเงินให้สินเช่ือ (Loan) อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) ดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) และดชันีอตัราแลกเปล่ียนท่ี

แทจ้ริง (REER) โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time series data) ท่ีมีการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสแรก พ.ศ. 2549 ถึง ไตรมาสสอง พ.ศ.2559 ระยะเวลา 10 ปี โดยใช้วิธีทาง

เศรษฐมิติวิเคราะห์สมการถดถอยพหุเชิงซอ้นดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05ผลการศึกษาพบว่า 

ตวัแปรท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR ผลิตภณัฑม์วลรวมใน

ประเทศ (GDP) และดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) โดยอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR และผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

(GDP)  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของธนาคารพาณิชย ์

และดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัขา้มกบัปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPLs) 

ของธนาคารพาณิชย ์

คาํสาํคัญ: หนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้, ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ, ดัชนีราคาผู้บริโภค, อัตราดอกเบีย้เงินกู้ MLR 

Abstract 

 The purpose of this research is to study the macroeconomic determinants affecting to non-performing 

loan of commercial banks registered in Thailand. The variables are Gross Domestic Product (GDP), the volume of 

loan, Minimum Loan Rate (MLR), Consumer Price Index (CPI) and Real Effective Exchange Rate (REER). The 

data was collected quarterly from the first quarter of 2006 to the second quarter of 2016.Ordinary least square 

method was employed to determine the significance level at 0.05. This study found that macroeconomic 

determinants affecting to non-performing loan of commercial banks registered in Thailand are Gross Domestic 

Product (GDP), Minimum Loan Rate (MLR) and Consumer Price Index(CPI) at the 95% confidence level; Non-

performing loan of commercial banks registered in Thailand was positively related to Gross Domestic Product 

(GDP) and Minimum Loan Rate (MLR); Non-performing loan of commercial banks registered in Thailand was 

negatively related to Consumer Price Index(CPI).  

Keywords: Non-performing loan, Gross Domestic Product, Consumer Price Index, Minimum Loan Rate 
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1.บทนํา 

 

 ธนาคารพาณิชยมี์บทบาทสาํคญัต่อระบบการเงิน และเศรษฐกิจของประเทศไทยเน่ืองจากธนาคารพาณิชย์

เป็นตวักลางในการระดมทุนจากผูอ้อม เพ่ือปล่อยสินเช่ือใหแ้ก่ภาคธุรกิจและครัวเรือน และยงัเป็นผูรั้บความเส่ียงใน

การปล่อยกู ้และมีภาระท่ีตอ้งคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูฝ้ากเงินตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนั โดยรายไดห้ลกัของ

ธนาคารพาณิชย ์คือ รายไดจ้ากการปล่อยสินเช่ือให้แก่ผูกู้ท้ ั้ งสินเช่ือเพ่ือธุรกิจ และสินเช่ือส่วนบุคคล จากการท่ี

ธนาคารเนน้สร้างรายไดแ้ละผลกาํไร โดยการขยายปริมาณการใหสิ้นเช่ือซ่ึงไม่ไดค้าํนึงถึงความสามารถในการชาํระ

หน้ีของลูกค้า ทาํให้เกิดการปล่อยสินเช่ือท่ีไร้ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการเกิดหน้ีด้อยคุณภาพหรือสินเช่ือท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได ้(Non-Performing Loans: NPLs) ปัญหาสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได(้NPLs)  เป็นปัญหาท่ีสําคญั 

และส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบสถาบนัการเงินไทย เน่ืองจากเม่ือเกิดหน้ีเสียข้ึนธนาคารพาณิชยต์อ้งตั้งสํารอง

ตามมาตรฐานการจดัชั้นสินทรัพย ์ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด ดงันั้นการเกิดหน้ีเสียจึงเป็นตน้ทุนการ

ดาํเนินงานโดยตรงของสถาบันการเงิน และธนาคารพาณิชย ์นอกจากน้ีสถาบันจดัลาํดับความน่าเช่ือถือยงัให้

ความสาํคญักบัสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPLs) ในระบบสถาบนัการเงิน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557) โดย

ใช้สัดส่วนของ NPLs เป็นปัจจยัหน่ึงในการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของระบบการเงินไทยเน่ืองจากสินเช่ือท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) เป็นตวัช้ีวดัความมีเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย ์เม่ือเกิดปัญหาสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายได ้(NPLs) ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ยงันาํไปสู่การเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน

ได้ จนอาจจะลุกลามเป็นวิกฤตทางการเงินทั่วโลก เห็นได้จากวิกฤตการณ์การเงินโลกในปี 2551 หรือ วิกฤต

แฮมเบอร์เกอร์ (ศรุตมเ์พชรสกุลวงศ,์ 2554) ซ่ึงจุดเร่ิมตน้มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาปล่อยกูด้า้นอสังหาริมทรัพย์

ประเภทท่ีอยูอ่าศยัเป็นหลกัประกนัจาํนอง ซ่ึงไดเ้กิดการผิดนดัชาํระหน้ีจนกลายเป็นหน้ีเสียจาํนวนมาก และแผข่ยาย

ลุกลามไปยงัสินเช่ือประเภทอ่ืน วิกฤตเศรษฐกิจในคร้ังน้ีส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาหลาย

ดา้น อาทิ GDP หดตวัลงร้อยละ 5.5 การเลิกจา้งงาน 2.6 ลา้นตาํแหน่งระหว่างปี 2551 ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีมากท่ีสุด

ตั้งแต่ปี 2488 อตัราการว่างงานเพ่ิมข้ึนจนถึงร้อยละ7.2 ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสูงท่ีสุดในรอบ 16ปี นอกจากผลกระทบต่อ

ประเทศสหรัฐอเมริกาเองแลว้ ยงัส่งผลกระทบออกไปเป็นวงกวา้งโดยเฉพาะในยุโรป(ชยัวฒัน์ กุลพาณิชย,์ 2557) 

เน่ืองจากเป็นกลุ่มภูมิภาคท่ีมีการลงทุนผา่นนวตักรรมทางการเงินใหม่ๆ ตราสารท่ีมีหน้ีเป็นหลกัประกนั, CDO และ

ตราสารอนุพนัธ์ประกนัความเส่ียง, CDS ในตลาดการเงินสหรัฐอเมริกาสูงสุด ส่งผลให ้GDP ของยุโรปหดตวัอย่าง

ต่อเน่ือง โดยมีจุดตํ่าสุดตลอดปี 2552 ท่ี -4.8% ก่อนท่ีจะฟ้ืนตวัอยา่งชา้ๆ  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 ทฤษฎีปริมาณเงนิกู้ (Loanable Funds Theory) 
 

 ทฤษฎีปริมาณเงินกู ้(Loanable Funds Theory)  พฒันาแนวคิดมาจากทฤษฎีของสํานกัคลาสสิก โดยนาํตวั

แปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นจริงในระบบเศรษฐกิจมาใช้ในการวิเคราะห์(พิกุล โคว้สุวรรณ, 2533) พบว่า อตัรา

ดอกเบ้ียท่ีแท้จริงไม่ไดจ่้ายเพ่ือการออม แต่จ่ายสําหรับกูเ้งินดงันั้นอตัราดอกเบ้ียถูกกาํหนดโดยอุปสงค์ต่อเงินกู ้

(Demand of Loanable Funds) และอุปทานของเงินกู ้(Supply of Loanable Funds) โดยอุปสงคต่์อเงินกู ้ผูข้อกูม้กัจะ

พอใจในอตัราดอกเบ้ียตํ่า ดงันั้นความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณเงินท่ีจะใหกู้ก้บัอตัราดอกเบ้ียจะไปในทิศทางตรงขา้ม 

คือหากอตัราดอกเบ้ียสูง ความตอ้งการเงินกูจ้ะนอ้ย และเม่ืออตัราดอกเบ้ียตํ่า ความตอ้งการเงินกูจ้ะมาก ดา้นอุปทาน
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ของเงินกู ้ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณเงินท่ีจะให้กูก้บัอตัราดอกเบ้ียจะไปในทิศทางเดียวกนั เม่ืออตัราดอกเบ้ียตํ่า 

ความตอ้งการใหกู้มี้นอ้ย และถา้อตัราดอกเบ้ียสูง ความตอ้งการใหกู้จ้ะมีมากการเกิดอตัราดอกเบ้ียดุลยภาพนั้นเป็น

อตัราท่ีเหมาะสมในช่วงระยะเวลาหน่ึง 

 

2.2 เกณฑ์การจดัช้ันลูกหนี ้

 

 ธนาคารแห่งประเทศไทย (2559) กาํหนดเกณฑใ์นการจดัชั้นลูกหน้ีแบ่งเป็น 6 ประเภท โดยพิจารณาจาก

ระยะเวลาการคา้งเงินตน้และดอกเบ้ีย และความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี นอกจากน้ียงัมีการกาํหนดการ

กนัเงินสาํรองเพ่ือรองรับความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละประเภทของชั้นลูกหน้ี ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 การจดัชั้นลูกหน้ีตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

การจดัช้ันหนี ้ ระยะเวลาการค้างชําระ (งวด) อตัราการกนัเงนิสํารอง 

สินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ ไม่เกิน 1 งวด กนัสาํรองไม่เกิน 1% (ยอดหน้ีหกั

ดว้ยมูลค่าหลกัประกนั) 

สินทรัพยจ์ดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ เกินกวา่ 1 งวด กนัสาํรองไม่เกิน 2% (ยอดหน้ีหกั

ดว้ยมูลค่าหลกัประกนั) 

สินทรัพยจ์ดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน เกินกวา่ 3 งวด กนัสาํรอง 100% ของยอดหน้ีหกั

ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ หรือมูลค่าปัจจุบนั

ของหลกัประกนั 

สินทรัพยจ์ดัชั้นชั้นสงสยั เกินกวา่ 6 งวด 

สินทรัพยจ์ดัชั้นจะสูญ เกินกวา่ 12 งวด 

สินทรัพยจ์ดัชั้นสูญ ตดัออกจากบญัชี 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2559) 

 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัมูลเหตุของการค้างชําระหนี ้

 

 ชนินทร์ พิทยาวิวิธ (2532) กล่าวว่า การคา้งชาํระหน้ีของลูกคา้เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไดย้ากในการดาํเนินการ

อาํนวยสินเช่ือของธนาคารพาณิชย ์แมว้่าจะมีการตรวจสอบคุณสมบติัของผูข้อกูแ้ลว้ แต่ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลให้

ลูกหน้ีไม่สามารถชาํระหน้ีคืนไดต้ามท่ีตกลงไวใ้นสญัญา หากธนาคารมีการปล่อยสินเช่ือไปแลว้ ธนาคารก็มีระบบ

ตรวจสอบในการติดตามหน้ีภายหลงัได้ ซ่ึงต้องมีวิธีการในการควบคุมไม่ให้การค้างชําระหน้ีเกินกว่าระดับ

เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงมูลเหตุในการคา้งชาํระหน้ี 1.ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจนโยบายของรัฐบาล 

ค่านิยมและเทคโนโลยี และเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด และอุบติัเหตุ 2.ปัจจยัภายในท่ีเกิดจากธุรกิจธนาคาร

ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียการประเมินราคาหลกัทรัพยไ์ม่เหมาะสมระบบการติดตามและควบคุม

ลูกหน้ีของธนาคารไม่มีประสิทธิภาพ และการอาํนวยการสินเช่ือของธนาคารท่ีไม่มีการกลัน่กรองท่ีดี3.ปัจจยัภายใน

ซ่ึงเกิดจากตวัลูกหน้ีไดแ้ก่ ลูกหน้ีนาํเงินกูไ้ปใชผ้ิดวตัถุประสงคข์องการการทาํธุรกิจเกินตวัปัญหาของผูบ้ริหาร หรือ

ผูถื้อหุน้ และลูกหน้ีตั้งใจไม่จ่ายชาํระหน้ีใหแ้ก่ธนาคาร 
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2.4 แนวคิดการบริหารความเส่ียง Basel Capital Accord 

 

 ธนาคารแห่งประเทศไทย (2554) อธิบายเก่ียวกบัแนวคิดการบริหารความเส่ียง Basel Capital Accord ไวว้่า 

Basel Capital Accord เป็นมาตรฐานสากลท่ีหน่วยงานกาํกบัดูแลในประเทศต่างๆ กาํหนดข้ึนมาเพ่ือกาํกบัดูแลการ

บริหารความเส่ียงของสถาบนัการเงินดว้ยการกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินมีกองทุนเพียงพอท่ีจะรองรับความเส่ียงใน

ดา้นต่างๆ โดยเป้าหมายของ Basel เพ่ือให้ธนาคารพาณิชยมี์เงินกองทุนท่ีมีคุณภาพดีและเพียงพอรองรับความ

เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต และเพ่ือรักษาเสถียรภาพระบบการเงินในปี พ.ศ. 2553ออก

หลกัเกณฑ์Basel III ซ่ึงครอบคลุมเร่ือง การดาํรงเงินกองทุนและการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง โดยมี

วตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือส่งเสริมให้สถาบนัการเงินสามารถตา้นทางภาวะวิกฤตในระบบการเงิน และระบบเศรษฐกิจ

ไดดี้ข้ึน พร้อมทั้งลดการส่งต่อความเส่ียงจากระบบการเงินไปยงัภาคเศรษฐกิจจริง ซ่ึงองคป์ระกอบของหลกัเกณฑ ์

Basel III แบ่งเป็น 3 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ (1) การดาํรงเงินกองทุน (2) การบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง และ(3) การ

เพ่ิมมาตรการกาํกบัดูแลธนาคารท่ีมีความสําคญัต่อระบบการเงินโลก (Global  Systemically Important Financial 

Institutions (G-SIFIs)) นอกจากน้ีในBasel III กาํหนดสัดส่วนเงินกองทุนท่ี 8.5% เหมือน Basel II แต่ใหค้วามสาํคญั

กบัลกัษณะของเงินกองทุนเพ่ิมมากข้ึน โดยกาํหนดว่าเงินกองทุนตอ้งเกิดจากทุนท่ีแทจ้ริงหรือส่วนของผูถื้อหุ้น 

ไดแ้ก่ กาํไรสะสม หุน้สามญั และตราสารหน้ีท่ีมีคุณภาพ 

 

2.5 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

จาํรูญ พิมพภู์ (2546)ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือของธนาคารพาณิชย ์

โดยใชวิ้ธีทางเศรษฐมิติวิเคราะห์สมการวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด ใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาส 3 พ.ศ. 

2541 ถึง ไตรมาส 4 พ.ศ. 2546 ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือของธนาคารพาณิชย ์

ได้แก่ ปริมาณเงินให้กู ้ยืนของธนาคารพาณิชยแ์ละผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบ้ืองต้น โดยปริมาณเงินให้กู ้ยืนของ

ธนาคารพาณิชยมี์ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพาณิชย ์และ

ผลิตภณัฑป์ระชาชาติเบ้ืองตน้มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินกูมี้ความสัมพนัธ์ในทิศ

ทางตรงขา้มกบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคารพาณิชย ์

 

TarronKhemraj and Sukrishnalall Pasha (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได(้NPLs) 

กรณีศึกษาประเทศกายอาน่า โดยใชข้อ้มูลแผง (Panel dataset) ขอ้มูลทุติยภูมิธนาคารพาณิชย ์6 แห่ง ตั้งแต่ปี 2537-

2547 ด้วยวิธี Simple linear regression function และ Fixed effect model จากการศึกษาพบว่าอัตราแลกเปล่ียนท่ี

แทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียและปริมาณเงินใหกู้ย้ืมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPLs) 

อย่างมีนยัสาํคญั ส่วนอตัราการเติบโตของ GDP มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้งกบัหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้

(NPLs) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าเม่ือเศรษฐกิจดีหรือระดบัรายไดเ้พ่ิมข้ึน จะทาํให้ผูกู้ห้รือลูกหน้ีมีความสามารถในการ

ชาํระหน้ีดีข้ึน ส่งผลต่อปริมาณหน้ีในระบบลดลง 
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2.5 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

3.1 การเกบ็ข้อมูล 

 

ข้อมูลท่ีนํามาใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time series data) ท่ีมีการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสแรก พ.ศ. 2549 ถึง ไตรมาสสอง พ.ศ.2559 ระยะเวลา 10 ปี รวมขอ้มูล

ทั้ งส้ิน 42 ค่าสังเกต โดยตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของ

ธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศไทย และตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ

ระดบัมหาภาค 5 ตวัแปร 

 

3.2 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลสําหรับการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง

พรรณนา (Descriptive Method) เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะทัว่ไปของหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของธนาคาร

พาณิชย ์รวมถึงสภาพเศรษฐกิจในภาพรวม2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Method)  ทาํ ในรูปแบบ

สมการความถดถอยพหุเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) และใช้วิธีกาํลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary least 

Square Method: OLS) การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชโ้ปรแกรมทางสถิติ EView 

 

3.3 การทดสอบคุณสมบัตขิองข้อมูล 

 

 ทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Stationary test) ขอ้มูลของตวัแปรมีลกัษณะ Stationary คือ Series ของ Error 

term มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0 และมีค่าความแปรปรวนคงท่ี นาํขอ้มูลไปใชใ้นแบบจาํลองภายใตส้มมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ 

 ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 

 ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

ดชันีอตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริง (REER) 

 อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR 

 ปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือ (Loan) 

ตวัแปรตาม 

ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPLs) 

ของธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนใน

ประเทศไทย 
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H0 :γ = 0 (Non-stationary) 

H1 :γ≠ 0 (Stationary) 

ค่า Prob (p-value) > 0.05 แปลวา่ สมมติฐานหลกัมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญั (ยอมรับ H0) 

ค่า Prob (p-value) < 0.05 แปลวา่ สมมติฐานหลกัไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญั (ปฎิเสธH0) 

 

ทดสอบ Autocorrelation คือความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน เม่ือมีความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

ε𝑖𝑖ใดๆ กบั εjใดๆ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัขอ้สมมติพ้ืนฐานท่ีกาํหนดไวว้่าค่าความคลาดเคล่ือนในแบบจาํลองสมการ

ถดถอยใดๆ จะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กบัค่าความคลาดเคล่ือนตวัอ่ืนๆค่าสถิติท่ีช้ในการทดสอบความสัมพนัธ์

ระหว่างค่าความคลาดเคล่ือน คือ การใช้ค่าสถิติ Durbin-Watsonหากค่า D.W. มีค่าใกลเ้คียง 2 ก็แสดงว่า สมการ

ถดถอยท่ีกาลงัพิจารณาไม่มีปัญหา Autocorrelation 

 

การทดสอบปัญหา Multicollinearityคือ ปัญหาท่ีตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์กนัเกินระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึง

ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้สมมติพ้ืนฐานท่ีกาํหนดไวว้่าตวัแปรอิสระตอ้งไม่มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นกนัหากตวัแปรอิสระมี

ค่าสหสมัพนัธ์สูงเกินกวา่ 0.8 ส่งผลใหเ้กิดปัญหา Multicollinearity 

 

การทดสอบปัญหา Heteroscedasticityคือ การท่ีความแปรปรวนของตวัคลาดเคล่ือนในแบบจาํลองมีค่าไม่

คงคงท่ี คือ Var (ut) ≠σ2ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัขอ้สมมติพ้ืนฐานท่ีกาํหนดภายใตส้มมติฐาน 

H0 : Homoscedasticity 

H1 :Heteroscedasticity 

โดยพิจารณาค่า Probability ของ F-statistic และ R-square  หากค่า Probability น้อยกว่า ระดับนัยสําคัญ 

แสดงวา่ Reject สมมติฐานหลกั คือ การเกิดปัญหา Heteroscedasticity 

 

3.4 แบบจําลองที่ใช้ในการศึกษา 

 

แบบจาํลองการวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และใชวิ้ธีกาํลงั

สองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary least Square Method: OLS) โดยมีสมการดงัน้ี 

 NPLs = β0+ β1MLR+ β2LOAN+ β3GDP+ β4CPI+ β5REER+ ε 

โดยกาํหนดให ้  

 NPLs   คือ ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPLs) ของธนาคารพาณิชย ์(ลา้นบาท) 

 MLR  คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR (ร้อยละ) 

 LOAN  คือ ปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือ (ลา้นบาท) 

 GDP  คือ อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ) 

 CPI  คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (ร้อยละ) 
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 REER  คือ ดชันีอตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริง (ร้อยละ)  

 β0  คือ ค่าสมัประสิทธ์ิของค่าคงท่ี 

 β1-β5  คือ ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

 ε คือ ค่าความคาดเคล่ือน 

4. ผลการศึกษา 

 

4.1 การทดสอบความน่ิงของข้อมูล  

  

ตวัแปรอิสระ LOAN MLR GDP REER และCPI ขอ้มูลมีความน่ิง แต่ตวัแปรตาม NLP เป็น Non 

Stationary หรือขอ้มูลไม่มีความน่ิง จึงตอ้งมีการปรับแกข้อ้มูลโดยการ Take log 1stDifferenceพบวา่ ค่า Prob.ของตวั

แปร NPL เป็น Stationary หรือขอ้มูลมีความน่ิง  

 

4.2 การทดสอบปัญหา Multicollinearity 

 

จากการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ พบว่า ไม่มีปัญหา Multicollinearity เน่ืองจากไม่มีค่าสหสัมพนัธ์

ของตวัแปรคู่ใดมีค่าเกินกวา่ 0.8  

 

4.3 ทดสอบปัญหา Heteroscedasticity 

 

จากตารางท่ี 5 แสดงว่าไม่มีปัญหา Heteroscedasticity เน่ืองจากค่า Probability ของ F-statistic  และ R-

square มีค่ามากกวา่ระดบันยัสาํคญั (Prob> 0.05)  

 

4.4 ทดสอบปัญหา Autocorrelation 

  

 เกิดปัญหา Autocorrelation จากการทดสอบพบว่า แบบจาํลองเกิดปัญหา Autocorrelation เน่ืองจาก ค่า 

Probability ของ F-statistic  และ R-square มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ (Prob.< 0.05) ดังนั้นทาํการแกไ้ขด้วยวิธี 

Auto Regressive (AR) โดยการใส่ AR(1) เพ่ิมลงในแบบจาํลอง ซ่ึงเป็นการ lag time 1 ช่วงเวลา ผลการทดสอบค่า 

Probability ของ F-statistic  และ R-square มีค่ามากกว่าระดบันัยสําคัญ (Prob> 0.05) และค่า Durbin-Watson stat 

เขา้ใกล ้2แสดงวา่ไม่มีปัญหา Autocorrelation  

 

 

 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                                             32 

 

4.5 ผลการวเิคราะห์สมการถดถอย 

 

ตารางที่ 7 ผลการศึกษา 

ตวัแปรอิสระ ค่าสมัประสิทธ์ิของ

ตวัแปรอิสระ 

ค่าสถิติ t ค่า Prob 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) -0.555739 -2.686680 0.0113 

ปริมาณสินเช่ือ (LOAN) 0.373601 1.255213 0.2185 

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) -0.366504 -2.267467 0.0303 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 1.174037 2.147789 0.0394 

ดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริง (REER) -0.190017 -0.711293 0.4821 

ค่าคงท่ี (Constant) -0.009061 -1.016710 0.3169 

𝑅𝑅2 =  0.5852580 F-statistic = 7.526750 

Adjusted 𝑅𝑅2 = 0.507520 Prob(F-statistic) = 0.000044 

Durbin-Watson stat = 1.721946 ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

ท่ีมา: จากการประมวลผลโปรแกรม  E-view 

 

จากผลการศึกษาตารางท่ี7สามารถไดส้มการถดถอยเชิงพหุเชิงซอ้น ดงัน้ี 

NPLs = -0.009061 - 0.555739MLR* + 0.373601LOAN - 0.366504GDP*  

+ 1.174037CPI* - 0.190017REER 

หมายเหตุ:* คือมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 

 

 ตารางท่ี 7พบว่าค่า 𝑅𝑅2เท่ากบั0.5852580 แสดงให้เห็นว่า ตวัแปรอิสระในแบบจาํลองน้ีมีอิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPLs) ของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย ร้อยละ 

58.52 ค่า F-statistic มีค่าเท่ากับ 7.526750 และค่า Prob(F-statistic) เท่ากับ 0.000044 แสดงว่า ตัวแปรอิสระใน

แบบจาํลองมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนใน

ประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  

 

ตวัแปรท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR ผลิตภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ (GDP) และดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) โดยอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของธนาคารพาณิชย ์สําหรับผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศ (GDP) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของธนาคาร

พาณิชย ์และดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัขา้มกบัปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

(NPLs) ของธนาคารพาณิชย ์  
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5. สรุปผลการศึกษา 
 

 จากการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของธนาคาร

พาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัน้ี 
 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) มีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มกบัสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPLs) ของ

ธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศไทย อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ป็นตวัแปรท่ีอ่อนไหวมาก เน่ืองจากเป็นตวัแปรท่ี

ดึงดูดให้เกิดการกูย้ืมเงินของประชาชน และเป็นตวัแปรท่ีรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถใช้เป็น

ตวักาํหนดทิศทางของเศรษฐกิจได ้เช่น ช่วงท่ีเกิดอุทกภยัปี 2554 รัฐบาลตอ้งการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัและธุรกิจท่ี

ไดรั้บผลกระทบ ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความช่วยเหลือผ่านการลดอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ

เศรษฐกิจ ช่วยเหลือผูป้ระกอบการและผูป้ระสบภยั 

 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มกบัสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้

(NPLs) ของธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศไทยซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้เน่ืองจากผลิตภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ (GDP)  แสดงถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศดีข้ึน หรือประชาชนในประเทศมี

รายไดเ้พ่ิมข้ึน ส่งผลต่อความสามารถในการชาํระหน้ีใหแ้ก่ธนาคารพาณิชยไ์ดต้ามเง่ือนไข และนาํไปสู่การลดระดบั

ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มกบัสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของ

ธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศไทยซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้เน่ืองจากตวัเลข CPI มกัจะถูกใช้

ในฐานะเป็นตวัแทนของระดบัราคาค่าครองชีพ เม่ือค่าครองชีพสูงข้ึน จะส่งผลให้มูลค่าท่ีแทจ้ริงของเงินลดลง ทาํ

ใหค้วามสามารถในการชาํระหน้ีลดลง จึงทาํใหสิ้นเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPLs) ของธนาคารเพ่ิมสูงข้ึน 

 

5.1ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
 

จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคารพาณิชย ์ไดแ้ก่ อตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู้ (MLR) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ดังนั้นการกําหนด

นโยบายและการดาํเนินการปล่อยสินเช่ือ สามารถพิจารณาจากปัจจยัทั้ง 3 ขา้งตน้มาประกอบการตดัสินใจ เพ่ือ

ไม่ใหเ้กิดปัญหาหน้ีเสียของธนาคารพาณิชยเ์พ่ิมข้ึน  
 

ปัญหาหน้ีเสียท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มากจากคุณภาพสินเช่ือ เน่ืองจากมีการแข่งขนักนัสูงของธนาคารพาณิชย ์

ในการปล่อยสินเช่ือ ซ่ึงเป็นหน่ึงในรายไดห้ลกัของธนาคารพาณิชย ์การแข่งขนักนัสูงส่งผลใหก้ารปล่อยสินเช่ือขาด

ความรอบครอบในการพิจารณาในตวัของผูกู้ ้และความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ย่อมนาํมาสู่ปัญหาหน้ีเสีย ดงันั้น

ธนาคารพาณิชยค์วรมีแนวทางในการกาํกบัควบคุมท่ีเหมาะสม นอกจากนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยควรมีการ

ติดตาม ตรวจสอบ การทาํงานและผลการดาํเนินงานของธนาคารพาณิชยอ์ย่างสมํ่าเสมอ หากเกิดความเสียหายข้ึนจะ

สามารถป้องกนั และรับมือไดอ้ยา่งทนัต่อสถานการณ์  
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บทคดัย่อ 

 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการธนาคาร 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ธนาคาร โดยทาํการสาํรวจกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอยา่ง ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก วิเคราะห์ขอ้มูลโดย

ใชส้ถิติเชิงพรรณนาดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า t-test 

F-test และ LSD ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

คาํสาํคัญ: คุณค่าตราสินค้า, พฤติกรรมการตัดสินใจ , การเลือกใช้บริการ, ธนาคารกสิกรไทย 

 

Abstract 

 

These objectives of study are 1) To study demography factors affecting on Choosing Service of bank 2) To study 

brand equity factors affecting on Choosing Service of bank. The study utilized primary data gathering from 400 

respondents by convenience method. This analysis was performed with descriptive method with frequency, 

percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing by t-test F-test and LSD with 0.05 level of significant. 

Keywords: Brand Equity, Decision Making, Choosing Service, Kasikornbank 
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1. บทนํา 

 

ปัจจุบนัธนาคารพาณิชย ์เป็นสถาบนัการเงินมีบทบาทสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีหนา้ท่ีหลกั 

คือเป็นตวักลางท่ีช่วยในการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการใหบ้ริการทางการเงินแก่ประชาชน

ทุกภาคส่วน ทั้งในระดบัครัวเรือน ระดบัเอกชน ตลอดจนระดบัภาครัฐบาล โดยธนาคารพาณิชยต่์างๆ ไดน้าํเสนอ

ผลิตภณัฑท์างเลือกท่ีหลากหลาย เพ่ือรองรับความตอ้งการของลูกคา้แต่ละประเภท ทั้งในแง่ของการใหบ้ริการดา้น

เงินฝาก การให้บริการด้านสินเช่ือประเภทส่วนบุคคล การให้บริการด้านการให้สินเช่ือเพ่ือการพาณิชย์ การ

ใหบ้ริการดา้นสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั การใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน การใหบ้ริการดา้นเงินกองทุน การชาํระ

ค่าสินคา้บริการและค่าสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงการพฒันาช่องทางในการใหบ้ริการผา่นอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ซ่ึงการ

ใหบ้ริการธุรกรรมทางการเงินดงักล่าว เป็นบริการท่ีธนาคารต่างๆไดเ้ปิดช่องทางการใหบ้ริการในลกัษณะเดียวกนั

หรือคลา้ยคลึงกนั ทาํให้ในปัจจุบนัลูกคา้มีทางเลือกในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชยท่ี์หลากหลาย

มากยิ่งข้ึน ซ่ึงส่งผลใหมี้การแข่งขนัระหวา่งธนาคารพาณิชยต่์างๆมีความรุนแรงสูงข้ึน 

จากขอ้มูลวารสารการเงินธนาคาร ฉบบัเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ไดจ้ดัอนัดบัธนาคารแห่งปี 2559 หรือ 

Bank of the Year 2016 ของธนาคารพาณิชย ์15 แห่ง โดยใชข้อ้มูลผลประกอบการธนาคาร ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ.2558 – 31  ธนัวาคม พ.ศ.2558 มาพิจารณาจดัอนัดบัพบว่าธนาคารกรุงเทพ (BBL) ไดค้รองแชมป์ธนาคารแห่ง

ปี 2559 โดยสามารถสร้างกาํไรสุทธิไดเ้ป็นอนัดบั 3 ของระบบธนาคารพาณิชย ์และมีธนาคารกสิกรไทย (KBank) 

และธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) ครองอนัดบัสองร่วมกนั โดยธนาคารกสิกรไทย มีรายไดใ้นปี 2558 สูงเป็นอนัดบั 1 

มีกาํไรสุทธิ สูงเป็นอนัดบั 2 ในขณะท่ี ธนาคารไทยพาณิชย ์ยงัคงเป็นธนาคารท่ีมีกาํไรสุทธิสูงสุดเป็นอนัดบั 1 ใน

ระบบธนาคารพาณิชย ์

นอกจากน้ียงัพบรายงาน 10 อนัดบัธนาคารท่ีผูบ้ริโภคให้ความสนใจมากท่ีสุดในปี พ.ศ.2558 โดยเป็น

ขอ้มูลการโพสตร์วมกนัทั้งหมดจาก Facebook Page หลกัของ 13 ธนาคารตลอดปี พ.ศ.2558 จะพบวา่มีผูบ้ริโภคให้

ความสนใจขอ้มูลท่ีมีการโพสตโ์ดยธนาคารไทยพาณิชยสู์งเป็นอนัดบั 1 รองลงมาคือ ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร

กสิกรไทยเป็น อนัดบัท่ี 3 จากรายงานดงักล่าว เป็นตวัช้ีวดัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงตราสินคา้ของธนาคารท่ีผูบ้ริโภคให้

ความสนใจ ผ่านการใชส่ื้อ Social Media ท่ีมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารของธนาคาร ซ่ึงอาจะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารในมุมมองของผูบ้ริโภค  

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นหน่ึงในสถาบนัการเงินท่ีมีความสําคญัต่อระบบการเงินประเทศ ท่ี

มุ่งเนน้ในการเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความมัน่คงและมีศกัยภาพ โดยมีการคิดริเร่ิมส่ิงใหม่ๆอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนอง

ความสะดวกสบายในการทาํธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกคา้ รวมถึงคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ๆเพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ี

เปล่ียนแปลงไปของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ ด้วยบริการทางการเงินท่ีหลากหลาย ผ่านการรับรองคุณภาพในระดับ

มาตรฐานสากล นอกจากน้ียงัไดมี้ปลูกฝังค่านิยมใหแ้ก่บุคลากรในองคก์รอยู่ 4 ประการ คือ การยึดลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง 

การทาํงานร่วมกนัเป็นทีมของทั้งองค์กร ความเป็นมืออาชีพ และการริเร่ิมส่ิงใหม่ ตลอดระยะหลายปีท่ีผ่านมา ธนาคาร

กสิกรไทย จึงไดมี้การพฒันาและปรับปรุงช่องทางการใหบ้ริการ รวมถึงพฒันากลยุทธ์การตลาด เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบ
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ทางการแข่งขนัใหก้บัองคก์ร เช่น การพฒันาเทคโนโลยีช่องทางการใหบ้ริการ สร้างสรรคน์วตักรรมระบบจดัการภายใน

และภายนอกองค์กร การรักษาความปลอดภยัในส่วนของระบบการเงินธนาคาร ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ สร้าง

ความประทบัใจ รวมถึงสร้างเอกลกัษณ์ท่ีดีให้กบัธนาคาร ธนาคารกสิกรไทยจึงให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการ

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยธนาคารไดข้ยายช่องทางการให้บริการ 

โดยมีสาขาท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ 1,120 สาขา และมีเคร่ือง K-ATM และ K-CDM ไวใ้ห้บริการมากกว่า 12,000 

เคร่ืองทัว่ประเทศ ประกอบกบัการเป็นผูน้าํการทาํธุรกรรมทางการเงินบนระบบดิจิตอลแบงก้ิง เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและ

เพ่ือรองรับความตอ้งการของลูกคา้ท่ีจะมาใชบ้ริการธนาคารในทุกช่องทาง  

จากขอ้มูลดงักล่าวผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในหัวขอ้ “คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคาร กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพหานครและปริมณฑล” เพ่ือใหท้ราบ

ถึงคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคาร ซ่ึงประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นการตระหนกัถึงตรา

สินคา้ การเช่ือมโยงของตราสินคา้ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ วา่มีการรับรู้

คุณค่าต่อตราสินคา้ของธนาคารกสิกรไทยในลกัษณะใด และคุณค่าดงักล่าวส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ

ธนาคารอย่างไร ทั้งน้ีเพ่ือนาํผลการศึกษาท่ีไดไ้ปปรับปรุงและใชใ้นการพฒันาเชิงกลยุทธ์ ใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงก่อใหเ้กิดประโยชนโ์ดยรวมกบัธนาคารต่อไป 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 คุณค่าตราสินค้า 

 David A Aaker, 1996 ไดใ้หค้วามหมายของคุณค่าตราสินคา้ไวว้่า เป็นทรัพยสิ์นและหน้ีสินของตราสินคา้ 

โดยคุณค่าตราสินคา้นั้นมีความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงกนัระหว่างช่ือเสียงของตราสินคา้ และสัญลกัษณ์ของตรา

สินคา้ ซ่ึงคุณค่าของตราสินคา้ เป็นการบ่งบอกถึงการเพ่ิมหรือลดคุณค่าของสินคา้และบริการนั้นในสายตาผูบ้ริโภค 

ไดอ้ธิบายถึงองค์ประกอบของคุณค่าตราสินคา้ โดยใช ้แบบจาํลองคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity Model) ซ่ึงมี

องคป์ระกอบทั้งหมด 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การตระหนกัถึงตราสินคา้ (Brand Awareness) การเช่ือมโยงของตรา

สินคา้ (Brand Association) ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) และการรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) 

 องค์ประกอบของคุณค่าตราสินคา้ทั้ง 4 องค์ประกอบ เป็นการส่งเสริมใหเ้กิดการสร้างคุณค่าตราสินคา้

ให้กบัผูบ้ริโภค ทั้งในแง่ของการรับรู้ตราสินคา้ ทาํให้ผูบ้ริโภคมีความรู้เก่ียวกบัตราสินคา้ มีความมัน่ใจและพึง

พอใจในการเลือกใชสิ้นคา้และบริการ นอกจากน้ียงัเป็นการคุณค่าตราสินคา้ใหก้บัองคก์ร ทั้งในแง่ของการส่งเสริม

การตลาดใหก้บัตราสินคา้ ทาํใหผู้บ้ริโภคมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ซ่ึงเป็นการยกระดบัตราสินคา้ และสร้าง

ความไดเ้ปรียบในดา้นการแข่งขนัใหก้บัตราสินคา้ในระยะยาว 

1. การตระหนกัถึงตราสินคา้ (Brand Awareness) คือ ความสามารถในการท่ีผูบ้ริโภคสามารถตระหนัก 

หรือระลึกถึงตราสินคา้นั้นๆ ไดว้่าเป็นหมวดหมู่สินคา้ประเภทใด มีเอกลกัษณ์ท่ีมีความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้นั้น

อย่างไร ซ่ึงการตระหนกัถึงตราสินคา้นั้นเป็นปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลกระทบถึงกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือหรือ
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เลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภค เน่ืองจากหากสินคา้หรือบริการนั้นๆ เป็นตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภครู้จกั กจ็ะทาํใหผู้บ้ริโภค

เกิดความมัน่ใจในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ  

ระดบัการตระหนกัหรือระลึกถึงตราสินคา้ของผูบ้ริโภค แบ่งออกเป็น 4 ระดบั  

ระดบัท่ี 1 การไม่รู้จกั หรือไม่ตระหนกัถึงตราสินคา้ (Unaware of Brand) คือ ระดบัการจดจาํระดบัล่างสุด 

ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคไม่เคยตระหนกัหรือระลึกถึงตราสินคา้ ซ่ึงมกัจะเป็นตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไม่เคยเลือกซ้ือ

หรือไม่เคยเลือกใชบ้ริการมาก่อน  

ระดบัท่ี 2 การจดจาํตราสินคา้ได ้ (Brand Recognition or Aided Recall) คือ ระดบัการจดจาํท่ีผูบ้ริโภค

สามารถจดจาํตราสินคา้ไดแ้ต่เป็นการจดจาํไดใ้นระดบัท่ีตํ่า เน่ืองจากผูบ้ริโภคจะสามารถจดจาํตราสินคา้ไดก้ต่็อเม่ือ 

มีการไดข้อ้มูลเพ่ิม ดงันั้นลาํดบัขั้นการของการจดจาํตราสินคา้ของผูบ้ริโภคในขั้นน้ีจะข้ึนอยูก่บัการไดรั้บการช้ีนาํ

จากผูส้อบถาม สาํหรับตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคมีการจดจาํตราสินคา้ได ้แต่ยงัไม่สามารถทาํใหผู้บ้ริโภคระลึกถึงหรือยงั

ไม่สามารถเป็นตราสินคา้ท่ีอยูใ่นใจของผูบ้ริโภคได ้ 

ระดบัท่ี 3 การระลึกถึงตราสินคา้ (Brand Recall or Unaided Recall) คือ ระดบัการระลึกถึงตราสินคา้โดย

ไม่มีการช่วยหรือไม่มีการแนะนาํจากผูส้อบถาม ไม่มีการระบุหมวดหมู่หรือเอกลกัษณ์ของตราสินคา้นั้นๆ ซ่ึงเป็น

ระดบัท่ีตราสินคา้นั้นท่ีเขา้ไปอยู่ในใจของผูบ้ริโภค เน่ืองจากมีเอกลกัษณะเฉพาะและมีความแข็งแกร่งดา้นตรา

สินคา้สูง 

ระดบัท่ี 4 ตราสินคา้ในใจ (Top of Mind) เป็นระดบัสูงสุดของการตระหนกัหรือระลึกถึงตราสินคา้ของ

ผูบ้ริโภค เป็นตราสินคา้อนัดบัแรกท่ีผูบ้ริโภคนึกถึง เม่ือมีการเลือกซ้ือหรือเลือกใชบ้ริการ โดยเป็นตราสินคา้ท่ีมี

เอกลกัษณ์เฉพาะท่ีมีความเช่ือมโยงกนักบัผูบ้ริโภค 

2. การเช่ือมโยงของตราสินค้า (Brand Association) เป็นการเช่ือมโยงกันระหว่างสินค้ากับตราสินค้า ซ่ึงมี

ความสัมพนัธ์กบัการจดจาํตราสินคา้ คุณสมบติัและประโยชน์ของสินคา้ ท่ีผูบ้ริโภคจดจาํได ้เช่น Porches 911 เป็น

รถสปอร์ตท่ีมีประสิทธิภาพสูงนาํเขา้จากประเทศเยอรมนั หรือ Colgate เป็นยาสีฟันท่ีสร้างลมหายใจใหห้อมสดช่ืน 

เป็นตน้ ขอ้ดีของการเช่ือมโยงตราสินคา้ คือการท่ีผูบ้ริโภคสามารถนึกถึงตราสินคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว และยงัช่วยให้

ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจเลือกซ้ือ หรือเลือกใชบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงันั้น การเช่ือมโยงตราสินคา้ จึงก่อใหเ้กิดการ

ส่ือสารระหว่างตราสินคา้กบักลุ่มผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นการเพ่ิมความแข็งแกร่งของตราสินคา้ ทั้งในแง่ของเอกลกัษณ์

ของตราสินคา้ ความสมัพนัธขัองตราสินคา้กบัองคก์ร และประเดน็สาํคญัคือ เป็นการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้และ

บริการ สร้างการจดจาํและรับรู้ตราสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภค ทาํใหผู้บ้ริโภคเห็นคุณค่าของตราสินคา้ 

3. ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) คือ การท่ีผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อตราสินคา้นั้นๆ หรือคือการท่ีตรา

สินคา้นั้นๆเป็นท่ียอมรับและอยู่ในใจของผูบ้ริโภค โดยท่ีคู่แข่งไม่สามารถแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากลูกคา้

กลุ่มท่ีมีความภกัดีต่อตราสินคา้ไปได ้การท่ีผูบ้ริโภคมีความภกัดีกบัตราสินคา้ก็จะทาํใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้จากตรา

สินคา้นั้นๆอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะตราสินคา้นั้นจะทาํการปรับราคาข้ึน หรือคู่แข่งมีการปรับราคาสินคา้ลง รวมถึง

การทาํกิจกรรมส่งเสริมการตลาดใดๆของคู่แข่งกไ็ม่ส่งผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ของผูบ้ริโภคความภกัดีในตรา

สินคา้มีแบ่งออกเป็น 5 ขั้น ดงัน้ี 
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ขั้นท่ี 1 ผูบ้ริโภคยงัไม่มีความจงรักภกัดีในตราสินคา้ (Switcher) คือ การท่ีผูบ้ริโภคยงัมีพฤติกรรมการ

บริโภคสินคา้ตามกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด เช่น การเปล่ียนแปลงทางดา้นของราคา เป็นตน้ 

ขั้นท่ี 2 ผูบ้ริโภคมีความเคยชินในตราสินคา้ (Satisfied & Habitual) คือ การท่ีผูบ้ริโภคมีความเคยชิน และ

พึงพอใจในการบริโภคสินคา้ภายใตต้ราสินคา้นั้นๆ โดยไม่เห็นถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเปล่ียนไปบริโภคตราสินคา้

อ่ืน 

ขั้นท่ี 3 ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกถึงตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนหากมีการเปล่ียนไปบริโภคตราสินคา้อ่ืน (Occurs Cost) 

คือการท่ีผูบ้ริโภครู้สึกว่าจะมีต้นทุนเกิดข้ึนหากมีการเปล่ียนไปบริโภคตราสินค้าอ่ืน ทั้ งในแง่ของต้นทุนใน

การศึกษาขอ้มูลสินคา้ ตน้ทุนทางดา้นการเงิน รวมถึงตน้ทุนทางดา้นความเส่ียงในการเปล่ียนไปบริโภคสินคา้

ภายใตต้ราสินคา้ใหม่ 

ขั้นท่ี 4 ผูบ้ริโภครู้สึกช่ืนชอบตราสินคา้ (Like Brand) คือ การท่ีผูบ้ริโภคมีความรู้สึกช่ืนชอบในตราสินคา้ 

ทั้งในแง่ของการใชง้าน ช่ือเสียง และคุณภาพของตราสินคา้นั้นๆ 

ขั้นท่ี 5 ผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อตราสินคา้ (Committed Brand) คือ การท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามไวว้างใจใน

สินคา้และมีความยึดมัน่ในการบริโภคสินคา้ภายใตต้ราสินคา้นั้นๆ โดยท่ีคู่แข่งไม่สามารถเขา้มาแยง่ชิงส่วนแบ่งทาง

การตลาดจากลูกคา้กลุ่มท่ีมีความภกัดีต่อตราสินคา้ไปได ้

4. การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) เป็นความคิดท่ีผูบ้ริโภคมีต่อคุณภาพสินคา้หรือบริการของตรา

สินคา้นั้นๆ การรับรู้คุณภาพของผูบ้ริโภคแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของตราสินคา้กบัตราสินคา้คู่แข่งในมุมมอง

ของผูบ้ริโภค  ซ่ึงอาจตรงหรือไม่ตรงกบัคุณภาพหรือลกัษณะท่ีเป็นอยู่จริงของตราสินคา้นั้นๆก็เป็นได ้การรับรู้

คุณภาพอาจะเป็นเพียงแค่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัตราสินคา้ ท่ีรับรู้ไดจ้ากข่าวสาร หรือรับรู้จากความรู้สึกท่ีมีต่อ

ตราสินคา้ ซ่ึงการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ดงันั้น การรับรู้คุณภาพของผูบ้ริโภค

จึงมีความสาํคญัไม่นอ้ยไปกวา่การพยายามสร้างความพึงพอใจใหผู้บ้ริโภคมีต่อตราสินคา้นั้นๆ 

 

2.2 พฤตกิรรมการตดัสินใจ 

สุวิมล แมน้จริง (2546) ไดอ้ธิบายถึงความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค วา่เป็นขั้นตอนของการขั้นหา การ

เลือกซ้ือและเลือกใช้สินค้าหรือบริการใดๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคนั้นๆ ดังนั้นการศึกษา

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค จะทาํให้นักการตลาดสามารถเขา้ใจถึงพฤติกรรมการซ้ือของกลุ่มเป้าหมายไดง่้ายข้ึน 

พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคในขั้นแรกเร่ิมนั้น เกิดจากการท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บการกระตุน้จากส่ิงแวดลอ้มภายนอก 

ซ่ึงแบ่งออกเป็น การกระตุน้ทางการตลาดท่ีเกิดจากการท่ีนกัการตลาดเป็นผูก้ระตุน้ หรือ การกระตุน้อ่ืนๆ ท่ีเกิดจาก

การกระตุน้ของส่ิงแวดลอ้มภายนอกอ่ืนๆ ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือ ในขั้นท่ีสองของพฤติกรรมการซ้ือของ

ผูบ้ริโภคคือ ปัจจยัภายในของผูบ้ริโภคเอง ซ่ึงแบ่งออกเป็นลกัษณะของผูบ้ริโภค และกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค ซ่ึงจะนาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการในท่ีสุด 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ  

1. การรับรู้ปัญหาหรือตระหนกัถึงความตอ้งการ (Problem Recognition) การรับรู้ปัญหาหรือตระหนกัถึง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค เป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการซ้ือ ท่ีเกิดจากแรงกระตุน้ภายในของผูบ้ริโภค ท่ีมีความ

ตอ้งการหรือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
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2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภคถูกกระตุน้ให้เกิดการรับรู้ปัญหาหรือตระหนกัถึง

ความตอ้งการมากเพียงพอ จะทาํใหผู้บ้ริโภคมีการคน้หาขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการประเมินทางเลือกในขั้นถดัไป ซ่ึงการ

คน้หาขอ้มูลของผูบ้ริโภค นิยมหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใกลเ้คียง ไดแ้ก่ แหล่งบุคคล (Personal Sources) กลุ่ม

ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน แหล่งพาณิชย ์(Commercial Sources) ส่ือโฆษณา พนกังานขาย ตวัแทนจาํหน่าย 

แหล่งสาธารณะ (Public Sources) ส่ือมวลชน หน่วยงานของรัฐ องค์กรคุม้ครองผูบ้ริโภค และแหล่งทดลอง 

(Experimental Sources) ไดแ้ก่ การตรวจสอบ ผูท้ดลองใชผ้ลิตภณัฑจ์ริง 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เม่ือผูบ้ริโภคไดมี้การคน้หาขอ้มูลเพียงพอแลว้ ก็จะ

ทาํการประเมินทางเลือกเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบสนองความตอ้งการหรือสามารถ

แกไ้ขปัญหาของผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงแนวทางในการประเมินของผูบ้ริโภคนั้นมีขั้นตอน คือ ทางเลือกนั้นตอ้ง

สร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภค ทางเลือกนั้นตอ้งตอบสนองความตอ้งการและแกไ้ขปัญหาให้กบัผูบ้ริโภคได ้

และทางเลือกนั้นตอ้งมีคุณสมบติัท่ีดีกวา่อีกทางเลือกหน่ึง ทั้งในดา้นราคา สถานท่ี การบริการ 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือตามทางเลือกท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบมากท่ีสุด 

ซ่ึงการตดัสินใจตามทางเลือกท่ีช่ืนชอบ ไดแ้ก่ การตดัสินใจเลือกซ้ือจากชนิดของผลิตภณัฑ ์ การตดัสินใจเลือกซ้ือ

จากตราสินคา้ การตดัสินใจเลือกซ้ือจากผูใ้หบ้ริการ ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ท่ีสุด 

5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Postpurchase Behavior) เป็นขั้นตอนหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคมีการซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑแ์ลว้ 

โดยผูบ้ริโภคจะมีการประเมินความพึงพอใจหรือไม่จากการใชบ้ริการนั้นๆแลว้  

 

2.3 แนวคิดและทฤษฏีการบริการ 

การบริการลูกคา้ (Customer Service) ถือเป็นเร่ืองสาํคญัสาํหรับทุกธุรกิจเพราะเป็นเคร่ืองมือหน่ึง ในการ

สร้างเอกลกัษณ์ และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง นอกจากน้ีการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ สร้าง

ความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภค ยงัสามารถเพ่ิมคุณค่าใหก้บัตราสินคา้และการใหบ้ริการ ทาํใหลู้กคา้เกิดความ

จงรักภกัดีไดใ้นระยะยาวอีกดว้ย  

 กระบวนการซ้ือบริการ เกิดจากการท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือบริการต่างๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ โดยผา่น

ขั้นตอนการเลือกซ้ือ ซ่ึงประกอบไปดว้ยขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ  

1. ขั้นตอนก่อนการซ้ือบริการ  
เกิดจากความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท่ีส่งผลถึงการใหบ้ริการทางเลือกต่างๆท่ีผูบ้ริโภคจะทาํการพิจารณา 

โดยเม่ือมีความตอ้งการเกิดข้ึน ผูบ้ริโภคจะทาํการคน้หาขอ้มูลผูใ้หบ้ริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของตน

ไดใ้นเบ้ืองตน้ จากนั้นผูบ้ริโภคจะมีการประเมินทางเลือกของผูใ้ห้บริการ กล่าวคือ ผูบ้ริโภคจะนาํข่าวสารและ

ขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผล เพ่ือเปรียบเทียบผูใ้หบ้ริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดใ้กลเ้คียง

หรือสอดคลอ้งมากท่ีสุด แต่เน่ืองจากเป็นการเลือกใช้บริการ จึงมีความเส่ียงท่ีผูบ้ริโภคจะไม่สามารถประเมิน

ทางเลือกของผูใ้ห้บริการไดอ้ย่างชดัเจน ดงันั้นการรับรู้ของผูบ้ริโภคจึงมีส่วนสาํคญัสาํหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่เคยใช้

บริการ เน่ืองจากการรับรู้ของผูบ้ริโภคจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภค ซ่ึงหากการ

รับรู้ของผูบ้ริโภคเป็นไปในเชิงลบ กจ็ะทาํใหผู้บ้ริโภคไม่มัน่ใจท่ีจะเลือกใชบ้ริการ ซ่ึงบริษทัต่างๆควรสร้างกลยุทธ์
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ดา้นการรับรู้ให้แก่ผูบ้ริโภค อาทิเช่น การให้คาํแนะนาํและการอธิบายประโยชน์ต่างๆท่ีลูกคา้จะไดรั้บจากการ

เลือกใชบ้ริการดงักล่าว เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการแข่งขนัท่ีลูกคา้จะเลือกใชบ้ริการ 
2. ขั้นตอนการพบกนัเพ่ือส่งมอบบริการ 

 หลงัจากการท่ีลูกคา้เลือกท่ีจะใชบ้ริการแลว้ จะเขา้สู่ขั้นตอนของการพบกนัเพ่ือส่งมอบบริการ โดยใน

รูปแบบของการติดต่อท่ีมีอาจจะอยูใ่นรูปแบบของการติดต่อกนัระหวา่งลูกคา้กบัพนกังานผูใ้หบ้ริการ หรือ รูปแบบ

ของการติดต่อรับบริการผ่านเคร่ืองมืออิเล็คทรอนิกส์ ซ่ึงในการพบกนัเพ่ือส่งมอบบริการนั้น จะมีองค์ประกอบ

หลากหลาย ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงคุณภาพของการใหบ้ริการนั้นๆ องคป์ระกอบดงักล่าว ไดแ้ก่ 
 2.1 ส่ิงแวดลอ้มของการใหบ้ริการ (Service Environments) เป็นการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มท่ี

ลูกคา้สามารถมองเห็น และจบัตอ้งได ้เช่น อุปกรณ์การให้บริการ อาคารสถานท่ี ท่าทางและพฤติกรรมของผู ้

ใหบ้ริการ ซ่ึงส่ิงแวดลอ้มของการใหบ้ริการดงักล่าว จะช่วยใหเ้กิดการรับรู้ในคุณภาพของการใหบ้ริการในมุมมอง

ของผูบ้ริโภค 
 2.2 บุคลากรผูใ้หบ้ริการ (Service Personnel) เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีสุดของการใหบ้ริการ เน่ืองจาก

บุคลากรผูใ้ห้บริการนั้นจะเป็นบุคคลท่ีส่ือสารและตอบโตแ้บบเผชิญหนา้แก่ลูกคา้โดยตรง ซ่ึงหากบุคลากรผูใ้ห้

บริการสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ ย่อมเป็นผลดีใหก้บัองคก์ร อีกทั้งยงัสร้างความสัมพนัธ์อนัดี ใหลู้กคา้รู้สึก

ประทบัใจและอยากกลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ังหน่ึง ดงันั้นการท่ีบุคลากรผูใ้ห้บริการจะสามารถใหบ้ริการไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพนั้น จาํเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการอบรมและฝึกทกัษะการเรียนรู้กบับุคลิกภาพท่ีเหมาะสมท่ีจะใชใ้นการ

ใหบ้ริการดา้นต่างๆกบัลูกคา้ 
 2.3 บริการสนบัสนุน (Support Service) เป็นการสนบัสนุนการใหบ้ริการดา้นต่างๆ เพ่ือส่งมอบสินคา้และ

บริการใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเขา้รับบริการ ซ่ึงมีความสาํคญัเช่นเดียวกนักบับุคลากรผูใ้หบ้ริการ 
 2.4 ลูกคา้รายอ่ืน (Other Consumer) เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีมีผลต่อการใหบ้ริการลูกคา้รายอ่ืนๆกล่าวคือ 

หากลูกคา้ผูเ้ขา้รับบริการรายอ่ืนมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงอนัก่อใหเ้กิดความเสียหายในการบริการแก่ลูกคา้ราย

อ่ืนๆ ผูบ้ริหารหรือพนกังานควรมีการคาดการณ์ รวมถึงวางแผนในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ เพ่ือป้องกนัไม่ให้

เกิดผลกระทบต่อลูกคา้ท่ีเขา้รับบริการ 

3. ขั้นตอนหลงัการซ้ือ 

 เม่ือลูกคา้ไดรั้บการบริการแลว้ จะเขา้สู่ขั้นตอนหลงัการซ้ือ คือ มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการ 

โดยลูกคา้จะทาํการเปรียบเทียบส่ิงท่ีลูกคา้ไดรั้บกบัส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัจากการไดรั้บบริการดงักล่าว แลว้ทาํการ

ประเมินความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการ โดยเทียบกบัองคป์ระกอบโดยรวมทั้งในแง่ของราคาและคุณภาพท่ี

ไดรั้บ รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีไดรั้บผลกระทบจากการไดรั้บบริการ ซ่ึงหากผลการประเมินการเลือกใชบ้ริการออกมา

ในเชิงบวก นัน่หมายความว่า ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ อาจส่งผลใหลู้กคา้กลบัมาเลือกใชบ้ริการซํ้ าอีก ทาํให้เกิด

ความจงรักภักดีต่อการเลือกใช้บริการนั้นๆ แต่หากลูกค้าประเมินการเลือกใช้บริการออกมาในเชิงลบ นั่น

หมายความว่า การไดรั้บบริการดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากว่าส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัจากการเลือกใชบ้ริการนั้นๆ ซ่ึงอาจ

ทาํใหลู้กคา้มีการร้องเรียนกลบัมายงัผูใ้หบ้ริการ หรืออาจเปล่ียนไปเลือกใชบ้ริการอ่ืนแทนในอนาคต 
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3.วธีิการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ออกแบบการศึกษาในรูปแบบเชิง

พรรณนา (Description Research) และใช้วิธีการสํารวจ (Survey Method) เพ่ือรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่ม

ตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 400 ชุด โดยใชแ้บบสอบถามท่ีจดัทาํข้ึน เพ่ือสอบถามกลุ่มตวัอยา่งและเก็บ

ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างตามวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว ้โดยให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-

Administration Questionnaires) เ ม่ือได้รับข้อมูลตอบกลับ ผู ้ศึกษาได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติซ่ึง

ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐานโดยการ

ทดสอบดว้ยวิธีการต่างๆ ไดแ้ก่ การทดสอบ T-test ทดสอบความแตกต่างระหว่าง ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม 

F-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม LSD ใชวิ้ธีการวิเคราะห์ความ

ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรมากกว่า 1 ตวัแปรข้ึนไป (Multiple 

พฤตกิรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

ธนาคารกสิกรไทย 

- การตระหนกัถึงความตอ้งการ 

- การคน้หาขอ้มูล 

- การประเมินทางเลือก 

- การตดัสินใจเลือก 

- ความพึงพอใจหลงัการเลิอกใชบ้ริการ 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

 
ปัจจยัด้านคุณค่าตราสินค้า 

- การตระหนกัถึงตราสินคา้ 

- การเช่ือมโยงของตราสินคา้ 

- ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

- การรับรู้คุณภาพ 
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Factor) โดยสร้างสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง คุณค่าตราสินคา้และพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้

บริการธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆว่า มีความสัมพนัธ์

กนัอยา่งไร และปัจจยัตวัใดมีอิทธิพลต่อตวัแปรตามมากท่ีสุด 

 

4.ผลการศึกษาทีไ่ด้รับ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย  

 รายละเอียดของผลการศึกษาผูศึ้กษาอยูร่ะหวา่งทาํการรวบรวมผล และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือนาํมา

นาํเสนอต่อไป 
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อทิธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ในการตดัสินใจ 

เลือกใช้บริการช่างแต่งหน้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

The Influence of Service Marketing Mix, Factors on Decisions Making to Select 

Makeup Artist Through Social Network 

กฤษณะ  ศรประสิทธ์ิ0

1 และ ธีรารัตน์  วรพิเชฐ1

2 

Kitsana Sornprasid and Thirarut Worapishet 
 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) 

ในภาพรวม โดยมีการจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ/ใชบ้ริการช่างแต่งหนา้

ผ่านเครือขายอินเตอร์เน็ต ประชากร คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการช่างแต่งหนา้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ มาสุ่มจาํนวน 400 คน 

การสุ่มตวัอย่าง ใชก้ารสุ่มแบบใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) และใชวิ้ธีการเลือกตวัอย่างแบบตาม

ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย

สถิติไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  One-Way ANOVA ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

คําสําคัญ:  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ, ส่วนประสมทางการตลาด, ส่ือสังคมออนไลน์, โซเชียลมเีดีย, 

ช่างแต่งหน้า, การตัดสินใจเลือก 
 

ABSTRACT 

 The purpose of this research is to study the influence of the service marketing mix (7P's) as a whole. 

Also analyzed by personal factors and consumer behavior in buying / using Makeup Services Through Social 

Network. The population is 400 people who used to make makeup through social media at least once in the past 

year. Sampling Use probability random sampling. Nonprobability sampling and Convenience Sampling were 

used to collect data and analyzed data by means of percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way 

ANOVA, coefficient Correlation At statistically significant level 0.05 

 

Keywords:  Service Marketing Mix, Marketing Mix, Makeup Artist, Decisions, Social Network, Social Media  
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1. บทนํา 

  ดว้ยใบหนา้นั้นคือส่ิงแรกท่ีทุกคนตอ้งมอง และผูห้ญิงใชก้ารแต่งหนา้เป็นอาวธุท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

และจะมีความรู้สึกมัน่ใจเม่ืออยู่กลางสาธารณชนหรือมีการติดต่อพบปะผูค้น (Kaneshiro Moji, 2551) การแต่งหนา้

มีบทบาทและอิทธิพลต่อการส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์รในระดบัมาก โดยรูปแบบการแต่งหนา้นั้นข้ึนอยู่กบั

บุคลิกภาพส่วนตวัและบทบาทหนา้ท่ีของผูแ้ต่ง รวมถึงตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของแต่ละองคก์รเป็นสาํคญั 

(จกัรพนัธ์ มิสุธา, 2555) จากการศึกษาพฤติกรรมการแต่งหนา้ของผูห้ญิงไทย ท่ีมีอายรุะหวา่ง 20-35 ปี จาํนวน 

1,023 คน โดยดาํเนินการสาํรวจระหวา่งวนัท่ี 28 เมษายน-14 พฤษภาคม 2553 ผลการสาํรวจพบวา่ ผูห้ญิงกลุ่ม

ตวัอยา่ง ร้อยละ 95 แต่งหนา้ นอกจากน้ี กลุ่มผูห้ญิงตวัอยา่งร้อยละ 34 แต่งหนา้ทุกวนั และร้อยละ 37 แต่งหนา้

เฉพาะวนัทาํงาน โดยกลุ่มผูห้ญิงส่วนใหญ่ ร้อยละ 28 เช่ือวา่ การแต่งหนา้มีประโยชนแ์ละมีความสาํคญัในการช่วย

ใหส้วยงามและเสริมบุคลิกภาพ รองลงมาคือ ช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องและเสริมจุดเด่นบนใบหนา้ ร้อยละ 27 

รองลงมาอีกคือ ช่วยลดวยัทาํใหดู้อ่อนเยาวล์งถึง (สวนดุสิตโพล, 2553) การแต่งหนา้นั้นไม่ไดเ้พ่ิงจะเกิดข้ึนตาม

กระแสนิยมในปัจจุบนั แต่มีมาชา้นานกวา่ 6,000 ปีเลยทีเดียว (The History of Makeup, 2008-2015, 

Makeup2enhance.com) ยอ้นกลบัไป 20 ปีก่อนท่ียงัไม่มีโซเชีลมีเดีย นั้น การท่ีเราจะรู้จกั หรือหาช่างแต่งหนา้ เพ่ือ

จะใชบ้ริการไดน้ั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการบอกต่อจากคนใกลชิ้ด หรือคนรู้จกั ท่ีเคยไดใ้ชบ้ริการหรือ เคยไดเ้ห็น

ผลงาน แลว้บอกต่อ ส่ิงน้ีเรียกว่าการตลาดแบบปากต่อปาก (Viral Marketing) จากการสาํรวจ ช่างแต่งหนา้ใน

สหรัฐอเมริกาไดรั้บค่าจา้งรายชัว่โมงเฉล่ีย $ 18.76 หรือประมาณ $ 39,020 ต่อปี รายไดต้ํ่าสุดประมาณ    $ 7.72 ต่อ

ชัว่โมง หรือประมาณ $ 16,050 ต่อปี ขณะร้อยละ 10 ไดรั้บประมาณ $ 30.76 ต่อชัว่โมงหรือประมาณ $ 80,630 ต่อ

ปี ร้อยละ 50 มีรายไดเ้ฉล่ีย $ 12.63 ต่อชัว่โมง หรือประมาณ $ 26,270 ต่อปี (สาํนกัแรงงานสถิติประเทศ

สหรัฐอเมริกา, 2009) 

  จากความเป็นมาและความสําคญัน้ีจึงเป็นแรงจูงใจในการคน้ควา้ในเร่ืองของธุรกิจแต่งหนา้ เพ่ือตอ้งการ

ทราบอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการช่างแต่งหนา้ผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ โดยการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการช่างแต่งหน้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์ อาจมีปัจจยั

หลายอย่างท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล ส่ิงแวดลอ้มทาง

กายภาพ และกระบวนการให้บริการ เป็นตน้ แมก้ระทัง่ประสบการณ์ ความมีช่ือเสียงของช่างแต่งหนา้ ก็อาจเป็น

หน่ึงในเหตุผลของการเลือกช่างแต่งหน้า รวมไปถึงเคร่ืองสําอางท่ีช่างแต่งหน้าไดน้าํใช้ดว้ยความกา้วหน้าของ

เทคโนโลยีการส่ือสารทาํใหโ้ซเชียลมีเดีย ท่ีไดพ้ฒันารูปแบบใหท้นัสมยั สะดวกสบาย รวดเร็ว และเขา้มามีบทบาท

มีการทาํการตลาดมากข้ึน 

  ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการช่างแต่งหนา้ผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวิถีการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป 

และการแข่งขนัทางการตลาดท่ีสูง จึงตอ้งศึกษาว่าลูกคา้มีพฤติกรรมการตดัสินใจอย่างไรในการเลือกใชบ้ริการช่าง

แต่งหนา้ผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการแต่งหน้าและช่างแต่งหน้า 

1) แนวคิดเกีย่วกบัการแต่งหน้า 

 การแต่งหน้า และศิลปะความงาม คือส่ิงเดียวกนั การแต่งเติมสีสันบนใบหน้า คือส่ิงหน่ึงท่ีดีท่ีสุดท่ีเรา

สามารถเปิดเผยบุคลิก ความเป็นตวัตนท่ีแทจ้ริง การแต่งหนา้คือการเปิดเผยความงามใหป้รากฏมากกวา่การอาํพราง

ตกแต่ง และนาํมาซ่ึงความพึงพอใจ การแต่งหนา้จึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญั “การแต่งหนา้ คือศิลปะความงาม ) Ken Kavin( 

กล่าวคือ การแต่งหน้าคือศาสตร์แห่งการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ซ่ึงเกิดการสร้างสรรค์จากส่ิงท่ีมีอยู่เดิม 

เปล่ียนแปลงใหเ้ขา้กบัยุคสมยั โดยนาํรูปแบบวิธีคิดจากศาสตร์แขนงต่างๆ เขา้มาประยุกตใ์ชผ้สมผสาน สร้างการ

ส่ือสารในรูปแบบใหม่ ใหเ้กิดความหลากหลายของตวัผลงาน  

 www.babalah.net, กล่าวถึงขอ้ดีของการแต่งหนา้ว่า การแต่งหนา้มีขอ้ดีหลายอย่างท่ี นอกเหนือจากความ

สนุกสนานท่ีจะไดรั้บยามเม่ือแต่งแตม้สีสนัท่ีชอบลงบนใบหนา้ 

2) แนวคิดของช่างแต่งหน้า 

 Mikala Ewald (อา้งถึงใน โรงเรียนศึกษาศิลปะและเทคนิคการแต่งหนา้, ค.ศ.2013) นัก Makeup Artist 

อิสระในประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าววา่ 5 ขั้นตอนสาํคญัในการกา้วไปสู่การเป็น “นกัศิลปะการแต่งหนา้” มืออาชีพ 

ไดแ้ก่ เรียนรู้วิชา สะสมเคร่ืองมือ สร้างเสริมทกัษะ เลือกจุดขายของตนเอง และทาํการตลาดตนเอง 

 คุณมนตรี วดัละเอียด เมคอพัอาร์ติสช่ือดังของเมืองไทย กล่าวว่า การเร่ิมต้นอาชีพช่างแต่งหน้าใน

ช่วงแรก ๆ มีเบ้ียเล้ียงวนัละ 50 บาท บางงานท่ีเป็นงานการกุศลไม่มีค่าแรง ตนเองก็ไปเพราะตอ้งการหมัน่ฝึกฝน

ความรู้ แต่ถา้ไดท้าํเอฟเฟคเงินก็จะมากหน่อย 200 บาท การเดินทางในสมยัแรก ๆ เหน่ือยมาก เคยห้ิวกระเป๋าข้ึน

รถเมลส์องต่อไปทาํงานท่ีหนองแขม ช่อง 3 ของเยอะมากพะรุงพะรังไปหมด ในยุคหลงัตนเองเร่ิมไดร้ายไดท่ี้มาก

ข้ึนเท่ากบัช่างแต่งหน้าทัว่ ๆไป เฉล่ีย 1,500-2,000 บาท ส่วนเอฟเฟคจะข้ึนอยู่กบัช้ินงาน ช่างแต่ละคนมีเรทไม่

เท่ากนั เร่ิมตน้ตั้งแต่ 15,000 –100,000 บาท 

 ในการสอบถามช่างแต่งหนา้จาํนวน 20 คน วา่พวกเขาเร่ิมตน้ในวงการน้ีอยา่งไร ซ่ึงเร่ืองราวของแต่ละคน

ยอ่มแตกต่างกนั บางคนสนในการแต่งหนา้ตั้งแต่อายยุงันอ้ย เพราะการเป็นเพศท่ีสาม คนอ่ืนอาจมาจากพ้ืนฐานของ

การเรียน การออกแบบและนาํประสบการณ์เหล่าน้ีไปประยกุตใ์ชก้บัศิลปะของพวกเขา  โลกแห่งการแต่งหนา้มี

ช่วงเวลามากมายในการสาํรวจความเป็นตวัตนของตวัเอง ในการเลือกสายงานท่ีเหมาะกบัตวัเรามากท่ีสุด บางทีอาจ

ตอ้งการมุ่งเนน้ไปท่ีโลกของแฟชัน่ รันเวย ์หรืออาจเป็นภาพยนตร์และทีวี บางทีของขวญัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของคุณ

คือความสามารถในการทาํใหค้นดงัดูงดงามเม่ือเดินลงไปท่ีพรมแดง บ่อยคร้ังท่ีศิลปินแต่งหนา้ท่ีประสบความสาํเร็จ

ท่ีทาํงานในวงการบนัเทิงหรือแฟชัน่จะพูดวา่ "ฉนัไม่ไดท้าํเจา้สาว "ความจริงกคื็อส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บเครดิตท่ีพวก

เขาสมควรไดรั้บสาํหรับความสามารถในการสร้างความสวยงาม ในสายงานแบบน้ี “การสาํรวจขอ้มูลเก่ียวกบัการ

แต่งหนา้ในปี 2012 ดาํเนินการโดยกลุ่ม XO พบวา่งบประมาณในกการจดังานแต่งงานเฉล่ียอยูท่ี่ $28, 427 ซ่ึงเพ่ิมข้ึน

อยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2008 ” (Makeup Artist Money Manual by Theresa Amundsen, 2014) 

 วินิจ บุญชยัศรี (2559) กล่าวว่า แก่นของอาชีพช่างแต่งหน้า คือ การแต่งหนา้ให้สวยและถูกใจพอแลว้ 

และอาชีพจะพาเราเดินทางต่อไปเอง 

https://www.amazon.com/dp/B00HOTYZQ0/ref=rdr_kindle_ext_tmb
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_kindle_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Theresa%20Amundsen&search-alias=digital-text
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2.2 แนวคิดเกีย่วกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 Wertime and Fenwick (ค.ศ. 2008) ไดอ้ธิบายคาํว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเวบ็ไซดป์ระเภทชุมชน

ออนไลน์ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีชุมนุมของกลุ่มคนท่ีมีความสนใจหรือความตอ้งการคลา้ยๆ กนั ผูใ้ชบ้ริการใหข้อ้มูล

ประวติัส่วนตวั (Profile) ของตนเอง หรือจะร่วมกบัผูใ้ชบ้ริการคนอ่ืนสร้าง “กลุ่ม” ของตนเองได ้ชุมชนออนไลน์

ลกัษณะน้ีมีนโยบายความเป็นส่วนตวัท่ีเคร่งครัดท่ีชดัเจน ผูใ้ชบ้ริการสามารถกาํหนดไดว้า่จะใหส้มาชิกคนใดเขา้มา

ดูประวติัส่วนตวัหรือติดต่อตนได ้

 ภิเษก ชยันิรันดร์ (2555) ไดวิ้เคราะห์และแยกองคป์ระกอบเก่ียวกบัเครือข่ายสงัคมออนไลน ์ไดแ้ก่  ส่ือท่ี

แพร่กระจายดว้ยปฏิสัมพนัธ์เชิงสังคมเม่ืออยู่ในโลกออนไลน์ ส่ือท่ีเปล่ียนแปลงส่ือเดิมท่ีแพร่กระจายข่าวสารแบบ

ทางเดียว (One-to-Many) และส่ือท่ีเปล่ียนผูค้นจากผูบ้ริโภคเน้ือหาเป็นผูผ้ลิตเน้ือหาจากเดิมท่ีส่ือจาํพวกโทรทศัน์

วิทย ุหรือ หนงัสือพิมพมี์อิทธิพลอยา่งมาก 

 (Kollock (ค.ศ. 1999), อา้งถึงใน เบญญาภา ฐิตวฒันาคุณ, 2552) นกัสังคมศาสตร์ชาวอเมริกนั ไดใ้ห้กรอบ

จาํกดัความเร่ืองแรงจูงใจในการเขา้ร่วมสังคมออนไลน์ (Motivations for Contributing to Online Communities) ซ่ึงมีอยู ่

4 เหตุผล ไดแ้ก่ ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบแทน (Anticipated Reciprocity)  ความตอ้งการมีช่ือเสียง (Increased 

Recognition) ความรู้สึกภาคภูมิใจ (Sense of Efficacy) และการมีอารมณ์หรือความรู้สึกร่วมกนั (Sense of Community) 

 จากแนวความคิดเก่ียวกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์และผลการวิจยัในอดีตจะเห็นไดว้่าเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ได้รับความสนใจและมีการเปิดรับเพ่ิมมากข้ึน และเฟสบุ๊คเองก็เป็นช่องทางท่ีคนเข้าถึงมากท่ีสุดใน

งานวิจยัหลายช้ิน หน่ึงในแรงจูงใจในการสร้างตวัตนในสังคมออนไลน์ท่ีโคลล็อค (Kollock, ค.ศ. 1999 อา้งถึงใน 

เบญญาภา ฐิตวฒันาคุณ, 2552) นกัสงัคมศาสตร์ชาวอเมริกนั ไดใ้หก้รอบจาํกดัความไว ้นัน่คือ “ความคาดหวงัท่ีจะ

ไดรั้บการตอบแทน” จึงเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีผูวิ้จยัสนใจนาํมาศึกษาร่วมกบัปัจจยัอ่ืน ๆ 

   

2.3 แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัการวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค 

 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง เป็นการกระทาํโดยมนุษยแ์สดงออกโดยไม่รู้ตวั การแสดงออก

หรือการกระทาํโดยธรรมชาติของมนุษยส์ามารถส่งอิทธิพลทางการตลาดได ้(Foxall and Sigurdsson, ค.ศ. 2013)  

 วนัดี รัตนกาย (2554) กลุ่มบุคคลหรือครัวเรือน ซ่ึงซ้ือหรือต้องการสินค้าหรือบริการเพ่ือการบริโภค

ส่วนตวั หรือพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ และใช้บริการสินคา้เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของเขา การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาพฤติกรรมในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการต่างๆ เพ่ือใหไ้ดรั้บความพอใจสูงสุดจากงบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั  

 นันทา ศรีจรัส (2551) การกระทาํหรือการแสดงออกของมนุษยซ่ึ์งเกิดจากส่ิงกระตุน้ภายใน เช่น ความคิด 

ทศันคติ และค่านิยม นอกจากน้ีการแสดงออกนั้นๆอาจมาจากการกระทบของปัจจยัภายนอก เช่น วฒันธรรม และ 

สงัคม 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2560) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคทาํการ

คน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ ์และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการ

ของเขา การวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัยเก่ียวกับ

พฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของ

ผูบ้ริโภค คาํถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ1H ซ่ึงประกอบดว้ย WHO ?, WHAT ?, WHY 

?, WHEN ?, WHERE ?, และ HOW ? เพ่ือค้นหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบด้วย OCCUPANTS, 
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OBJECTS, OBJECTIVES, ORGANIZATIONS, OCCASIONS, OUTLETS และ OPERATIONS มีตารางแสดงการใช้

คาํถาม 7 คาํถาม เพ่ือหาคาํตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภครวมทั้งการใชก้ลยุทธ์การตลาดให้สอดคลอ้งกบั

คาํตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค แสดงการประยุกตใ์ช ้7Os ของกลุ่มเป้าหมาย และคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคเพ่ือการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 สรุปไดว้า่ ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นขั้นตอนท่ีผูใ้ชบ้ริการ ทาํการเปรียบเทียบส่ิงกระตุน้ทางการตลาด

และส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ ท่ีเป็นปัจจยัภายนอกกบัลกัษณะของผูซ้ื้อ ไดแ้ก่ ลกัษณะทางดา้นวฒันธรรม สังคม ลกัษณะ

ส่วนบุคคล วา่ส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการและอยูใ่นอาํนาจซ้ือของผูซ้ื้อหรือไม่ หากมีการซ้ือสินคา้เกิดข้ึน 

ผูซ้ื้อจะมีพฤติกรรมตอบสนองการซ้ือนั้นอยา่งไร 

 

2.4 แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) 

     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2560) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ (Marketing Mix) หรือ 

7Ps มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงท่ีตอบสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้ง

มอบใหแ้ก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 

2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งได ้(Tangible Product) และผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้

 2.  ราคา (Price) เป็นคุณค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของ

บริการกบัราคา (Price) ของบริการ ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การกาํหนดราคาการใหบ้ริการ

ควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจน และง่ายต่อการจาํแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

 3.  ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการนาํเสนอ

บริการให้แก่ลูกค้า ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีนําเสนอ ซ่ึงจะต้อง

พิจารณาในดา้นทาํเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการนาํเสนอบริการ (Channels) 

 4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสําคัญในการติดต่อส่ือสารให้

ผูใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกญุแจ

สาํคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์ 

 5.  บุคคล (People) เป็นการอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือให้สามารถสร้างความพึง

พอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ 

ขององค์กร เจา้หน้าท่ีต้องมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ มีความคิดริเร่ิม มี

ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

 6.  ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) เป็นการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ

ใหก้บัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการเพ่ือสร้างคุณค่าใหก้บั

ลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว หรือ

ผลประโยชนอ่ื์น ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

 7.   กระบวนการใหบ้ริการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการ

บริการ ท่ีนําเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการเพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว และทาํให้ผูใ้ช้บริการเกิดความ

ประทบัใจ สรุปไดว้่า ส่วนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Marketing Mix หรือ 7P’s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) การส่งเสริม
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การตลาด (Promotion) บุคลากร (People) ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) และกระบวนการ

ให้บริการ (Process) ซ่ึงส่วนประสมทุกตวัมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ และเท่าเทียมกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัผูข้ายหรือผู ้

ใหบ้ริการในการวางกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการตวัใดมีความสาํคญัมากกวา่ เพ่ือใหส้ามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 

 

2.5 ขอบเขตและกรอบแนวความคิดในการวจิัย 

     2.5.1 ขอบเขตของการวจิยั 

ตวัแปรตน้ (Independent Variable) ไดแ้ก่ 

1 . ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคใน

การเลือกใชบ้ริการช่างแต่งหนา้ผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์(6Ws 1H) ไดแ้ก่ ใครลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย (Who), ผูบ้ริโภค

ซ้ืออะไร (What), ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why), ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who), ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 

(When), ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) และ ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How) 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่  

อิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product), ราคา (Price), ช่องทางการ

จัดจําหน่าย (Place), การส่งเสริมการตลาด (Promotion), บุคคล (People), ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical 

Environment) และกระบวนการใหบ้ริการ (Process) 

 2.5.2 ภาพกรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. ระดบัการศึกษา  

4. อาชีพ  

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
  
 

อทิธิพลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

อเิลค็ทรอนิกส์ (7P’s) ต่อการตัดสินใจ 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) 

2. ราคา (Price) 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

5. บุคคล (People) 

6. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) 

7. กระบวนการใหบ้ริการ (Process) 

 

พฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือ/ การใช้บริการ

ช่างแต่งหน้าผ่านโซเชียลมีเดีย (6Ws 1H) 

1. ใครลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย (Who) 

2. ผูบ้ริโภคเลือกอะไร (What) 

3. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงเลือก (Why) 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Who) 

5. ผูบ้ริโภคใชเ้ม่ือใด (When) 

6. ผูบ้ริโภคใชท่ี้ไหน (Where) 

7. ผูบ้ริโภคเลือกอยา่งไร (How) 
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2.6 สมมุติฐานการศึกษา 

   1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่ออิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการช่างแต่งหนา้ผา่นส่ือสงัคมออนไลนแ์ตกต่างกนั 

 2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือ/ การใชบ้ริการช่างแต่งหนา้ผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์มีผลต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ต่อการตดัสินใจ 

 

3. วธีิการศึกษา 

      การศึกษาวิจยัน้ีใชก้ารศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีใชวิ้ธีการศึกษาและเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากผูท่ี้เคยใชบ้ริการช่างแต่งหนา้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างนอ้ย 1 คร้ังในปีท่ีผ่าน

มา โดยการใช้สอบถาม (Questionnaire) และศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเอกสารทางวิชาการ 

รายงาน บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และนาํเสนองานวิจยัโดยการใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 

3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

      การวิจยัคร้ังน้ีใชวิ้ธีการศึกษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการส่งแบบสอบถาม

ผูท่ี้เคยใช้บริการช่างแต่งหน้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างน้อย 1 คร้ังในปีท่ีผ่านมา จาํนวน 400 คน และขอ้มูล    

ทุติย ภูมิ (Secondary Data) ) เป็นการศึกษาค้นควา้จากเอกสารทางวิชาการ รายงาน บทความ และงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํมากาํหนดเป็นกรอบการวิจยัใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการศึกษา 

 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีเป็น จากการ

กาํหนดกรอบการวิจยั แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสาร และบทความต่างๆ สามารถแบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจรายการ (Check List) 

ให้เลือกคาํตอบเดียว ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใหเ้ลือกตอบโดยการทาํ

เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน 

 ส่วนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการช่างแต่งหนา้ผ่านส่ือสังคมออนไลน ์

(6Ws 1H) ไดแ้ก่ ใครลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย (Who) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) ใครมีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) และผูบ้ริโภคซ้ิออย่างไร 

(How) เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) แบบตรวจรายการ (Check List) โดยการให้

เลือกตอบ ทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน มีจาํนวนคาํถาม 11 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา 

(Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
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(Physical Environment) และกระบวนการให้บริการ (Process) โดยในส่วนท่ี 3 มีจาํนวนคาํถามทั้ งหมด 51 ข้อ 

ลกัษณะของคาํถามใหเ้ลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียวตามระดบัความคิดเห็น   

      ทั้งน้ี กาํหนดให้มีการทดลองเก็บขอ้มูล (Pre-test) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัประชากรท่ี

ตอ้งการศึกษาและนาํมาทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยพิจารณาค่า Cronbach’s Alpha หากมีค่า

มากกวา่ 0.7 จึงนาํแบบสอบถามไปเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษา 

 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

      หลงัจากไดร้วบรวมแบบสอบถามทั้งหมดจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีตอบคาํถามเรียบร้อยแลว้ ผูศึ้กษานาํ

แบบสอบถามทั้งหมดมาดาํเนินการดงัน้ี 

 1. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผูศึ้กษาทาํการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม และ

คดัแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก จนไดแ้บบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์จาํนวน 400 ชุด 

 2. การลงรหสั (Coding) ผูศึ้กษานาํแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ มาลงรหสัตามท่ีไดก้าํหนดไว ้และแทน

ค่าตวัแปรใหเ้ป็นสญัลกัษณ์ท่ีโปรแกรมประมวลผลสามารถอ่านค่าได ้

 3. การประมวลผลข้อมูล (Processing) นําข้อมูลท่ีลงรหัสเรียบร้อยแลว้มาบันทึกในคอมพิวเตอร์ เพ่ือ

ประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ในการดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล  

 4. ประมวลผลตามตารางท่ีไดอ้อกแบบไว ้วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติต่างๆ และสรุปผลการวิเคราะห์ 

 

3.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

     การวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติและเสนอผลการศึกษา  อธิบายความโดยการพรรณนาประกอบตารางแสดง

ขอ้มูลทางสถิติ  ประมวลผลขอ้มูลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล และพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการช่างแต่งหนา้ผ่านส่ือ

สงัคมออนไลน์ (6Ws 1H) ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (frequency) และอตัราส่วน

ร้อยละ (percentage) 

 2. การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (frequency) อตัราส่วนร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

 3. การทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ t-test และ One-Way ANOVA 

เพ่ือหาปัจจยัส่วนบุคคลและท่ีมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ในการเลือกใช้บริการช่าง

แต่งหนา้ผ่านส่ือสังคมออนไลน ์โดยการทดสอบสมมติฐานทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ถา้ค่าท่ีทดสอบไดน้อ้ย

กวา่ 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั และนาํไปทดสอบความแตกต่างโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 

  

4. ผลการศึกษา 

 การศึกษาเร่ือง อิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการช่างแต่งหนา้

ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ โดยการศึกษาเชิงสาํรวจ )Exploratory research  (ดว้ยการตรวจสอบเอกสารและผลงานการศึกษา



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                                           54 

 
ท่ีเก่ียวข้อง )  (Literature review  (และการศึกษาเชิงพรรณา ) Descriptive research  (โดยใช้วิธีสํารวจ ) Survey method (

ดว้ยการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง 4 00 ชุด วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนาใชก้ารแจกแจงความถ่ี  

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมาน t-test, F - test และ LSD ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15 , 001 – 25 ,000 บาท 

 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการช่างแต่งหนา้ผ่านส่ือสังคมออนไลน ์

พบว่า เหตุผลในการเลือกช่างแต่งหนา้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้น คือ การแต่งหนา้ออกงานต่างๆ อาทิเช่น เพ่ือน

เจา้สาว, รับเสด็จ, งานสังสรรค์บริษทั คิดเป็นร้อยละ 37.38 เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการช่างแต่งหน้าผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ เทคนิคการแต่งหนา้ท่ีสวยงามและทนัสมยัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 15.71 ในการเลือกใชบ้ริการช่าง

แต่งหนา้แต่ละคร้ัง คือ เลือกช่างแต่งหนา้ท่ีมีโปรโมชัน่ และ ช่างแต่งหนา้ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 13.27  

ส่ือเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการช่างแต่งหน้า คือ เฟสบุ๊ค )Facebook, Facebook 

Fanpage  (มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 42.79  ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการช่างแต่งหนา้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์

มากท่ีสุด  คือ ตวัเราเอง คิดเป็นร้อยละ 40.09  และในการใชบ้ริการแต่งหนา้แต่ละคร้ัง ส่วนใหญ่เลือกรับบริการ ท่ี

ร้าน หรือสถานท่ีของช่างแต่งหนา้ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27.93  และอตัราค่าบริการโดยเฉล่ียต่อคร้ัง อยูท่ี่ 1,001-

2,000 บาทต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 33.33  ความถ่ีในการใชบ้ริการช่างแต่งหนา้ของท่านคือ 2 คร้ัง  /ปี  

 ผลจากการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหร้ะดบั

ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการช่างแต่งหน้าผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 1)ดา้นบุคคล (ค่าเฉล่ีย 4.48),  2)กระบวนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.37), 3)

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.31), 4)ผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.26), 5)ช่องทางการจาํหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.21), 6)การ

ส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.14)  และ 7)ราคา (ค่าเฉล่ีย 4.06)   

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา มีผลต่ออิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการช่างแต่งหน้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั อาชีพ และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการช่างแต่งหนา้ผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์แตกต่างกนั 

 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใช้ บริการช่างแต่งหนา้ผ่านส่ือ

สงัคมออนไลนทุ์กดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการช่างแต่งหน้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์โดยรวมท่ีในระดับมากท่ีสุด  ดังนั้น เพ่ือช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริการและเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภค จากผลการศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการช่างแต่งหนา้ผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 1. ดา้นบุคคล ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีของช่างแต่งหนา้ และการตรงต่อเวลานัดหมายในการใหบ้ริการ

เป็นผลส่งให้เกิดความมีช่ือเสียงของช่างแต่งหนา้ ในการบอกต่อผ่านส่ือสังคมออนไลน์ หรือการตลาดแบบ Viral 
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 2. ดา้นกระบวนการให้บริการ การให้ขอ้มูลในการเตรียมตวัก่อนการแต่งหน้า ช่วงเวลา ระยะเวลาการ

แต่งหนา้ และพ้ืนท่ีใหบ้ริการ 

 3. ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ การใหค้วามสาํคญัของเคร่ิองสาํอางท่ีใชใ้นการแต่งหนา้ตอ้งเป็นแบรนดท่ี์

มีวางขายตามเคานเ์ตอร์หา้ง หรือ Shop ของแบรนดเ์คร่ืองสาํอาง หรือมีราคาแพง 

 4. ดา้นผลิตภณัฑ์ การให้ความสําคญัดา้นภาพลกัษณ์ ก่อให้เกิดความมีช่ือเสียง และให้เป็นท่ีรู้จกัของ

ผูบ้ริโภค การมีมาตรฐานในการแต่งหน้าท่ีบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์เฉพาะตัวของช่างแต่งหน้า ซ่ึงรางวลั หรือใบ

ประกาศ ถือเป็นการการันตีความเป็นมืออาชีพของช่างแต่งหนา้แต่ละคน 

 5. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย การใชต้วัช่วยดา้นการแนะนาํจากเพ่ือน หรือคนรู้จกัแนะนาํใหม้าใชบ้ริการ 

เป็นส่วนหน่ึงในการการันตีความเป็นมืออาชีพได ้  

 6. ดา้นการส่งเสริมการตลาด การให้ความสําคญัดา้นการใชด้ารา นักร้อง นกัแสดง พริตต้ี สามารถช่วย

กระตุน้การตดัสินใจซ้ือได ้การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารให้ลูกคา้ทราบอย่างสมํ่าเสมอ บนอินสตราแกรม เฟสบุ๊ค 

ควรมีผูติ้ดตาม และกดไลคจ์าํนวนมากพอ และมีคอมเมน้ทช่ื์นชอบผลงาน มีผูเ้คยใชบ้ริการ ไดเ้ขียนคอมเมน้ท ์หรือ

แชร์ผลงานการแต่งหนา้ และตอ้งมีความเคล่ือนไหวในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใหผู้ติ้ดตามไดเ้ห็นอยา่งสมํ่าเสมอ 

 7 .ดา้นราคา เพ่ิมช่องทางการจ่ายเงิน และมีโปรโมชัน่ หรือแพค็เกจ็ของการแต่งหนา้ใหมี้ความหลากหลาย 
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การแบ่งกลุ่มผู้ซ้ือกระเป๋าสตางค์หนังผู้ชายโดยใช้ปัจจยัการเลือกซ้ือ 

กรณศึีกษา บริษทั ABC 

Customer Segmentation of Men’s Leather Wallet Divided by Purchasing 
Factors: A Case Study of ABC Company. 

กญัญ์ธวัล เจียมจิระพร1 และ พรีพงษ์ ฟูศิริ2 

Kanthawan Jaimjiraporn and Piraphong Foosiri 

บทคัดย่อ 

     การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีมีต่อการเลือกซ้ือกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้าย 2) 

เพ่ือแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมท่ีมีต่อการเลือกซ้ือกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้าย 

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูซ้ื้อกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายในเขตวง

เวียนใหญ่ จงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 คน และวิเคราะห์ขอ้มูล การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคหาค่าสถิติโดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ หาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดว้ยวิธี Hierarchical K-Means 

Cluster Analysis และวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี One Way ANOVA ผลการศึกษา พบว่า 

สามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งได ้3 กลุ่มดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายเท่านั้น และเป็น

หนงัท่ีทาํดว้ยหนงัจระเข ้หรือป้ัมเป็นลายหนงัจระเข ้กลุ่มท่ี 2 มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายท่ี

ทาํดว้ยหนังแกะ และหนังพลาสติก PVC ท่ีมีขนาดสั้น 11 ซม. และกลุ่มท่ี 3 มีพฤติกรรมเลือกซ้ือกระเป๋าสตางค์

หนงัผูช้ายท่ีทาํดว้ยหนงัววั ใหค้วามสาํคญักบัวสัดุทาํกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายท่ีทาํดว้ยความนุ่มน่ิม  

คําสําคัญ: การแบ่งกลุ่ม, กระเป๋าสตางค์หนัง, พฤติกรรมการซ้ือ 
 

Abstract 

     The purposes of this study were 1) to examine behavioral factors affecting purchasing decision to buy men’s leather 

wallet, and 2) to divide customers of men’s leather wallet by behavioral factors affecting purchasing decision to buy 

men’s leather wallet.  The data were collected using questionnaires from 200 samples who purchased the men’s leather 

wallet in Wong Wian Yai District, Bangkok Metropolitan.  Then the data were analyzed to segment the customers by a 

statistical software package to figure out frequency, mean, and standard deviation using Hierarchical K-Means Cluster 

Analysis. The difference of the samples was assessed using One Way ANOVA  The results found that the samples 

were segmented into three groups as follows. For the purchasing behavior of the first group, they only purchased the 

men’s leather wallet made of crocodile skin or in crocodile print.  The second group preferred the men’s wallet made of 

11cm long sheepskin and PVC.  The third group purchased the men’s leather wallet made of cowhide and they 

preferred the softness of the wallet. 

 Keywords: Segmentation, Leather Wallet, Purchasing Behavior 
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1. บทนํา 

 

     ในปัจจุบนัผลิตภณัฑก์ระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายก็จดัว่าเป็นอีกผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลายไปทัว่

โลก โดยผลิตภณัฑก์ระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายนั้นผลิตดว้ยหนงัสตัวดิ์บท่ีมาจากอุตสาหกรรมปศุสตัว ์โดยการนาํแผ่น

หนงัสัตวดิ์บไดม้าเขา้ขบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมการผลิตหนงัฟอก และเขา้สู่กระบวนออกแบบ และการ

ผลิตกระเป๋าสตางค์หนังผูช้ายในอุตสาหกรรมการผลิตรองเทา้และเคร่ืองหนัง และไดรั้บการตอบสนองท่ีดีจาก

ผูบ้ริโภคจนกลายมาเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจและมีอตัราการขยายตวัของผูป้ระกอบการรายใหม่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

โดยในช่วงปี 2557 – 2558 ท่ีผ่านมา การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และกระเป๋าท่ีคลา้ยกนัอานมา้และเคร่ือง

เทียมลาก ของไตรมาส 3 ปี 2558 เม่ือเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2557 อัตราการผลิตลดลงร้อยละ 9.22 และดัชนี

สาํเร็จรูปคงคลงัลดลงร้อยละ 10.86 และ 2.25 แสดงใหเ้ห็นวา่กาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคลดลง และการส่งออกในตลาด

หลักยงัขยายตัวไม่มากนัก หากเทียบกับช่วงไตรมาส 3 ปี 2557 สินค้าคงคลงัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.30 และ 18.56 

เน่ืองจากการบริโภคดา้นเอกชนดีข้ึน ไดรั้บแรงหนุนจากรายได ้และความเช่ือมัน่ในการบริโภคท่ีเพ่ิมต่อเน่ือง 

(รายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส www.oie.go.th) ทั้งน้ีผูวิ้จยัเห็นกลุ่มผูป้ระกอบการกระเป๋า

สตางคห์นงัผูช้าย ควรเร่งรีบในวางกลยทุธ์ทางการตลาด (4 P’s) เพ่ือท่ีสามารถเขา้ถึงใจของผูบ้ริโภคในแง่ของความ

ตอ้งการบริโภคผลิตภณัฑก์ระเป๋าหนงัผูช้าย สร้างความโดดเด่น และความน่าเช่ือถือใหก้บัผูป้ระกอบ รวมถึงควรมี

การสร้างตราสินคา้ (Brand) เพ่ือให้ผูบ้ริโภครู้สึกถึงคุณค่าทางดา้นประโยชน์ใชส้อยและทางดา้นจิตใจ เพราะตรา

สินคา้หมายถึง คุณภาพทางกายท่ีจบัตอ้งสัมผสัได ้(Physical Value) คุณภาพทางกาย (Functional Value) คุณภาพ

ทางทางจิตใจ (Psychological Value)  (Eating the big fish อ้างอิงใน Adam Morgan, 1999 :table3) และด้วยเหตุ

ดงักล่าวผูศึ้กษาจึงไดส้นใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรม การซ้ือ การใชข้องผูซ้ื้อกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายเพ่ือนาํผลท่ีไดม้า

แบ่งกลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าสตางค์หนงัผูช้ายว่ามีก่ีกลุ่ม และมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์กระเป๋าสตางค์หนัง

ผูช้ายอย่างไรและนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็นหลกัในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด และการสร้างแบรนดเ์พ่ือให้เขา้ถึง

กลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้าย 

     วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

     1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีมีต่อกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้าย  

     2. เพ่ือทาํการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้าย โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมท่ีมีต่อกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้าย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     แนวคิดพฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)  

     พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลจะทาํการค้นหา การใช้ การซ้ือ และการประเมินผล ใน

ผลิตภณัฑ ์และบริการต่าง โดยคาดว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของเขาได:้ (ศิริวรรณ, 2539:9) ซ่ึงนาํมาสู่

การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ท่ีเก่ียวข้องข้องโดยตรงต่อการจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้ งน้ีหมายถึง 

กระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อน และมีส่วนในการกาํหนดใหมี้การกระทาํ 
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     โดยสามารถอธิบายพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคดว้ยตวัแบบพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคไดด้งัน้ี 

1. ตวัแบบพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค โดยอาศยัทฤษฏีพ้ืนฐาน เก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษย ์ท่ีว่า

พฤติกรรมต่างๆ จะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีสาเหตุ หรือส่ิงเร้า (Stimuli) ทาํให้เกิดส่ิงกระตุน้ดงักล่าวจะเป็นตวัป้อนเขา้ 

(In put) ผ่านเขา้สู่กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาํ (Black box) ท่ีอยู่ภายใตอิ้ทธิพล

ของวฒันธรรม สังคม จิตวิทยา และปัจจยัส่วนบุคคล จากนั้นถึงแสดงพฤติกรรมตอบสนอง (Response) ต่อส่ิง

กระตุน้ ในรูปแบบของการตดัสินใจซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ 2539:110)  

 
รูปที่ 1 รูปแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภค  S-R Theory  

ท่ีมา: Philip Kotler, (1997). 

 

 จากโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior model ) ของ Phillip Kotler สามารถอธิบายไดว้า่ เหตุ

จูงใจท่ีทาํให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์หรือบริการใดๆ จะมีจุดเร่ิมตน้มาจากส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ก่อใหเ้กิด

ความตอ้งการ (Need) และเม่ือส่ิงท่ีกระตุน้นั้น เขา้ผา่นมาสู่ความนึกคิดของผูบ้ริโภค (Buying’s black box) ท่ีเปรียบ

ดัง่กล่องดาํความคิดในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ และอิทธิพลต่าง ภายในใจของผูบ้ริโภค จะ

มีการตอบสนองเกิดข้ึน (Buyer’s Response) จนก่อให้เกิดการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Buyer’s Purchase decision) 

โดยเลือกซ้ือหรือไม่ซ้ือ ผลิตภณัฑแ์ละบริการนั้นๆ โดยส่ิงกระตุน้ทางการตลาดนั้นสามารถเกิดได ้2 ทาง คือ เกิด

จากในร่างกาย และเกิดจากภายนอกร่างกาย ส่ิงกระตุน้ท่ีเกิดภายในร่างกายเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากสัญชาติญาณ หรือ

ธรรมขาติท่ีเกิดจากปัจจยัต่างๆของส่ิงกระตุน้ภายนอก ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนดงัน้ี 

1.1 ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนักการตลาดสามารถควบคุม และจดัให้มีการใช้

ส่วนผสมทางการตลาดดงัน้ี 

   1.1.1) ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ์ คือการพฒันาส่วนประกอบต่างๆ ของผลิตภณัฑ์ให้

ดึงดูดความต้องการของลูกค้า เช่นการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม มีหลายแบบ หลายขนาดให้ผูบ้ริโภค

เลือกสรร 

   1.1.2) ส่ิงกระตุ้นด้านราคา เช่นการกําหนดราคาให้เหมาะสมกับผลชิตภัณฑ์ และ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

   1.1.3) ส่ิงกระตุน้ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย เช่นการจดัตกแต่งร้าน การเปิดร้านสาขาต่างๆ 

ใหท้าํการซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกเช่นเปิดในหา้งสรรพสินคา้ 

   1.1.4) ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด เช่นการโฆษณาเพ่ือเตือนความจาํผูบ้ริโภค 

การมีโปรโมชัน่ลดแลก แจกแถม สินคา้ทดลองแจกฟรี หรือมีพนกังานขายคอยใหบ้ริการลูกคา้เป็นตน้ 

1.2 ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ร ท่ีบริษทัควบคุมไม่ได ้ไดแ้ก่ 
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   2.1) ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิ์จ เช่นภาวะเศรษฐกิ์จ รายไดผู้บ้ริโภคเป็นตน้ 

  2.2) ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม เช่นขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเทศกาลต่างๆ 

 

     ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mixed) 

      จากปัจจัยของผูมี้ส่วนร่วมในการซ้ือสินค้า นําไปสู่การจูงใจให้ผูมี้ส่วนร่วม และผูซ้ื้อสินค้าเกิดความรู้สึก

ตอ้งการอยากไดผ้ลิตภณัฑ ์หรือบริการมาตอบสนองความตอ้งการของตนเอง นกัการตลาดหรือเจา้ของธุรกิจจึงตอ้ง

พฒันาเคร่ืองมือทางการตลาดดงัน้ี 1) ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขาย เพ่ือใชต้อบสนองความตอ้งการ

ของลูกค้า ผลิตภัณฑ์อาจมีตัวตนจับต้องได้ หรือไม่มีก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด 

สถานท่ี องค์กร หรือบุคคล 2) ราคา (Price) หมายถึงมูลค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคานั้นเป็นอีกส่ิงท่ีจูงใจ

ผูบ้ริโภคให้เกิดการเปรียบเทียบกับมูลค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคาของผลิตภณัฑ์นั้น 3) การจดัจาํหน่าย 

(Place หรือ Distribution) คือ โครงสร้างช่องทางท่ีประกอบด้วยสถานบันและกิจกรรม ท่ีใช้เพ่ือเคล่ือนยา้ย

ผลิตภณัฑ์ และบริการจากองค์ไปยงัตลาด สถาบันคือผูท่ี้นาํผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด กิจกรรมคือส่ิงท่ีช่วยในการ

กระจายสินคา้ อาทิเช่นการขนส่งเป็นตน้ และ4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือการติดต่อส่ือสารท่ีเก่ียว

ระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมในการซ้ือผลิตภณัฑ ์และบริการนั้นๆ 

 

     งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

     เอกสารอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง ของ ThaiFTA กล่าวถึงความเป็นมาของอุตสาหกรรมกระเคร่ืองหนัง ใน

การศึกษาเอกสารช้ินน้ีไดก้ล่าวถึง ความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมหนงั ไดก้ล่าวถึงระดบัคุณภาพและ   ราคาของเคร่ือง

หนงัข้ึนอยู่กบัวตัถุดิบท่ีใชใ้นการทาํเคร่ืองหนงั และเนน้การออกแบบสินคา้ให้เป็นไปตามรูปแบบของแฟชัน่ โดย

แหล่งผลิตเคร่ืองหนงัท่ีมีราคาแพง ไดแ้ก่ประเทศแถบประเทศทางยุโรป อิตาลี ฝร่ังเศส สวิตเซอร์แลนด ์และแหล่ง

ผลิตราคาระดบัราคากลางถึงราคาถูก จะอยู่ในแถบประเทศทางเอเชีย เช่น จีน เวียดนาม เป็นตน้ ตลาดเคร่ืองหนงั

นั้นขยายตวัเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ปี 2553 - 2540 และในปี 2541 ดว้ยความผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงัเป็นสินคา้ฟุ่ มเฟือยทาํใหก้าร

ขยายตัวลดลงเน่ืองจากสภาวะเศรษฐ์กิจไม่เสถียรความต้องการของผูค้นจึงลดลง นอกจากน้ีในเอกสารยงัได้

วิเคราะห์ถึงภาพรวมเคร่ืองหนงัแต่ละประเทศ โดยวิเคราะห์สถานการณ์การผลิต การคา้ การนาํเขา้ การส่งออก การ

ลงทุน เป็นตน้ 

     ปริญญานิพนธ์ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ เร่ืองการศึกษาและพฒันารูปแบบกระเป๋าถือจากผกัตบชวา

สําหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ กรณีศึกษา กระเป๋าจกัสานศูนยศิ์ลปาชีพบางไทร โดยปิยวรรณ แสงฤทธ์ิ โดย

วตัถุประสงค์การศึกษาเพ่ือวิเคราะห์เทคนิค และวสัดุท่ีใช้ในการผลิตเพ่ือนํามาประเมินความพึงพอใจต่อ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  และวิเคราะห์แนวโนม้กระเป๋ามาใชใ้นการออกแบบ เพ่ือใหแ้นวทางผลิตกระเป๋าถือจาก

ผกัตบชวาท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมาออกแบบทั้งหมด 28 แบบ เพ่ือคดัให้เหลือแค่7แบบ ก่อนนาํผลท่ี

ได้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน จนเหลือมาผลิตเป็นกระเป๋าสตางค์หนังทั้ ง 3 แบบ เพ่ือนํามาสร้างรายได้ให้กับ

ประชาชน 
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กรอบแนวคิดสําหรับการศึกษา 

 

ประชากรท่ีจะศึกษา     ประชากรกลุ่มยอ่ย 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีทาํการศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ี คือกลุ่มผูท่ี้มีอายเุพศชาย อายรุะหว่าง 18-40 ปี ท่ีอาศยัในจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 2,695,519 คน (สาํนกังานบริหารทะเบียน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย) ท่ีเคยใช้

กระเป๋าสตางคห์นงัผูช้าย หรือเคยเลือกซ้ือกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้าย ขนาดเลก็ กระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายขนาดกลาง 

กระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายขนาดใหญ่ โดยสุ่มตวัอยา่งเพ่ือนาํมาใชเ้ก็บขอ้มูลจาก 2 เขต ไดแ้ก่ เขตดินแดง และเขตวง

เวียนใหญ่ เขตละ 100 คน รวมทั้งหมด200 คน 

 

     เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้อาชีพ 

ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลทางดา้นพฤติกรรมท่ีมีต่อการซ้ือกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้าย ของกลุ่มลูกคา้เพศชายอายุ

ตั้งแต่ 18 - 40 ปี  ไดแ้ก่พฤติกรรมท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาการเลือกซ้ือกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายซ่ึงแบ่งออกเป็น

พฤติกรรมท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาการเลือกซ้ือกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้าย ซ่ึงแบ่งเป็นปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีทาํใหเ้ลือก

ผูช้ายท่ีซ้ือกระเป๋าหนงัผูช้าย 

มีอายรุะหวา่ง 18 – 40 ปี 

 

    กลุ่มท่ี 1         กลุ่มท่ี 2 

 

    กลุ่มท่ี 3         กลุ่มท่ี k 

ตวัแปรท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มยอ่ย (ขอ้มูลเชิงปริมาณ) 

1. ดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือ โดยใชห้ลกั 6W1H ไดแ้ก่ 

- ผูบ้ริโภคคือใครคือตลาดเป้าหมาย 

- ผูบ้ริโภคตอ้งการเลือกซ้ืออะไร 

- ทาํไมผูบ้ริโภคถึงตอ้งเลือกซ้ือ 

- ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

- ผูบ้ริโภคเลือกซ้ืออยา่งไร 

- ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือเม่ือใด 

- ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
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ซ้ือกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้าย โดยแบบสอบถามชุดน้ีไดก้าํหนดระดบัค่าคะแนนตามลาํดบัความสาํคญั 5 ระดบัดงัน้ี 

1 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 2 เห็นดว้ย 3 เฉยๆ 4 ไม่เห็นดว้ย 5 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

  

     การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ขอ้มูลดา้นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน โดยคาํนวณหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ  

 2. ขอ้มูลดา้นทศันคติการเลือกซ้ือกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้าย โดยคาํนวณหาค่าความถ่ี ร้อยลาํ และค่าเฉล่ีย 

 3. ข้อมูลด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ือกระเป๋าสตางค์หนังผูช้าย โดยคาํนวณหาค่าความถ่ี ร้อยละ และ

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 4. วิเคราะห์ขอ้มูลการแบ่งส่วนการตลาดโดยใชปั้จจยัทางดา้น ทศันคติ และพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ

กระเป๋าสตางคห์นงัผูช้าย เป็นเกณฑแ์บ่งส่วนการตลาด โดยขอ้มูลเหล่าน้ีอยู่ในแบบสอบถาม ดว้ยเคร่ืองมือ Cluster 

analysis ใชวิ้ธี Hierarchical Cluster Analysis และ วิธี K-Means Cluster analysis เพ่ือหาจาํนวนกลุ่มยอ่ยท่ีเหมาะสม

จากการแบ่งกลุ่ม และนาํมาวิเคราะห์หาความต่างระหวา่งแต่ละกลุ่มดว้ย วิธี One Way ANOVA 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     สถิตเชิงพรรณนา 

ลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างเพศชายส่วนใหญ่มีอายุ 33 - 37 ปี จาํนวน 53 คิด

เป็นร้อยละ 26.5 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 ประกอบอาชีพกิจการส่วนตวั 

จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 และมีรายได ้15,000 บาทต่อเดือนข้ึนไป จาํนวน 129 คิดเป็นร้อยละ 64.5 

พฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้าย แบ่งตามประเภทวสัดุท่ีใชท้าํกระเป๋าสตางค์หนงัผูช้าย พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าสตางค์หนังกระเบนเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ กระเป๋าสตางค์หนัง

พลาสติก (PVC) และกระเป๋าสตางคห์นงัววั  

พฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าสตางค์หนงัผูช้าย แบ่งตามขนาดกระเป๋าสตางค์หนงัผูช้าย พบว่า กลุ่มตวัอย่าง

เลือกใชก้ระเป๋าสตางคห์นงัผูช้าย ขนาด 12 - 14 ซ.ม. และขนาด 22 ซ.ม. เป็นจาํนวนเท่าๆกนั ขณะท่ีเลือกใชก้ระเป่า

สตางคห์นงัผูช้ายขนาดสั้น 11 ซม. เพียง 1.01 

พฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าสตางค์หนังผูช้าย แบ่งตามคุณลกัษณะของแต่ละประเภทหนัง พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างเลือกใชล้วดลายท่ีเป็นตุ่มแข็งๆ เหมือนหนังกระเบนมากท่ีสุด รองลงกลุ่มตวัอย่างใช้ลกัษณะท่ีทาํความ

สะอาดง่ายเช่นหนงัพลาสติก PVC ท่ีใชทิ้ชชู่เช็ด โดยเลือกใชม้ากกวา่กระเป๋าท่ีมีคุณลกัษณะนุ่มน่ิม 

พฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้าย แบ่งตามประเภทรูปทรงกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้าย พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งเลือกใชก้ระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายรูปทรงเรขาคณิต 

พฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าสตางค์หนังผูช้าย แบ่งตามออฟชั่น (Option) เพ่ิมเติมของกระเป๋าสตางค์หนัง

ผูช้าย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเลือกใชอ้อฟชัน่กระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายท่ีมีช่องใส่การ์ดรีดเดอร์ (Card Reader) มากท่ีสุด 
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พฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้าย แบ่งตามวสัดุท่ีใชต้กแต่งกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้าย พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างเลือกใชก้ระเป๋าสตางค์หนงัผูช้ายท่ีถกัเป็นเปีย เป็นพู่ หรือใชไ้หมพรมถกั มากท่ีสุด รองลงมาเป็นกระเป๋า

สตางคห์นงัผูช้าย ท่ีตกแต่งลวดลายดว้ยลายสานขดั 

พฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าสตางค์หนังผูช้าย แบ่งตามสถานท่ีซ้ือกระเป๋าสตางค์หนังผูช้าย พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งเลือกซ้ือกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายท่ีช่องทางจดัจาํหน่ายทางอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด 

ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มตวัมีการตอบรับการกระตุน้ซ้ือกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้าย

จากแพค็เกตกล่องใส่กระเป๋าสตางคห์นงัผูช้าย ถดัมาเกิดจากการจดับูทแสดงสินคา้ โดยสนใจเลือกซ้ือยี่หอ้ท่ีมีการ

ประชาสมัพนัธ์ เลือกซ้ือท่ีมีซ้ือ 1แถม 1 เลือกซ้ือท่ีมีส่วนลดสินคา้ และแจกรางวลัชิงโชค 

ดา้นปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ พบว่า กลุ่มตวัอย่างเลือกซ้ือกระเป๋าสตางค์

หนงัผูช้ายท่ีเป็นแบรนดด์งัระดบัโลกมากกว่ากระเป๋าท่ีไม่ไดเ้ป็นแบรนดด์งัระดบัโลก โดยเลือกซ้ือกระเป๋าสตางค์

หนงัผูช้ายตามดารา ศิลปิน หรือนกัร้องท่ีช่ืนชอบ และเลือกซ้ือกระเป๋าสตางค์หนงัผูช้ายท่ีมีการส่งออกขายไปยงั

ต่างประเทศ 

ดา้นพฤติกรรมเลือกซ้ืออ่ืนๆ พบว่า กลุ่มตวัอย่างเลือกซ้ือกระเป่าสตางคห์นงัผูช้ายท่ีมีดีไซต์หรูหรา เป็น

อนัดบัแรก รองมาเป็นกระเป๋าสตางค์หนงัผูช้ายท่ีมีดีไซต์เรียบๆ และเลือกซ้ือกระเป๋าสตางค์หนงัผูช้ายใหม่ 1 - 2 

คร้ังต่อปี 

ดา้นปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งซ้ือ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงั อ่ืนๆ นอกจากกระเป๋า

สตางคห์นงัผูช้าย เช่น พวงกญุแจหนงั กรอบใส่ iPad หนงั และหากมีการเลือกซ้ือระหวา่งกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้าย

และกระเป๋าสตางคห์นงัพลาสติกจะเลือกซ้ือกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายมากกวา่ 

      

     สถิตเชิงอนุมาน 

 การแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าสตางค์หนังผูช้ายในเขตวงเวียนใหญ่ จงัหวดักรุงเทพมหานคร เพ่ือตอ้งการ

แบ่งกลุ่มผูท่ี้มีพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนั โดยกรวิเคราะห์จะใชต้วัแปรคาํถาม 

ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการเลือกซ้ือกระเป๋าสตางค์หนงัผูช้าย โดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์กลุ่มดว้ย 

Cluster Analysis จากคาํถามทั้ง 45 ขอ้ โดยวิธี Hierarchical Cluster Analysis เพ่ือพิจารณาจาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสม 

และใช ้K-Mean คาํนวณหาระยะห่างของขอ้มูลเพ่ือกาํหนดจาํนวน (Cluster) โดยผลการแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม  

 

      อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาคน้พบวา่ ประเภทกระเป๋าสตางคห์นงัท่ีกลุ่มตวัอย่างทั้ง 200 คนเลือกซ้ือ

มกัเป็นหนงัชา้ง และหนงักระเบน ส่วนหนงัอ่ืนๆซ้ือคละกนัไป โดยมกัเลือกซ้ือกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายไซน์ขนาด 12 

- 14 ซม. และ 22 ซม. มากกว่าแบบสั้น 11 ซม. โทนสีมกัจะเลือกสีโทนเยน็เป็นหลกั มากกว่าสีโทนร้อน ลกัษณะการ

ตกแต่งท่ีนิยมเลือกซ้ือกนัจะเป็นการตกแต่งดว้ยการปักเป็นเปียเป็นพู่ และเลือกซ้ือท่ีตกแต่งดว้ยพลาสติกท่ีนูนเป็นรูป

ต่างๆ รองลงมา และส่ิงเร้าท่ีกระตุน้ให้เกิดการเขา้ถึงนาํไปสู่การเลือกซ้ือ คือการไดรั้บคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญ และ

การจดับูทแสดงสินคา้ ทั้งน้ีมกัซ้ือผา่นช่องทางอินเตอร์เน็ตเป็นท่ีแรก และหา้งสรรพสินคา้เป็นท่ีถดัมา 
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5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     จากผลการศึกษาสามารถสรุปผล ไดด้งัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 มีจาํนวน 26 คน เป็นกลุ่มท่ีเลือกซ้ือกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายเท่านั้น เป็นหนงัท่ีทาํดว้ยหนงัจระเข ้

หรือป้ัมเป็นลายหนงัจระเข ้และซ้ือกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายท่ีป้ัมเป็นลายหนงัชา้ง โดยใหค้วามสาํคญัเร่ืองวสัดุท่ี

เหนียวและคงทน และเลือกตกแต่งกระเป๋าสตางค์ผูช้ายดว้ยวสัดุท่ีเป็นโลหะ เลือกซ้ือเพราะไดรั้บคาํแนะนาํจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ และการจดับูทแสดงสินคา้ นอกจาน้ียงัซอ้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงัอ่ืนๆอีกดว้ย 

กลุ่มท่ี 2 มีจาํนวน 111 คน  เป็นกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายท่ีทาํดว้ยหนงัแกะ 

และหนงัพลาสติก PVC ท่ีมีขนาดสั้น 11 ซม. โดยตกแต่งรูปแบบกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายดว้ยพลาสติกนูนเป็นรูป 

และเลือกซ้ือใหเ้ป็นของขวญัในโอกาสต่างๆ ทั้งยงัเลือกซ้ือกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายตามดาราและศิลปินท่ีช่ืนชอบ 

โดยเลือกซ้ือผ่านทางช่องทางอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการเลือกซ้ือคือการประชาสัมพนัธ์ และยงั

เลือกซ้ือกระเป๋าสตางคผ์ูช้ายท่ีส่งออกต่างประเทศอีกดว้ย 

กลุ่มท่ี 3 มีจาํนวน 63 คน เป็นกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายเพียงอย่างเดียว โย

เลือกซ้ือกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายท่ีทาํดว้ยหนงัววั โดยเลือกวสัดุท่ีความนุ่มนุ่ม และเป็นโทนสีเยน็ และเป็นกระเป๋า

สตางค์หนงัผูช้ายท่ีสามารถทาํความสะอาดไดง่้ายเหมือนกบักระเป๋าสตางค์หนงั PVC โดยจะเลือกซ้ือปีละ 1 - 2 

คร้ัง ปัจจยัทีทาํใหเ้กิดการเลือกซ้ือคือการประชาสมัพนัธ์ 

 

     ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ังนี ้

1. นาํผลศึกษาท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายไปใชใ้นการพฒันารูปแบบสินคา้ให้

ตรงกบัพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายของลูกคา้แต่ละกลุ่ม แต่กต็อ้งคาํนึงถึงค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนตามวสัดุ

ประเภทหนงั ซ่ึงมีราคาไม่เท่ากนั โดยเฉพาะหนงักระเบน และหนังจระเขท่ี้มีราคาสูงกว่าหนงัประเภทอ่ืนๆมาก 

ดงันั้นหากมีการปรับพฒันาสินคา้ เช่นการเพ่ิมช่องการ์ดรีดเดอร์ (Card Reader) ก็ตอ้งนาํช้ินหนงัมาติดเพ่ิมในตวั

กระเป๋า ส่งผลใหร้าคากระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายประเภทหนงัท่ีมีราคาแพงเพ่ิมมากข้ึน ก็ตอ้งมีกลยุทธ์ทางการตลาด

เขา้มามีส่วนร่วมดว้ย เพราะผลจากการศึกษาพบวา่กลุ่มลูกคา้นอกจากมีพฤติกรรมต่างกนั ยงัมีรายไดต่้างกนัอีกดว้ย 

2. จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นการตลาด คือการโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การจดับูทแสดงสินคา้ และ

การไดรั้บคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญ นั้นมีส่วนในการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าสตางค์หนงัผูช้าย  สําหรับโรงงานหรือ

บริษทัท่ีทาํกระเป๋าสตางค์หนังผูช้ายแบบคา้ปลีก ควรนาํผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ท่ีไดรั้บการออกแบบให้ตรงกบัความ

ตอ้งการของผูซ้ื้อ มานําเสนอร่วมกบัสินคา้กระเป๋าสตางค์หนังรูปแบบเดิม  ในขณะท่ีโรงงาน หรือบริษทัผลิต

กระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายแบบคา้ส่ง ควรจะมีการนาํเสนอสินคา้ใหม่ใหแ้ก่พ่อคา้คนกลาง หรือเพ่ิมช่องทางการจดั

จาํหน่ายเป็นแบบคา้ปลีกท่ีเนน้ปริมาณการสัง่ซ้ือตั้งแต่ 12 ช้ินข้ึนไปต่อ 1 ออร์เดอร์ เพ่ือกระจายสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั

ในตลาดกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้าย 

3. ช่องทางการจดัซ้ือจากการศึกษาว่า ช่องทางการจดัซ้ืออินเตอร์เน็ตมาเป็นอนัดบัแรก และช่องทางการ

ซ้ือจากแหล่งท่องเท่ียวรองมา และทางหา้งสรรพสินคา้เป็นช่องทางสุดทา้ย นั้นแสดงว่ารูปแบบการขายไดพ้ฒันาไป
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ตามยุคสมยัท่ีส่ือทางอินเตอร์เน็ตไดเ้จริญกา้วหนา้ ดงันั้นจึงควรขยายช่องทางไปทางช่องทางอ่ืนเพ่ิมเช่น ช่องทาง 

Mobile Application และพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดดา้นออนไลน์ให้เพ่ิมมากข้ึน เช่นการสร้าง Brand Awareness 

ผา่นทางส่ือSocial Media ต่างๆ เป็นตน้ 

 

     กลยุทธ์ที่เหมาะสมกบักลุ่ม Cluster แต่ละกลุ่ม 

กลุ่มที่  1 กระตุ้นให้เกิดการซ้ือด้วยกลยุทธ์พนักงานชาย (Personal Strategy) ด้วยเน่ืองจากกลุ่มท่ี1 มี

พฤติกรรมในการเปิดรับผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้าย เช่นการนาํเสนอขายใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ผา่นทาง

โทรศพัท ์การเปิดการขายแบบอภิปรายสินคา้ผา่นทางการอบรม หรือพูดถึงแนวทางการพฒันาธุรกิจกระเป๋าสตางค์

หนงัผูช้าย 

กลุ่มที่ 2 กระตุน้การซ้ือโดยสร้างเวบ็ E-Commerce สร้างแคตตาลอ็กออนไลน์ใหลู้กคา้ไดเ้ลือกซ้ือประเภท

กระเป๋าสตางคห์นงัผูช้าย ประเภทการตกแต่ง ประเภทวสัดุท่ีใชท้าํ และนาํเสนอขายกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้ายในช่วง

เทศกาลต่างๆ ดว้ยกลยุทธ์ทางดา้นราคา นาํเสนอโปรโมชัน่ เช่นในช่วงเทศกาลคริสมาสต์ เทศกาลปีใหม่ ให้ลด

ราคากระเป๋าสตางคห์นงัผูช้าย และอาจมีการสะสมคูปองแลกซ้ือของรางวลั และนาํดาราหรือศิลปินมาโปรโมทสิน

คา้ เน่ืองจากกลุ่มท่ี 2 มีพฤติกรรมซ้ือของทางอินเตอร์เน็ต เลือกซ้ือตามดาราศิลปินท่ีช่ืนชอบ 

กลุ่มที่ 3 กระตุน้การเลือกซ้ือดว้ยการใชก้ลยทุธ์ดา้นออกแบบผลิตภณัฑ ์ออกแบบกระเป๋าสตางคห์นงัผูช้าย

ให้ตรงตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ท่ี 3 โดนผลิตเป็นสีโทนเยน็ เลือกวสัดุหนงัท่ีมีความนุ่มน่ิม ง่ายต่อการทาํ

ความสะอาด ดว้ยหนงัววั หนงัแกะ และส่งเสริมการขายดว้ยการส่งแคตตาลอ็กไปทางไปรษณีย ์
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The research of the factor which effected to employee and their honest, in 
Whatthana Solution engineering group. 

กญั�ุตา  พ่วงเนตร1 และ พรีพงษ์ ฟูศิริ2   

Gunyuta  Phungnet and Piraphong Foosiri 

บทคดัย่อ 

     งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานและศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา 

ได้แก่ พนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท  ว.วฒันาโซลูชั่น เอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด จํานวน 160 คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือ

แบบสอบถาม นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์ประกอบดว้ย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ

ทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 และการ

วิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน(Pearson’s correlation coefficient) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 
     ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานบริษทั  ว.วฒันาโซลูชั่น เอ็นจิเนียร่ิง ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา และอายุการทาํงานมีความจงรักภกัดีต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั ส่วนรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมี

ความจงรักภกัดีต่อองค์แตกต่างกัน แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยมี

ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ปัจจยัจูงใจในการทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

และปัจจยัคํ้ าจุนดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และดา้นความมัน่คงในงานโดยรวมอยู่

ในระดบัมาก ปัจจยัคํ้ าจุนดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้าโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนดา้น

เงินเดือนโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย  

คาํสาํคญั : แรงจูงใจในการทาํงาน  ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 

Abstract 

     The purpose of this research were the personality factor which effected to employees’ honesty and a relationship 
between works engagement and honesty. Sample group is employees of Whatthana Solution engineering group, there 
are 160 people. The research instruments were used a questionnaires,and also collected some more information from a 
group trials observation. It had been showed by using the statistic which featured by percentage, standard deviation, 
mean average, T-test, the one-way analysis of variance(the statistic significantly at 0 . 0 5  level) ,and Pearson’s 
correlation (the statistic significantly at 0.01 level) 
     The result of the study was as the following. The personality factors of Whatthana Solution engineering group were 
age, gender, status, level of education and work experiences.by the way they could not show a clear result which meant 
they are not different. On the other hand, difference salaries were effect to personal’s honesty. Engagement was 
effected to the personal’s honesty in the same way, the factor of engagement as progress, type of work, policy, 
management of environment and especially stable of their status, fellow and for salaries were in a minor level 
Keywords : work engagement and honesty . 

*นกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพมหานคร  

**อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพมหานคร 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชีคร้ังท่ี 5                                                                          68 
 

 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

     ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าสูงสุดอยา่งหน่ึงขององคก์ร เพราะเป็นทรัพยากรท่ีใชท้รัพยากรอ่ืน ๆ ให้

เกิดผลผลิตตามท่ีองค์กรต้องการ ดังนั้นทรัพยากรบุคคลจึงเป็นปัจจัยท่ีองค์กรไม่สามารถขาดได้ เพราะถา้ขาด

ทรัพยากรบุคคลจะส่งผลต่อกระบวนการทาํงาน งานท่ีองค์กรทาํอาจเกิดการล่าชา้ หรือเกิดความเสียหาย องค์กรจึง

จาํเป็นท่ีจะตอ้งรักษาพนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถ ให้ทาํงานอยู่กบัองคก์รใหน้านท่ีสุดหรือลดอตัราการลาออก

ของพนกังานลง เพ่ือลดตน้ทุนในการรับพนกังานใหม่ เพราะการรับพนักงานใหม่เขา้ทาํงานจะตอ้งใชต้น้ทุนท่ีสูง 

เร่ิมตั้งแต่ การติดประกาศรับสมคัรพนกังาน การคดัเลือก การฝึกอบรมพนกังานก่อนเขา้ทาํงาน บุคลากรในองคก์าร

จึงเปรียบเสมือน "ตน้ทุน" ท่ีมีค่ามหาศาล อีกทั้งยงัเป็นตน้ทุนท่ีองค์การตอ้งรักษาและลงทุนเพ่ิมเติมอย่างสมํ่าเสมอ 

(ศิริพงศ ์อินทวดี, 2541)   ทาํใหใ้นปัจจุบนัองคก์รต่าง ๆ ไดใ้ห้ความสาํคญักบัการทาํใหพ้นกังานเกิดความจงรักภกัดี

ต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะบุคลากรท่ีมีความจงรักภกัดีต่อองค์กรจะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมี

ประสิทธิภาพ ในทางตรงกนัขา้มถา้บุคลากรขาดขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน ก็จะเป็นสาเหตุในการขาดงาน การ

ลาออก หรือปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา  

     บริษทั  ว.วฒันาโซลูชัน่ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ไดใ้หค้วามสาํคญัวา่ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดในการทาํ

ให้องค์กรดาํเนินธุรกิจเป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้จึงเน้นให้ความสําคัญเร่ืองการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ปรับเปล่ียนแรงจูงใจในการทาํงานใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร จากเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้

จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีต่อ

องคก์รของพนกังานวา่มีความสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่อยา่งไรและปัจจยัดา้นใดบา้งท่ีส่งผลต่อความ

จงรักภกัดีสมมติฐานของการวิจยั มีดงัน้ี คือ 1) ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั ว.วฒันาโซลูชัน่ เอน็จิเนียร่ิง 

จาํกดั ท่ีต่างกนัมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั และ 2) แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ว.

วฒันาโซลูชัน่ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั มีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน 

2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
      

     การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร

ของพนกังาน ผูวิ้จยัไดท้าํการทบทวนวรรณกรรม โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 

     ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร คือ การไม่อยากจากไปไหน มีความรู้สึกรักในองคก์ร ซ่ึงในองคก์รอาจจะมีส่ิงจูงใจท่ี

ทาํใหท้าํงานท่ีในองคก์รต่อไปอยา่งมีความสุข (กรองกาญจน ์ทองสุข, 2554) 

ทฤษฎีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 

Hoy & Rees (1974 อา้งใน กรองกาญจน์ ทองสุข, 2554) กล่าวว่า ความจงรักภักดีเป็นส่ิงท่ีทาํให้แสดงออกถึง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัองคก์ร ถา้มีความจงรักภกัดีท่ีมีต่อองคก์รมาก 
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แนวโนม้อตัราการลาออกก็จะนอ้ยลงองคป์ระกอบของความจงรักภกัดี ประกอบดว้ย 3 มิติ ดงัแสดงในภาพ 1 และ

รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

     1. พฤติกรรมท่ีแสดงออก (Behavioral Aspect) มีการตอบสนองออกมาโดยแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง 

ซ่ึงอาจจะมาจากทศันคติของบุคคลทาํใหเ้กิดพฤติกรรมข้ึน บุคคลนั้นจะมีทศันคติเชิงบวกต่อส่ิงท่ีไดท้าํถึงแมว้่าจะ

ไม่สอดคลอ้งกบัทศันคติในตอนแรกก็ตามถา้ทาํไปแลว้คนเราก็จะทาํการเปล่ียนแปลงทศันคติใหดี้ข้ึน หรือการไม่

อยากยา้ยจากองคก์รนั้น 

     2. ความรู้สึก (Affective Aspect) หมายถึง อารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดจากความชอบหรือไม่ชอบ เช่น การมีความรัก

ต่อองคก์รหรือความพึงพอใจในองคก์รนั้น 

     3. การรับรู้ (Cognitive Aspect) หมายถึง ค่านิยม ความเช่ือท่ีบุคคลไดย้ึดถือ เช่นความเช่ือมัน่ในองคก์รหรือความ

ไวว้างใจในองคก์ร 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน 

     ทฤษฎีสองปัจจยั ของ Herzberg  เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความพอใจในงานท่ีทาํอยู ่เน่ืองจากปัจจยั

เหล่าน้ีสามารถก่อให้เกิดความพึงพอใจในงานได้สูง ได้แก่ ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ   ความสําเร็จของงาน 

ความก้าวหน้า โอกาสในการเติบโต และได้รับการยอมรับนับถือ เป็นต้น จึงเรียกปัจจัยกลุ่มน้ีว่า ปัจจัยจูงใจ 

(Motivators) ส่วนปัจจยัท่ีอาจทาํให้เกิดความไม่พึงพอใจ ไม่ใช่งาน แต่เป็นเง่ือนไขแวดลอ้มภายนอกของงาน เช่น 

นโยบายและการบริหารของหน่วยงาน ความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัผูบ้งัคบับญัชา ความมัน่คงในงาน สวสัดิการ สภาพ

การทาํงาน และความเป็นอยู่ส่วนตวั เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีถา้ไดรั้บการตอบสนอง ก็จะช่วยป้องกนัปฏิกิริยาทางลบ

จากพนักงาน ซ่ึงเฮิร์ซเบิร์ก พยายามช้ีให้นักบริหารเห็นว่า ควรใชปั้จจยัจูงใจเป็นตวักระตุน้ในการทาํงาน เพ่ือสร้าง

แรงจูงใจในการทาํงาน พนักงานจะรู้สึกว่าตนเองมีความหมายในการทาํงาน งานทา้ทายความสามารถ มีโอกาส

พฒันาตนเอง พนกังานจะเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน เม่ือพนกังานมีความพึงพอใจในการทาํงานก็จะเกิดความ

จงรักภกัดีต่อองค์กรการช้ีวดั ความภกัดีประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก ดา้นความรู้สึก และ

ดา้นการรับรู้(Hoy & Rees ; 1974) 

 

กรอบแนวคิด  มีลกัษณะดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

-เพศ    - อาย ุ   - การศึกษา   -สถานภาพ  - รายได ้ - อายงุาน 

ความจงรักภักดต่ีอองค์กร 

- ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

 - ดา้นความรู้สึก 

 - ดา้นการรับรู้ 

แรงจูงใจในการปฏิบตังิาน 

ปัจจยัจูงใจ (Motivator) 

-ความกา้วหนา้ในอาชีพ - ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 

ปัจจยัคํา้จุน (Hygiene Factor) 

-นโยบายและการบริหาร  - สภาพแวดลอ้มการทาํงาน  

 -ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและหวัหนา้    

-เงินเดือน     

 -ความมัน่คงในงาน 
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3. ระเบียบวธีิวจิัย 
 

3.1 กลุ่มตวัอย่าง  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงาน บริษทั ว.วฒันาโซลูชัน่ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั จาํนวน 

160 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จากพนักงานระดบัปฏิบัติการทั้ งหมด 160  คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม โครงสร้างแบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่  ส่วนท่ี 1 สอบถาม

ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานส่วนท่ี 2 ถามขอ้มูลท่ีเป็นปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานและปัจจยัคํ้าจุนท่ีส่งผล

ต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ในดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก ดา้น

ความรู้สึก ดา้นการรับรู้ ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามต่อการสร้างความจงรักภกัดีของพนกังาน 

3.2 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัไดใ้ช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่ าเฉ ล่ีย (Mean) ค่ าส่วน เบ่ียงเบ น มาตรฐาน  (Standard Deviation) และนําเสน อใน รูป ตาราง

ประกอบการบรรยาย การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศกบัความจงรักภกัดี

ต่อองคก์ารของพนกังาน โดยใชส้ถิติทดสอบที(t-test) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล 

ดา้นอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายุการทาํงานกบัความจงรักภกัดีต่อองค์กรของ

พนกังาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

 

4. ผลการวจิัย 

     พนกังานบริษทั ว.วฒันาโซลูชัน่ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.3 เป็นเพศชาย และส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มี

อายรุะหวา่ง 20 - 29 ปี ร้อยละ 55 สถานภาพโสดมากท่ีสุด ร้อยละ 60.6  โดยจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด 

ร้อยละ 51.8 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 25,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70 และมีอายุการทาํงาน 1-3 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 48.8   

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั ว.วฒันาโซลูชัน่ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดัท่ีต่างกนัมีความจงรักภกัดี

ต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั  

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั ว.วฒันาโซลูชัน่ เอน็จิ

เนียร่ิง จาํกดั 

ลาํดบั สมมติฐาน สถิติท่ีใช ้ P-Value ผลการทดสอบ 

1 เพศท่ีแตกต่างกนัจะมีความ

จงรักภกัดีต่อองคก์รแตกต่างกนั 

t-test 0.58 ปฏิเสธ 

2 กลุ่มอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีความ

จงรักภกัดีต่อองคก์รแตกต่างกนั 

One-Way 

ANOVA 

0.11 ปฏิเสธ 

3 กลุ่มสถานะภาพท่ีแตกต่างกนั

จะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร

แตกต่างกนั 

One-Way 

ANOVA 

0.13 ปฏิเสธ 
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4 กลุ่มระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง

กนัจะมีความจงรักภกัดีต่อองค์

แตกต่างกนั 

One-Way 

ANOVA 

0.74 ปฏิเสธ 

5 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี

แตกต่างกนัจะมีความจงรักภกัดี

ต่อองคแ์ตกต่างกนั 

One-Way 

ANOVA 

0.00 ยอมรับ 

6 กลุ่มอายกุารทาํงานท่ีแตกต่าง

กนัจะมีความจงรักภกัดีต่อองค์

แตกต่างกนั 

One-Way 

ANOVA 

0.25 ปฏิเสธ 

การทดสอบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีแตกต่างกนั ผลการทดสอบ 

สมมติฐานพบวา่ เพศกบัความจงรักภกัดีของกลุ่มตวัอย่างพนกังานบริษทั ว.วฒันาโซลูชัน่ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั โดยใช้

สถิติทดสอบที(t-test) พบว่า P-Value เท่ากบั .59 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ค่าระดบันยัสาํคญั .05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

แสดงวา่ พนกังานบริษทั ว.วฒันาโซลูชัน่ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดัท่ีมีเพศต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อองคก์ารไม่แตกต่าง

กัน อายุกับความจงรักภักดีของพนักงานบริษัท ว.วฒันาโซลูชั่น เอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด โดยใช้ค่าสถิติ One-way 

ANOVA พบว่า P-Value เท่ากบั .35 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน แสดงว่าพนกังานบริษทั ว.วฒันาโซลูชัน่ เอ็นจิ

เนียร่ิง จาํกดั ท่ีมีอายุต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อองค์การไม่แตกต่างกนั สถานภาพกบัความจงรักภกัดีต่อองค์การ

ของสถานภาพกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั ว.วฒันาโซลูชัน่ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั โดยใชค่้าสถิติ 

One-way ANOVA พบว่า P-Value เท่ากบั .46 ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่าระดบันยัสําคญั .05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

แสดงว่าพนกังานบริษทั ว.วฒันาโซลูชัน่ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อองค์การไม่

แตกต่างกนั ระดบัการศึกษากบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ารของกลุ่มตวัอย่างพนกังานบริษทั ว.วฒันาโซลูชัน่ เอน็จิ

เนียร่ิง จาํกดั  โดยใชค่้าสถิติ One-way ANOVA พบวา่ P-Value เท่ากบั .36 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ค่าระดบันยัสาํคญั .05 จึง

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน แสดงว่าพนกังานบริษทั ว.วฒันาโซลูชั่น เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั ท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มี

ความจงรักภกัดีต่อองค์การไม่แตกต่างกนั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัความจงรักภกัดีต่อองค์การของกลุ่มตวัอย่าง

พนกังานบริษทั ว.วฒันาโซลูชัน่ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดัโดยใชค่้าสถิติ One-way ANOVA พบว่า P-Value เท่ากบั .14 ซ่ึง

มีค่ามากกว่าค่าระดบันยัสําคญั .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน แสดงว่าพนกังานบริษทั ว.วฒันาโซลูชัน่ เอน็จิเนียร่ิง 

จาํกดั ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อองคก์ารแตกต่างกนั อายุการทาํงานกบัความจงรักภกัดีต่อ

องค์การของกลุ่มตวัอย่างพนักงานบริษทั ว.วฒันาโซลูชั่น เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั  โดยใชค่้าสถิติ One-way ANOVA 

พบว่า P-Value เท่ากบั .36 ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่าระดบันัยสําคญั .05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน แสดงว่า พนักงาน

บริษทั ว.วฒันาโซลูชัน่ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ท่ีมีอายกุารทาํงานต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ว.วฒันาโซลูชัน่ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (ฝ่ายปฏิบติัการ) 

มีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 
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ตารางท่ี 2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 

แรงจูงใจในการทาํงาน  ความจงรักภกัดี  

R P-Value ระดบัความสมัพนัธ์ 

ความกา้วหนา้ในอาชีพ 0.55 0.00** มาก 

ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 0.46 0.00** มาก 

นโยบายและการบริหาร 0.50 0.00** มาก 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 0.29 0.00** มาก 

ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและหวัหนา้ 0.37 0.00** ปานกลาง 

เงินเดือน 0.16 0.05* นอ้ย 

ความมัน่คงในงาน 0.51 0.00** มาก 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01         *   มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

      การทดสอบแรงจูงใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อองค์กรของพนกังาน ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา่ ปัจจยัจูงใจในการทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นนโยบาย

และการบริหาร ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และดา้นความมัน่คงในงาน มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนั ใน

ระดบัมาก อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 กล่าวคือ หากพนกังานมีปัจจยัจูงใจโดยรวมมากข้ึน จะมีความ

จงรักภกัดีต่อองคก์ารเพ่ิมข้ึนในระดบัมาก 

      การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัจูงใจในการทาํงานกบัความจงรักภักดีต่อองค์การ ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า ปัจจยัจูงใจในการทาํงานของพนักงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้า อยู่ใน

ระดบัปานกลาง อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 กล่าวคือ หากพนกังานมีปัจจยัจูงใจโดยรวมมากข้ึน จะมี

ความจงรักภกัดีต่อองคก์ารเพ่ิมข้ึนในระดบัปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัจูงใจในการทาํงานของพนักงาน ดา้นเงินเดือน อยู่ในระดบัน้อย อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ หากพนกังานมีปัจจยัจูงใจโดยรวมมากข้ึน จะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์าร

เพ่ิมข้ึนในระดบันอ้ย 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

     การศึกษา เร่ือง การศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํงานท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีต่อองค์กรของพนักงาน 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศชาย มีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี สถานภาพโสด โดยจบการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 25,000 บาท และมีอายุการทาํงาน 1-3 ปี   ผลการศึกษาคือปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) ทุกดา้น หมายความว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความจงรักภกัดีต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั ยกเวน้

ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ียอมรับสมมติฐานหลกั(H0) หมายความว่า  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีความ

จงรักภกัดีตอองคก์รท่ีแตกต่างกนั และเพ่ือศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดี

ต่อองคก์ร ผลการศึกษาคือยอมรับสมมติฐานรอง(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) หมายความว่า แรงจูงใจใน
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การทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบังานวิจยัของนพรัตน ์

ศรีสะอาด (2557) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการส่งเสริมให้พนักงานธนาคารมีความจงรักภักดีต่อองค์กร 

กรณีศึกษา พนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตจงัหวดัพิษณุโลก พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น เพศ อายุ ตาํแหน่ง

องค์การ อายุการทาํงาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการทาํงานและความจงรักภกัดีต่อองค์กร ส่วนใน

ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นงานกบัความพึงพอใจในการทาํงานและความจงรักภกัดีต่อองคก์รพบวา่ ปัจจยั

ดา้นต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการทาํงานและความจงรักภกัดีต่อองคก์ร  ซ่ึงหากองคก์รมีการสร้าง

แรงจูงใจในการทาํงาน โดยเฉพาะด้านความก้าวหน้าในอาชีพ เพ่ือเป็นการจูงใจให้กับพนักงานให้เกิดความ

จงรักภกัดีต่อองคก์รเพ่ิมข้ึนมากดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของแสงเดือน รักษาใจ (2553)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร กรณีศึกษา บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  สํานักงานใหญ่ 

ผลการวิจยัพบว่า  ความรู้สึกต่อโอกาสกา้วหน้าจากการทาํงาน และมีโอกาสท่ีจะไดเ้ล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงในการ

ทาํงาน มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทน์ภสั ชาํนาญเพชร (2557) 

ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัความภกัดีของพนกังานท่ีมีผลต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) พบว่า 

ด้านผูบ้ังคับบัญชา ด้านเพ่ือนร่วมงาน ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้านโอกาส และความก้าวหน้าในการ

ปฏิบติังาน และดา้นความยุติธรรมในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์เก่ียวกบัความภกัดีของพนักงานธนาคารนอ้ย 

และดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ดา้นผลตอบแทนและรายได ้มีความสมัพนัธ์

ต่อระดบัประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน เน่ืองจากระดบัความคิดเห็นของพนกังาน บริษทั  ว.วฒันาโซลูชัน่ 

เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ท่ีมีต่อแรงจูงใจในการทาํงานดา้น ๆ อยู่ในระดบัมาก มีเพียงดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน

และหวัหนา้ ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นเงินเดือนท่ีอยูใ่นระดบันอ้ย  

 

ขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํงานท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีต่อองค์กรของพนักงาน 

กรณีศึกษาบริษทั  ว.วฒันาโซลูชัน่ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั สามารถสรุปขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา ดงัน้ี 

 1) องคก์รควรให้ความสาํคญัในเร่ืองแรงจูงใจของพนกังานโดยเฉพาะในดา้นท่ีพนกังานมีระดบัความคิดเห็นนอ้ย

ท่ีสุด นัน่คือ ดา้นผลตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน องค์กรไม่สามารถข้ึนเงินเดือนตามท่ีพนกังานทุกคนตอ้งการได ้แต่

อาจจะจูงใจพนกังานดว้ยการจดัสวสัดิการหรือผลประโยชน์ในดา้นอ่ืน ๆ เพ่ือทาํใหสุ้ขภาพชีวิตของพนกังานดีข้ึน  

พนกังานกจ็ะมีความสุขและจะทุ่มเทการทาํงานใหม้ากยิ่งข้ีน 

2) ดา้นท่ีพนักงานให้ความคิดเห็นเฉล่ียนอ้ยลงมา คือดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและหัวหนา้ พนกังานมี

ระดบัความคิดเห็นระดบัปานกลาง ผูบ้ริหารควรช้ีแจงนโยบาย และแนวทางการปฏิบติังานต่าง ๆ อยา่งชดัเจนใหแ้ก่

พนกังานเพ่ือให้พนกังานเขา้ใจและสามารถนาํไปปฏิบติัได ้และควรสนบัสนุนให้พนกังานทาํงานเป็นทีมมากข้ึน 

และตั้งเป้าหมายเป็นเป้าหมายของทีม เพ่ือจูงใจให้พนักงานทาํงานอย่างสามคัคีลดช่องว่างระหว่างหัวหน้าและ

พนกังาน  งานท่ีปฏิบติักเ็ป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
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การเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบสิทธิการเช่า

กบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

Comparison of performance of leasehold property fund with a freehold 

property fund 

กานต์ เลศิสุทธิวงค์1  และ บุญเลิศ จิตรมณโีรจน์2 

Kan Lertsutthiwong and Boonlert Jitmaneeroj 

 

บทคดัย่อ 

 การเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์บบสิทธิการเช่ากบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

แบบเจา้ของกรรมสิทธ์ิ โดยมีวตัถุประสงค์ ในการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนส่วนเกินและความเส่ียงของกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย ์กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และทาํการแบ่งกลุ่มประเภทของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

โดยใช้ค่าอลัฟ่า(Outperform ,Underperform market) และค่าเบตา้ (Aggressive,Defensive stock) การศึกษาพบว่า กองทุน

รวมอสังหาริมทรัพยท่ี์ Outperform market ส่วนใหญ่เป็นกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์บบ Leasehold ส่วนกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยแ์บบ Freehold ส่วนใหญ่ให้อตัราผลตอบแทนส่วนเกินเท่ากบัตลาด และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ทั้ง 2 ประเภท มีความเส่ียงนอ้ยกว่าตลาด ซ่ึงหมายความว่า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์ั้งหมดเป็น Defensive stock 

ซ่ึงเหมาะสมกบัการลงทุนในสภาวะท่ีตลาดอยูใ่นช่วงขาลงหรือในสภาวะท่ีตลาดผนัผวน 

 

Abstract 

Comparison of performance of the leasehold property fund with a freehold property fund. The purpose is 

comparison of excess yield and risk of property funds with the Stock exchange of Thailand. Classification of 

property funds by using the alpha value (outperform , underperform market) and beta value  

(aggressive,defensive stock). The study found the most outperform market property funds are leasehold property 

funds. And the most freehold property funds provide excess return equal to market. Property funds of both types 

are less risky than the market. Means that all property funds are defensive stock. This is suitable for investment in 

a market down or in volatile market conditions. 
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1.บทนํา 

      

     ในปัจจุบนัน้ีประชาชนหนัมาใหค้วามสนใจ การลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ มากข้ึน เพ่ือเป็นทางเลือกใน

การออมเงิน และสร้างผลตอบแทนให้มากข้ึน เพ่ือสร้างความมัง่คัง่ใหก้บัตนเอง รวมทั้งมีการวางแผนทางการเงิน

เพ่ือใหไ้ปสู่เป้าหมายทางการเงินท่ีตนเองตั้งไว ้ซ่ึงการลงทุนของนกัลงทุนในปัจจุบนัมีการเลือกลงทุนในหลกัทรัพย์

หลาย ๆ แบบ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความเส่ียงท่ีนกัลงทุนแต่ละคนสามารถยอมรับได ้โดยท่ีมีทางเลือกในการลงทุนทั้งการ

เลือกลงทุนใน หุ้นสามัญ หุ้นกู้ ตราสารอนุพันธ์ กองทุนรวมประเภทต่าง ๆ  ซ่ึงการลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์(PROPERTY FUND) ก็เป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอีกทางเลือกหน่ึงในการลงทุนของนกัลงทุน 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์บบเจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

(Freehold) 2.กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์บบสิทธิการเช่า (Leasehold) สาํหรับประโยชน์ของการลงทุนในกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย ์คือ เพราะมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสมํ่าเสมอจากเงินปันผลในระยะยาวและสามารถซ้ือ

ขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดต้ลอด จึงมีความคล่องตวัมากกว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโ์ดยตรง นอกจากน้ียงั

เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีความผนัผวนของราคาตํ่า (Defensive Stocks) ซ่ึงการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ป็น

อีกทางเลือกหน่ึงท่ีนักลงทุนให้ความสนใจ ดงันั้นนักลงทุนจะตอ้งศึกษาขอ้มูลปัจจยัต่าง ๆ  อตัราผลตอบแทน 

ความเส่ียงในการลงทุนในหลกัทรัพย ์ใหร้อบคอบ และใหเ้หมาะสมกบัตนเอง ก่อนการตดัสินใจลงทุน 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

 

     แนวคิดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(Property Fund) (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,2558) วตัถุประสงค์

เพ่ือ ระดมเงินทุนจากประชาชน และนาํเงินท่ีไดไ้ปลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ โดยมีจุดมุ่งหมายหลกั คือ บริหาร

อสังหาริมทรัพยใ์หไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีสมํ่าเสมอในรูปของค่าเช่าหรือกาํไรสุทธิท่ีเกิดจากการดาํเนินงาน กองทุน

รวมอสังหาริมทรัพยถู์กกาํหนดว่าต้องจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือให้สามารถซ้ือขายได้เสมือนกับ

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนทัว่ไป 

     ทฤษฎีความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย ์(ตลาดการเงินและการลงทุนในหลกัทรัพย,์ 2555) มีการแบ่งความ

เส่ียงเป็น 2 ประเภท คือ 1.  ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk)  หมายถึง ความเส่ียง ซ่ึงนกัลงทุนไม่สามารถ

ควบคุมได ้ซ่ึงทาํใหร้าคาของหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลง ซ่ึงส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน

หลกัทรัพย ์และส่งผลกระทบกบัหลกัทรัพยท์ั้งหมดของตลาด หรือเรียกว่า ความเส่ียงของตลาด 2. ความเส่ียงท่ีไม่

เป็นระบบ หรือความเส่ียงเฉพาะตัว (Unsystematic Risk)  หมายถึง เป็นความเส่ียงเฉพาะของหลกัทรัพย์หรือ

สินทรัพยท่ี์เราลงทุนไวเ้ท่านั้น ไม่ไดเ้กิดข้ึนกบัหลกัทรัพยอ่ื์นๆ 

     ทฤษฎีแบบจาํลองการประเมินราคาของหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model : CAPM) หนงัสือการลงทุน 

(รศ.จิรัตน์ สังข์แกว้ / 2544) เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายเก่ียวกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวั 

ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการความสัมพันธ์ได้ ดังน้ี  Ri = Rf + β( Rm - Rf ) โดยท่ีค่าสัมประสิทธิเบต้า (beta 

coefficient) ใช้วดัค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ คือ beta มีค่าสูงกว่า 1 แสดงว่า หลกัทรัพยน์ั้น มีค่าความเส่ียงท่ีเป็น
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ระบบสูงกว่าความเส่ียงตลาด (Aggressive securities) ค่า beta มีค่าตํ่ากว่า 1 แสดงว่า หลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงท่ี

เป็นระบบตํ่ากว่าความเส่ียงตลาด (Defensive securities) และค่า beta เท่ากบั 1 แสดงว่า หลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียง

เท่ากบัตลาด และค่าสัมประสิทธ์ิคงท่ี 𝛼𝛼  เป็นค่าท่ีใชว้ดัอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของหลกัทรัพยเ์ทียบกบัอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด คือ ค่า 𝛼𝛼 > 0 แสดงวา่ หลกัทรัพยใ์หอ้ตัราผลตอบแทนส่วนเกินมากกวา่ตลาด (Outperform) 

ค่า 𝛼𝛼 = 0 แสดงวา่ หลกัทรัพยใ์หอ้ตัราผลตอบแทนส่วนเกินเท่ากบัตลาดและค่า 𝛼𝛼 < 0 แสดงว่า หลกัทรัพยใ์หอ้ตัรา

ผลตอบแทนส่วนเกินนอ้ยกวา่ตลาด (Underperform) 

      

     จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง (Kwame Addae-Dapaah,2010)  ศึกษาเร่ือง Defensiveness of US Equity REITs 

พบว่า ในการทดสอบความเป็น Defensive ของกองทรัสต์ ในช่วงเวลาท่ีเลือกมา ซ่ึงจากผลการทดสอบ พบว่า 

โดยทัว่ไปจะสนบัสนุนมุมมองท่ีว่ากองทรัสต์เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลา 26 – 30 กนัยายน 

2008 การลดลงของผลตอบแทนในกองทรัสต์นั้นลดลงน้อยกว่าผลตอบแทนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่ใช่กองทรัสต์ ดงันั้น 

ความเป็น Defensive ของกองทรัสต์ก็เหมือนกบัคนท่ีมีความสามารถจาํกดัยงัไงก็ไดเ้ปรียบคนท่ีไม่มีเลย (Jitmaneeroj 

and Buck,2014)  ศึกษาเร่ือง The segmentation of mutual funds : A new approach โดยนําแบบจําลอง Capital Asset 

Pricing Model และแบบจาํลอง Treynor-Mazuy Model มาใชใ้นการแบ่งกลุ่ม (Segmentation)  ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ใน

กลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ จาํนวนร้อยละ 14 ของกองทุนรวมท่ีใชก้ารบริหารเชิงรุก มีอตัราผลตอบแทนส่วนเกิน ความ

เส่ียงท่ีเป็นระบบ และความสามารถในการจบัจงัหวะการลงทุน แย่กว่าตลาดหลกัทรัพย ์ในขณะท่ีอีกร้อยละ 76 ใน

ประเทศตลาดเกิดใหม่ มีอตัราผลตอบแทนส่วนเกิน ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ และความสามารถในการจบัจงัหวะการ

ลงทุนดีกว่า ตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงสามารถนาํผลการศึกษามาใชใ้นการวางแผนลงทุนของนกัลงทุน โดยท่ีในประเทศท่ี

พฒันาแลว้นกัลงทุนไม่จาํเป็นตอ้งเลือกกองทุนท่ีบริหารเชิงรุก ซ่ึงมีผลการดาํเนินงานแย่กว่าตลาด นกัลงทุนสามารถ

เลือกกองทุนท่ีเป็นเชิงรับได ้เพราะมีค่าธรรมเนียมท่ีถูกกว่าตลาด ในขณะท่ีนกัลงทุนท่ีสนใจลงทุนในตลาดเกิดใหม่

ควรเลือกลงทุนในกองทุนเชิงรุก เพราะมีผลการดาํเนินงานท่ีดีกวา่ตลาด 

 

3.วธีิการศึกษา 

 

     การวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์บบสิทธิการเช่ากบักองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยแ์บบเจา้ของกรรมสิทธ์ิ มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary Data) ซ่ึง

ประกอบดว้ยขอ้มูลเชิงปริมาณรายวนั กลุ่มตวัอย่าง คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์บบเจา้ของกรรมสิทธ์ิ และ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์บบสิทธิการเช่า แบบละ 10 กองทุน ท่ีมีปริมาณการซ้ือขายเฉล่ียสูงสุด 10 อนัดบัแรก 

และมีวนัท่ีทาํการซ้ือขายมากกว่า 80 เปอร์เซนต ์ระหว่างวนัท่ี 01/11/2556 ถึง 31/10/2559 โดยใชแ้บบจาํลองสมการ 

CAPM ในการสร้างสมการถดถอย(Linear Regressions) โดยเป็นการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง อตัราผลตอบแทน

และความเส่ียงของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์บบสิทธิการเช่า เปรียบเทียบกบั กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์บบ

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ และเปรียบเทียบกบัดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผ่านโปรแกรมสําเร็จรูป Eviews 

นาํมาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
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     1. คาํนวณอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ และ คาํนวณอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพยแ์บบสิทธิการเช่าและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์บบเจา้ของกรรมสิทธ์ิ โดยใชร้าคาตลาดนาํมา

คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนซ่ึงเป็นราคาสะทอ้นต่อมุมมองของนกัลงทุนไปแลว้ 

    2. ใชส้ถิตเชิงพรรณนามาบรรยายถึงลกัษณะของขอ้มูลท่ีเก็บมาได ้เช่น ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด 

และกราฟ 

    3. ใช้สมการ CAPM ในการทดสอบสมมติฐาน ท่ีระดับนัยสําคัญ 5% (Significance Level = 5%) โดยท่ีจะ

ทาํการศึกษายอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเขียนสมการไดด้งัน้ี 

  ( 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑓𝑓𝑖𝑖) =  𝛼𝛼𝑖𝑖 +  𝛽𝛽𝑖𝑖 ( 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑓𝑓𝑖𝑖 ) + 𝜇𝜇𝑖𝑖  

สมการ ใชวิ้ธีการประมาณค่าดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary least squares) โดยมีการใช ้Newey – west 

correction เพ่ือแกไ้ขปัญหาเร่ืองความคลาดเคล่ือนมีความสมัพนัธ์กนัเอง (Auto correlation) และ ความคลาดเคล่ือน

มีความแปรปรวนไม่คงท่ี (Heteroskedasticity) 

    4. ทดสอบสมมุติฐาน โดยใชส้มมติฐาน ดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1  

  H0 : 𝛼𝛼 = 0 (กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยมี์อตัราผลตอบแทนส่วนเกินไม่แตกต่างจากตลาด) 

  H1 : 𝛼𝛼 ≠ 0 (กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยมี์อตัราผลตอบแทนส่วนเกินแตกต่างจากตลาด) 

สมมติฐานท่ี 2 

  H0 : 𝛽𝛽I = 1(กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยมี์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบเท่ากบัตลาด) 

  H1 : 𝛽𝛽I ≠ 1(กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยมี์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบไม่เท่ากบัตลาด) 

    5. แบ่งกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จากการทดสอบสมมติฐานของค่าสัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี 𝛼𝛼𝑖𝑖 และ

สัมประสิทธ์ิความชนั 𝛽𝛽𝑖𝑖 เพ่ือใหท้ราบว่าหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัมีลกัษณะแบบใด นกัลงทุนควรเลือกลงทุนแบบไหน

หรือเหมาะสมกบันกัลงทุนแบบใดซ่ึงสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 9 กลุ่ม ดงัตารางท่ี 1 

     Table 1 Jitmaneeroj,B. And Buck,R.(2014) “The segmentation of mutual funds 

 𝛽𝛽 > 1 

(Aggressive) 

𝛽𝛽 = 1 

(Neutral) 

𝛽𝛽 < 1 

(Defensive) 

𝛼𝛼 < 0 

(Underperform) 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 

𝛼𝛼 = 0 

(Neutral) 
กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มท่ี 6 

𝛼𝛼 > 0 

(Outperform) 
กลุ่มท่ี 7 กลุ่มท่ี 8 กลุ่มท่ี 9 

อา้งอิงจาก : Jitmaneeroj,B. And Buck,R.(2014) “The segmentation of mutual funds : A new approach”,EBS 

Working paper. 
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     กรอบแนวคิด 

  ตวัแปรตน้      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     งานวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนส่วนเกินและความเส่ียงของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทําการแบ่งกลุ่มประเภทของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์โดยใช้ค่าอลัฟ่า (Outperform ,Underperform market) และค่าเบตา้ (Aggressive,Defensive stock) 

โดยผลการศึกษาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนานาพบว่า พบว่าอตัราผลตอบแทนส่วนเกินรายวนั ของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยมี์จาํนวน 16 กองทุนจากทั้งหมด 20 กองทุนท่ีมีค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนส่วนเกินรายวนั

มากกว่าตลาด และมีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์มีค่า Correlation ท่ีมีอตัราผลตอบแทนส่วนเกินมีความสัมพนัธ์

กบัอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของตลาดหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั อย่างมีระดบันยัสําคญั จาํนวน 17 กองทุน

จากทั้งหมด 20 กองทุน  

 

     การใช้สมการ CAPM ในการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนส่วนเกิน (𝛼𝛼) และความเส่ียง (𝛽𝛽) กับตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชก้ารประมาณค่าสมการถดถอยเชิงเสน้ (Linear Regression) ในการกาํหนดอตัรา

ผลตอบแทนส่วนเกินและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และทาํการทดสอบ

ปัญหาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม (Autocorrelation) ปัญหาเร่ืองความแปรปรวนของตวั

แปร (Heteroskedasticity) ซ่ึงพบว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์มีปัญหา Heteroskedasticity มีจาํนวน 9 กองทุน

จากทั้งหมด 20 กองทุน และมีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์มีปัญหา Autocorrelation มีจาํนวน 19 กองทุนจาก

ทั้งหมด 20 กองทุน ซ่ึงในกรณีมีปัญหา Heteroskedasticity แกปั้ญหาโดยใช ้White’s heteroscedasticity corrected 

standard error กรณีมีปัญหาในเร่ืองของ Autocorrelation แกปั้ญหาโดยใช้ Newey-West correction standard error 

ในการแกไ้ขปัญหา และในกรณีมีปัญหาทั้ง Heteroskedasticity และ Autocorrelation แกไ้ขปัญหาโดยใช ้Newey-

West correction standard error โดยหลงัจากการแกไ้ขปัญญา ทาํการวิเคราะห์ค่าท่ีได้จากท่ีไดจ้ากการ Run การ

ประมาณค่าสมการถดถอยเชิงเส้น  (Linear Regression) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โดยมีการทดสอบ

สมมติฐานท่ี 1 และ ทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ดงัตารางท่ี 2  

      

อตัราผลตอบแทนส่วนเกินของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(Rm –- Rf) 

   

 

 

อตัราผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุน

รวมอสงัหาริมทรัพยแ์บบสิทธิการเช่ากบั

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์บบเจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ (Ri – Rf)   
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    Table 2 แสดงขอ้มูล ท่ีไดจ้ากการ ประมาณค่าสมการถดถอยเชิงเส้นหลงัจากการแกไ้ขปัญหา 

 

Fund α/β Coefficient 
Std. 

Error 
t-Stat1 

p-

value1 

R-

squared 
t-Stat2 

p-

value2 

Seg 

ment 

TFUND α 0.0090   0.0174 0.5141 0.6074 0.0189 -31.5143 0.0000 6 

  β 0.1096 *** 0.0283 3.8788 0.0001         

TLOGIS α 0.0349 *** 0.0171 2.0358 0.0422 0.0471 -17.3735 0.0000 9 

  β 0.1740 *** 0.0475 3.6598 0.0003         

TIF1 α 0.0590 *** 0.0255 2.3106 0.0212 0.0136 -15.9456 0.0000 9 

  β 0.1615 *** 0.0526 3.0706 0.0022         

ERWPF α 0.0179   0.0144 1.2373 0.2164 0.0425 -25.6660 0.0000 6 

  β 0.1279 *** 0.0340 3.7625 0.0002         

   

 Table 2 (ต่อ) แสดงขอ้มูล ท่ีไดจ้ากการ ประมาณค่าสมการถดถอยเชิงเส้นหลงัจากการแกไ้ขปัญหา 

 

Fund α/β Coefficient 
Std. 

Error 
t-Stat1 

p-
value1 

R-
squared 

t-Stat2 
p-

value2 
Seg 
ment 

KPNPF α 0.0398   0.0230 1.7308 0.0841 0.0093 -25.5628 0.0000 6 

  β 0.0791 *** 0.0360 2.1964 0.0285         

LUXF α 0.0496   0.0373 1.3315 0.1835 0.0304 -10.3404 0.0000 6 

  β 0.2346 *** 0.0740 3.1688 0.0016         

MNRF α -0.0805 *** 0.0361 -2.2287 0.0262 0.0217 -11.0644 0.0000 3 

  β 0.1874 *** 0.0734 2.5519 0.0109         

SPWPF α 0.0332   0.0210 1.5830 0.1139 0.0603 -19.9228 0.0000 6 

  β 0.1943 *** 0.0404 4.8031 0.0000         

MNIT2 α 0.0112   0.0646 0.1731 0.8626 0.0008 -14.9251 0.0000 6 

  β 0.0629 *** 0.0628 1.0021 0.3167         

MNIT α 0.0129   0.0672 0.1921 0.8478 0.0300 -2.8079 0.0052 6 

  β 0.4176 *** 0.2074 2.0138 0.0446         

CPNRF α 0.0557 *** 0.0250 2.2252 0.0264 0.0903 -16.2557 0.0000 9 

  β 0.2652 *** 0.0452 5.8663 0.0000         
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    Table 2 (ต่อ) แสดงขอ้มูล ท่ีไดจ้ากการ ประมาณค่าสมการถดถอยเชิงเส้นหลงัจากการแกไ้ขปัญหา 

Fund α/β Coefficient 
Std. 

Error 
t-Stat1 

p-
value1 

R-
squared 

t-Stat2 
p-

value2 
Seg 
ment 

SPF α 0.0869 *** 0.0256 3.3949 0.0007 0.0734 -10.0842 0.0000 9 

  β 0.2664 *** 0.0727 3.6629 0.0003         

CPNCG α 0.0740 *** 0.0337 2.1945 0.0285 0.0876 -14.6923 0.0000 9 

  β 0.3180 *** 0.0464 6.8494 0.0000         

QHPF α 0.0573 *** 0.0231 2.4850 0.0132 0.0506 -19.9048 0.0000 9 

  β 0.2008 *** 0.0402 5.0021 0.0000         

POPF α 0.0745 *** 0.0288 2.5835 0.0100 0.0487 -17.0986 0.0000 9 

  β 0.2257 *** 0.0453 4.9853 0.0000         

FUTUREPF α 0.0850 *** 0.0268 3.1732 0.0016 0.0386 -28.1434 0.0000 9 

  β 0.1576 *** 0.0299 5.2644 0.0000         

CTARAF α -0.0155   0.0611 -0.2537 0.7998 0.0426 -6.8999 0.0000 6 

  β 0.3625 *** 0.0924 3.9239 0.0001         

CRYSTAL α 0.0559 *** 0.0271 2.0660 0.0392 0.0222 -16.3221 0.0000 9 

  β 0.1612 *** 0.0514 3.1360 0.0018         

MJLF α 0.0520 *** 0.0236 2.2065 0.0277 0.0435 -21.0138 0.0000 9 

  β 0.1824 *** 0.0389 4.6895 0.0000         

QHOP α -0.0224   0.0399 -0.5605 0.5753 0.0039 -12.9666 0.0000 6 

  β 0.0727 *** 0.0715 1.0171 0.3095         

 

     จากขอ้มูลตารางท่ี 2 การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 จาก ค่า p-value1 พบว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์ Outperform 

market มีจาํนวน 10 กองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์ Underperform market มีจาํนวน 1กองทุน และอีก 9 กองทุน

อัตราผลตอบแทนส่วนเกินเท่ากับตลาด จากการทดสอบสมมติฐานท่ี  2 จาก ค่า p-value2 พบว่ากองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยท์ั้งหมด 20 กองทุนเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive stock) เม่ือเปรียบเทียบกบัตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย หลงัจากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 และ 2 ไดท้าํการแบ่งกลุ่มหลกัทรัพยต์าม ตารางท่ี 1 ไดเ้ป็น 3 

กลุ่มดงัน้ี 

     1. กลุ่มหลกัทรัพย ์กลุ่มท่ี 3 ท่ีให้อตัราผลตอบแทนส่วนเกินนอ้ยกว่าตลาดหลกัทรัพย(์Underperform) และเป็น

กลุ่มหลกัทรัพยเ์ชิงรับ(Defensive) มีจาํนวน 1 หลกัทรัพย ์

     2. กลุ่มหลกัทรัพย  ์กลุ่มท่ี 6 ท่ีให้อตัราผลตอบแทนส่วนเกินเท่ากบัตลาดหลกัทรัพย(์Neutral) และเป็นกลุ่ม

หลกัทรัพยเ์ชิงรับ(Defensive) มีจาํนวน 9 หลกัทรัพย ์
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     3.กลุ่มหลกัทรัพย ์กลุ่มท่ี 9 ท่ีให้อตัราผลตอบแทนส่วนเกินมากกว่าตลาดหลกัทรัพย(์Outperform market) และ

เป็นกลุ่มหลกัทรัพยเ์ชิงรับ(Defensive) มีจาํนวน 10 หลกัทรัพย ์

 

5.สรุปผลการศึกษา 

 

     จากการศึกษาอตัราผลตอบแทนส่วนเกินและความเส่ียงของการลงทุนใน กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์จาํนวน 

20 กองทุนตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง วนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 สามารถสรุปผลอธิบายการประมาณค่าได ้ดงัน้ี 

    พบว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์บบ Freehold ส่วนใหญ่จาก  8 ใน10 กองทุน (80%) จะมีอตัราผลตอบแทน

ส่วนเกินไม่แตกต่างจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์ั้งหมดมีความเส่ียงท่ี

เป็นระบบนอ้ยกวา่ตลาด (Defensive stock)     และกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์บบ Leasehold ส่วนใหญ่จาก  8 ใน

10 กองทุน (80%) จะมีอตัราผลตอบแทนส่วนเกินมากกว่าตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Outperform market) 

และทั้ งห มดมีความเส่ียงท่ี เป็น ระบ บน้อยกว่าตลาด (Defensive stock) ซ่ึ งการจัดก ลุ่มของกองทุ นรวม

อสงัหาริมทรัพย ์จะจดัอยูใ่นกลุ่มหลกัทรัพย ์กลุ่มท่ี 3,6,9 เป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์จดัเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive 

stock) ซ่ึงเหมาะสมกบัการลงทุนในสภาวะท่ีตลาดอยู่ในช่วงขาลงหรือในสภาวะท่ีตลาดผนัผวน และเหมาะกบันกั

ลงทุนท่ีตอ้งการการลงทุนระยะยาวเพ่ือรอรับเงินปันผล หรือนกัลงทุนท่ีรับความเส่ียงไดไ้ม่มากนกั สําหรับอตัรา

ผลตอบแทนส่วนเกินท่ีแตกต่างกนัของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์เกิดจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์บบ 

Freehold นั่นไม่มีอายุการเช่าทรัพย์สินทําให้เม่ือเลิกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นักลงทุนยงัมีโอกาสได้รับ

ผลตอบแทนในรูปของ กําไรส่วนต่างจากขายอสังหาริมทรัพย์ (Capital Gain) ส่วนในด้านของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยแ์บบ Leasehold นั้นมีอตัราผลตอบแทนส่วนเกินท่ีมากกว่าตลาด เพราะ กองทุนจะมีการทยอยคืน

เงินลดทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนระหว่างทางไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่ครบกาํหนดอายุสิทธิการเช่า และกองทุนรวม

จะตอ้งคืนอสังหาริมทรัพยใ์ห้แก่เจา้ของ ดงันั้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์บบ Leasehold จะตอ้งมีการจ่ายเงิน

ระหว่างทางท่ีเช่าทรัพย์สินท่ีมากกว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบ Freehold จึงทําให้อตัราผลตอบแทน

ส่วนเกินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบ Leasehold นั้ น มีอัตราผลตอบแทนส่วนเกิน ท่ีมากกว่าแบบ 

Freehold ตามแนวคิดท่ีเก่ียวกบักองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนในเร่ืองกลุ่ม

หลกัทรัพย ์ท่ีนักลงทุนควรจะลงทุนเป็น กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ 6 ส่วนใหญ่จะเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์บบ 

Freehold ซ่ึงทาํให้นักลงทุนไม่ต้องกังวลในเร่ืองของระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของสิทธิการในเช่าของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยน์ั้น และ กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ 9 ส่วนใหญ่จะเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์บบ Leasehold ซ่ึงนกั

ลงทุนสามารถลงเลือกลงทุนได ้แต่ตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองของอายุคงเหลือของสัญญาจากสิทธิการเช่าท่ีกองทุน ได้

ไปทาํการเช่าสิทธิไวเ้พ่ือหาประโยชนจ์ากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยน์ั้น ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Kwame 

Addae-Dapaah (2010) ศึกษาเร่ือง Defensiveness of US Equity REITs ทาํการศึกษาเก่ียวกบั การเป็นหลกัทรัพยเ์ชิง

รับ (Defensive securities) ของกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา ไดท้าํการ

ตรวจสอบความเป็น Defensive ของกองทรัสต์ ซ่ึงจากผลการทดสอบ พบว่า โดยทัว่ไปจะสนบัสนุนมุมมองท่ีว่า

กองทรัสต์เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ ซ่ึงการลดลงของผลตอบแทนในกองทรัสต์นั้นลดลงน้อยกว่าผลตอบแทนใน
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หลกัทรัพยท่ี์ไม่ใช่กองทรัสต์ ซ่ึงแสดงว่าการลงทุนในการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยน์ั้นเหมาะสมกบัในช่วง

สภาวะท่ีตลาดเป็นขาลง 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

     แมว้่าจะเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์หมือนกนั แต่ก็ใหอ้ตัราผลตอบแทนส่วนเกินท่ีแตกต่างกนัได ้ดงันั้น

นักลงทุนก่อนการตดัสินใจลงทุน ควรศึกษาขอ้มูลอ่ืน ๆ ประกอบการลงทุน ท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยท่ี์ศึกษา เช่น ลกัษณะหรือประเภทของอสงัหาริมทรัพยท่ี์กองทุนไปลงทุน ทาํเลท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพย ์

ภาวะเศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ และ เพ่ือใชเ้ป็นหน่ึงในทางเลือกของการลงทุนหรือการกระจายการลงทุน

ของนกัลงทุน ซ่ึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์นั้นเหมาะสมกบันกัลงทุนท่ีตอ้งการการลงทุนระยะยาวเพ่ือรอรับเงิน

ปันผล หรือนกัลงทุนท่ีรับความเส่ียงไดไ้ม่มากนกั หรือเพ่ือกระจายความเส่ียงในการลงทุน ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี

ไม่ไดศึ้กษาเก่ียวกบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์จะตอ้งพฒันาเป็นกองทรัสตห์รือกองรีท เน่ืองจากช่วงเวลานาน

พอท่ีจะศึกษา แต่เม่ือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยต์อ้งเปล่ียนแปลงเป็นกองรีทน่าจะมีการพฒันาไปในทางท่ีดีข้ึน 

เพราะขอ้จาํกดัต่างๆ ของกองรีทนั้นจะนอ้ยกวา่กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงน่าจะใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีดีข้ึน 
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A Study of Consumer Behavior, Attitude and Marketing Mix Factors Affecting 

the Selection of Resort of Maesot Tourists in Tak Province 
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1 และ ทพิย์วรรณา งามศักดิ์ 1 2 

Kullanit Chatautai and Tipvanna Ngarmsak 

  

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และส่วนประสมทางการตลาด 7Ps การเลือกรีสอร์ทของ

นักท่องเท่ียวในเขตอาํเภอแม่สอด จังหวดัตาก ใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 120 คน ผลการศึกษาด้าน

พฤติกรรมพบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 30-39ปี จบการศึกษาปริญญาตรี เพ่ือการท่องเท่ียวและ

พกัผอ่น เน่ืองจากไดรั้บคาํแนะนาํในการเลือกท่ีพกัจากเพ่ือนเป็นส่วนใหญ่ โดยใหค้วามสาํคญัท่ีราคา ความสะอาด 

การบริการท่ีดี การท่ีพนกังานเอาใจใส่ มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ ส่วนของทศันคติคนส่วนใหญ่ชอบลกัษณะรี

สอร์ทท่ีใกลชิ้ดธรรมชาติ ความผอ่นคลาย และเป็นส่วนตวั  

 

คาํสาํคัญ: รีสอร์ท, พฤติกรรมผู้บริโภค, ทัศนคติ, ส่วนประสมทางการตลาด 

 

Abstract 

This objectives of this research were to study the consumer’ behavior, attitude and marketing mix affecting the 

selection the resorts in Maesot. The questionnaires were used with 120 samples. It was found most of the visitors 

aged between 30-39 years, graduated with bachelor degree. Their visits were for leisures and travels. They 

obtained informations from friends. But they still maintained on the importance on prices, performances and 

qualities of personnel and sales with high standard of services of the resorts with respect of resort natural 

surroundings, relaxation and privacy. 

 

Keywords: Resort, Consumer behavior, Attitude, Marketing mix 
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1. บทนํา 

 

     ในปัจจุบนัภาพรวมในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยธุรกิจมีแนวโนม้เติบโตทั้งจากจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน 

(ศูนยน์ักวิจยักสิกรไทย, 2560) แต่ในการแข่งขนัท่ีเพ่ิมข้ึนของจาํนวนผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมก็สามารถส่งผล

กระทบใหแ้ก่ธุรกิจ อีกทั้งการเขา้มาของสินคา้ทดแทนอย่าง อพาร์ตเมนต ์คอนโดมิเนียม ท่ีมีการทาํแบบรายวนั แมว้่า

จะเป็นสินคา้ทดแทนท่ีผิดกฎหมาย การเติบโตของการท่องเท่ียวนั้นยงัส่งผลใหก้ารลงทุนธุรกิจโรงแรมในต่างจงัหวดัมี

การขยายตวั ทั้งการกระจายตวัของนกัท่องเท่ียว หรือการแข่งขนัในดา้นราคา การสร้างเอกลกัษณ์เพ่ือเปิดประสบการณ์

ใหม่ๆ แต่ในธุรกิจโรงแรมรายกลางและเลก็นั้นเลือกท่ีเจาะกลุ่มทัว่ไป มีการเพ่ิมความคุม้ค่า ในระดบัท่ีราคาไม่สูง หรือ

แมแ้ต่การลดตวักลางอย่างตวัแทนการจองโดยสามารถเขา้ถึงฐานนกัท่องเท่ียวโดยตรง การท่ีจะสร้างความแตกต่างใน

ธุรกิจไดน้ั้นเพ่ือท่ีจะหาโอกาสในส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีเพ่ิม โดยพ้ืนฐานหัวใจหลกัของการตลาดคือ การศึกษาถึง

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ทศันคติ และ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดน้ีสามารถทราบถึงลกัษณะของความตอ้งการใน

กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีบริเวณดงักล่าว และยงัมีความเป็นไปไดท่ี้จะทราบถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินทางเลือก 

ฤดูกาล บุคคล ความช่ืนชอบ สามารถกล่าวถึงลกัษณะความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการศึกษาได ้ดงันั้นจึงเป็น

ท่ีมาของวตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ี คือ 1)เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการห้องพกัรีสอร์ท ของนกัท่องเท่ียว 

ในอาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก   2) เพ่ือศึกษาทศันคติท่ีมีผลต่อการเลือกใช ้และ 3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการหอ้งพกัรีสอร์ท ของนกัท่องเท่ียวในอาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก   

      

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกบัผู้บริโภค 

 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคถือเป็นเร่ืองสําคัญอย่างยิ่งในเร่ืองของการตลาด หากสามารถศึกษาเขา้ใจถึงพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคสามารถท่ีจะพยากรณ์พฤติกรรมผูบ้ริโภคในอนาคตได ้พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาถึงการเลือก การใช้

การซ้ือ ของบุคคลผูท่ี้ไดท้าํการตดัสินใจเลือกใชท้รัพยากรนั้นๆ การทาํความเขา้ใจในพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค

เป็นการตอบสนองส่ิงเร้าในสภาพแวดลอ้มและการตลาดโดยจะผ่านเขา้สู่จิตสํานึกของผูบ้ริโภค บุคลิกลกัษณะนิสัย

และกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคจะสามารถนาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือ (Kotler and Keller, 2016) 

 

2.2 แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 7P’s) 

 

ในธุรกิจดา้นบริการมีความแตกต่างจากธุรกิจอุตสาหกรรมดา้นสินคา้เน่ืองจากมีทั้งจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได้

จึงจาํเป็นตอ้งมีการจดัใหมี้ส่วนประสมทางการตลาด 7ประการ  

ด้านผลิตภัณฑ์(Product) คุณค่าท่ีส่ิงท่ีผูข้ายต้องมอบให้ลูกค้าท่ีจะได้รับผลประโยชน์แบ่งเป็น2 ลกัษณะ 

ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งได ้และ ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้
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ดา้นราคา (Price) เปรียบคุณค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปของตวัเงิน ลูกคา้สามารถเปรียบคุณค่าของบริการกบัราคาได้

ดา้นช่องทางการจาํหน่าย (Place) กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในการท่ีเสนอให้แก่ลูกคา้พิจารณาจากทาํเล

ท่ีตั้งและการนาํเสนอบริการ ดา้นการส่งเสริม (Promotion) เป็นเคร่ืองมือท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริการเป็นเคร่ืองมือ

ชกัจูงและข่าวส่ือสาร ดา้นบุคคล (People) เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจกบัลูกคา้ได ้ตอ้งอาศยัการคดัเลือก 

ฝึกอบรม ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ (Physical Evidence) การแสดงถึงกายภาพเพ่ือใหลู้กคา้เห็นถึงรูปธรรมดา้น

กระบวนการ (Process) เก่ียวขอ้งกบัวิธีการและงานท่ีปฎิบติัการใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง Kotler (2012)    

 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัทศันคติ 

 

ทศันคติ (Attitude) หมายถึงสภาพทางจิตของบุคคลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในการท่ีจะตอบสนองต่อบุคคล ส่ิงของ 

หรือเหตุการณ์ หรือเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงว่าชอบหรือไม่ชอบ ตามปกติแลว้บุคคลจะตอ้งมีทศันคติต่อส่ิงใด

ส่ิงหน่ึงท่ีเก่ียวกบัชีวิตประจาํวนัเสมอ  

Armstrong and Kotler (2008) กล่าววา่ ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกดา้นอารมณ์ (ความพึงพอใจหรือไม่ถึงพอใจ) 

หรือแนวโนม้การปฏิบติัของบุคคลท่ีมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

องคป์ระกอบทศันคติประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนของความเขา้ใจ (Cognitive) หรือความรู้ (Knowledge) (2) ส่วน

ของความรู้สึก (Affective หรือ Felling) (3) ส่วนของพฤติกรรม (Conative หรือ Doing หรือ Behavior) ดงัภาพท่ี 3 

แสดงองคป์ระกอบของทศันคติ 3 ประการ (Schiffman & Kanuk, 2009) 

 

2.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

     ลลิตา ยุรยาตร์ (2555) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ี มีผลต่อการเลือกเข้าพักรีสอร์ท ในอําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ์ ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้พกั และศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด 4P ผลจากการศึกษาก็ไดพ้บว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างความจาํเป็นความตอ้งการการจูงใจ

และวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีจะสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูเ้ลือกเขา้พกั ดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดเป็นเร่ืองแหล่งในการใหข้อ้มูลท่ีพกั ราคาค่าบริการในรีสอร์ทมีความเหมาะสม 

การแจกเอกสารคู่มือแก่นกัท่องเท่ียว ความปลอดภยัภายในรีสอร์ท 

ชูศกัด์ิ ชูศรี (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกั

แรมประเภทรีสอร์ทในอาํเภอสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีวตัถุประสงค์ในการวิจยัเพ่ือศึกษาถึงปัจจยัอิทธิพลต่อ

นกัท่องเท่ียวกบัการเลือกบริการรีสอร์ท กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้รการวิจยัมีรีสอร์ท 11 แห่ง โดยทาํการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง

เท่ากนัทุกโรงแรม พบว่า ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบันักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ปัญหาท่ีมีความสําคญัสามอนัดบัคือ 

บริการไม่ตลอด 24 ชัว่โมง รองลงมาไม่มีสระว่ายนํ้า และ การใชเ้วลาท่ีนานเม่ือทาํการเช็คอิน/เช็คเอา้ท ์ตามลาํดบั 

ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรีสอร์ทมาก

ท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นสถานท่ี รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และปัจจยัดา้นราคา ตามลาํดบั 
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3. วธีิการศึกษา 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวบริเวณอาํเภอแม่สอด จงัหวดัตากซ่ึงไม่ทราบจาํนวนท่ี

แน่ชดั การกาํหนดขนาดตวัอยา่ง ในการศึกษาไดใ้หค้วามสาํคญักบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาทศันคติ และปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดซ่ึงใชม้าตรวดัในแบบสอบถามเป็น Continuous scale จึงใชสู้ตร สมการท่ี (1) ของ Bartlett, 

Kotrlik & Higgins (2001) 

 

𝑛𝑛𝑛𝑛 = (𝑡𝑡)²(𝑠𝑠)²
(𝑑𝑑)²

 

 

สมการท่ี (1) แสดงการคาํนวณกลุ่มประชากรท่ีไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่ชดั 

 

เม่ือค่า Alpha Level ท่ีระดบั .05 เป็นระดบัค่าความเส่ียงท่ียอมรับได ้

t = ค่าของ alpha level คือ .25 แต่ละหางจะเท่ากบั 1.96 

S = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของจาํนวนประชากรท่ี 0.8 

d = ระดบั 5 โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ 0.03 

 

𝑛𝑛𝑛𝑛 =   (1.96)²(0.8)²
(5𝑥𝑥0.03)²

 =  109.27 

 

สมการท่ี (2) แสดงการคาํนวณกลุ่มประชากรตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

 

การเก็บขอ้มูลและการคาํนวณ ผูศึ้กษาจึงใชก้ลุ่มตวัอย่างจากท่ีคาํนวณไดส้มการท่ี(2) จาํนวน 109.27 เพ่ือสะดวก

ต่อการศึกษาเลือกท่ีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 120 คน โดยทาํการแจกแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นขอ้มูลในดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงมีระดบัการวดัแบบมาตรนามบญัญติั (Nominal Scale) สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ คือ การแจกแจงความถ่ีและสรุปผลเป็นร้อยละ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการรีสอร์ทของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในเขต อาํเภอแม่สอด 

จงัหวดัตาก ระดบัการวดัแบบมาตรนามบญัญติั (Nominal Scale) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ การแจกแจงความถ่ี

และสรุปผลเป็นร้อยละ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในเขตอาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ท่ีมีผลต่อ 

 รีสอร์ท อาํเภอแม่สอด จังหวดัตากใช้ Likert Scale 5 ระดับเป็นมาตรวดัมีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (α- Coefficient) 

เท่ากบั .903 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชรี้สอร์ทของนกัท่องเท่ียวท่ีมา

ท่องเท่ียวในเขต อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตากใช้ Important Scale 5 ระดับเป็นมาตรวดั มีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (α- 

Coefficient) เท่ากบั.959 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(1) 

(2) 
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การศึกษาน้ี เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 ส่วน 1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  2) ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้ริการรีสอร์ทของ 3) ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของนกัท่องเท่ียว 4) ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้รีสอร์ท โดยการนาํแบบสอบถามไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํนวน 30 ชุด เพ่ือทําการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) หรือท่ีเรียกว่าการหาค่าครอน

บาคอลัฟา (Cronbach’s alpha)นําข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมทางสถิติโดยมีเกณฑ์ในการยอมรับได้ท่ี 0.7 ข้ึนไป ซ่ึงใน

แบบสอบถามน้ีไดค่้าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.959     

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ข้อมูลทัว่ไปของนักท่องเทีย่ว 

 

 ผลการศึกษาไดท้าํการเก็บขอ้มูลผ่านแบบสอบถามดงัรูปที่1 พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย3ุ0-39ปีรายได้

สูงกว่า 35,000บาท มีธุรกิจส่วนตวั มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีแสดงใหเ้ห็นว่าเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดม้ากสามารถมา

พกัผ่อนไดโ้ดยไม่มีภาระงานผูกพนัธ์ อายุเป็นตวับ่งบอกถึงช่วงอายุท่ีแสดงถึงความมัน่คงในรายไดแ้ละอาชีพ 

ระดบัการศึกษาคน้พบว่ากลุ่มน้ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดม้ากทั้งจากเทคโนโลยีหรือกลุ่มสังคมและพบว่า

ภูมิลาํเนาส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพมหานคร รองลงมาเป็นภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ ลาํปาง ตาก แสดงใหเ้ห็นถึง

การท่องเท่ียวแนวธรรมชาติยงัไดรั้บความนิยมจากคนในเมืองและจากพ้ืนท่ีใกลเ้คียง รูปที่  1     

 

 
รูปที่  1    จาํนวนร้อยละของนกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่ง 

เม่ือทาํการพิจารณาดา้นปัจจยัส่วนบุคคลนั้นมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการพกัรีสอร์ทบริเวณ อาํเภอแม่สอด 

จงัหวดัตากนั้น พบว่านกัท่องเท่ียวท่ีนิยมมาใชบ้ริการนั้นมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง เพ่ือท่องเท่ียวและพกัผ่อน ร้อย

ละ68.3 รองลงมาเป็นวตัถุประสงคเ์พ่ือธุรกิจ ร้อยละ 12.5 วิธีการเดินทางของนกัท่องเท่ียวส่วนมากนั้นเน่ืองจากสภาพ

ภูมิประเทศในแถบน้ีส่วนมากเป็นภูเขา ป่าไม ้การคมนาคมไม่สะดวกนักท่องเท่ียวจึงนิยมเดินทางโดยรถยนต์ส่วน

บุคคล ร้อยละ 85 จาํนวน102ราย การเดินทางในแต่ละคร้ังของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ ร้อยละ72.5 เดินทางจาํนวน 2ถึง4 

คนข้ึนไป 

 

4.2 พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว  

 

การศึกษาพฤติกรรมพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 75 มีช่วงเวลาท่ีเข้าพักต่อคร้ัง 1ถึง2คืนแสดงให้เห็นถึงการมี

ช่วงเวลาเพ่ือมาท่องเท่ียวนั้นเป็นช่วงเวลาสั้นอย่างช่วงเทศกาลหรือวนัหยุด และพฤติกรรมส่วนใหญ่ใชก้ารบริการ

ห้องพกัแบบเตียงคู่ร้อยละ 46.7 ห้องพกัเตียงเด่ียวร้อยละ 45.8แสดงให้ทราบว่าการเดินทางมาพร้อมเพ่ือน คู่รัก 
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ครอบครัว อยูใ่นอตัราท่ีใกลเ้คียง ราคาท่ีกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มท่ียอมรับไดใ้นราคา 501-1,000บาทท่ีร้อย

ละ 34.2 สามารถพบพฤติกรรมว่าเป็นกลุ่มท่ีเนน้ท่ีเหมาะสมในราคากบัคุณภาพ รองลงมายอมรับท่ีราคาตํ่ากว่า 500

บาท ร้อยละ 28.3 ถดัมาท่ี 1,001-1,500บาท ร้อยละ 22.5 จากอตัราส่วนในเร่ืองของราคาพบว่ากลุ่มตวัอย่างเนน้ท่ี

คุณภาพมากกว่าราคาท่ีถูก กลุ่มนกัท่องเท่ียวมกัเขา้ใชบ้ริการในช่วง วนัหยุดเทศกาล วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์ซ่ึงมีช่วง 

ร้อยละ 34.2 ท่ีเท่ากนัแสดงให้เห็นถึงส่วนนอ้ยท่ีจะมาท่องเท่ียวท่ีบริเวณอาํเภอแม่สอดแบบช่วงเวลายาว มาแบบ

ชัว่คราวแต่บ่อยคร้ังเน่ืองจากกลุ่มท่ีมาลว้นแต่อยู่บริเวณภาคเหนือ ส่วนกลุ่มคนจากเมืองหลวงการท่องเท่ียวใน

วนัหยดุและรีบกลบัไปทาํหนา้ท่ีต่อนั้นเป็นปกติของกลุ่มน้ี ในฤดูกาลท่ีนกัท่องเท่ียวมกัใชบ้ริการเป็นส่วนใหญ่ ร้อย

ละ 51.7 นกัท่องเท่ียวเท่ียวในทุกฤดูกาล รองลงมา ฤดูหนาว ร้อยละ 40.8 ฤดูร้อน ร้อยละ 6.7 และ ฤดูฝนร้อยละ 0.8 

แสดงให้เห็นถึงมีเพียงฤดูฝนเท่านั้นท่ีนกัท่องเท่ียวจะไม่มาเน่ืองจาก นํ้าตก ป่าไม ้ภูเขา ในแนวเชิงธรรมชาติในฤดู

ฝนมกัจะมีการปิดบางสถานท่ีเพ่ือป้องกนันํ้ าป่าหรืออนัตรายของนักท่องเท่ียวจึงเป็นฤดูท่ีไม่มีนักท่องเท่ียวท่ีมา

เท่ียวแนวพักผ่อน  ในทุกๆคร้ังท่ีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเข้าใช้บริการ ท่ีร้อยละ 43.3 เพ่ือนเป็นบุคคลท่ี

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะทราบถึงท่ีพกัและการทราบจากคนในพ้ืนท่ี ในการตดัสินใจในการเขา้ใชบ้ริการเป็น ตวั

ของนกัท่องเท่ียวเอง ร้อยละ59.2 มีถึง71ราย รองลงมาเป็นครอบครัวท่ีมีส่วนในการตดัสินร้อยละ 42.5 จาํนวน 51 

ราย เพ่ือนร้อยละ 27.5 จาํวนวน 33 ราย เพ่ือนร่วมงานร้อยละ 11.7 จาํนวน 14ราย ผ่านทางการดูรีวิวในออนไลน์

ร้อยละ 4.2 จาํนวน 5 ราย แสดงใหเ้ห็นถึงการท่องเท่ียวมีทุกกลุ่ม ครอบครัว เพ่ือน หรือแมแ้ต่เพ่ือทาํงานในบริเวณ

พ้ืนท่ีกบัเพ่ือนร่วมงานกส็าํคญั 

จากพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกบัการเลือกใชบ้ริการส่วนใหญ่ดงั รูปที่ 2 กบัสาเหตุท่ีเลือกใชบ้ริการเป็นเร่ือง 

ความสะอาดของหอ้งพกั แสดงถึงการเนน้ท่ีคุณภาพมากกว่าราคา ราคาถูกร้อยละ 41.7 การท่ีมีบุคคลแนะนาํอยู่ใน

อนัดบั3 แสดงถึงรีสอร์ทท่ีบริเวณอาํเภอแม่สอดควรมีการทาํการส่งเสริมทางดา้นการตลาดเพ่ือใหเ้ป็นท่ีรู้จกัเป็นการ

แสดงส่ือสารให้กลุ่มนกัท่องเท่ียวไดท้ราบและรับรู้ถึงการมีอยู่ของรีสอร์ทบริเวณอาํเภอแม่สอด ห้องพกัสวยงาม 

แสดงถึงรูปลกัษณ์ท่ีกลุ่มนกัท่องเท่ียวนั้นมองเห็นแลว้เกิดแรงกระตุน้ทาํให้มีการเลือกท่ีจะใชบ้ริการในท่ีนั้นๆ มี

อาหารเชา้ ร้อยละ 24.2 จาํนวน 29 ราย จากการท่ีอาํเภอแม่สอดเป็นเมืองท่ีเลก็ร้านอาหารท่ีมีไม่ไดมี้สะดวกในการ

ใหบ้ริการเป็นส่ิงท่ีสาํคญัในการเลือกใกลแ้หล่งท่องเท่ียวและพนกังานบริการท่ีดีเป็นส่ิงท่ีควรใหค้วามสาํคญั  

และจากสาเหตุท่ีจะกลบัไปใชบ้ริการอีกคร้ัง ส่วนใหญ่ของนกัท่องเท่ียวนั้นมีสาเหตุเร่ือง มีราคาท่ีเหมาะสม ร้อย

ละ 76.7 จาํนวน 92 รายท่ีตอบ มีบริการท่ีดี ภายในหอ้งสะอาด มีความปลอดภยัท่ีร้อยละ 34.2 สามารถวิเคราะห์ได้

ว่าหลงัจากท่ีนกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยใชบ้ริการรีสอร์ทบริเวณดงักล่าวพบว่ากระบวนการของรีสอร์ทส่วน

ใหญ่ไม่เนน้การบริการท่ีดี อาจเน่ืองจากสภาพของพ้ืนท่ีหรือลกัษณะเฉพาะของรีสอร์ท นกัท่องเท่ียวน่าจะเป็นฝ่าย

ท่ีบริการตนเอง การรับกญุแจ ห้ิวสมัภาระ นกัท่องเท่ียวบริการตนเอง จึงมีการเนน้ท่ีราคาถูก  
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รูปที่ 2    ขอ้มูลการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการรีสอร์ทของนกัท่องเท่ียวในเขต อาํเภอแม่สอด 

จงัหวดัตาก 

 

4.3 ทศันคติของกลุ่มนักท่องเทีย่ว 

จากข้อมูลของทัศนคติ รูปที่  3 ของนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ี อาํเภอแม่สอด จังหวดัตากนั้นพบว่าต้องการ

ความรู้สึกท่ีเป็นธรรมชาติค่าเฉล่ีย4.63 เป็นส่วนตวัและสงบแสดงใหเ้ห็นถึงจุดประสงคห์ลกัคือการมาท่องเท่ียวเพ่ือ

พกัผ่อนเนน้การสัมผสักบัธรรมชาติรอบตวัในส่วนน้ีสามารถนาํมาปรับใชก้บัส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือใหเ้กิด

ความพึงพอใจ  รีสอร์ทมีความน่าไวว้างใจค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 สามารถแสดงถึงความปลอดภยัท่ีควรจะมอบให้แก่

กลุ่มนกัท่องเท่ียว  

 
รูปที่ 3    ขอ้มูลการศึกษาเก่ียวกบัทศันคติการของกลุ่มนกัท่องเท่ียว 

การรู้สึกถึงไร้ความกงัวลคือส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวควรมีถึงจะเกิดเป็นความพึงพอใจ ชอบท่ีมีส่ิงอาํนวยความสะดวก

ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56 ความรู้สึกท่ีมีชีวิตชีวา ชอบท่ีไม่มีเศษขยะ แสดงถึงการท่ีมาพกัผอ่นน้ีเนน้บรรยากาศรอบตวั

ไม่มีมลพิษทางสายตาและอากาศ รองลงมาเป็นความสบายใจ ความอบอุ่น ความรู้สึกสะดวกสบาย โรแมนติก หอม

สะอาด ทั้งหมด แปลค่าผล เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  ส่วนเร่ืองการแปลผล เห็นดว้ย มีเร่ืองการจดัไปแช่นํ้าพุร้อนเพ่ือสุขภาพ 

การจดัทริปพาชิมร้านเด่น การจดัทริปรอบเมืองเมียวดีประเทศพม่า การจดัไหวพ้ระรอบเมืองเมียวดีประเทศพม่า 

การจดัทริปล่องแก่ง การท่ีมีอาหารเชา้เป็นอาหารพ้ืนเมือง ผลจากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ไม่ชอบทาํกิจกรรมท่ี

หนกั หรือการใช้พลงังานท่ีมากเกินไป ตอ้งการท่ีจะมีบรรยากาศทางสายตาท่ีเน้นไปทางธรรมชาติ มีส่ิงอาํนวย

ความสะดวกต่อกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียว เป็นการผอ่นคลายแบบธรรมชาติเขา้ถึงตามผลดงั รูปที่ 3  

 

43.30%
41.70%

37.50%
26.70%

24.20%
21.70%

19.20%
10.80%
10.80%

7.50%
7.50%

ห้องพกัสะอาด

ราคาถกู

คนรู้จกัแนะนํา

ห้องพกัสวยงาม

มีอาหารเช้า

ใกล้แหลง่ท่องเท่ียว

พนกังานบริการดี

ใกล้แหลง่ชมุชน

มีสว่นลดราคา

มีการบริการท่ีรวดเร็ว

อ่ืนๆ
พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการ
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4.4 ความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 
รูปที่ 4    ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคา 

ดา้นความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชรี้สอร์ทของนกัท่องเท่ียวใน

เขต อาํเภอแม่สอด จังหวดัตาก ในด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในแต่ละกลุ่ม จากข้อมูล รูปที่  4 ด้านผลิตภัณฑ ์

(Product) ส่วนใหญ่เห็นด้วนกับสถานท่ีๆมีความโปร่งมีอากาศถ่ายเทได้ดี มีความสะอาดซ่ึงสอดคล้องกับ

พฤติกรรมและทัศนคติของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเลือกใช้เน้นการพักผ่อน ด้านราคา (Price) การแปลผลของ

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ การกาํหนดราคาขายท่ีชดัเจนเป็นความเช่ือมัน่ท่ีลูกคา้พึงตอ้งการ รองลงมาเป็นความคุม้ค่า

กบัราคา การท่ีเนน้คุณภาพท่ีเหมาะสมกบัราคาไม่มีส่วนเสียเกิดข้ึน แต่การทาํใหมี้ส่วนไดท้ั้งสองฝ่าย ราคาหอ้งพกั

ท่ีสมเหตุสมผลเป็นตวัเลือกท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจในราคาได ้ 

จาก รูปที่5 ดา้นบุคคล (People) ส่วนท่ีมีอิทธิพลส่วนใหญ่เป็นการท่ีพนกังานเอาใจใส่ลูกคา้ มีค่าเฉล่ียท่ีมากสุด

เท่ากบั 4.62 รองลงมาเป็นการท่ีพนกังานสามารถใหค้วามรู้ดา้นการท่องเท่ียว ดา้นการบริการของพนกังาน การแต่ง

กาย การให้ความสําคญักบัการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลในทอ้งถ่ินนั้นก็เป็นส่วนช่วยทาํให้เกิด

ความพึงพอใจในดา้นบริการ  

 
รูปที่ 5    ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคลและดา้นกระบวนการ 

ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) ในส่วนของกระบวนการให้ความสําคัญมากเร่ืองความรวดเร็ว จาก

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งชูศกัด์ิ ชูศรี (2555)กล่าวถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบันักท่องเท่ียวคือการเช็คอิน/เช็คเอา้ท์ท่ีใช้เวลา

ค่อนขา้งนานหากมีการจดัการอย่างเป็นระบบจะสามารถช่วยลดระยะเวลาในการรอคอยของนกัท่องเท่ียว ในเร่ือง

การตดัสินใจของพนกังานกลุ่มคนท่ีอยู่หนา้งานย่อมมีส่วนรู้เห็นและตดัสินใจไดร้วดเร็วการท่ีเกิดปัญหาแลว้ตอ้ง

ผา่นการตดัสินใจของหวัหนา้ระดบัสูงก็จะเป็นการทาํใหเ้กิดความไม่พอใจในการปฎิบตัหนา้ท่ีดา้นสถานท่ี (Place) 

ส่วนใหญ่ท่ีๆมีอิทธิพลต่อการเลือกใชคื้อรีสอร์ทมองเห็นไดมี้จุดเด่น การใชก้ารส่งเสริมการตลาดมาเขา้ช่วยเสริม
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เป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยใหก้ลุ่มนกัเท่ียวเขา้ถึงสถานท่ีได ้ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion)  การไดรั้บส่วนลดเม่ือแชร์

ผา่นอินเตอร์เน็ต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมท่ีมีสงัคมทางโลกออนไลน์เป็นส่ิงท่ีสาํคญัมากในการรับรู้ข่าวสาร การ

ท่ีรีสอร์ทจะเขา้ถึงไดต้อ้งมีการส่ือสารให้กลุ่มเป้าหมายทราบ การไดรั้บส่วนลดเฉพาะสมาชิกมีค่าเฉล่ียรองลงมา

เป็นการแสดงออกถึงสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ท่ีทางรีสอร์ทสามารถมอบให ้เป็นความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีไดรั้บ สามารถ

เป็นตวัหลกัของปัจจยัในการเลือกใช้บริการรีสอร์ทไดเ้ป็นอย่างดี มีของขวญัแจกช่วงเทศกาลแสดงถึงส่ิงท่ีเป็น

ประสบการณ์ให้แก่ลูกคา้ในช่วงนั้น ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ในเร่ืองของความสําคญัมาก

ท่ีสุดคือ ห้องพกัมีระเบียงค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 การตบแต่งห้องพกัท่ีแปลกตาโดดเด่นมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 เร่ือง

ความสวยงามท่ีร้อยละ 60 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 สถานท่ีควรเหมาะแก่การพกัผ่อนในปัจจยัของลกัษณะทางกายภาพ

สามารถเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใชบ้ริการท่ีรีสอร์ท ในผลกล่าวว่าห้องพกัมีระเบียงซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ทศันคติดา้นความผอ่นคลาย สบาย สงบและมีความเป็นส่วนตวั   

 

5.  สรุปผลการศึกษา  

5.1 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยว 

      

จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมของกลุ่มนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทาง2คนข้ึนไปดว้ยรถส่วนตวั การเดินทางมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือท่องเท่ียวและพกัผ่อน ผูท่ี้เดินทางมาส่วนใหญ่เขา้พกัรีสอร์ท1ถึง2คืน นิยมใชบ้ริการหอ้งพกัแบบ

เตียงคู่ ส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวในวนัหยุดเทศกาลและวนัเสาร์ วนัอาทิตย ์ส่วนใหญ่ยอมรับราคาห้องพกัไดท่ี้

ราคา 500 บาทถึง 1,000 บาท การเขา้พกัมกัจะเป็นแบบเขา้พกัโดยไม่ผ่านการจองดงันั้นการท่ีมีป้ายท่ีชดัเจนบริเวณ

ท่ีเป็นจุดเด่นจึงเป็นส่ิงสําคญั นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เนน้ห้องพกัท่ีมีความสะอาด ราคาไม่สูงมาก มีอาหารเชา้ ใกล้

แหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญั ส่วนใหญ่มีการทราบขอ้มูลของรีสอร์ทจากเพ่ือน แต่การตดัสินใจเลือกท่ีพกัเป็นตวัของ

นกัท่องเท่ียว รองลงมาเป็นครอบครัว 

 

5.2 ทศันคติและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 

 ในดา้นทศันคติ จากสภาพท่ีอาํเภอแม่สอดเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ นักท่องเท่ียวจึงนิยมรีสอร์ทท่ีมี

ความเป็นธรรมชาติสูง ความสงบเป็นส่วนตวั ผ่อนคลาย มีความปลอดภยัส่วนใหญ่มกัไม่ชอบกิจกรรมท่ีออกแรง

มากเน่ืองจากนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เนน้การมาท่องเท่ียวในกิจกรรมสบาย และอากาศในประเทศส่วนใหญ่ร้อน ใน

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ควรมีการกาํหนดราคาท่ีชดัเจนและคุม้ค่ากบัคุณภาพ เป็นสถานท่ีมองเห็นไดง่้าย 

การส่งเสริมทางการตลาดนิยมการไดรั้บส่วนลดผ่านทางสังคมออนไลน ์ดา้นบริการเนน้ท่ีพนกังานเอาใจใส่ในการ

ดูแล และมีความรวดเร็วในกระบวนการทาํงาน    
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

 

เพ่ือให้ผูป้ระกอบการนาํปัจจยัและพฤติกรรมดา้นทศันคติไปใชไ้ดเ้หมาะสมในธุรกิจเดียวกนัท่ีต่างพ้ืนท่ี โดย

สามารถประเมินปัจจยัและทศันคติอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปอยา่งต่อเน่ือง 

เพ่ือศึกษาถึงความหลายหลายของพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวและการนาํไปใชก้บัผูท่ี้เก่ียวเน่ืองในธุรกิจดา้นการ

ท่องเท่ียวโดยสามารถใชค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีต่างกนั  
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แผนธุรกจิ ร้านจาํหน่ายผลติภณัฑ์แบรนด์ “ไทย-เดนมาร์ค” มอร์ มอ..มิลค์ คาเฟ่ 

BUSINESS PLAN RETAIL DISTRIBUTE PRODUCTS “THAI – DENMARK” 

MORE MOR..MILK CAFÉ 

 

ขจรวทิย์ บุตยา*และ กุลเชษฐ์ มงคล**1 

Khajornwit Buttaya and Kulachet Mongkol 

 

บทคดัย่อ 

     แผนธุรกิจ มอร์ มอ..มิลค ์คาเฟ่ คือร้านจาํหน่าย ผลิตภณัฑแ์บรนด ์“ไทย-เดนมาร์ค” และเคร่ืองด่ืมนมสด จดัทาํ

ข้ึนเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจาํหน่าย ทดลองจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ของ “ไทย-เดนมาร์ค” และสินค้าท่ีมี

ส่วนประกอบของนํ้ านมมากข้ึนพร้อมทั้งแกปั้ญหาอตัราการบริโภคนมของประชากรไทยท่ีอยู่ในระดบัตํ่ากว่า

ประเทศอ่ืนๆ แผนธุรกิจน้ีเร่ิมตน้ธุรกิจดว้ยเงินลงทุน 1,325,000 บาท เป็นเงินลงทุนจากองคก์ารส่งเสริมกิจการโค

นมแห่งประเทศไทย (อสค.) กลุ่มเป้าหมายผูบ้ริโภคคือประชาชนทั่วไป ช่วงเร่ิมต้นแผนธุรกิจศึกษาในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร จากการจาํลองสถานการณ์ดาํเนินธุรกิจ มีผลจากการประกอบการดงัน้ี มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ

โครงการ(NPV) เท่ากบั 1,563,811.41 บาท อตัราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) เท่ากบั ร้อยละ 63.77 และธุรกิจ

สามารถคืนทุนไดภ้ายใน 2 ปี 

  

Abstract 

     The business plan of More Mor..Milk Cafe is the pilot project of retail shop for selling all products of “Thai-

Denmark” brand, including fresh milk diversities, with the objective of creating new channel of distribution where 

all new “Thai-Denmark” products will be introduced to and tested for the Thai market. This business plan also 

aims to study the strategic plan for dairy business and lift up the milk consumption rate of Thailand which is 

currently quite low in comparison with other countries. This business plan will start with the investment of 

1,325,000 Thai Baht from the Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPI). The target customers are 

general people of the Bangkok Metropolitan area in the first phase. From this study, the business simulation shows 

the Net Present Value (NPV) of 1,563,811.41 Thai Baht with the Internal Rate of Return (IRR) of 63.77% and the 

payback period is only 2 year. 
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** อาจารยวิ์ทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพฯ 10120 
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บทนํา  

 

 ปัจจุบนัประเทศไทยมีปริมาณการผลิตนํ้ านมดิบจากเกษตรผูเ้ล้ียงโคนมในแต่ละปีนั้น ประเทศไทยยงัเป็น

ผูผ้ลิตนํ้านมดิบท่ีมีปริมาณอตัราการผลิตสูงเป็นลาํดบัตน้ๆ ของภูมิภาคอาเซียน คือมีอตัราการผลิตมากกว่าลา้นตนั

ต่อปี แต่ในขณะท่ีปริมาณของอตัราการบริโภคนมของคนไทย มีปริมาณการด่ืมนมเพียง 14 ลิตรต่อคนต่อปี ซ่ึงมี

อตัราท่ีตํ่ามากเม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียปริมาณการด่ืมนมของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต่้อคนอยู่ท่ี 60 ลิตรต่อปี

และถา้มองในระดบัโลก ประเทศท่ีมีอตัราการบริโภคนมสูงสุด อตัราเฉล่ียต่อคนอยูท่ี่ 330 ลิตรต่อปี ซ่ึงคือประเทศ

คาซคัสถาน ถา้หากมองค่าเฉล่ียปริมาณการบริโภคนม โดยเฉล่ียทัว่โลกจะอยูท่ี่คนละ 103.9 ลิตรต่อปี เม่ือเทียบกบั

ประเทศไทยแลว้ปริมาณการบริโภคนมของไทยตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของโลกอยู่ถึง 4-7 เท่า ซ่ึงส่งผลชดัเจนต่ออตัราการ

เจริญเติบโตของประชากรไทย มีส่วนสูงเฉล่ียของชายไทยอายุ 19 ปี อยู่ท่ี 169.5 เซนติเมตร และผูห้ญิงอยู่ท่ี 157.7 

เซนติเมตร (ผลสาํรวจการบริโภคนมของสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2558)  

 ความปลอดภยัทางดา้นอาหารสูง เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัเป็นหลกัและให้ความสนใจในประเด็นน้ี

มาก พร้อมทั้งข่าวการปนเป้ือนของนมผงในประเทศจีน ข่าวนํ้านมเสียในโครงการนมโรงเรียน ฯลฯ ซ่ึงประเด็น

ดงักล่าวส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑน์มอย่างมาก ในการเลือกผลิตภณัฑน์ม ผูบ้ริโภคจึงใหค้วามสาํคญัของ

แหล่งท่ีมานํ้ านมดิบ สถานท่ีเพราะเล้ียง พร้อมทั้ งความน่าเช่ือถือของช่ือแบรนด์ หรือช่ือเสียงของตัวสินค้า

ผลิตภณัฑ ์นมนั้นๆ จึงเป็นอีกปัจจยัหลกัในการเลือกบริโภคนมของผูบ้ริโภค ณ ปัจจุบนัท่ีมีความตอ้งการทั้งในส่วน

คุณภาพของนม และยงัมีความตอ้งการบริโภคนมในรูปแบบอ่ืนๆ ซ่ึงมีรูปแบบท่ีหลากหลาย เปล่ียนแปลงและ

สอดคลอ้งไปตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีอาจเกิดจากลกัษณะของประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่าง รูปแบบการใช้

ชีวิตประจาํวนัท่ีหลากหลาย ส่งผลให้องค์ประกอบต่างๆเหล่าน้ี ทาํให้รูปแบบการบริโภคนมจะไม่คงอยู่เพียงรูป

แบบเดิม ท่ีเป็นการเลือกซ้ือจากตัวแทนจาํหน่ายหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตเพียงเท่านั้น สภาวะสังคมท่ีเปล่ียนไป 

ชีวิตประจาํวนัท่ีมีการปรับตวัอยู่เสมอ ดงันั้นรูปแบบการบริโภคนม ตอ้งมีการปรับรูปแบบเพ่ือให้ตรงกบัความ

ตอ้งการ และเขา้ถึงความตอ้งการผูบ้ริโภคท่ีเป็นมนุษยส์งัคมไทยในยคุไทยแลนด ์4.0 

 องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภายใตก้ารกาํกบัดูแลไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อสค.) 

ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลกลุ่มเกษตรผูเ้ล้ียงโคนมในประเทศไทย ซ่ึงไดรั้บผลกระทบ จากประเดน็ปริมาณเฉล่ีย

ของผูบ้ริโภคนมท่ีอตัราท่ีตํ่า ในขณะท่ีปริมาณการผลิตนํ้านมดิบและเกษตรผูเ้ล้ียงโคนม มีอตัราเพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปี 

การแกไ้ขปริมาณนํ้านมดิบไม่ใหล้น้ตลาด จึงเป็นอีกหนา้ท่ีของหน่วยงานดงักล่าวดว้ย ผลิตภณัฑน์มภายใตแ้บรนด ์

“ไทย-เดนมาร์ค” เป็นผลิตภณัฑท่ี์ผลิตและจดัจาํหน่ายโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) 

ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์เกิดจากนํ้านมดิบจากกลุ่มเกษตรผูเ้ล้ียงโคนม ประกอบดว้ยหลายหลายชนิด เช่น นมสดพลาส

เจอร์ไรซ์ นมสดบรรจุกล่อง (UHT) และปัจจุบนัมีผลิตภณัฑใ์หม่ คือ โยเกิร์ต และนมเปร้ียว ท่ีในปัจจุบนัยงัประสบ

ปัญหาในส่วนของตลาดท่ีในบางพ้ืนท่ีไม่เพียงพอในการจดัจาํหน่าย แต่ในบางพ้ืนท่ีมีปริมาณสินคา้คงเหลือรวมทั้ง

จุดทดลองจดัจาํหน่าย ทางองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ไม่สามารถกาํกบัดูแลในส่วนงานเก็บ

ขอ้มูล พฤติกรรมผูบ้ริโภคได้อย่างครบถว้น ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวสามารถใช้ในการพฒันาสินคา้ให้ตรงกับความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดต้รงมากข้ึน รวมถึงประเมินกาํลงัการผลิตใหใ้กลเ้คียงกบัความตอ้งการในตลาดมากข้ึน 
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 การเพ่ิมปริมาณโดยเฉล่ียของอตัราการบริโภคนมของประชากรไทย ถือว่าเป็นปัญหาสาํคญัในปัจจุบนัท่ีตอ้ง

รีบดาํเนินการเพราะมีผลกระทบหลายดา้นในส่วนของสุขอนามยัของประชากรไทย แต่การเขา้ถึงผูบ้ริโภคและ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีจะสามารถสร้างความสนใจในการบริโภคนม กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจทางดา้น

น้ี จึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบของสินคา้ผลิตภณัฑ์ประเภทนม เพ่ือให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงโดย

ภาพรวมของพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบันท่ีดาํเนินชีวิตอยู่นั้นหรือท่ีเรียกว่า ยุคดิจิตอล  ทาํให้ความตอ้งการ

พ้ืนฐานมีความแตกต่างจากยคุอ่ืนๆ ท่ีผ่านมา อย่างปรากฏเห็น ณ ปัจจุบนั กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปมีรูปแบบการใชชี้วิต 

ท่ีมีความตอ้งการพ้ืนฐานแตกต่างกนั แต่มีบางส่ิงบางอย่างท่ีกลายเป็นปัจจยัความตอ้งการพ้ืนฐานของประชากรยคุ

ดิจิตอล อาทิ เช่น พ้ืนท่ีรวมกลุ่มเพ่ือทาํกิจกรรม อินเตอร์เน็ต (Internet) พ้ืนท่ีพกัผ่อน อ่านหนงัสือ หรือใชเ้วลาว่าง

เพ่ือมีช่วงเวลาส่วนตวั อย่างท่ีเห็นเป็นท่ีนิยมในส่วนของร้านกาแฟ ท่ีมีปริมาณการเพ่ิมข้ึนของสถานท่ีในลกัษณะน้ี

เป็นจาํนวนมาก 

 สินคา้แบรนด์ “ไทย-เดนมาร์ค” ยงัมีจุดแข็งความเป็นแบรนด์ ทั้งในดา้นของช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือใน

เร่ืองของผูผ้ลิตนมคุณภาพ “ไทย-เดนมาร์ค” ยงัถือไดว้า่เป็นนมท่ีมีกรรมวิธีการผลิตในรูปแบบของนมอินทรีย ์ยิ่งทาํ

ให้ผูบ้ริโภคเช่ือมั่นในคุณภาพของแบรนด์ “ไทย-เดนมาร์ค” ทั้ งในด้านการผลิต การมีสินค้าประเภทนมท่ี

หลากหลาย รวมทั้งความน่าเช่ือถือของแบรนด ์ซ่ึงองคป์ระกอบทั้งหมดเป็นจุดแข็ง ท่ีทาํใหสิ้นคา้ประเภทนม แบ

รนด ์“ไทย-เดนมาร์ค” มีความพร้อมท่ีจะเพ่ิมรูปแบบของผลิตภณัฑใ์หม่ ภายใตช่ื้อ มอร์ มอ..มิลค ์ค่าเฟ่ 

 ดงันั้น การสร้างพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชากรยุคดิจิตอล การดาํเนินการจดัตั้งพ้ืนท่ีดงักล่าว 

เพ่ือเป็นอีกจุดหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีใชเ้ป็นพ้ืนรวมตวัในการประกอบกิจกรรม ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีมองเห็นถึงโอกาส

ทางธุรกิจ ท่ีจะทาํการขยายปริมาณการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ม เพ่ือเพ่ิมอตัราการบริโภคนมของประชากรไทยใหมี้

อตัราเฉล่ียปริมาณการบริโภคนมในแต่ละคนต่อปีเพ่ิมข้ึนใหใ้กลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียอตัราการบริโภคนมของโลก ดว้ย

โอกาสทางธุรกิจขา้งตน้ จึงทาํใหเ้กิดแนวคิดในการจดัทาํแผนธุรกิจ ร้านจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์บรนด ์“ไทย-เดน

มาร์ค” มอร์ มอ…มิลค์ ค่าเฟ่ ซ่ึงรูปแบบ ของธุรกิจเป็นลกัษณะร้านนมจดัตั้งข้ึนเพ่ือเป็นร้านตวัแทนจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑน์มของแบรนด ์“ไทย-เดนมาร์ค” ในส่วนของผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป อาทิเช่น นมพร้อมด่ืม UHT, นมพลาส

เจอร์ไรซ์ , โยเกริต์ และผลิตภณัฑ์ใหม่อ่ืนๆ ท่ีจะพฒันาข้ึนมาเพ่ือรองรับตามรูปแบบ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

นอกจากน้ี ร้านดงักล่าวยงัเป็นพ้ืนท่ีจดัจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมต่างๆ โดยมีรายการเคร่ืองด่ืม ท่ีมีส่วนผสมของนมเป็นหลกั 

ทั้งรูปแบบ ร้อน เยน็ หรือ ป่ัน และยงัมีส่วนของเมนู ประกอบท่ีเป็นเสมือนอาหารท่ีรับประทานคู่กบัเคร่ืองด่ืม

ประเภทน้ี เช่น ขนมปังป้ิง เคก้ ขนมปัง ฯลฯ ซ่ึงมีการปรับเปล่ียนเพ่ิมเติม ตามการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคในอนาคต 

 ร้าน มอร์ มอ…มิลค์ ค่าเฟ่ ยงัเป็นพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในส่วนของ

ผลิตภณัฑแ์บรนด ์“ไทย-เดนมาร์ค” รวมทั้งยงัเป็นช่องทางในการทดลองวางจดัจาํหน่างผลิตภณัฑท่ี์มีการพฒันาข้ึน

ใหม่ และนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปพฒันาผลิตภณัฑก่์อนจดัจาํหน่ายในตลาดทัว่ไปภายในร้านยงัมีส่วนพ้ืนท่ีจดัแสดง พระ

อจัฉริยภาพอนักวา้งไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงเป็นผูริ้เร่ิมใหมี้การส่งเสริมการเล้ียงโคนมในประเทศไทยท่ีแพร่หลายจนเป็นอาชีพ

ท่ีสร้างรายได ้ใหแ้ก่เกษตรไทยในปัจจุบนั  
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 จากองคป์ระกอบโดยรวมท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงเป็นเหตุผลทาํให้ผูจ้ดัทาํใหค้วามสนใจในการจดัทาํแผนธุรกิจ

ร้านจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์บรนด์ “ไทย-เดนมาร์ค” มอร์ มอ..มิลค ์คาเฟ่ เป็นรูปแบบธุรกิจร้านให้บริการในส่วน

ของจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน์มบรรจุพร้อมด่ืมของแบรนด ์“ไทย-เดนมาร์ค” และเคร่ืองด่ืมปรุงใหม่ท่ีมีส่วนประกอบ

หลกัจากนมสดคุณภาพสูง ขนมปัง รวมทั้งสินคา้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งเป็นศูนยเ์ก็บขอ้มูลผูบ้ริโภค พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค ทดลองจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หม่ของของแบรนด์ “ไทย-เดนมาร์ค” ซ่ึงแผนธุรกิจดงักล่าวจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ ทั้ง 2 ส่วน คือ ดา้นผูผ้ลิต “ไทย-เดนมาร์ค” เป็นการเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายให้เขา้สู่ผูบ้ริโภคใน

รูปแบบร้านนม และดา้นผูบ้ริโภค เป็นการนาํเสนอรูปแบบการบริโภคนมในอีกรูปแบบ ท่ีมีมากกว่าการซ้ือนมจาก

ร้านสะดวกซ้ือหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตแลว้กลบัไปบริโภค พ้ืนท่ีของ ร้าน มอร์ มอ…มิลค ์ค่าเฟ่ จะเป็นจดันดัพบปะ

ของผูบ้ริโภคในยุคดิจิตอล ซ่ึงผลลพัธ์องค์รวมท่ีไดรั้บเพ่ิมเติมจากแผนธุรกิจน้ี คือ 1.ปริมาณผูบ้ริโภคนม มีอตัรา

เฉล่ียเพ่ิมข้ึน และยอดการจดัจาํหน่ายของผลิตภณัฑน์มปรับตวัสูงข้ึน 2.เป็นพ้ืนท่ีทาํการวิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค, 

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บ จะเป็นขอ้มูลโดยตรงจากร้านท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากแผนธุรกิจน้ี 3.เป็น

เคร่ืองมือในการปรับเปล่ียนผูบ้ริโภค ในการปรับพฤติกรรมการบริโภคนมโดยการจดัทาํแผนธุรกิจในคร้ังน้ี ได้

กาํหนดขอบเขตในการศึกษา เป็นพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร ภายในกาํหนดระยะเวลาดาํเนินกิจการ 3 ปี (พ.ศ. 2560-

2562) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

      1. เพ่ือใหท้ราบถึงแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ ร้านจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์บรนด ์“ไทย-เดนมาร์ค” มอร์ มอ ..

มิลล ์คาเฟ่ 

 2. เพ่ือเป็นประโยชนต่์อผูท่ี้มีความสนใจดาํเนินธุรกิจร้านจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์บรนด ์“ไทย-เดนมาร์ค” มอร์ 

มอ ..มิลล ์คาเฟ่ หรือธุรกิจอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

 3. เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมรูปแบบช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน์มสู่ผูบ้ริโภค ผา่นทางร้านจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑแ์บรนด ์“ไทย-เดนมาร์ค” มอร์ มอ ..มิลล ์คาเฟ่ 

 4. เพ่ือเป็นการเพ่ิมปริมาณการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องแบรนด ์“ไทย-เดนมาร์ค” ใหมี้ปริมาณของส่วนแบ่ง

ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑน์มเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งเป็นการเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัในปัจจุบนั ของกลุ่มผลิตภณัฑ ์

นมโค 

 5. เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลิตภณัฑใ์หม่ ภายใตแ้บรนด ์“ไทย-เดนมาร์ค” พร้อมทั้งเป็นจุดทดลองจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑใ์หม่ และทาํผลสาํรวจความพ่ึงพอใจของกลุ่มผูบ้ริโภค 

 

ทบทวนวรรณกรรม  

 

1 ทฤษฎี Five Force Model โดย Michael E Porter ไดก้ล่าวไวว้่า ธุรกิจต่างมีความกงัวลในการดาํเนินธุรกิจท่ี

ตอ้งดาํเนินกิจการฝ่าวิกฤตต่างๆ ท่ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรงและมีแรงกดดนัจากส่ิงแวดลอ้มโดยรอบท่ีเป็นปัจจยั

ภายนอกองคก์ร และในการกาํหนดเป้าหมายของผลกาํไรจากผลประกอบการท่ีสูงอาจตอ้งแลกมาดว้ยการปรับข้ึน

ราคาสินคา้ แต่ดว้ยภายใตภ้าวะแรงกดดนัจากส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ การวิเคราะห์ในรูปแบบทางทฤษฎี Five Force 
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Model จะทาํใหธุ้รกิจมีการวางแนวทางเพ่ือดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งเป็นระบบและรอบคอบมากข้ึนเพ่ือธุรกิจดาํเนินไป

อยา่งยงัยืน (Wheelen, Thomas L. & Hunger J. David, 2012)  

2 การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกองคก์ร (SWOT Analysis) และการสร้างทางเลือกกลยุทธ์ (The 

TOWS Matrix) การวิเคราะห์ขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจ เพ่ือเป็นการศึกษาแนวทางในการจดัวางแนวกลยุทธ์

ภายในแผนธุรกิจ แนวทางในการทาํการตลาดของธุรกิจ ทั้งน้ีในการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อ

แผนธุรกิจทั้งในดา้นส่งเสริมแผนธุรกิจ พร้อมทั้งดา้นท่ีอาจต่อใหเ้กิดอุปสรรคและผลกระทบกบัแผนธุรกิจ จึงตอ้งมี

การศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัดงักล่าวเพ่ือเตรียมการในการรับมือกบัเหตุการณ์ต่างๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนในปัจจุบนัและ

อนาคต ในส่วนของการศึกษาปัจจยัแวดลอ้มทางธุรกิจจะประกอบดว้ย การวิเคราะห์ปัจจยัทางดา้นจุดแข็ง จุดอ่อน 

ขององคก์ารและผลิตภณัฑ ์รวมทั้งปัจจยัทางดา้นโอกาส อุปสรรคของการดาํเนินธุรกิจ (Heinz Weihrich, 1982)  

3 การกาํหนดกลยุทธ์ดว้ยทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mixed Strategy, 4P’s) ของ Kotler ได้

กล่าวไวว้่าส่วนประสมทางการตลาดถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการดาํเนินกิจการทางการตลาด เป็นการศึกษา

วิเคราะห์เพ่ือใหส้ามารถบรรลุถึงเป้าหมายทางธุรกิจไดส้าํเร็จ ไดมี้การแยกการวิเคราะห์ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 4 กลุ่ม

ท่ีเรียกวา่ 4P’s ซ่ึงไดมี้การวิเคราะปัจจยัต่างๆหลายดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาการจดัจาํหน่าย  ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Kotler & Keller, 2016)  

งานวิจยั ขอ้มูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย โดย สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ ปี 

2559 กล่าวว่า แนวโนม้ในส่วนของปริมาณการบริโภคนมและผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากนม มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึน ทาํให้มี

โอกาสทางธุรกิจของ กลุ่มอาหารประเภทผลิตภณัฑน์มและแปรรูปจากนม ยงัมีแนวโนม้ท่ีเปิดกวา้ง เพราะอตัราการ

ขยายตวัของกลุ่มผูบ้ริโภคนมมีปริมาณมากข้ึนเร่ือยๆ อย่างท่ีปรากฏรายละเอียดตามตารางท่ี 1  (หนังสือพิมพ์

ฐานเศรษฐกิจ ปีท่ี 36 ฉบบัท่ี 3,172 วนัท่ี 7 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)  

ปี พ.ศ. ปริมาณการผลิต (ตนั) 
 

เปล่ียนแปลง 
 

ปริมาณยอดขาย (ตนั) 
 

เปล่ียนแปลง 
 

2557 1,551,388 
 

 1,352,860 
 

 

2558 1,665,654 
 

เพ่ิมข้ึน 7.37% 
 

1,426,953 
 

เพ่ิมข้ึน 5.48% 
 

2559 1,682,512 
 

เพ่ิมข้ึน 1.01% 
 

1,494,773 
 

เพ่ิมข้ึน 4.75% 
 

ตารางที่ 1  แสดงภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตและจาํหน่ายนม ในปี 2557 – 2559  

ท่ีมา : หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ ปีท่ี 36 ฉบบัท่ี 3,172 วนัท่ี 7 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 

วธีิการศึกษา  

 

การวเิคราะห์อุตสาหกรมและส่ิงแวดล้อมของตลาด 

      ดา้นผูบ้ริโภคทาํการศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคโดยจาํแนกตามช่วงอายแุละพฤติกรรมในรูปแบบการบริโภคนมภายใน

ร้าน รวมถึงการจาํแนกผูบ้ริโภคในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีอยู่อาศยั สถานศึกษา สถานท่ีทาํงาน เพราะแต่ละพ้ืนท่ี และแต่ช่วง

วยัมีรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกนัรวมถึงความพ่ึงพอใจและความคาดหวงัในการเขา้ใชบ้ริการภายใน

ร้านนมเพ่ือวิเคราะห์ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัและรวมถึงการคาดการถึงความตอ้งการผูบ้ริโภคใน
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อนาคตท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมการบริโภคนม ดา้นภาพรวมอุตสาหกรรมศึกษารูปแบบการจดัพ้ืนท่ี

ร้านนม ขนาดร้าน รูปแบบอาหารเคร่ืองด่ืม ราคา ปริมาณ ของร้านนมท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการจดั

วางกลยทุธ์ก่อนเขา้สู่ตลาดร้านนม  

การศึกษาวเิคราะห์ส่ิงแวดล้อมทางธุรกิจ (SWOT Analysis) การวิเคราะห์ขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจ เพ่ือเป็น

การศึกษาแนวทางในการจดัวางแนวกลยุทธ์ภายในแผนธุรกิจ ทั้งในส่วนของการศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน ขององคก์ร 

โอกาสและอุปสรรค ของการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงมีเน้ือหาในการศึกษาวิเคราะห์ดงัน้ี 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) จุดแข็ง (Strength) กลุ่มธุรกิจผูผ้ลิต

อาหารประเภทนม ท่ีมีช่ือเสียงในตลาดปัจจุบนั แบรนด ์“ไทย-เดนมาร์ค” เป็นอีกแบรนดท่ี์เป็นท่ีรู้จกัในผูบ้ริโภคท่ี

นิยมบริโภคนม ดงันั้นการเปิดกลุ่มธุรกิจใหม่ จึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นความน่าเช่ือถือของคุณภาพสินคา้ รวมทั้ง

ตน้ทุนทางดา้นวตัถุดิบของวตัถุดิบหลกัคือนม การวิเคราะห์ในกลุ่มห่วงโซ่อุปทาน ยงัสามารถใชห่้วงโซ่อุปทาน

เดิมของ ไทย-เดนมาร์ค เพ่ือต่อยอดธุรกิจได ้จุดอ่อน (Weakness) เน่ืองจากเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ของ แบรนดไ์ทย-

เดนมาร์ค อาจจะขาดในส่วนประสบการณ์การจัดการในสว่นบุคลากร และรูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีจะนําเสนอสู่

ผูบ้ริโภค เพ่ือใหต้รงความตอ้งการผูบ้ริโภค ทั้งในส่วนของรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์รสชาติ ราคา ท่ีตั้ง  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) โอกาส (Opportunities) ปัจจุบนั ทั้ง

ในส่วนของภาครัฐไดมี้นโยบายส่งเสริมการด่ืมนม ในรูปแบบต่างๆโดยเนน้ในแง่ของสุขภาพของประชากร รวมทั้ง

ค่าความนิยมของผูบ้ริโภค เร่ิมนิยมใชพ้ื้นท่ีร้านกลุ่มประเภทจดัจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมในการ พบปะ เสวนา ประชุม 

รวมถึงอ่านหนงัสือ ซ่ึงรูปแบบการใชง้านยงัข้ึนอยูก่บั ช่วงวยั อาชีพ ฐานรายได ้ปัจจยัเหล่าน้ียงัมีความสมัพนัธ์อย่าง

มีนยัสําคญั ในการเขา้ใชบ้ริการ อุปสรรค (Threat) ธุรกิจประเภทร้านจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมประเภทนม ในปัจจุบนัมี

ผูป้ระกอบการอยู่หลายรายกระจายอยู่ทัว่ทั้งประเทศ ซ่ึงมีทั้งรูปแบบของ ร้านท่ีมีสาขาเพียงสาขาเดียว และร้านท่ีมี

รูปแบในลกัษณะหลายสาขา ซ่ึงร้านทั้งสองกลุ่มมีการดาํเนินกิจการอยู่ก่อนแลว้ ถือว่าเป็นอปสรรคสาํคญัในการท่ี

จะเขา้ไปมีส่วนแบ่งทางการตลาด ในพ้ืนท่ีบางพ้ืนท่ีท่ีร้านดงักล่าวอยูใ่นความนิยม ในส่วนน้ีจะตอ้งศึกษาอุปสรรค

ท่ีเกิดข้ึนนาํมาปรับใชใ้หเ้ป็นโอกาสหรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าวใหมี้ผลกระทบกบัแผนธุรกิจนอ้ยท่ีสุด  

การวิเคราะห์เพ่ือวางกลยุทธทางการตลาดภายในแผนธุรกิจและขั้นตอนการดําเนินกิจการ จากการวิเคราะห์

ส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมร้านจดัจาํหน่ายนมในรูปแบบของร้านนม มอร์ มอ มิลค์ คาเฟ่ ซ่ึงเป็นรูปแบบการ

จาํหน่ายนมแบบใหม่ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารดูแลของแบรนด ์ไทย-เดนมาร์ค ซ่ึงเป็นแบรนดท่ี์มีความน่าเช่ือถือ ทาํใหเ้ป็น

ขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้นความเช่ือมัน่ในคุณภาพของสินคา้และดา้นตน้ทุนของวตัถุดิบหลกั ในการกาํหนดแผนธุรกิจ

ไดจ้ดัวางแนวทางในการดาํเนินการดงัน้ี 

 กลยุทธ์เชิงรุก: SO Strategy การเร่ิมตน้ธุรกิจใหม่ก่อนผูป้ระกอบการรายอ่ืนจะเขา้สู่ธุรกิจน้ีตอ้งเนน้การขยาย

สาขาใหเ้ร็วและเพ่ิมการรับรู้ของผูบ้ริโภคพร้อมสร้างความภกัดีในตราสินคา้ ซ่ึงการปรับรูปแบบร้านท่ีเป็นกลุ่ม

สหกรณ์ซ่ึงมีอยู่ทัว่ประเทศเป็นพ้ืนท่ีจดัจาํหน่ายสินคา้เดิมให้เป็นรูปแบบร้าน มอร์ มอ.มิลค์ คาเฟ่ จะเป็นการลด

ระยะเวลาในการหาพ้ืนท่ีเพ่ือขยายสาขาและลดค่าใชจ่้ายในส่วนค่าเช่าพ้ืนท่ี 

 กลยทุธ์เชิงแกไ้ข: WO Strategy รูปแบบธุรกิจใหม่การมุ่งเนน้สรรหาบุคลากรท่ีมีประสบการณ์โดยตรงทางดา้น

ธุรกิจน้ีจากภายนอกองคก์ารจะส่งผลใหก้ารเร่ิมตน้รูปแบบธุรกิจมีพ้ืนท่ีฐานการบริหารท่ีแข่งแกร่งเพ่ือรองรับการ
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ขยายตวัอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการสรรหาคู่คา้เพ่ิมเติมโดยเนน้กลุ่มคู่คา้ท่ีสามารถผลิตวตัถุดิบและกระจายวตัถุดิบไป

สาขาต่างๆทัว่ประเทศได ้เน่ืองจากตามแผนจะมีการขยายสาขาไปยงัต่างจงัหวดั 

 กลยุทธ์เชิงป้องกนั: ST Strategy ในการขยายสาขาเพ่ือป้องกนัเหตุขดัแยง้กบัตวัแทนจาํหน่ายรายเก่านั้นการ

เลือกท่ีตั้งตอ้งพิจารณาเป็นพ้ืนท่ีของตวัแทนจาํหน่ายของ ไทย-เดนมาร์ค เดิมโดยอาจนาํเสนอรูปแบบธุรกิจน้ีให้กบั

ตัวแทนจาํหน่ายเดิมเพ่ือร่วมลงทุน อาศัยกลุ่มลูกค้าเก่าในการประชาสัมพนัธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการบอกต่อ

ผูบ้ริโภครายใหม่ รวมถึงการกาํหนดท่ีตั้งเพ่ือสร้างฐานลูกคา้ก่อนผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆเขา้สู่พ้ืนท่ี 

 กลยุทธ์เ ชิงรับ: WT Strategy การเ ร่ิมธุรกิจก่อนจึงสามารถสร้างบุคลากรได้ก่อนดังนั้ นบุคลากรท่ีมี

ความสามารถภายในองค์การจําเป็นต้องสร้างกลยุทธ์ในการรักษาบุคลากรเหล่าน้ีไม่ทําการโยกยา้ยไปยัง 

ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีเขา้สู่ตลาดใหม่ รวมถึงการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัคู่คา้ดา้นปริมาณยอดการสั่งวตัถุดิบ

เพราะอาจขาดความเช่ือมัน่ในธุรกิจใหม่ การปรับโครงสร้างบริหารเป็นอย่างอิสระ คล่องตวัส่งผลใหก้ารปรับแผน

ตลาดเร็วทนัสถานการณ์ 

 การกําหนดกลยุทธ์ด้วยทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mixed Strategy, 4P’s) ดา้นผลิตภณัฑ ์

เนน้คุณภาพของสินคา้และรูปแบบใหม่ๆท่ีมีความแตกต่างจากรูปแบบเดิมท่ีปรากฎในทอ้งตลาดทัว่ไป เพราะกลุ่ม

ผูบ้ริโภคเนน้ใหค้วามสนใจในรูปแบบสินคา้ และทาํใหเ้กิดการบอกเล่าคุณภาพของสินคา้และรสชาติท่ีไดรั้บรู้จาก

การสัมผสัไปยงัผูบ้ริโภคในอนาคต ดา้นราคาจดัจาํหน่าย ศึกษาราคาจดัจาํหน่ายในตลาดปัจจุบนัเพราะสร้างความ

แตกต่างดา้นราคาโดยขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้นตน้ทุนวตัถุดิบท่ีถูกว่าจึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ีจะสามารถตั้งราคาขายใน

ราคาท่ีตํ่ากวา่รายอ่ืนไดด้า้นช่องทางการจดัจาํหน่าย การกระจายขยายสาขาไดอ้ยา่งรวดเร็วรวมถึงการปรับพ้ืนท่ีของ

ตวัแทนจดัจาํหน่ายเดิมใหเ้ป็นในรูปแบบร้าน มอร์ มอ มิลค ์คาเฟ่ ทาํใหเ้กิดช่องทางการจดัจาํหน่ายจาํนวนมากได้

อยา่งรวดเร็วส่งผลใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย  

   

 แผนธุรกิจร้านจาํหน่าย ผลิตภณัฑแ์บรนด ์“ไทย-เดนมาร์ค” และเคร่ืองด่ืมนมสด ภายใตช่ื้อ มอร์ มอ..มิลค ์คาเฟ่ 

โดยการศึกษาแนวทางในการดาํเนินธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์หลกัคือขยายช่องทางจดั

จาํหน่ายและธุรกิจใหม่ของผลิตภณัฑ์แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค พร้อมทั้งแกไ้ขปัญหาผูบ้ริโภคนมให้มีอตัราส่วน

เพ่ิมข้ึนดว้ยการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัจาํหน่ายและผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีสามารถตอบสนองพฤติกรรมผูบ้ริโภค

ไดต้รงความตอ้งการซ่ึงมีการศึกษาดา้นต่างๆ ในการกาํหนดแผนธุรกิจ ประกอบดว้ย  

 ผลการศึกษาพบว่า ในปัจจุบนัพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ตอ้งการความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้โดยอาจเกิดจาก

การบอกเล่าจากบุคคลอ่ืน หรือเกิดจากประสบการณ์คร้ังแรก ดงันั้นทาํให้เกิดแนวทางในการกาํหนดปริมาณของ

สินคา้ท่ีจดัเก็บเพ่ือจดัจาํหน่ายในช่วงเดือนแรก ให้อยู่ในปริมาณท่ีไม่มากจนเกินไปเพราะสินคา้เป็นชนิดท่ีมีวนั

หมดอาย ุช่วงตน้ในการเร่ิมธุรกิจจึงมีสินคา้สาํหรับจาํหน่ายเพียง ร้อยละ 80 จากยอดคาดการ และค่อยๆปรับเพ่ิมข้ึน

ตามปริมาณยอดจดัจาํหน่ายในช่วงเดือนท่ีผา่นมา แต่ไม่ใหเ้กินร้อยละ 95 ของยอดคาดการ เพราะหากสินคา้ขาดแต่
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ขาดในปริมาณไม่มากจะไม่ส่งผลต่อยอดต้นทุนสินค้า อย่างเช่นสินค้าเกินและไม่สามารถจาํหน่ายไดท้ันวนั

หมดอายซ่ึุงจะเกิดค่าใชจ่้ายตน้ทุนท่ีไม่เกิดรายไดท้นัที ส่งผลใหต้น้ทุนในช่วงเดือนดงักล่าวสูงข้ึน 

 ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์งานวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคในกลุ่มท่ีเนน้คุณภาพของสินคา้ จะพิจารณาคุณภาพของ

สินคา้เป็นอนัดบัแรกทาํใหเ้ร่ืองราคาเป็นเร่ืองท่ีพิจารณารองลงมา แต่ในกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปจะพิจารณาในส่วนของ

ราคาท่ีจดัจาํหน่าย ก่อนคุณภาพของสินคา้จึงส่งผลให้การกาํหนดแผนธุรกิจตอ้งแยกรูปแบบของแผนธุรกิจเพ่ือ

ตอบสนองผูบ้ริโภคของเป็น 2 กลุ่ม ในการเตรียมสินคา้เพ่ือจัดจาํหน่ายตอ้งประมาณการ ชนิด ประเภท ให้มี

ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่ม และสามารถคาดการปริมาณสินคา้แต่ละชนิดตามผลวิจยัท่ีทาํการวิเคราะห์ใน

ช่วงแรกของการดาํเนินแผนธุรกิจ หลงัจากนั้นจะทาํการคาดการจากปริมาณยอดขายท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเดือนและ

แบบสอบถามท่ีทาํการประเมินความพ่ึงพอใจในชนิดของผลิตภณัฑแ์ละบริการของร้าน 

 ผลการศึกษาการจําลองเหตุการณ์ พบว่าจากงบประมาณลงทุนคร้ังแรก 1,325,000 บาท มีผลจากการ

ประกอบการ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ(NPV) เท่ากบั 1,563,811.41 บาท อตัราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) 

เท่ากบั ร้อยละ 63.77 และธุรกิจสามารถคืนทุนไดภ้ายใน 2 ปี แต่ในส่วนทรัพยสิ์นท่ีก่อสร้างร้านมีค่าเส่ือมราคาอยู่ท่ี 

3 ปี ทาํใหต้น้ทุนโดยรวมละลดลงจากค่าก่อสร้างคร้ังแรกในปีท่ี 2 และปีท่ี 3 จึงเป็นช่วงเวลาท่ีจะทาํการขยายกิจการ

เพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีอ่ืน 

 

สรุปผลการศึกษา  

 

 การวเิคราะห์แผนธุรกจิสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผลการวิเคราะห์ จากการศึกษางานวิจยั

และวรรณกรรมท่ีมีลกัษณะเก่ียวขอ้งกบัแผนธุรกิจ พบวา่การบริโภคนม ไม่ใช่เพียงการเลือกซ้ือนมจากร้านสะดวก

ซ้ือหรือซุปเปอร์มาเกต็กลบัไปบริโภคท่ีบา้น ดงันั้นรูปแบบของสินคา้ท่ีจดัจาํหน่ายจึงประกอบดว้ยสินคา้นม

สาํเร็จรูปพร้อมด่ืมคิดเป็นร้อยละ 65 สินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมนมปรุงใหม่คิดเป็นร้อยละ 25 และสินคา้อ่ืนๆประกอบ 

อาทิเช่น ขนมปังป้ิง กาแฟ ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 10  รวมทั้งในการจดัสดัส่วนพ้ืนท่ีภายในร้านแบ่งสดัส่วนของพ้ืนท่ี

ดงัน้ี ส่วนประกอบเคร่ืองด่ืมคิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนพ้ืนท่ีจดัจาํหน่ายสินคา้นมสาํเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ 10 และพ้ืนท่ี

ส่วนรองรับลูกกคา้ พ้ืนท่ีนัง่รับประทานคิดเป็นร้อยละ 70 จึงทาํใหเ้ห็นไดว้า่ร้านคา้ในกลุ่มธุรกิจน้ีเป้นอีกพ้ืนท่ี

สาํหรับนดัพบ และทาํกิจกรรมอ่ืนๆ มากวา่การแวะซ้ือนมเพ่ือกลบับา้น 

 การวเิคราะห์แผนดาํเนินกจิการสามารถแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมนํา้นมและอตัราการบริโภคนม จากการ

วิเคราะห์ปัจจยัองคป์ระกอบแวดลอ้มของอุตสาหกรรมนม พบวา่การปรับเปล่ียนรูปแบบผลิตภณัฑน์มท่ีมีความ

แปลกใหม่และหลากหลาย ซ่ึงเกิดจากการศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคทาํใหผ้ลิตภณัฑท่ี์ออกสู่ตลาดสามารถ

ตอบสนองตรงความตอ้งการผูบ้ริโภคไดพ้อสมควร พร้อมทั้งรูปแบบของธุรกิจใหม่ยงัเป็นการสร้างความน่าสนใจ

ใหก้บักลุ่มผูบ้ริโภครายใหม่หรืออาจเกิดจากการบอกต่อประสบการณ์ของผูบ้ริโภคเดิมซ่ึงเป็นการเพ่ิมบริมาณ

ผูบ้ริโภคอีกดา้น รวมทั้งการวางผลิตภณัฑใ์หม่ๆภายในร้านเป็นท่ีแรกเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆใหก้บั

ผูบ้ริโภคในการเร่ิมบริโภคในผลิตภณัฑใ์หม่ ท่ีจะสามารถพบสินคา้ใหม่ๆของไทย-เดนมาร์คไดใ้นเฉพาะร้านน้ี

เท่านั้น 
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 ข้อเสนอแนะ  เพ่ิมเติมในส่วนของการวิจยัพฤติกรรม ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการภายในร้าน จากรายการสินคา้ท่ี

มียอดขายสูงสุดและตํ่าสุด พฤติกรรมค่าเฉล่ียระยะเวลาท่ีอยู่ในร้าน พ้ืนท่ีส่วนใดภายในร้านไดรั้บความนิยมสูงสุด 

รวมถึงการสร้างจุดสนใจท่ีเหมาะสมหรือสร้างความนิยมในการถ่ายภาพเพ่ือส่งต่อในพ้ืนท่ีของโลกโซเซียล เป็น

การประชาสมัพนัธ์ร้านในราคาถูกแต่ไดผ้ลลพัธ์ท่ีดี 

 ในส่วนของค่าใชจ่้ายในการลงทุนอาจมีการปรับเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ข้ึนอยู่กบักายภาพของพ้ืนท่ีเพราะบางพ้ืนท่ี

อาจตอ้งมีการปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีก่อนท่ีจะเร่ิมกอสร้าง หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนลดลงเพราะ ค่าใช้จ่ายบาง

รายการอาจลดปริมาณการสั่งสินคา้เพ่ือเร่ิมตน้ธุรกิจจาก ไทย-เดนมาร์คในปริมาณท่ีลดลงเพราะตอ้งการสงเกต

การณ์แนวโนม้ทางการตลาดในช่วงเปิดดาํเนินการในช่วงแรกๆก่อน 
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ปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อความภกัดต่ีอองค์กรของพนักงานเจนเนอเรชันวายในธุรกจิ

บริการโทรคมนาคม 

Factors Affecting Loyalty of Generation Y Employees in Telecominication 

Service Business 

เขมตณ์สัญ ์หตัถพลาเมธ1 , ยรุพร ศุทธรัตน์2 และ พิทวสั เอ้ือสังคมเศรษฐ์2 

Khemanat Hatthapalamet , Yuraporn Sudharatna and Pittawat Ueasangkomsate 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานเจนเนอเร

ชนัวายในธุรกิจบริการโทรคมนาคม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือพนกังานในธุรกิจบริการโทรคมนาคมท่ีมีอาย ุ

20-35 ปี จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม มีการตรวจความถูกตอ้งเชิงเน้ือหาโดยผูเ้ช่ียวชาญ นาํไป

ทดลองใชแ้ละทดสอบความเช่ือมัน่ดว้ยสัมประสิทธ์ิอลัฟาครอนบาคได ้ 0.930 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล

ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (T-Test) สถิติทดสอบเอฟ (F-Test) และสถิติ

การวิเคราะห์ถดถอยเชิงซอ้น(Multiple Regression Analysis) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ปัจจยัดา้นการอบรมและพฒันา ปัจจยัดา้นผลตอบแทน และปัจจยั

ดา้นสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการทาํงาน ส่งผลต่อความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานเจนเนอเรชนัวายใน

ธุรกิจบริการโทรคมนาคม  

คาํสาํคัญ: ความภักดีต่อองค์กร,เจนเนอเรชันวาย,ธุรกิจโทรคมนาคม 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study the factors that effect organizational loyalty of generation Y 

employee in telecominication service business. The samples used in the research were employee aged 20-35 years 

in telecom service business of 400 peoples. The instrument was a questionnaire. Accurate content analysis by 

experts, was taken to trail and tested with confidence coefficient alpha Cronbach was 0.930. The statistics used for 

data analysis of Mean , Percentage , Standard Deviation , T-Test , F-Test and Multiple Regression Analysis at the 

significance level of .05. The expected result is that relationship , job contents , training and development , 

compensation , work environment and atmosphere will affect generation Y employees’ loyalty in Telecominication 

service business. 

Keywords: Generation Y’s loyalty , Telecominication service business 
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1. บทนํา  

 

      ในสภาวการณ์ปัจจุบันภาคธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงภายใต้สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ี

เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์กรธุรกิจจึงตอ้งเรียนรู้และปรับตวัให้เหมาะสมเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนั ความทา้ทายใหม่คือการรักษาบุคลากรผูข้บัเคล่ือนองค์กรให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้

เหล่าน้ีให้คงอยู่กบัองค์กรแนวคิดเก่ียวกบัความภกัดีของพนกังาน (Employee Loyalty) จึงเขา้มามีบทบาทในการ

บริหารทรัพยากรเพ่ิมข้ึน พนกังานท่ีมีความภกัดีจะมีความเต็มใจและอุทิศตนอย่างมากต่อองคก์ร มีความรู้สึกเป็น

ส่วนหน่ึงในองคก์ร มีความเช่ือถือไวว้างใจและพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามผูน้าํหรือแนวทางขององคก์รอย่างซ่ือสัตย ์มี

ความปรารถนาและตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานอยูก่บัองคก์รต่อไปถึงแมจ้ะมีความขดัแยง้กบัสมาชิกขององคก์ร หรือแมมี้

ทางเลือกอ่ืนท่ีดึงดูดใจกว่าก็จะไม่ลาออกจาก (ขะธิณยา หลา้สุวรรณ, 2545) ความภกัดีต่อองคก์รจึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ี

จะช่วยนาํพาองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพและสร้างสรรคผ์ลผลิตท่ีมีคุณภาพมากข้ึนในระยะยาว 

      ปัจจุบนัการทาํงานในองคก์รตอ้งพบเจอโครงสร้างของทรัพยากรมนุษยท่ี์หลากหลายช่วงวยั โดยกลุ่มคน

ท่ีกาํลงัจะเป็นทรัพยากรบุคคลส่วนใหญ่ในองคก์รก็คือกลุ่ม Generation Y ท่ีมีประมาณ 18 ลา้นคน หรือ ประมาณ

ร้อยละ 42 ของแรงงานทั้งหมดของประเทศไทย (SCG, 2016) และยงัเป็นกลุ่มคนท่ีมีคุณลกัษณะ ทศันคติ และ

พฤติกรรมท่ีแตกต่างอย่างเด่นชดัจากกลุ่มอ่ืนๆ ในองค์กร จึงเป็นความทา้ทายของผูบ้ริหารและองค์กรท่ีจะตอ้ง

เรียนรู้และทาํความเขา้ใจพฤติกรรมและความตอ้งการของกลุ่มคน Generation Y น้ีอย่างถ่องแท ้หากสามารถ

บริหารจดัการคนกลุ่มน้ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะนาํไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมท่ีจะช่วยเสริม

ศกัยภาพขององคก์รใหแ้ข่งขนัและเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

      Price Waterhouse Cooper (PwC) บริษทัท่ีปรึกษาทางธุรกิจชั้นนาํระดบัโลก เผยวิสัยทศัน์และมุมมอง

ของ Mega Trends ท่ีจะเกิดข้ึนในทศวรรษหนา้ท่ีน่าสนใจคือ Technological Breakthroughs หรือความกา้วหนา้ใน

การพฒันาเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีการส่ือสาร ปัจจุบนัประชากรโลกมีอุปกรณ์ส่ือสารมากกวา่ 1.84 เคร่ือง

ต่อคน และคาดว่าจะเพ่ิมเป็น 6.58 เคร่ืองต่อคนในปี 2020 (PwC Global Annual Review, 2013) แสดงให้เห็นถึง

ความนิยมจากผูบ้ริโภคท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง แต่พบว่าในธุรกิจบริการโทรคมนามีอตัราการเขา้ออกของพนกังาน

ในธุรกิจบริการโทรคมนาคมในปี 2015 สูงถึง 11.8%  (Hay Group, 2015) ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานกลุ่มคน Generation Y ในธุรกิจบริการโทรคมนาคม ซ่ึงเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่และ

มีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือช่วยใหอ้งคก์รสามารถวางแผนออกแบบ และปรับเปล่ียนโครงสร้าง

ต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสมต่อพนกังานกลุ่ม Generation Y ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและมีประสิทธิภาพ 

1.1 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

      1.เพ่ือศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานเจนเนอ

เรชัน่วายในธุรกิจบริการโทรคมนาคม   

      2.เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์, ดา้นลกัษณะงาน, ดา้นการอบรมและพฒันา, 

ดา้นผลตอบแทนและดา้นสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการทาํงาน ท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน

เจนเนอเรชัน่วายในธุรกิจบริการโทรคมนาคม 
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1.2 สมมติฐานการศึกษา 

      1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังานกบัองคก์ร และอตัรา

เงินเดือน แตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อองคก์รแตกต่างกนั 

      2. ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ มีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานเจนเนอเรชัน่วาย 

      3. ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน มีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานเจนเนอเรชัน่วาย 

    4. ปัจจยัดา้นการอบรมและพฒันา มีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานเจนเนอเรชัน่วาย 

    5. ปัจจยัดา้นผลตอบแทน มีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานเจนเนอเรชัน่วาย 

    6. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อองค์กรของ

พนกังานเจนเนอเรชัน่วาย 

1.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจยั 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงระดบัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อองคก์ร 

ทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานเจนเนอเรชัน่วาย และองคก์รธุรกิจสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลเจนเนอเรชัน่วาย ขององคก์รเพ่ือสร้างความภกัดีต่อองคก์ร

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม  
 

2.1 แนวคิดของความภักดขีองพนักงานต่อองค์กร 

2.1.1 ความหมายของความภกัดีต่อองคก์ร 

  Porter (1974) ผูน้าํในการศึกษาความภกัดีต่อองคก์รไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ความภกัดี หมายถึง ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ของบุคคลท่ีมีต่อองคก์รซ่ึงจะบ่งช้ีออกมาในรูปการยอมรับค่านิยมและเป้าหมายขององคก์ร มีความ

เตม็ใจท่ีจะใชพ้ลงังานอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติังานใหก้บัองคก์ร มีความเช่ือและมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะ

ยงัคงเป็นสมาชิกขององคก์รนั้นต่อไป                                                                                                       

 Steers (1977) กล่าววา่ ความภกัดี หมายถึง ความสมัพนัธ์อนัเขม้ขน้ของพนกังานแต่ละคนท่ีเขา้กนัไดเ้ป็น

อยา่งดีกบัองคก์ร รวมถึงการเก่ียวขอ้งหรือผูกพนักบัองคก์รอยา่งลึกซ้ึง ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดเ้ฉพาะกบัองคก์รใดองคก์ร

หน่ึงเพียงองคก์รเดียวเท่านั้น 

 ขะธิณยา หลา้สุวงษ ์ (2545) กล่าววา่ ความภกัดี หมายถึง ความเตม็ใจและอุทิศตวัอยา่งมากของบุคคลต่อ

องคก์ร มีความผกูพนั มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ มีความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ภูมิใจใน

องคก์ร ต่อสูป้กป้ององคก์รจากผูท่ี้ต่อตา้น ตระหนกัถึงดา้นดีขององคก์ร มีความเช่ือถือไวว้างใจและพร้อมท่ีจะ

ช่วยเหลือองคก์ร เตม็ใจท่ีจะปฏิบติัตามผูน้าํหรือตามแนวทางขององคก์รอยา่งซ่ือสัตย ์ มีการกระทาํเพ่ือส่งเสริมให้

องคก์รมีความผาสุก มีความปรารถนาและความตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานอยูก่บัองคก์รต่อไป ถึงแมจ้ะมีความขดัแยง้กบั

สมาชิกขององคก์ร หรือแมมี้ทางเลือกอ่ืนท่ีดึงดูดใจกวา่กจ็ะไม่ลาออกจากงาน 

 ความภกัดีในทศันะของผูวิ้จยั หมายถึง ความรู้สึกเชิงลึกท่ีพนกังานจะมีต่อองค์กร โดยความรู้สึกภกัดีจะ

เป็นส่ิงกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมเชิงบวกของพนกังานต่อองคก์ร พนกังานจะแสดงออกถึงความเคารพ ความเช่ือและ
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ความปรารถนาดีต่อองคก์ร อุทิศตนต่อองคก์ร มีความทุ่มเทและมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ เพ่ือ

นาํองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้รวมถึงสนบัสนุนและปกป้ององคก์รจากความไม่ประสงคดี์จากบุคคลอ่ืน 

มีความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรต่อไปพนกังานจะรู้สึกและแสดงออกทั้งทางวาจาและการปฏิบติัท่ีดีต่อ

องคก์รทั้งต่อหนา้และลบัหลงั  

2.1.2 องคป์ระกอบของความภกัดี   สาํหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ความภกัดีต่อองคก์รจะประกอบดว้ย 2 มิติ อนัไดแ้ก่ 

 1. ความภกัดีต่อองคก์รดา้นพฤติกรรม เป็นการแสดงออกของสมาชิกท่ีมีต่อองคก์ร โดยจะแสดงออกดว้ย

การ การปฏิบติัตามกฎระเบียบและวฒันธรรมขององคก์ร (Fletcher,1993) ร่วมกนัและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพ่ือ

มุ่งสู่เป้าหมายขององคก์รโดยรวม  (Adler and Adler,1988;หน่ึงฤทยั นอ้ยทา,2555) มีความเสียสละและทุ่มเทความ

พยายามในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี (Adler and Adler,1988;Fletcher,1993;Whitney and Cooper,1992;หน่ึงฤทยั 

นอ้ยทา,2555;อารีรัตน ์ หมัน่หาทรัพย,์2554) มีความสมํ่าเสมอในการปฏิบติังาน (อารีรัตน ์ หมัน่หาทรัพย,์2554) ไม่

ยา้ยไปจากองคก์ร (Hoy and Rees,1974;Whitney and Cooper,1992;อารีรัตน ์หมัน่หาทรัพย,์2554) และจะต่อสูแ้ละ

ป้องกนัองคก์รจากผูใ้หร้้าย (Fletcher,1993) 

  2. ความภกัดีต่อองค์กรดา้นความทศันคติ เป็นความแข็งแกร่งของความสัมพนัธ์ดา้นจิตใจ ดา้นความคิด

และความเช่ือท่ีสมาชิกมีต่อองค์กรของตน โดยสมาชิกจะมีเจตคติท่ีดีต่อองค์กร (อารีรัตน์ หมัน่หาทรัพย,์2554) มี

ความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร (Adler and Adler,1988;Fletcher,1993) มีการยอมรับจุดมุ่งหมายเป็นอันหน่ึงอัน

เดียวกนักบัองค์กร (Adler and Adler,1988;หน่ึงฤทยั นอ้ยทา,2555;อารีรัตน์ หมัน่หาทรัพย,์2554) รู้สึกว่าตนเป็น

ส่วนหน่ึงขององคก์ร (Adler and Adler,1988;หน่ึงฤทยั นอ้ยทา,2555;อารีรัตน์ หมัน่หาทรัพย,์2554) มีความเช่ือมัน่

และไว้วางในในองค์กร  (Adler and Adler,1988;Hoy and Rees,1974) มีความภาคภูมิใจและพึงพอใจกับการ

ปฏิบติังานกับองค์กร (Adler and Adler,1988) และปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะทาํงานเพ่ือองค์กรอย่างต่อเน่ือง  

(หน่ึงฤทยั นอ้ยทา,2555;อารีรัตน ์หมัน่หาทรัพย,์2554) 

2.1.3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความความภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน 

 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากนกัวิชาการขา้งตน้ ผูวิ้จยัสรุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อองคก์ร

ของพนกังาน อนัประกอบไปดว้ย 5 ปัจจยั ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

      1. ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา/เพ่ือนร่วมงาน ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้งัคบับญัชาเกิด

จากดูแลเอาใจใส่ รับฟังความคิดเห็นและความตอ้งการของพนกังาน ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบังานและกล่าวชมเชยใน

ความสาํเร็จของพนกังาน ใหก้ารช่วยเหลือและสนบัสนุนพนกังานอยา่งต่อเน่ือง แสดงความจริงใจและซ่ือตรงในทุก

การส่ือสาร ส่วนความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงานเกิดจากการช่วยเหลือและร่วมมือกนั มีการเคารพและใหเ้กียรติ

ซ่ึงกนั ไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม และมีความไวว้างใจกนัภายในกลุ่มพนกังาน (Dwivedi,2006; EY 

Organization,2015; Johnson,2005; Klopotan,2016; Miler,2014; Omar,2010; Palmer,2012; Poo,2012; Preko and 

Adjetey,2013; The Training Source,2008) 

      2. ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ลกัษณะงานท่ีจะทาํใหพ้นกังานเกิดความภกัดีต่อองค์กรจะตอ้งเป็นการท่ีมีการ

วางความรับผิดชอบหรือขอบเขตของงานอย่างชดัเจน ไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีความทา้ทาย งานท่ีสอดคลอ้งกบั

ทกัษะ ความสามารถและความสนใจของพนกังาน สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งอิสระ มีอาํนาจในการตดัสินใจ มีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจร่วมกบัองค์กรและมีโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพของตน (Drizin and Schneider,2004; 
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Dwivedi,2006; EY Organization,2015; Johnson,2005; Klopotan,2016; Narteh and Odoom R,2015; Palmer,2012; 

Preko and Adjetey,2013; Rhodes,1989) 

      3. ปัจจยัดา้นการฝึกอบรมและพฒันา การฝึกอบรมและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจะส่งผลใหพ้นกังานเกิดความ

ภกัดีต่อองคก์ร โดยองคก์รจะตอ้งใหโ้อกาสพนกังานในการเรียนรู้ทกัษะใหม่ ๆ ผา่นการอบรม สมัมนา การดูงาน

ตามสถานท่ีต่างๆ ฯลฯ ซ่ึงจะช่วยใหพ้นกังานไดพ้ฒันาศกัยภาพและไดมี้โอกาสในการเติบโตในสายงานอาชีพอีก

ดว้ย (Drizin and Schneider,2004; Johnson,2005; Klopotan,2016; Narteh and Odoom,2015; Preko and 

Adjetey,2013; Rhodes,1989) 

      4. ปัจจัยด้านผลตอบแทน ผลตอบแทนท่ีก่อให้เกิดความภักดีต่อองค์กรของพนักงานประกอบด้วย

ผลตอบแทนท่ีอยู่ในรูปตวัเงินและผลตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน โดยผลตอบแทนท่ีอยูใ่นรูปตวัเงินจะตอ้งมีความเป็น

ธรรม เหมาะสมกบัความรู้และทกัษะ และสอดคลอ้งกบัประสิทธิภาพการทาํงาน ส่วนผลตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน

จะตอ้งเป็นผลประโยชนท่ี์มีเอกลกัษณ์และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังาน อาทิเช่น วนัหยดุยาว โปรแกรม

ต ร ว จ สุ ข ภ า พ  เ ป็ น ต้ น  (Dwivedi,2006; EY Organization,2015; Klopotan,2016; Narteh and Odoom,2015; 

Omar,2010; Poo,2012; Rhodes,1989; The Training Source,2008) 

      5. ปัจจัยด้านสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการทาํงาน ความภักดีต่อองค์กรเบ้ืองต้นเกิดจากการมี

สภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดี โดยสถานท่ีทาํงานมีแสงสว่างเพียงพอ มีอากาศถ่ายเท มีอุณหภูมิเหมาะสม มีวสัดุ

อุปกรณ์ในการทาํงานท่ีเพียงพอต่อการทาํงาน นอกจากสภาพแวดลอ้มในการทาํงานแลว้บรรยากาศในการทาํงานก็

เป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อองคก์รเช่นกนั อนัประกอบไปดว้ย การส่ือสารภายในองคก์ร ซ่ึงควรจะมีการอธิบาย

ภาพการทาํงานท่ีชดัเจน เปิดโอกาสในการพูดคุยซกัถาม จะช่วยลดความอึดอดัในการทาํงานและเป็นบรรยากาศท่ี

ส่งเสริมใหพ้นกังานแสดงความเป็นตวัตนออกมา จะทาํใหพ้นกังานมีความสุขในการทาํงานอนัส่งผลต่อความภกัดี

ของพนกังานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากน้ีบรรยากาศในการทาํงานท่ีดียงัรวมถึงความเป็นธรรมภายในองคก์ร ทั้งดา้นการ

ปฏิบัติงาน การประเมินงาน การบังคับใช้นโยบาย และการจ่ายผลตอบแทน  (Drizin and Schneider,2004; 

Dwivedi,2006; EY Organization,2015; Johnson,2005; Klopotan,2016; Narteh and Odoom,2015; Omar,2010; 

Palmer,2012; Poo,2012; Preko and Adjetey,2013; The Training Source,2008) 
 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัพนักงานเจนเนอเรชันวาย 
 

      Chester (2002) กล่าววา่ เจนเนอเรชนัวาย หมายถึง กลุ่มคนท่ีมีความสามารถในการปรับตวั มีความคิด

สร้างสรรค ์คุน้เคยกบัเทคโนโลยี มีความยืดหยุน่และความชาญฉลาด ในขณะเดียวกนัมีลกัษณะท่ีไม่อดทน ไม่อ่อน

นอ้มถ่อมตน มีแรงจูงใจดา้นภาพลกัษณ์ ตรงไปตรงมาและช่างสงสยั 

      Robbins (1996) กล่าววา่ เจนเนอเรชนัวาย หมายถึง กลุ่มคนท่ีเพ่ิงเขา้สู่การทาํงาน คนรุ่นน้ีเติบโตในยคุ

เศรษฐกิจเฟ่ืองฟู มีความคาดหวงัสูง เช่ือมัน่ในความสามารถท่ีจะประสบความสาํเร็จดว้ยตนเอง ไม่เคยหยดุคน้หา

งานตามอุดมคติ ไม่คิดวา่การเปล่ียนแปลงงานบ่อยเป็นเร่ืองไม่ถูกตอ้งและมองหาส่ิงสาํคญัในงานอยูเ่สมอ ยอมรับ

ในการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งเตม็ใจ แสวงหาความสาํเร็จดา้นการเงิน ชอบการทาํงานเป็นทีมและพ่ึงพาตนเองไดสู้ง มี

ค่านิยมต่ออิสรภาพและชีวิตท่ีสะดวกสบาย 
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      ธรรมรัตน ์อยูพ่รต (2557) กล่าววา่ เจนเนอเรชนัวาย หมายถึง ผูท่ี้เกิดในปี พ.ศ.2521-2540 เป็นกลุ่มคนท่ี

เกิดและเติบโตในช่วงท่ีสังคมไทยมีความเจริญทางสังคมเข้าสู่ยุคประชาธิปไตย และประเทศยงัคงพัฒนาสู่

อุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ืองท่ามกลางเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ไดรั้บการศึกษาสูง มีความเป็นตวัของตวัเองและมีความ

เช่ือมัน่ในตนเอง มีความเป็นปัจเจกบุคคลสูงกว่าบุคคลรุ่นก่อน ชอบทาํงานร่วมกนัและทาํงานเป็นทีม สามารถ

ปรับตวัไดดี้ต่อการเปล่ียนแปลงท่ีใหค้วามสาํคญัต่อผลลพัธ์ของงาน 

      ผูวิ้จยัจึงขอสรุปว่า กลุ่มคนเจนเนอเรชนัวาย หมายถึง กลุ่มคนท่ีเกิดปี พ.ศ.2525-2540 หรืออายุระหว่าง 20 

– 35 ปี เป็นกลุ่มคนท่ีมีความรู้และทกัษะท่ีหลากหลาย มีความคิดสร้างสรรค ์ไม่ชอบการกาํหนดกรอบและเง่ือนไข 

มีความมุ่งมัน่และความทะเยอทะยานในการทาํงาน ตอ้งการความกา้วหนา้ในงาน ชอบงานท่ีทา้ทายความสามารถ มี

ความอดทนอดกลั้นตํ่า ตอ้งการประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็ว ตอ้งการความยอมรับนบัถือ มีความเป็นตวัของ

ตวัเองสูง กลา้คิดกลา้แสดงออก สามารถปรับตวัใหเ้ขา้สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างหลากหลาย มีทกัษะในการใช้

เทคโนโลยีสูงและสามารถทาํงานหลายอย่างไดใ้นเวลาเดียวกนั ไม่ชอบคาํตาํหนิติเตียน หากไม่พึงพอใจหรืองานท่ี

ทาํอยู่ไม่ตรงตามความสามารถก็พร้อมท่ีจะลาออกทนัที เหตุผลท่ีผูวิ้จยัเลือกเกณฑอ์ายุพนกังานเจนเนอเรชนัวาย

ในช่วงน้ี เพราะเกณฑน้ี์เป็นเกณฑส์ากลท่ีใชก้นัอย่างแพร่หลายทัว่โลก รวมทั้งในประเทศไทยดว้ย อนัเน่ืองมาจาก

เป็นช่วงท่ีมีการพฒันาของวิทยาการต่าง ๆ อยา่งเห็นไดช้ดั มีการคิดคน้อุปกรณ์เทคโนโลยีสมยัใหม่มากมาย เกิดส่ือ

รูปแบบใหม่ ๆ ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัในสงัคม (ชานนท ์ศิริธร และ วิฏราธร จิรประวติั, 2555) 
 

 2.3 ข้อมูลเกีย่วกบัธุรกจิบริการโทรคมนาคม 
 

     ธุรกิจบริการโทรคมนาคม คือ ธุรกิจท่ีใหบ้ริการดา้นการติดต่อส่ือสารและขนส่งขอ้มูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ 

เช่น ภาพ เสียง สญัญาณ และอ่ืนๆ เช่น การใหบ้ริการโทรศพัทพ้ื์นฐาน โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี การใหบ้ริการอินเตอร์เน็ต 

เป็นตน้ (พระราชบญัญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544, 2544) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ 

      1. ธุรกิจดา้นโครงข่ายโทรคมนาคม (Network Provider) หรือเรียกวา่ Bearer Services ใหบ้ริการโครงข่าย

ในการรับ-ส่งส่ือสัญญาณ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีผูใ้ชบ้ริการอาจไม่ไดส้ัมผสัโดยตรง แต่มีบทบาทสาํคญัในฐานะกระดูกสัน

หลงัของธุรกิจโทรคมนาคม และถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีสาํคญั 

      2. ธุรกิจดา้นการบริการโทรคมนาคม (Service Provider) เป็นกิจกรรมโทรคมนาคมประเภทต่างๆ ท่ี

เช่ือมต่อกบัผูใ้ชบ้ริการ เป็นส่วนท่ีเป็นฉากหนา้ของบริการ ไดแ้ก่ บริการโทรศพัทบ์า้น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริการ

รับ-ส่ง ดาวนโ์หลดขอ้มูล บริการอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
 

2.4 งานวิจยัที่เกีย่วข้อง 
 

      Omar et al. (2010) ไดศึ้กษาปัจจยัจูงใจส่งผลต่อความภกัดีของพนกังาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือคน้หา

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจูงใจพนกังานใหเ้กิดความภกัดีต่อองคก์ร ผา่นการสาํรวจกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 185 ตวัอยา่งโดย

ใชแ้บบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่าความภกัดีของพนกังานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนยัสาํคญัต่อ 5 ปัจจยั อนั

ไดแ้ก่ รางวลัและผลตอบแทน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ความสัมพนัธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ตาํแหน่งในการ

ปฏิบติังาน ผลประโยชนข์องพนกังาน และความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 
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      Sajeva (2007) ไดท้าํการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทาํงานและความภกัดีต่อองคก์รของ

พนกังาน ช้ีใหเ้ห็นถึงปัจจยัท่ีสามารถกระตุน้พนกังานและเพ่ิมความภกัดีต่อองคก์ร อนัไดแ้ก่ 1) แรงจูงใจดา้นงาน 

ประกอบดว้ย ความทา้ทายของงาน ความน่าสนใจของงาน ความหลากหลายของงาน และการบรรลุผลสาํเร็จของ

งาน 2) แรงจูงใจดา้นการเติบโตของงาน ประกอบดว้ย ความกา้วหนา้ในอาชีพ ความสามารถในการเรียนรู้ทกัษะ

เพ่ือเพ่ิมความสามารถของพนกังาน 3) แรงจูงใจดา้นความเป็นอิสระ ประกอบดว้ย ความอิสระในการปฏิบติังาน 

อิสระในการวางแผนการทาํงานดว้ยตนเอง 4) ปัจจยัดา้นการยอมรับและตาํแหน่งงาน ประกอบดว้ย การยอมรับจาก

บุคคลในท่ีทาํงาน การเคารพนบัถือจากเพ่ือนร่วมงาน และความรู้สึกความสมัพนัธ์ภายในองคก์ร 

      นนัทน์ภสั ชาํนาญเพชร และ ณกมล จนัทร์สม (2557) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัความภกัดีของพนกังาน

ท่ีมีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 ตวัอย่าง พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคาร

ฯท่ีแตกต่างกัน ประสบการณ์และระยะเวลาปฏิบัติงาน รายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความภักดีของ

พนกังานธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเพ่ือนร่วมงาน ดา้น

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นโอกาสและความกา้วหน้า และดา้นความยุติธรรมในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์

เก่ียวกบัความภกัดีของพนักงานต่อธนาคารฯน้อย และดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ปฏิบติังาน ดา้นผลตอบแทนและรายได ้ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อระดบัประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน 

      จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานเจนเนอเรชนัวายในธุรกิจบริการโทรคมนาคม ดงัรูปท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  วธีิการศึกษา 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิัย 

     การวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิต่อความภักดีต่อองค์กรของพนักงานเจนเนอเรชันวายในธุรกิจบริการ

โทรคมนาคม คร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดเ้ลือกใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะทาํการ

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. ระยะเวลาการปฏิบติังานกบัองคก์ร 

5. อตัราเงินเดือน 

ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อความภักดขีองพนักงาน 

1. ปัจจยัความสมัพนัธ์ 

2. ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 

3. ปัจจยัดา้นการอบรมและพฒันา 

4. ปัจจยัดา้นผลตอบแทน 

5. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการทาํงาน 

ความภักดต่ีอองค์กรของ

พนักงานเจนเนอเรชันวายใน

ธุรกจิบริการโทรคมนาคม 

• ดา้นพฤติกรรม 

• ดา้นทศันคติ 

รูปที ่1  กรอบแนวคิดการศึกษา 
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เก็บรวบรวมขอ้มูลออนไลน์โดยใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) กบักลุ่มตวัอย่างพนักงานท่ีมีอายุ 20-35 ปี ใน

ธุรกิจบริการโทรคมนาคม  ซ่ึงมีจาํนวน 215,955 คน (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2558) ใชสู้ตรการคาํนวณขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งของ Yamane โดยกาํหนดความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัจาํนวน 400 คน 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล 

      เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ท่ีผูวิ้จยัไดส้ร้างข้ึน จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดค้รอบคลุมเน้ือหาและวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี คาํถามท่ีใชเ้ป็นคาํถามลกัษณะ

ปลายปิด (Close-ended Questionnaire) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย (1) แบบสอบถามขอ้มูล

ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (2) แบบสอบถามระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อ

องคก์รของพนกังานเจนเนอเรชนัวายในธุรกิจบริการโทรคมนาคม และ (3) แบบสอบถามเก่ียวกบัความภกัดีต่อ

องคก์รของพนกังานเจนเนอเรชนัวาย  

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

      1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยายลกัษณะของตวัแปร ประกอบดว้ย 

ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชส้ถิติทดสอบสมมติฐานโดยใช ้สถิติทดสอบที (T-test) , สถิติ

ทดสอบเอฟ (F-test) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression Analysis)  

 

4. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

      ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบติังานแตกต่างกนั มีความภกัดีต่อ

องคก์รไม่แตกต่างกนั ปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์ ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ปัจจยัดา้นการอบรมและพฒันา ปัจจยัดา้น

ผลตอบแทน และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการทาํงาน ทุกปัจจยัส่งผลต่อความภกัดีต่อองคก์รของ

พนกังานเจนเนอเรชนัวายในธุรกิจบริการโทรคมนาคม  
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บทคัดย่อ 

     งานวิจัยฉบับน้ีศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการกาํกับดูแลกิจการกับผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์MAI โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติ SPSS ซ่ึงใชข้อ้มูลทุติยภูมิยอ้นหลงัท่ีเป็นรายปีตั้งแต่ 

พ.ศ.2554 – 2558 จาํนวนประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์MAI จาํนวน 64 

บริษทั โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้และอตัราผลตอบแทนของสินทรัพย ์เป็นตวัช้ีวดั ซ่ึงพบว่าแปรตน้ท่ีมี

ความสมัพนัธ์ระหว่างการกาํกบัดูแลกิจการกบัผลการดาํเนินงานท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ตวัแปรจาํนวนคร้ัง

ของการประชุมกรรมการของบริษัท และขนาดของบริษัทตรวจสอบบัญชี มีความสัมพันธ์กันเชิงลบอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ตวัแปรค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร และสัดส่วนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทั มีความสมัพนัธ์กนั

เชิงบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คาํสาํคัญ: การกาํกับดูแลกิจการ, ผลการดาํเนินงาน, ตลาดหลกัทรัพย์ MAI 

 

Abstract 

     This research aims to study about the relationship between corporate governance and the performance of 

Listed Companies in Market for Alternative Investment. The research was analyzed by SPSS program based on 

the secondary data for 64 listed companies among Market for Alternative Investment between 2011 - 2015. 

Company performance is considered in terms of return on equity (ROE) and return on assets (ROA). The 

research found that there were significant at the 0.05 for the relationship between the corporate governance and 

company performance. The factors of how often board’s meetings and how professional of the audit company 

provide negative relationship of statistical significant. Also the variables of managerial remuneration and the 

proportion of companies with major shareholders priorities had the positive relationship. 

Keywords: Corporate Governance, Performance, Market for Alternative Investment (MAI) 
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1. บทนํา 
 

     ปัจจุบนัตลาดทุนมีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ หลงัจากเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2540 

ประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสร้างความเช่ือมัน่ให้กับตลาดทุน ทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

รัฐวิสาหกิจจึงพยายามท่ีจะผลกัดนัธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซ่ึงจะเป็นกาํลงัสําคญัต่อการพฒันาประเทศ 

เพ่ือท่ีจะใหธุ้รกิจมีการเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลทาํใหต้อ้งมีการขยายธุรกิจ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2559) ปัญหา

ทางดา้นการเงิน และแหล่งเงินทุนระยะยาวท่ีมีตน้ทุนเงินทุนตํ่า ก็คือ การเขา้ไประดมเงินทุนในตลาดทุน ซ่ึงเรียก

ตลาดทุนน้ีว่าตลาดหลกัทรัพย ์MAI เป็นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งท่ีสองของประเทศไทย เพ่ือส่งเสริมสําหรับธุรกิจ

อนาคต (New Economy) ธุรกิจท่ีมีการเติบโตสูง (Hi-Growth) ธุรกิจการใช้ภูมิปัญญา (Knowledge Based) และ 

ธุรกิจนวตักรรม (Innovation) ซ่ึงอาจจะเป็นบริษทัท่ีสามารถเป็นตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตได ้

โดยส่วนมากจะเป็นธุรกิจของกลุ่มของคนรุ่นใหม่หรือธุรกิจครอบครัวท่ีจะใชต้ลาดหลกัทรัพยเ์ป็นแหล่งระดมทุน

ระยะยาวเพ่ือนาํมาพฒันาธุรกิจให้มีความมัน่คง และมีโอกาสเติบโตไดใ้นวงการธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง (ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2559) โดยธุรกิจส่วนใหญ่ในปัจจุบนัจะตอ้งการใหผ้ลประกอบการทางการเงินหรือ

ผลกาํไรของบริษทัสูงท่ีสุด ซ่ึงความสาํเร็จของธุรกิจไม่ไดอ้ยู่ท่ีการสร้างผลกาํไรใหก้บัธุรกิจเพียงอยา่งเดียว ปัจจุบนั

ความสําเร็จท่ีทาํให้ธุรกิจเติบโตแบบยัง่ยืนควรจะตอ้งคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสามารถยึดหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) ควบคู่ไปดว้ย (ณรงคศ์กัด์ิ อินต๊ะไชยวงค,์ 2555) ปัญหาของประเทศ

ไทยส่วนใหญ่ มกัจะเกิดจากการบริหารความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และความขดัแยง้ของผลประโยชน์ระหวา่งผูถื้อ

หุน้กบัผูบ้ริหาร กล่าวคือฝ่ายผูบ้ริหารของบริษทัจะตั้งค่าจา้งเป็นเงินเดือนท่ีสูงๆ ก็จะส่งผลทาํใหค้วามมัง่คัง่ของผู ้

ถือหุน้ลดลง ดงันั้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้พฒันาระบบการกาํกบัดูแลกิจการและไดเ้ผยแพร่รายงาน

กาํกบัดูแลฉบบัล่าสุดอยู่เสมอ เพ่ือเป็นแนวทางการสร้างความโปร่งใสและสร้างประสิทธิภาพใหแ้ก่ธุรกิจในตลาด

ทุน เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บันกัลงทุนดว้ย การศึกษา

งานวิจยัฉบบัน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางให้กบับริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงสามารถนาํผลการวิจยัไป

ปรับใช ้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการดาํเนินงานและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในบริษทั ซ่ึงจะนาํไปสู่การเติบโต

แบบยัง่ยืนใหก้บับริษทัและยงัสามารถเป็นตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1. แนวคิดการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ี 

     ศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2550) แนวคิดของ Joanna R. Shelton และคณะ OECD ค.ศ.1999 ซ่ึงอธิบายความหมายของ

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไวว้า่การจดัโครงสร้างและการควบคุม หนา้ท่ีความรับผิดชอบของบริษทัดว้ยความโปร่งใส 

และยงัช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและรักษาเงินทุนใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

โดยกาํหนดวิธีปฏิบติังานดว้ยการจริยธรรมท่ีดี เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษทั และตอ้ง

พยายามลดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เหลือน้อยท่ีสุด เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

(ไพบูลย ์ไตรตั้งวงศ,์ 2557) ไดอ้ธิบายความหมายของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างแคบไวว้่าเป็นระบบท่ีควบคุม

และสั่งการต่างๆ ของหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการทาํงานรวมไปถึงวิธีการตรวจสอบควบคุมการถ่วงดุลของ

อาํนาจกนั และไดอ้ธิบายความหมายของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างกวา้งเป็นระบบท่ีแบ่งสิทธิและหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือผูถื้อหุน้ 
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2.2. ทฤษฎีตวัแทน 

     ปัทมา กลัป์ยะกิติ (2553) แนวคิดของ Jensen and Meckling (1976) ซ่ึงอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแทน 2 

ฝ่าย ฝ่ายท่ีได้รับมอบอาํนาจ คือ ตัวแทน (Agent)  หรือกลุ่มผูบ้ริหาร ส่วนฝ่ายท่ีเป็นผูม้อบอาํนาจ คือ ตัวการ 

(Principle) หรือผู ้ถือหุ้น กล่าวคือการในการบริหารธุรกิจ มีการแต่ตั้ งคณะกรรมการข้ึนมาเพ่ือดูแลสิทธิ

ผลประโยชน์ และควบคุมดูแลเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัแทนผูถื้อหุน้ โดยแต่ละฝ่ายจะมีความขดัแยง้กนัในเร่ือง

ผลประโยชน์ ทาํใหเ้กิดปัญหาขดัแยง้ของตวัแทน (Agency Problem) คือการท่ีทั้งสองฝ่ายเขา้ถึงขอ้มูลไม่เท่าเทียม

กนั โดยกลุ่มผูบ้ริหารจะรับรู้ขอ้มูลและผลการดาํเนินงานไดดี้กว่าผูถื้อหุ้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นไม่สามารถมัน่ใจไดว้่ากลุ่ม

ผูบ้ริหารจะคาํนึงถึง 

2.3. ทฤษฎีเกีย่วกบัอตัราส่วนทางการเงนิ  

     Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan, Raymond Wong, Ben Wong (2015) จ า ก

หนงัสือ Essentials of corporate finance กล่าวว่าถึงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E) อตัราผลตอบแทน

จากส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) และ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 

     อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E) คือ เคร่ืองมือทางการเงินท่ีจะแสดงถึงโครงสร้างเงินทุนของบริษทั

วา่สินทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัมาจากการกูย้ืม หรือ มาจากทุนของบริษทัเป็นอตัราส่วนเท่าไหร่ ถา้อตัราส่วนน้ีสูงก็

จะทาํให้ความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียของบริษทัสูงตามไปดว้ย (วรยุทธ ยิ่งดาํรง, 2554) กล่าวถึงอตัราส่วนท่ี

เหมาะสมส่วนใหญ่จะไม่เกิน 2 เท่า โดยจะตอ้งคาํนึงถึงขนาดของบริษทัและประเภทของธุรกิจนั้นๆ ประกอบดว้ย 

2.4. งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

     ณรงคศ์กัด์ิ อินต๊ะไชยวงค์ (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองผลกระทบของการกาํกบัดูแลกิจการต่อผลการดาํเนินงานของ

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชต้วัแปรอิสระ สดัส่วนการถือครองหุน้สามญัของผู ้

ถือหุ้นรายย่อยต่อจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้ งหมด อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน สัดส่วนจาํนวนกรรมการอิสระต่อจาํนวน

กรรมการทั้งหมด จาํนวนกรรมการของคณะกรรมการบริษทั ตวัแปรตาม อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น 

(ROE) ข้อมูลจากบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 190 บริษทั ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 - 2555 การ

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสมการถดถอยแบบพหุคูณ ซ่ึงพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อ

หุน้กบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนมีทิศทางในเชิงลบ ในขณะท่ีสัดส่วนการถือครองหุ้นสามญัของผูถื้อหุ้นรายย่อยต่อ

จาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดกบัอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ มีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบวก 

     Prof. (Dr).T.Velnampy (2013) ไดศึ้กษาเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการและผลการดาํเนินงานของบริษทัการผลิตในประเทศ

ศรีลงักา โดยใชต้วัแปรอิสระ โครงสร้างคณะกรรมการ จาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ จาํนวน

คณะกรรมการกลุ่มย่อย ตวัแปรตาม อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

(ROA) โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ซ่ึงพบว่าการกาํกับดูแลกิจการท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อ ผลการ

ดาํเนินงานบริษทัทั้งอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     งานวิจยัฉบบัน้ีใชฐ้านขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตจากรายงานประจาํปี (56-1) และ รายงานประจาํปี (56-2) ของ

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์MAI ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจะนาํขอ้มูลมาจาก SETSMART 

และ สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยจะเก็บขอ้มูลเฉพาะบริษทัท่ีมี

ขอ้มูลเป็นรายปียอ้นหลงั 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 - 2558 ซ่ึงจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 64 บริษทั จากทั้งหมด 131 บริษทั 
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เน่ืองจากบางบริษทัเพ่ิงจดทะเบียนเขา้ไปในตลาดหลกัทรัพยจึ์งทาํให้ไม่มีขอ้มูลของบริษทั ซ่ึงจะใช้โปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ  (SPSS) ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean), ค่าตํ่ าสุด (Minimum), ค่าสูงสุด 

(Maximum), ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล (Standard deviation) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ และทาํ

การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เชิงเพ่ือดูความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ของการ

ทดสอบค่า T ทางสถิติ โดยใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ นอกนั้นยงัดูค่า Significance ของการทดสอบ

โดยตั้งขอ้สมมติฐาน ดงัน้ี 

     H0: ตวัแปรตามกบัตวัแปรตน้ไม่มีความสมัพนัธ์กนัแบบเชิงเสน้ 

     H1: ตวัแปรตามกบัตวัแปรตน้มีความสมัพนัธ์กนัแบบเชิงเสน้ 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. ตวัแปรที่ใช้ในงานวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรอสิระ (Independent Variables)   

คณะกรรมการบริษทั 

- สัดส่วนคณะกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการ

ทั้งหมดของบริษทั 

- สัดส่วนคณะกรรมการกลุ่มย่อยต่อคณะกรรมการ

ทั้งหมดของบริษทั 

- คณะกรรมการของบริษทั 

- จาํนวนคร้ังของการประชุมกรรมการของบริษทั 

ผู้บริหารบริษทั 

- ค่าผลตอบแทนของผูบ้ริหาร  

- CEO duality 

ผู้ถือหุ้นบริษทั 

- สดัส่วนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทั 

ประสิทธิภาพบริษทั 

- ระดบัคะแนนการกาํกบัดูแลกิจการ 

- ขนาดของบริษทัตรวจสอบบญัชี 

 

 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

- อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อ

หุน้ (Return on Equity: ROE)   

- อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

(Return on Assets: ROA) 

 

ตวัแปรควบคุม (Control Variable) 

- ขนาดบริษทั (Market Cap) 

- อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
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ตารางที่ 1 ตวัแปร ช่ือยอ่ การวดัค่า และค่าท่ีคาดหวงั 

ตวัแปร การวดัค่า 
ทิศทาง

ความสัมพันธ์ 

ตัวแปรตาม     

อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อ

หุน้ (Return on Equity: ROE) 

วดัค่าจากการคาํนวณร้อยละของอตัราผลตอบแทนสุทธิ

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

(Return on Assets: ROA) 

วดัค่าจากการคาํนวณร้อยละของอตัราผลตอบแทนสุทธิ

ต่อสินทรัพยร์วมของบริษทั 

 ตัวแปรต้น     

สดัส่วนคณะกรรมการอิสระต่อ

คณะกรรมการทั้งหมดของบริษทั (BS) 

วดัค่าจากการคาํนวณของสดัส่วนจาํนวนคณะกรรมการ

อิสระต่อจาํนวนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษทั 
+ 

สดัส่วนคณะกรรมการกลุ่มยอ่ยต่อ

คณะกรรมการทั้งหมดของบริษทั (BC) 

วดัค่าจากการคาํนวณสดัส่วนจาํนวนคณะกรรมการ

กลุ่มย่อยต่อจาํนวนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษทั 
+ 

คณะกรรมการของบริษทั (BZ) วดัค่าจากจาํนวนของคณะกรรมการทั้งหมดของบริษทั + 

จาํนวนคร้ังของการประชุมกรรมการ

ของบริษทั (BM) 

วดัค่าจากจาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัใน 1 ปี 
+ 

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร (COMP) 
วดัค่าจากลอการิทึมของค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร

ทั้งหมดใน 1 ปี 
+ 

สดัส่วนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทั 

(TOPT) 

วดัค่าจากการคาํนวณสดัส่วนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ใน 

10 อนัดบัแรกของบริษทั 
+ 

CEO duality (DUAL) 
วดัค่าจากการควบตาํแหน่งระหวา่งประธานกรรมการ

และประธานผูบ้ริหารสูงสุด 
- 

 ระดบัคะแนนการกาํกบัดูแลกิจการ 

(CG) 

วดัค่าจากระดบัคะแนนประเมินการกาํกบัดูแลกิจการท่ี 

ดี ดีมาก ดีเลิศ 
+ 

ขนาดของบริษทัตรวจสอบบญัชี (AD) 

วดัค่าจากการตรวจสอบดว้ยสาํนกัสอบบญัชีกลุ่ม Big 4 

จะแทนค่า 1 หากไม่ไดรั้บการตรวจสอบดว้ยสาํนกัสอบ

บญัชีกลุ่ม Big 4 จะแทนค่า 0 

+ 

ตัวแปรควบคมุ     

ขนาดบริษทั Market Cap (SIZE) วดัค่าจากลอการิทึมมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด - 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

(DE) 

วดัค่าจากความเส่ียงทางการเงินดา้นการผิดนดัชาํระหน้ี

ของบริษทั โดยใชอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อผูถื้อหุน้ 
- 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

รวบรวมขอ้มูลมาจาก SETSMART และ ก.ล.ต. โดยจะเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณเฉพาะบริษทัท่ีมีขอ้มูลเป็นรายปี

ยอ้นหลงั 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 - 2558 ซ่ึงจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 64 บริษทั จากทั้งหมด 131 บริษทั เน่ืองจากบาง

บริษทัเพ่ิงจดทะเบียนเขา้ไปในตลาดหลกัทรัพยจึ์งทาํใหไ้ม่มีขอ้มูลของบริษทั สามารถแบ่งได ้2 แบบจาํลอง ดงัน้ี 

แบบจาํลองที่ 1 สามารถสร้างสมการแสดงความสมัพนัธ์ 

     ROEit = α1 + β
1
BSit + β

2
BCit + β

3
BZit + β

4
BMit + β

5
COMPit + β

6
DUALit + β

7
TOPTit +   

                   β
8
CGit + β

9
ADit + β

10
SIZEit + β

11
DEit + εit  

  แบบจาํลองที่ 2 สามารถสร้างสมการแสดงความสมัพนัธ์ 

     ROAit = α2 + β
12

BSit + β
13

BCit + β
14

BZit + β
15

BMit + β
16

COMPit + β
17

DUALit + β
18

TOPTit +  

                   β
19

CGit + β
20

ADit + β
21

SIZEit + β
22

DEit + εit  

4.1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

BS 320 0.0833 0.7143 0.4015 0.1069 

BC 320 0.0000 1.0000 0.4118 0.2251 

BZ 320 5.0000 15.0000 9.0562 1.8099 

BM 320 4.0000 18.0000 6.3750 2.9270 

COMP 320 0.0121 0.6200 0.1772 0.0962 

DUAL 320 0.0000 1.0000 0.5000 0.5008 

TOPT 320 0.1168 1.0000 0.6925 0.1760 

CG 320 0.0000 5.0000 1.7406 1.7070 

AD 320 0.0000 1.0000 0.2688 0.4440 

SIZE 320 17.6266 23.2931 20.5574 0.9401 

DE 320 -24.4400 199.5400 2.1222 13.3882 

 

     จากตารางท่ี 2 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเบ้ืองตน้เพ่ือให้เห็นภาพรวมของขอ้มูลทั้งหมด ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 

(Mean), ค่าตํ่าสุด (Minimum), ค่าสูงสุด (Maximum), ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล (Standard deviation) 

เป็นตน้ จากนั้นไดท้าํการทดสอบปัญหา Multicollinearity โดยทาํการทดสอบจากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ (Coefficients of Correlation) พบว่าตวัแปรทุกตวัมีค่าอยู่ระหว่าง -0.80 ถึง 0.80 ซ่ึงจะแสดงว่าตวัแปร

แต่ละตวัไม่มีความสมัพนัธ์กนัเอง และไม่เกิดปัญหา Multicollinearity  

     การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น  มีค่า Dubin-Watson ของ ROE กับ  ROA เท่ากับ  2.0332 กับ  2.1334 

ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าอยูใ่นช่วง 1.5 - 2.5 นั้นหมายความวา่ตวัแปรแต่ละตวัเป็นอิสระต่อกนั 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

ตวัแปร 
แบบจําลองที่ 1 แบบจําลองที่ 2 

Bata Significance Bata Significance 

BS -0.0498 0.3671 -0.0106 0.8545 

BC 0.0075 0.8787 -0.0150 0.7728 

BZ 0.0714 0.1889 0.1732 0.0026 

BM -0.1235 0.0102 -0.2523 0.0000 

COMP 0.1202 0.0064 0.2228 0.0000 

DUAL 0.0463 0.3439 -0.0341 0.5078 

TOPT 0.2512 0.0000 0.4252 0.0000 

CG 0.0230 0.6388 0.0562 0.2763 

AD -0.1541 0.0010 -0.1982 0.0001 

SIZE 0.0783 0.0889 0.1730 0.0004 

DE -0.5233 0.0000 -0.0614 0.1839 

 

    จากตารางท่ี 3 สามารถสรุปความสมัพนัธ์ของตวัแปรตน้แต่ละตวัท่ีส่งผลต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั ไดด้งัน้ี  

     4.1.1. คณะกรรมการของบริษัท (BZ) มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร ROA โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เป็น

บวก ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นว่าถา้มีคณะกรรมการของบริษทัเพ่ิมข้ึน จะส่งผลทาํใหผ้ลการดาํเนินงานของบริษทัเพ่ิมข้ึน

ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั (จีราภรณ์ พงศพ์นัธ์ุพฒันะ, 2558) งานวิจยั (ณรงคศ์กัด์ิ อินต๊ะไชยวงค,์ 

2555) ทฤษฎีตวัแทนและแนวคิดของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

     4.1.2. จํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการของบริษัท (BM) มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร ROA โดยมีค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เป็นลบ ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นวา่ถา้มีจาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการของบริษทัมาก

ข้ึน จะส่งผลทําให้ผลการดาํเนินงานของบริษัทลดลงในทิศทางตรงขา้มกัน ซ่ึงขัดแยง้กับงานวิจยั (Prof. Dr. 

T.VELNAMPY, 2013) พบว่าจาํนวนคร้ังของการประชุมไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานของบริษทั จะ

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวคิดของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

     4.1.3. ค่าตอบแทนของผู้บริหาร (COMP) มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร ROE โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เป็น

บวก ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นว่าถา้บริษทัใหค่้าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีมากข้ึน จะส่งผลทาํใหผ้ลการดาํเนินงานของบริษทั

เพ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกนั และค่าตอบแทนของผูบ้ริหารยงัมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร ROA โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์เป็นบวก ซ่ึงจะแสดงให้เห็นว่าถา้บริษทัให้ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีมากข้ึน จะส่งผลทําให้ผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัเพ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั (ไพบูลย ์ไตรตั้งวงศ์, 2557) และทฤษฎี

ตวัแทน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี คร้ังท่ี 5                                                                       124 

 
     4.1.4. สัดส่วนผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (TOPT) มีความสัมพันธ์กับตัวแปร ROE โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์เป็นบวก ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นวา่ถา้สัดส่วนผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัเพ่ิมมากข้ึน จะส่งผลทาํใหผ้ลการ

ดาํเนินงานของบริษทัเพ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกนั และสัดส่วนผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัยงัมีความสัมพนัธ์กบัตวั

แปร ROA โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เป็นบวก ซ่ึงจะแสดงให้เห็นว่าถา้สัดส่วนผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั

เพ่ิมมากข้ึน จะส่งผลทาํใหผ้ลการดาํเนินงานของบริษทัเพ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั (ไพบูลย ์

ไตรตั้งวงศ,์ 2557) ทฤษฎีตวัแทนและแนวคิดของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

     4.1.5. ขนาดของบริษัทตรวจสอบบัญชี (AD) มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร ROE โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

เป็นลบ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นว่าถ้าบริษัทตรวจสอบบัญชีเป็นบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่ม Big 4 จะส่งผลทําให้ผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัลดลงในทิศทางตรงขา้มกนั และขนาดของบริษทัตรวจสอบบญัชียงัมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปร 

ROA โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เป็นลบ ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นว่าถา้ขนาดของบริษทัตรวจสอบบญัชีเป็นบริษทัท่ี

อยู่ในกลุ่ม Big 4 จะส่งผลทาํใหผ้ลการดาํเนินงานของบริษทัลดลงในทิศทางตรงขา้มกนั ซ่ึงขดัแยง้กบัแนวคิดการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

     4.1.6. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (DE) มีความสัมพันธ์กับตัวแปร ROE โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์เป็นลบ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นว่าถา้มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นสูงข้ึน จะส่งผลทาํให้ผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทลดลงในทิศทางตรงขา้มกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยั (ไพบูลย์ ไตรตั้ งวงศ์, 2557) และ 

งานวิจยั (จีราภรณ์ พงศพ์นัธ์ุพฒันะ, 2558) ทั้งยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเก่ียวกบัอตัราส่วนทางการเงิน 

     4.1.7. ขนาดบริษัท Market Cap (AD) มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร ROA โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เป็น

บวก ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นวา่ขนาดบริษทั Market Cap ของบริษทัใหญ่ข้ึน จะส่งผลทาํใหผ้ลการดาํเนินงานของบริษทั

เพ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั (สัตยา ตนัจนัทร์พงศ์, 2558) งานวิจยั (ไพบูลย ์ไตรตั้งวงศ์, 

2557) งานวิจยั (จีราภรณ์ พงศพ์นัธ์ุพฒันะ, 2558) และแนวคิดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

     4.1.8. สัดส่วนคณะกรรมการอสิระต่อคณะกรรมการทั้งหมดของบริษทั (BS) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปร ROE 

และ ROA ซ่ึงจะแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนคณะกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการทั้งหมดของบริษทัในแต่ละปีจะถูก

กาํหนดโดย ก.ล.ต. อยู่แลว้และไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลง ในขณะท่ีผลการดาํเนินงานของบริษทัมีการเปล่ียนแปลง

ข้ึนลงอยูต่ลอดเวลา จึงส่งผลทาํใหไ้ม่พบความสมัพนัธ์อย่างมีนยัสาํคญัระหว่างตวัแปร ซ่ึงตรงขา้มกบังานวิจยัของ 

(จีราภรณ์ พงศ์พันธ์ุพัฒนะ, 2558) พบว่าคณะกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจะช่วยลดปัญหาและการจัดการ

ผลประโยชน์ของตวัแทนได ้นอกจากน้ีคณะกรรมการอิสระยงัจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของ

บริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ณรงค์ศกัด์ิ อินต๊ะไชยวงค์, 2555) งานวิจยัของ (ไพบูลย ์ไตรตั้งวงศ์, 2557) 

ทฤษฎีตวัแทนและแนวคิดของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

     4.1.9. สัดส่วนคณะกรรมการกลุ่มย่อยคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัท (BC) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร 

ROE และ ROA ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นว่าสัดส่วนคณะกรรมการกลุ่มย่อยคณะกรรมการทั้งหมดของบริษทัในแต่ละปี

จะไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลง ในขณะท่ีผลการดาํเนินงานของบริษทัมีการเปล่ียนแปลงข้ึนลงอยูต่ลอดเวลา จึงส่งผล

ทาํให้ไม่พบความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัระหว่างตวัแปร ซ่ึงต่างจากงานวิจยัของ (ณรงค์ศกัด์ิ อินต๊ะไชยวงค์, 

2555) และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีตวัแทนและแนวคิดของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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     4.1.10. CEO duality (DUAL) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัตัวแปร ROE และ ROA ซ่ึงจะแสดงให้เห็นว่าการควบ

ตาํแหน่งระหว่างกรรมการบริษทัและประธานกรรมการบริหารในบริษทัแต่ละปีจะไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลง

กรรมการบริษทัและประธานกรรมการบริหาร ในขณะท่ีผลการดาํเนินงานของบริษทัมีการเปล่ียนแปลงข้ึนลงอยู่

ตลอดเวลา จึงส่งผลทาํให้ไม่พบความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัระหว่างตวัแปร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (จีรา

ภรณ์ พงศพ์นัธ์ุพฒันะ, 2558) ทฤษฎีตวัแทนและแนวคิดของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

     4.1.11. ระดับคะแนนการกํากับดูแลกิจการ (CG) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร ROE และ ROA ซ่ึงจะแสดงให้

เห็นว่าระดับคะแนนการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัในแต่ละปีจะไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลง ในขณะท่ีผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัมีการเปล่ียนแปลงข้ึนลงอยู่ตลอดเวลา จึงส่งผลทาํให้ไม่พบความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสําคญั

ระหว่างตวัแปร ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ภทัรพงศ ์เจริญกิจจารุกร, 2559) ทฤษฎีตวัแทนและแนวคิดของ

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

     จากการวิเคราะห์ขอ้มูลสมการถดถอยของผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์MAI 

โดยจะทาํการการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี ROE ซ่ึงพบว่ามีตวัแปรท่ีไม่สามารถอธิบายตวัแปรตามไดมี้ทั้งหมด 6 ตวั

แปร ไดแ้ก่ สัดส่วนคณะกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการทั้งหมดของบริษทั สัดส่วนคณะกรรมการกลุ่มย่อยต่อ

คณะกรรมการทั้งหมดของบริษทั คณะกรรมการของบริษทั CEO duality ระดบัคะแนนการกาํกบัดูแลกิจการ ขนาด

บริษทั Market Cap และตวัแปรท่ีสามารถอธิบายตวัแปรตามไดแ้บ่งเป็นตวัแปรตน้ 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ สัดส่วนของผู ้

ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษทั จาํนวนคร้ังของการประชุมกรรมการของบริษทั ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร ขนาดของ

บริษทัตรวจสอบบญัชี และ ตวัแปรควบคุม 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และ ROA ซ่ึง

พบว่ามีทั้งหมด 6 ตวัแปร สามารถอธิบายตวัแปรตามได ้และมีตวัแปรท่ีไม่สามารถอธิบายตวัแปรตามได ้ไดแ้ก่ 

สดัส่วนคณะกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการทั้งหมดของบริษทั สดัส่วนคณะกรรมการกลุ่มยอ่ยต่อคณะกรรมการ

ทั้งหมดของบริษทั CEO duality ระดบัคะแนนการกาํกบัดูแลกิจการ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และตวั

แปรท่ีสามารถอธิบายตวัแปรตามไดแ้บ่งเป็นตวัแปรตน้ 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ สัดส่วนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทั 

จาํนวนคร้ังของการประชุมกรรมการของบริษัท ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร ขนาดของบริษัทตรวจสอบบัญชี 

คณะกรรมการของบริษทั และ ตวัแปรควบคุม 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ ขนาดบริษทั Market Cap 

5.1. ข้อเสนอแนะ 

     5.1.1. บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีจาํนวนคณะกรรมการมาก จะทาํให้บริษทัมีคณะกรรมการท่ี

ช่วยกนัระดมความคิดในเร่ืองรูปแบบการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

     5.1.2. ถา้บริษทัมีความถ่ีของการประชุมคณะกรรมการมากคร้ัง อาจส่งผลทาํให้คณะกรรมการบริษทัมีเวลาใน

การติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทันอ้ยลง 

     5.1.3. ถา้บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนและรางวลัท่ีดี ก็จะส่งผลทาํให้ผูบ้ริหารเกิดความกระตือรือร้นและตั้งใจ

ทาํงานมากข้ึน 
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     5.1.4. สดัส่วนผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัใน 10 อนัดบัแรก มีสดัส่วนท่ีมากจะแสดงใหเ้ห็นถึงการกระจุกตวัของ

โครงสร้างผูถื้อหุน้และอาํนาจในการควบคุมในบริษทัจะอยูท่ี่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ทาํใหอ้าํนาจการจดัการและตดัสินใจ

ของบริษทัทาํไดง่้าย การจดัโครงสร้างแบบน้ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางดา้นผลประโยชนร์ะหวา่งผูถื้อหุน้กบันกั

ลงทุนภายนอกได ้

     5.1.5. บริษทัควรมีการจดัสัดส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ใหเ้หมาะสมกบัขนาดของบริษทั ถา้สูงเกินไป

จะส่งผลทาํใหบ้ริษทัมีความเส่ียงทางดา้นการผิดนดัชาํระหน้ีท่ีสูงตามไปดว้ย ซ่ึงจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพ

ในการบริหารงานของผูบ้ริหารในบริษทั 

5.2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจิยัคร้ังต่อไป    

     เม่ือมีจาํนวนบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์MAI เพ่ิมมากข้ึน ควรทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการแยก

เป็นกลุ่มธุรกิจ จะช่วยในการเปรียบเทียบขอ้มูลภายในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั และสามารถช่วยเพ่ิมองคค์วามรู้ใหก้บันกั

ลงทุนหรือผูท่ี้สนใจ เพ่ือใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ 
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ลูกค้าต่อตราสินค้าธุรกจิร้านกาแฟสด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ศึกษากรณ ี สตาร์บัคส์ คอฟฟ่ี ไทยแลนด์” 

“The study of satisfaction of the marketing mix that affects customers’ loyalty 

to the brand of coffee business with consumers in Bangkok area. The case study 

concerns Starbucks Coffee Thailand” 

    จักรพนัธ์ุ นาคทุ่งเตา1  และ พนัธิตรา ปัทมานนท์2   

Jakkapan Nakhtungtao and Pantitra Putamanonda 

 

บทคดัย่อ 

 

การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ดา้น ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี

มีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ต่อตราสินคา้ธุรกิจร้านกาแฟสด ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษากรณี  

สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี ไทยแลนด ์ซ่ึงทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มผูท่ี้ซ้ือกาแฟจากร้านสตาร์บคัส์ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในพ้ืนท่ีกรุงเทพ จาํนวน 385 ตวัอย่าง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย 

ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) การวิเคราะห์ตัวแปร (Factor Analysis) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way Anova)  

การทดสอบความสัมพนัธ์ (Multiple Regression)  ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด

บริการท่ีมีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ต่อตราสินคา้ธุรกิจร้านกาแฟสด ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษา

กรณี  สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี ไทยแลนด ์

จากการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-30 ปี สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบ

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 20,001.00 – 30,000.00 บาท  

เม่ือพิจารณาดา้นความสัมพนัธ์พบว่า ความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามมีพึงพอใจต่อ รสชาติของกาแฟท่ีกลมกล่อมมากท่ีสุด รองลงมาคือกล่ินของกาแฟจากกรรมวิธี

การ ความหลากหลายของขนาดแกว้กาแฟ แกว้กาแฟมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของร้าน รูปแบบและการดีไซน์

ของแกว้กาแฟท่ีสวยงามสะดวก มีกาแฟใหเ้ลือกหลากหลาย สูตรเฉพาะของกาแฟท่ีแตกต่างจากร้านอ่ืน ตามลาํดบั

ส่วนความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นราคาในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีพึงพอใจ

ต่อ มีการติดป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจนมากท่ีสุด รองลงมาคือราคาเหมาะสมกบัสถานท่ีให้บริการ ราคาเหมาะสมกบั

ประเภทกาแฟ ราคาเหมาะสมกบัความสามารถในการซ้ือราคาเหมาะสมกบัขนาดของแกว้ ตามลาํดบั 
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ส่วนความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี

พึงพอใจต่อ ความสะดวกในการเดินทางไปใชบ้ริการมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีสาขาท่ีกระจายอย่างครอบคลุมทุก

พ้ืนท่ี มีจาํนวนท่ีนัง่รอรับสินคา้ท่ีเพียงพอ ตามลาํดบั 

ส่วนความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

มีพึงพอใจต่อเม่ือซ้ือเคร่ืองด่ืมแกว้ในวนัพุธช่วงเวลา 14.00 -16.00 น. รับฟรีอีกหน่ึงแกว้มากท่ีสุด รองลงมาคือมีการ

แจกของพรีเมียม เช่น แกว้กาแฟ พวงกญุแจ ปากกา เป็นตน้  มีบัตรประทับสะสมคะแนนเม่ือซ้ือครบ 10 แก้ว 

ฟรี 1 แกว้ เม่ือซ้ือเคร่ืองด่ืม 2 แกว้ รับฟรีอีก 1 แกว้ในวนัและเวลาท่ีกาํหนด มีการแจกคูปองส่วนลด 5% สําหรับ

ลูกคา้ท่ีซ้ือตั้งแต่ 300 บาทข้ึนไป ตามลาํดบั 

ส่วนความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นบุคคลในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีพึงพอใจต่อ 

การแต่งกายและความสะอาดของพนกังานมากท่ีสุด รองลงมาคือพนกังานบริการดว้ยรอยยิ้ม พนกังานบริการดว้ย

ความสุภาพ จาํนวนพนกังานใหบ้ริการท่ีเพียงพอ มีความรู้เก่ียวกบัสินคา้และบริการของร้าน ตามลาํดบั 

ส่วนความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม

มีพึงพอใจต่อ ให้บริการเสิร์ฟเคร่ืองด่ืมดว้ยความถูกตอ้ง แม่นยาํมากท่ีสุด รองลงมาคือมีการบนัทึกเมนูโปรดของ

ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก มีการบริการเคร่ืองด่ืมท่ีรวดเร็วตามลาํดบั 

ส่วนความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมี

พึงพอใจต่อ การตกแต่งร้านมีความเป็นมากท่ีสุด รองลงมาคือมีบริการจุดเช่ือมต่อปลัก๊สําหรับเสียบชาร์จแบต

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ป้ายช่ือร้านมองเห็นได้ชัดเจนภายในร้านมีกล่ินหอมของกาแฟ มีบริการฟรี Wi-Fi การจดัวาง

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เป็นระเบียบและสะอาด ท่ีตั้งของร้านมองเห็นไดง่้าย สะดวกต่อการซ้ือ ตามลาํดบั 

ดงันั้นผูป้ระกอบการร้านกาแฟควรท่ีจะให้ความสาํคญักบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดย

สินคา้ของร้านตอ้งเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ อีกทั้งยงัตอ้งมีช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค เพ่ือทาํใหลู้กคา้เกิดความภกัดีของลูกคา้ต่อตราสินคา้ และสร้างความไดเ้ปรียบในการทาํธุรกิจอีกดว้ย 

คาํสาํคญั : ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ, ความภกัดีของลูกคา้, ตราสินคา้, ธุรกิจร้านกาแฟสด 

 

Abstract 

 

The Objective of this independent study is to study the relationship of satisfaction of the marketing mix that 

affects customers’ loyalty to the brand of coffee business with consumers in Bangkok area. The case study 

concerns Starbucks Coffee Thailand, which collected data by providing questionnaires to a group of people who 

buy coffee from Starbucks in Bangkok area within 3 8 5  sample. The statistic used in this study consists of 

Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation, Factor Analysis, One-Way Anova, Multiple Regression. 

This research found the satisfaction of the marketing mix that affects customers’ loyalty to the brand of coffee 

business with consumers in Bangkok area. The Case Study concerns Starbucks Coffee Thailand. 
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From research’s statistic, we found that the majority of group sampling are females, aged 26-30 years, completed 

their undergraduate studies, private company employees and revenue in a range of 20,001.00 to 30,000.00 baht. 

When considering the relationship found that satisfaction with the products factor in considering the questions 

that respondents are satisfied. The most is mellow taste of coffee. Followed by the smell of the coffee process, a 

variety of cup sizes, cup of coffee is a unique shop, the layout and design of coffee is a beautiful facility, coffee 

has a wide selection of coffee recipes that are different from other stores, respectively. 

The satisfaction of the price factor is moderate. Considering that the respondents are satisfied. The price tag 

which show the cost is the most obvious. Followed by the price is suitable for the location of the store, the price 

of coffee is value for types of coffee, the price of coffee is value with the ability to buy, the price of coffee is 

suitable for the size of the glasses, respectively. 

The satisfaction factor for distribution channel level when considering that the respondents are satisfied. The 

most is easy access their services, followed by a branch distribution coverage in each area, waiting seats have 

been a sufficient, respectively. 

The satisfaction factor for boosting the market on a massive scale when considering that the respondents are 

satisfied with the purchase of drinks on Wednesday during 1 4 :0 0  to 1 6 :0 0  hrs. And get one glass for free, 

followed by provided premium gift such as cup of coffee, key chain, pen, etc., have a stamp card for collect when 

buy 10  glasses free 1  glass or buy 2  glasses of beverage get free 1  in the date and time of condition, give 5 % 

discount coupons for the purchase of 300 baht or more, respectively. 

The satisfaction of individual factors in the high level. When considered individually, we found that respondents 

are satisfied with the uniform and cleanliness of the staff is the most. Followed by service with a smile of staff, 

staff’s service in the polite way, courtesy employees are provided adequate, knowledgeable about the products 

and services of the order, respectively 

The satisfaction of the service process to a large extent. When considered individually, we found that respondents 

are satisfied for serve drinks with accuracy is the most. Followed by have recorded as customer’s favorites drinks 

for membership, Fast service, respectively. 

The satisfaction factor in the physical level. When considered individually, we found that respondents are 

satisfied with the décor in the store is the most. Followed by a service point plug socket for charging electronics, 

Store label clearly visible, the smell of the coffee in the store, offers free Wi-Fi, equipment layout is neat and 

clean, store location easily visible, Easy to buy, respectively 

So the cafe operators are advised to give priority to the satisfaction of the marketing mix service. The stores have 

a quality products. It also has the distribution channels to meet the needs of consumers. Enabling customers to 

achieve customer loyalty to the brand. And create an advantage in doing business.  

KeyWords : Factors of Market Diversity, Relationship of Satisfaction , Brand Loyalty , Coffee Business 
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1. บทนํา 

 

     ในปัจจุบนัธุรกิจร้านกาแฟเป็นธุรกิจท่ีมีอตัราการขยายตวัสูง โดยมีอตัราการขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 15 – 20 ต่อปี 

จากขอ้มูลศูนยวิ์จยักสิกรไทย พบว่าในปี 2558 ธุรกิจร้านกาแฟมีมูลค่าตลาดประมาณ  8.4 พนัลา้นบาท เติบโตข้ึน

ร้อยละ 15 จากปี 2557 ซ่ึงมีมูลค่าตลาดประมาณ 7.3 พนัลา้นบาท และจะมีแนวโนม้เติบโตเพ่ิมมากข้ึนในปี 2559 

เน่ืองจากอตัราการบริโภคกาแฟของคนไทยในปัจจุบนัยงัอยู่ในเกณฑต์ํ่า คือ บริโภคนอ้ยกว่าร้อยละ 0.5 กิโลกรัม/

คน/ปี หรือคิดเป็นเพียง 130-150 ถว้ย/คน/ปี เท่านั้น (หรือเฉล่ียไม่ถึงหน่ึงแกว้/คน/วนั) เพราะปริมาณคนไทยท่ี

บริโภคกาแฟเป็นประจาํมีเพียงร้อยละ 30 (หรือไม่ถึง 2 ลา้นคน) จากประชากรคนไทยทั้ งหมดกว่า 60 ลา้นคน  

ซ่ึงยงัมีปริมาณนอ้ยเม่ือเทียบกบัประเทศในแถบเอเชียอย่างเช่น ญ่ีปุ่น ด่ืมกาแฟเฉล่ีย 500 แกว้/คน/ปี หรืออเมริกาท่ี

ด่ืมกาแฟเฉล่ีย 700 แกว้/คน/ปี (หรือเฉล่ีย 2 แกว้/คน/วนั) (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2559) โดยสถาบนัอาหารไดก้ล่าวถึง

แนวโนม้ของธุรกิจร้านกาแฟไวว้่า ธุรกิจผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบักาแฟยงัมีคงโอกาสเติบโตอีกมาก และการแข่งขนัใน

ธุรกิจจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ผูป้ระกอบการตอ้งปรับกลยุทธ์โดยการเน้นความหลากหลายและสร้างความ

แตกต่างของสินคา้และการบริการ รวมไปถึงการขยายสาขาเพ่ือใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (สถาบนั

อาหาร, 2558) 

     ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาธุรกิจร้านกาแฟเกิดข้ึนมากมาย โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ทาํใหต้ลาดธุรกิจน้ี

แข่งขนักนัรุนแรงข้ึน ทาํให้ผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาเร่ืองความเป็นเอกลกัษณ์ในดา้นของรสชาติกาแฟ ความ

แตกต่างดา้นผลิตภณัฑ ์รวมไปถึงการใหบ้ริการท่ีดี ทาํใหร้้านกาแฟสดร้านนั้นไดรั้บความนิยมและความประทบัใจ

ของผูบ้ริโภค ทําให้เกิดช่ือเสียงและยอดขาย นําพาโอกาสในการกลับมารับบริการจากร้านกาแฟนั้ นต่อไป  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของคนไทยท่ีปรับเปล่ียนไปเช่นเดียวกนั สมยัก่อนผูบ้ริโภค

นิยมบริโภคกาแฟสาํเร็จรูป แต่ดว้ยกระแสความนิยมท่ีเปล่ียนไป จึงมีการพฒันารูปแบบใหท้นัสมยัข้ึนมาเป็นร้าน

กาแฟตามแหล่งธุรกิจและบนัเทิง ร้านกาแฟดงักล่าวเป็นร้านขายกาแฟสดท่ีทาํมาจากเมล็ดกาแฟคัว่บดสดๆ ไม่ได้

ใชก้าแฟผงสําเร็จรูปเหมือนในอดีต มีความเป็นสมยันิยม มีการเพ่ิมเมนูอาหารหรือของทานเล่น และจะมีการตั้ง

ราคาขายท่ีสูงกวา่ เรียกร้านกาแฟแบบน้ีวา่กาแฟพรีเมียม (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2559) 

     จากขอ้มูลส่วนแบ่งการตลาดร้านกาแฟเห็นไดช้ดัว่าร้านกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbucks) เป็นร้านท่ีสามารถครอง

ส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดับหน่ึงมาโดยตลอด และสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดได้ต่อเน่ืองทุกปี 

เน่ืองจากสตาร์บคัส์ มีจุดแข็ง(Strength)  โดยเป็นแบรนด์ท่ีเป็นท่ีรู้จกัทัว่โลก สินคา้มีคุณภาพสูง ทั้งยงัมีทาํเลท่ีตั้ง

กระจายอยู่ในทุกแหล่งชุมชนทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดง่้าย สําหรับประเทศไทยสตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี ไทยแลนด ์

เปิดดาํเนินกิจการสาขาแรกเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2541 โดยปัจจุบนัมีจาํนวนสาขาทั้งหมด 220 สาขาทัว่ประเทศไทย  

     กระแสความนิยมในการด่ืมกาแฟของคนไทยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ธุรกิจร้านกาแฟรายใหญ่จากต่างประเทศให้

ความสนใจเข้าลงทุนประกอบกิจการ ผูบ้ริโภคหันมาให้ความสนใจกับร้านกาแฟพรีเมียมท่ีมีการตกแต่งร้าน

สวยงาม สร้างบรรยากาศ ทาํใหดู้ดี มีความทนัสมยั ใชเ้ฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูง มีดีไซน ์มีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบ

ครัน เพ่ือสร้างความผ่อนคลายใหก้บัผูม้ารับบริการ ดว้ยปัจจยัเหล่าน้ีประกอบกบัการบริโภคกาแฟท่ีสูงข้ึนนั้น ทาํ

ใหน้กัลงทุนจาํนวนมากสนใจเขา้มาในธุรกิจร้านกาแฟพรีเมียม เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีดูไม่ซบัซอ้น แต่มีการแข่งขนัท่ี
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สูง ทาํให้ผูป้ระกอบการตอ้งคาํนึงถึงการพฒันาและการปรับปรุงเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี

เป ล่ียนแปลงไป เน่ืองจากร้านกาแฟพรีเมียมแต่ละร้านมีจุดแข็ง จุดอ่อน เอกลักษณ์ เฉพาะแตกต่างกัน  

ทาํใหเ้กิดเป็นโอกาสของผูบ้ริโภคท่ีไดมี้ทางเลือกในการเสพหรือเลือกสรรร้านกาแฟพรีเมียมท่ีเหมาะสมกบัตวัเอง 

ซ่ึงร้านกาแฟพรีเมียมส่วนใหญ่จะเปิดในพ้ืนท่ีเช่า เช่น หา้งสรรพสินคา้ ตึกออฟฟิศสาํนกังาน รวมไปถึงคอนโดท่ีอยู่

อาศยั ซ่ึงตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคในเร่ืองของความสะดวกสบายในการเขา้รับบริการตามการดาํเนินวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกนั

ออกไปกาแฟไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่เคร่ืองด่ืม แต่กลายเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะซ้ือ เพราะตอ้งการประสบการณ์การ

ด่ืมกาแฟท่ีหลากหลาย เป็นวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบนั ท่ีชอบคน้หาประสบการณ์แปลกใหม่ให้กบัชีวิต โดยร้าน

กาแฟสตาร์บคัส์ (Starbucks) เป็นร้านกาแฟ พรีเมียมท่ีเลือกวางตาํแหน่ง (Positioning) ไวท่ี้การเป็นบา้นหลงัท่ีสาม  

ภายใต้แนวคิด Home Work & Play คือนอกเหนือจากบ้านและท่ีทํางาน ลูกค้าสามารถเข้ามานั่งทานเคร่ืองด่ืม 

พกัผ่อน พบปะสังสรรค์ หรือเขา้มานัง่ทาํงาน ทาํให้ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสัมผสัประสบการณ์การด่ืมดํ่ารสชาติ

กาแฟ กล่ินท่ีหอมในบรรยากาศท่ีอบอุ่น 

     จากขอ้มูลยอดขายของสตาร์บคัส์ พบว่า ในปี 2558 ร้านกาแฟสตาร์บคัส์มียอดขายในประเทศไทย จากทั้งหมด 

220 สาขา สามารถขายได ้1.8 ลา้นแกว้/ เดือน และจากการเก็บขอ้มูลของสมาชิกจากสตาร์บคัส์การ์ด พบว่า ลูกคา้

สตาร์บัคส์การ์ดเข้าใช้บริการร้านเฉล่ีย 15 คร้ัง/ เดือน (บริษทั สตาร์บัคส์ คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) จาํกัด. 2559)  

ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส่งผลให้แบรนดส์ตาร์บคัส์ประสบความสําเร็จ และ

สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดของธุรกิจร้านกาแฟ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Robinson (1995) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบั

ความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคในทวีปเอเชีย พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะยอมรับและนิยมเลือกซ้ือตราสินคา้ท่ี

มีส่วนแบ่งการตลาดท่ีสูงเป็นอนัดบัตน้ๆ เป็นอย่างมาก เน่ืองจากผูบ้ริโภครับรู้และมองว่าตราสินคา้นั้นผลิตเฉพาะ

สินคา้ท่ีดี มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน ทาํให้มีความน่าเช่ือถือท่ีสูงตามมา ทั้งน้ีจะเห็นไดว้่าผูบ้ริโภคท่ีมีการยอมรับใน

ตราสิ น ค้า ท่ี นั้ น สูง มักจะเป็น ผู ้ท่ี มีทัศน คติต่อตราสิ น ค้าใน เชิ งบวกท่ี มีความผูกพัน ต่อตราสิน ค้าสู ง  

จนนาํไปสู่ความภกัดีต่อตราสินคา้ และรวมไปถึงแนวโนม้หรือโอกาสท่ีจะเลือกซ้ือตราสินคา้นั้นในคร้ังต่อไปท่ีสูง

อีกดว้ย 

     เน่ืองจากตลาดของกาแฟยงัคงมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ดังนั้นธุรกิจร้านกาแฟจึงถือว่าเป็นธุรกิจท่ี

แนวโนม้จะเจริญเติบโตตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ธุรกิจร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษากรณีสตาร์

บัคส์ คอฟฟ่ี ไทยแลนด์ เน่ืองจากสตาร์บัคส์เป็นแบรนด์ท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด เพ่ือเป็นแนวทางในการ

กาํหนดกลยุทธ์ของผูป้ระกอบการร้านกาแฟระดบัพรีเมียม ให้ประสบความสําเร็จในการดาํเนินธุรกิจ และการ

แข่งขนัท่ีย ัง่ยืน 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

 

     1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อตราสินคา้ธุรกิจร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษากรณีสตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี ไทยแลนด ์ 
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     2. เพ่ือศึกษาความภกัดีของลูกคา้ต่อตราสินคา้สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี ไทยแลนด ์

     3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อประสมทางการตลาดบริการ กบัความภกัดีต่อตราสินคา้

ธุรกิจร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษากรณีสตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี ไทยแลนด ์

     4. เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์กบัความภกัดีของลูกคา้ต่อตราสินสตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี 

ไทยแลนด ์

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 

     การวิจยัและศึกษาประเด็นสําคญัในคร้ังน้ีจะครอบคลุมเฉพาะ “ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด

บริการท่ีมีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ต่อตราสินคา้ธุรกิจร้านกาแฟสด ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษา

กรณี สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี ไทยแลนด ์ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงกาํหนดขอบเขตของกลุ่มเป้าหมาย  ไวด้งัน้ี 

1. ศึกษาเฉพาะธุรกิจร้านสตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี ไทยแลนด ์

2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มบุคคลท่ีเคยซ้ือกาแฟจากร้านสตาร์บคัส์  

3. ศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

     ตวัแปร 

1. ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

1.1  ดา้นผลิตภณัฑ ์

1.2 ดา้นราคา 

1.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

1.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

1.5 ดา้นบุคลากร 

1.6 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

1.7 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่  

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ไดแ้ก่  

2.1 พฤติกรรมการซ้ือซํ้า 
 

     สมมุตฐิานทางการวจิัย 

     สมมติฐานท่ี 1 

     H0:  ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ ์ไม่มีอิทธิพลความภกัดีต่อตราสินคา้ของ

ธุรกิจร้านกาแฟสดสตาร์บคัส์ 

     H1: ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของ

ธุรกิจร้านกาแฟสดสตาร์บคัส์ 
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     สมมติฐานท่ี 2 

     H0:  ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นราคา ไม่มีอิทธิพลกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของ

ธุรกิจร้านกาแฟสดสตาร์บคัส์ 

     H1: ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นราคา มีอิทธิพลกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของธุรกิจ

ร้านกาแฟสดสตาร์บคัส์ 

     สมมติฐานท่ี 3 

     H0:  ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไม่มีอิทธิพลกบัความภกัดี

ต่อตราสินคา้ของธุรกิจร้านกาแฟสดสตาร์บคัส์ 

     H1: ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีอิทธิพลกบัความภกัดีต่อ

ตราสินคา้ของธุรกิจร้านกาแฟสดสตาร์บคัส์ 

     สมมติฐานท่ี 4 

     H0:  ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีอิทธิพลกบัความภกัดีต่อ

ตราสินคา้ของธุรกิจร้านกาแฟสดสตาร์บคัส์ 

     H1: ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลกบัความภกัดีต่อตรา

สินคา้ของธุรกิจร้านกาแฟสดสตาร์บคัส์ 

     สมมติฐานท่ี 5 

     H0:  ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากร ไม่มีอิทธิพลกบัความภกัดีต่อตราสินคา้

ของธุรกิจร้านกาแฟสดสตาร์บคัส์ 

     H1: ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากร มีอิทธิพลกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของ

ธุรกิจร้านกาแฟสดสตาร์บคัส์ 

     สมมติฐานท่ี 6 

     H0:  ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการให้บริการ ไม่มีอิทธิพลกบัความภกัดี

ต่อตราสินคา้ของธุรกิจร้านกาแฟสดสตาร์บคัส์ 

     H1: ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการให้บริการ มีอิทธิพลกบัความภกัดีต่อ

ตราสินคา้ของธุรกิจร้านกาแฟสดสตาร์บคัส์ 

     สมมติฐานท่ี 7 

     H0:  ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีอิทธิพลกบัความภกัดีต่อ

ตราสินคา้ของธุรกิจร้านกาแฟสดสตาร์บคัส์ 

     H1: ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลกบัความภกัดีต่อตรา

สินคา้ของธุรกิจร้านกาแฟสดสตาร์บคัส์ 

     ประชากร 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีเคยซ้ือกาแฟจากร้านสตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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     กลุ่มตวัอย่าง 

     กลุ่มตวัอย่างท่ีไดท้าํการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีเคยซ้ือกาแฟจากร้านสตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้การกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าประชากร (Cochran, 1963) เม่ือกําหนดอัตรา

ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่เกิน 5% กาํหนดระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% และกาํหนดสดัส่วนความคาดหวงั

ท่ี 0.5 และทาํการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบ Area Cluster Sampling เพ่ือทาํการแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 3 เขต ไดแ้ก่ กรุงเทพ

ชั้นใน กรุงเทพชั้นกลาง และกรุงเทพชั้นนอก 

 

3. ทบทวนวรรณกรรม 

     แนวคิด และทฤษฎีเกีย่วกบัความภักดต่ีอตราสินค้า (Brand Loyalty) 

     Aaker (1991) กล่าววา่ ความภกัดีต่อตราสินคา้คือแก่นแทข้องมูลค่าตราสินคา้ (Brand Equity) หากลูกคา้ไม่ได้

สนใจในตราสินคา้ โดยเลือกซ้ือจากคุณสมบติั ราคา และความสะดวกสบาย แสดงวา่ตราสินคา้นั้นมีมูลค่านอ้ย 

ในทางตรงกนัขา้ม หาลูกคา้มีความภกัดีต่อตราสินคา้ กล่าวคือ ลูกคา้จะยงัซ้ือสินคา้นั้นต่อไป แมต้ราสินคา้คู่แข่งจะ

มีคุณสมบติัดีกวา่ ราคาถูกกวา่ และสะดวกสบายมากกวา่กต็าม ส่ิงน้ีแสดงมูลค่าของตราสินคา้ท่ีอาจจะอยูใ่นรูปแบบ

สญัลกัษณ์ (Symbol) และคาํขวญั (Slogan) ของตราสินคา้กไ็ด ้

     Dick และ Basu (1994) มีการแบ่งระดบัความภกัดีต่อตราสินคา้เช่นเดียวกนั โดยพฒันามาจากแนวทางการศึกษา

ความภกัดีต่อตราสินคา้ทั้ง 2 แนวทาง คือ แนวทางเชิงพฤติกรรมการซ้ือซํ้ า และแนวทางเชิงทศันคติ สามารถแบ่ง

ระดบัความภกัดีได ้4 ระดบั ดงัน้ี 

 1. ไม่มีความภกัดีต่อตราสินคา้ (No Loyalty) ผูท่ี้ทศันคติต่อตราสินคา้และการซ้ือซํ้าตํ่า ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนได้

หลายสาเหตุ เช่น ไม่มีทศันคติต่อตราสินคา้เพราะขาดการส่ือสารแนะนาํตราสินคา้และขอ้ดีของตราสินคา้ มกัเกิด

ข้ึนกบัตราสินคา้ใหม่ในตลาด เป็นจุดอ่อนขากประสบการณ์และแผนการส่ือสาร 

 2. ความภกัดีจอมปลอม (Spurious Loyalty) ผูท่ี้ทศันคติต่อตราสินคา้ตํ่า แต่กลบัมีการซ้ือซํ้ าสูง ผูบ้ริโภค

รับรู้ความแตกต่างระหว่างตราสินคา้นอ้ย เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีความเก่ียวพนัตํ่า (Low Involvement) เกิดการซ้ือ

ซํ้าเน่ืองจากความคุน้เคย หรืออิทธิพลจากสงัคม 

 3. ความภกัดีซ่อนเร้น (Latent Loyalty) ผูท่ี้มีทศันคติต่อตราสินคา้สูง แต่มีการซ้ือซํ้ าตํ่า เป็นกลุ่มท่ีนกัการ

ตลาดมีความกงัวล สาเหตุมาจากปัจจยัแวดลอ้ม เช่น บรรทดัฐานหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ทศันคติทาํใหไ้ม่เกิด

พฤติกรรมซ้ือซํ้าข้ึน 

 4. ความภกัดี (Loyalty) ผูท่ี้มีทศันคติต่อตราสินคา้และมีการซ้ือซํ้าสูง ความเก่ียวขอ้งของทศันคติมีทั้งผูมี้

ทศันคติท่ีแขง็แกร่งต่อตราสินคา้ทั้งสูงและตํ่า ผูบ้ริโภคใหค้วามหมายแตกต่างระหวา่งตราสินคา้กบัตราสินคา้คู่แข่ง

อยา่งไร 

     Jacoby&Chestnut (1978) กล่าวว่า การวดัความภกัดีต่อตราสินค้าสามารถทาํได ้3 แนวทางการศึกษาดว้ยกัน 

ไดแ้ก่  
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  1. แนวคิดการวดัความภกัดีต่อตราสินคา้จากพฤติกรรม แนวคิดเร่ืองการวดัความภกัดีต่อตราสินคา้จาก

พฤติกรรมนั้น เป็นการวดัความภกัดีต่อตราสินคา้จากการซ้ือซํ้ าท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาใดเวลา ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้

เป็น 2 วิธี คือ  

 - การวดัโดยดูจากสัดส่วนการซ้ือ (Proportion-of-Purchase Measure) มีรูปแบบการวดัท่ีหลากหลาย เช่น 

ใช้จาํนวนความถ่ีในการซ้ือตราสินคา้เปรียบเทียบกบัจาํนวนคร้ังท่ีซ้ือสินคา้ทั้งหมด ผลออกมาจะอยู่ในรูปของ

อตัราส่วนหรือค่าร้อยละ หรือการวดัจากร้อยละของการซ้ือสินคา้ทั้งหมด โดยดูผลว่าตราสินคา้ใดท่ีไดรั้บการซ้ือ

บ่อยท่ีสุดในสามคร้ัง อีกวิธีคือการใชเ้กณฑส์องในสาม โดยผูบ้ริโภคจะตอ้งซ้ือสินคา้ตราสินคา้เดิมจาํนวน 4 คร้ัง

หรือในระยะเวลา 6 สปัดาห์ ซ่ึงตอ้งไม่มีผลมาจากการส่งเสริมการตลาดเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

 - การวดัโดยดูจากลาํดบัการซ้ือ (Sequence-of- Purchase Measure) Tucker และ Mcconnell ไดใ้ชวิ้ธีการวดั

น้ีโดยวดัการซ้ือสินคา้สามคร้ัง หากผูบ้ริโภคมีลาํดบัการซ้ือสินคา้จากตราสินคา้ใดๆอย่างต่อเน่ือง อย่างนอ้ยสาม

คร้ังหรือมากกว่านั้น แสดงว่าผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อตราสินคา้ วิธีต่อมาคือการวดัโดยดูท่ีความต่อเน่ืองในการซ้ือ

สินคา้ระหวา่งตราสินคา้ 2 ตราสินคา้ของผูบ้ริโภค ยกตวัอย่างเช่น ตราสินคา้ A และ B ผูบ้ริโภคมีรูปแบบการซ้ือดงัน้ี 

แบบแรก AAAABAAABA และแบบท่ีสอง ABABABABAB จะสังเกตได้ว่าการซ้ือแบบแรกผูบ้ริโภคมีการซ้ือ

สินคา้ A อยา่งต่อเน่ืองมากกวา่แบบท่ีสอง แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อตราสินคา้มากกวา่แบบท่ีสอง 

 อย่างไรก็ตามการวดัความภักดีจากพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ายงัมีข้อโต้แยง้มากมาย กล่าวคือ การวดัจาก

พฤติกรรมการซ้ือซํ้ าให้ความสาํคญัแต่เพียงผูท่ี้มีความภกัดีต่อตราสินคา้เท่านั้น ไม่สามารถพิจารณาไปถึงผูท่ี้ไม่มี

ความภกัดีต่อตราสินคา้ได ้อีกทั้งไม่มีการศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ า และผูบ้ริโภค

อาจจะมีการซ้ือซํ้ าหลายตราสินคา้ในชนิดเดียวกนั ทาํให้การวดัพฤติกรรมเพียงดา้นเดียวนั้น ขาดความเท่ียงตรง 

และความน่าเช่ือถือ 

 2. แนวคิดการวดัความภกัดีต่อตราสินคา้จากทศันคติ เม่ือการวดัความภกัดีต่อตราสินคา้โดยใชก้ารวดัจาก

พฤติกรรมการซ้ือซํ้า ไม่สามารถวดัความภกัดีต่อตราสินคา้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง ไม่สามารถทาํนายการซ้ือคร้ังต่อไปของ

ผูบ้ริโภคได ้การวดัความภกัดีต่อตราสินคา้โดยใชห้ลกัจิตวิทยาจึงเกิดข้ึน เพราะสามารถอธิบายสาเหตุของความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคได ้

     แนวคิด และทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาด 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีถูกนาํเสนอสู่ตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้และสร้างคุณค่า (Value) เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจโดยผลิตภณัฑท่ี์เสนอแก่ลูกคา้จะตอ้งมีคุณประโยชน์

หลกั(Core Benefit) และตอ้งเป็นผลิตภณัฑท่ี์ลูกคา้คาดหวงั (Expected Product) หรือเกินความคาดหวงั(Augmented 

Product) รวมถึงการนําเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีศกัยภาพ (Potential Product) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัใน

อนาคตผลิตภณัฑท่ี์นาํเสนอขายอาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ดงันั้นผลิตภณัฑจึ์งประกอบไปดว้ยสินคา้บริการ

ความคิดสถานท่ีองคก์ร หรือบุคคล เป็นตน้ 

 ดงันั้นการกาํหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ของร้านกาแฟสดระดับพรีเมียม ควรมีการนําผลิตภัณฑ์ท่ีมี

คุณภาพ มีความหลากหลาย เพ่ือเป็นการตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของผบ็ริโภค 
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 2. ปัจจัยดา้นราคา (Price) หมายถึงต้นทุนของสินคา้ท่ีลูกค้าต้องจ่ายให้กบัสินค้าหรือบริการนั้นๆการ

กาํหนดราคาสินคา้เกิดจากการตั้งเป้าหมายทางการค้าไวว้่าบริษทัต้องการกาํไรต้องการขยายส่วนครองตลาด

ตอ้งการต่อสู้กบัคู่แข่งขนัหรือเป้าหมายอ่ืนการตั้งราคาตอ้งไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มตลาดเป้าหมายและสามารถสู้

กบัคู่แข่งไดร้วมถึงเวลาความพยายามในการใชค้วามคิดและการก่อพฤติกรรมซ่ึงจะตอ้งจ่ายพร้อมราคาสินคา้ท่ีเป็น

ตวัเงิน 

 ดงันั้นการกาํหนดกลยทุธ์ดา้นราคาของธุรกิจร้านกาแฟระดบัพรีเมียมควรท่ีจะคาํนึงถึงความเหมาะสมของ

ราคาและคุณภาพของสินคา้ เพ่ือใหลู้กคา้มีความรู้สึกคุม้ค่า ก่อใหเ้กิดการยอมรับ 

3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึงกระบวนการทาํงานท่ีจะทาํใหสิ้นคา้หรือบริการไปสู่

ตลาดเพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดรั้บสินคา้หรือบริการตามท่ีตอ้งการโดยตะตอ้งพิจารณาถึงองคป์ระกอบต่างๆและทาํเลท่ีตั้ง

เพ่ือใหอ้ยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดง่้ายเพ่ือใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ 

กลยุทธ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายถือไดว้่าเป็นหัวใจหลกัของธุรกิจร้านกาแฟระดบัพรีเมียม เน่ืองจาก

เป็นช่องทางในการติดต่อกบัลูกคา้โดยตรง การเลือกทาํเลท่ีตั้งควรมีการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน เพ่ือให้

สามารถเลือกทาํเลท่ีตั้งไดอ้ยา่งเหมาะสม และสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได ้

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะสนับสนุนให้กระบวนการ

ส่ือสารทางการตลาด เพ่ือใหแ้น่ใจไดว้่าตลาดและผูบ้ริโภคเขา้ใจและใหคุ้ณค่าในส่ิงท่ีผูข้ายเสนอโดยมีเคร่ืองมือท่ี

สาํคญั 4 ชนิดคือ 

4.1 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นการส่งเสริมการตลาดท่ีดีท่ีสุดแต่มีค่าใชจ่้ายสูง

ท่ีสุด 

4.2 การโฆษณา (Advertising) เป็นการส่ือโฆษณาประเภทต่างๆให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มใหญ่เหมาะกบั

สินคา้ท่ีตอ้งการตลาดกวา้ง 

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นการใชส่ื้อโฆษณาประเภทต่างๆใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคใหเ้กิด

ความตอ้งการในตวัสินคา้ 

4.4 การเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) เป็นกิจกรรมท่ีเน้นวตัถุประสงค์

การใหบ้ริการแก่สงัคมเพ่ือเสริมภาพพจนห์รือชดเชยเบ่ียงเบนความรู้สึกของผูบ้ริโภคต่อตวัผลิตภณัฑ ์

เน่ืองจากมีการแข่งขนัในธุรกิจร้านกาแฟสดระดบัพรีเม่ียมค่อนขา้งสูง การจูงใจในการซ้ือ และทาํใหลู้กคา้

เกิดการซ้ือซํ้ าไดน้ั้นทางร้านควรมีการนาํเอากลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาดเขา้มาเป็นตวัช่วย โดยส่วนใหญ่จะมี

การลด แลก แจก แถม เป็นตน้ 

5. ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึงขั้นตอนในการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการซ่ึง

จะต้องมีความถูกตอ้งรวดเร็วเป็นท่ีพอใจและประทบัใจในความรู้สึกของลูกค้าซ่ึงเป็นการอาศัยกระบวนการ

บางอยา่งเพ่ือจดัส่งผลิตภณัฑห์รือบริการใหก้บัลูกคา้เพ่ือใหเ้กิดความแตกต่าง 

ธุรกิจร้านกาแฟระดบัพรีเมียมควรมีการกาํหนดขั้นตอนในการทาํงานท่ีเป็นระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนเร่ิมรับออ

เดอร์จากลูกคา้ ไปจนถึงขั้นตอนส่งมอบสินคา้ไปยงัลูกคา้ เพ่ือใหเ้กิดความรวดเร็ว และถูกตอ้ง  
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6. ปัจจยัดา้นบุคลากร (People) หมายถึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑท์ั้งหมดซ่ึงหมายรวมถึงทั้งลูกคา้

บุคลากรท่ีจาํหน่ายและบุคคลท่ีใหบ้ริการหลงัการขายบุคลากรผูใ้หบ้ริการจาํเป็นตอ้งคดัเลือกใหก้ารฝึกอบรมและมี

ส่ิงจูงใจเพ่ือทาํใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจและเกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขนั 

บุคลากรถือเป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ ธุรกิจร้านกาแฟระดบัพรีเมียม

จาํเป็นตอ้งมีการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีใจรักในการบริการ สามารถสร้างความประทบัใจใหก้บัลุกคา้ท่ีมาใชบ้ริการได ้  

7. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) หมายถึงการแสดงใหเ้ห็นคุณภาพ

ของบริการโดยผา่นการใชห้ลกัฐานท่ีมองเห็นไดเ้ช่นการสร้างสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีขององคก์รการออกแบบ

ตกแต่งการแบ่งส่วนหรือแผนกของพ้ืนท่ีรวมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใชต่้างๆท่ีใชใ้นการใหบ้ริการท่ีสามารถ

ดึงดูดใจลูกคา้เพ่ือใหลู้กคา้มองเห็นภาพลกัษณ์หรือคุณค่าของบริการท่ีส่งมอบและท่ีเหนือกวา่คู่แข่งไดอ้ยา่งชดัเจน 

ลกัษณะทางกายภาพถือเป็นภาพลกัษณ์ของร้านกาแฟระดบัพรีเมียม เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีสามารถสร้างความรู้สึก

ใหก้บัผูบ้ริโภค เป็นตวัช่วยเสริมใหสิ้นคา้มีความเป็นพรีเยมมากยิ่งข้ึน เช่นการจดัตกแต่งร้านท่ีหรูหรา มีส่ิงอาํนวย

ความสะดวกมากมาย เป็นตน้ ทาํใหลู้กคา้เกิดความรู้สึกคุ่มค่าเม่ือเทียบกบัราคาสินคา้ 

 

4. ผลการวจิัย 

 

     ผลการวิจยัเร่ือง“ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ต่อตราสินคา้

ธุรกิจร้านกาแฟสด ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษากรณี สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี ไทยแลนด”์ สรุปไดด้งัน้ี 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่สํารวจผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-30 ปี สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดอ้ยู่ในช่วง 20,001.00 – 30,000.00 บาท และมีความถ่ีในการซ้ือกาแฟจากร้าน

สตาร์บคัส์ นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง/สปัดาห์ 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ต่อตราสินค้าธุรกิจร้านกาแฟสด

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นของทัศนคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีกโดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

ลาํดบัท่ี 1 ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ย

ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือรสชาติของกาแฟท่ีกลมกล่อม 

ลาํดบัท่ี 2 ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นทางดา้นราคาในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาปัจจยั

ยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือ มีการติดป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 

ลาํดบัท่ี 3 ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นทางดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายในระดบัมาก และเม่ือ

พิจารณาปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากท่ีสุดคือ ความสะดวกในการเดินทางไปใชบ้ริการ มี

ค่าเฉล่ียในระดบัมาก 

ลาํดบัท่ี 4 ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นทางดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัมาก และเม่ือ

พิจารณาปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือ เม่ือซ้ือเคร่ืองด่ืมแกว้ในวนัพุธช่วงเวลา 14.00 -

16.00 น. รับฟรีอีกหน่ึงแกว้ มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
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ลาํดบัท่ี 5 ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นดา้นบุคคลในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ี

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือการแต่งกายและความสะอาดของพนกังาน มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 

ลาํดบัท่ี 6 ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นทางดา้นกระบวนการให้บริการในระดบัมาก และเม่ือ

พิจารณาปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากท่ีสุดคือให้บริการเสิร์ฟเคร่ืองด่ืมดว้ยความถูกตอ้ง 

แม่นยาํ มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 

ลาํดับท่ี 7 ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นทางดา้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัมาก และเม่ือ

พิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือมีบริการจุดเช่ือมต่อปลัก๊สาํหรับเสียบชาร์จแบต

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก  

3. ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้าสาตร์บัคส์ คอฟฟ่ีไทยแลนด์ พบว่า โดยภาพรวมมีระดบั

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นดว้ยดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้(พฤติกรรมการซ้ือซํ้ า) ในระดบัมาก 

และเม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัมากท่ีสุดคือ ซ้ือซํ้ าเพราะมีการจดัโปรโมชัน่ต่างๆ 

เช่น ซ้ือ 1 แถม 1 หรือลดราคา มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 

4. ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อประสมทางการตลาดบริการ กับความภักดีต่อตราสินค้า

ธุรกิจร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษากรณีสตาร์บัคส์ คอฟฟ่ี ไทยแลนด์ พบว่า ความ

พึงพอใจดา้นสินคา้ มีความสัมพนัธ์ความภกัดีต่อตราสินคา้ธุรกิจร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

รองลงมาคือและความพึงพอใจดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายตามลาํดบั โดยความพึงพอใจดา้นองคป์ระกอบของร้าน 

, ความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาด และความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์ความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ธุรกิจร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. ทดสอบความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์กับความภักดีของลูกค้าต่อตราสินสตาร์บัคส์ คอฟฟ่ี 

ไทยแลนด์  

5.1 เพศกบัความภกัดีความภกัดีของลูกคา้ต่อตราสินคา้สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี ไทยแลนด ์

การทดสอบความแตกต่างพบว่าเพศไม่มีความแตกต่างดา้นความภกัดีของลูกคา้ต่อตราสินคา้สตาร์บัคส์  

คอฟฟ่ี ไทยแลนด ์ 

5.2 อายกุบัความภกัดีความภกัดีของลูกคา้ต่อตราสินคา้สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี ไทยแลนด ์

การทดสอบความแตกต่างพบว่าอายุไม่มีความแตกต่างดา้นความภกัดีของลูกคา้ต่อตราสินคา้สตาร์บัคส์  

คอฟฟ่ี ไทยแลนด ์ 

5.3 ระดบัการศึกษากบัความภกัดีความภกัดีของลูกคา้ต่อตราสินคา้สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี ไทยแลนด ์

การทดสอบความแตกต่างพบว่าระดบัการศึกษาไม่มีความแตกต่างดา้นความภกัดีของลูกคา้ต่อตราสินคา้

สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี ไทยแลนด ์

5.4 การทดสอบความแตกต่างพบว่าอาชีพมีความแตกต่างดา้นความภกัดีของลูกคา้ต่อตราสินคา้สตาร์บคัส์ 

คอฟฟ่ี ไทยแลนด ์โดยพบวา่อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และ ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ ความภกัดีของลูกคา้ต่อตรา

สินสตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี ไทยแลนด ์ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผูท่ี้มี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จะมีความความภกัดีของลูกคา้

มากกกวา่อาชีพขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

     การศึกษาคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ไดด้งัน้ี 

     1.ศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อตราสินคา้ธุรกิจร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยศึกษากรณีสตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี ไทยแลนด ์จากการศึกษา พบวา่ ผูบ้ริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี 

ไทยแลนด์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Kotler, 

Phillip (2000) คือ มีความพึงพอใจท่ีรสชาติของกาแฟท่ีกลมกล่อม (x̄ = 4.0364) ต้องมีการติดป้ายแสดงราคาท่ี

ชัดเจน(x̄ = 3.5974) มีความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ(x̄ = 3.7558) มีความพึงพอใจกับโปรโมชั้ นซ้ือ

เคร่ืองด่ืมแกว้ในวนัพุธช่วงเวลา 14.00 -16.00 น. รับฟรีอีกหน่ึงแกว้ (x̄ = 4.0156) การแต่งกายและความสะอาดของ

พนกังาน    (x̄ = 4.0156) พนกังานตอ้งใหบ้ริการเสิร์ฟเคร่ืองด่ืมดว้ยความถูกตอ้ง แม่นยาํ (x̄ =  4.0753) และภายในร้าน

ตอ้งมีบริการจุดเช่ือมต่อปลัก๊สําหรับเสียบชาร์จแบตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า (x̄ = 4.1429) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั นายกมล

รัตน์ โรจน์เรืองรัตน์ (2555) ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟตามร้านกาแฟพรีเม่ียมบนถนนสีลมของ

ผูบ้ริโภคกลุ่มวยัทาํงาน โดยผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมพบว่าผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัทางดา้น

ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ ์ในเร่ือง รสชาติของกาแฟ   

     2 การศึกษาความภกัดีของลูกคา้ต่อตราสินคา้สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี ไทยแลนด ์จากการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคกาแฟ

สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี ไทยแลนด์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวดัความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค

(Jacoby&Chestnut 1978) คือ ท่านซ้ือซํ้าเพราะมีการจดัโปรโมชัน่ต่างๆ เช่น ซ้ือ 1 แถม 1 หรือลดราคา (x̄ = 4.1013) 

     3 การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจต่อประสมทางการตลาดบริการ กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ธุรกิจ

ร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษากรณีสตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี ไทยแลนดจ์ากการศึกษา พบว่า 

ความพึงพอใจพบว่าความพึงพอใจดา้นสินคา้ (P-Value =0.000) และความพึงพอใจดา้นช่องทางการจดั(P-Value 

=0.001) มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ธุรกิจร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยศึกษากรณีสตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี ไทยแลนด์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ วิลาสินี 

พิมพไ์พบูลย ์(2544 : 52) กล่าวว่า การสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ใหอ้ยูใ่นใจผูบ้ริโภค พบวา่สินคา้หรือบริการไป

ยงัผูบ้ริโภคและพยายามท่ีจะโน้มน้าวใจผูบ้ริโภคให้เกิดความรู้ (Cognitive) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม 

(Behavior) ต่อตราสินคา้ของตน ซ่ึงตราสินคา้ท่ีประสบความสําเร็จ ส่วนใหญ่จะใชก้ารส่ือสารการตลาดในการ

สร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง โดยเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของสินคา้ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่ายของ

สินคา้ไปยงัผูบ้ริโภค  

 

6. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

 

     จากการศึกษา “ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจต่อประสมทางการตลาดบริการ กบัความภกัดีต่อตราสินคา้

ธุรกิจร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษากรณีสตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี ไทยแลนด์” ซ่ึงเป็น

ประโยชนส์าํหรับการนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการตดัสินใจทางธุรกิจ และเป็นประโยชนด์า้นการวิจยัต่อไป ดงัน้ี 
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     1. ดา้นสินคา้ ผูป้ระกอบการตอ้งกาแฟท่ีมีรสชาติของกาแฟดีมีสูตรเฉพาะและมีกล่ินท่ีเอกลกัษณ์ของร้านพร้อม

ท่ีมีแกว้ท่ีมีความน่าสนใจใหก้บัผูบิ้โภคและเป็นการสร้างความจดใจในการเลือกซ้ือกาแฟอีกดว้ย  

     2. ดา้นราคา ผูป้ระกอบการควรท่ีมีป้ายแสดงราคาให้ชดัเจนอีกทั้งยงัควรมีขนาดของแกว้ท่ีเหมาะสมกบัราคา

และชนิดของกาแฟ เพ่ือเป็นทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภควา่ในการเลือกซ้ือกาแฟในราคาท่ีเหมาะสม 

     3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูป้ระกอบการควรมีมีสาขาท่ีกระจายอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีพร้อมทั้งมีความ

สะดวกในการเดินทางไปใชบ้ริการ และมีจาํนวนท่ีนัง่ใหเ้พียงพอต่อผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีร้าน 

     4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระการควรมีสนบัสนุนให้มีการออกโปรโมชัน่ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาทั้งในดา้น

ของการใหส่้วนลดหรือการซ้ือหน่ึงแถมหน่ึง หรือ อาจจะมีการสะสมแตม้เพ่ือนาํไปแลกซ้ือกาแฟหรือของท่ีระลึก

ของทางร้านทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจในการเขา้มาใชบ้ริการท่ีร้านมายิ่งข้ึน 

     5. ทางด้านบุคคล พนักงานของร้านตอ้งให้ความสําคญักบัเร่ืองความสะอาดแลการแต่งกาย อีกทั้ งยงัตอ้งมี

พนักงานท่ีเพียงในการให้บริการ และพนักงานต้องดูแลตอนรับลูกอยากใส่ใจและมีการยิ้มแยม้อยู่เสมอผูใ้ห้

ผูบ้ริโภคไดรั้บความประทบัใจในการเขา้มาใชบ้ริการ 

     6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ผูป้ระกอบควรตอ้งมีการบริการเคร่ืองด่ืมท่ีรวดเร็วและใหบ้ริการอย่างถูกตอ้งแม่น

นาํ อีกทั้งหากเป็นลูกคา้สมาชิกหรือลูกคา้ประจาํก็ควรบนัทึกเมนูประจาํไวเ้พ่ือนาํมาเสนอกบัลูกคา้ในการซ้ือคร้ัง

ถดัไปเป็นการสร้างความประทบัใจใหก้บัผูบ้ริโภค 

     7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูป้ระกอบควรสร้างลกัษณะของทางร้านให้เป็นท่ีมีความสะอาด และมีส่ิงอาํนวย

ความสะดวกท่ีครบสาํหรับผูบ้ริโภค เช่นมี ปลัก๊ไฟ มีบริการ Wi Fi เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูบ้ริโภค 

 

7. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 

     1. การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษากรณีสตาร์บัคส์ คอฟฟ่ี  

ไทยแลนดจ์งัหวดันครปฐมเท่านั้น ดงันั้นเพ่ือใหส้ามารถวิเคราะห์ถึงความสาํคญัของความพึงพอใจต่อประสมทาง

การตลาดบริการ กบัภกัดีของลูกคา้ต่อตราสินคา้สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี ไทยแลนด ์ควรมีการเกบ็ขอ้มูลในในแต่ภาคหรือ

ทั้งประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาการขยายธุรกิจเพ่ือให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้

อยากถูกตอ้ง 

     2. งานวิจยัคร้ังน้ีมีคาํถามของตวัแปรตน้คือความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด และตวัแปรตามคือ

ความภกัดีของลูกคา้ต่อตราสินสตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี ไทยแลนด ์ดา้นพฤติกรรมการซ้ือซํ้าซ่ึงคาํถามของทั้งสองตวัแปร

มีความใกลเ้คียงกนัจึงอาจจะทาํใหเ้กิดชกัจูงระหวา่งคาํถามของทั้งสองตวัแปรได ้ดงันั้นในการศึกษาคร้ังถดัไปควร

ตั้งคาํถามระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามใหมี้อิสระจากกนัเพ่ือไม่ใหเ้กิดการชกัจูงระหวา่งคาํถามและไดง้านวิจยั

ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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การศึกษาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอตัรารับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าจาก 

ก๊าซชีวภาพ จากอตัรา Adder เป็น FiT (Feed-in Tariff) ต่อผู้ประกอบการ
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บทคดัย่อ 

ในกระบวนการผลิตแป้งมนัสําปะหลงั มีของเสียท่ีเกิดข้ึนไดแ้ก่นํ้ าเสียและกากแป้งมนัสําปะหลงั สําหรับนํ้ าเสีย

โรงงานใชวิ้ธีการบาํบดัแบบไร้อากาศทาํใหไ้ดก๊้าซชีวภาพและใชก๊้าซชีวภาพผลิตกระแสไฟฟ้า หรือใชก๊้าซชีวภาพ

ทดแทนนํ้ ามนัเตา ส่วนกากแป้งมนัสําปะหลงัในอดีตผูป้ระกอบการขายเป็นส่วนผสมอาหารสัตว ์แต่เน่ืองจากใน

ปัจจุบันกากแป้งมนัสําปะหลงัถือเป็นกากของเสียอุตสาหกรรมทาํให้ผูป้ระกอบการไม่สามารถขายเป็นส่วนผสม

อาหารสัตวไ์ด ้จึงตอ้งหาวิธีการกาํจดัท่ีถูกตอ้งและธุรกิจยงัคงไดก้าํไรสูงสุด โดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มและผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานดว้ย นโยบายรัฐในปัจจุบนัไดเ้ขา้สู่ช่วงเปล่ียนผ่านจากการเปล่ียนแปลงอตัรารับซ้ือไฟฟ้า

จากผูผ้ลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ จากอตัรา Adder เป็น FiT (Feed-in Tariff) จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการรับซ้ือ

ไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในช่วงเวลาท่ีผา่นมา ทาํใหเ้กิดความแตกต่างของอตัรารับซ้ือไฟฟ้าและระยะเวลาในการรับซ้ือ

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ซ่ึงก่อให้เกิดความแตกต่างของอตัราผลตอบแทนในการลงทุนของผูป้ระกอบการแต่ละราย 

ดงันั้นจากการศึกษาโรงงานผลิตแป้งมนัสําปะหลงั ผูศึ้กษาไดแ้บ่งกรณีศึกษาออกเป็น 5 กรณี คือ การขยายกาํลงัการ

ผลิตของโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัโดยไม่ลงทุนนาํกากแป้งมนัสาํปะหลงัมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า การขยายกาํลงั

การผลิตของโรงงานโดยลงทุนนาํกากแป้งมนัสําปะหลงัมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าขายในอตัรา 

Adder เปรียบเทียบกบั FiT (Feed-in Tariff) และการขยายกาํลงัการผลิตของโรงงานโดยลงทุนนาํกากแป้งมนัสาํปะหลงั

จากโรงงานเก่าและโรงงานใหม่มาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าขายในอตัรา Adder เปรียบเทียบกบั FiT 

(Feed-in Tariff) จากการศึกษาพบว่า ในการตดัสินใจลงทุนเพ่ือให้ไดผ้ลกาํไรสูงสุด ผูศึ้กษาเลือกลงทุนใน กรณีท่ี1 คือ 

ขยายกาํลงัการผลิตแป้งมนัสําหลงัอีก 200 ตนัแป้งโดยไม่ลงทุนนาํกากแป้งมนัสําปะหลงัมาผลิตก๊าซชีวภาพ จะทาํให้

ผูป้ระกอบการใชเ้งินลงทุนตํ่าท่ีสุด คือ 361 ลา้นบาท และมี IRR สูงท่ีสุดคือ 45.16% ระยะเวลาคืนทุน 4.02 ปี ดอกเบ้ีย

เงินกูจ่้ายตํ่าท่ีสุดคือ 38.195 ลา้นบาท และมีระยะเวลาในการกูเ้งินสั้นท่ีสุด คือ 4 ปี ในกรณีน้ีผูป้ระกอบการจะไดก้าํไร

สูงสุดจากการลงทุน แต่จะมีปัญหาดา้นการจดัการกากแป้งมนัสาํปะหลงัซ่ึงเป็นกากของเสียอุตสาหกรรม ตามกฎหมาย

ไม่สามารถเคล่ือนยา้ยออกจากโรงงานได ้แมใ้นปัจจุบนัจะมีการผ่อนผนัเป็นบางพ้ืนท่ี แต่ในอนาคตจะไม่สามารถขน

ยา้ยออกจากโรงงานได้ จะทําให้รายได้ในการขายกากแป้งมันสําปะหลังเป็นส่วนผสมอาหารสัตว์หายไป และ

ผูป้ระกอบการจะตอ้งหาวิธีจดัการกากแป้งมนัสาํปะหลงัใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 

คาํสาํคัญ: กากแป้งมนัสาํปะหลงั, ระบบก๊าซชีวภาพ, Adder, FiT, IRR 
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Abstract 

Wastes from cassava starch manufacturing are wastewater and cassava pulp. Wastewater using anaerobic 

treatment method can produce biogas for generating electricity or used as a substitute of fuel oil. In the past, 

entrepreneur sold cassava pulp as an ingredient of animal feed however, currently cassava pulp is considered as 

industrial waste. As the result, entrepreneur cannot sell cassava pulp for animal feed. Entrepreneurs have to 

manage that waste properly and still need to get the maximum profit by considering the environment and 

stakeholders throughout the supply chain. The current government policy has entered a transitional period of the 

rate of biogas power price from Adder to FiT (Feed-in Tariff). This policy change makes a difference of rate and 

duration of the electricity power purchasing from biogas, causing the difference in return rate on investment of 

each entrepreneur. Therefore this research studies in a case study of cassava manufacturing plant and analyze this 

case into 5 scenarios. The result shows that the first scenario is the best among the five alternatives by expanding 

the capacity of cassava starch manufacturing to 200 tons without building a cassava pulp biogas plant. This case 

uses minimum investment around 361 million baht but provides the maximum IRR (45.16%), payback period at 

4.02 years and minimum interest loan at 38.195 million baht. This scenario use the shortest loan period is 4 years. 

In this case, entrepreneur can get most profit from the investment but still has the problem about waste 

management of cassava pulp which cannot be transported from the factory, regarding to the law. Although there 

is a compromise allowance to transport industrial waste in some area but in the future these wastes cannot be 

moved out from the factory. As a result, the revenue for selling cassava pulp as an ingredient of animal feed will 

disappear and entrepreneur must manage cassava pulp legally. 

 

Keywords: Cassava pulp, Biogas system, Adder, FiT, IRR 
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1. บทนํา 

     จากการเปล่ียนแปลงนโยบายในช่วงต่างๆ ท่ีผ่านมาทาํให้ผูป้ระกอบการตอ้งปรับตวัเพ่ือตอบรับนโยบายของ

รัฐบาลในช่วงเวลาท่ีผ่านมา เพ่ือให้ธุรกิจดาํเนินต่อไปไดแ้ละคงกาํไรสูงสุดตามวตัถุประสงค์ของการทาํธุรกิจ 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ เจา้ของโรงงานฯ ตอ้งการขยายกาํลงัการผลิตอีก 200 ตนัแป้ง เกิดปัญหาการจดัการกากแป้งมนั

สาํปะหลงัท่ีออกจากระบบซ่ึงกรมโรงงานประกาศใหเ้ป็นกากของเสียอุตสาหกรรมโรงงานจะตอ้งกาํจดั ไม่สามารถ

ขายเป็นอาหารสตัวไ์ด ้ 

 
 

รูปที่  1    แผนผงักระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั 

ท่ีมา: สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย 

 

     กากแป้งมนัสําปะหลงัท่ีเกิดข้ึนรวมทั้งโรงเก่าและโรงใหม่มีปริมาณ 600ตนั/วนั โรงงานเดิมขนาด200ตนัแป้ง 

สร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากนํ้าเสียของโรงงานเพ่ือบาํบดันํ้าเสียจากโรงงานและใชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพท่ี
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ผลิตไดโ้ดยใชก๊้าซจากระบบก๊าซชีวภาพทดแทนนํ้ามนัเตาในการผลิตความร้อนใชใ้นกระบวนการผลิตบางส่วน ใช้

ก๊าซชีวภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าใชเ้องในโรงงานบางส่วน  

 
 

รูปที่  2    ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

ท่ีมา: บริษทั ไบโอคลีนอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 

     ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ เม่ือโรงงานผลิตแป้งมนัสําปะหลงัตอ้งการตดัสินใจท่ีจะลงทุนขยายกาํลงัการผลิตแป้งมนั

สาํปะหลงัขนาด 200 ตนัแป้ง จะตอ้งศึกษาเปรียบเทียบวา่ ขยายกาํลงัการผลิต 200ตนัแป้ง และสร้างระบบผลิตก๊าซ

ชีวภาพจากนํ้าเสีย แต่ไม่ขายไฟฟ้า ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นอย่างไร ถา้โรงงานอ่ืนขยายกาํลงัการผลิต ลงทุน 

สร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากกากแป้งมนัสาํปะหลงั ขายไฟฟ้าไดรั้บอตัราค่าไฟฟ้า  เป็นแบบ Adder ผลตอบแทน

การลงทุนจะเป็นอย่างไร ถา้โรงงานอ่ืนขยายกาํลงัการผลิต ลงทุน สร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากกากแป้งมนั

สาํปะหลงั ขายไฟฟ้าไดรั้บอตัราค่าไฟฟ้า เป็นแบบ FiT ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นอย่างไรโดยผูป้ระกอบการ

จะตอ้งคาํนึงถึงการลงทุนท่ีให้ผลกาํไรสูงสุดต่อกิจการ และยงัตอ้งคาํนึงถึงผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย ตลอดห่วงโซ่

อุปทาน (Supply chain) ซ่ึงในกระบวนการผลิตจะประกอบไปดว้ย ปัจจยัในการผลิตไดแ้ก่ วตัถุดิบในท่ีการผลิตคือ 

มนัสาํปะหลงัสด เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตและกระบวนการกาํจดัของเสียในการผลิต แรงงาน ไฟฟ้า นํ้ า 

และอ่ืนๆ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนการลงทุน(IRR) ระยะเวลาคืนทุน (PB) 

และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (ROE) ของผูป้ระกอบการโรงแป้งมนัสาํปะหลงัซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 กรณีคือ  
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รูปที่  3    แผนผงัการศึกษากรณีผูป้ระกอบการขยายกาํลงัการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั 200 ตนัแป้ง 

ท่ีมา: บริษทั ไบโอคลีน อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 

     กรณีท่ี 1 ผูป้ระกอบการขยายกาํลงัการผลิตโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั ขนาด 200 ตนัแป้ง โดยใชร้ะบบก๊าซ

ชีวภาพจากนํ้าเสียผลิตกระแสไฟฟ้าใชเ้องในโรงงาน  

     กรณีท่ี 2 ผูป้ระกอบการขยายกาํลงัการผลิตโรงงานผลิตแป้งมนัสําปะหลงัขนาด 200 ตนัแป้ง โดยใชร้ะบบก๊าซ

ชีวภาพจากนํ้ าเสียผลิตกระแสไฟฟ้าใชเ้องในโรงงานและขายไฟฟ้าผ่านสัญญาของโรงงานเดิม(Adder) แต่ลงทุน

เพ่ิม ในการนาํผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิตแป้งมนัสําปะหลงั(กากแป้งมนัสําปะหลงั)ไปผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือ

ผลิตกระแสไฟฟ้าในอตัรารับซ้ือ Adder  

     กรณีท่ี 3 ผูป้ระกอบการขยายกาํลงัการผลิตโรงงานผลิตแป้งมนัสําปะหลงัขนาด 200 ตนัแป้ง โดยใชร้ะบบก๊าซ

ชีวภาพจากนํ้ าเสียผลิตกระแสไฟฟ้าใชเ้องในโรงงานและขายไฟฟ้าในอตัรารับซ้ือ Fit แต่ลงทุนเพ่ิม ในการนาํผล

พลอยไดจ้ากกระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั(กากแป้งมนัสาํปะหลงั)ไปผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า

ในอตัรารับซ้ือ Fit  
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รูปที่  4    อตัรารับซ้ือไฟฟ้ารูปแบบ FIT 

ท่ีมา: สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) 

 

    กรณีท่ี 4 ผูป้ระกอบการขยายกาํลงัการผลิตโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัขนาด 200 ตนัแป้ง โดยใชร้ะบบก๊าซ

ชีวภาพจากนํ้ าเสียผลิตกระแสไฟฟ้าใชเ้องในโรงงานและขายไฟฟ้าผ่านสัญญาของโรงงานเดิม(Adder) แต่ลงทุน

เพ่ิม ในการนาํผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิตแป้งมนัสําปะหลงั(กากแป้งมนัสําปะหลงั)ทั้งของโรงงานเก่าและ

โรงงานใหม่ไปผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าในอตัรารับซ้ือ Adder  

     กรณีท่ี 5 ผูป้ระกอบการขยายกาํลงัการผลิตโรงงานผลิตแป้งมนัสําปะหลงัขนาด200 ตนัแป้ง โดยใชร้ะบบก๊าซ

ชีวภาพจากนํ้าเสียผลิตกระแสไฟฟ้าใชเ้องในโรงงานและขายไฟฟ้าในอตัรารับซ้ือ Fit แต่ลงทุนเพ่ิม ในการนาํผลพลอย

ไดจ้ากกระบวนการผลิตแป้งมนัสําปะหลงั(กากแป้งมนัสําปะหลงั) ทั้งของโรงงานเก่าและโรงงานใหม่ ไปผลิตก๊าซ

ชีวภาพเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าในอตัรารับซ้ือ Fit และศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองของราคารับซ้ือหวัมนัสด กรณีท่ีโรงงานผลิต

แป้งมนัสาํปะหลงั มี IRR เท่ากบั 20% โรงงานสามารถรับซ้ือหวัมนัสาํปะหลงัสดไดใ้นราคาตนัละเท่าไร 

    ในดา้นกลยุทธ์ ผูศึ้กษาวิเคราะห์ SWOT ของผูป้ระกอบการทั้ง 5 กลุ่ม เพ่ือนาํผลจากการวิเคราะห์ SWOT มา

วิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพนัธ์แบบ TOWS Matrix และกาํหนดออกมาเป็นกลยุทธ์ขององค์กรใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงผูศึ้กษาคาดว่าโรงงานผูผ้ลิตแป้งมนัสําปะหลงัจะไดรั้บประโยชน์ ในการทราบแนวทางการ

ตดัสินใจแกปั้ญหาการจดัการกากแป้งมนัสําปะหลงั มีทางเลือกในการเพ่ิมรายไดจ้ากธุรกิจหลกั มีแนวทางในการ

ตดัสินใจขยายธุรกิจ มีแนวทางในการกาํหนดราคารับซ้ือมนัสาํปะหลงั ประโยชน์ต่อภาครัฐบาล คือ ภาครัฐบาลจะ

ไดแ้นวทางในการกาํหนดอตัรารับซ้ือไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพท่ีเหมาะสม 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

       จุฬามาส กวางแกว้ และ วรินทร์ หวงัจิรนิรันดร์ (2554) การวิเคราะห์มูลค่าสัดส่วนเพ่ิมเติมของการใช้มนั

สาํปะหลงัในโรงงานเอทานอล เพ่ือประเมินคุณค่าของมนัสาํปะหลงัท่ีนาํไปใชใ้นการผลิตเอทานอลโดยวิเคราะห์

ทางการเงิน เพ่ือเปรียบเทียบหาความคุ้มค่าในการลงทุนและคิดมูลค่ายอ้นกลบั พบว่า การนําผลพลอยได้จาก

โรงงานผลิตเอทานอลไปผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือทดแทนนํ้ามนัเตาในกระบวนการผลิตเอทานอลใหค้วามคุม้ค่าในการ

ลงทุนมากกว่าการไม่นําผลพลอยได้ไปใช้ประโยชน์และการนําก๊าซชีวภาพไปผลิตพลงังานทดแทน ซ่ึงเม่ือ

วิเคราะห์มูลค่าเพ่ิมของมนัสําปะหลงัพบว่า การนาํผลพลอยไดจ้ากโรงงานเอทานอลไปผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือผลิต

พลงังานทดแทนจะเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมของมนัสําปะหลงัได ้0.06 บาทต่อกิโลกรัม และการนาํก๊าซชีวภาพไปทดแทน

นํ้ามนัเตาจะเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมของมนัสาํปะหลงัไดถึ้ง 0.82 บาทโดยมนัสาํปะหลงั 1 กิโลกรัมสามารถทดแทนนํ้ามนัเตา

ได ้0.03 ลิตร 

    ผศ.ดร.สุรีลกัษณ์ รอดทอง (2557) วิจยัมีเทนจากหวัมนัและกากมนัสาํปะหลงัเพ่ือใชเ้ป็นแหล่งพลงังานพบวา่กาก

มนัสาํปะหลงัท่ีความช้ืน (15.19%) ท่ีถงัหมกัปริมาตร 50 ลิตร สามารถใหป้ริมาณก๊าซชีวภาพ 296.46 ลิตร/กิโลกรัม

นํ้าหนกัของแขง็ 

    กณุฑีรา  ประทกัษนุ์กลู และ สุทศัน ์ รัตนเก้ือกงัวาน (2554) ไดวิ้เคราะห์เง่ือนไขในการลงทุนสาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้า

เอกชนรายเลก็ พบวา่การลงทุนของผูผ้ลิตไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าท่ีใชร้ะบบพลงังานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกนั 

โดยใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีกาํลงัผลิต 100 เมกะวตัต ์มีระยะเวลาการคืนทุน 10 ปีและมี IRR เท่ากบั 11.45% 

     ชาณิกา  ปัญจพทธานนท ์และ รัตนพงษ ์ สอนสุภาพ (2559) ไดวิ้เคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการพฒันา

พลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตยข์องประเทศไทย พบว่าภาคธุรกิจให้ความสนใจลงทุนในธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย ์

แต่ยงัมีปัญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายภาครัฐและการดาํเนินนโยบายสู่การปฏิบติัท่ีไม่ครอบคลุมและยงั

ไม่มีความชดัเจนทั้งขอ้กฎหมาย กฎระเบียบ และการบริหารจดัการระบบสายส่งไฟฟ้าท่ียงัไม่เอ้ือต่อการพฒันา

พลงังานทดแทน รวมถึงองคก์รของรัฐยงัขาดความเป็นเอกภาพจนส่งผลทาํให้กระบวนการทาํงานเกิดความล่าชา้

และมีการแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์ โดยเสนอใหภ้าครัฐควรกาํหนดแผนและวางเป้าหมายการรับซ้ือไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยใ์นระยะยาวท่ีชดัเจนและมีเสถียรภาพ การกาํหนดมาตรการส่งเสริมและการจูงใจรับซ้ือไฟฟ้า

ในอตัราเพ่ิมพิเศษ เช่น FiT หรือ Adder ตอ้งคาํนึงถึงปริมาณไฟฟ้าท่ีรับซ้ือให้เหมาะสมในแต่ละประเภทเพ่ือไม่

สร้างภาระต่อผูบ้ริโภคท่ีสูงเกินไป ขจดัความไม่ชัดเจนและขอ้ทบัซ้อนของกฎหมายเก่ียวกบัพลงังานทดแทนท่ี

กระจดักระจายอยูต่ามหน่วยงานต่างๆ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูป้ระกอบการใหเ้กิดการยอมรับในการประกอบ

กิจการดา้นพลงังานใหม้ากข้ึน 

     จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้สดงถึงการนาํกากแป้งมนัสาํปะหลงัจากกระบวนการผลิตเอทานอลมาใช้

ประโยชน์ในการผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือใชท้ดแทนนํ้ามนัเตาในกระบวนการผลิตเอทานอลได ้นอกจากสามารถช่วย

ลดปริมาณการใชน้ํ้ามนัเตาภายในโรงงานงานไดแ้ลว้ยงัสามารถช่วยเพ่ิมมูลค่าของมนัสาํปะหลงัไดอี้กทางหน่ึง แต่

ทว่าในปัจจุบนัประเทศไทยมีโรงงานผลิตแป้งมนัสําปะหลงัจาํนวนมากท่ีมีของเสียจากกระบวนการผลิตคือกาก

แป้งมนัสาํปะหลงั ซ่ึงกากแป้งมนัสาํปะหลงัจากโรงงานผลิตแป้งมนัสําปะหลงัก็สามารถนาํมาผลิตก๊าซชีวภาพได้
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เช่นเดียวกนั จึงต่อยอดความคิดโดยการนาํกากแป้งมนัสาํปะหลงัของโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัมาผลิตเป็นก๊าซ

ชีวภาพเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า โดยเล็งเห็นว่าการผลิตไฟฟ้าขายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นทางหน่ึงท่ี

สามารถเพ่ิมมูลค่าของของเสียอุตสาหกรรม อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมรายไดแ้ละเพ่ิมความสามารถในการรับซ้ือหวัมนั

สําปะหลงัสดจากเกษตรกร  จากการศึกษาเพ่ิมเติมพบว่าปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอตัรารับซ้ือไฟฟ้าจากอตัรา 

Adder เป็น FiT (Feed-in Tariff) จึงทาํการเพ่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ระยะเวลาคืนทุน 

(PB) อตัราส่วนผลตอบแทนลงทุน (ROE) ของผูป้ระกอบการโรงงานผลิตแป้งมนัสําปะหลงั โดยเปรียบเทียบการ

นาํของเสียจากกระบวนการผลิตแป้งมนัสําปะหลงัคือกากแป้งมนัสําปะหลงัมาเพ่ิมมูลค่าโดยการผลิตเป็นก๊าซ

ชีวภาพเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าในอตัรา Adder เปรียบเทียบกบั FiT (Feed-in Tariff) และการขยายกาํลงัการผลิตของ

โรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั นอกจากน้ียงัศึกษาราคารับซ้ือหวัมนัสาํปะหลงัสดท่ีโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั

สามารถรับซ้ือเพ่ิมจากเกษตรกรได ้ 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     การศึกษาขอ้มูลการลงทุนขยายโรงงานจากโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั จาํเป็นจะตอ้งไดรั้บขอ้มูลโดยตรงจาก

ผูป้ระกอบการ ซ่ึงขอ้มูลการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุนเหล่าน้ีถือเป็นหัวใจสําคญัและถือเป็นความลบัทาง

ธุรกิจ ดงันั้นผูศึ้กษาจึงเลือกศึกษาจากเจา้ของโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั โดยเร่ิมจากการเกบ็ขอ้มูลจากเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เพ่ือนาํมาประกอบเป็นปัจจยัแวดลอ้ม ดงันั้นการสุ่มตวัอยา่งจึงใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่าง

แบบเจาะจง (Purposive sampling) สําหรับการขยายกาํลงัการผลิตของโรงงานผลิตแป้งมนัสําปะหลงัและการนาํ

ของเสียซ่ึงไดแ้ก่ กากแป้งมนัสาํปะหลงัมาใชป้ระโยชน์ในการผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า ผูศึ้กษาไดรั้บ

ขอ้มูลจากผูป้ระกอบการโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัแห่งหน่ึงใน จงัหวดันครราชสีมา 

     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) ใช้รวบรวมขอ้มูลการวิจยัเชิงคุณภาพ

โดยการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ใชใ้นการสัมภาษณ์เจา้ของกิจการจาํนวน 1 ราย ผูศึ้กษาเก็บ

ขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ และกรอกแบบสอบถาม จากโรงงานแป้งมนัสําปะหลงัท่ีใชห้ัวมนัสําปะหลงัเป็นวตัถุดิบ 

ขนาดกาํลงัการผลิต 200 ตนัแป้งต่อวนั แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าเปรียบเทียบเป็นกรณีศึกษาทั้งหมด 5 กรณี ดงัต่อไปน้ี 

     กรณีท่ี 1 : กรณีท่ีผูป้ระกอบการขยายกาํลงัการผลิตโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัขนาด 200 ตนัแป้งต่อวนั นํ้ า

เสียท่ีออกจากระบบผลิตแป้งมนัสําปะหลงันาํไปบาํบดัแบบไร้อากาศ ทาํให้ไดก๊้าซชีวภาพและนาํก๊าซชีวภาพไป

ผลิตกระแสไฟฟ้าใชใ้นโรงงาน ส่วนของเสียท่ีเป็นกากแป้งมนัสาํปะหลงัสามารถนาํไปขายเพ่ือผสมเป็นอาหารสตัว ์

     กรณีท่ี 2:  กรณีท่ีผูป้ระกอบการขยายกาํลงัการผลิตโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัขนาด 200 ตนัแป้งต่อวนั นํ้ า

เสียท่ีออกจากระบบผลิตแป้งมนัสําปะหลงันาํไปบาํบดัแบบไร้อากาศ ทาํให้ไดก๊้าซชีวภาพและนาํก๊าซชีวภาพไป

ผลิตกระแสไฟฟ้าใชใ้นโรงงาน ซ่ึงในกรณีน้ีจะนาํของเสียท่ีเป็นกากแป้งมนัสําปะหลงัมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพ่ือ

ผลิตกระแสไฟฟ้าจาํหน่ายในอตัรารับซ้ือ Adder 

     กรณีท่ี 3:  กรณีท่ีผูป้ระกอบการขยายกาํลงัการผลิตโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัขนาด 200 ตนัแป้งต่อวนั นํ้ า

เสียท่ีออกจากระบบผลิตแป้งมนัสําปะหลงันาํไปบาํบดัแบบไร้อากาศ ทาํให้ไดก๊้าซชีวภาพและนาํก๊าซชีวภาพไป
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ผลิตกระแสไฟฟ้าใชใ้นโรงงาน ซ่ึงในกรณีน้ีจะของเสียท่ีเป็นกากแป้งมนัสาํปะหลงัมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพ่ือผลิต

กระแสไฟฟ้าจาํหน่ายในอตัรารับซ้ือ FiT (Feed-in Tariff) 

     กรณีท่ี 4:  กรณีท่ีผูป้ระกอบการขยายกาํลงัการผลิตโรงงานผลิตแป้งมนัสําปะหลงัขนาด200 ตนัแป้ง โดยใช้

ระบบก๊าซชีวภาพจากนํ้ าเสียผลิตกระแสไฟฟ้าใชเ้องในโรงงานและขายไฟฟ้าผ่านสัญญาของโรงงานเดิม(Adder) 

แต่ลงทุนเพ่ิม ในการนาํผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั(กากแป้งมนัสาํปะหลงั)ทั้งของโรงงาน

เก่าและโรงงานใหม่ไปผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าในอตัรารับซ้ือ Adder 

     กรณีท่ี 5:  กรณีท่ีผูป้ระกอบการขยายกาํลงัการผลิตโรงงานผลิตแป้งมนัสําปะหลงัขนาด200 ตนัแป้ง โดยใช้

ระบบก๊าซชีวภาพจากนํ้ าเสียผลิตกระแสไฟฟ้าใชเ้องในโรงงานและขายไฟฟ้าผ่านสัญญาของโรงงานเดิม(Adder) 

แต่ลงทุนเพ่ิม ในการนาํผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั(กากแป้งมนัสาํปะหลงั)ทั้งของโรงงาน

เก่าและโรงงานใหม่ไปผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าในอตัรารับซ้ือ FiT (Feed-in Tariff) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     ผลจากการวิเคราะห์ ประมาณการกระแสเงินสดของกิจการ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนการลงทุน

(IRR) ระยะเวลาคืนทุน (PB) อตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น (ROE) ดอกเบ้ียจ่ายตลอดระยะเวลากูย้ืมเงิน และ

ระยะเวลากูย้ืมเงิน ของผูป้ระกอบการโรงแป้งมนัสาํปะหลงั 5 กรณี ดงัแสดงในตารางท่ี1 

 

ตารางที่  1  ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาทั้ง 5 กรณี 

 

กรณีศึกษา กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 กรณีที่ 4 กรณีที่ 5 

เงินลงทุน (ลา้นบาท) 361 462 462 742 742 

 ระยะเวลาคืนทุน (PB - ปี)  4.02 4.60 4.38 5.24 4.49 

 IRR (%)  45.16% 39.35% 42.38% 34.59% 43.29% 

 ROE  21.91% 23.61% 29.83% 25.58% 41.09% 

 Total Interest (ลา้นบาท)  38.195 58.195 58.195 114.670 114.670 

 Loan(Year)  4 5 5 7 7 

 

    เม่ือนาํทั้ง 5 กรณีมาวิเคราะห์เปรียบเทียบจะเห็นไดว้่ากรณีศึกษากรณีท่ี1 มีเงินลงทุนตํ่าท่ีสุด คือ 361 ลา้นบาท มี

ระยะเวลาคืนทุนสั้นท่ีสุด คือ 4.02 ปี มีIRR สูงท่ีสุดคือ 45.16% มีดอกเบ้ียจ่ายรวมตลอดระยะเวลากูย้ืมเงินตํ่าท่ีสุด 

คือ 38.195 ลา้นบาทและมีระยะเวลากูย้ืมสั้นท่ีสุด คือ 4 ปี สาํหรับกรณีศึกษาท่ีมี ROE สูงท่ีสุด คือ กรณีท่ี5 มีROE 

เท่ากบั 41.09% 
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     ในการวิเคราะห์ราคารับซ้ือหัวมนัสด กรณีท่ีโรงงานผลิตแป้งมนัสําปะหลงั มี IRR เท่ากบั 20% จากตารางการ

วิเคราะห์ ประมาณการกระแสเงินสดของกิจการ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนการลงทุน(IRR)ขา้งตน้ ผู ้

ศึกษาวิเคราะห์หาราคารับซ้ือหวัมนัสด ในกรณีท่ีโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัมี IRR เท่ากบั 20% โดยการแทนค่า

ราคาลงในตาราง ซ่ึงไดผ้ลดงัตารางท่ี 2  

 

ตารางที่  2  ตารางเปรียบเทียบราคารับซ้ือหวัมนัสาํปะหลงัสด 

กรณีศึกษา กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 กรณีที่ 4 กรณีที่ 5 

ราคารับซ้ือมนัสาํปะหลงั (บาท/ตนั) 2,738.60 2,669.40 2,743.30 2,675.80 2,437.20 

 

     จากการแทนค่าในตารางทั้ง 5 กรณี ไดค่้าราคารับซ้ือหวัมนัสาํปะหลงัสดดงัตารางท่ี 2 ซ่ึงปรากฏวา่ กรณีศึกษา

ท่ี 3  กรณีท่ีผูป้ระกอบการขยายกาํลงัการผลิตโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัขนาด 200 ตนัแป้งต่อวนั นํ้ าเสียท่ีออก

จากระบบผลิตแป้งมนัสําปะหลังนําไปบาํบัดแบบไร้อากาศ ทําให้ได้ก๊าซชีวภาพและนําก๊าซชีวภาพไปผลิต

กระแสไฟฟ้าใชใ้นโรงงาน ซ่ึงในกรณีน้ีจะของเสียท่ีเป็นกากแป้งมนัสําปะหลงัมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพ่ือผลิต

กระแสไฟฟ้าจาํหน่ายในอตัรารับซ้ือ FiT (Feed-in Tariff) มีราคารับซ้ือหวัมนัสาํปะหลงัสูงท่ีสุด คือ 2,743.30 บาท/

ตนั จากราคารับซ้ือปกติท่ี 2,380 บาท/ตนั โดยคิดเป็นความสามารถในการรับซ้ือหวัมนัสาํปะหลงัเพ่ิมข้ึน 0.36 บาท/

กิโลกรัม 

     การวิเคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT)  

การวิเคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) และนาํผลมาวิเคราะห์ใน 

รูปแบบความสัมพนัธ์แบบ TOWS Matrix เพ่ือกาํหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของ

ผูป้ระกอบการ 

SWOT กรณีท่ี1 

S-จุดแขง็ 1. เงินลงทุนตํ่า, IRR สูง, ระยะเวลาคืนทุนสั้น, ตน้ทุนการเงินตํ่า 

   2. โรงงานได ้BOI ทาํใหไ้ดรั้บประโยชนท์างดา้นการยกเวน้ภาษี 

   3. มีตลาดแน่นอน 

   4. มีประสบการณ์ในการบริหารโรงแป้งสูง, ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน ์

   5. ลงทุนใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีสูงข้ึน ทาํใหไ้ด ้Yield แป้งสูงข้ึน 

   6. มีท่ีดินจาํนวนมาก 

W-จุดอ่อน 1. ไม่มีทางเลือกในการกาํจดักากแป้งมนัสาํปะหลงั 

   2. โรงงานอยูไ่กลจากท่าเรือ 

   3. ค่าจา้งแรงงานแพงเพราะแรงงานหายาก 

   4. เงินทุนมีจาํกดัเน่ืองจากตอ้งใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 

O-โอกาส 1. โดยปกติจะมีมนัสาํปะหลงัในพ้ืนท่ีเพียงพอใหข้ยายโรงงาน 

   2. AEC ทาํใหมี้ทางเลือกดา้นแรงงาน 
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T-อุปสรรค 1. กากแป้งมนัสาํปะหลงัเป็นของเสียจากอุตสาหกรรม การเคล่ือนยา้ยออกจาก 

   โรงงานถือวา่ผิดกฎหมาย 

2. ภยัแลง้ทาํใหผ้ลผลิตหวัมนัสดลดลง และ เปอร์เซ็นตแ์ป้งตํ่า 

   3. ราคาแป้งฯในตลาดต่างประเทศมีความผนัผวน 

   4. ความผนัผวนของค่าเงินบาท 

 

SWOT กรณีท่ี2 

S-จุดแขง็ 1. มีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า แบบ Adder ของโรงงานเดิม 

   2. โรงงานได ้BOI ทาํใหไ้ดรั้บประโยชนท์างดา้นการยกเวน้ภาษี 

   3. มีตลาดแน่นอน 

   4. มีประสบการณ์ในการบริหารโรงแป้งสูงและผูบ้ริหารมี connection ดี 

   5. ลงทุนใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีสูงข้ึน ทาํใหไ้ด ้Yield แป้งสูงข้ึน 

   6. มีทางเลือกในการกาํจดักากแป้งมนัสาํปะหลงั 

W-จุดอ่อน 1. โรงงานอยูไ่กลจากท่าเรือ 

   2. ค่าจา้งแรงงานแพงเพราะแรงงานหายาก 

   3. ไม่มีความรู้และประสบการณ์เร่ืองระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากกากแป้งมนัสาํปะหลงั 

   4. ใชเ้งินลงทุนสูง แต่ IRR ตํ่ากวา่กรณีท่ี1 

O-โอกาส 1. โดยปกติจะมีมนัสาํปะหลงัในพ้ืนท่ีเพียงพอใหข้ยายโรงงาน 

   2. AEC ทาํใหมี้ทางเลือกดา้นแรงงาน 

   3. สามารถขายไฟฟ้าในอตัรา Adder 

T-อุปสรรค 1. ความผนัผวนของค่าเงินบาท 

   2. ภยัแลง้ทาํใหผ้ลผลิตหวัมนัสดลดลง และ เปอร์เซ็นตแ์ป้งตํ่า 

   3. ราคาแป้งฯในตลาดต่างประเทศมีความผนัผวน 

   4. ความผนัผวนของค่า Ft ซ่ึงมีแนวโนม้ติดลบเพ่ิมข้ึน ทาํใหก้ารขายไฟฟ้า 

แบบ Adder จะมีรายไดล้ดลง 

 

SWOT กรณีท่ี3 

S-จุดแขง็ 1. มีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า แบบ Adder ของโรงงานเดิม 

   2. โรงงานได ้BOI ทาํใหไ้ดรั้บประโยชนท์างดา้นการยกเวน้ภาษี 

   3. มีตลาดแน่นอน 

   4. มีประสบการณ์ในการบริหารโรงแป้งสูงและผูบ้ริหารมี connection ดี 

   5. ลงทุนใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีสูงข้ึน ทาํใหไ้ดY้ield แป้งสูงข้ึน 

   6. มีทางเลือกในการกาํจดักากแป้งมนัสาํปะหลงั 
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   7. IRR ค่อนขา้งสูง 

8. มีศกัยภาพในการรับซ้ือหวัมนัในราคาสูงกวา่ 

W-จุดอ่อน 1. โรงงานอยูไ่กลจากท่าเรือ 

   2. ค่าจา้งแรงงานแพงเพราะแรงงานหายาก 

   3. ไม่มีความรู้และประสบการณ์เร่ืองระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากกากแป้งมนัสาํปะหลงั 

   4. ใชเ้งินลงทุนสูง, ระยะเวลาคืนทุนยาวนานกวา่กรณีท่ี1 

O-โอกาส 1. โดยปกติจะมีมนัสาํปะหลงัในพ้ืนท่ีเพียงพอใหข้ยายโรงงาน 

   2. AEC ทาํใหมี้ทางเลือกดา้นแรงงาน 

T-อุปสรรค 1. ความผนัผวนของค่าเงินบาท 

   2. ภยัแลง้ทาํใหผ้ลผลิตหวัมนัสดลดลง และ เปอร์เซ็นตแ์ป้งตํ่า 

   3. ราคาแป้งฯในตลาดต่างประเทศมีความผนัผวน 

   4. ความไม่แน่ชดัของนโยบายรัฐบาล ทาํใหไ้ม่มีกาํหนดแน่นอนวา่จะประกาศ 

รับซ้ือไฟฟ้าเม่ือไร สร้างแลว้อาจขายไฟฟ้าไม่ได ้Rate FiT 

 

SWOT กรณีท่ี4 

S-จุดแขง็ 1. มีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า แบบ Adder ของโรงงานเดิม 

   2. โรงงานได ้BOI ทาํใหไ้ดรั้บประโยชนท์างดา้นการยกเวน้ภาษี 

   3. มีตลาดแน่นอน 

   4. มีประสบการณ์ในการบริหารโรงแป้งสูงและผูบ้ริหารมี connection ดี 

   5. ลงทุนใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีสูงข้ึน ทาํใหไ้ด ้Yield แป้งสูงข้ึน 

   6. มีทางเลือกในการกาํจดักากแป้งมนัสาํปะหลงั ทั้งโรงงานเก่าและโรงงานใหม่ 

W-จุดอ่อน 1. โรงงานอยูไ่กลจากท่าเรือ 

   2. ค่าจา้งแรงงานแพงเพราะแรงงานหายาก 

   3. ไม่มีความรู้และประสบการณ์เร่ืองระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากกากแป้งมนัสาํปะหลงั 

   4. ใชเ้งินลงทุนสูง แต่ IRR ตํ่ากวา่กรณีท่ี1 

   5. อาจไม่สามารถขายไฟฟ้าในอตัรา Adderไดท้ั้งหมด 

O-โอกาส 1. โดยปกติจะมีมนัสาํปะหลงัในพ้ืนท่ีเพียงพอใหข้ยายโรงงาน 

   2. AEC ทาํใหมี้ทางเลือกดา้นแรงงาน 

T-อุปสรรค 1. ความผนัผวนของค่าเงินบาท 

   2. ภยัแลง้ทาํใหผ้ลผลิตหวัมนัสดลดลง และ เปอร์เซ็นตแ์ป้งตํ่า 

   3. ราคาแป้งฯในตลาดต่างประเทศมีความผนัผวน 

   4. ความผนัผวนของค่า Ft ซ่ึงมีแนวโนม้ติดลบเพ่ิมข้ึน ทาํใหก้ารขายไฟฟ้า 

   แบบ Adder จะมีรายไดล้ดลง 
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 SWOT กรณีท่ี5 

S-จุดแขง็ 1. มีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า แบบ Adder ของโรงงานเดิม 

   2. โรงงานได ้BOI ทาํใหไ้ดรั้บประโยชนท์างดา้นการยกเวน้ภาษี 

   3. มีตลาดแน่นอน 

   4. มีประสบการณ์ในการบริหารโรงแป้งสูงและผูบ้ริหารมี connection ดี 

   5. ลงทุนใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีสูงข้ึน ทาํใหไ้ดY้ield แป้งสูงข้ึน 

   6. มีทางเลือกในการกาํจดักากแป้งมนัสาํปะหลงั 

   7. IRR สูง, ROE สูง 

W-จุดอ่อน 1. โรงงานอยูไ่กลจากท่าเรือ 

   2. ค่าจา้งแรงงานแพงเพราะแรงงานหายาก 

   3. ไม่มีความรู้และประสบการณ์เร่ืองระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากกากแป้งมนัสาํปะหลงั 

   4. ใชเ้งินลงทุนสูง, ระยะเวลาคืนทุนยาวนานกวา่กรณีท่ี1 

O-โอกาส 1. โดยปกติจะมีมนัสาํปะหลงัในพ้ืนท่ีเพียงพอใหข้ยายโรงงาน 

   2. AEC ทาํใหมี้ทางเลือกดา้นแรงงาน 

T-อุปสรรค 1. ความผนัผวนของค่าเงินบาท 

   2. ภยัแลง้ทาํใหผ้ลผลิตหวัมนัสดลดลง และ เปอร์เซ็นตแ์ป้งตํ่า 

   3. ราคาแป้งฯในตลาดต่างประเทศมีความผนัผวน 

   4. ความไม่แน่ชดัของนโยบายรัฐบาล ทาํใหไ้ม่มีกาํหนดแน่นอนวา่จะประกาศ 

   รับซ้ือไฟฟ้าเม่ือไร สร้างแลว้อาจขายไฟฟ้าไม่ได ้Rate FiT 

  

     จากการวิเคราะห์ SWOT ขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงนาํผลมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพนัธ์แบบ TOWS Matrix เพ่ือ

กาํหนดเป็นกลยทุธ์ขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ของผูป้ระกอบการ 

TOWS MATRIX กรณีท่ี1 

SO 

1. ลงทุนขยายโรงงานใชเ้คร่ืองจกัรใหม่ประสิทธิภาพดีกวา่ ทาํให ้Yield แป้งสูงข้ึน 

2. ทาํใหเ้กิด Economy of scale ตน้ทุนต่อหน่วยตํ่าลง เป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัการขยายโรงงานเป็นการ

ป้องกนัคู่แข่ง 

3. รายใหม่เขา้มาแยง่ซ้ือมนัในพ้ืนท่ี 

ST 

1. กากแป้งมนัสําปะหลงัให้บริษทัท่ีตอ้งการลงทุนทาํระบบก๊าซชีวภาพให้เช่าท่ีในบริเวณใกลโ้รงงาน แลว้แบ่ง

ผลประโยชนค่์าไฟท่ีบริษทันั้นขายได ้

2. ทาํForward contract เพ่ือป้องกนัค่าเงินบาทผนัผวน 

3. หาตลาดใหม่ๆ เพ่ือกระจายความเส่ียง 
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OW 

1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานเดิม 

2. ใชเ้งินทุนท่ีมีอยูใ่นการทาํซ้ือ-ขายหวัมนัสด เพ่ือเกง็กาํไรในระยะสั้น 

3. จา้งแรงงานในพ้ืนท่ี โดยเลือกจา้ง ลูกไร่ก่อน 

TW 

1. ปรับปรุงโรงงานโดยใชร้ะบบการบริหารจดัการแบบLean เพ่ือลด สต๊อกแป้ง, ลดของเสีย, ลดระยะเวลาในการ

ทาํงาน 

2. ESCO Fund 

3. ปรับปรุง Productivity ในการผลิต 

4. ให้บริษทัต่างประเทศมาลงทุนให้ใช้วิธีBOOTระบบBiogasจากกากแป้งมนัสําปะหลงั โดยหาขอ้ตกลงท่ีได้

ประโยชนสู์งสุด 

5. ทาํContact farming และร่วมกบัมหาวิทยาลยัเกษตรฯในการวิจยัพนัธ์ุมนัสําปะหลงั เพ่ือให้เกษตรท่ีทาํContact 

farming มีผลผลิตท่ีมีคุณภาพและผลผลิตต่อไร่สูงข้ึน 

6. ทาํ CSV ทาํโครงการให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปรับปรุงดิน โดยการใชปุ๋้ยนํ้าชีวภาพท่ีออกจากระบบBiogas

จากนํ้าเสียเพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดีข้ึน 

 

TOWS MATRIX กรณีท่ี2 

SO 

1. ลงทุนขยายโรงงานใชเ้คร่ืองจกัรใหม่ ประสิทธิภาพดีกวา่ ทาํให ้Yield แป้งสูงข้ึน 

2. ทาํใหเ้กิด Economy of scale ตน้ทุนต่อหน่วยตํ่าลง เป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั 

3. เป็นการป้องกนัคู่แข่งรายใหม่เขา้มาแยง่ซ้ือมนัในพ้ืนท่ี 

4. สร้างระบบ Biogas จากกากแป้งมนัสําปะหลงัสามารถขายไฟโดยใชส้ัญญาของโรงงานเดิม เป็นการลดปัญหา

การกาํจดักากแป้งมนัสาํปะหลงัในอนาคตอนัใกลแ้ละเพ่ิมรายได ้

ST 

1. จา้งบริษทัต่างประเทศสร้างระบบBiogasจากกากแป้งมนัสาํปะหลงั ขายไฟฟ้าไดใ้นอตัราAdder โดยใชส้ัญญาซ้ือ

ขายไฟฟ้าของโรงงานเดิม 

2. จา้งแรงงานต่างดา้ว 

  

OW 

1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานเดิม 

2. ใชเ้งินทุนท่ีมีอยูใ่นการทาํซ้ือ-ขายหวัมนัสด เพ่ือเกง็กาํไรในระยะสั้น 

3. จา้งแรงงานในพ้ืนท่ี โดยเลือกจา้ง ลูกไร่ก่อน 

TW 
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1. ปรับปรุงโรงงานโดยใชร้ะบบการบริหารจดัการแบบLean เพ่ือลด สต๊อกแป้ง, ลดของเสีย, ลดระยะเวลาในการ

ทาํงาน 

2. ปรับปรุง Productivity ในการผลิต 

3. ทาํ CSV ทาํโครงการใหค้วามรู้แก่เกษตรกรในการปลูกมนัสาํปะหลงัใหไ้ด%้  แป้งสูง  และแจกปุ๋ยชีวภาพท่ีออก

จากระบบBiogasจากกากแป้งมนัสาํปะหลงัเพ่ือใชใ้นการปรับปรุงดินใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดีข้ึน และตน้ทุนตํ่าลง 

 

TOWS MATRIX กรณีท่ี3 

SO 

1. ลงทุนขยายโรงงานใชเ้คร่ืองจกัรใหม่ ประสิทธิภาพดีกวา่ ทาํให ้Yield แป้งสูงข้ึน 

2. ทาํใหเ้กิด Economy of scale ตน้ทุนต่อหน่วยตํ่าลง เป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั 

3. เป็นการป้องกนัคู่แข่งรายใหม่เขา้มาแยง่ซ้ือมนัในพ้ืนท่ี 

4. สร้างระบบ Biogas จากกากแป้งกากแป้งมนัสาํปะหลงัขายไฟไดr้ate FiT จะทาํใหมี้กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน ทาํให้

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัซ้ือมนัสด 

ST 

1. ปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ท่ีใชไ้ฟฟ้า ใหป้ระหยดัพลงังาน เพ่ือใหมี้ไฟฟ้าเหลือขาย เพ่ิมข้ึน 

2. วางระบบ Power management ของโรงงานเก่าและโรงงานใหม่เตรียมความพร้อมกรณีท่ีรัฐบาลยงัไม่เปิดรับซ้ือ

ไฟฟ้าในอตัรา FiT 

  

OW 

1. ร่วมทุนกับบริษัทท่ีมีประสบการณ์ในการทําระบบBiogas จากกากแป้งมันสําปะหลัง ทําข้อตกลงแบ่ง

ผลประโยชน ์

2. จบัมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจแปรรูปแป้งมนัสําปะหลงัส่งออกภายในภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศพม่าซ่ึงเปิด

ประเทศมาไม่นานและปลูกมนัสาํปะหลงัไม่มาก 

TW 

1. ทาํCSV ใหค้วามรู้กบัเกษตรกร ในการเพ่ิมผลผลิตต่อไรและการปรับปรุงดินโดยใชปุ๋้ยชีวภาพ 

2. ใหค้วามรู้เกษตรกรในการทาํมนัเสน้คุณภาพ และประกนัราคารับซ้ือ เพ่ือขายเป็นวตัถุดิบในการผลิตอาหารสตัว ์

3. เนน้ใชแ้รงงานในทอ้งถ่ิน เป็นการเพ่ิมรายไดใ้หเ้กษตรกร  

4. ฝึกอบรมแรงงานใหมี้ทกัษะ ใชT้QM ในการพฒันาเพ่ือใหส้ามารถ เพ่ิม Productivity ได ้

 

TOWS MATRIX กรณีท่ี4 

SO 

1. ลงทุนขยายโรงงานใชเ้คร่ืองจกัรใหม่ ประสิทธิภาพดีกวา่ ทาํให ้Yield แป้งสูงข้ึน 

2. ทาํใหเ้กิด Economy of scale ตน้ทุนต่อหน่วยตํ่าลง เป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั 
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3. เป็นการป้องกนัคู่แข่งรายใหม่เขา้มาแยง่ซ้ือมนัในพ้ืนท่ี 

4. สร้างระบบ Biogas จากกากแป้งมนัสําปะหลงัสามารถขายไฟโดยใชส้ัญญาของโรงงานเดิม เป็นการลดปัญหา

การกาํจดักากแป้งมนัสาํปะหลงัในอนาคตอนัใกลแ้ละเพ่ิมรายได ้

ST 

1. จา้งบริษทัต่างประเทศสร้างระบบBiogasจากกากแป้งมนัสาํปะหลงั ขายไฟฟ้าไดใ้นอตัราAdder โดยใชส้ัญญาซ้ือ

ขายไฟฟ้าของโรงงานเดิม ไฟฟ้าส่วนท่ีขายใหก้ารไฟฟ้าไม่ได ้โรงงานซ้ือในราคาตํ่ากว่าค่าไฟปกติ 10% เพ่ือใชใ้น

โรงงาน 

2. จา้งแรงงานต่างดา้ว 

OW 

1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานเดิม 

2. ใชเ้งินทุนท่ีมีอยูใ่นการทาํซ้ือ-ขายหวัมนัสด เพ่ือเกง็กาํไรในระยะสั้น 

3. จา้งแรงงานในพ้ืนท่ี โดยเลือกจา้ง ลูกไร่ก่อน 

TW 

1. ปรับปรุงโรงงานโดยใชร้ะบบการบริหารจดัการแบบLean เพ่ือลด สต๊อกแป้ง, ลดของเสีย, ลดระยะเวลาในการ

ทาํงาน 

2. ปรับปรุง Productivity ในการผลิต 

3. ทาํ CSV ทาํโครงการใหค้วามรู้แก่เกษตรกรในการปลูกมนัสาํปะหลงัใหไ้ด%้  แป้งสูง  และแจกปุ๋ยชีวภาพท่ีออก

จากระบบBiogasจากกากแป้งมนัสาํปะหลงัเพ่ือใชใ้นการปรับปรุงดินใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดีข้ึน และตน้ทุนตํ่าลง 

 

TOWS MATRIX กรณีท่ี5 

SO 

1. ลงทุนขยายโรงงานใชเ้คร่ืองจกัรใหม่ ประสิทธิภาพดีกวา่ ทาํให ้Yield แป้งสูงข้ึน 

2. ทาํใหเ้กิด Economy of scale ตน้ทุนต่อหน่วยตํ่าลง เป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั 

3. เป็นการป้องกนัคู่แข่งรายใหม่เขา้มาแยง่ซ้ือมนัในพ้ืนท่ี 

4. สร้างระบบ Biogas จากกากแป้งมนัสาํปะหลงัขายไฟไดr้ate FiT จะทาํใหมี้กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน ทาํใหไ้ดเ้ปรียบ

ในการแข่งขนัซ้ือมนัสด 

ST 

1. ปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ท่ีใชไ้ฟฟ้า ใหป้ระหยดัพลงังาน เพ่ือใหมี้ไฟฟ้าเหลือขาย เพ่ิมข้ึน 

2. วางระบบ Power management ของโรงงานเก่าและโรงงานใหม่เตรียมความพร้อมกรณีท่ีรัฐบาลยงัไม่เปิดรับซ้ือ

ไฟฟ้าในอตัรา FiT 

OW 

1. ร่วมทุนกับบริษัทท่ีมีประสบการณ์ในการทําระบบBiogas จากกากแป้งมันสําปะหลัง ทําข้อตกลงแบ่ง

ผลประโยชน ์
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2. จบัมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจแปรรูปแป้งมนัสําปะหลงัส่งออกภายในภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศพม่าซ่ึงเปิด

ประเทศมาไม่นานและปลูกมนัสาํปะหลงัไม่มาก 

TW 

1. ทาํCSV ใหค้วามรู้กบัเกษตรกร ในการเพ่ิมผลผลิตต่อไรและการปรับปรุงดินโดยใชปุ๋้ยชีวภาพ 

2. ใหค้วามรู้เกษตรกรในการทาํมนัเสน้คุณภาพ และประกนัราคารับซ้ือ เพ่ือขายเป็นวตัถุดิบในการผลิตอาหารสตัว ์

3. เนน้ใชแ้รงงานในทอ้งถ่ิน เป็นการเพ่ิมรายไดใ้หเ้กษตรกร  

4. ฝึกอบรมแรงงานใหมี้ทกัษะ ใชT้QM ในการพฒันาเพ่ือใหส้ามารถ เพ่ิม Productivity ได ้

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     จากการศึกษาโดยศึกษาเปรียบเทียบเป็น 5 กรณีศึกษาพบว่า ในการตดัสินใจลงทุนเพ่ือให้ไดผ้ลกาํไรสูงสุด ผู ้

ศึกษาเลือกลงทุนใน กรณีท่ี1 คือ ขยายกาํลงัการผลิตแป้งมนัสําหลงัอีก 200 ตนัแป้งโดยไม่ลงทุนนาํกากแป้งมนั

สาํปะหลงัมาผลิตก๊าซชีวภาพ จะทาํใหผู้ป้ระกอบการใชเ้งินลงทุนตํ่าท่ีสุด คือ 361 ลา้นบาท และมี IRR สูงท่ีสุดคือ 

45.16% ระยะเวลาคืนทุน 4.02 ปี ดอกเบ้ียเงินกูจ่้ายตํ่าท่ีสุดคือ 38.195 ลา้นบาท และมีระยะเวลาในการกูเ้งินสั้นท่ีสุด 

คือ 4 ปี ในกรณีน้ีผูป้ระกอบการจะไดก้าํไรสูงสุดจากการลงทุน แต่จะทาํให้ผูป้ระกอบการมีปัญหาดา้นการจดัการ

กากแป้งมนัสําปะหลงัซ่ึงเป็นกากของเสียอุตสาหกรรม ตามกฎหมายไม่สามารถเคล่ือนยา้ยออกจากโรงงานได ้แม้

ในปัจจุบนัจะมีการผ่อนผนัเป็นบางพ้ืนท่ี แต่ในอนาคตจะไม่สามารถขนยา้ยออกจากโรงงานได ้จะทาํใหร้ายไดใ้น

การขายกากแป้งมนัสาํปะหลงัเป็นส่วนผสมอาหารสัตวห์ายไป และผูป้ระกอบการจะตอ้งหาวิธีจดัการกากแป้งมนั

สาํปะหลงัใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

    ขอ้เสนอแนะสําหรับผูป้ระกอบการโรงงานผลิตแป้งมนัสําปะหลงัในสถานการณ์ปัจจุบนั ในปัจจุบนั นโยบาย

ของภาครัฐยงัไม่แน่ชดัในเร่ืองการรับซ้ือไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนจากก๊าซชีวภาพ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมุ่งเนน้

ขยายธุรกิจหลัก เพ่ือเพ่ิมกําลงัการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรทําให้Yield ในการผลิตแป้งมัน

สําปะหลงัดีข้ึน ตน้ทุนต่อหน่วยตํ่าลง ทาํให้เกิด Economy of scale เป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาด 

และยงัเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัซ้ือวตัถุดิบ สามารถเกง็กาํไรมนัสดไดใ้นช่วง high season และยงัสามารถ 

รับซ้ือมนัสดจากนอกพ้ืนท่ีไดใ้นช่วง low season เพ่ือนาํมาผลิตแป้งมนัสําปะหลงัทาํให้สามารถเดินเคร่ืองจกัรได้

เตม็ประสิทธิภาพ ส่งผลให ้AFC(ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย) ต่อตนัแป้งมนัสาํปะหลงัตํ่า  

    ผูป้ระกอบการควรปรับปรุงโรงงานใหใ้ชร้ะบบการบริหารจดัการแบบ Lean เพ่ือลด    สต๊อกแป้งมนัสาํปะหลงั, 

ลดของเสีย, ลดระยะเวลาในการทาํงาน ปรับปรุง Productivity ในการผลิต เพ่ือใหมี้ Productivity ท่ีสูงข้ึน ฝึกอบรม

แรงงานใหมี้ทกัษะ ใช ้TQM ในการพฒันาเพ่ือใหส้ามารถ เพ่ิม Productivity ได ้และผูป้ระกอบการควรทาํ Energy 

Management System ทาํใหเ้กิดการประหยดัพลงังาน โดยเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการลงทุนดา้นอนุรักษพ์ลงังาน
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และพลงังานทดแทน(ESCO FUND) บทบาทของ ESCO(Energy Service Company) ในการอนุรักษพ์ลงังาน คือ 

Measurement & Verification (M & V)การตรวจสอบการใช้พลังงาน และพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน 

Monitoring ระบบการติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงาน Financial Support ร่วมลงทุนในโครงการ /จดัหาแหล่งทุน 

Performance Guaranteed by contract EPC 

    สําหรับปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม อนัเกิดจากนํ้ าเสียและกากมนัสําปะหลงัท่ีออกจากกระบวนการผลิตแป้งมนั

สาํปะหลงั ผูป้ระกอบการควรสร้างระบบก๊าซชีวภาพจากนํ้าเสีย เพ่ือบาํบดันํ้าเสียของโรงงาน และนาํก๊าซชีวภาพมา

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือใชท้ดแทนนํ้ามนัเตาในกระบวนการผลิต ส่วนกากแป้งมนัสาํปะหลงั ซ่ึงไม่สามารถจาํหน่าย

เป็นอาหารสัตวไ์ดแ้ละไม่สามารถ เคล่ือนยา้ยออกจากพ้ืนท่ีได ้ควรจดัการโดยการ ให้บริษทัท่ีตอ้งการลงทุนทาํ

ระบบBiogas จากกากแป้งมนัสาํปะหลงั เช่าท่ีในบริเวณใกลเ้คียงโรงงานและรับกากแป้งมนัสาํปะหลงัจากโรงงาน

ไปใชใ้นระบบ Biogas โดยทาํสัญญาแบ่งผลประโยชน์กนั ทาํใหเ้กิดรายไดโ้ดยไม่ตอ้งลงทุน และยงัเป็นการรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงมีผลพลอยไดจ้ากระบบก๊าซชีวภาพเป็นปุ๋ยนํ้าและปุ๋ยชีวภาพอีกดว้ย 

    สาํหรับการทาํCSV และการส่ือสารกบัลูกไร่และมวลชน ทาํการส่ือสารโดยผ่านส่ือOnline ทาํใหเ้กิดการส่ือสาร

แบบ 2ทาง ทาํให้สามารถรับทราบปัญหาและให้คาํปรึกษากบัลูกไร่และมวลชนไดอ้ย่างทนัท่วงที สามารถรับรู้

ความเคล่ือนไหวของคนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัในการขยายธุรกิจ 

    สาํหรับปุ๋ยนํ้าและปุ๋ยชีวภาพท่ีออกจากระบบ สามารถนาํมาทาํโครงการฝึกอบรมชาวไร่ท่ีอยูใ่น contract farming 

ให้ความรู้ในการนําปุ๋ยชีวภาพไปปรับปรุงดิน เน่ืองจากการใช้ปุ๋ยเคมีในการเร่งเปอร์เซ็นต์แป้งจะทําให้ดิน

เส่ือมสภาพ เพราะโดยปกติสูตรปุ๋ยเคมีท่ีใช ้จะเป็น สูตร 15-7-18 ซ่ึงมี K (โพแทสเซ่ียม) สูง ดงันั้นการนาํปุ๋ยชีวภาพ

ซ่ึงมีส่วนประกอบ NPK 4-1-1 ไปใชใ้นการปรับปรุงดินจะทาํให้ดินร่วนและไดผ้ลผลิตหัวมนัท่ีสมบูรณ์ เป็นการ

สร้างเครือข่ายระหวา่งโรงแป้งกบัเกษตร ทาํใหเ้กิดความมัน่คงดา้นวตัถุดิบเขา้โรงงาน 

    ทางดา้นลดความเส่ียง ไดแ้ก่ ความเส่ียงทางดา้นความผนัผวนของค่าเงิน ผูป้ระกอบการควรทาํ Forward contract 

เพ่ือป้องกนัค่าเงินบาทผนัผวน สาํหรับความเส่ียงดา้นการตลาด ผูป้ระกอบกรควรหาตลาดใหม่ๆ เพ่ือกระจายความ

เส่ียงและรองรับการขยายโรงงานดว้ย 

     การแกปั้ญหาการกาํจดักากแป้งมนัสาํปะหลงัใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ผูป้ระกอบการควรสร้างระบบก๊าซชีวภาพ

จากกากแป้งมันสําปะหลัง เพ่ือบําบัดของเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงาน และนําก๊าซชีวภาพมาผลิต

กระแสไฟฟ้าเพ่ือใชท้ดแทนนํ้ามนัเตาในกระบวนการผลิต 
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Clustering of employees in businesses coconut jelly by motivation factors 

 

จิณห์นิภา เลก็เครือสุวรรณ1 และ อนุฉัตร ช่ําชอง2 

Chinnipa Lekkruaswan and Anuchat Chamchong 
 

บทคดัย่อ 

     การศึกษาเร่ืองการแบ่งกลุ่มพนกังานในธุรกิจวุน้มะพร้าวโดยใชปั้จจยัดา้นแรงจูงใจน้ีเร่ิมจากการท่ีครอบครัว

ของผูวิ้จัยอยู่ในอุตสาหกรรมน้ี จึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ

พนกังานในธุรกิจวุน้มะพร้าว และเพ่ือแบ่งกลุ่มประชากรตามปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน ประชากรท่ีใช้

ในการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนักงานในธุรกิจวุน้มะพร้าว ณ จงัหวดัสมุทรสงคราม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ

แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ ดา้นประชากรศาสตร์ และดา้นปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

     ผลการศึกษาจากงานวิจัยคร้ังน้ีพบว่า แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานในธุรกิจวุน้มะพร้าวในจงัหวดั

สมุทรสงครามในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และพนกังานในธุรกิจวุน้มะพร้าวในจงัหวดัสมุทรสงคราม

ท่ีมีอาย ุการศึกษา และอายงุานต่างกนั มีแรงจูงใจในการทาํงานในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  

 คําสําคัญ: แรงจูงใจ 

 

Abstract 

     The study divided a group of employees in businesses using coconut motivation factor.  Aims to study the 

factors that affect the motivation of employees to share in the coconut and demographic factors that affect the 

motivation of workers. The population in this research includes employees in businesses at Coconut province. In 

research for the group or sub-group of the Cluster Analysis, the third group consists of business groups coconut 

fragrance. The questionnaire consists of two areas: personal factors and the motivation to work.  

     As for the results, in the overall picture and in each factor, employees in businesses using coconut motivation 

factor was found to be at a good level. For employees at different ages, educational degrees, and working periods, 

the results of work motivation were found to be indifferent. 

Keyword: motivation 
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1. บทนํา 

     ในอุตสาหกรรมน้ีพนกังานถือเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัอยา่งมากในการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงปัญหาท่ีพบคือ การขาด

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน เห็นไดจ้ากการท่ีผลิตสินคา้ออกมาไดอ้ย่างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ขนาด

ของสินคา้ไม่เท่ากนั มีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนระหวา่งปฏิบติังาน มีอตัราการลาหยดุเพ่ิมข้ึนทุกไตรมาส และมีอตัราการ

ลาออกเพ่ิมข้ึนทุกไตรมาส ดว้ยสาเหตุน้ี จึงทาํให้ผูวิ้จยัสนใจศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังานในกลุ่มธุรกิจวุน้มะพร้าว ณ จงัหวดัสมุทรสงคราม เพ่ือท่ีจะสามารถหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

และปรับปรุงคุณภาพของพนกังาน เพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดทั้งต่อพนกังาน นายจา้ง ธุรกิจ และผูบ้ริโภค  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     ทฤษฎีหลกัท่ีใชใ้นงานวิจยัและใชใ้นการทาํแบบสอบถามน้ี คือ ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์เบิร์ก ซ่ึงประกอบไป

ด้วย 1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) ได้แก่ ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ นโยบายบริษัทและการบริหาร 

ความสัมพนัธ์ในหมู่พนักงานดว้ยกนั สภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการทาํงาน การควบคุมดูแลงาน สถานภาพ 

ความมัน่คงของงาน และ 2. ปัจจยัคํ้ าจุน (Maintenance Factor) ไดแ้ก่ ความสําเร็จ การไดรั้บการยอมรับ งานท่ีทาํ

ความรับผิดชอบ การไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่ง ความเจริญกา้วหนา้ โดยเฮอร์เบิร์กเช่ือว่า ผูป้ฏิบติังานจะปฏิบติังาน

ไดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพนั้นข้ึนอยู่กบัความพอใจของผูป้ฏิบติังานเอง เพราะความพึงพอใจในงานจะช่วยเพ่ิม

ความสนใจในงานและเพ่ิมความกระตือรือร้นในการทาํงานมากยิ่งข้ึน ทาํให้มีผลผลิตท่ีสูงข้ึน ซ่ึงตรงกบัแนวคิด

ของ Ghiselli and Brown (1955: 430 อา้งถึงใน สิริรักษ ์วรรธนะพินทุ, 2548: 13) ท่ีไดใ้หค้วามเห็นวา่ ปัจจยัท่ีทาํให้

ผูป้ฏิบติังานเกิดแรงจูงใจในการทาํงาน มี 5 องค์ประกอบ คือ 1. ระดบัอาชีพ 2. สภาพการทาํงาน 3. ระดบัอายุ 4. 

รายได ้5. คุณภาพของการปกครองบงัคบั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุพตัรา สุภาพ (2536: 138 - 140) ท่ีไดใ้ห้

ความเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจไวว้่า คือส่ิงท่ีทาํใหมี้กาํลงัทั้งกายและใจในการทาํงาน ซ่ึงข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายทาง คือ 

งาน ค่าจา้งท่ีน่าพอใจ คนหรือผูค้นรอบตวั โอกาส สภาพแวดลอ้ม สวสัดิการหรือการให้บริการท่ีจาํเป็นแก่ผูท่ี้

ทาํงาน การบริหารงาน ความมัน่คง และความตอ้งการทางสงัคม 

     ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานนั้ น มีองค์ประกอบท่ีสําคัญ ได้แก่ เงินเดือนและ

สวสัดิการ สภาพการทาํงาน การปกครองบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนรวมงาน นโยบายการบริหาร การ

ยอมรับทางสงัคม ความสาํเร็จในการทาํงาน ลกัษณะของงาน ความรับผิดชอบ และโอกาสความกา้วหนา้ 

     นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจของพนกังาน ดงัน้ี งานวิจยัของจุฑารัตน์ ศรีใย (2554) 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จงัหวดั

เชียงราย ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ในเขตจงัหวดั

เชียงราย จากพนกังานจาํนวน147 คน ใชต้วัแปรตามหลกัทฤษฏีสองปัจจยัของเฮอร์เบิร์ก จากผลการวิจยัพบว่าดา้น

รายไดแ้ละค่าตอบแทนผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ ดา้นความมัน่คงของธนาคารมีผลต่อแรงจูงใจของพนกังานเป็นอนัดบั 

1 อนัดบัต่อมาคือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาส่งผลส่งผลต่อแรงจูงใจ

ใหก้บัพนกังาน และดา้นนอ้ยสุด คือดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัมีผลต่อแรงจูงใจของพนกังาน  
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     จุไรรัตน ์โชติร่ืน (2554) แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลนาขาม อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดั

กาฬสินธ์ุ ไดศึ้กษาโดยมีตวัแปร คือ ตวัแปรตน้: คุณลกัษณะทัว่ไปของบุคลากร ไดแ้ก่ ตาํแหน่ง การศึกษา เงินเดือน 

ตวัแปรตาม: แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร จากผลการวิจยัพบว่าบุคลากรโดยรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดบั

ปานกลาง สาํหรับดา้นท่ีมีแรงจูงใจจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นความสาํเร็จของงาน ดา้นความบงัคบับญัชา และดา้น

การยอมรับนบัถือ ส่วนแรงจูงใจระดบัปานกลาง คือ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นความรับปิดชอบ และ

ดา้นนโยบายการบริหาร ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหน้าท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง  

      ณัฎฐพงศ์ ดาํแกว้ (2557) การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของวิศวกรสนามในองคก์ร

อสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย ไดศึ้กษาวิศวกรภาคสนามในองค์กรอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย จาํนวน 50 

คน เพ่ือศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของวิศวกรสนามในองค์กรอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย เพ่ือ

จดัลาํดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของวิศวกรสนามในองคก์รอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย และ

เพ่ือศึกษาการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานของวิศวกรสนามในองคก์รอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย พบว่าปัจจยั

สําคญัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการทาํงานท่ีเพียงพอ 

องคก์รมีความมัน่คงและมีโอกาสใหก้า้วหนา้ในองคก์ร และมีโบนสัท่ีน่าพอใจ และ 3 ลาํดบัสุดทา้ยท่ีบุคคลากรให้

ความสําคญันอ้ยท่ีสุด คือ ,โอกาสไดเ้รียนรู้งานดา้นการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ องคก์รมีการสนบัสนุนให้มี

การศึกษาต่อ และสุดทา้ยคือโอกาสในการหารายไดเ้สริม 

      พรศรินทร์ ศรีสวสัด์ิ (2557) ศึกษาจากกลุ่มพนักงานทุกคนในทุกองค์กรรวมจาํนวนกลุ่มตวัอย่างได ้80 คน 

พบว่ากลุ่มกรรมการบริหารมีระดบัความเห็นดา้นแรงจูงใจเร่ือง “ผลการปฏิบติังานเป็นท่ียอมรับของวงการวิชาชีพ

ส่ือมวลชน” อยู่ในระดบัท่ีสูงกว่ากลุ่มพนักงาน กลุ่มกรรมการบริหารมีระดบัความเห็นดา้นแรงจูงใจเร่ือง “การ

ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้หลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณของส่ือมวลชน” อยู่ในระดบัท่ีสูงกว่ากลุ่มพนักงาน กลุ่ม

กรรมการบริหารมีระดบัความเห็นดา้นแรงจูงใจเร่ือง “การมีอิสระในการปฏิบติังานสูง” อยู่ในระดบัท่ีสูงกว่ากลุ่ม

พนักงานกลุ่มกรรมการบริหารมีระดบัความเห็นดา้นแรงจูงใจเร่ือง “การมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายการ

ปฏิบติังานของหน่วยงาน” อยู่ในระดบัท่ีสูงกว่า กลุ่มพนกังาน กลุ่มกรรมการบริหารมีระดบัความเห็นดา้นแรงจูงใจ

เร่ือง “สถานภาพท่ีถือว่าเป็นกระบอกเสียงหรือผูแ้ทนใหก้บัคนในวงการวิชาชีพส่ือมวลชน ในการต่อสู้เรียกร้องให้

ไดม้าซ่ึงสิทธิเสรีภาพในการนาเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งครบถว้นรอบดา้นใหก้บัคนในสังคม” อยูใ่นระดบัท่ีสูง

กวา่กลุ่มพนกังาน สามารถอธิบายไดว้า่กลุ่มกรรมการบริหารจะใหค้วามสาํคญักบัปัจจยั จูงใจในดา้นความสาํเร็จใน

การทาํงานของบุคคล ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัและใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัคํ้ าจุนในดา้นสถานภาพของอาชีพ

อยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่กลุ่มพนกังาน 

 

3. วธีิการศึกษา 

     วิธีการศึกษาในส่วนของประชากรและกลุ่มตวัอย่างนั้น ประชากรท่ีใช้ในการทาํการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ 

พนกังานในธุรกิจวุน้มะพร้าว ณ จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยแบ่งออกเป็น 3 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง อาํเภอ   อมัพ

วา และอาํเภอบางคนที กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ีมีการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตารางสาํเร็จรูปของ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี  5                                                                    165 

Krejcie and Morgan (1970) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน 5% จึงมีกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 

269 คนจากจาํนวนประชากรทั้งหมด 900 คน  

     สาํหรับตารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and Morgan, 1970 น้ี (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ใชใ้นการประมาณค่าสัดส่วน

ของประชากรเช่นเดียวกนั และกาํหนดให้สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากบั 0.5 ระดบัความคลาด

เคล่ือนท่ียอมรับได ้5% และระดบัความเช่ือมัน่ 95% สามารถคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างกบัประชากรท่ีมี

ขนาดเลก็ไดต้ั้งแต่ 10 คนข้ึนไป 

กรอบแนวคดิ 

 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตรวดัของ

ไลเคิร์ท (Likert Scale) เก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจวุน้มะพร้าวในดา้นแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังาน โดยผูวิ้จยัไดส้ร้างข้ึนโดยการรวบรวมจากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี  ส่วนท่ี  1 แบบสอบถามทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายได้ อายุการทํางาน ฝ่าย/งาน โดยมีลักษณะ

แบบสอบถามมาตรวดั Categorical variables หรือแบบมีตัวเลือก และแบบมาตรวดั Likert Scale หรือแบบระบุ

ตวัเลข จาํนวน 7 ขอ้ และส่วนท่ี 2 แบบสอบถามทางดา้นความพึงพอใจพนกังานในธุรกิจวุน้มะพร้าวโดยใชแ้นวคิด

ทฤษฎีในเร่ืองของแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยใช้ทฤษฎีเฮอร์เบิร์ก (Fredrick Herzberg) ซ่ึงสร้างตามหลกัของ 

Categorical variables หรือแบบมีตวัเลือก โดยกาํหนดตวัเลือก 5 และมีเกณฑใ์ห้ประเมินจากน้อยไปมาก คือเห็น

ดว้ยนอ้ยสุดไปยงัมากสุด โดยแบ่งคาํถามออกเป็น 9 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความสําเร็จของงาน 2) ดา้นการไดรั้บการ

กรอบแนวคิด 

                            ตวัแปรตน้                                                                                ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

-  เพศ 

-  อาย ุ 

-  สถานภาพ  

-  การศึกษา  

-  เงินเดือน  

-  อายกุารทาํงาน 

-  ฝ่ายงานท่ีทาํ 

ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ 9 ดา้น 

1. ดา้นความสาํเร็จของงาน 

2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

3. ดา้นความรับผดิชอบ  

4. ดา้นนโยบายและการพฒันา   

5. ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา  

6. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  

7. ดา้นสภาพการทาํงาน 

8. ดา้นความมัน่คงในงาน  

9. ดา้นเงินเดือน 
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ยอมรับนับถือ 3) ดา้นความรับผิดชอบ 4) ดา้นนโยบายและการพฒันา 5) ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 6) ดา้น

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 7) ดา้นสภาพการทาํงาน 8) ดา้นความมัน่คงในงาน 9) ดา้นเงินเดือน จาํนวน 44 ขอ้ 

 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

     การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติเชิงพรรณนาสอบถามขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายกุารทาํงาน และตาํแหน่งงานท่ีทาํ เพ่ือนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ และแบ่งกลุ่ม

ของพนกังานในธุรกิจวุน้มะพร้าวออกเป็นประเภทต่างๆ และสถิติเชิงอนุมาน 

      เคร่ืองมือทางสถิติตามแนวความคิดท่ีผูวิ้จยันาํมาใช้คือ Cluster Analysis เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์พนักงานใน

ธุรกิจวุน้มะพร้าวโดยใชปั้จจยัดา้นแรงจูงใจ และใช ้One way ANOVA และ Chi – Square   

โดยมีเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ียเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายความวา่ มีผลต่อความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายความวา่ มีผลต่อความคิดเห็นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายความวา่ มีผลต่อความคิดเห็นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายความวา่ มีผลต่อความคิดเห็นระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายความวา่ มีผลต่อความคิดเห็นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

 

ตารางที1่: แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นทีส่่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

แรงจูงใจในการทาํงาน 
 

S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดา้นความสาํเร็จของงาน 3.65 0.554 มาก 

2.ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3.20 0.753 ปานกลาง 

3.ดา้นความรับผดิชอบ 3.96 0.521 มาก 

4.ดา้นนโยบายและการพฒันา 3.10 0.627 ปานกลาง 

5.ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 3.84 0.433 มาก 

6.ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 3.64 0.513 มาก 

7.ดา้นสภาพการทาํงาน 3.66 0.562 มาก 

8.ดา้นความมัน่คงในงาน 3.66 0.474 มาก 

9.ดา้นเงินเดือน 3.36 0.559 ปานกลาง 

รวม 3.56 0.555 มาก 

     จากตารางพบว่า แรงจูงใจในภาพรวมทั้ง 9 ดา้น มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.56 มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดย

แยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสําเร็จของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้าน
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ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นความมัน่คงในงาน มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

และแรงจูงใจดา้นนโยบายและการพฒันา และดา้นเงินเดือน มีความเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

ตารางที ่2: ความสัมพนัธ์ของปัจจัยแรงจูงใจแต่ละด้านทีม่ีต่อพฤติกรรมของกลุ่ม Cluster  

กลุ่ม ปัจจัยแรงจูงใจ 2 Sig. ความหมาย 

กลุ่ม Cluster 1. ดา้นความสาํเร็จของงาน 142.204 0.000 สัมพนัธ์ 

2.ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 161.101 0.000 สัมพนัธ์ 

3.ดา้นความรับผดิชอบ 73.476 0.000 สัมพนัธ์ 

4.ดา้นนโยบายและการพฒันา 253.462 0.000 สัมพนัธ์ 

5.ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 75.670 0.000 สัมพนัธ์ 

6.ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 64.478 0.000 สัมพนัธ์ 

7.ดา้นสภาพการทาํงาน 166.824 0.000 สัมพนัธ์ 

8.ดา้นความมัน่คงในงาน 173.479 0.000 สัมพนัธ์ 

9.ดา้นเงินเดือน 199.954 0.000 สัมพนัธ์ 

 

      จากการทดสอบพบว่า  ความสัมพนัธ์ของปัจจยัแรงจูงใจแต่ละดา้นท่ีมีต่อพฤติกรรมของกลุ่ม Cluster ดา้น

ความสําเร็จของงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นนโยบายและการพฒันาดา้นการ

ปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นเงินเดือน

มีค่า 2 สมัพนัธ์กบัค่า Sig. ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัแรงจูงใจแต่ละดา้นมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมกลุ่ม Cluster 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

     จากผลการวิจยัพบว่า ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างพนกังานใน

ธุรกิจวุน้มะพร้าวในจงัหวดัสมุทรสงคราม เป็นเพศหญิง 218 คน คิดเป็นร้อยละ 81.0 อาย ุ21 – 29 ปี จาํนวน 86 คน 

คิดเป็นร้อยละ 32 มีสถานะสมรส 145 คน คิดเป็นร้อยละ 53.9 มีระดบัการศึกษาระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรีจาํนวน 216 

คน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000 – 9,999 บาท จาํนวน 242 คน มีอายกุารทาํงานระหวา่ง 1 – 5 ปี จาํนวน 131 คน คิด

เป็นร้อยละ  48.7 และส่วนใหญ่เป็นพนกังานฝ่ายผลิต จาํนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 81.0 และแรงจูงใจดา้นการ

ปฏิบติัของกลุ่มตวัอย่างพนักงานในธุรกิจวุน้มะพร้าวในจงัหวดัสมุทรสงครามท่ีทาํการแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น 3 

กลุ่มคลสัเตอร์ พบว่ามีความแตกต่างกนัทั้งหมด 9 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความสําเร็จของงาน 2) ดา้นการไดรั้บการ

ยอมรับนับถือ 3) ดา้นความรับผิดชอบ 4) ดา้นนโยบายและการพฒันา 5) ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 6) ดา้น

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 7) ดา้นสภาพการทาํงาน 8) ดา้นความมัน่คงในงาน 9) ดา้นเงินเดือน โดยสามารถสรุป

ไดด้งัน้ี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี  5                                                                    168 

 1) ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน พบว่า พนักงานของธุรกิจวุน้มะพร้าว มีแรงจูงใจในการทาํงานอยู่ใน

ระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพนกังานมีโอกาสไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ี 

และมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ปฏิบติังานใหส้าํเร็จอยูเ่สมอ  

 2) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ พบว่า พนกังานของธุรกิจวุน้มะพร้าว มีแรงจูงใจในการทาํงานอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพนกังานไม่ไดรั้บความไวว้างใจใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีสาํคญัแทนผูบ้งัคบับญัชา 

 3) ดา้นความรับผิดชอบ พบว่า พนักงานของธุรกิจวุน้มะพร้าว มีแรงจูงใจในการทาํงานอยู่ในระดบัมาก 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพนักงานมีการความรับผิดชอบ มีการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ีและตรงกาํหนดเวลา และหมัน่

ปรับปรุงงานท่ีรับผิดชอบใหดี้ข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ  

 4) ดา้นนโยบายและการพฒันา พบวา่ พนกังานของธุรกิจวุน้มะพร้าว มีแรงจูงใจในการทาํงานอยู่ในระดบั

ปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพนกังานไม่มีแนวทางในการปฏิบติังานท่ีชดัเจน ไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และ

ไม่มีความเขา้ใจต่อบทบาทหนา้ท่ีในการปฏิบติังานตามนโยบาย 

 5) ดา้นการปกครองบงัคบับัญชา พบว่า พนักงานของธุรกิจวุน้มะพร้าว มีแรงจูงใจในการทาํงานอยู่ใน

ระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพนักงานไดรั้บการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบติังาน 

และมีการมอบขวญักาํลงัใจใหก้บัพนกังานสมํ่าเสมอ 

 6) ดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล พบว่า พนกังานของธุรกิจวุน้มะพร้าว มีแรงจูงใจในการทาํงานอยู่ใน

ระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพนกังานมีความสามคัคีปรองดองและประสานงานกนัเป็นอย่างดี ผูบ้งัคบับญัชาได้

ใหค้วามใส่ใจ เช่น แนะนาํมีการยิ้มแยม้ มีการทกัทาย มีการชมเชย ฯลฯ และมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้งัคบับญัชา

และรับฟังความคิดเห็น  

 7) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พบวา่ พนกังานของธุรกิจวุน้มะพร้าว มีแรงจูงใจในการทาํงานอยู่ใน

ระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพนกังานมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ มี

หอ้งทาํงานเป็นสดัส่วนและมีพ้ืนท่ีเพียงพอ และมีสถานท่ีทาํงานตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่ีมีการคมนาคมสะดวก  

 8) ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน พบว่า พนักงานของธุรกิจวุน้มะพร้าว มีแรงจูงใจในการทาํงานอยู่ใน

ระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพนกังานมีความมัน่ใจต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีปฏิบติัหรือดาํรงอยู่ มีความเขา้ใจอนัดีกบั

ผูบ้งัคบับญัชา และมีความมัน่ใจวา่จะปฏิบติัหนา้ท่ีไดย้าวนานและมัน่ใจต่อความมัน่คงของอาชีพ 

 9) ดา้นเงินเดือน พบวา่ พนกังานของธุรกิจวุน้มะพร้าว มีแรงจูงใจในการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะพนกังานยงัคงมีรายไดท่ี้ทาํใหด้าํรงชีวิตอยูไ่ดอ้ย่างมีความสุขไม่เพียงพอ ไดรั้บรายไดท่ี้ไม่เหมาะสม

กบัลกัษณะงานและปริมาณงานท่ีปฏิบติั หรือไดรั้บเงินค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆ ไม่เพียงพอกบัสภาพเศรษฐกิจ

ในปัจจุบนั  

      ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีทาํใหผู้วิ้จยัทราบถึงระดบัแรงจูงใจของพนกังาน

ในธุรกิจวุน้มะพร้าว ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 1) เพ่ือแกปั้ญหาในการผลิตท่ีไม่ไดม้าตรฐาน กล่าวคือ ในทุก

กระบวนการผลิตท่ีไม่ใชเ้คร่ืองจกัรนั้น พนกังานมีความสาํคญัอยา่งมาก และควบคุมคุณภาพไดค่้อนขา้งยากและไม่

สมํ่าเสมอ ดงันั้น จึงตอ้งมีมาตรการในการควบคุมคุณภาพท่ีชัดเจนและรอบคอบยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเพ่ิมคนคอย

ควบคุมคุณภาพของสินคา้ก่อนนาํออกสู่กระบวนการจดัจาํหน่าย และมีการใหค้ะแนนการทาํงานของพนกังานทุก

คนในทุกแผนก โดยตอ้งกาํหนดเป้าหมายไวว้่าในแต่ละเดือนตอ้งมีขอ้ผิดพลาดในการทาํงานท่ีลดลงจนเป็นศูนย ์
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หากพนกังานทาํผลงานไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวก้็จะเป็นประโยชน์ต่อการไดรั้บโบนสัหรือรางวลัพิเศษต่อไป 

ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลดีทั้งต่อตวัพนกังานและองคก์ร รวมไปถึงผูบ้ริโภคท่ีจะไดบ้ริโภคสินคา้ท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน

ต่อไป ซ่ึงผลงานหรือสินคา้ท่ีถูกผลิตออกมานั้นสามารถบ่งบอกไดว้่าพนกังานแต่ละแผนกนั้นมีความตั้งใจในการ

ทาํงานมากนอ้ยเพียงไร และสินคา้จะเป็นเกณฑ์ในการมอบโบนสัให้แก่พนักงานได ้2) เพ่ือแกปั้ญหาการลาหยุด

งานบ่อย ตอ้งมีการบนัทึกวนัท่ีลางานเสมอ เน่ืองจากพนกังานส่วนใหญ่นั้นไดเ้งินเป็นรายวนั จึงคิดวา่การหยุดงานก็

คือการไม่ไดเ้งินตามจาํนวนวนัท่ีหยุดไป แต่การจดัทาํบนัทึกการหยุดงานในแต่ละเดือนนั้นทาํให้องค์กรสามารถ

นาํมาใชเ้ป็นการกาํหนดการใหโ้บนสัไดด้ว้ย ซ่ึงจะเป็นการกระตุน้ให้พนกังานรู้สึกว่า หากหยุดงานบ่อยจะทาํให้

สูญเสียโอกาสท่ีจะไดรั้บโบนสัไป นอกจากการใหโ้บนสัแก่พนกังานแลว้กมี็การมอบรางวลัพนกังานดีเด่นทุกไตร

มาส โดยจดัทาํบอร์ดช่ืนชม รวมทั้งมีรางวลัพิเศษมอบให ้เพ่ือใหพ้นกังานเกิดแรงจูงใจในการทาํงานมากข้ึน และไม่

รู้สึกว่าไม่ไดรั้บความยุติธรรมจากนายจา้ง เพราะผลรางวลัย่อมมอบให้แก่ผูท่ี้ทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพอนั

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร 3) เพ่ือแกปั้ญหาการลาออกท่ีมีอยู่อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากการให้อตัราว่าจา้งท่ี

เหมาะสมแลว้ สภาพการทาํงานก็ถือเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํให้ระยะเวลาการทาํงานในองค์กรอยู่ไดน้านข้ึน นายจา้ง

ควรมีการกล่าวช่ืนชมพนกังาน เม่ือพนกังานทาํผลงานไดดี้ เพ่ือก่อใหเ้กิดกาํลงัใจในการปฏิบติังาน และปฏิบติังาน

ไดดี้ยิ่งข้ึน นายจา้งควรมีความยุติธรรม ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั และสถานท่ีทาํงานควรมีความ

เป็นสดัส่วน สะอาด เรียบร้อย มีบรรยากาศท่ีเอ้ือเฟ้ือต่อการทาํงาน รวมทั้งส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดนอกจากการใหเ้งินเดือน

ท่ีเหมาะสมแลว้นั้น อาจจะตอ้งมีการมอบโบนสัหรือรางวลัพิเศษตามโอกาส มีการใหอ้ตัราค่าล่วงเวลาท่ีเหมาะสม 

เพ่ือให้พนักงานไม่รู้สึกว่าตนเองโดนเอาเปรียบ แต่ทาํงานได้คุม้ค่ากับเงินท่ีได้รับ เพียงพอต่อการดาํรงชีพใน

ปัจจุบนั และมีการมอบของขวญัให้ตามเทศกาลต่างๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัตรุษจีน เพ่ือให้พนกังานรู้สึกว่าเป็นส่วน

หน่ึงขององคก์ร 
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม โดยใช้ปัจจยัความต้องการที่มีต่อส่วน

ประสมทางการตลาด ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Cluster Analysis of Ready to Drink Soy Milk Consumers Using Demand Factor 

have an effect on Marketing Mix in Bangkok Area. 

จดิาภา ทําสวน0

1 และ อริสรา เสยานนท์1

2 

Jidapa Tumsuan and Arissara Seyanont 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม โดยใช้ปัจจยัด้านความ

ตอ้งการท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของนมถัว่

เหลืองพร้อมด่ืม กลุ่มตัวอย่างคือผู ้บริโภคนมถั่วเหลืองพร้อมด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถามจาํนวน 200 ชุด โดยใชเ้คร่ืองมือ Cluster Analysis วิธี Hierarchical Cluster Analysis และวิธี K-means 

Cluster Analysis เพ่ือหาจาํนวนคนในกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม และใช้วิธี One-Way ANOVA เพ่ือหาความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่ม ผลการวิจยัพบวา่ สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคไดก้ลุ่มยอ่ย 3 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 คือ Branding เป็นกลุ่มท่ี

บริโภคในตรายี่หอ้ท่ีตนเองรู้จกัเท่านั้น กลุ่มท่ี 2 คือ Take Care เป็นกลุ่มท่ี ผูบ้ริโภคเร่ิมใหค้วามสนใจในการบริโภค

นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม และกลุ่มท่ี 3 คือ To Be Healthy คือ กลุ่มท่ีจริงจงักบัการบริโภคนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมเพ่ือ

ดูแลสุขภาพ 

ความสาํคญั: นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม, พฤติกรรมการซ้ือ, ส่วนประสมทางการตลาด 

 

Abstract 

This study aims to study the segmentation of consumers of ready to drink soy milk using the demand factor have 

an effect on marketing mix and the purchasing behavior toward a marketing mix of ready to drink soy milk. The 

simple group is the ready to drink soy milk consumers in Bangkok area. Store data by questionnaire 200 series. 

The Tools for Cluster Analysis is Hierarchical Cluster Analysis and K-means Cluster Analysis for classify the 

number of each group, One-Way ANOVA methods are used to find the difference between the result of the 

research group found that consumers can be divided into groups. There are 3 groups as follows: group 1 is 

Branding consumer in this group consumed in brand that they know only. Group 2 is Take Care consumer in this 

group begin pay attention to consume ready to drink soy milk. Group 3 is serious about consuming ready to drink 

soy milk for health care. 
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1. บทนํา 

ในปัจจุบันผูค้นนิยมรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพกนัมากข้ึน เน่ืองจากการใช้ชีวิตท่ีเร่งรีบทาํให้ไม่มีเวลาดูแล

สุขภาพกนัมากนกั แต่ตอ้งการเสริมภาพลกัษณ์ของตนเองให้มีรูปร่างท่ีดีให้เป็นท่ีประทบัใจของคนรอบขา้ง อีก

ประการหน่ึงคือ การท่ีประเทศไทยใกลท่ี้จะเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ ทาํให้ผูบ้ริโภคตอ้งการเลือกรับประทานอาหารท่ี

สะอาด  ถูกหลกัอนามยั และไม่มีสาพิษปนเป้ือน เหตุผลน้ีจึงเป็นสาเหตุทาํให้แนวโน้นการบริโภคอาหารเพ่ือ

สุขภาพเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคกคื็อ นมพร้อมด่ืม พิจารณาจากตลาดนมพร้อม

ด่ืมนั้นท่ีมีมูลค่า 55,000 ลา้นบาท ซ่ึงนมเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณค่าต่อร่างกาย มีสารอาหารครบถว้น แต่เม่ือพิจารณาลึก

ลงไปจะพบว่า นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมนั้นมีมูลค่า 15,000 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 ของตลาดนม

พร้อมด่ืม (ท่ีมา : เฮอร์ชีส์ ซอยเฟรซ, กรกฎาคม 2559) แต่เน่ืองจากปัจจุบนัผูป้ระกอบการหลายรายไดเ้ห็นถึงโอกส

ในการเติบโตของนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม ทาํใหมี้การแข่งขนักนัรุนแรง ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะทาํการศึกษาระดบั

ความตอ้งการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม เพราะส่วนประสมทางการตลาดมีการ

ติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริโภคในขั้นแรก เพราะสร้างความประทบัใจใหผู้บ้ริโภคหยิบซ้ือสินคา้ นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคแต่

ละคนยงัมีความตอ้งการท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดไม่เหมือนกนั เช่น บางคนชอบท่ีมีบรรจุภณัฑ์แบบ

กล่อง แบบขวดแกว้ หรือแบบขวดพลาสติก ดงันั้นถา้ทราบถึงความตอ้งการของแต่ละกลุ่มผูบ้ริโภค ก็จะทาํให้

สามารถออกแบบและวางแผนส่วนประสมทางการตลาดใหต้อบสนองกบักลุ่มผูบ้ริโภคได ้

วตัถุประสงค์ขอการศึกษา 

1.  เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม โดยใชปั้จจยัดา้นความตอ้งการท่ีมีผลต่อส่วนประสมทาง

การตลาด 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความตอ้งการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

        1.ทาํใหท้ราบถึงปัญหาของปัจจยัท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด 

        2.สามารถประเมินทางเลือก และกาํหนดทางเลือก ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภคนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมโดยใช้

ความตอ้งการท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการแบ่งส่วนเป้าหมายทางการตลาด กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด การวางตาํแหน่ง

ผลิตภณัฑ ์

       ลภสัวฒัน ์ ศุภผลกลุนนัทร์ (2558 : 77-89) ไดแ้บ่งใหค้วามหมายของการแบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภคไวด้งัน้ี ตลาด

ผูบ้ริโภค (Customer Market) คือตลาดท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ไปบริโภคในครัวเรือน ตลาดผูบ้ริโภคยงัมีเกณฑแ์บ่ง

ได ้4 เกณฑ ์ดงัน้ี 

        1.1 การแบ่งตามส่วนภูมิศาสตร์ (Geographic) คือ การแบ่งโดยใชล้กัษณะตามภูมิประเทศท่ีต่างกนั เช่น ภาค 

จงัหวดั อาํเภอ 

        1.2 การแบ่งตามประชากรศาสตร์ (Demographic) คือ การแบ่งโดยใชล้กัษณะประชากร เช่น เพศ อาย ุ อาชีพ 

รายได ้การศึกษา เป็นตน้  
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        1.3 การแบ่งตามหลกัจิตวิทยา (Psychographic) คือ การแบ่งโดยใชค้วามต่างกนัของรูปแบบการดาํรงชีวิตและ

บุคลิกท่ีต่างกนัของผูบ้ริโภค 

        1.4 การแบ่งตามพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral) คือ การแบ่งท่ีใชล้กัษณะของพฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยใชค้วามรู้ 

ทศันคติ การตอบสนอง มาเป็นเกณฑใ์นการแบ่งพฤติกรรม 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4P’s 

1. ผลิตภณัฑ ์ (Product) คือ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑน์ั้นโดยตรง เช่น นํ้าด่ืม หรือส่ิงท่ีผลิตภณัฑ์

นั้นตอ้งมีเม่ือผูบ้ริโภคนึกถึง เช่น ร้านทาํผม และคุณสมบติัท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัวา่จะไดรั้บการจากการซ้ือหรือใช้

ผลิตภณัฑน์ั้น เช่น ครีมทาผิวขาว (ลภสัวฒัน ์ศุภผลกลุนนัทร์ 2558 : 91-179) 

2. ราคา (Price) คือ ความสาํคญัของราคา ราคาจะเก่ียวขอ้งกบัคน 2 คน คือ ผูซ้ื้อ และผูข้าย ผูซ้ื้อจะตอ้งการ

ซ้ือสินคา้ในราคาท่ีตนเองตอ้งการ ในขณะท่ีผูข้ายก็จะอยากขายสินคา้ในราคาค่อนขา้งสูง (ลภสัวฒัน ์ ศุภผลกลุนนัทร์ 

2558 : 91-179) 

3. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) คือ การส่ือสารระหวา่งผูข้ายและผูซ้ื้อ โดยมีเป้าหมายเพ่ือกระตุน้

ความอยากซ้ือสินคา้ เคร่ืองมือท่ีนกัการตลาดสามารถนาํมาใชไ้ด ้คือ การโฆษณา (Advertising) พนกังานขาย (Personal 

Selling) การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การตลาดทางตรง (Direct 

Marketing) (เสรี วงษม์ณฑา, 2542) 

4. การจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution Channel) คือ การเคล่ือนยา้ยสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคคน

สุดทา้ย ซ่ึงช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้สาํหรับผูบ้ริโภค ลภสัวฒัน ์ศุภผลกลุนนัทร์ (2558 : 91-179) 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 6W’s 1H 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคทั้งท่ีเป็น

บุคคล หรือเป็นองคก์ร เพ่ือทราบถึงลกัษณะการซ้ือ การใช ้การเลือก ทาํใหบ้ริษทัสามารถออกแบบกลยุทธ์หารตลาดท่ี

เหมาะสม สามารถตอบสนองความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคได ้ ซ่ึงนกัการตลาดจะใหค้าํถามท่ีประกอบไปดว้ย WHO? 

WHAT? WHY? WHO? WHERE? HOW? เพ่ือใหไ้ดค้าํตอบ 7 ประการคือ 7Os ดงัน้ี Occupants, Objects, Objectives, 

Organizations, Occasions, Outlet, Operations  ( ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 

 

3. วธีิการศึกษา 

 การศึกษาวิจยัเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคนมถัว่เหลือง โดยใช้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในเขต

กรุงเทพมหานคร ใชก้ลุ่มตวัอย่าง คือ ประชากรท่ีบริโภคนมถัว่เหลืองในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 5,696,409 

คน กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตารางงของเครจซ่ีและมอร์แกน 

(Krejcie & Morgan) ตารางน้ีใชใ้นการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรเช่นเดียวกนั และกาํหนดให้สัดส่วนของ

ลกัษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากบั 0.5 ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้5% และระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

ดังนั้ น ผูวิ้จัยจะเก็บจาํนวนกลุ่มตัวอย่างทั้ งส้ิน 384 คน แต่เน่ืองจากผูวิ้จัยมีข้อจํากัดในเร่ืองของสถานท่ีเก็บ

แบบสอบถาม และป้องกนัการตอบกลบัของแบบสอบถามท่ีสามารถนาํมาประมวลผลได ้จึงจาํเป็นตอ้งลดขนาด

กลุ่มตวัอย่างจากเดิม 384 คน เหลือ 200 คน ดงันั้นระดบัความคลาดเคล่ือนจะมีการเปล่ียนแปลงจากเดิม ±5% เป็น 

±6.93% ทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติเชิงพรรณนา ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เป็นการหาค่าความถ่ี 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์ตวัแปรย่อยเชิงปริมาณท่ีจะใชใ้นการแบ่งกลุ่ม ใชเ้คร่ืองมือ 

Cluster Analysis ใชวิ้ธี Hierarchical Cluster Analysis, One way ANOVA, Chi-Square Test 
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4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 จากการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม โดยใชปั้จจยัความตอ้งการท่ีมีต่อส่วนประสม

ทางการตลาด ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย K-Means ใชวิ้ธี Hierarchical Cluster Analysis พบว่า สามารถแบ่งกลุ่ม

ยอ่ยได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 มีจาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22% กลุ่มท่ี 2 มีจาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 38 กลุ่ม

ท่ี 3 มีจาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 41 จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน  

การวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มย่อยด้วยวิธี One way ANOVA เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่าง

ระหวา่งกลุ่มในแต่ละตวัแปรท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี Sig (0.05) สามารถนาํมาสรุปได ้ดงัน้ี 

1. ดา้นพฤติกรรมการบริโภคนมถัว่เหลือง 

ผูบ้ริโภคตอ้งการอะไรจากการบริโภคนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมหรือจากสินค้าร่วม  พบว่า กลุ่มย่อยกลุ่มท่ี 1 ให้

ความสาํคญัท่ีตอ้งซ้ือนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมมาทานคู่กบัปาท่องโก๋ ส่วนกลุ่มย่อยท่ี 2 และ 3 ซ้ือนมถัว่เหลืองพร้อม

ด่ืมเพ่ือด่ืมทดแทนนมววั  

ผูบ้ริโภคเป็นผูซ้ื้อนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมใหต้นเอง หรือซ้ือมาใหผู้อ่ื้นบริโภค  พบวา่ทั้ง 3 กลุ่มย่อยจะใหค้วามสาํคญั

กบัการซ้ือนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมมาด่ืมเอง  

ผูบ้ริโภค บริโภคนมถัว่เหลืองบ่อยแค่ไหน พบว่าทั้ง 3 กลุ่มย่อยให้ความสําคญักบัการด่ืมนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม

ช่วงเวลาเชา้  

ผูบ้ริโภค บริโภคนมถัว่เหลืองท่ีไหนบา้ง ทั้ง 3 กลุ่มใหค้วามสาํคญักบัการด่ืมนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมท่ีบา้น 

ผูบ้ริโภคมีการนาํนมถัว่เหลืองไปบริโภคในรูปแบบใหม่ๆหรือไม่ ทั้ง 3 กลุ่มจะให้ความสําคญักบัการแช่นมถัว่

เหลืองพร้อมด่ืมใหเ้ยน็ก่อนบริโภค 

อะไรคือส่ิงท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคหยดุบริโภคนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม ทั้ง 3 กลุ่มจะหยดุด่ืมนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมทนัที ถา้

พบวา่มีกล่ินท่ีต่างจากเดิม 

2. ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคในกลุ่มยอ่ยท่ี 1 จะใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการซ้ือนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมเฉพาะตรายี่หอ้

เป็นท่ีท่านรู้จกัเท่านั้น ส่วนผูบ้ริโภคในกลุ่มท่ี 2 และ 3 จะใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการซ้ือนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม

ท่ีไม่มีครอเรสโตรอล 

ดา้นราคา ทั้ง 3 กลุ่มยอ่ยตอ้งการซ้ือนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมราคาไม่เกินขวดละ 20 บาท 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ทั้ง 3 กลุ่มตอ้งการซ้ือนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมท่ีมีขายตามร้านสะดวกซ้ือ (Seven Eleven, 

Family Mart, SAHA LOWSAN) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มยอ่ยท่ี 1 และ 2  ใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการซ้ือนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมมีการแจก

สินคา้ใหท้ดลองด่ืม ส่วนกลุ่มท่ี 3 ใหค้วามสาํคญักบัตอ้งการซ้ือนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมมีการนาํฉลากมาแลกเป็น

ส่วนลดเงินสดในการซ้ือคร้ังต่อไป 

 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของปัจจยัในแต่ละกลุ่มย่อยดว้ย Chi-Square ท่ีมีระดบันยัสาํคญั 0.05 ปัจจยั

ทางดา้น เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เหตุผลในการบริโภคนมถัว่เหลือง 

ยี่หอ้ในการบริโภคนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม  
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5. สรุปผลการศึกษา 

คุณลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 126 คน คิดเป็นร้อยละ 

63 สถานภาพสมรสจาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 62 ระดบัการศึกษาสูงสุด สูงกวา่หรือเทียบเท่าปริญญาโท

จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 ดา้นอาชีพ พนกังานเอกชนจาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36 อาย ุ26-35 ปี 

จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 39 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่หรือเทียบเท่า 10,000 บาท จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อย

ละ 30 เหตุผลในการบริโภคนมถัว่เหลือง ด่ืมนมถัว่เหลืองเพราะรสชาติถูกใจจาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 

ยี่หอ้ไวตาม้ิลตจ์าํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 ดา้นพฤติกรรการบริโภคส่วนใหญ่ ผูบ้ริโภคจะซ้ือนมถัว่เหลือง

พร้อมด่ืมเพ่ือมาด่ืมลดนํ้าหนกัมีค่าเฉล่ีย 3.22 ดา้นพฤติกรรม ผูบ้ริโภคตอ้งการอะไรจากการบริโภคนมถัว่เหลือง

พร้อมด่ืมหรือจากสินคา้ร่วม ผูบ้ริโภคซ้ือนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมเพ่ือด่ืมทดแทนนมววั มีค่าเฉล่ียท่ี 3.36  ผูบ้ริโภค

เป็นผูซ้ื้อนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมใหต้นเอง หรือซ้ือมาใหผู้อ่ื้นบริโภค ผูบ้ริโภคซ้ือนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมมาด่ืมเอง มี

ค่าเฉล่ียท่ี 3.98 ผูบ้ริโภค บริโภคนมถัว่เหลืองบ่อยแค่ไหน ผูบ้ริโภคด่ืมนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมช่วงเวลาเชา้ มีค่าเฉล่ีย

ท่ี 3.55 ผูบ้ริโภค บริโภคนมถัว่เหลืองท่ีไหนบา้ง มกัด่ืมนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมท่ีบา้น มีค่าเฉล่ียท่ี 3.45 อะไรคือส่ิงท่ี

ทาํใหผู้บ้ริโภคหยดุบริโภคนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม จะหยดุด่ืมนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมทนัที ถา้พบวา่มีกล่ินท่ีต่างจาก

เดิม มีค่าเฉล่ียท่ี 4.27 ผูบ้ริโภคมีการนาํนมถัว่เหลืองไปบริโภคในรูปแบบใหม่ๆหรือไม่ จะแช่นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม

ใหเ้ยน็ก่อนบริโภค มีค่าเฉล่ียท่ี 4.27 ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ตอ้งการซ้ือนมถัว่เหลืองพร้อม

ด่ืมท่ีไม่มีครอเรสโตรอล มีค่าเฉล่ียท่ี 3.98 ดา้นราคา ตอ้งการซ้ือนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมราคาไม่เกินขวดละ 20 บาท 

มีค่าเฉล่ีย 3.85 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ตอ้งการซ้ือนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมท่ีมีขายตามร้านสะดวกซ้ือ (Seven 

Eleven, Family Mart, SAHA LOWSAN) มีค่าเฉล่ียท่ี 4.05 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตอ้งการซ้ือนมถัว่เหลือง

พร้อมด่ืมมีการแจกสินคา้ใหท้ดลองด่ืม มีค่าเฉล่ียท่ี 3.63 

สรุปผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม โดยใชปั้จจยัความตอ้งการท่ีมีต่อส่วนประสมทาง

การตลาด ในเขตกรุงเทพมหานคร ได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 Branding เป็นกลุ่มท่ีซ้ือนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมมาบริโภคเองโดยทานคู่กบัปาท่องโก๋ในช่วงเวลา

เชา้ บริโภคนมถัว่เหลืองอาทิตยล์ะ 3 คร้ัง   ส่วนดา้นส่วนประสมทางการตลาดของคนในกลุ่มน้ีตอ้งการซ้ือนมถัว่

เหลืองพร้อมด่ืมเฉพาะตรายี่หอ้เป็นท่ีรู้จกัเท่านั้น ถึงแมจ้ะช่ืนชอบการมีสินคา้ใหท้ดลองด่ืมก็ตาม กย็งัจะนิยม

บริโภคเฉพาะตรายี่หอ้ท่ีตนรู้จกั ไม่สนใจการใหส่้วนลดทางการขายใดๆทั้งส้ิน ไม่วา่จะเป็นการแจกคูปองส่วนลด 

หรือการใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ 

กลุ่มท่ี 2 Take Care เป็นกลุ่มท่ีซ้ือนมถัว่เหลืองมาบริโภคทดแทนการด่ืมนมววั โดยมกัจะบริโภคแบบแช่

เยน็ ด่ืมในช่วงเวลาเยน็ บริโภคอาทิตยล์ะ 3 คร้ัง ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ตอ้งการซ้ือนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมท่ี

ไม่มีครอเรสโตรอลและจะตอ้งท่ีมีฉลากบนบรรจุภณัฑบ์อกขอ้มูลทางโภชนาการชดัเจน เพ่ือประกอกการัดสินใจ

ซ้ือ นอกจากน้ี ในกลุ่มท่ี 2 ยงัใหค้วามสาํคญักบัการไดคู้ปองส่วนลดการจากเติมเงินบตัร Rabbit และการใชด้ารา 

หรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ในส่ือโฆษณา 

กลุ่มท่ี 3 To Be Healthy เป็นกลุ่มท่ีซ้ือนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมมาบริโภคเพ่ือด่ืมทดแทนนมววั และตอ้งการ

ลดนํ้าหนกั สามารถบริโภคนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมไดต้ลอดทั้งวนั ไม่วา่จะเป็นช่วงเวลาเชา้ กลางวนั เยน็ หรือก่อน
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นอน ตอ้งแช่นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมใหเ้ยน็ก่อนบริโภค ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ตอ้งการบริโภคนมถัว่เหลือง

ท่ีมีแคลเซียมสูงและไม่มีครอเรสโตรอล ตอ้งการนํ้าถัว่เหลืองพร้อมด่ืมท่ีมีสูตรหวานนอ้ย และมีฉลากบอกขอ้มูล

ทางโภชนาการชดัเจนบนบรรจุภณัฑ ์

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

ส่วนของตลาด Branding การทาํการตลาดในกลุ่มน้ี จะตอ้งเนน้การสร้างความการรับรู้และจาํจดผา่น

เคร่ืองมือ IMC ไม่วา่จะเป็น การโฆษณาลงบนส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือนิตยสาร ส่ือโทรทศัน ์การโฆษณาแอบแฝง โฆษณา

ในโรงภาพยนตร์ โฆษณาผา่นส่ือออนไลน ์โฆษณาผา่นส่ือนอกสถานท่ี เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัตราสินคา้และ

นึกถึงตราสินคา้เราเป็นอนัดบัแรก และควรทาํการจดักิจกรรมพิเศษต่างๆเสริม (Event Marketing)  เพ่ือแจกสินคา้

ตวัอยา่งใหเ้กิดการทดลองด่ืมนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมยี่หอ้ใหม่ท่ีทาํการตลาด 

ส่วนของตลาด Take Care การทาํการตลาดในกลุ่มน้ี จะตอ้งใชก้ลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑท่ี์เนน้บรรจุภณัฑท่ี์

แสดงรายละเอียดโภชนาการชดัเจน โดยท่ีฉลากท่ีติดอยูบ่นตวัสินคา้ความท่ีจะมีรายละเอียดเก่ียวกบั ท่ีมาของถัว่

เหลืองท่ีนาํมาแปรรูปวา่แตกต่างจากคู่แข่งท่ีมีจาํหน่ายอยูใ่นตลาดอยา่งไร ประโยชนแ์ละสารอาหารท่ีร่างการ

ตอ้งการในแต่ละวนั ซ่ึงสารอาหารเหล่าน้ีจะไดจ้ากการบริโภคนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม และคุณค่าทางโภชนาการต่อ

การด่ืมหน่ึงคร้ัง  และกลยทุธ์ดา้นการตลาดโดยใชพ้รีเซ็นเตอร์ท่ีมีความน่าเช่ือถือในเร่ืองการดูแลสุขภาพมาเป็นคน

ส่ือสารขอ้มูลดา้นโภชนาการท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากการบริโภคนมถัว่เหลือง  

ส่วนของตลาด To Be Healthy การทาํการตลาดในคนกลุ่มน้ี จะตอ้งใชเ้นน้กลยทุธ์ผลิตภณัฑ ์ในดา้น

สารอาหารท่ีจะไดรั้บ และคุณค่าทางโภชนาการสูงทั้งในดา้นแคลเซียมสูง เพ่ิมสูตรใหมี้ความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

ไม่วา่จะเป็น สูตรปราศจากครอเรสโตรอลและไม่มีนํ้าตาล สูตรผสมธญัพืชต่างๆ และใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประโยชน์

และสารอาหาร่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากธญัพืชชนิดนั้นๆ โดยท่ีไม่ตอ้งเนน้ประโยชนจ์ากการบริโภคนมถัว่เหลือง

พร้อมด่ืมมากนกั เพราะคนกลุ่มน้ีรับรู้ถึงประโยชนข์องนมถัว่เหลืองเพียงพอแลว้ ควรเนน้ท่ีธญัพืชท่ีเสริมเขา้ไป

แทน 

ขอ้เสนอสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ในการทาํแบบสอบถาม ปริมาณขอ้คาํถามควรนอ้ยกวา่น้ีในเร่ืองของส่วนประสมทางการตลาดดา้น

สินคา้ เพราะบางขอ้มีความใกลเ้คียงกนั สามารถทาํเป็นขอ้เดียวได ้ เพ่ือไม่ใหเ้สียเวลาของผูต้อบแบบสอบถาม 

นอกจากน้ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม อาจตอบไม่เป็นความจริง ตอบเพราะเหตุผลอ่ืนๆ ไม่ไดต้ั้งใจตอบ

แบบสอบถาม อาจใชก้ารทาํ Focus Group เขามาช่วย เพราะจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงท่ีสุดกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีบริโภคนม

ถัว่เหลืองพร้อมด่ืมจริงๆ 

2. ควรเพ่ิมปัจจยัในการศึกษาดา้นการใชชี้วิตประจาํวนัของผูบ้ริโภคเขา้ไป เพราะเน่ืองจากการศึกษาดา้น

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค น่าจะมีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบการใชชี้วิตของผูบ้ริโภคดว้ย 
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การเพิม่ประสิทธิภาพคลงัสินค้า และลดปริมาณสินค้าคงคลงั 

ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทัย 

An efficiency improvement Warehouse and Reduce Product 
For Sawankalok Provincial Electricity Authority in Sukhothai District 

 

จิตรายุบล  ปภุสะโร0

1 และ วนัชัย รัตนวงษ์1

2 และ ประพนัธ์ศักดิ์ บูรณะประภา2

3 

Jitrayubol Papusaro and Wanchai Rattanawong and Prapansak Buranaprapa 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคใ์นการจดัการคลงัสินคา้ท่ีใชใ้นการเก็บรักษามิเตอร์  ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาํเภอสวรรค

โลก จงัหวดัสุโขทยั โดยผูว้จิยัไดเ้สนอแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดปริมาณสินคา้คงคลงั ดงัน้ี 1. การนาํเคร่ืองมือ

มาช่วยในการวาง Layout ของคลงัสินคา้ให้เหมาะสม  โดยการคาํนวณจดักลุ่มสินคา้   ตามลาํดบัความสาํคญัดว้ยวิธี ABC 

Classification  2.การปรับปรุงการควบคุมสินคา้คงคลงั โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access มาปฎิบัติแทนการทาํงาน

แบบเดิม  ซ่ึงจะช่วยลดขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน และลดเวลาในกระบวนการทาํงาน ผลจากการทดลองใช ้  พบวา่เวลาใน

กระบวนการ การบนัทึก  แกไ้ข และจดัพิมพเ์ป็นรายงาน เสนอต่อผูดู้แลคลงั ลดลง 45.18  % กล่าวคือ ก่อนปรับปรุงใชเ้วลา 

301 วนิาที / เคร่ือง  และหลงัปรับปรุงเวลาลดลงเหลือ 165 วนิาที / เคร่ือง 3.การรวบรวมขอ้มูลและนาํมาศึกษาวธีิลดปริมาณ

สินคา้คงคลงั  โดยการวิเคราะห์อตัราการใชใ้นช่วงระยะเวลา 3 เดือน พร้อมทั้งกาํหนดจุดสั่งซ้ือสินคา้ท่ีเหมาะสม   พบวา่

มูลค่าสินคา้ในคลงัสามารถลดลงจากเดิม 24,927.77 บาท หรือ36.58% และสินคา้คงคลงัลดลง 16 เคร่ือง คิดเป็น 16.33%  

 

คาํสาํคัญ: การเพ่ิมประสิทธิภาพ ,  การลดปริมาณสินค้าคงคลงั , โปรแกรมควบคุมคลงั 

 

Abstract 

This aim of this research is to improve efficiency of electric meter’s warehouse at Sawankalok Provincial Electricity 

Authority in Sukhothai District. The researchers proposed solutions to increase performance and reduce inventories in 

the warehouse by new design layout, and using Microsoft Access as a tool in keeping inventory record. The researchers 

applied ABC analysis and proposed a new warehouse layout. The new program from Microsoft Access was developed 

by the researchers is now used to replace manual system. This software program for inventory management helps to 

decrease manual errors and process times. The results shows that processing time from record, edit and print report 

decrease 45.18% or decrease from 301 seconds to 165 seconds. Additionally, the researchers proposed new reorder point 

which be able to reduce inventory value 24,927.77 baht or 36.58%, meanwhile inventory decreasing 16 units or 16.33%. 

Keywords : efficiency improvement, warehouse management, safety control management 
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1. บทนํา    

     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ประกอบไปดว้ย 5 แผนก ไดแ้ก่ แผนกบญัชีและ

ประมวลผล แผนกก่อสร้าง แผนกปฏิบติัการและบาํรุงรักษา แผนกบริการลูกคา้ แผนกบริหารงานทัว่ไป และแผนก

มิเตอร์  ซ่ึงแผนกมิเตอร์มีคลงัสินคา้ (คลงัมิเตอร์) ท่ีทาํหน้าท่ีในการเก็บสินคา้ประเภทมิเตอร์  ทาํหน้าท่ีตั้งแต่

ขั้นตอนของการรับสินคา้ การจดัเก็บ การบริหารและควบคุมคลงั  เพ่ือใหก้ารทาํงานเป็นไปอย่างมีระบบ  สะดวก

และรวดเร็วต่อการทาํงาน    

     ทั้งน้ีในส่วนของการจะเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดปริมาณสินคา้คงคลงัลง จะตอ้งมีการศึกษาถึงสาเหตุ การ

วิเคราะห์ปัญหา การรวบรวมขอ้มูล ตลอดจนหาแนวทางเพ่ือแกไ้ข พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพคลงัสินคา้เดิม เน่ืองจาก

ความจาํกดัของทรัพยากร ทั้งสถานท่ีและบุคคลากร พนกังาน ทาํให้คลงัสินคา้มิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

อาํเภอสวรรคโลก  ตอ้งมีการปรับปรุง พฒันา แกไ้ขในหลายๆ ดา้น เช่น การจดัการคลงัสินคา้ ระบบการทาํงานท่ี

สามารถลดเวลาของพนกังานท่ีมีจาํนวนไม่เพียงพอ การจดัการสินคา้ในช่วงระยะเวลาท่ีถูกจาํกดั  รวมถึงการลด

ปริมาณสินคา้คงคลงัโดยเฉพาะสินคา้ชาํรุด รอส่งซ่อมหรือจาํหน่าย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

สมศกัด์ิ สมบูรณ์ธรรม(2548)   ศึกษาปัญหาสาเหตุความเสียหายของสินคา้และกาํหนดกลยุทธ์ในการแกปั้ญหาใน

คลงัสินคา้ โดยการใชเ้ทคโนโลยีและวิทยาการจดัการมาใชใ้นการบริหารจดัการ เพ่ือใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสูงสุด โดย

มีตน้ทุนตํ่าสุด และสามารถตอบสนองความตอ้งการให้กบัลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

แข่งขนัของผูใ้หบ้ริการ สาํหรับคลงัสินคา้ การบริหารพ้ืนท่ีใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด สนบัสนุนงานดา้นโลจิสติกส์

ใหค้รอบคลุม หรือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนมากท่ีสุด รวมทั้งมีการกาํหนดวิธีการควบคุมการปฏิบติังานใหมี้มาตรฐาน

อยู่เสมอ และมีการปรับปรุงกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งไดจ้ดัทาํขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงซ่ึงเป็น

เป้าหมายหลกัของผูบ้ริหารคลงัสินคา้ 

 

อรอุษา เมธวิภู(2543)   การพฒันาระบบคลงัสินคา้ สารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเมธากรุ๊ฟ เท

รดด้ิงเป็นการพฒันาระบบงานโดยทฤษฎีของ วงจรการพฒันาระบบ  (System Development Life Cycle)โดยจะเร่ิม

จากการกาํหนดปัญหา ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานในปัจจุบนั ออกแบบระบบใหม่ พฒันาระบบ ทดสอบ ติดตั้ง 

และบาํรุงรักษา โดยใชโ้ปรแกรม  Microsoft Access Version 97 ในการพฒันา ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ

ระบบไดผ้ลว่า ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจต่อระบบงานคลงัสินคา้ดา้นการนาํขอ้มูลเขา้ การประมวลผล ผลลพัธ์ซ่ึง

ระบบบริหารงานคลงัสินคา้เป็นเคร่ืองมือการจดัการสินคา้คงคลงัของกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจแบบซ้ือมาขายไป การ

เก็บสินคา้เขา้คลงัการรับสินคา้ การเบิก-จ่ายสินคา้ และการดูแลในเร่ืองของขอ้มูลสินคา้ให้มีความถูกตอ้งแม่นยาํ

โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยจดัการฐานขอ้มูลท่ีมีความซบัซอ้นใหมี้ความถูกตอ้งไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

 

ชนะเกียรติ สมานบุตร(2544)   ไดน้าํเสนอแนวทางปรับปรุงการกาํหนดปริมาณการสาํรองอะไหล่ของเคร่ืองจกัรใน

อุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต ์ประเภทช้ินส่วนช่วงล่างและช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์โดยไดท้าํการพิจารณาโปรแกรมเพ่ือ
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ใชใ้นการควบคุมและตรวจสอบระดบัอะไหล่สาํรอง โดยใชเ้ทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบ ABC ร่วมกบัเทคนิคการหา

ค่าอะไหล่สาํรอง ท่ีคาดว่าจะใช ้และทาํการกาํหนดค่า Min – Max เพ่ือใชก้ารตรวจสอบระดบัอะไหล่สาํรอง ผลท่ี

ไดจ้ากการปรับปรุงพบว่า ปัจจุบนัมีโปรแกรมท่ีช่วยในการตดัสินใจในการจดัเก็บของเคร่ืองจกัรแต่ละเคร่ืองทาํให้

ปริมาณวสัดุคงคลงัลดลง และตน้ทุนในการสํารองอะไหล่ลดลง   และการซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรมีประสิทธิภาพ

สูงข้ึน 

 

วรธัช  สิทธิมงคล(2542)   วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการผลิตและการควบคุมพสัดุคงคลงั  ซ่ึงพบว่า

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองมือวดัและ ควบคุมอตัโนมติั  คือมีปริมาณคงคลงัสูงและ

แผนผลิตของโรงงานไม่สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ ซ่ึงจากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้  

ผูวิ้จยัไดจ้าํแนกพสัดุคงคลงัโดยใชเ้ทคนิค  ABC  และทฤษฎีเก่ียวกบั  EOQ  เขา้มาใชใ้นการแกปั้ญหา  และปรับปรุง

ระบบคงคลงั รวมไปถึงมีการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เขา้มาช่วยในการควบคุมคงคลงั   หลงัการปรับปรุง

พบวา่สามารถทาํใหป้ริมาณคงคลงั  ลดลงและแผนการผลิตท่ีวางไว ้ สามารถนาํไปใชไ้ด ้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

3. วธีิการศึกษา 

3.1 การปรับปรุงคลงัสินค้าในการจัดเกบ็มิเตอร์ 

สภาพปัญหาปัจจุบัน : 

     คลงัสินคา้ขาดประสิทธิภาพ เกิดจากพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ท่ีไม่ไดแ้บ่งแยกหมวดหมู่ไวอ้ยา่งชดัเจน เกิดการปะปนของ

มิเตอร์แต่ละประเภท ทั้งมิเตอร์ใชง้านแลว้ และมิเตอร์ใหม่, การวางสินคา้ไม่เป็นระเบียบ ทาํใหเ้กิดพ้ืนท่ีว่าง, ไม่มี

ป้ายบ่งช้ีช่ือสินคา้แต่ละประเภท (TAG) แสดงดงัรูปท่ี 1 

 
รูปที่ 1 แสดงภาพการวางสินคา้ในคลงัมิเตอร์ ท่ีไม่มีการระบุตาํแหน่งและบ่งช้ีช่ือสินคา้แต่ละประเภท 

ผงัพ้ืนท่ีจดัเกบ็มิเตอร์ภายในคลงัมิเตอร์ แบ่งพ้ืนท่ีจดัเกบ็สินคา้ตามสภาพการใชง้าน แสดงดงัรูปท่ี 2 
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รูปที่ 2 แสดงแผนผงัการจดัวางของสินคา้ในคลงัสินคา้ในปัจจุบนั 

     การจดัวางสินคา้ตามแผนผงัขา้งตน้ แสดงปัญหาแต่ละพ้ืนท่ีไม่ไดแ้บ่งแยกตามประเภทสินคา้อยา่งชดัเจน ทาํให้

มีการปะปนของมิเตอร์แต่ละประเภท และยากต่อการคน้หา 

แนวทางการแก้ไข: การแบ่งประเภทสินคา้ดว้ยระบบ ABC (ABC classification)    

 การแบ่งประเภทสินคา้ช่วยใหท้างคลงัสินคา้จดัสินคา้ไดง่้ายข้ึน และสะดวกในการจดัเรียง หรือการขนยา้ย 

(Moving) เขา้ - ออก โดยทาํการแบ่งสินคา้มิเตอร์ออกเป็น A B  และ C  จากจาํนวน ทั้งส้ิน 7 ชนิดกลุ่มขนาดของตวั

สินคา้  โดยอาศยัตวัแปร คือ มูลค่ารวมของสินคา้ภายในคลงั และ ความถ่ีของการเปล่ียนแปลงสินคา้ภายในคลงั

มิเตอร์ (Fast moving) จะสามารถแบ่งกลุ่มประเภทสินคา้ ไดด้งัแสดงตามตาราง 

 

ตารางที่ 1  แสดงการแบ่งกลุ่มสินคา้มิเตอร์ตามจาํนวน และมูลค่ารวมของสินคา้ 

 

กลุ่มสินค้า คําอธิบายของวัสดุ 

%มูลค่า

สินค้า movement เขตรายการ 

0001 METER,WATTHOUR,1 P,2 W 5(15)A.,O/D 56% 489 a 

0009 METER,WATTHOUR 1 P, 2 W 15(45) A. O/Dm 23% 198 b 

0010 METER,WATTHOUR 1 P, 2 W 30(100)A. O/D 2% 6 

c 

0107 METER,WATTHOUR 3P 4 W 380/220 V.15(45)A. 1% 12 

0108 METER,WATTHOUR 3P 4W 380/220 V.30(100)A. 9% 24 

0512 METER, TOU,3P 3W 110V 5 A (AMR) 5% 1 

0514 METER, TOU,3P 4W 220/380V 5(6) A(AMR) 5% 0 

รวม      100% 730   
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     จากการแบ่งมิเตอร์ ดว้ยวิธี ABC    และวิเคราะห์การจดัเรียงสินคา้เขา้คลงั ตามขนาดและกลุ่มของสินคา้ ดงันั้น 

การเพ่ิมประสิทธิภาพของคลงัสินคา้ในการจดัเก็บมิเตอร์ จึงใหค้วามสาํคญักบั การใชง้าน ความยากง่ายของ

พนกังานต่อการเขา้ถึงตาํแหน่งท่ีตั้ง   แลว้จึงนาํไปจดัคลงัตาม เขตรายการ แบ่งตามตามประเภทและกลุ่มดงัน้ี          

 

รูปที่ 3  แสดงผลการจดัแบ่งมิเตอร์ แยกประเภท และกลุ่มสินคา้ 
 

3.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลย ีMicrosoft access เพ่ือช่วยเพิม่ประสิทธิภาพแทนระบบเดิม 

สภาพปัญหาปัจจุบัน :  

จากขอ้จาํกดัของกระบวนการทาํงานของพนกังาน เร่ิมตั้งแต่การตรวจรับสินคา้มิเตอร์เขา้ในคลงั  จนถึง

การจดัทาํรายงานเพ่ือนาํเสนอต่อกรรมการตรวจนบัสินคา้ประจาํเดือน  เป็นการบนัทึกดว้ยลายมือ  ทาํใหก้ารจดัการ

คลงัสินคา้อาจเกิดปัญหา  เช่น ปัญหาการเบิก-จ่ายท่ีล่าชา้ ปัญหาในการใชร้ะบบลายมือเขา้มาจดบนัทึก ปัญหาการ

คน้หา ในระยะยาว 

     
รูปที ่4 แสดงกระบวนการทาํงานและเอกสารในการตรวจรับ และส่งออกมิเตอร์ 
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แนวทางแก้ไข : 

     นาํ Microsoft access มาใช้ ในการจดัการสินคา้คงคลงั เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีง่ายต่อการใชง้าน, สามารถ

ติดตั้งในองคก์รไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย, นาํไปOJT ให้ผูใ้ชง้านไดท้นัที ไม่ยุ่งยากและ สามารถพฒันาหรือนาํไป

ประยกุตใ์ชต่้อหรือแกไ้ขไดง่้าย แสดงดงัรูปท่ี 5 

 

 
 

 
รูปที ่5  แสดงหนา้จอการใชข้องโปรแกรม และรูปแบบรายงาน  

 

     จากการใชเ้วลาเป็นเกณฑใ์นการประเมินพบวา่    กระบวนการตรวจเช็คมิเตอร์คงคลงั เทียบกบัขอ้มูลแผนก    ท่ี

เป็นจุดคอขวด (Bottle neck) เน่ืองจากใชเ้วลานานในการปฎิบติังาน เม่ือใชโ้ปรแกรมสามารถลดระยะเวลาใน

กระบวนการได ้45.18%    รายละเอียดแสดงตามตารางท่ี 2 

        แบบเดิม   เวลาเฉล่ีย (วินาทึต่อเคร่ือง)     ใชเ้วลารวม   301 วินาที / เคร่ือง 

        แบบใหม่  เวลาเฉล่ีย (วินาทึต่อเคร่ือง)     ใชเ้วลารวม  165 วินาที / เคร่ือง 
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ตารางที่ 2  ตารางเปรียบเทียบเวลาในกระบวนการทาํงาน 

 

ลาํดบัที่ กระบวนการควบคุมคลงัย่อยมเิตอร์ 

เวลาเฉลีย่ 

(วนิาที/เคร่ือง)  

แบบเดมิ 

เวลาเฉลีย่ 

(วนิาที/เคร่ือง)  

แบบใหม่   

1  ตรวจสอบมิเตอร์รับเขา้คลงั  60 60 

2  บนัทึกลงแบบฟอร์มดว้ยมือ 75 33 

3  จดัเกบ็และจ่ายมิเตอร์จากคลงั 30 30 

4  รับขอ้มูลจากแผนก - -  

5  ตรวจเช็คมิเตอร์คงคลงัเทียบกบัขอ้มูลในระบบ 102 40 

6  จดัพิมพข์อ้มูลตามท่ี กฟภ. กาํหนด 34 2 

เวลาเฉลีย่รวม 301 165 

 

3.3 การลดปริมาณสินค้าคงคลงั 

สภาพปัญหาปัจจุบัน : 

     การถูกควบคุมปริมาณสินคา้ในคลงั  โดยส่วนกลาง ทาํให้ทางคลงัสินคา้  ไม่สามารถกาํหนดปริมาณสินคา้ท่ี

เหมาะสมท่ีสุดในการจดัเกบ็สินคา้คงคลงัได ้  อีกทั้งยงัทาํใหมู้ลค่าของสินคา้มีมูลค่าสูงเกินความตอ้งการ 

แนวทางการแก้ไข:  

     การหาจุดสั่งซ้ือเพ่ิม  Re order point เพ่ือช่วยลดปริมาณสินคา้คงคลงัจากการเก็บสินคา้ หรือจากการสั่งสินคา้ 

แสดงตามตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3  ตารางเปรียบเทียบการสัง่ซ้ือแบบเดิม กบั จุดสั่งซ้ือเพ่ิม ของคลงัมิเตอร์ 

กลุ่ม

สินค้า 
คําอธิบายของวัสดุ 

ปริมาณสูงสุด

ที่กาํหนด 

order point reorder point reorder point 

จุดส่ังซ้ือเดมิ จุดส่ังซ้ือเพิม่ มูลค่าเฉลีย่สินค้า 

0001 

METER,WATTHOUR,1 P,2 W 

5(15)A.,O/D 240 65 67 

                  

484.00  

0009 

METER,WATTHOUR 1 P, 2 W 

15(45) A. O/Dm 120 20 10 

                  

499.00  

0010 

METER,WATTHOUR 1 P, 2 W 

30(100)A. O/D 20 3 3 

               

1,190.00  
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ตารางที่ 3  (ต่อ) 

กลุ่ม

สินค้า 

คําอธิบายของวัสดุ ปริมาณสูงสุด

ที่กาํหนด order point reorder point reorder point 

0107 

METER,WATTHOUR 3P 4 W 

380/220 V.15(45)A. 20 5 2 

               

1,639.00  

0108 

METER,WATTHOUR 3P 4W 

380/220 V.30(100)A. 10 3  1 

               

1,958.00  

0512 

METER, TOU,3P 3W 110V 5 A 

(AMR) 2 1 1 

               

3,575.00  

0514 

METER, TOU,3P 4W 220/380V 5(6) 

A(AMR) 2 1 1 

               

5,490.00  

 

     จากการเปรียบเทียบการใชจุ้ดสั่งซ้ือเพ่ิม ท่ีทาํใหมู้ลค่า และปริมาณสินคา้ท่ีเกิดจากการจดัเก็บสูงเกินไป สรุปผล

การแกไ้ขปัญหาไดด้งัน้ี 

        -มูลค่าสินคา้คงคลงัลดลง 18.75 % 

        -มิเตอร์ใหม่คงคลงัลดลง 16 เคร่ือง 

        -พนกังานสามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการสัง่สินคา้ได ้

        -พ้ืนท่ีคลงัสินคา้วา่งมากข้ึน จากการเกบ็สินคา้ตามจุดสัง่ซ้ือเดิม เน่ืองจากปริมาณสินคา้คงคลงัลดลง 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     1. การปรับปรุงคลงัสินคา้ในการจดัเกบ็มิเตอร์: การจดัเรียงแบบ ABC สามารถจดัเกบ็ และจดัเรียงไดส้ะดวกมาก

ข้ึน ซ่ึงสามารถช่วยลดระยะเวลาในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ เน่ืองจากไดมี้การแบ่งสินคา้ตามประเภท และความถ่ีใน

การเคล่ือนยา้ย   ทาํใหพ้นกังานสามารถเขา้ถึงง่าย และรวดเร็ว   ทาํประสิทธิภาพในการใชง้านคลงัสูงข้ึน 

     2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Microsoft access เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพแทนระบบเดิม: การนาํโปรแกรม 

Microsoft access มาช่วยในการบนัทึกกระบวนการรายงานการควบคุมมิเตอร์ พบว่าระยะเวลาในกระบวนการท่ี

ล่าชา้ลดลงถึง 45.18 % นอกจากน้ียงัสามารถช่วยใหพ้นกังานผูป้ฎิบติัหนา้ท่ีทาํงานไดส้ะดวก ขั้นตอนไม่ซับซ้อน   

และช่วยลดขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

     3. การลดปริมาณสินคา้คงคลงั:  การหาจุดสั่งซ้ือเพ่ิม  Re order point ทาํให้มูลค่าสินคา้คงคลงั  ลดลงจาํนวน 

24,927.77 บาท  หรือ 36.58%    โดนก่อนปรับปรุง มูลค่าสินคา้คงคลงั  68,144  บาทและหลงัปรับปรุงลดลงเหลือ   

43,216   บาท  ทั้งน้ียงัทาํใหป้ริมาณสินคา้ในคลงัลดลง  16  เคร่ือง  
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  5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     การเพ่ิมประสิทธิภาพคลงัสินคา้ และลดปริมาณสินคา้คงคลงัของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาํเภอสวรรคโลก  

จงัหวดัสุโขทยั ยงัขาดผูดู้แลประจาํ ทาํใหก้ารจดัสินคา้ไม่มีระเบียบ แมท้างองคก์รจะมีการจดัทาํกิจกรรม เช่น 5ส 

หรือการเขา้มาตรวจนบัของส่วนกลางอยูเ่ป็นประจาํ แต่การลงมือปฎิบติัไม่เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง จึงไดน้าํเสนอและ

อธิบายแก่ผูจ้ดัการและหวัหนา้แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                                    187 

 

บรรณานุกรม 

 

[1]  คาํนาย อภิปรัชญาสกลุ, 2553 ช่ือหนงัสือ. คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้  (WAREHOUSE AND 

DISTRIBUTION CENTER) พิมพค์ร้ังแรก สถานท่ีพิมพ:์ สาํนกัพิมพ ์โฟกสัมีเดีย แอนด ์พบัลิชช่ิง   

[2]  ชนะเกียรติ สมานบุตร, 2544 งานวิจยั: กรณีศึกษา อุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนตป์ระเภทช้ินส่วนช่วงล่างและ

ช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์ในหวัขอ้เร่ืองการกาํหนดปริมาณการสาํรองอะไหล่ของเคร่ืองจกัร  อุตสาหกรรมช้ินส่วน

รถยนตป์ระเภทช้ินส่วนช่วงล่างและช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์

[3]  วรธชั  สิทธิมงคล, 2542 งานวิจยั: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองมือวดั และเคร่ืองควบคุมอตัโนมติั 

ในหวัขอ้เร่ือง การพฒันาระบบคงคลงั ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองมือวดั และเคร่ืองควบคุมอตัโนมติัทาง

อุตสาหกรรม 

[4]  สมศกัด์ิ สมบูรณ์ธรรม, 2548 งานวิจยั: กรณีศึกษาบริษทั โตมิยะ ประเทศไทย จาํกดั ในหัวข้อเร่ืองการศึกษา

ปัญหาความเสียหายของคลงัสินคา้และกาํหนดกลยทุธ์ในการแกไ้ขปัญหาในคลงัสินคา้ 

[5]  อรอุษา เมธวิภู, 2543 งานวิจยั: กรณีศึกษาหา้งหุน้ส่วนจาํกดัเมธากรุ๊ฟ เทรดด้ิง ในหวัขอ้เร่ือง การพฒันาระบบ

คลงัสินคา้ สารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                                      188 

 
 

การศึกษาความแตกต่างระหว่างผู้ที่มียอดชําระคงค้างและไม่มียอดชําระคงค้าง โดยใช้

ข้อมูลด้านพฤตกิรรมและความรู้ทางการเงนิของผู้ใช้บัตร 

Discrimination between the credit outstanding and available credit 

by using behavior data and financial literacy of card holder 

 

จิตรีย์ นิธิคุณรัฐเลิศ1 และ ธฤตพน อู่สวสัดิ์2 และจีรเดช อู่สวสัดิ์3 

Jitri Nithikhunratlert and Thitapon Ousawat and Chiradet Ousawat 

 

บทคดัย่อ 

ผูท่ี้มีบตัรเครดิตสามารถสร้างประโยชนจ์ากการใชจ่้ายผ่านบตัรได ้แต่มีจาํนวนไม่นอ้ยท่ีตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมจาก

การใชบ้ตัรเครดิต เช่น ดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมุ่งท่ีจะศึกษาความแตกต่างของกลุ่มคน 2 กลุ่ม คือ 1) 

กลุ่มท่ีไม่มียอดชาํระคงคา้ง (กลุ่มท่ีไดป้ระโยชน์จากการใชบ้ตัร) และ  2) กลุ่มท่ีมียอดชาํระคงคา้ง (กลุ่มท่ีตอ้งจ่าย

ดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ เงินเพ่ิม ฯลฯ) ซ่ึงเลือกใชข้อ้มูลดา้นพฤติกรรมและความรู้พ้ืนฐานดา้นการเงิน (Financial Literacy) 

ของผูใ้ช้บัตรในการจาํแนกความแตกต่าง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล จาํนวน 400 ตัวอย่าง 

ประชากรคือพนกังานบริษทัเอกชนผูใ้ชบ้ตัรเครดิตในเขตกทม. จากการศึกษาพบว่าสัดส่วนระหว่างผูท่ี้ไม่มียอดชาํระ

คงคา้ง และผูท่ี้มียอดชาํระคงคา้ง คือ 49:51 ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โสด จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มีรายได ้15,000-30,000 บาท มีบตัรเครดิตท่ีใชอ้ยู่ 2 ใบ และจากขอ้มูลท่ีกล่าวมา ส่ิงท่ีมีผลต่อยอดชาํระคง

คา้งคือ รายได ้และระดบัการศึกษา นอกจากน้ีผลการศึกษาความแตกต่างของทั้งสองยงัพบว่าตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

คือปัจจยัดา้นพฤติกรรมและความรู้ทางการเงินของผูใ้ชบ้ตัรมีผลต่อการจาํแนกกลุ่มทั้งสองกลุ่ม โดยกลุ่มท่ีไม่มียอด

ชาํระคงคา้งจะมีคะแนนรวมดา้นพฤติกรรมและความรู้ทางการเงิน สูงกวา่ผูท่ี้มียอดชาํระคงคา้ง   

Abstract 

The people who have credit cards can benefit from spending through the card. However, there are a lot of 

additional costs involved with using credit cards, such as interest on penalties. Therefore, this research is aimed at 

studying the differences of two groups of people, which are 1) Non-outstanding group(the group gets beneficial 

from credit card) 2) outstanding group (the group need to pay interests, penalties, surcharges and etc..) The 

studies classify behavior and financial literacy of card holders to arrange the differences. Under the assumption 

realized behaviors and financial literacy information influence both groups become different by using 400 series 

ofquestionnaires to aggregate the data and choose Bangkok private sectors as sample representatives. The truth is 

indicating the proportions between non-outstanding and outstanding are obligated, which is 49:51. Then, personal  

1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย email: mint-jantani@hotmail.com 
2 อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                                      189 

 
 
 

information find out most respondents are women, single, bachelor degree graduated with 15000-30000 baht 

salaries and holding 2 credit cards. As described earlier, revenue and degree level are resulted in the outstanding. 

Furthermore the differences of 2 groups conclusion, both behavior and basically financial knowledge of card 

holders prove the studies confirm that behavior and financial literacy factor of credit holders influence two group 

classifications and non-outstanding group has a total score both behavior and financial literacy higher than 

outstanding group. 

 

1. บทนํา 

จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า ยอดหน้ีคา้งชาํระของบตัรเครดิตเพ่ิมสูงข้ึนจากปีก่อนๆ และมี

แนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ นอกจากยอดคงคา้ง ณ ส้ินเดือนแลว้ ยงัมีหน้ีท่ีคา้งจ่ายนานเกิน 3 เดือนเพ่ิมข้ึนดว้ย หลาย

คนมีบัตรเครดิตไวใ้ช้งานหลายใบจากหลายผูใ้ห้บริการด้วยเหตุผลท่ีแตกต่างกนัออกไป บางคนอยากไดสิ้ทธิ

ประโยชน์และส่วนลด บางคนตอ้งการมีไวใ้ชส้าํรองตอนฉุกเฉิน หรือมีหลายใบเน่ืองจากใชบ้ตัรเดิมจนวงเงินเต็ม

แลว้ จะเห็นไดว้า่แต่ละคนมีพฤติกรรมในการใชบ้ตัรแตกต่างกนัออกไป และพฤติกรรมเหล่าน้ีกส่็งผลต่อการชาํระ

หน้ีบตัรเครดิตดว้ย เช่น ถา้คนท่ีใชบ้ตัรเดิมจนวงเงินเตม็แลว้มาใชบ้ตัรใหม่นัน่หมายความว่าในการจ่ายหน้ีบตัรเดิม

นั้นจะเป็นเพียงการจ่ายขั้นตํ่าหรือจ่ายเท่าท่ีมีเพ่ือรักษาสถานะภาพเครดิตบูโรไว ้แลว้ก็ยอมจ่ายดอกเบ้ียบตัรเครดิต

ไป และการจ่ายบตัรใบใหม่ก็จะเป็นไปในทาํนองเดียวกนั นอกจากน้ีจากงานวิจยัของสถาบนัคีนนัแห่งเอเชียพบว่า 

กลุ่มคนท่ีขาดความรู้ทางการเงินส่วนใหญ่จะจ่ายชาํระหน้ีเพียงขั้นตํ่าท่ีเรียกเก็บเพราะขาดความรู้ในเร่ืองดอกเบ้ีย

และค่าปรับ มีทศันะคติในการใชจ่้ายเป็นบวก จะเห็นไดว้า่พฤติกรรมและความรู้พ้ืนฐานดา้นการเงินมีผลต่อการจ่าย

ชาํระหน้ีบตัรเครดิต งานวิจยัน้ีจึงจะจาํแนกกลุ่มผูใ้ชบ้ตัรออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มท่ีมียอดชาํระคงคา้ง และ 2) 

กลุ่มท่ีไม่มียอดชาํระคงคา้ง โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมและความรู้ทางการเงิน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

ทกัษะทางการเงิน (Financial Literacy) เป็นลกัษณะเฉพาะบุคคลไม่สามารถวดัไดโ้ดยตรง จาํเป็นตอ้งใชต้วัแปร

หรือปัจจยัต่างๆ เพ่ือท่ีจะบอกว่าผูใ้ดคือผูท่ี้มีทกัษะทางการเงิน หลายประเทศไดท้าํการศึกษาและสาํรวจประชากร

ในประเทศของตัวเอง ซ่ึงในการศึกษาหลายๆแห่ง ก็มีการกาํหนดนิยาม แบบสอบถาม และการประมวลผลท่ี

แตกต่างกนัออกไป แต่ท่ีเป็นท่ียอมรับในหลายประเทศ คือนิยาม แบบสอบถาม และการประมวลผลของ OECD ซ่ึง

ทางธนาคารแห่งประเทศไทยไดน้าํมาปรับใช้เพ่ิอวดัทกัษะทางการเงิน และโครงสร้างการวดัทกัษะทางการเงิน 

ประกอบดว้ย ความรู้ พฤติกรรม และทศันคติทางการเงิน ดา้นความรู้ในท่ีน้ีเป็นความรู้พ้ืนฐานทางดา้นการเงิน เช่น 

การหาร เงินเฟ้อ การคิดดอกเบ้ีย ดา้นพฤติกรรม เป็นพฤติกรรมเก่ียวกบัการเงิน เช่น การไตร่ตรองก่อนซ้ือ การจ่าย

บิล การบริหารจดัการเงิน การออม การตัง่เป้าหมายทางการเงิน ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัเงินมี

ความสมัพนัธ์กบัรายได ้ค่าใชจ่้าย อุปนิสยัส่วนตวั และการวางแผนของแต่ละบุคคล และดา้นทศันคติทางการเงิน ท่ี

เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ซ่ึงมีทั้งดา้นบวกและลบ      
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จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (สิรีรัตน ์เชษฐสุมน และ ผอ่งพรรณ ตรัยมงคลกลู,2557) ศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุ

ท่ีมีผลต่อการก่อหน้ีของนกัศึกษาปริญญาตรี พบว่า รายไดค้าดการณ์หลงัเรียนจบ ค่าครองชีพ ความคาดหวงัใน

อรรถประโยชน์จากการศึกษาฯ พฤติกรรมบริโภคนิยม ทศันคติต่อสภาวะเศรษฐกิจ ความกดดนัทางการเงิน รายได้

ของครอบครัว ทศันคติเชิงบวกต่อการก่อหน้ี อาํนาจซ้ือและทรัพยสิ์นของนกัศึกษา จาํนวนเงินออม และรายไดต่้อ

เดือน มีผลทาํให้นกัศึกษาก่อหน้ีเพ่ิม ในขณะท่ีการก่อหน้ีจะลดลงเน่ืองจาก สมรรถนะตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง การเรียนรู้ทางการเงิน เงินออมต่อเดือน ความตระหนักในการออม และการบริหารจดัการการเงินของ

นกัศึกษา (ดลฤดี สุวรรณกุล, 2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระต่อความน่าจะเป็นในการผิดนดัชาํระหน้ีบตัรเครดิตของ

ประชาชนในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ พบวา่ คนส่วนใหญ่จะเลือกชาํระหน้ีแบบเตม็จาํนวน และยอดหน้ีคงคา้งชาํระ ณ 

ปัจจุบันมีผลในการผิดนัดชําระ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (วรณัฏฐกานต์ นุชพุ่ม, 2557) ศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการชาํระหน้ีบตัรเครดิต ธนาคารพาณิชยไ์ทยในเขตกทม. ซ่ึงพบว่า คนส่วนใหญ่เลิอกชาํระหน้ีบตัรแบบ

เต็มจาํนวน ซ่ึงคนกลุ่มน้ีมีความรู้ในการคาํนวณดอกเบ้ีย และความรู้เร่ืองเครดิตบูโร (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 

2556) สาํรวจทกัษะทางการเงินของคนไทย พบว่า คนไทยคะแนนดา้นความรู้ทางการเงิน ตํ่าท่ีสุด มากกว่าคร่ึงไม่

เขา้ใจเร่ืองการคิดดอกเบ้ีย นโยบายคุม้ครองเงินฝาก และมูลค่าเงินตามเวลา นอกจากน้ียงัพบว่ากลุ่มผูท่ี้มีรายไดต้ํ่า 

ประสบปัญหาจากการกูย้ืม เน่ืองจากไม่สนใจภาระดอกเบ้ียท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต สนใจเพียงวงเงินอนุมตัเท่านั้น 

(สถาบนัคีนนั, 2558) สาํรวจทกัษะทางการเงิน โดยมุ่งกลุ่มท่ีมีความรู้ดา้นการเงินตํ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ นกัเรียน/นกัศึกษา 

แรงงานรายไดน้อ้ย เกษตรกร พบว่า ค่าแรงงานในไทยตํ่า ทาํใหแ้รงงานส่วนใหญ่แกปั้ญหาโดยการก่อหน้ี บางคน

ถือบตัรเครดิตเกิน 5 ใบ และเลือกชาํระเพียงขั้นตํ่า เน่ืองจากขาดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการเรียกเกบ็ดอกเบ้ียและค่าปรับซ่ึงอาจทาํใหห้น้ีสินเพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่าในอนาคต 

 

3. วธีิการศึกษา 

งานวิจัยน้ีเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีปฐมภูมิ (Primary Data) ประชากรท่ีจะศึกษาคือ พนักงาน

บริษทัเอกชน ท่ีมีการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีของ 

Roscoe ในการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงจะใช้กลุ่มตัวอย่างรวม 400 ตัวอย่าง แบบสอบถามท่ีใช้

ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ีเป็นขอ้มูลทัว่ไป ส่วนท่ีใชค้ดักรองกลุ่มตวัอยา่งและจาํแนกกลุ่ม และส่วนท่ีเป็น

คาํถามวดัทกัษะทางการเงิน สาํหรับคาํถามท่ีใชใ้นการจาํแนกกลุ่มตวัอย่างนั้นจะเป็นคาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการ

จ่ายชาํระหน้ีบตัรเครดิต เร่ิมเก็บรวบรวมตั้งแต่วนัท่ี 18-28 มกราคม 2560 โดยการเก็บ online และเก็บเป็น Paper 

base ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั ในการเก็บแบบ online จะทาํการแปะแบบสอบในเวบ็ไซตต่์างๆ และจะมีคาํถามท่ีใชค้ดั

กรองผูต้อบแบบสอบถามวา่เป็นไปตามเง่ือนไขในการทาํการคน้ควา้หรือไม่ ถา้ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขในแต่ละขอ้

จะส้ินสุดการทาํแบบสอบถามทนัทีและจะไม่นาํแบบสอบถามดงักล่าวมาใช ้สาํหรับการเกบ็แบบ Paper base เลือก

แจกแบบสอบถามในเขตดอนเมือง ดินแดง และยานนาวา และสําหรับชุดตวัอย่างท่ีมีปัญหาการตอบขา้มจะไม่ถูก

นาํมาใชง้าน สุดทา้ยนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ย Crosstabs Chi-square และ ANOVA   
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

งานวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรม ศึกษาปัจจยัดา้นความรู้ทางการเงินของผูใ้ชบ้ตัร 

และเพ่ือคน้หาปัจจยัดา้นพฤติกรรมและความรู้ ท่ีสามารถใชจ้าํแนกผูใ้ชบ้ตัรทั้ง 2 กลุ่ม  

ดา้นขอ้มูลทัว่ไป จากการศึกษาพบวา่ จาก 400 ตวัอยา่ง มีผูท่ี้ไม่มียอดชาํระคงคา้ง และไม่เคยจ่ายชาํระล่าชา้ 194 

คน และเป็นผูท่ี้มียอดชาํระคงคา้ง 206 คน หรือคิดเป็นอตัราส่วน 49:51 ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น เพศ

หญิง อายุ 30-39 ปี โสด จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี เงินเดือน 30,000-50,000 บาท มีบตัรเครดิตจาํนวน 2 ใบ แต่

ถา้พิจารณาตามสัดส่วนของผูต้อบแบบสอบถามเป็นร้อยละของจาํนวนผูต้อบในแต่ละตวัเลือก จะพบว่า ผูท่ี้ไม่มี

ยอดชาํระคงคา้งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 40-49 ปี สถานะภาพสมรส การศึกษาระดบัปริญญาเอก ปริญญาโท 

และปริญญาตรี ตามลาํดับ มีรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทข้ึนไป และมีบัตรเครดิตตั้ งแต่ 4 ใบข้ึนไป และจากการ

ทดสอบทางสถิติ ท่ีระดบันยัสําคญั Sig < 0.05 พบว่า ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน มีผลต่อผูใ้ชบ้ตัรทั้ง 2 

กลุ่มแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (ปฏิเสธ H0) 

ตวัแปรอสิระ 

ทักษะทางการเงนิ (Finance Literacy) 

- ความรู้เกีย่วกบัการเงนิ 

- การหาร 

- มูลค่าของเงินตามเวลา 

- คาํนวณดอกเบ้ียสินเช่ือ 

- คาํนวณเงินตน้และดอกเบ้ีย 

- คาํนวณดอกเบ้ียทบตน้ 

- เครดิตบูโร 

- นโยบายคุม้ครองเงินฝาก 

- ทัศนคตแิละพฤตกิรรมทางการเงนิ 

- มีความสุขกบัการใชเ้งินมากกว่าการออม 

- ไตร่ตรองก่อนซ้ือ 

- จ่ายบิลตรงเวลา 

- ดูแลการเงินใกลชิ้ด 

- ตั้งเป้าหมายระยะยาว 

- ตดัสินใจการเงินและจดัทาํบญัชี 

- มีการออม 

- เปรียบเทียบขอ้มูลก่อนซ้ือ 

- ไม่กูเ้งินเม่ือไม่พอใช ้

ตวัแปรตาม 

สภาวะคงค้าง 

“มียอดชาํระคงคา้ง” 

“ไม่มียอกชาํระคงคา้ง” 
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ดา้นความรู้ทางการเงิน พบว่าคะแนนเฉล่ียของทั้ง 2 กลุ่มใกลเ้คียงกนั กลุ่มท่ีไม่มียอดชาํระคงคา้งได ้4.81 คะแนน 

และกลุ่มทีมียอดชําระคงคา้งได้ 4.40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน จะเห็นได้ว่าทั้งสองกลุ่มมีคะแนนเฉล่ียท่ี

ใกลเ้คียงกนั แต่ก็มีขอ้ท่ีตอบผิดแตกต่างกนั โดยในขอ้ท่ีถามเก่ียวกบัคาํถามเก่ียวกบัการหาร การคาํนวณดอกเบ้ียเงินกู ้

และนโยบายคุม้ครองเงินฝาก ผูท่ี้ไม่มียอดชาํระคงคา้งตอบผิดมากกว่า และขอ้ท่ีถามเก่ียวกบั เงินเฟ้อ การคิดเบ้ียเงิน

ฝาก คาํนวณดอกเบ้ียทบตน้ และเครดิตบูโร ผูท่ี้มียอดชาํระคงคา้งตอบผิดมากกวา่ 

ดา้นทศันคติและพฤติกรรม พบว่าผูท่ี้ไม่มียอดชาํระคงคา้ง มีทศันคติเชิงบวกในการใชจ่้ายมากกวา่ และไดค้ะแนน

เฉล่ียดา้นพฤติกรรมสูงกวา่ คือกลุ่มท่ีไม่มียอดชาํระคงคา้งส่วนใหญ มีพฤติกรรมการไตร่ตรองก่อนท่ีจะซ้ือ จ่ายเงินตรง

ตามเวลา ติดตามการเงินของตนเองอยา่งใกลชิ้ด วางเป้าหมายทางการเงิน มีการบริหารเงิน มีการออม มีการเปรียบเทียบ

ผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีดีกวา่ และมีส่วนร่วมในการวางแผนการเงิน  

จากการทดสอบสมมติฐาน (ท่ีระดบันยัสาํคญั Sig < 0.05) พบวา่ ความรู้พ้ืนฐานทางการเงิน ทศันคติและพฤติกรรม 

มีผลทาํให้ผูใ้ช้บัตรทั้ ง 2 กลุ่ม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั (ปฏิเสธ H0) และถา้ไล่เรียงคาํถามแต่ละข้อจะพบว่า มี

คาํถามดา้นความรู้จาํนวน 3 ขอ้ ไม่มีผลทาํให้ผูใ้ช้บตัรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั (ยอมรับ H0) ไดแ้ก่ 1)

คาํถามเก่ียวกบัการหาร 2)การคาํนวณดอกเบ้ียเงินกู ้และ 3) นโยบายคุม้ครองเงินฝาก และในส่วนของคาํถามท่ีเหลือ

ทั้ งหมด ในด้านความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม จากการทดสอบ พบว่ามีผลทาํให้ผูใ้ช้บัตรทั้ ง 2 กลุ่ม แตกต่างกัน 

(ปฏิเสธ H0) เช่น เงินเฟ้อ การคิดเบ้ียเงินฝาก คาํนวณดอกเบ้ียทบตน้ และเครดิตบูโร มีพฤติกรรมการไตร่ตรองก่อนท่ี

จะซ้ือ จ่ายเงินตรงตามเวลา ติดตามการเงินของตนเองอยา่งใกลชิ้ด วางเป้าหมายทางการเงิน มีการบริหารเงิน มีการออม 

มีการเปรียบเทียบผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีดีกวา่ และมีส่วนร่วมในการวางแผนการเงิน 

  

5. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีผลทาํใหค้น 2 กลุ่มต่างกนัคือ รายไดแ้ละการศึกษา 

กล่าวคือเม่ือมีรายไดม้าก การศึกษาสูง ก็มีแนวโน้มท่ีจะไม่มียอดชาํระคงคา้ง อาจเป็นไดว้่าเม่ือมีรายไดม้ากก็มีเงิน

เหลือท่ีจะออม หรือใชจ่้ายรูปแบบอ่ืน ประกอบการมีการศึกษาท่ีดีก็ทาํให้วางแผน และดูแลการเงินของตนเองได ้ดา้น

ความรู้ทางการเงินแมว้่าคะแนนรวมจะมีผลอยา่งเป็นนยัสาํคญั แต่เม่ือพิจารณาคาํถามทีละขอ้ก็พบว่าบางคาํถาม ไม่ทาํ

ให้คนทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกนัอย่างเป็นนยัสําคญั ซ่ึงคาํถามเหล่านั้นเป็นคาํถามท่ีผูท่ี้มียอดคา้งชาํระไดค้ะแนนเยอะกว่า 

แต่ในดา้นทศันคติและพฤติกรรม เม่ือพิจารณาแลว้พบว่ามีผลอย่างเป็นนยัสาํคญั ทั้งการทดสอบดว้ยคะแนนรวม และ

ทดสอบทีละขอ้คาํถาม นอกจากน้ีผลท่ีไดจ้ากขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า คนท่ีไม่มียอดชาํระคงคา้ง มีทศันคติทาง

การเงินในเชิงบวก คือชอบใชเ้งิน คิดว่าเงินเป็นส่ิงท่ีมีไวเ้พ่ือใชจ่้าย แต่กลบัเป็นผูท่ี้ไดป้ระโยชน์จากการก่อหน้ีบตัร 

อาจเพราะมีพฤติกรรมทางการเงินท่ีดี เน่ืองจากมีคะแนนพฤติกรรมท่ีสูง กล่าวคือแมจ้ะใชเ้งินเยอะ แต่ก็มีการบริหาร

จดัการ การติดตามการเงินอย่างใกลชิ้ด มีการออม การลงทุน ฯลฯ หรืออาจเพราะมีรายไดท่ี้สูง จากผลการศึกษาจะเห็น

ไดว้า่ การแกปั้ญหาหน้ีบตัรเครดิต ควรมุ่งพฒันาเร่ืองทศันคติและพฤติกรรมเก่ียวกบัเงินก่อน 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้จาํกดั คือ พิจารณาปัจจยัทีละดา้น ไมไ้ดพิ้จารณาภาพรวมทั้งหมดทั้ง 3 ดา้น และคาํถามใน

แบบสอบถามท่ีมีจาํนวนมาก ทาํใหผู้ต้อบแบบสอบถามบางคนท่ีไม่สะดวกท่ีจะใหค้วามร่วมมือ นอกจากน่ีการวดั

ระดบัทกัษาทางการเงินตามสายอาชีพ เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติม เน่ืองจากสายอาชีพท่ีแตกต่างจะมีความรู้ 

และความถนดั ท่ีแตกต่างกนัชดัเจน อาจทาํใหเ้ปรียบเทียบไดดี้ข้ึน 
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การลดความสูญเปล่าทีเ่กดิจากการรอคอยในกระบวนการให้บริการลูกค้า 

: กรณศึีกษาธนาคาร XYZ จงัหวดัขอนแก่น 

Waste Reduction due to Delayed Customer Service Process of XYZ  
: A Case Study of Bank XYZ, Khon Kaen  
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บทคดัย่อ 
     การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการไหลของกระบวนการให้บริการลูกคา้ของธนาคาร XYZ จงัหวดั

ขอนแก่น เพ่ือวิเคราะห์ความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนจากการรอคอยของกระบวนการให้บริการลูกคา้ของธนาคาร XYZ 

จงัหวดัขอนแก่น  และศึกษาการลดความสูญเปล่าจากการรอคอยในกระบวนการใหบ้ริการลูกคา้ของธนาคาร XYZ 

จงัหวดัขอนแก่น โดยผูศึ้กษามีการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากการสังเกต สัมภาษณ์ และเก็บขอ้มูลระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน รวมถึงข้อมูลจากรายงานของธนาคาร XYZ จังหวดัขอนแก่น ผลการศึกษา พบว่า การไหลของ

กระบวนการให้บริการลูกคา้ภายใตร้ะบบ IDEF มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน โดยทุกตวักิจกรรมในการบริการจะใชเ้วลา

ทั้งส้ิน 18 นาที ซ่ึงผูศึ้กษาไดใ้ชห้ลกัสารธารแห่งคุณค่า (Value Stream)  พบว่าเป็นขั้นตอนท่ีมีคุณค่า (VA) จาํนวน 

2 ขั้นตอนใช้เวลาบริการ 5 นาที คิดเป็นร้อยละ 27.78 ส่วนขั้นตอนท่ีไม่มีคุณค่าแต่จาํเป็น (NNVA) จาํนวน 2 

ขั้นตอนใช้เวลาบริการ 11 นาที คิดเป็นร้อยละ 61.11 และขั้นตอนท่ีไม่มีคุณค่า (NVA) จาํนวน 1 ขั้นตอนใชเ้วลา

บริการ 2 นาที คิดเป็นร้อยละ 11.11 ดงันั้นจะเห็นไดว้่าเม่ือมีการปรับปรุงขั้นตอนท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่าออกแลว้

ส่งผลให้กระบวนการในการให้บริการลดลงเหลือ 3 ขั้นตอน โดยใชเ้วลาลดลงไปถึงร้อยละ 50  สามารถช่วยให้

ประหยดัเวลาในการรอคอยเพ่ือท่ีจะใชบ้ริการให้มีความรวดเร็วมาก ทาํใหผู้ท่ี้มาใชบ้ริการเกิดความพึงพอใจอย่าง

มาก ดูไดจ้ากเวลาในการใหบ้ริการท่ีลดลง 

Abstract 

     The objectives of this research were to study  customer service flow, analyze wastage arising from waiting process, 

and waste reduction from waiting in customer service process of XYZ Bank, Khon Kaen Province. Data were collected 

from observation, interview, and the Bank’s report. This research found, the flow of customer service processes under 

the IDEF system, five processes, and it took 18 minutes in service system supply chain using IDEF. This study applied 

Value Stream analysis.  The activities showed that the Value-added (VA) was 27.78% using time. The Necessary but 

Non-Value Added (NNVA) was 61.11% using time and the None Value Added (NVA) was 11.11% using time. As a 

result, when the non-value-added process was improved, the service process was reduced to 3 processes, and lessen 

time to 50%. The service could be very fast. The customers were very satisfied.  

คาํสาํคัญ:ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอย, กระบวนการให้บริการลกูค้า, แผนผัง IDEF, แผนผังสายธารคุณค่า 

Keywords: Waste of delay, Customer service process, Integration Definition Function Modeling (IDEF),Value Stream Mapping 
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1. บทนํา 

 

       โลกปัจจุบนักาํลงัเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงรูปแบบการใชชี้วิต

ของผูค้น ขณะท่ีสภาวะการแข่งขนัในตลาดก็สูงข้ึน  ทาํให้ลูกคา้มีทางเลือกมากข้ึนจากความตอ้งการท่ีหลากหลาย

ยิ่งข้ึน  ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจะทาํใหธุ้รกิจในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งสถาบนัการเงินตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือความ

อยู่รอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีสามารถทาํใหธุ้รกิจดาํเนินอยูไ่ดใ้นปัจจุบนั คือ กระบวนการใหบ้ริการ

ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด โดยยึดลูกคา้เป็นจุดศูนยก์ลาง ภายใตก้ารทาํงานร่วมกนัอย่างมี

ประสิทธิภาพ พร้อมทั้ งส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงจะช่วยให้มีลูกค้าเพ่ิมข้ึนแลว้ ยงัสามารถช่วยรักษา

ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ในระยะยาว เพ่ือการเติบโตท่ีย ัง่ยืนของธนาคาร 

       ธนาคาร XYZ จงัหวดัขอนแก่น เป็นสถาบนัทางการเงินท่ีมีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกๆปี ทาํ

ให้ความสามารถในการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดไ้ม่ตรงตามท่ีลูกคา้คาดหวงัไว ้ ซ่ึงปัญหา คือ การ

รอคอยในกระบวนการใหบ้ริการลูกคา้ โดยกระบวนการใหบ้ริการของธนาคารมีขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีค่อนขา้ง

ซบัซอ้น ทาํใหเ้กิดการรอคอยในกระบวนการใหบ้ริการลูกคา้ โดยระยะเวลาท่ีจะเกิดการรอคอยไดน้ั้นจะตอ้งมีการ

รอคอยมากกวา่ 10 นาที ตามค่ามาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ ดงัรูปท่ี 1 

 

 
 

รูปที่ 1  ร้อยละการรอคอยในการใหบ้ริการลูกคา้ของธนาคาร XYZ จงัหวดัขอนแก่น 

ที่มา : ธนาคาร XYZ จงัหวดัขอนแก่น วนัท่ี 26 มีนาคม 2560 

       จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ อาทิ เช่น ดร.พานิช 

เหล่าศิริรัตน,์2554 ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการปรับปรุงกระบวนการในการบริการคนไขใ้นโรงพยาบาลเพ่ือลดการรอคอย  

Kunal Ganguly , 2012 ศึกษาการปรับปรุงกระบวนการรีดเหลก็โดยใชเ้คร่ืองมือลีนซิกส์ซิกม่าเพ่ือหาสาเหตุท่ีทาํให้

กระบวนการเกิดความล่าชา้   อจัชนก แสนไชย, 2556 ใชแ้นวคิดลีนในการปรับปรุงกระบวนการจ่ายยาใหแ้ก่ผูป่้วย

นอกเพ่ือลดการรอคอย  ส่วน กรรณิการ์ อ่วมเกิด และ มณิสรา บารมีชยั, 2555 ศึกษาการปรับปรุงกระบวนการ

ให้บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของธนาคารกรุงไทย  แต่ส่วนนอ้ยยงัไม่ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการลด

ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยในกระบวนการใหบ้ริการลูกคา้ 
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       ดว้ยเหตุน้ี ผูศึ้กษาจึงสนใจประเด็น การลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยในกระบวนการใหบ้ริการลูกคา้

กรณีศึกษาธนาคาร XYZ จงัหวดัขอนแก่น  โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาการไหลของกระบวนการใหบ้ริการลูกคา้

ของธนาคาร XYZ จงัหวดัขอนแก่น  เพ่ือวิเคราะห์ความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนจากการรอคอยของกระบวนการใหบ้ริการ

ลูกคา้ของธนาคาร XYZ จงัหวดัขอนแก่น  และเพ่ือศึกษาการลดความสูญเปล่าจากการรอคอยในกระบวนการ

ใหบ้ริการลูกคา้ของธนาคาร XYZ จงัหวดัขอนแก่น  เพ่ือใหลู้กคา้ท่ีมาใชบ้ริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดท่ีจะมาใช้

บริการต่อไปในอนาคต 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 ความสูญเปล่าจากการรอคอย 

       ความสูญเปล่าจากการรอคอย (Waiting)  เป็นหน่ึงในความสูญเปล่า 7 ตวัของแนวคิดลีน ซ่ึงความสูญเปล่าจาก

การรอคอย คือ ระยะเวลาของการรอคอยโดยปราศจากกิจกรรมใด ๆ ของคน ขอ้มูล ข่าวสารหรือสินคา้ เป็นผลทาํ

ใหเ้กิดอุปสรรคในการไหลของตวักิจกรรมต่างๆ 

2.2 กระบวนการให้บริการลูกค้า 

       กระบวนการใหบ้ริการ (Process) เป็นขั้นตอนของกระบวนการในการส่งมอบสินคา้และบริการใหก้บัลูกคา้ ซ่ึง

ในขั้นตอนของกระบวนการจะตอ้งถูกตอ้ง แม่นยาํ รวดเร็ว การให้บริการนั้นจึงจะมีประสิทธิภาพ ทาํให้ลูกคา้

สามารถเขา้ถึงบริการไดง่้าย มีความชดัเจนของขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัการบริการ ลูกคา้จึงจะเกิดความพึงพอใจ 

ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บทราบ มีการติดตามผลการบริการในดา้นต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงใหเ้หมาะสมต่อไป 

       การใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศ และสร้างความประทบัใจใหก้บัผูรั้บบริการไดน้ั้น ส่วนหน่ึงเกิดจาก ระยะเวลา ท่ีใชใ้น

การติดต่อเพ่ือรับบริการ หากการบริการใด ท่ีใช้เวลาดาํเนินการไดอ้ย่างรวดเร็ว จะเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้

ผูรั้บบริการ ไดรั้บความสะดวก และ ประหยดัเวลา จึงก่อใหเ้กิดความพึงพอใจตามมาในท่ีสุด 

2.3 แผนผงักระบวนการทางธุรกจิ IDEF (Integration Definition for Function Modeling) 

       กรมนัต์ เช้ือเจ็ดตน,2545 ใชแ้ผนผงัระบบงาน (IDEF) เป็นเคร่ืองมือในการอธิบายขั้นตอน และขอ้กาํหนดของการ

ปฏิบติั แสดงผงังาน และความสัมพนัธ์ของผงังาน การปฏิบติังาน โดยนาํผงัระบบงานเป็นแบบจาํลองโครงสร้างการ

ทาํงาน (Functional Model) ท่ีใชอ้ธิบายหนา้ท่ีของระบบงาน (System Functions) และความสมัพนัธ์ของหนา้ท่ีในระบบ 

โดยมีขอ้มูลเช่ือมโยงระหว่างหน้าท่ีการทาํงาน (Function) และแสดงถึงขอ้มูลท่ีเขา้ออกของงาน รวมถึงข้อมูลท่ีใช้

กาํหนด ควบคุมและเป็นกลไกการทาํงานต่างๆ เพ่ือสร้างความเขา้ใจของหนา้ท่ีในระบบงานไดม้ากข้ึน (Djumin S.C, 

Wibowo (Y). and Irani S.A., 2001) กล่าวว่าผงั IDEF เป็นกระบวนการธุรกิจจะประกอบดว้ยกระบวนการย่อยท่ีทาํงาน

ประสานกนั นอกจากน้ีในกิจกรรมใดๆ อาจจะมีกิจกรรมย่อยไดห้ลายกิจกรรม และกิจกรรมย่อย ใดๆ ก็อาจมีกิจกรรม

ท่ีแยกย่อยออกไปไดอี้กเร่ือยๆ ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัความซับซ้อนของกระบวนการธุรกิจท่ีแตกต่างกนั ส่วนสิทธิพร ฉันท์

เฉลิมพร ได้วิเคราะห์ปัญหาโดยประยุกต์ใช้ Integration Definition for Function Modeling (IDEF) และแผนภาพการ

ไหลของกระบวนการจดัการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการผลิตไก่สุกแช่แข็งส่งออกใน บริษทั จี.เอฟ.พี.ที. จากดั 

(มหาชน) ซ่ึงประสบปัญหาการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ล่าช้า และวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการ

ดาํเนินงานดา้นวางแผนการส่งออก สามารถลดเวลานาในการวางแผน ทาํใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่าง

รวดเร็วและเพ่ิมสมรรถภาพการส่งมอบสินคา้ตรงเวลาไดดี้ข้ึน 
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2.4 แผนผงัสารธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM) 

       เป็นแผนผงักระบวนการผลิตท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการไหลของวตัถุดิบและขอ้มูลท่ีเคล่ือนท่ีผา่นไปยงักระบวนการ

ต่างๆ ท่ีเกิดคุณค่าและไม่เกิดคุณค่าในกระบวนการผลิตโซ่อุปทานเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และเข้าใจถถึง

กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งได ้ดงันั้น VSM จึงเป็นแนวทางท่ีใชจ้าํแนกกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภทคือ กิจกรรมท่ีเพ่ิม

มูลค่า (Value Added :VA) เป็นการเปล่ียนแปลงรูปร่าง หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ใน

กระบวนการ จนนาํไปสู่ผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่าแต่จาํเป็น(Necessary but Non Value Added : 

NNVA) เป็นความสูญเปล่าแต่อาจจาํเป็นตอ้งยอมใหเ้กิดข้ึนในกระบวนการผลิต และกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่า (Non 

Value Added : NVA) ถือเป็นความสูญเปล่าและจาํเป็นตอ้งกาํจดัออกไป โดย (Fawaz AA and Jayant R, 2007) ใช ้

VSM วิเคราะห์ความสูญเปล่าของโรงงานผลิตเหล็ก และใช้เคร่ืองมือของลีนเพ่ือกาํจดัและใช้โปรแกรม Arena 

จาํลองสถานการณ์ พบวา่ ก่อนการประยุกตใ์ชเ้คร่ืองมือของลีน โรงงานมีระยะเวลาในการรอคอย 46 วนั และ เวลา

ในการทาํงาน 429,030 วินาที แต่หลงัประยุกตใ์ชเ้คร่ืองมือของลีน แลว้ใชโ้ปรแกรม Arena เพ่ือจาํลองสถานการณ์ 

พบวา่โรงงานมีเวลาในการรอคอย 12.84 วนัและเวลาในการทาํงาน 429,030 วินาที  ส่วน (Ulf  KT and Maximilian 

DB, 2012) ใช ้VSM เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการจดัซ้ือ-จดัหาของ Endovascular Stents พบวา่ มีกระบวนการทั้งหมด 

13 กระบวนการ เป็นกระบวนการท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added :VA) 2 กระบวนการ กระบวนการท่ีไม่สร้าง

มูลค่าแต่จาํเป็น (NNVA)  6 กระบวนการ และกระบวนการท่ีไม่สร้างมูลค่าเพ่ิม (Non Value Added : NVA) 5 

กระบวนการ จึงประยุกต์ใชร้ะบบควบคุมสินคา้คงคลงัแบบดึง เพ่ือใหก้ารเคล่ือนของสินคา้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

(Bhim S, Suresh KG and Surrender KS, 2011) ใช ้VSM ในโรงงานผลิตขนาดเลก็ในอินเดีย พบว่าสามารถลดเวลา

นาํ เวลาการประมวลผลสินคา้คงคลงัในระหว่างทาํงานและกาํลงัคนได  ้และ (Guo QP, Ding ZF and Mei XJ. , 

2010) ใช้ VSM วิเคราะห์กิจกรรมท่ีไม่สร้างมูลค่าและมุ่งกาํจดัโดยใชเ้คร่ืองมือของลีน พบว่า รอบเวลาการผลิต 

ลดลงจาก 21 วนัเหลือ 9 วนั 

 

3. วธีิการศึกษา 
 
 3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

       1) ศึกษาการไหลของกระบวนการใหบ้ริการลูกคา้ของธนาคาร XYZ จงัหวดัขอนแก่นโดยการสงัเกต สมัภาษณ์ 

และเก็บข้อมูลระยะเวลาในการดาํเนินงาน รวมถึงข้อมูลจากรายงานของธนาคาร XYZ จังหวดัขอนแก่น  2) 

วิเคราะห์ความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนจากการรอคอยของกระบวนการให้บริการลูกค้าของธนาคาร XYZ จังหวดั

ขอนแก่น รวบรวมขอ้มูลจากรายงานของธนาคาร XYZ จงัหวดัขอนแก่น  3) ศึกษาการลดความสูญเปล่าจากการรอ

คอยในกระบวนการให้บริการลูกคา้ของธนาคาร XYZ จงัหวดัขอนแก่น  เพ่ือให้ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเกิดความพึง

พอใจสูงสุดท่ีจะมาใชบ้ริการต่อไปในอนาคต 

3.2 การวเิคราะห์ข้อมูล  

       เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาการวิเคราะห์ขอ้มูล 1) ศึกษาการไหลของกระบวนการใหบ้ริการลูกคา้ของธนาคาร 

XYZ จงัหวดัขอนแก่น ใช้เคร่ืองมือ IDEF ศึกษากระบวนการให้บริการท่ีเกิดข้ึน  2) วิเคราะห์ความสูญเปล่าท่ี

เกิดข้ึนจากการรอคอยของกระบวนการให้บริการลูกคา้ของธนาคาร XYZ จงัหวดัขอนแก่น ใชห้ลกัของสายธาร
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คุณค่า (Value Stream) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เพ่ือกาํจดัความสูญเปล่าจากการรอคอยท่ีเกิดข้ึน  3) ศึกษาการลดความ

สูญเปล่าจากการรอคอยในกระบวนการให้บริการลูกคา้ของธนาคาร XYZ จงัหวดัขอนแก่น  โดยการนาํผลการ

วิเคราะห์ความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนจากการรอคอยของกระบวนการใหบ้ริการลูกคา้ธนาคาร XYZ จงัหวดัขอนแก่น ทั้ง

ก่อนและหลงัปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการลูกคา้ของแต่ละกิจกรรมเพ่ือวดัประสิทธิภาพ 

3.3 การทดสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 

       งานวิจยัเชิงคุณภาพมีหลกัเกณฑใ์นการตรวจสอบเพ่ือยืนยนัความน่าเช่ือถือของขอ้มูลให้มีความถูกตอ้ง และ

เท่ียงตรง จะมีขั้นตอนการตรวจสอบขอ้มูลก่อนทาํการวิเคราะห์ ส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นงานวิจยัเชิงคุณภาพ คือ การ

ตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation)  เป็นวิธีการท่ีใชอ้ย่างไดผ้ล พิสูจน์ไดว้่าขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาหามานั้นมี

ความถูกตอ้ง จากแหล่งในการเก็บขอ้มูลท่ีไม่ซํ้ ากนั เวลาในการเก็บขอ้มูลแตกต่างกนั ในการศึกษาคร้ังน้ีทาํการวดั

ประสิทธิภาพก่อนและหลงัการปรับปรุงว่ามีความสอดคลอ้งกบัหลกัสารธารแห่งคุณค่าหรือไม่ในการลดความสูญ

เปล่าจากการรอคอยในกระบวนการใหบ้ริการลูกคา้ของแต่ละกิจกรรม 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
4.1 ผลการศึกษาการไหลของกระบวนการให้บริการลูกค้าของธนาคาร XYZ จงัหวดัขอนแก่น   

       พบว่า การไหลของกระบวนการให้บริการลูกคา้ของธนาคาร XYZ จงัหวดัขอนแก่น ประกอบไปด้วย ตวั

กิจกรรมทั้ง  5  กิจกรรม ไดแ้ก่  ตอ้นรับ ให้คาํแนะนาํ  กรอกแบบฟอร์ม  กดบตัรคิว  ให้บริการตามธุรกรรมของ

ลูกคา้ ไดข้อ้มูลดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของแผนภาพขอ้มูล IDEF 
 

หน้าที่ ส่วนนําเข้า มาตรฐานการบริการ เคร่ืองมือ ผลที่ได้รับ 

ตอ้นรับ 

ใหค้าํแนะนาํ 

ลูกคา้ 

ขอ้สงสยั 

ใหบ้ริการ 

ระบบธนาคาร 

พนกังาน 

พนกังาน 

การบริการ 

คาํแนะนาํและขั้นตอน

การใหบ้ริการ 

กรอกแบบฟอร์ม 

 

แบบฟอร์มบนัทึก

ขอ้มูล 

ขอ้มูล 

 

พนกังาน 

 

แบบฟอร์มในการทาํ

ธุรกรรม 

กดบตัรคิว ลาํดบัการเรียกคิว ระบบคิว พนกังานและ

คอมพิวเตอร์ 

บตัรคิวและเลขคิว 

 

ใหบ้ริการตาม

ธุรกรรม 

ลูกคา้ ระบบธนาคาร 

และระยะเวลาการ

ใหบ้ริการ 

พนกังาน การทาํธุรกรรมใหลู้กคา้

สมบูรณ์ 

 

 

       โดยผูศึ้กษาไดน้าํขอ้มูลมาแสดงถึงความสมัพนัธ์ดว้ยตวัแบบกิจกรรมของการบริการแต่ละกิจกรรมซ่ึงสามารถ

นาํความสมัพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีมาเช่ือมโยงร่วมกนัเพ่ือสร้างแผนภาพการใหบ้ริการแบบ IDEF-0 ดงัรูปท่ี 1 
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รูปที่ 2 แผนภาพ IDEF การไหลของกระบวนการใหบ้ริการลูกคา้ของธนาคาร XYZ จงัหวดัขอนแก่น 
 

       เม่ือวิเคราะห์แผนภาพ IDEF การไหลของกระบวนการให้บริการลูกคา้ของธนาคาร XYZ จงัหวดัขอนแก่น 

พบว่าทุกขั้นตอนในการให้บริการมีการไหลของกระบวนการในรูปแบบเชิงธุรกิจท่ีมีการดึงเอา Input คือความ

ตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการมาผา่นขั้นตอนต่าง ๆ ซ่ึงถือเป็น Process ในธุรกิจแลว้สุดทา้ยกเ็กิดเป็น Output ท่ีสามารถ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการในแต่ละขั้นตอน ซ่ึงผูศึ้กษามีการเกบ็ขอ้มูลเร่ืองเวลาในการใหบ้ริการ

ของแต่ละกิจกรรมไวเ้พ่ือเป็นตวัช้ีวดัถึงประสิทธิภาพของการบริการ 

4.2 ผลการศึกษาการวิเคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดขึน้จากการรอคอยของกระบวนการให้บริการลูกค้าของธนาคาร 

XYZ จงัหวดัขอนแก่น   

       พบว่าเม่ือนาํหลกัการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่ามาวิเคราะห์ตวักิจกรรมทั้ง  5 กิจกรรม ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมีคุณค่า 

(VA) มี 2 กิจกรรม ไดแ้ก่ กรอกแบบฟอร์ม ให้บริการลูกคา้ตามธุรกรรม  กิจกรรมท่ีจาํเป็นแต่ไม่มีคุณค่า (NNVA)  มี     

2 กิจกรรม ไดแ้ก่ ตอ้นรับ และ รอคิวใชบ้ริการ ส่วนกิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่า (NVA) มี 1 กิจกรรม ไดแ้ก่ ให้คาํแนะนาํ       

ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 : การจาํแนกกิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่าและไม่มีความจาํเป็น 
 

กจิกรรมในการให้บริการลูกค้า เวลาที่ใช้ (นาที) ประเภทกจิกรรม 

ตอ้นรับ 1     นาที NNVA 

กรอกแบบฟอร์ม 3      นาที VA 

ใหค้าํแนะนาํ 2      นาที NVA 

รอคิวเพ่ือใชบ้ริการ 

ใหบ้ริการตามธุรกรรม        

รวม 

10    นาที 

2      นาที 

18    นาที 

NNVA 

VA 
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       จากตารางท่ี 2 พบวา่ กิจกรรมมีคุณค่า (VA)  มี 2 กิจกรรม ไดแ้ก่ กรอกแบบฟอร์ม ใหบ้ริการลูกคา้ตามธุรกรรม  

ซ่ึงสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการ  นอกนั้นเป็นกิจกรรมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดคุณค่าถึง 3 กิจกรรม 

และสามารถสรุปเป็นประสิทธิภาพในการใหบ้ริการได ้จากตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 : ประสิทธิภาพการใหบ้ริการของกิจกรรมแบ่งตามหลกัสารธารแห่งคุณค่า (ก่อนปรับปรุง) 
 

กจิกรรมในการให้บริการลูกค้า จาํนวนกจิกรรม เวลาที่ใช้ (นาที) ร้อยละ 

กิจกรรมท่ีมีคุณค่า (VA) 2 5      นาที 27.78 

กิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่าแต่จาํเป็น (NNVA) 2 11    นาที 61.11 

กิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่า (NVA)  

รวม       

1 

5 

2      นาที 

18    นาที 

11.11 

 

 

4.3 ผลการศึกษาการลดความสูญเปล่าจากการรอคอยในกระบวนการให้บริการลูกค้าของธนาคาร XYZ จังหวัด

ขอนแก่น 

       พบวา่ ความสูญเปล่าเกิดข้ึนจะมาจากตวักิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่าในกระบวนการใหบ้ริการลูกคา้ ผูศึ้กษาจึงตอ้งลด

ความสูญเปล่าจากการรอคอยในกระบวนการให้บริการลูกคา้ทั้งหมด 3 กระบวนการ ซ่ึงใช้เวลาทั้งหมด 13 นาที 

โดย 3 กระบวนการน้ีสามารถแบ่งออกได้เป็นกิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่า (NVA) ต่อการบริการ 1 กิจกรรม คือ ให้

คาํแนะนาํ ใชเ้วลาใหบ้ริการ 2  นาที คิดเป็นร้อยละได ้15.84  และกิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่าแต่จาํเป็น (NNVA) จาํนวน 

2 กิจกรรม  ตอ้นรับ รอคิวเพ่ือใชบ้ริการ ซ่ึงกิจกรรม 2 กิจกรรมน้ีใชเ้วลาให้บริการ 11  นาที คิดเป็นร้อยละ 84.62 

โดยผูศึ้กษาสามารถลดความสูญเปล่าจากการรอคอยในกระบวนการใหบ้ริการลูกคา้ ดงัตารางท่ี 4 
 

ตารางที่ 4: การลดความสูญเปล่าจากการรอคอยในกระบวนการใหบ้ริการลูกคา้ 

 

กจิกรรม  สาเหตุ แนวทาง ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ตอ้นรับ 

 

ใหค้าํแนะนาํ  

 

 

รอคิวใชบ้ริการ                    

การตอ้นรับไม่

ทัว่ถึง 

การซํ้าซอ้น 

 

 

การรอคอย 

 

ควรดูแลเอาใจใส่ในการตอ้นรับ

ลูกคา้ทุกคนท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 

ควรมีการใหค้าํแนะนาํท่ีชดัเจนของ

เจา้หนา้ท่ีจากการใชเ้คร่ืองกดคิวท่ีไม่

ตอ้งกรอกแบบฟอร์ม 

ควรมีการพฒันาการใหบ้ริการท่ีเร็ว

ข้ึนเพ่ิมความชาํนาญและสร้าง

กระบวนการบริการท่ีดีข้ึน 

คะแนนของการบริการลูกคา้ได้

ตามเป้าหมาย 

กาํจดักิจกรรมน้ีใหห้มดไปทาํ

ใหด้าํเนินงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว

ยิ่งข้ึน 

ระยะเวลาในการรอคอยนอ้ย

กวา่ 10 นาทีตามเป้าหมายของ

ธนาคารกาํหนด 

       จากตาราง พบว่า 1.การตอ้นรับ  ควรมีการดูแลลูกคา้ให้ทัว่ถึงทุกคน จะทาํใหค้ะแนนของการบริการลูกคา้ได้

ตามเป้าหมาย 2.ให้คาํแนะนาํ อธิบายถึงวิธีการใชเ้คร่ือง SimpleQ ของธนาคาร ซ่ึงมีจุดเด่นคือลูกคา้ไม่ตอ้งกรอก
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ขอ้มูลบัญชีในแบบฟอร์ม เพียงรูดสมุดคู่ฝาก, บัตร ATM หรือบัตรประชาชน ระบบจะดึงข้อมูลส่งผ่านไปยงั

พนักงานเคาน์เตอร์โดยตรง ทาํให้สามารถกาํจดักิจกรรมการขอคาํแนะจากพนักงานในการกรอกแบบฟอร์ม

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีซํ้ าซ้อนจะช่วยลดเวลาลงได ้3.รอคิวใชบ้ริการ ในการลดความสูญเปล่าจากการรอคอยใน

กระบวนการให้บริการลูกค้า พนักงานควรมีการพัฒนาการให้บริการท่ีเร็วข้ึน เพ่ิมความชํานาญและสร้าง

กระบวนการบริการท่ีดีข้ึน จะส่งผลใหก้ระบวนการใหบ้ริการมีเปล่ียนแปลงโดยดูไดจ้ากตารางท่ี 5 
 

ตารางที่ 5: การเปล่ียนแปลงของกระบวนการใหบ้ริการลูกคา้ 
 

กจิกรรมในการให้บริการลูกค้า ประเภท

กจิกรรม  

ก่อน

ปรับปรุง 

หลงั 

ปรับปรุง 

เวลาที่เพิม่ขึน้หรือ

ลดลง  

ร้อยละ 

 

ตอ้นรับ NNVA 1     นาที 2 นาที +1 นาที 11.11 

กรอกแบบฟอร์ม VA 3      นาที 0 นาที -3 นาที 16.67 

ใหค้าํแนะนาํ NVA 2      นาที 0 นาที -2นาที 11.11 

รอคิวเพ่ือใชบ้ริการ 

ใหบ้ริการตามธุรกรรม        

รวม 

NNVA 

VA 

10    นาที 

2      นาที 

18    นาที 

5 นาที 

2 นาที 

9 นาที 

-5 นาที 

- 

9 นาที 

27.78 

 

50% 

 

       จากตารางจะเห็นว่าเวลาของกิจกรรมท่ีใชเ้วลาลดลงมากท่ีสุดมากคือรอคิวเพ่ือใชบ้ริการใชเ้วลาลดลง 5 นาที คิด

เป็นร้อยละ 27.78 รองลงมา ไดแ้ก่ กรอกแบบฟอร์ม ใชเ้วลาลดลง 3 นาที คิดเป็นร้อยละ 16.67 และตอ้นรับ มีการใช้

เวลาเพ่ิมข้ึน 1 นาที คิดเป็นร้อยละอยู่ท่ี 11.11 เน่ืองจากเป็นการอธิบายวิธีการใชร้ะบบ Simple Q เพ่ือให้ลูกคา้สามารถ

มาใช้บริการคร้ังต่อไปไดส้ะดวกและเขา้ใจมากยิ่งข้ึน  กิจกรรมสุดท้ายคือให้คาํแนะนาํเน่ืองจากพนักงานมีการให้

คาํแนะนําเร่ืองการกรอกแบบฟอร์ม ใช้เวลาลดลง 2 นาที คิดเป็นร้อยละ 11.11 ดงันั้นจะเห็นไดว้่ากระบวนการใน

ให้บริการลูกคา้มีขั้นตอนการใหบ้ริการลูกคา้ท่ีลดลง 2 กิจกรรมไดแ้ก่ กรอกแบบฟอร์ม และให้คาํแนะนาํ เพ่ือใหเ้ห็น

ถึงการเปล่ียนแปลงของกระบวนการใหบ้ริการลูกคา้ของกิจกรรมแต่ละประเภทสามารถแสดงไดใ้นตารางท่ี 6 
 

ตารางที่ 6: การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการบริการก่อนและหลงัปรับปรุงลดความสูญเปล่าจากการรอคอยใน

กระบวนการใหบ้ริการลูกคา้ของแต่ละกิจกรรม 
 

กจิกรรมในการให้บริการ

ลูกค้า 

จาํนวน

กจิกรรมก่อน

ปรับปรุง 

จาํนวน

กจิกรรมหลงั

ปรับปรุง 

เวลาที่ใช้ 

ก่อนปรับปรุง 

(นาที) 

เวลาที่เพิม่ขึน้หรือ

ลดลงหลงัปรับปรุง 

(นาที) 

ร้อยละ 

กิจกรรมท่ีมีคุณค่า (VA) 2 1 5      นาที -3 นาที 16.67 

กิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่าแต่

จาํเป็น (NNVA) 
2 2 11    นาที -4 นาที 22.22 

กิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่า (NVA) 

รวม 

1 

5 

0 

3 

2      นาที 

18     นาที 

-2 นาที 

9 นาที 

11.11 

50.00 
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       จากตาราง พบว่า เม่ือมีการแบ่งตาม กิจกรรมท่ีมีคุณค่า (VA)  กิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่าแต่จาํเป็น (NNVA) และ

กิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่า (NVA) แสดงใหเ้ห็นวา่  กิจกรรมท่ีจาํเป็นแต่ไม่มีคุณค่า(NNVA) มีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด

เพราะเวลาท่ีใชล้ดลง 4 นาทีคิดเป็นร้อยละ 22.22  รองลงมาคือกิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่าเวลาลดลง 3 นาทีคิดเป็นร้อยละ

ได ้16.67 และกิจกรรมท่ีมีคุณค่าใชเ้วลาลดลงน้อยท่ีสุดคือ 2  นาทีคิดเป็นร้อยละ 11.11โดยกิจกรรมท่ีหายไปคือ

กิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่าส่งผลให้เหลือกิจกรรมในกระบวนการให้บริการเพียง 3 กิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีมีคุณค่า 2 

กิจกรรมและกิจกรรมท่ีไม่มีคุค่าแต่จาํเป็นเป็นอีก 1 กิจกรรม 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

       จากผลการศึกษาสรุปไดว้่า การลดความสูญเปล่าจากการรอคอยในกระบวนการให้บริการลูกคา้ ตามแผนผงั 

IDEF ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน โดยทุกขั้นตอนในบริการจะใชเ้วลาทั้งส้ิน 18 นาที พบวา่เป็นขั้นตอนท่ีไม่มีคุณค่า  3 

ขั้นตอนตอ้งทาํการวิเคราะห์หาความสูญเปล่าในกระบวนการการใหบ้ริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

รวมถึงยงัสามารถกาํจดัเวลาในกระบวนการท่ีซํ้ าซ้อน  การลดระยะเวลาในการรอคอยเพ่ือใชบ้ริการ จะเห็นไดว้่า

เม่ือมีการปรับปรุงกระบวนการท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่าออกแลว้ส่งผลให้กระบวนการการให้บริการลดลงเหลือ 3 

ขั้นตอนโดยใชเ้วลาทั้งส้ินลดลงเหลือ 9 นาที คิดเป็นร้อยละ 50  สอดคลอ้งกบั Thomas McHugh , 2549 ท่ีกล่าวว่า

การจดัการโซ่อุปทานสามารถลดระยะเวลาขั้นตอนการทาํงาน สามารถช่วยใหป้ระหยดัเวลาในการรอคอยเพ่ือท่ีจะ

ใชบ้ริการให้มีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน กระบวนการต่างๆก็มีความคล่องตวัมากข้ึน เกิดความกระฉับกระเฉงมาก

ยิ่งข้ึน ทาํให้ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเกิดความพึงพอใจอยา่งมาก ดูไดจ้ากเวลาในการให้บริการท่ีลดลง  แต่การศึกษาน้ี

เป็นเพียงการประยกุตใ์ชแ้ผนผงั IDEF โดยการผา่นขั้นตอนต่างๆของตวักิจกรรม หนา้ท่ี และกระบวนการเพียงส่วน

หน่ึงเท่านั้น เพราะผูศึ้กษาสามารถนาํผลท่ีไดไ้ปต่อยอดโดยการใชห้ลกัแนวคิดห่วงโซ่อุปทานในรูปแบบต่าง ๆ อีก

มากมาย เช่น การบริหารความสัมพนัธ์ดว้ยหลกัของ CRM แนวคิด KAIZEN  การกาํจดัความสูญเปล่าดว้ยแนวคิด

ของ LEAN เป็นตน้ ซ่ึงสามารถนาํไปประยุกต์เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและมาตรฐานการบริการให้กบัหน่วยงานรัฐบาล

และเอกชนต่างๆใหดี้ข้ึนได ้

     สาํหรับขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ี  ดา้นขององคก์ร คือ ผูจ้ดัการสาขาและพนกังาน ควรใหค้วามสาํคญัตั้งแต่

กระบวนการให้บริการลูกค้าตั้ งแต่ลูกค้าเข้ามารับการบริการ เร่ิมจากการวางแผนกระบวนการให้บริการท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดยการสร้างแรงกระตุน้ใหพ้นกังานอยากท่ีจะปฏิบติังานตามหนา้ท่ี มีความรับผิดชอบ ตั้งใจในการ

ทาํงาน ยิ้มแยม้แจ่มใส ดูแลเอาใจใส่ ทาํให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจมากยิ่งข้ึนก็จะไม่สามารถเกิดขอ้ร้องเรียนได ้ 

ส่วนด้านการศึกษา ส่วนใหญ่ข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ และรายงานของ

ธนาคาร ซ่ึงในการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะมีการเกบ็แบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ เน่ืองจากแต่

ละคนก็จะมีแนวคิดและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้นผูศึ้กษาควรจะมีการแจกแบบสอบถามให้ลูกคา้ท่ีมาใช้

บริการไดป้ระเมินถึงกระบวนการใหบ้ริการเพ่ือใหก้ระบวนการในการใหบ้ริการลูกคา้สะดวกและรวดเร็ว ตรงตาม

ความตอ้งการของลูกคา้มากยิ่งข้ึน 
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ปัจจยัด้านการรับรู้คุณค่าและการรับรู้ความเส่ียงของผู้บริโภคที่มีผลต่อทัศนคตใิน

ผลติภณัฑ์เคร่ืองสําอางจากสมุนไพรไทย 

The Effect of Perceived Value and Perceived Risk on Consumer Attitude of 

Thai Herbal Cosmetics 
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บทคดัย่อ 

     การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ เพ่ือศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางจากสมุนไพรไทย 

และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่า การรับรู้ความเส่ียงกับทัศนคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสําอางจากสมุนไพรไทย กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือเพศหญิง ท่ีมีอายุระหว่าง 30-50 ปีท่ีเคยใช้

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางจากสมุนไพรไทยทั้ งส้ิน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและทดสอบ

สมมติฐานโดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ท่ีระดบัความสาํคญัทางสถิติ 0.05 

     ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางจากสมุนไพรไทยในระดบัปานกลาง จาก

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้คุณค่ามีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง

จากสมุนไพรไทยในทิศทางเดียวกัน และการรับรู้ความเส่ียงมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางจากสมุนไพรไทยในทิศทางตรงกนัขา้ม 
 

คําสําคัญ: การรับรู้คุณค่า, การรับรู้ความเส่ียง, ทศันคติ, ทศันคติของผูบ้ริโภค, เคร่ืองสาํอาง 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study were to study the consumer attitudes of Thai herbal cosmetic products and study 

the relation between perceived value, perceived risk and consumer attitudes of Thai herbal cosmetic products. The 

research samples were 400 people of females from 30-50 years old who used the Thai herbal cosmetic products. 

Descriptive statistics were used to analyze the data and hypothesis testing was done by using Multiple Regression. 

The results of this study indicated that Consumers attitudes of Thai herbal cosmetics at moderate level. 

Hypothesis testing shown that perceived value are positively related to consumer attitudes of Thai herbal cosmetic 

products, while perceived risk are negatively related to consumer attitudes of Thai herbal cosmetic products. 

Keywords: Perceived value, Perceived risk, Attitude, Consumer attitude, Cosmetics 
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บทนํา 

 

     ขอ้มูลจากการวิเคราะห์ของศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (2557) พบว่า ธุรกิจ

การผลิตเคร่ืองสําอางเป็นสาขาธุรกิจถูกจดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 10 ธุรกิจโดดเด่นท่ีน่าสนใจลงทุน ประจาํปี 2558 

เพราะมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองทุกปี ทั้ งน้ี ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ธุรกิจการผลิตเคร่ืองสําอางมีอัตราการ

เจริญเติบโตนั้น เพราะผูค้นในยคุปัจจุบนัทุกเพศทุกวยัต่างหนัมาให้ความใส่ใจเก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพ ความงาม และ

ผิวพรรณ รวมถึงการดูแลตวัเองมากข้ึน อีกทั้งพฤติกรรมเร่ืองสุขภาพและความสวยความงามมีการเผยแพร่ผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์ทาํใหเ้กิดการรับรู้และลอกเลียนแบบอย่างแพร่หลาย ส่งผลใหผ้ลิตภณัฑค์วามงาม ในทอ้งตลาดไม่

วา่จะผลิตภายในประเทศหรือนาํเขา้จากต่างประเทศ มียอดขายเพ่ิมข้ึนและสร้างรายไดใ้หก้บัผูป้ระกอบกิจการธุรกิจ

ประเภทน้ี 

     อุปสรรคของธุรกิจเคร่ืองสาํอางไทยท่ีตอ้งเผชิญนัน่คือ การตอ้งนาํเขา้วตัถุดิบประเภทเคมีภณัฑจ์ากต่างประเทศ

เป็นหลกั การขาดแคลนผูผ้ลิตสารเคมีขั้นตน้ ปัญหาดา้นการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่รวมถึงสร้างมาตรฐาน

ใหก้บัผลิตภณัฑท่ี์ยงัไม่เพียงพอ (สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2557) แต่ทั้งน้ีหากพิจารณา

ถึงศกัยภาพของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางท่ีผลิตในประเทศจะพบว่า ในตลาดระดบักลางถึงระดบัล่าง ผูป้ระกอบการ

ไทยยงัมีความไดเ้ปรียบอยู่มาก ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองความพร้อมของวตัถุดิบท่ีมีเอกลกัษณ์และความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ซ่ึงในทุกภูมิภาคอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยพืชและสมุนไพรท่ีเหมาะสมจะนาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับการผลิต

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางทดแทนส่วนประกอบท่ีเป็นสารเคมี จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งรักษาจุดแข็งในเร่ืองคุณภาพและเพ่ิม

ศกัยภาพการแข่งขนัของเคร่ืองสาํอางจากธรรมชาติและสมุนไพรต่อไป 

     ปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงท่ีจะช่วยเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัของผลิตภณัฑน์ัน่กคื็อ ทศันคติ เน่ืองจากทศันคติเป็น

ดชันีช้ีวา่บุคคลนั้นคิดและรู้สึกอยา่งไรกบัคนรอบขา้ง วตัถุหรือส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดยทศันคติ

นั้นมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ้ทศันคติ จึงเป็นความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อ

ส่ิงเร้าและเป็นมิติของการประเมิน เพ่ือแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหน่ึงๆ อีกทั้งทศันคติของผูบ้ริโภค 

(Consumer Attitudes) ยงัเป็นส่ิงท่ีสําคญัยิ่งต่อนกัการตลาดใชก้าํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพราะทศันคติจะมีผล

โดยตรงต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า ผูป้ระกอบการจึงจาํเป็นต้องสร้างทัศนคติท่ีดีของ

ผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์ เม่ือพิจารณาถึงการสร้างทศันคติท่ีดีและการเพ่ิมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค 

พบว่า การรับรู้คุณค่ามีอิทธิพลทางบวกต่อทศันติและความพึงพอใจของผูบ้ริโภค (Kisang, Heesup and Tae-Hee, 

2008) และ Heng, Hock-Hai and Bernard (2005 อา้งใน ฐิตยาภรณ์ ธีรานุวรรตน์, 2553) กล่าวว่า ความเส่ียงเป็น

ส่วนหน่ึงของทศันคติท่ีมีความสมัพนัธ์และส่งผลในทางลบต่อความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อความตั้งใจท่ีจะทาํพฤติกรรม จาก

ขอ้มูลขา้งตน้กล่าวไดว้่า ปัจจยัส่วนหน่ึงในหลายปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคตินัน่ก็คือ การรับรู้คุณค่าและการรับรู้ความ

เส่ียง 

     ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงทาํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการรับรู้คุณค่าและการรับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อ

ทศันคติในผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางจากสมุนไพรไทย เพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีจะนาํไปสู่การสร้างทศันคติท่ีดีเก่ียวกบั

เคร่ืองสาํอางจากสมุนไพรไทยใหก้บัผูบ้ริโภค และนาํขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันา ปรับปรุงคุณภาพ และวางแผนกล
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ยุทธ์ในการประกอบการให้สอดคลอ้งกับความต้องการของผูบ้ริโภค อีกทั้ งยงันําข้อมูลไปช่วยในการพัฒนา

ศกัยภาพการแข่งขนัในธุรกิจเคร่ืองสาํอางจากสมุนไพรไทยต่อไป โดยงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ  

     1) เพ่ือศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางจากสมุนไพรไทย  

     2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่ากบัทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางจาก

สมุนไพรไทย และ  

     3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงกบัทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางจาก

สมุนไพรไทย 

 

ทฤษฎ ีแนวคดิ และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

     ทศันคติ (Attitude) หมายถึง สภาพทางจิตของบุคคลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในการท่ีจะตอบสนองต่อบุคคล ส่ิงของ 

หรือเหตุการณ์เฉพาะอย่างใดอย่างหน่ึงในทาํนองวา่ชอบหรือไม่ชอบ องคป์ระกอบของทศันคติสามารถแบ่งไดเ้ป็น 

3 ส่วน ตามแนวคิดของ Schiffman, Leon G. and Leslie Lazar Kanuk. (1994) คือ 1.องค์ประกอบดา้นความเขา้ใจ 

(Cognitive component) คือ ความรู้ (Knowledge) การรับรู้ (Perception) ความเช่ือ (Beliefs) 2.องค์ประกอบดา้น

ความรู้สึก (Affective Component) คือ ส่ิงท่ีจะสะทอ้นอารมณ์ (Emotion) หรือ ความรู้สึก (Feeling) ของผูบ้ริโภคท่ี

มีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง และ 3.ส่วนของพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ การแสดงออกของบุคคล

ต่อส่ิงหน่ึงหรือบุคคลหน่ึง  แนวโนม้ท่ีจะมีการปฏิบติัต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ทศันคติเป็นตวัช้ีว่าบุคคลนั้นคิดและรู้สึก

อยา่งไรกบัคนรอบขา้ง วตัถุหรือส่ิงแวดลอ้มตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดยทศันคตินั้นมีรากฐานมาจาดความเช่ือท่ี

อาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ้ทศันคติจึงเป็นเพียงความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้าและเป็นมิติของการ

ประเมินเพ่ือแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหน่ึงๆซ่ึงถือเป็นการส่ือสารภายในบุคคลท่ีเป็นผลกระทบมาจาก

การรับสารอนัมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป (Roger, 1978: อา้งถึงใน สุรพงษ ์โสธนะเสถียร, 2533) อีกทั้งทศันคติของ

ผูบ้ริโภค (Consumer Attitudes) ยงัเป็นส่ิงท่ีสาํคญัยิ่งต่อนกัการตลาด เพราะทศันคติจะมีผลโดยตรงต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือสินคา้  

     การรับรู้คุณค่า (Perceived Value) เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าของส่ิงท่ีจะไดรั้บซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนระหวา่ง

ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค โดยองค์ประกอบของการรับรู้คุณค่าในงานวิจยัน้ีใช้แนวความคิดตาม Sweeney and Soutar 

(2001) ท่ีได้ค้นหาคุณค่าท่ีรับรู้ในหลายมิติ อันได้แก่ 1.คุณค่าเชิงสังคม (Social Value) 2.คุณค่าเชิงอารมณ์ 

(Emotional Value) 3.คุณค่าเชิงคุณภาพ (Quality Value) และ 4. คุณค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value) จาก

งานวิจยัของ Kisang R, Heesup, H, & Tae-Hee, K (2008) ศึกษาวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการซ้ือของ

ผูบ้ริโภคกบัคุณค่าท่ีรับรู้และความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ผลการวิจยัพบว่า คุณค่าท่ีรับรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อ

ทศันคติและความพึงพอใจของผูบ้ริโภค Richard, Loury & David (2013) ศึกษาวิจยัเร่ืองคุณค่าท่ีรับรู้ดา้นความ

คุม้ค่า คุณภาพสินคา้ ความไวเ้น้ือเช่ือใจ และความตั้งใจซ้ือของนกัศึกษา ผลการวิจยัพบว่า คุณค่าท่ีรับรู้ ดา้นความ

คุม้ค่ามีอิทธิพลทางบวกต่อความไวเ้น้ือเช่ือใจ Chao et al. (2009) กล่าวคือการรับรู้คุณค่าจะส่งผลต่อการเกิดทศันคติ 

เกิดการเรียนรู้ และเกิดพฤติกรรมการซ้ือและการใช้บริการ ตามลาํดับ การรับรู้คุณภาพบริการซ่ึงเกิดจากการ
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พิจารณาคุณภาพของสินคา้หรือบริการ หรืออาจเรียกว่าเป็นการพิจารณาประสิทธิภาพการทาํงานของผลิตภณัฑ ์

หากความคาดหวงัของลูกคา้และประสิทธิภาพการทาํงานของผลิตภณัฑมี์ความสอดคลอ้งกนั หรือการรับรู้ผลการ

ทาํงานของผลิตภณัฑท่ี์ดี จะส่งผลใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ ซ่ึงอาจยกระดบัเป็นความช่ืนชมยินดี (Delighted) เกิด

ทศันคติท่ีดี ความไวว้างใจ และความภกัดี ตามลาํดบั 

     การรับรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) คือ ความสามารถในการประเมินความไม่แน่นอนของผลท่ีจะเกิดข้ึนอนัจะ

ส่งผลใหเ้กิดขอ้เสียหายหรือสูญเสียผลประโยชน์จากการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นๆ องคป์ระกอบของการ

รับรู้ความเส่ียงในงานวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดใ้ชแ้นวความคิดตาม Yates and Stone (1992) อนัไดแ้ก่ 1.ความเส่ียงดา้นการเงิน 

(Financial) 2.ความเส่ียงดา้นจิตใจ (Psychological) 3.ความเส่ียงดา้นกายภาพ (Physical) 4.ความเส่ียงดา้นการทาํงาน 

(Functional) 5.ความเส่ียงดา้นสงัคม (Social) และ 6.ความเส่ียงดา้นเวลา (Time)  

     Heng, Hock-Hai and Bernard (2005 อา้งใน ฐิตยาภรณ์ ธีรานุวรรตน์, 2553) กล่าวว่า ความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึง

ของทศันคติท่ีมีความสัมพนัธ์และส่งผลในทางลบต่อความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อความตั้งใจท่ีจะทาํพฤติกรรม สอดคลอ้งกบั 

Iris A. and Christiane (2005) ท่ีกล่าวว่า การรับรู้ความเส่ียงมีความสัมพนัธ์ทางลบต่อความตั้ งใจท่ีจะใช้บริการ 

ในขณะท่ี จุฑามาศ พงษสุ์วินยั (2554) ทาํการศึกษาการรับรู้ความเส่ียง ความไวว้างใจ และแนวโนม้การตดัสินใจซ้ือ

กรมธรรมป์ระกนัชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศพัท์ พบว่า การรับรู้ความเส่ียงมีความสัมพนัธ์กบัแนวโนม้

การตดัสินใจซ้ือในทิศทางตรงกนัขา้มกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Murphy and Enis (1986, cited in Boris Snoj, 

Aleksandra Pisnik Korda, Damijan Mumel, 2004) กล่าวว่า การรับรู้ความเส่ียงส่งผลเชิงลบต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงความไม่แน่ใจในผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการตดัสินใจซ้ือหรือ

ใชบ้ริการ เป็นปัจจยัภายในซ่ึงเป็นส่ิงหน่วงการตดัสินใจของผูบ้ริโภค เป็นสภาวะท่ีผูบ้ริโภครับรู้หรือรู้สึกข้ึนมา

หรือเช่ือว่ามีความเส่ียง หากตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการ หรือผูบ้ริโภครับรู้หรือรู้สึกว่าจะเกิดผลเสียหายมากหาก

ตดัสินใจผิดพลาด เป็นเหตุใหผู้บ้ริโภคชะลอการตดัสินใจ เพ่ือหาขอ้มูลมากข้ึน โดยหากความรับรู้ความเส่ียงยิ่งสูง 

ยิ่งส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  

     จากงานวิจยัขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่าตั้งใจซ้ือเป็นแรงผลกัดนัในเชิงลบจากความเส่ียงท่ีรับรู้ ในขณะท่ีทศันคติเป็น

ดชันีช้ีวา่บุคคลนั้นคิดและรู้สึกอยา่งไรกบัคนรอบขา้ง วตัถุหรือส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดยทศันคติ

นั้นมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ้ทศันคติจึงเป็นความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อ

ส่ิงเร้าและเป็นมิติของการประเมิน เพ่ือแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหน่ึงๆ ซ่ึงถือเป็นการส่ือสารภายใน

บุคคล (Interpersonal Communication) ท่ีเป็นผลกระทบมาจากการรับสาร อนัจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป (Roger, 

1978: อา้งถึงใน สุรพงษ ์โสธนะเสถียร, 2533) จากงานวิจยัขา้งตน้จะเห็นวา่การรับรู้ความเส่ียงมีผลต่อพฤติกรรมใน

ขณะท่ีทศันคติกมี็ผลต่อพฤติกรรมเช่นกนั โดยจากขอ้มูลทั้งหมดขา้งตน้ สามารถตั้งเป็นสมมติฐานงานวิจยั ดงัน้ี 

     สมมติฐานที่ 1 การรับรู้คุณค่าของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางจากสมุนไพรไทยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัทศันคติ

ของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางจากสมุนไพรไทย 

     สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ความเส่ียงของผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางจากสมุนไพรไทยมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ

ทศันคติของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางจากสมุนไพรไทย 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

วธีิการศึกษา 

 

     การวิจยัคร้ังน้ีดาํเนินการกบักลุ่มตวัอย่างเพศหญิง ท่ีมีอายุระหว่าง 30-50 ปี ทั้งส้ิน 400 คนท่ีเคยใชผ้ลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอางจากสมุนไพรไทย ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์และความคิดเห็นเบ้ืองตน้ของผูต้อบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ อายุ ค่าใชจ่้ายหรืองบประมาณในการซ้ือเคร่ืองสาํอางต่อเดือน ช่องทางจดัจาํหน่ายท่ีใชใ้นการ

ซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางจากสมุนไพรไทยท่ีเคยรู้จกั และประสบการณ์การใชผ้ลิตภณัฑ์

เคร่ืองสําอางจากสมุนไพรไทย 2) แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่าของผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางจากสมุนไพร

ไทยของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย การรับรู้คุณค่าเชิงสังคม การรับรู้คุณค่าเชิงอารมณ์ การรับรู้คุณค่าเชิงคุณภาพ และ

การรับรู้คุณค่าเชิงอารมณ์ 3) แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียงของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางจากสมุนไพรไทย

ของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน การรับรู้ความเส่ียงดา้นกายภาพ การรับรู้ความเส่ียงดา้น

สังคม การรับรู้ความเส่ียงดา้นจิตใจ การรับรู้ความเส่ียงดา้นการทาํงาน และ การรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลา และ 4) 

แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางจากสมุนไพรไทยประกอบดว้ย องคป์ระกอบ

ดา้นความเขา้ใจ องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก และองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม  

     วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติสําเร็จรูป โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐานโดย

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

 

การรับรู้คุณค่า (Perceived Value) 

• คุณค่าเชิงสงัคม (Social Value) 

• คุณค่าเชิงอารมณ์ (Emotional Value) 

• คุณค่าเชิงคุณภาพ (Quality Value) 

• คุณค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value) 
 

แนวความคิดของ Sweeney and Soutar (2001) 

การรับรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) 

• ดา้นการเงิน (Financial Risk) 

• ดา้นกายภาพ (Physical Risk) 

• ดา้นสงัคม (Social Risk) 

• ดา้นจิตใจ (Psychological Risk) 

• ดา้นการทาํงาน (Functional Risk) 

• ดา้นเวลา (Time Risk) 
 

แนวความคิดของ Yates and Stone (1992) 

ทศันคต ิ(Attitude) 

• ความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive) 

• ความชอบ (Affective) 

• พฤติกรรม (Behavioral) 
 

แนวความคิดของ Schiffman, Leon G. and 

Leslie Lazar Kanuk. (1994) 
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ผลการศึกษาและวจิารณ์ผล 

 

     ผลการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์และความคิดเห็นเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่มีอายุระหว่าง 30-35 ปี ซ่ึงเคยทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางจากสมุนไพรไทย มกัจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอางจากเคาน์เตอร์ในหา้งสรรพสินคา้ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางจากสมุนไพรไทยท่ีรู้จกัมากท่ีสุด คือ แชมพู 

โดยส่วนใหญ่มีงบประมาณในการซ้ือเคร่ืองสาํอางต่อเดือนระหวา่ง 501 - 1000 บาทต่อเดือน 

    การรับรู้คุณค่าของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสําอางจากสมุนไพรไทยของผูบ้ริโภคโดยรวมมีค่าเฉล่ีย 3.33 คือมีการรับรู้

คุณค่าระดบัปานกลาง  ส่วนการรับรู้ความเส่ียงของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางจากสมุนไพรไทยของผูบ้ริโภคโดยรวมมี

ค่าเฉล่ีย 2.48 คือมีการรับรู้ความเส่ียงระดบันอ้ย และผูบ้ริโภคมีค่าเฉล่ียของทศันคติต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางจาก

สมุนไพรไทยโดยรวม 3.28 คือมีทศันคติท่ีดีระดบัปานกลาง 

 

ตารางที่ 1 ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าและการรับรู้ความเส่ียงกบัความเส่ียงกบัทศันคติของ

ผูบ้ริโภค 

ตวัแปรต้น 
ทัศนคตโิดยรวมของผู้บริโภค 

โมเดล 1 โมเดล 2 โมเดล 3 โมเดล 4 

 การรับรู้คุณค่า (Perceived Value)    0.632* 

การรับรู้คุณค่าเชิงสงัคม (Social Value) 0.233*  0.226*  

การรับรู้คุณค่าเชิงอารมณ์ (Emotional Value) -0.002  0.021  

การรับรู้คุณค่าเชิงคุณภาพ (Quality Value) 0.369*  0.331*  

การรับรู้คุณค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value) 0.193*  0.136*  

 การรับรู้ความเส่ียง (Perceived Risk)    -0.244* 

การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk)  -0.276* -0.190*  

การรับรู้ความเส่ียงดา้นกายภาพ (Physical Risk)  0.042 -0.039  

การรับรู้ความเส่ียงดา้นสงัคม (Social Risk)  -0.126* -0.105*  

การรับรู้ความเส่ียงดา้นจิตใจ (Psychological Risk)  -0.145* 0.070  

การรับรู้ความเส่ียงดา้นการทาํงาน (Functional Risk)  -0.076 0.030  

การรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลา (Time Risk)  -0.051 -0.071  

R2 0.541 0.260 0.602 0.579 

Adj.R2 0.536 0.248 0.592 0.577 

F 116.396 22.957 58.863 272.768 

Sig. √ √ √ √ 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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     จากตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั แบ่งออกเป็น 4 โมเดล ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

     โมเดลท่ี 1 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบของการรับรู้คุณค่ากบัทศันคติของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอางจากสมุนไพรไทย พบวา่ องคป์ระกอบของการรับรู้คุณค่าของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางจากสมุนไพรไทย 

คือการรับรู้คุณค่าเชิงสังคม การรับรู้คุณค่าเชิงอารมณ์ และการรับรู้คุณค่าเชิงเศรษฐศาสตร์มีผลเชิงบวกกบัทศันคติ

ของผูบ้ริโภคต่อผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางจากสมุนไพรไทย มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ 0.233 0.369 และ 0.193 

ตามลาํดบั ส่วนการรับรู้คุณค่าเชิงอารมณ์ไม่มีผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย

สามารถพยากรณ์ทศันคติโดยรวมไดร้้อยละ 53.6 

     โมเดลท่ี 2 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบของการรับรู้ความเส่ียงกบัทศันคติของผูบ้ริโภคต่อ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสําอางจากสมุนไพรไทย พบว่า องค์ประกอบของการรับรู้ความเส่ียงของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสําอาง

จากสมุนไพรไทย คือการรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน ดา้นสังคม และดา้นจิตใจ มีผลเชิงลบกบัทศันคติของผูบ้ริโภค

ต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองสําอางจากสมุนไพรไทย มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั -0.276  -0.126 และ -0.145 ตามลาํดบั ส่วน

การรับรู้ความเส่ียงดา้นกายภาพ ดา้นการทาํงาน และดา้นเวลา ไม่มีผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสามารถพยากรณ์ทศันคติโดยรวมไดร้้อยละ 24.8 

     โมเดลท่ี 3 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบของการรับรู้คุณค่าและองคป์ระกอบของการรับรู้ความ

เส่ียงกบัทศันคติของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางจากสมุนไพรไทย พบว่า การรับรู้คุณค่าเชิงสังคม การรับรู้

คุณค่าเชิงอารมณ์ และการรับรู้คุณค่าเชิงเศรษฐศาสตร์มีผลเชิงบวกกับทัศนคติของผูบ้ริโภคต่อผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสาํอางจากสมุนไพรไทย มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.226 0.331 และ 0.136 ตามลาํดบั ขณะท่ีการรับรู้ความ

เส่ียงดา้นการเงิน และดา้นสงัคม มีผลเชิงลบกบัทศันคติของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางจากสมุนไพรไทย มี

ค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั        -0.190  และ -0.105 ตามลาํดบั ส่วนการรับรู้คุณค่าเชิงอารมณ์ การรับรู้ความเส่ียงดา้น

กายภาพ ดา้นจิตใจ ดา้นการทาํงาน และดา้นเวลา ไม่มีผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 โดยสามารถพยากรณ์ทศันคติโดยรวมไดร้้อยละ 59.2 

     โมเดลท่ี 4 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าและการรับรู้ความเส่ียงกบัทศันคติของผูบ้ริโภคต่อ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสําอางจากสมุนไพรไทยพบว่า การรับรู้คุณค่าและการรับรู้ความเส่ียงของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสําอาง

จากสมุนไพรไทยมีความสัมพนัธ์กบัทัศนคติของผูบ้ริโภคต่อผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางจากสมุนไพรไทยอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่า การรับรู้คุณค่ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัทศันคติโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ เท่ากบั 0.632 และ การรับรู้ความเส่ียงมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัทศันคติโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั -

0.244 โดยสามารถพยากรณ์ทศันคติโดยรวมไดร้้อยละ 57.7 

 

สรุปผลการวจิัย 

     จากการศึกษาการรับรู้คุณค่าและการรับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อทศันคติในผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางจาก

สมุนไพร สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

1. ผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางจากสมุนไพรไทยท่ีดีระดบัปานกลาง 
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2. การรับรู้คุณค่าของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางจากสมุนไพรไทยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัทศันคติของผูบ้ริโภคต่อ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางจากสมุนไพรไทย กล่าวคือ หากผูบ้ริโภคมีการรับรู้คุณค่ามาก ย่อมส่งผลใหเ้กิดทศันคติท่ีดี

ต่อผลิตภณัฑเ์พ่ิมมากข้ึน โดยองคป์ระกอบท่ีมีผลคือ การรับรู้คุณค่าเชิงสงัคม เชิงอารมณ์ และเชิงเศรษฐศาสตร์ 

3. การรับรู้ความเส่ียงของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางจากสมุนไพรไทยมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัทศันคติของผูบ้ริโภค

ต่อผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางจากสมุนไพรไทย กล่าวคือ การรับรู้ความเส่ียงตํ่ าย่อมส่งผลให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อ

ผลิตภณัฑเ์พ่ิมมากข้ึน โดยองคป์ระกอบท่ีมีผลคือ การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน ดา้นสงัคม และดา้นจิตใจ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

     ผลจากการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางจากสมุนไพรไทยในระดบัปาน

กลาง การจะเพ่ิมทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางจากสมุนไพรไทยนั้น ผูป้ระกอบการหรือ

ผูเ้ก่ียวขอ้งจะตอ้งทาํการเพ่ิมการรับรู้คุณค่า โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือการเพ่ิมการรับคุณค่าเชิงคุณภาพ รองลงมาคือการ

รับรู้คุณค่าเชิงสังคมและการรับรู้คุณค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ ตามลาํดบั ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งพยายามลดการรับรู้ความ

เส่ียง โดยเฉพาะ การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน และการรับรู้ความเส่ียงดา้นสงัคมตามลาํดบั 
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การศึกษาโอกาสและความสามารถในการทํากาํไรโดยปราศจากความเส่ียง (Arbitrage) 

ในสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหน้าประเทศไทย 

Arbitrage Opportunities in Major Thailand Gold Futures Market (TFEX) 

ฉันท์ทตั  ประเสริฐศิลป์1 และ ลลติา หงษ์รัตนวงศ์2 

Chantad  Prasertsil and Lalita Hongratanawong 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ืองโอกาสและความสามารถในการทาํกาํไรโดยปราศจากความเส่ียง (Arbitrage) ในสัญญาซ้ือขาย

ทองคาํล่วงหนา้ประเทศไทย  ซ่ึงใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายวนัของสญัญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 

28 สิงหาคม 2557 ถึงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559  รวมทั้งส้ิน 2942 ขอ้มูล ประกอบดว้ยสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้  2  

ประเภท  คือ  50 Baht Gold Future 12  Series และ  10 Baht Gold Future 12  Series  แลว้นาํมาเทียบกบัราคาทองคาํ

ตามทฤษฎี Cost of Carry จากราคาทองคํา (Gold Spot Price)  โดยจากการศึกษาพบว่า 50 Baht Gold Future 12  

Series  จาํนวน 1471 ขอ้มูล สามารถการทาํกาํไรโดยปราศจากความเส่ียงไดจ้าํนวน 1064 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 72.33  

ในส่วนของ  10 Baht Gold Future 12  Series จาํนวน 1471 ขอ้มูล  สามารถการทาํกาํไรโดยปราศจากความเส่ียงได้

จาํนวน 1072 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 72.88 จึงสามารถกล่าวไดว้่าตลาดซ้ือขายสัญญาล่วงหน้าของประเทศไทยเป็น

ตลาดท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากสามารถเกิดการทาํการอาร์บิทราจได ้ แลว้ในส่วนการศึกษา เร่ืองความคลาด

เคล่ือนของราคาสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหน้าเทียบกบัอายุคงเหลือของสัญญา  ใช้ขอ้มูลสัญญาซ้ือขายทองคาํ

ล่วงหนา้ท่ีจะส่งมอบในเดือนธนัวาคม 2559 ประเภท 50 Baht Gold Future 12  Series และ 10 Baht Gold Future 12  

Series  เทียบกบัราคาทองคาํดชันี  พบว่าจากการทดสอบ Dubin-watson test ไม่มีปัญหา Autocorrelation แสดงว่า

ตวัแปรมีความเป็นอิสระต่อกนั  และความคลาดเคล่ือนของดชันีราคาสญัญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้มีลกัษณะลู่เขา้สู่

ศูนยเ์ม่ือใกลค้รบอายสุญัญาทั้งใน 50 Baht Gold Future  และ 10 Baht Gold Future   

Abstract 

The research to study the opportunities of arbitrage in major Thailand gold futures market (TFEX).Using 

secondary data daily from 28 August 2014 to 31 December 2016, total 2,942 data. Gold futures is classify into 2 

models 1) 50 Baht Gold Future 12 series and 2) 10 Baht Gold Future 12 series comparing price with Cost of 

Carry theory. The results showed that 50 Baht Gold Future 12 Series, a total of 1,471 data, found arbitrage 1,064 data 

(72. 33%), 10 Baht Gold Future 12 Series data, found arbitrage 1,076 data (73. 14%). These findings indicate that 

Thailand gold futures market is non-efficient market because of arbitrage available in Gold Future investment. The 

study of error  gold futures price with time to maturity 50 Baht Gold Future 12  Series and 10 Baht Gold Future 12  

Series found that Dubin-watson test is non- Autocorrelation so that it is independent, and the error of gold futures price 

with time to maturity goes to zero for 50 Baht Gold Future and 10 Baht Gold Future . 
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1.บทนํา 

     ในปัจจุบนัระบบเศรษฐกิจการเงินโลกและประเทศไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆมากมาย ซ่ึงเรียกว่า 

“New Normal” หรือ “บรรทดัฐานใหม่” (Gross Bill, 2009) ทาํใหเ้กิดความเส่ียงในการลงทุนเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงการลงทุน

มีหลากหลายรูปแบบ  เช่น  หุน้  กองทุนรวม  ตราสารหน้ี  และอนุพนัธ์  เป็นตน้  แต่เน่ืองจากรูปแบบการลงทุนท่ี

กล่าวมายอ่มมีความเส่ียง  การลงทุนในทองคาํจึงเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีมีความน่าสนใจในการลงทุน  เน่ืองจากมีสภาพ

คล่องสูงและสามารถเป็นหลกัประกนัในการป้องกนัความเส่ียงได ้ พบว่าความตอ้งการทองคาํของโลกมีแนวโนม้

เพ่ิมข้ึนในดา้นของการลงทุน  ดงัตารางท่ี 1 ปริมาณความตอ้งการทองคาํ(ตนั) แสดงว่าทองคาํเป็นสินทรัพยท่ี์น่า

ลงทุนในช่วงเวลาน้ี และทองคาํสามารถลงทุนโดยการทาํกาํไรโดยปราศจากความเส่ียงไดคื้อการซ้ือถูกในตลาด

หน่ึงแลว้ไปขายในตลาดท่ีไดร้าคาสูงกวา่กรณีท่ีตลาดไม่มีประสิทธิภาพนัน่เอง 

 ตาราง 1 ปริมาณความตอ้งการทองคาํ(ตนั)   

Tonnes 2015 2016 YoY 

Investment 918.7 1561.1 ▲  70 % 

Bar & Coin 1,047.0 1029.2 ▼  -2 % 

  India 194.9 161.6 ▼ -17 % 

  China 228.1 284.6 ▲  25 % 

Gold-backed ETFs -128.3 531.9 - 

 ท่ีมา : World gold council. (2559). Gold demand (Ton). สืบคน้จาก http://www.gold.org/ 

     โดยการศึกษาคร้ังน้ีจึงทาํการศึกษาตลาดทองคาํล่วงหน้า  (Gold Futures Market)  โดยอา้งอิงกบัราคาทองคาํ

ดชันี (Spot Rate)  มาใชใ้นการวิจยัเร่ือง การศึกษาโอกาสและความสามารถในการทาํกาํไรโดยปราศจากความเส่ียง 

(Arbitrage)  ในสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหน้า  และการศึกษาขนาดของความคลาดเคล่ือนของดชันีราคาสัญญา      

ฟิวเจอร์ส (Mispricing)  เทียบกบัอายคุงเหลือของสญัญา  ซ่ึงหวงัวา่ผลจากการวิจยัจะสามารถทาํใหผู้ล้งทุนทราบถึง

โอกาสในการทาํอาร์บิทราจของการลงทุนใน  Gold Futures รวมถึงความสัมพนัธ์ของความคลาดเคล่ือนของราคา

สญัญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้เทียบกบัอายคุงเหลือของสญัญา   เม่ือไดท้ราบถึงโอกาสในการทาํกาํไรโดยปราศจาก

ความเส่ียง ทาํใหเ้ป็นทางเลือกหน่ึงของนกัลงทุนท่ีจะทาํการลงทุนโดยปราศจากความเส่ียงได ้  

2.ทบทวนวรรณกรรม 

     สัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ (Gold futures)  เป็นตราสารอนุพนัธ์ประเภทฟิวเจอร์  โดยมีสินทรัพยอ์า้งอิงเป็น

ทองคาํ  ซ่ึงสัญญาเกิดข้ึนจากการตกลงของ  2  ฝ่าย  คือ  ระหว่างผูซ้ื้อละผูข้าย  โดยจะระบุวนัเวลาในการส่งมอบ  

และชาํระสินคา้ตามกาํหนดในอนาคตโดยมีทฤษฎีในการกาํหนดราคาของสญัญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ ดงัน้ี  

     ทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient market hypothesis)  Fama (1970) ปัญญา สัมฤทธ์ิประดิษฐ์ (2545) การ

วิเคราะห์ตลาดการซ้ือขายหลักทรัพย์ตามทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (efficient market hypothesis) หรือ EMH  

สามารถจาํแนกความมีประสิทธิภาพของตลาดไดเ้ป็น  3  แบบ คือ ตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพสูง (the strongly 

efficient market) ราคาของหลกัทรัพยจ์ะเป็นตวัสะทอ้นขอ้มูลข่าวสารใหม่ทุกชนิด ทาํให้ไม่มีใครมีอาํนาจผูกขาดใน

การใชข้อ้มูลภายในเพ่ือสร้างกาํไรได ้ถึงแมว้่าจะมีขอ้มูลภายในก็ไม่สามารถนาํมาใชส้ร้างราคาได ้เพราะทุกคนรู้ขอ้มูล

ภายในอย่างรวดเร็วเหมือนกนั ตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพระดบัปานกลาง (semi-strong efficient market) ราคา

หลกัทรัพยจ์ะเป็นตวัสะทอ้นขอ้มูลข่าวสารท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะชนทัว่ไป  ตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพตํ่า (the 

http://www.gold.org/
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weakly efficient market) ราคาจะมีการเคล่ือนไหวอย่างสุ่ม ข้อมูลด้านราคาและปริมาณการ ซ้ือขายหุ้นในอดีตไม่

สามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการคาดการณ์แนวโนม้ราคาหุน้ในอนาคตได ้ 

     ทฤษฎีกฎของสินคา้ราคาเดียว (The Law of one price)  Gustav Cassel (1920)  อา้งถึงใน นิภาพร โชติพฤกษวนั 

(2554)  กฎของสินคา้ราคาเดียวไดอ้ธิบายวา่ ราคาสินคา้หรือบริการควรมีราคาเดียวเท่ากนัในทุกๆตลาด   

     ทฤษฎีตน้ทุนการถือครองของสญัญาฟิวเจอร์ Cost of Carry สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (2548)  ราคาของฟิวเจอร์จะข้ึนกบัราคาสินทรัพยอ์า้งอิง ตน้ทุนในการกูย้ืม และผลตอบแทนจากการ

ถือครองสินคา้  เกิดจากราคาสัญญาฟิวเจอร์แตกต่างกบัราคาสินทรัพยอ์า้งอิงในปัจจุบนัมาก  ก็จะทาํให้เกิดกาํไร

ส่วนเกินท่ีเรียกว่า Arbitrage Profit ข้ึนมา แต่ในตลาดซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ถา้มีลกัษณะเป็น Perfect Market ซ่ึง

หมายถึงตลาดท่ีไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายจากการทาํธุรกรรมซ้ือขายทองคาํล่วงหน้าและไม่มีขอ้จาํกดัอ่ืนในการทาํ

สัญญาระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายจะไม่เกิด Arbitrage Profit ข้ึน  F = S(1+r)t โดยท่ี  F คือ Futures Price  ราคาสัญญาซ้ือ

ขายทองคาํล่วงหนา้ตาม Cost of carry model , S คือ Spot Price  ราคาสินทรัพยอ์า้งอิงในท่ีน้ี  คือ Spot Rete , r คือ  

Risk-free Rate อตัราดอกเบ้ียรายปี (%) , t คือ Time to maturity ระยะเวลา(วนั) ซ่ึงในมุมมองของตลาดสมบูรณ์  นกั

ลงทุนสามารถกูห้รือให้ยืมเงินในอตัราดอกเบ้ียท่ีเท่ากนั คืออตัราดอกเบ้ียไม่มีความเส่ียง (Risk-free Rate) แต่ใน

โลกแห่งความจริงดอกเบ้ียเงินกูห้รือใหย้ืมจะมีอตัราท่ีแตกต่างกนัโดยดอกเบ้ียการกูย้ืมมกัสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียให้

กูย้ืม เช่น ดอกเบ้ียเงินฝาก  และสมการทางทฤษฎีของ Cost of Carry  คือ  S(1+ rb)
t<F<S(1+ ra)

t  โดยท่ี  F  คือ  Futures 

Price ราคาสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ตาม Cost of carry model  , S  คือ  Spot Price ราคาสินทรัพยอ์า้งอิงในท่ีน้ี คือ 

Spot Rete , ra  คือ  Risk-free Rate อตัราดอกเบ้ียรายปี (%) , rb  คือ  อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ MLR , t คือ Time to maturity 

ระยะเวลา(วนั) 

     การทาํอาร์บิทราจของสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหน้า  คือ กลยุทธ์ในการซ้ือขายสินคา้เพ่ือให้ไดก้าํไรจากส่วนต่าง

ระหว่างราคาในอนาคต (Futures Price) และราคาในปัจจุบัน (Spot Price) ในสินคา้ประเภทเดียวกนั ยกตวัอย่าง เช่น 

สมมติว่า ณ วนัส้ินสุดของสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ของการ ซ้ือขายทองคาํราคาของในอนาคตเท่ากบั 15,500 บาท  

และราคาในปัจจุบันเท่ากับ 15,000 บาท โดยผูท่ี้ทาํการอาร์บิทราจสามารถซ้ือทองคาํในราคา 15,000 บาทแต่ทาํให้

สญัญาในอนาคตส้ินสุดลงทนัทีและเม่ือทองคาํมีราคาราคา 15,500 บาท จะทาํใหผู้ท้าํการ อาร์บิทราจ  มีกาํไร 500 บาท 

เป็นตน้ 

     ทฤษฎีการคิดราคาท่ีเหมาะสม (Fair Price) นายคณิตศกัด์ิ สัตยานุการ (2552) แนวคิดราคาท่ีเหมาะสม (Fair 

Price) เพ่ือใชใ้นการทดสอบการเคล่ือนไหวของราคา และการวางกลยุทธ์ในการซ้ือขายโดยมีสูตรในการคาํนวณ

ราคาท่ีเหมาะสมท่ีไม่รวมตน้ทุนในการถือครอง คือ Gt,T = St (1+r-d)(T-t)  โดยท่ี Gt,T คือ ราคาเหมาะสมของสัญญา

ซ้ือขายทองคาํล่วงหน้าทางทฤษฎี, St  คือ ราคาสินค้าอา้งอิงได้แก่ Gold Spot Rate , r  คือ อตัราผลตอบแทนท่ี

ปราศจากความเส่ียง  , d คือ อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล, T  คือ ระยะเวลาในการถือครองจนหมดอายุของ

สัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหน้า,  t  คือ ระยะเวลาในการถือครอง ณ วนัท่ีทาํการซ้ือขาย จากสูตรในการคาํนวณหา

สดัส่วนของความคลาดเคล่ือนของดชันีราคาสญัญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ (mispricing) จากความแตกต่างระหว่างดชันี

ราคาสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ (Ft,T)  และราคาทางทฤษฎี (Gt,T) ของดชันีราคาสินทรัพยอ์า้งอิง จากสมการ  Xt,T = 

(Ft, T -Gt, T)/ St  แลว้ทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความคลาดเคล่ือนของดชันีราคาสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้

กับอายุคงเหลือของสัญญา z (t, T) = β 0 + β1 (Maturity) + e (t ,T) โดยท่ี  z (t, T) = l Xt, T (j)l   คือ  ค่าสัมบูรณ์ของ

http://library.treasury.go.th/library/search.php?swhat=%CA%B6%D2%BA%D1%B9%BE%D1%B2%B9%D2%A4%C7%D2%C1%C3%D9%E9%B5%C5%D2%B4%B7%D8%B9+%B5%C5%D2%B4%CB%C5%D1%A1%B7%C3%D1%BE%C2%EC%E1%CB%E8%A7%BB%C3%D0%E0%B7%C8%E4%B7%C2&snewname=%CA%B6%D2%BA%D1%B9%BE%D1%B2%B9%D2%A4%C7%D2%C1%C3%D9%E9%B5%C5%D2%B4%B7%D8%B9+%B5%C5%D2%B4%CB%C5%D1%A1%B7%C3%D1%BE%C2%EC%E1%CB%E8%A7%BB%C3%D0%E0%B7%C8%E4%B7%C2&olp1=&sf1=selau&sw1=000623&rpp=20&cta=cat&sort1=&sort2=&ms1=&ms2=&topg=&searchtype=&gmd=&fyear=&tyear=%BB%D5&sfd=&fyear=&sm=&savem=&dty=%BB%A1%B5%D4&dty1=&jfm=lead&sod=
http://library.treasury.go.th/library/search.php?swhat=%CA%B6%D2%BA%D1%B9%BE%D1%B2%B9%D2%A4%C7%D2%C1%C3%D9%E9%B5%C5%D2%B4%B7%D8%B9+%B5%C5%D2%B4%CB%C5%D1%A1%B7%C3%D1%BE%C2%EC%E1%CB%E8%A7%BB%C3%D0%E0%B7%C8%E4%B7%C2&snewname=%CA%B6%D2%BA%D1%B9%BE%D1%B2%B9%D2%A4%C7%D2%C1%C3%D9%E9%B5%C5%D2%B4%B7%D8%B9+%B5%C5%D2%B4%CB%C5%D1%A1%B7%C3%D1%BE%C2%EC%E1%CB%E8%A7%BB%C3%D0%E0%B7%C8%E4%B7%C2&olp1=&sf1=selau&sw1=000623&rpp=20&cta=cat&sort1=&sort2=&ms1=&ms2=&topg=&searchtype=&gmd=&fyear=&tyear=%BB%D5&sfd=&fyear=&sm=&savem=&dty=%BB%A1%B5%D4&dty1=&jfm=lead&sod=
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สัดส่วนขนาดของความคลาดเคล่ือนของราคาเหมาะสมต่อ Gold Spot Rate  , Xt, T (j)  คือ  สัดส่วนของขนาดของความ

คลาดเคล่ือนของ Gold Futures ต่อ Gold Spot Rate, Maturity คือ จาํนวนอายคุงเหลือของสญัญา 

     จากการศึกษางานวิจยัของ  คณิตศกัด์ิ สัตยานุการ (2552) เร่ือง การวิเคราะห์ โอกาสและความสามารถในการทาํ

กาํไรจากการอาร์บิทราจในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็น SET50 Index Futures พบว่า ตลาด 

SET50 Index Futures สามารถเกิดอาร์บิทราจได ้แสดงว่าตลาดไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งความสัมพนัธ์ของอายุ

คงเหลือของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้มีทิศทางเดียวกบัขนาดของความคลาดเคล่ือน ณชัชารีย ์คุณกิตติวราวฒัน ์(2553)  

เร่ือง  การวิเคราะห์มูลค่าทางทฤษฎีและราคาของสัญญาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอา้งอิงราคาทองคาํในตลาด

อนุพนัธ์ (ประเทศไทย)  โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็น Gold Futures พบว่า มูลค่าทางทฤษฎีและราคาส่วนใหญ่มีแนวโนม้

ไปในทิศทางเดียวกนั  และมีมูลค่าใกลเ้คียงกนั  แสดงว่าตลาดมีสภาพคล่องและมีเสถียรภาพ ส่วนในเร่ืองของการ

ทาํอาร์บิทราจสามารถทาํได ้แต่ว่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงของ Arbitrage band   ประชาธิปไตย บุญอ่ึง (2553)  เร่ือง  

การทดสอบประสิทธิภาพของตลาดซ้ือ-ขายทองคําล่วงหน้า (Gold Futures) ของประเทศไทย โดยใช้วิธี 

Cointegration Test โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็น Gold Futures พบว่า ราคาสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้มีความสัมพนัธ์

เชิงดุลยภาพระยะยาวกบัราคาส่งมอบทนัที (Spot Price) และพบว่าตลาดซ้ือขายทองคาํล่วงหน้า (Gold Futures) 

ของประเทศไทยเป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ  Laurence Blose (2009)  เร่ือง  ความสัมพนัธ์ของราคาทองคาํด้วย

ตน้ทุนของการถือครอง (Cost of Carry) และการคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ  โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็น Gold Futures 

พบว่า ความสัมพนัธ์ Regression ของการเปล่ียนแปลงของภาวะเงินเฟ้อจะมีผลต่อราคาทองคาํ จากสมมติฐานของ

ตน้ทุนการถือครองพบว่า การคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึนจะส่งต่ออตัราดอกเบ้ียให้สูงข้ึนแลว้ทาํให้ส่งผล

กระทบต่อตน้ทุนของการถือครองท่ีสูงข้ึนในการลงทุนในทองคาํ  สถิตพงษ ์ ดวงเพชร (2554)  เร่ือง  ความสัมพนัธ์

ระหว่างราคาทองคาํล่วงหน้าในตลาดอนุพนัธ์ไทยและราคาทองคาํตามประกาศของสมาคมคา้ทองคาํโดยวิธีโค

อินทิเกรชนั โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็น Gold Futures พบว่า ราคาทองคาํล่วงหน้าในตลาดอนุพนัธ์  และราคาทองคาํ

ตามประกาศของสมาคมคา้ทองคาํ ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว  โดยมีความสัมพนัธ์กนัแบบแปรผนัใน

ทิ ศ ท างเดียวกัน   รพี ส ร เฟ่ื อ งเก ษ ม  (2555)  เร่ือ ง  Arbitrage Opportunities in Major Gold Futures Markets: 

Evidence from a High Frequency Data โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็น Gold Futures พบว่า สามารถเกิดการทาํอาร์บิทราจ

ไดท้ั้งตลาด 2 ชนิด คือ ในตลาดท่ีพฒันาแลว้อย่าง COMEX, MCX, และ TOCOM  และตลาดท่ีเกิดข้ึนใหม่อย่าง 

TFEX แต่โอกาสของการทาํกาํไรโดยปราศจากความเส่ียงเกิดข้ึนในตลาดท่ีพฒันาแลว้ตํ่ากว่าตลาดท่ีกาํลงัพฒันา

อย่างมาก  วนัวิสาข์ ไชยฤทธ์ิ (2557)  เร่ือง  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพตลาดสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหน้าของ

ประเทศไทย โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็นราคาสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ (Gold Futures) พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ

ต่อราคาสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ในประเทศไทย ไดแ้ก่ ราคาทองคาํส่งมอบทนัที  อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ  และอตัราเงินเฟ้อในประเทศไทย โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ

การเปล่ียนแปลงราคาสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ในประเทศไทยท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ไดแ้ก่ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคสําหรับราคานํ้ ามนัดิบเบรนท์  และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน   วรดี จงอศัญากุล 

(2557)  เร่ือง  ปัจจยัท่ีกาํหนดความผนัผวนของราคาทองคาํล่วงหน้า : กรณีศึกษาตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

ประเทศไทย โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็นราคาสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ (Gold Futures) พบว่า ความผนัผวนของ

ผลตอบแทนสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้จะมากข้ึน  เม่ือเขา้ใกลว้นัครบกาํหนดอายุ  ปริมาณซ้ือขายมากข้ึน และ

สถานะคงคา้งลดลง  
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3.วธีิการศึกษา 

     การศึกษาโอกาสในการทาํกาํไรในสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ โดยปราศจากความเส่ียง (Arbitrage)  โดยใช้

มูลค่าตามทฤษฎีและราคาตลาดของสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้  โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยเก็บรวมรวมขอ้มูล

ทุติยภูมิ (Secondary Data) ตั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2557 ถึงวนัท่ี 29 ธันวาคม 2559  ประกอบดว้ย  Futures Price 

จากเวบ็ไซตข์องตลาดอนุพนัธ์ฯประเทศไทย (www.tfex.co.th) จาํนวน 12  Series  Spot Price ขอ้มูลราคาทองคาํ

จ า ก ส ม า ค ม ค้ า ท อ ง คํ า โ ล ก  WORLD GOLD COUNCIL (www.gold.org)  Risk-free Rate ใ ช้ ข้ อ มู ล อัต ร า

ผลตอบแทนของตั๋วเงินคลงัโดยเก็บรวมรวมจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (www.thaimba.or.th)  อัตรา

แลกเปล่ียนดอลล่าร์สหรัฐฯ เป็นเงินบาทเฉล่ียธนาคารพาณิชยจ์ากธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)  

Minimum Loan Rate หรือ MLR อตัราเงินกูเ้ฉล่ียของลูกหน้ีชั้นดี และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยข์องธนาคาร

พาณิชย ์5 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน), ธนาคารกรุงศรี จาํกดั (มหาชน) จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

(www.bot.or.th)  ราคาทองคาํรายวนัจากสมาคมค้าทองคาํประเทศไทย (www.goldtraders.or.th) ตั้ งแต่วนัท่ี 28 

สิงหาคม 2557 ถึงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559 

สมมติฐานท่ี 1 เร่ือง  โอกาสและความสามารถในการทํากาํไรจากการทําอาร์บิทราจในสัญญาซ้ือขายทองคํา

ล่วงหนา้  (Gold Futures;TFEX)  เทียบกบัราคาทองคาํดชันี (Gold Spot Rate) 

H0: การเคล่ือนไหวของราคาสญัญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ (Gold Futures; TFEX)  จะไม่สามารถทาํการอาร์บิทราจ

ได ้ (ตลาดมีประสิทธิภาพ) 

H1: การเคล่ือนไหวของราคาสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ (Gold Futures; TFEX)  จะสามารถทาํการอาร์บิทราจได ้ 

(ตลาดไม่มีประสิทธิภาพ) 

     วิธีการวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 1  เร่ือง โอกาสและความสามารถในการทาํกาํไรจากการทาํอาร์บิทราจในสัญญาซ้ือ

ขายทองคาํล่วงหนา้  Gold Futures;TFEX  เทียบกบั Gold Spot Rate โดยดูช่วงของการ Arbitrage Brand  2 ช่วง คือ

ช่วง Upper และ Lower  ในส่วนของ Upper คือ  F - S(1+rb)
t >  0  และ  Lower   คือ  (1+ ra)

t – F >  0 

สมมติฐานท่ี 2 เร่ือง  ความคลาดเคล่ือนของราคาสญัญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ เทียบกบัอายคุงเหลือของสญัญา 

H0: การเคล่ือนไหวของราคาสญัญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ Gold Futures; TFEX จะไม่ข้ึนอยูก่บัอายสุญัญาฟิวเจอร์ 

H1: การเคล่ือนไหวของราคาสญัญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ Gold Futures; TFEX จะข้ึนอยูก่บัอายสุญัญาฟิวเจอร์ 

     วิธีการวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 2  เร่ือง ความคลาดเคล่ือนของราคาสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้กบัอายุคงเหลือ

ของสัญญาแนวคิดราคาท่ีเหมาะสม (Fair Price) ใชท้ดสอบการเปล่ียนแปลงของราคา  และการวางกลยุทธ์ในการ

ซ้ือขาย  โดยมีสูตรในการคาํนวณราคาท่ีเหมาะสมไม่รวมตน้ทุนในการถือครอง  แลว้ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ค่าเฉล่ียสัมบูรณ์ของความ  คลาดเคล่ือนของดัชนีราคาสัญญาฟิวเจอร์ (mispricing) และจาํนวนวนัท่ีคงเหลือ

จนกระทัง่หมดอาย ุโดยรูปแบบของสมการประมาณการคือ z (t, T) = β 0 + β1 (Maturity) + e (t ,T)   

     โดยท่ี  z (t, T) = l Xt, T (j)l   คือ  ค่าสมับูรณ์ของสดัส่วนของขนาดของความคลาดเคล่ือนจากราคาท่ีเหมาะสมต่อ 

Gold Spot Rate  , Xt, T (j)  คือ  สัดส่วนของขนาดของความคลาดเคล่ือนของราคาสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหน้า 

เทียบกบัราคาทองทาํอา้งอิง  และ Maturity   คือ  จาํนวนอายคุงเหลือของสญัญา 

http://www.thaimba.or.th/
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4.ผลการศึกษาและอภิปราย  

     จากการศึกษาโอกาสและความสามารถในการทาํกาํไรโดยการทาํอาร์บิทราจจากราคาปิดของสัญญาซ้ือขาย

ทองคาํล่วงหนา้ของประเทศไทย 50 Baht Gold Future พบว่าจากขอ้มูลทั้งหมด 12 series ตั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 

2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2559  จาํนวนทั้งส้ิน  1471  ขอ้มูล  สามารถทาํการอาร์บิทราจได ้ สามารถทาํการอาร์บิทราจ

ได ้โดยแบ่งเป็นช่วง Upper จาํนวน 947 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ  64.38  และช่วง  Lower  จาํนวน 117 คร้ัง คิดเป็นร้อย

ละ  7.95  รวมทั้งในส่วนของ Upper และ Lower 1064 คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 72.33  และในส่วน 10 Baht Gold Future  

พบว่าจากขอ้มูลทั้งหมด 12 series ตั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2559  จาํนวนทั้งส้ิน  1471  ขอ้มูล  

สามารถทาํการอาร์บิทราจได ้ โดยแบ่งเป็นช่วง Upper จาํนวน 983 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ  66.83  และช่วง  Lower  

จาํนวน 89 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ  6.05  รวมทั้งในส่วนของ Upper และ Lower 1076 คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 72.88   

รูปภาพ 1 Arbitrage Brand  

 

 

 

 

     จากรูปภาพท่ี 1  Arbitrage Brand GFZ16 และ Arbitrage Brand GF10Z16 แสดงถึงช่วงของการ Arbitrage Brand 

ถา้กราฟตดัเกินเส้น Fh แสดงว่าเป็นการอาร์บิทราจแบบ Upper limit  แต่ถา้ตดัเส้น Fl แสดงว่าเป็นการอาร์บิทราจ

แบบ Lower limit มีแนวโนม้เขา้สู่ศูนยเ์ม่ือใกลค้รบสญัญา 

 

 รูปภาพ 2 การทาํกาํไรโดยปราศจากความเส่ียง (Arbitrage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     รูปภาพท่ี  2 แสดงการทาํการอาร์บิทราจซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  Upper limit  และ Lower limit โดย 

Upper limit  คือ ราคาสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้มีราคาสูงกว่าราคาทองคาํดชันีท่ีไดจ้ากการคาํนวณตามทฤษฎี  

ดงันั้นจึงทาํการอาร์บิทราจ  โดยการซ้ือ (Buy) ทองคาํดชันี แลว้ทาํการขาย (Short) สัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้  

แลว้ต่อมาทาํการขายทองคาํตามราคาดชันีและปิดสถานะสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้  Lower limit  คือ  ราคา

Estimate arbitrage opportunity 

Buy spot gold and sell gold future Sell spot gold and buy gold future 

Sell spot gold and close futures position Buy spot gold and close futures position 

Lower limit Upper limit 

19,000
20,000
21,000
22,000
23,000
24,000

Arbitrage Brand GFZ16

TM GF Price Fh Fl

19,000
20,000
21,000
22,000
23,000
24,000

Arbitrage Brand GF10Z16

TM GF Price Fh Fl
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สญัญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้มีราคาตํ่ากวา่ราคาทองคาํดชันีท่ีไดจ้ากการคาํนวณตามทฤษฎี  ดั้งนั้นจึงทาํอาร์บิทราจ  

โดยการขาย (Sell) ทองคาํดชันี แลว้ทาํการซ้ือ (Long) สัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้  แลว้ต่อมาทาํการซ้ือทองคาํ

ตามราคาดชันีและปิดสถานะสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้  ซ่ึงการทาํการอาร์บิทราจจะสามารถทาํไดเ้ม่ือตลาดไม่

มีประสิทธิภาพ  โดยการซ้ือในตลาดท่ีถูกกวา่แลว้นาํไปขายในตลาดท่ีแพงกวา่กจ็ะเกิดผลกาํไรท่ีไม่มีความเส่ียง   

จากกงานวิจยัพบวา่โอกาสในการทาํอาร์บิทราจส่วนใหญ่มกัอยูใ่นช่วง Upper limit  มากกวา่  Lower limit 

     การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งขนาดของความคลาดเคล่ือนของราคาสญัญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้เทียบกบัอายุ

คงเหลือของสัญญา  โดยการทดสอบหาความสัมพนัธ์ของราคาสัญญาฟิวเจอร์ กบัอายุคงเหลือของสัญญา  โดยใช้

การวิเคราะห์รูปสมการถดถอย (single regression analysis)  ยกตวัอย่างในส่วนของ GFZ15 (50 Baht Gold Future) 

พบวา่  Z = 0.008 + 0.044 Maturity  (Significant at 0.05% level) 

ตาราง  2  ความสมัพนัธ์ระหวา่งความคลาดเคล่ือนและอายคุงเหลือของสญัญา GFZ15 (Model Summary) 

 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1  .560a .314 .309 .0064958 1.760 

   a.Predictor :(Constant), TM   b.Dependent Variable:Z(t,T) 

ตาราง  3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความคลาดเคล่ือนและอายคุงเหลือของสัญญา GFZ15 (Coefficients) 

 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .008 .001   6.849 .000 

TM .044 .006 .560 7.535 .000 

a. Dependent Variable: Z(t,T) 

    จากตารางท่ี 2 และ 3 ความสัมพนัธ์ระหว่างความคลาดเคล่ือนและอายุคงเหลือของสัญญา GFZ15 พบว่ามีค่า 

Durbin-watson 1.760 แสดงว่าตวัแปรมีความเป็นอิสระต่อกนั ต่อมาพิจารณาค่า R-square เท่ากบั  0.309  แสดงว่า

ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายตวัแปรตามไดร้้อยละ 30.9 ของค่าสมัประสิทธิอายคุงเหลือของสญัญา อย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยจากสมการ Z = 0.008 + 0.044 Maturity จึงพบว่าความคลาดเคล่ือนของราคาสัญญาซ้ือ

ขายทองคาํล่วงหนา้มีลกัษณะลู่เขา้สู่ศูนยเ์ม่ือใกลห้มดอายสุญัญา 

     การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งขนาดของความคลาดเคล่ือนของราคาสญัญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้เทียบกบัอายุ

คงเหลือของสัญญา  โดยการทดสอบหาความสัมพนัธ์ของราคาสัญญาฟิวเจอร์ กบัอายุคงเหลือของสัญญา  โดยใช้

การวิเคราะห์รูปสมการถดถอย (single regression analysis)  ในส่วนของ GF10Z15 (10 Baht Gold Future) พบว่า      

Z = 0.008 + 0.042 Maturity  (Significant at 0.05% level) 

ตาราง  4  ความสมัพนัธ์ระหวา่งความคลาดเคล่ือนและอายุคงเหลือของสญัญา GF10Z15 (Model Summary) 

 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1  .556a .309 .303 .0064181 1.730 

   a.Predictor :(Constant), TM   b.Dependent Variable:Z(t,T) 
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ตาราง  5 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความคลาดเคล่ือนและอายคุงเหลือของสัญญา GF10Z15 (Coefficients) 

 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .008 .001   7.238 .000 

TM .042 .005 .577 7.809 .000 

a. Dependent Variable: Z(t,T) 

 

   จากตารางท่ี 4 และ 5 ความสัมพนัธ์ระหว่างความคลาดเคล่ือนและอายุคงเหลือของสัญญา GF10Z15 พบว่ามีค่า 

Durbin-Watson 1.730 แสดงว่าตวัแปรมีความเป็นอิสระต่อกนั ต่อมาพิจารณาค่า R-square เท่ากบั  0.309  แสดงว่า

ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายตวัแปรตามไดร้้อยละ  30.90 ของสมัประสิทธิอายคุงเหลือของสญัญา อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยจากสมการ Z = 0.008 + 0.042 Maturity จึงพบว่าความคลาดเคล่ือนของราคาสัญญาซ้ือ

ขายทองคาํล่วงหน้ามีลกัษณะลู่เขา้สู่ศูนยเ์ม่ือใกลห้มดอายุสัญญา  ดงันั้นสามารถกล่าวไดว้่าราคาสัญญาซ้ือขาย

ทองคาํล่วงหนา้ทั้งในส่วนของ 50 Baht Gold Future 12  Series และ 50 Baht Gold Future 12  Series  คือ ช่วงวนัท่ี 

29 มิถุนายน 2559 ถึง 29 ธนัวาคม 2559 มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาคงเหลือของอายสุัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้

โดยมีความสัมพนัธ์ทางบวก  ดงันั้นเม่ืออายุสัญญาใกลห้มดอายุความคลาดเคล่ือนของราคาสัญญาซ้ือขายทองคาํ

ล่วงหนา้กจ็ะมีแนวโนม้ลดลงว่ิงเขา้ลู่ศูนยต์ามสมมติฐาน 

 

5.สรุปผลการศึกษา 

     จากผลการศึกษาและการวิจยัในเร่ืองการศึกษาโอกาสและความสามารถในการทาํกาํไรโดยปราศจากความเส่ียง 

(Arbitrage) ในสญัญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ประเทศไทยสามารถสรุปไดด้งัน้ี   

     จากสมมติฐานท่ี 1 เร่ือง  โอกาสและความสามารถในการทาํกาํไรจากการทาํอาร์บิทราจในสญัญาซ้ือขายทองคาํ

ล่วงหนา้  พบว่าการเคล่ือนไหวของราคาสญัญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้  เทียบกบัราคาทองคาํดชันี  มีความสามารถ

ในการทาํกาํไรโดยปราศจากความเส่ียงตลอดช่วงการศึกษาโดยความคลาดเคล่ือนส่วนใหญ่จะเคล่ือนไหวตํ่าว่า

ราคาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ (Lower) ราคาทางทฤษฎี  โดยโอกาสในการทาํกาํไรโดยปราศจากความเส่ียงในสญัญา  

50 Baht Gold Future แบ่งออกเป็นช่วง  Lower ร้อยละ 7.95 และ Upper ร้อยละ 64.38  รวมเป็นร้อยละ 72.33  ส่วน

ในสัญญา  10 Baht Gold Future แบ่งออกเป็นช่วง  Lower ร้อยละ 6.05 และ Upper ร้อยละ 66.83  รวมเป็นร้อยละ 

72.88  ซ่ึงในส่วนของโอกาสในการทาํกาํไรโดยปราศจากความเส่ียงของสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้  50 Baht 

Gold Future  และ  10 Baht Gold Future  มีโอกาสเป็นไปไดม้าก และมีแนวโนม้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ทาํให้

สามารถสรุปไดว้่าการเคล่ือนไหวของราคาสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้สามารถทาํการอาร์บิทราจได ้ แสดงว่า

ตลาดซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้เป็นตลาดท่ีไม่มีประสิทธิภาพนัน่เอง  

     สมมติฐานท่ี 2 เร่ือง  ความคลาดเคล่ือนของราคาสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ เทียบกบัอายุคงเหลือของสญัญา

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดของความคลาดเคล่ือนของราคาสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้เทียบกบั

อายคุงเหลือของสญัญาใน  50 Baht Gold Future 12  Series  และ 10 Baht Gold Future 12  Series  พบวา่ความคลาด
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เคล่ือนของดชันีราคาสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้มีแนวโนม้เขา้สู่ศูนย ์ เม่ืออายขุองสัญญาใกลห้มดอายุ  โดยเม่ือ

ใกลค้รบอายสุญัญาโอกาสในการทาํอาร์บิทราจกส็ามารถทาํไดน้อ้ยลง   

ข้อเสนอแนะ 

     จากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาโอกาสและความสามารถในการทาํกาํไรโดยปราศจากความเส่ียง (Arbitrage) 

ในสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ประเทศไทย พบว่ามีโอกาสเกิดอาร์บิทราจไดสู้ง ทาํใหใ้นส่วนนกัลงทุนสถาบนั 

สามารถใช้ข้อมูลศึกษาในคร้ังน้ีไปใช้ในการกาํหนดนโยบายในการลงทุนของกองทุนได้ และนักลงทุนทั่วไป 

สามารถใชก้ลยุทธ์การทาํอาร์บิทราจเป็นกลยุทธ์หน่ึงในการลงทุนโดยมีวิธีการในการศึกษา คือการนาํราคาสัญญาซ้ือ

ขายทองคาํล่วงหนา้มาเทียบกบัราคาทองคาํดชันี Gold Spot Price ซ่ึงต่อไปอาจมีการเทียบกบัสัญญาซ้ือขายทองคาํ

ล่วงห น้าในตลาดอ่ืนๆ  เช่ น   New York Mercantile Exchange (NYMEX) ในส่ วน ของ Commodity Exchange 

(COMEX), Multi Commodity Exchange (MCX), และ Tokyo Commodity Exchange (TOCOM)  เป็นต้น  และเพ่ิม

ความละเอียดของขอ้มูลทุติยภูมิจากเป็นรายวนัใหเ้ป็นรายนาทีเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือมัน่ของผลการวิจยั 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความยติุธรรมในองคก์ารกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

โดยแบ่งออกเป็นแต่ละดา้น ของพนกังานโรงแรม จงัหวดันนทบุรี 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานโรงแรม จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 300 คน การเลือกแบบมีจุดมุ่งหมาย 

หรือการเลือกแบบจาํเพาะเจาะจง และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ขอ้มูล คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 และ 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่า ความยติุธรรมดา้นปฏิสัมพนัธ์และความยติุธรรมดา้นกระบวนการ มีความสมัพนัธ์กนักบัความ

ผกูพนัต่อองคก์ารดา้นจิตใจ ความยุติธรรมดา้นปฏิสัมพนัธ์และความยุติธรรมดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์กนั

กบัความผูกพนัต่อองค์การดา้นบรรทดัฐาน และความยุติธรรมดา้นผลตอบแทน ความยุติธรรมดา้นกระบวนการ 

และความยติุธรรมดา้นปฏิสมัพนัธ์ ไม่มีความสมัพนัธ์กนักบัความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร 

คาํสาํคัญ: ความยติุธรรมในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ 

 

Abstract 

The objective of this independent study was to study the relationship between the perception of organizational 

justice and organizational commitment of the hotel employees in Nonthaburi. 

The sample group was 300 hotel employees in Nonthaburi by purposive sampling.  The questionnaires were use 

as the data collection instrument.  The statistic used for testing hypotheses was multiple regression analysis at the 

0.01 and 0.05 level of significance. 

 The results revealed that procedural and interpersonal justice had the relationships with affective and normative 

commitment.  Distributive, procedural and interpersonal justice did not have the relations with continuance 

commitment. 

Keyword: Organizational Justice, Organizational Commitment 
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1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

     ตามหลกัทฤษฎีความยติุธรรมในองคก์รนั้น มีองคป์ระกอบหลายเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบทของการบริการ ไม่ว่า

จะเป็นดา้นความตอบแทน ดา้นกระบวนการ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ซ่ึงทั้ง 3 ปัจจยัมีผลต่อการทาํงาน

ทั้ งส้ิน ดังนั้นการศึกษาความยุติธรรมในองค์กรโดยแยกแต่ละด้านจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง หากองค์การใดมี

พนักงานท่ีมีความผูกพนัต่อองค์การ โดยเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกท่ีจะอยู่กบัองค์การดว้ยความเต็มใจ พนักงาน

ดงักล่าวจะไม่คิดลาออก และยงัสามารถโน้มน้าวให้พนักงานคนอ่ืน ๆ มีความรู้สึกท่ีดีกับองค์การ และมีความ

ผูกพันต่อองค์การอีกด้วย ซ่ึงความผูกพันต่อองค์การ คือ สถานะซ่ึงพนักงานต้องการท่ีจะเห็นองค์การบรรลุ

เป้าหมายในฐานะท่ีเป็นสมาชิกคนหน่ึงในองค์การ โดยพนักงานจะเกิดทศันคติท่ีดีต่อองค์การ ถึงขนาดมีความ

ผกูพนั (Commitment) และจงรักภกัดี (Loyalty) ต่อองคก์าร และเห็นความกา้วหนา้ขององคก์ารตราบเท่าท่ีองคก์าร

ยงัสร้างความพอใจใหก้บัพนกังานอยู่ แต่เม่ือไหร่ความไม่พอใจแผ่ขยายไปทัว่ทั้งองคก์าร พนกังานก็มีแนวโนม้ท่ี

จะลาออกจากองคก์ารไดม้าก (วิเชียร วิทยอุดม; 2547) 

     โดยงานวิจยัจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความยุติธรรมในองคก์าร

กบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร โดยแบ่งออกเป็นแต่ละดา้น 

 

2. การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

     งานวิจัยน้ีได้ทําการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องและสรุปว่า ความยุติธรรมในองค์การ (Organizational 

Justice) คือ การท่ีพนกังานรับรู้ว่าส่ิงท่ีตนไดรั้บเป็นการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมจากองค์การ ทั้งในดา้นการแบ่งปัน 

กระบวนการพิจารณาผลตอบแทน การปฏิบติัระหวา่งกนัอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมระหวา่งบุคคล เพ่ือนร่วมงาน 

ผูบ้งัคบับญัชา และองคก์ารในภาพรวม (Folger and Cropanzano; 1998) โดยแบ่งความยติุธรรมในองคก์ารออกเป็น 

3 ดา้น คือ 

     1. ความยุติธรรมดา้นผลตอบแทน (Distributive Justice) หมายถึง การรับรู้ความยุติธรรมจากผลตอบแทนหรือ

การจดัสรรผลตอบแทน วา่มีความถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่ 

     2. ความยุติธรรมด้านกระบวนการ (Procedural Justice) หมายถึง การรับรู้วิธีการหรือกระบวนการต่างๆ ท่ี

องคก์ารกาํหนดผลตอบแทนในองคก์าร 

     3. ความยุติธรรมดา้นปฏิสัมพนัธ์ (Interactional Justice) การรับรู้ว่าได้รับการปฏิบัติดว้ยความยุติธรรม เป็น

ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างหวัหนา้งานกบัพนกังาน โดยแบ่งเป็น 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1. ความยุติธรรมดา้นขอ้มูล

ข่าวสาร (Informational) หมายถึงการท่ีผูบ้งัคบับญัชามีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะอธิบายผลของการตดัสินใจ และส่ิงท่ี

อธิบายมีความถูกตอ้งเหมาะสม และ 2. ความยุติธรรมดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal) หมายถึง 

การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อผูอ่ื้นในองคก์าร หรือบุคคลท่ีมีการแลกเปล่ียนกนัทางสงัคม 

     ความผูกพนัต่อองค์การ (Organizational Commitment) คือ ความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นของสมาชิกในองค์การ 

และเป็นพฤติกรรมท่ีสมาชิกในองคก์ารมีค่านิยมท่ีกลมกลืนกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ แสดงตนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบั

องคก์าร และเต็มใจท่ีจะอุทิศกาํลงักายและกาํลงัใจเพ่ือเขา้ร่วมในกิจการรมขององค์การ (Meyer and Allen; 1991) 

โดยแบ่งความผกูพนัต่อองคก์ารออกเป็น 3 ดา้น คือ 
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     1. ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นจิตใจ (Affective Commitment) หมายถึง ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามท่ีจะ

ปฏิบติังานเพ่ือองคก์าร 

     ซ่ึงพนักงานท่ีมีความผูกพนัดา้นจิตใจสูงนั้นจะคงอยู่กบัองค์กรเพราะอยากอยู่ (Want to) โดยจะแสดงออกถึง

ความพยายามอย่างเตม็ท่ี เต็มใจอุทิศแรงกาย แรงใจ สติปัญญา ในการทาํงานท่ีดี มีความเครียดนอ้ย ถึงแมว้่าจะตอ้ง

ทาํงานหนกั เป็นระยะเวลาท่ีต่อเน่ืองยาวนาน มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ (Sense of Belonging) และใชค้วามพยายาม

อย่างมากเพ่ือตอบสนองหรือมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การ เพ่ือมุ่งหวงัให้งานท่ีปฏิบัติประสบความสําเร็จอย่างมี

คุณภาพภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ซ่ึงจะส่งผลทั้ งในประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านต้นทุน ผลกาํไร และ

ช่ือเสียงเกียรติยศ 

สมมุติฐานท่ี 1a: ความยุติธรรมด้านกระบวนการ (Procedural Justice) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ความผูกพันต่อ

องค์การด้านจิตใจ (Affective Commitment) 

สมมติุฐานท่ี 1b: ความยติุธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ (Interpersonal Justice) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ความผูกพันต่อ

องค์การด้านจิตใจ (Affective Commitment) 

     2. ความผูกพนัต่อองค์การดา้นบรรทดัฐาน (Normative Commitment) หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานว่าตน

เป็นสมาชิกคนหน่ึงขององคก์าร เต็มใจอุทิศกาํลงักายและกาํลงัใจในการทาํงานเพ่ือองคก์าร รู้สึกมีความจงรักภกัดี 

และมีทศันคติในทางท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์าร 

     ซ่ึงพนกังานท่ีมีความผูกพนัดา้นบรรทดัฐานสูงนั้นจะคงอยู่กบัองคก์รเพราะควรอยู ่(Ought to) โดยจะแสดงออก

โดยการยอมรับในแนวทางการปฏิบติังานเพ่ือให้สําเร็จตามเป้าหมาย และเป็นไปตามค่านิยมขององค์การมีความ

ภาคภูมิใจในผลงานและการเป็นพนกังาน ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและร่วมกนัแกปั้ญหา เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั รวมถึง

ปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะอยูก่บัองคก์ารตลอดไป 

สมมติุฐานท่ี 2a: ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน (Distributive Justice) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ความผูกพันต่อ

องค์การด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) 

สมมุติฐานท่ี 2b: ความยุติธรรมด้านกระบวนการ (Procedural Justice) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ความผูกพันต่อ

องค์การด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) 

สมมติุฐานท่ี 2c: ความยติุธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ (Interpersonal Justice) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ความผูกพันต่อ

องค์การด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) 

     3. ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่กับองค์การ (Continuance Commitment) หมายถึง ความรู้สึกของ

พนกังานวา่ตนจะไดรั้บส่ิงตอบแทนในแง่ของผลประโยชนท่ี์สมดุล เพ่ือแลกเปล่ียนกบัการคงอยูใ่นองคก์าร 

     ซ่ึงพนักงานท่ีมีความผูกพนัดา้นการคงอยู่กบัองค์การสูงนั้นจะคงอยู่กบัองค์กรเพราะจาํเป็นตอ้งอยู่ (Need to) 

โดยจะแสดงออกถึงความตอ้งการท่ีจะปฏิบัติงานในฐานะของพนักงาน อย่างแน่วแน่เป็นความต่อเน่ืองในการ

ปฏิบติังาน โดยไม่โยกยา้ยหรือเปล่ียนแปลงงานท่ีทาํ พยามยามท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ารไว ้ไม่คิด

หรือมีความตอ้งการท่ีจะลาออก (Turn over) จากการเป็นสมาชิกขององคก์าร เป็นความตั้งใจและพยายามอยา่งแน่ว

แน่ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกต่อไป เพ่ือทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 

สมมุติฐานท่ี 3: ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน (Distributive Justice) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ความผูกพันต่อ

องค์การด้านการคงอยู่กับองค์การ (Continuance Commitment) 
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3. กรอบแนวคดิการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ระเบียบวธีิการศึกษา 

     4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ พนกังานโรงแรม จงัหวดันนทบุรี โดยผูวิ้จยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้

วิธีการเลือกแบบมีจุดมุ่งหมาย หรือการเลือกแบบจาํเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 300 คน เน่ืองจากไม่

ทราบจาํนวนประชากรทั้งหมด 

     4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามแบบเลือกไดห้น่ึงตัวเลือก และแบบมาตรวดัของไลเคิร์ท 

(Likert’s Scale) โดยมีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วน

ท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัความยุติธรรมในองค์การ (Organizational Justice) นาํมาจากงานวิจยัของ ดร.วิษณุพงษ์

โพธิพิ รุฬห์  (2558) ตามทฤษฎี  Folger and Cropanzano (1998) และความผูกพันต่อองค์การ (Organizational 

Commitment) นาํมาจากงานวิจยัของ สันตฤ์ทยั ล่ิมวีรพนัธ์ (2550) ตามทฤษฎี Meyer and Allen (1991) ส่วนท่ี 2 คือ 

แบบสอบถามขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

     โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพทั้งความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความน่าเช่ือถือแลว้ ประกอบดว้ย แบบประเมิน

ความยติุธรรมในองคก์ารดา้นผลตอบแทน มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.78 ความยุติธรรมดา้นกระบวนการ มีค่าความ

เช่ือมัน่ เท่ากบั 0.85 ความยติุธรรมดา้นปฏิสมัพนัธ์ มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.92 ความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นจิตใจ 

มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.80 ส่วนความผูกพนัต่อองค์การดา้นบรรทดัฐานและความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นการคง

อยูก่บัองคก์าร มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.84 

     4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) เพ่ือวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์ของความยติุธรรมในองคก์ารกบัความผกูพนัต่อองคก์าร โดยแบ่งออกเป็นแต่ละดา้น 

 

5. ผลการศึกษา 

     ความยติุธรรมดา้นปฏิสมัพนัธ์และความยติุธรรมดา้นกระบวนการ มีความสมัพนัธ์กนักบัความผูกพนัต่อองคก์าร

ดา้นจิตใจ (Beta=.185, p < .05) (Beta=.201, p < .05) ตามลาํดบั ส่วนความยุติธรรมดา้นผลตอบแทนไม่ส่งผลต่อ

ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นจิตใจ เน่ืองจากค่า p > .05 

ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นจิตใจ Affective Commitment 

ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นบรรทดัฐาน Normative Commitment 

ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร Continuance Commitment 

ความยติุธรรมดา้นผลตอบแทน Distributive Justice 

ความยติุธรรมดา้นกระบวนการ Procedural Justice 

ความยติุธรรมดา้นปฏิสมัพนัธ์ Interpersonal Justice 
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     ความยติุธรรมดา้นปฏิสมัพนัธ์และความยติุธรรมดา้นกระบวนการ มีความสมัพนัธ์กนักบัความผูกพนัต่อองคก์าร

ดา้นบรรทดัฐาน (Beta=.474, p < .01) (Beta=.308, p < .01) ตามลาํดบั ส่วนความยติุธรรมดา้นผลตอบแทนไม่ส่งผล

ต่อความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นบรรทดัฐาน เน่ืองจากค่า p > .05 

     ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน ความยุติธรรมด้านกระบวนการ และความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ ไม่มี

ความสมัพนัธ์กนักบัความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร เน่ืองจากค่า p > .05 

 

6. สรุปผลการศึกษา 

     ความยติุธรรมดา้นปฏิสมัพนัธ์และความยติุธรรมดา้นกระบวนการ มีความสมัพนัธ์กนักบัความผูกพนัต่อองคก์าร

ดา้นจิตใจ แสดงวา่ หากพนกังานโรงแรม จงัหวดันนทบุรีไดรั้บความเป็นธรรมจากการทาํงาน ไดรั้บการปฏิบติัท่ีดี

จากหวัหนา้งาน เพ่ือนร่วมงาน หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมถึงองคก์ารมีกระบวนการทาํงานท่ีดี มีประสิทธิภาพ และ

ตรงตามลกัษณะงานท่ีระบุไวใ้ห้พนักงาน จะทาํให้พนักงานใช้ความพยายามอย่างมากเพ่ือตอบสนองหรือมุ่งสู่

เป้าหมายขององคก์าร เพ่ือมุ่งหวงัใหง้านท่ีปฏิบติัประสบความสาํเร็จอย่างมีคุณภาพ ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด โดย

ไม่สนใจผลตอบแทนท่ีตนไดรั้บ 

     ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์และความยุติธรรมด้านกระบวนการ มีความสัมพนัธ์กันกับความผูกพนัต่อ

องค์การด้านบรรทัดฐาน แสดงว่า หากพนักงานโรงแรม จังหวดันนทบุรีมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง 

ครบถว้น ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งยติุธรรมจากหวัหนา้งาน เพ่ือนร่วมงาน หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมถึงหากองคก์ารมี

ความยุติธรรมในการจดัสรรผลตอบแทนท่ีสามารถตรวจสอบไดแ้ละโปร่งใส จะทาํให้พนักงานรู้สึกมีความ

จงรักภกัดี มีทศันคติในทางท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์าร และแสดงตนเป็นหน่ึงเดียวกบัองคก์าร โดยไม่

สนใจผลตอบแทนท่ีตนไดรั้บ 

     ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน ความยุติธรรมด้านกระบวนการ และความยุติธรรมด้านปฏิสัมพนัธ์ ไม่มี

ความสัมพนัธ์กนักบัความผูกพนัต่อองค์การดา้นการคงอยู่กบัองค์การ แสดงว่า มีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลให้พนกังาน

โรงแรม จงัหวดันนทบุรีรู้สึกไม่อยากลาออก และอยากอยู่กบัองคก์าร แมว้า่องคก์ารจะมีการจดัสรรผลตอบแทนท่ี

เหมาะสม ตรวจสอบได ้มีกระบวนการทาํงานท่ีดี มีประสิทธิภาพ หรือมีการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง และปฏิบติั

ต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียม 

 

7. อภิปรายผลการศึกษา 

     ความยติุธรรมดา้นกระบวนการ มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นจิตใจ ซ่ึงผลการวิจยัคร้ัง

น้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Heponiemi et al (2001) ท่ีพบว่า การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ารดา้นกระบวนการ

มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์าร และการศึกษาของ Sieger, Bernhard and Frey (2001) ท่ีพบว่า 

การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การดา้นกระบวนการมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การ รวมถึง

การศึกษาของ สุวิมล สุริยว์งศ ์(2554) ท่ีพบวา่ การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ารดา้นนกระบวนการมีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ารอีกดว้ย 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี  5                                                                  229 

 

     ความยติุธรรมดา้นปฏิสมัพนัธ์ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นจิตใจ ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ี

สอดคล้องกับการศึกษาของ สาลี เฉลียวเกรียงไกร (2558) ท่ีพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การด้าน

ปฏิสมัพนัธ์มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร การศึกษาของ ปาริชาติ ปานสาํเนียง (2555) ท่ีพบว่า 

การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ารดา้นปฏิสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์าร และการศึกษา

ของ รุ่งณภา สีทะ (2554) ท่ีพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การดา้นปฏิสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั

ความผูกพนัต่อองค์การ รวมถึงการศึกษาของ Heponiemi et al (2001) ท่ีพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ

ดา้นปฏิสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การ และการศึกษาของ สุวิมล สุริยว์งศ ์(2554) ท่ี

พบวา่ การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ารดา้นปฏิสมัพนัธ์มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

     ความยุติธรรมด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน ซ่ึง

ผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รุ่งณภา สีทะ (2554) ท่ีพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองคก์ารดา้น

กระบวนการมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การดา้นบรรทดัฐาน การศึกษาของ Heponiemi et al 

(2001) ท่ีพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การด้านกระบวนการมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อ

องค์การ รวมถึงการศึกษาของ Sieger, Bernhard and Frey (2001) ท่ีพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การดา้น

กระบวนการมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร และการศึกษาของ สุวิมล สุริยว์งศ ์(2554) ท่ีพบว่า 

การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ารดา้นกระบวนการมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์าร 

     ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน ซ่ึง

ผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รุ่งณภา สีทะ (2554) ท่ีพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองคก์ารดา้น

ปฏิสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นบรรทดัฐาน และพบว่า การรับรู้ความยุติธรรม

ในองค์การดา้นปฏิสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การ รวมถึงการศึกษาของ สาลี เฉลียว

เกรียงไกร (2558) ท่ีพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การดา้นปฏิสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความ

ผูกพนัต่อองค์การ นอกจากน้ียงัมีการศึกษาของ ปาริชาติ ปานสําเนียง (2555) ท่ีพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมใน

องคก์ารดา้นปฏิสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์าร การศึกษาของ Heponiemi et al (2001) 

ท่ีพบวา่ การรับรู้ความยุติธรรมในองคก์ารดา้นปฏิสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร และ

การศึกษาของ สุวิมล สุริยว์งศ์ (2554) ท่ีพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การดา้นปฏิสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

 

8. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

     1.  ความยติุธรรมในองคก์ารดา้นกระบวนการ (Procedural Justice) 

     ผูบ้ริหารหรือองค์การควรสลายระบบอุปถมัภ์ และระบบการแบ่งพรรคแบ่งพวก ซ่ึงก่อใหเ้กิดความไม่ยุติธรรม

แลว้ ผูบ้ริหารหรือองค์การควรรับฟังความคิดเห็นของพนกังานอย่างสมํ่าเสมอ ดงันั้นเม่ือเกิดปัญหาข้ึนผูบ้ริหาร

หรือหวัหนา้งานควรใหค้วามช่วยเหลือพนกังานทนัที เพ่ือลดความขดัแยง้และลดปัญหาท่ีเกิดข้ึน หลงัจากนั้นค่อย

จดัประชุมระหว่างผูบ้ริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน เพ่ือระดมความคิด คน้หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ี

แม่นยาํ 
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     2.  ความยติุธรรมในองคก์ารดา้นผลตอบแทน (Distributive Justice) 

     เน่ืองจากค่าตอบแทนมีความสําคญัอย่างมากในการเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัการผลการปฏิบัติงานของ

พนักงาน โดยระบบการจ่ายค่าตอบแทนต้องมีความเสมอภาคและการพัฒนาอยู่เสมอ เพ่ือให้โครงสร้างของ

ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและพนกังาน โดยคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มทั้ง

ภายในและภายนอก ซ่ึงจะช่วยให้การดาํเนินกลยุทธ์ขององค์กรประสบความสําเร็จ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมกบั

พนกังานทุกคน รวมถึงควรใหผ้ลตอบแทนในรูปแบบอ่ืนท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน เช่น โอกาสการเติบโตในหนา้ท่ี

การงาน การฝึกอบรม และการใหร้างวลัในการทาํงาน 

     3.  ความยติุธรรมในองคก์ารดา้นปฏิสมัพนัธ์ (Interpersonal Justice) 

     ผูบ้ริหารหรือองค์กรควรตระหนักถึงความสําคัญในการออกแบบหรือการทําให้พนักงาน เปล่ียนแปลง

พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยคาํนึงถึงเหตุผลท่ีเป็นธรรม และต้องให้ความเคารพต่อพนักงาน นอกจากน้ี

ผูบ้ริหารหรือองคก์ารตอ้งใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเป็นจริงแก่พนกังาน เช่น ออกเอกสารกาํหนดลกัษณะงานอยา่งชดัเจน 

ซ่ึงลกัษณะงานจาํเป็นตอ้งทาํให้เกิดความทา้ทายและมอบหมายให้ตรงกับลกัษณะบุคคล รวมถึงผูบ้ริหารหรือ

องค์กรควรเอาใจใส่ในคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้มีความกา้วหน้าในงาน การ

ส่งเสริมใหพ้นกังานไดเ้ป็นผูน้าํ หรือใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์าร 

 

9. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

     1. ผูวิ้จยัควรมีการศึกษาความสมัพนัธ์ของความยติุธรรมในองคก์ารกบัปัจจยัอ่ืนๆ เช่น พฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีขององคก์าร ความพึงพอใจในงาน ประสิทธิภาพในการทาํงาน เป็นตน้ เพ่ือประโยชนใ์นการปรับปรุงและ

พฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์าร 2. ผูวิ้จยัควรมีการศึกษาความสมัพนัธ์ของความผกูพนัต่อองคก์าร

กบัปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ความพึงพอใจของลูกคา้ ความคาดหวงัของลูกคา้ เป็นตน้ เพ่ือประโยชนใ์นการปรับปรุงและ

พฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์าร 3. ผูวิ้จยัควรมีการขยายผลการศึกษาใหค้รอบคลุมบริเวณต่าง ๆ  

เพ่ือเปรียบเทียบผลงานวิจยั และใชป้ระโยชนใ์นการบริหารงานขององคก์ารต่อไป 
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การศึกษาปัจจยัที่มีอทิธิพลต่ออตัราแลกเปลีย่นระหว่าง 

ค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ 

Factors Influencing to the Exchange Rate of Thai Baht against US Dollar 

ชนะโชค  ศรีพุ่มไข่0

1 และ ประสิทธ์ิ  มะหะหมัด1

2 

Chanachok Sripoomkai and Prasit Mahamad 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

เป็นการศึกษาท่ีใชข้อ้มูลรายเดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 จาํนวน 125 เดือน 

ทาํการวิเคราะห์โดยใชส้มการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression) มาประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ

ท่ีมีต่อตัวแปรตาม ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS)  ผลการศึกษาพบว่าอตัราการค้า 

(TOT) มีอิทธิพลต่อการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยตัวแปรมี

ความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาทต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

คาํสาํคญั:อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาทต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

Abstract 

A study of factors influencing the exchange rate between the baht and the US dollar. The study used monthly 

data from January 2006 to May 2016. The data were analyzed using the Multiple Regression model. The  

coefficients of the independent variables were compared with the variables. The study found that the term of 

trade (TOT) had an influence on the exchange rate between the baht and the US dollar. The variables have the 

same direction as the exchange rate between the baht and the US dollar. Statistically significant at a 95% 

confidence level, based on the assumption. 

Keyword : Exchange Rate of Thai Baht against US Dollar 
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บทนํา 

     ในปัจจุบนัประเทศไทยมีการดาํเนินการคา้และการลงทุนระหว่างประเทศกบัหลายประเทศทัว่โลก กล่าวคือ

มูลค่าการคา้ระหว่างประเทศมีมูลค่า 10.7 ลา้นลา้นบาท ในปี 2559 เป็นหน่ึงในรายการหลกัท่ีนาํรายไดม้าสู่ประเทศ

ไทย โดยการคา้ระหว่างประเทศของไทย นิยมใชส้กุลเงินต่างประเทศ เช่น เงินสกุลดอลล่าห์สหรัฐอเมริกา ทาํให้

การซ้ือขายแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อการคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศ และ

ยงัมีความสาํคญักระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในช่วง

ปี ค.ศ.2001 จนถึง ค.ศ.2016 ของธนาคารเพ่ือการชาํระบญัชีระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements : 

BIS) โดยเฉล่ียพบว่าสัดส่วนการซ้ือขายเงินตราท่ีใชใ้นตลาดการเงินระหวา่งประเทศอนัดบั1 อยู่ในรูปเงินดอลลาร์

สหรัฐ ถึงร้อยละ 87 (กรมการคา้ไทย, 2559) ดงันั้นในการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท่ีจะศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีส่งผล

กระทบต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ือเป็นประโยชนใ์น

การนาํความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินระหว่างค่าเงินบาทและเงินดอลลาร์

สหรัฐ  แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ในการหาแนวทางแกไ้ขเพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากความผนัผวนของ

ค่าเงิน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถนําผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการทางเงิน หรือนโยบายทาง

เศรษฐกิจ เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

     ทฤษฎีความเสมอภาคของอาํนาจซ้ือ (Purchasing Power Parity : PPP) มีพ้ืนฐานมาจากความสัมพนัธ์ระหว่าง

อตัราแลกเปล่ียนและราคาสินคา้  นัน่คือแนวคิดกฎราคาเดียว (Law of One Price) โดยแนวคิดกวา้งๆของทฤษฎีน้ี 

คือ การท่ีระดบัราคาสินคา้ชุดเดียวกนัในทุกประเทศ  เม่ือคิดในรูปเงินสกุลเดียวกนัแลว้จะตอ้งมีค่าเท่ากนัจากการ

ทาํ Arbitrage  ในแนวคิดทฤษฎี PPP มีความสําคญัในการกาํหนดนโยบายอตัราแลกเปล่ียน  เป็นเคร่ืองมือในการ

อธิบายความเช่ือมโยงระหว่างระดบัราคาและอตัราแลกเปล่ียน  โดยทฤษฎีน้ีเช่ือว่าระดบัราคาสินคา้ของประเทศ

เป็นส่ิงสําคญัท่ีสุดในการกาํหนดระดบัอตัราแลกเปล่ียน ดงันั้นอตัราแลกเปล่ียนท่ีดุลยภาพจึงเช่ือมโยงกบั PPP  

ทฤษฎีน้ีมีรากฐานมาจากการศึกษาค่าเงินตราผ่านอุปสงค์เงินตราต่างประเทศ  หากมีความต้องการเงินตรา

ต่างประเทศเพ่ือซ้ือสินคา้และบริการจากประเทศคู่คา้  นัน่คือ อาํนาจซ้ือระหวา่งประเทศ  “International Purchasing 

Power” เป็นตัวกําหนดอัตราแลกเปล่ียนท่ีดุลยภาพ ซ่ึงเป็นจุดท่ีอํานาจซ้ือในประเทศเท่ากับอํานาจซ้ือใน

ต่างประเทศ  หากอาํนาจซ้ือไม่เท่ากนั  แสดงถึงอตัราแลกเปล่ียนไม่ไดอ้ยู่ท่ีดุลยภาพ  อตัราแลกเปล่ียนจะมีการ

ปรับตวัผา่นอาํนาจซ้ือ  หรือระดบัราคาสินคา้นัน่เอง 

     ทฤษฎีการส่งผา่นของการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Pass – Through: ERPT) โดยทฤษฎี

ดงักล่าวไดอ้ธิบายว่า การส่งผ่านของการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน หมายถึง ระดบัการเปล่ียนแปลงราคา

สินคา้นาํเขา้และส่งออก ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนโดยอตัราการเปล่ียนแปลงของราคา

นั้นเรียกอีกอยา่งวา่การส่งผา่น (Pass – Through) และการส่งผา่นผลของอตัราแลกเปล่ียนไปยงัราคาสินคา้ส่งออกจะ

เกิดข้ึนไดท้ั้งแบบสมบูรณ์(Complete Pass – Through) หรือแบบไม่สมบูรณ์ (Not Complete Pass – Through) โดย

การส่งผ่านอตัราแลกเปล่ียนแบบสมบูรณ์ (Complete Exchange Rate Pass – Through) คือ การตอบสนองของการ
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เปล่ียนแปลงราคาสินคา้ 1 หน่วย ท่ีมีผลจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน 1 หน่วย แต่ในความเป็นจริงนั้น    

ผูน้าํเขา้สินคา้นั้นจะมีการบวกส่วนเพ่ิมกาํไรจากสินคา้ท่ีนาํเขา้และนาํไปผลิตและขายต่อให้ผูบ้ริโภคในประเทศ

หรือลดราคาสินคา้ในประเทศลงมากกว่า 1 หน่วย ทาํใหก้ารส่งผ่านของอตัราแลกเปล่ียนต่อระดบัราคาสินคา้นั้นไม่

สมบูรณ์ หรือการตอบสนองของราคาสินคา้จากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 1 หน่วยนั้นเปล่ียนแปลง

มากกว่าหรือน้อยกว่า 1 หน่วย หรือเรียกว่าการส่งผ่านอตัราแลกเปล่ียนแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete Exchange 

Rate Pass – Through) การวิจัยการส่งผ่านของการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียน  (Exchange Rate Pass – 

Through:ERPT) จะมุ่งไปท่ีการศึกษาการปรับตวัของราคาต่อการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนระหว่างประเทศผู ้

นาํเขา้และประเทศผูส่้งออก 

     บัญชีดุลชําระเงินระหว่างประเทศ (Balance of Payments Account) ในบัญชีดุลการชําระเงิน  (Balance of 

Payment) ของประเทศ เป็นการบันทึกรายการรายรับ-รายจ่ายท่ีเกิดจากการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ

ประชากรในประเทศและต่างประเทศ ภายในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง จะประกอบไปดว้ยบญัชีท่ีสาํคญัสามบญัชี 

ได้แก่ บัญชีเดินสะพัด (Current Account) บัญชีเงินทุนเคล่ือนยา้ย (Capital and Financial Account) และบัญชี

เงินทุนสํารองระหว่างประเทศ (Reserve Assets Account) บัญชีเดินสะพัด จะบันทึกธุรกรรมด้าน การนําเข้า-

ส่งออก สินคา้และบริการ บนัทึกการรับและจ่ายในส่วนของรายได ้เช่น ค่าจา้ง เงินเดือนหรือผลตอบแทนต่างๆ 

และบนัทึกส่วนของเงินโอนและบริจาค บญัชีเงินทุนและการเงิน บนัทึกธุรกรรมการซ้ือขายและโอนสินทรัพยใ์น

สองประเทศ รวมทั้งบนัทึกการโอนสิทธิสินทรัพยถ์าวรท่ีไม่ก่อใหเ้กิดการผลิตดว้ย สุดทา้ยบญัชีทุนสาํรองระหวา่ง

ประเทศ เป็นบญัชีบนัทึกสินทรัพยต่์างประเทศท่ีธนาคารกลางควบคุมอยู่ เช่น ทองคาํ หรือ สินทรัพยใ์นรูปเงินตรา

ต่างประเทศ เป็นตน้ โดยธนาคารกลางจะเก็บเงินทุนสํารองของประเทศไวส่้วนหน่ึงเพ่ือใชด้าํเนินนโยบายต่างๆ 

เช่น แทรกแซงตลาดอตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้ จากสมการบญัชีรายไดป้ระชาชาติ Y = C + I + G + ( X – M ) ดุล

บญัชีเดินสะพดัก็คือ X-M หรือมูลค่าการส่งออกหักดว้ยมูลค่าการนาํเขา้ ซ่ึงก็เป็นส่วนหน่ึงของดุลบญัชีการชาํระ

เงิน ดงันั้นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัดุลบญัชีเดินสะพดั ย่อมส่งผลต่อรายไดป้ระชาชาติและภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศดว้ย ซ่ึงมีผลต่อเน่ืองไปถึงการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทในตลาด 

     จากการศึกษาผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ (2551) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ

เคล่ือนไหวระยะสั้นของอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯในประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลรายเดือน

ระหว่าง ปี 2546 ถึง 2550 วิธีการศึกษาใช้รูปแบบสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทั้ ง 4 มี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยแนวโนม้ค่าเงินบาทในอดีต 

อัตราดอกเบ้ียLibor และอัตราการเปล่ียนแปลงเงินดอลลาร์สหรัฐฯในตลาดโลก มีความสัมพันธ์กับอัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในทิศทางเดียวกนั ส่วนระดบัเงินทุนสํารองระหว่างประเทศของไทยมี

ความสมัพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในทิศทางตรงกนัขา้ม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  

     นํ้ าเพชร น่ิมนวลดี  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์ต่ออตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยใชข้อ้มูลรายเดือนระหวา่งมกราคม 

2547 ถึง ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 108 เดือน วิธีการศึกษาใชรู้ปแบบสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจยัต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์ต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบ้ียในประเทศไทยกบัอตัราดอกเบ้ียใน
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สหรัฐอเมริกา และอุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า 

ส่วนมูลค่าการค้าสุทธิ และ อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอตัรา

แลกเปล่ียนล่วงหนา้  

     ธนานนัท ์กมลรัตน์มงคล และคณะ (2554) ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อ

การกาหนดอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยใชข้อ้มูลรายเดือนระหวา่ง พฤษภาคม 

2543 ถึง เดือนมิถุนายน 2554 จาํนวน 134 เดือน วิธีการศึกษาใชรู้ปแบบสมการเส้นตรงเชิงถดถอย(Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวิธีกาลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

คาดว่ามีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนไดแ้ก่ ส่วนต่างระหว่างเงินเฟ้อของประเทศไทยกบั

สหรัฐอเมริกา ดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม อตัราการเปล่ียนแปลงของสัดส่วนระหว่างเงินทุนไหลเขา้เทียบกบั

เงินทุนไหลออกอตัราการเปล่ียนแปลงของสัดส่วนระหว่างมูลค่าการส่งออกกบัมูลค่าการนาเขา้ และอตัราการ

เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนใน period ก่อนหน้า โดยมีระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 ซ่ึงสมการถดถอยน้ีสามารถ

อธิบายผลการประมาณค่าของอตัราแลกเปล่ียนไดถึ้ง 98.97% 

กรอบแนวคดิ 

 

วธีิการศึกษา 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

โดยใช้ข้อมูลทุตยภูมิ (Secondary Data) ตั้ งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 จาํนวน 125 

เดือน ประกอบดว้ยตวัแปรตาม (Dependent Variable: Y) คือ อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และ

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable: X) ท่ีคาดว่าจะมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียน ไดแ้ก่ ส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบ้ียใน

ประเทศไทยกับอัตราดอกเบ้ียในสหรัฐอเมริกา (Different interest Rate) อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) ดุลบัญชี

เดินสะพดั (Current Account) ดุลการคา้ (Balance of Trade) อตัราการคา้ (Terms of Trade) หน้ีสาธารณะ (Public debt) 

และเงินทุนสาํรองระหว่างประเทศ (Foreign exchange reserves) โดยทาํการวิเคราะห์ตามทฤษฎีสมการถดถอยเชิงซอ้น 

(Multiple Regression) มาประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระท่ีมีต่อตัวแปรตามด้วยวิธีกาํลังสองน้อยท่ีสุด 
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(Ordinary Least Squares: OLS) เพ่ือคํานวณค่าทางสถิติและหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ท่ี มีผลต่ออัตรา

แลกเปล่ียน มีสมการปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯดงัน้ี 

THB: USD = α + β1interest + β 2INF + β3CA + β 4BOT + β 5TOT + β 6PD + β 7FER 

 

โดยมีการคาดการณ์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ (X) ท่ีมีต่อตวัแปรตาม (Y) ดงัน้ี 

Table 1 ตารางความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ (X) ท่ีมีต่อตวัแปรตาม (Y) 

ความสมัพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนั (เคร่ืองหมาย +) 

-อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) 

-หน้ีสาธารณะ (Public debt) 

-อตัราการคา้ (Terms of Trade) 

ความสมัพนัธ์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้ม (เคร่ืองหมาย –) 

-ส่วน ต่างระห ว่างอัตราดอกเบ้ี ยใน ป ระเท ศไท ยกับ อัตราดอกเบ้ียใน

สหรัฐอเมริกา (Different interest Rate) 

-ดุลบญัชีเดินสะพดั (Current Account) 

-ดุลการคา้ (Balance of Trade) 

-เงินทุนสาํรองระหวา่งประเทศ (Foreign exchange reserves) 

 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

การวิเคราะห์ค่าสถิติพรรณนา โดยดูจากค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ่าสุด (Minimum) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ของตวัแปรอิสระ (X) และตวัแปรตาม (Y) ไดผ้ลการทดสอบ

ดงัน้ี 

Table 2 ตารางการวเิคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรต่างๆ 

Variables Mean Median Maximum Minimum Std.Deviation 

EXTHBUSD 33.1928 32.7400 39.6200 29.0800 2.3669 

DIR 0.7546 1.0000 2.7500 -3.0000 1.3776 

INF 0.1914 0.2000 2.1000 -3.0000 0.5670 

CA 34.2879 32.2800 283.1300 -108.8700 58.8238 

BOT 14.3296 14.4200 32.8800 -4.8000 6.9216 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

การทดสอบ Augmented Dickey-Fuller test การพิจารณาความน่ิงของข้อมูลนั้ น วิเคราะห์ได้จากการ

พิจารณาเปรียบเทียบค่าสถิติ Augmented Dickey-Fuller test statistic กับค่าสถิติ MacKinnon critical ณ  ระดับ

นัยสําคัญ ร้อยละ 1, ร้อยละ 5 และร้อยละ 10 ของแบบจาํลอง ดังนั้นถา้ข้อมูลอนุกรมเวลา (time series) นั้นมี

ลกัษณะไม่น่ิง (non-stationary) จะทาํการแกไ้ขไดโ้ดยการทาํ differencing ลาํดบัท่ี 1 หรือลาํดบัถดัไป ซ่ึงผลการ

ทดสอบยนิูทรูทไดผ้ลดงัต่อไปน้ี 
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Table 3 ตารางการทดสอบ Unit Root Test โดยใชว้ธีิ Augmented Dickey-Fuller 

Variable Lag 
ADF Test 

Statistic 

t-Statistic 

Prob. 

Critical Value ระดบัท่ีผล

กาทดสอบ 

Stationary 

 
1% 5% 10% 

EXTHBUSD 

0 Constant 

and Trend -7.591262  0.0000 

-4.034356 -3.446765 -3.148399 First 

Difference 

DIR 

0 Constant 

and Trend 

-6.815302 

0.0000 

-4.034356 -3.446765 -3.148399 First 

Difference 

INF 

0 Constant 

and Trend 

-7.329403 

0.0000 

-4.033727 -3.446464 -3.148223 Level 

CA 0 Constant 

and Trend 

-5.970412 0.0000 -4.033727 -3.446464 -3.148223 Level 

BOT 

1 Constant 

and Trend 

-4.742448 

0.0010 

-4.034356 -3.446765 -3.148399 Level 

TOT 

0 Constant 

and Trend 

-8.012776 

0.0000 

-4.034356 -3.446765 -3.148399 First 

Difference 

PD 0 Constant 

and Trend 

-9.403919 0.0000 -4.034356 -3.446765 -3.148399 First 

Difference 

FER 0 Constant 

and Trend 

-8.853993 0.0000 -4.034356 -3.446765 -3.148399 First 

Difference 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

หมายเหตุ 1) Lag Length หมายถึง จาํนวน lag order ท่ีเหมาะสมของขอ้มูล ท่ีถูกเลือกโดยอตัโนมติัในแบบจาํลอง 

(Automatic based on SIC, MAXLAG=12) 

การตรวจสอบปัญหา Multicollinearity โดยพิจารณาจากค่า Correlation Matrix ของตวัแปรอิสระ ทั้ง 7 ตวั 

ซ่ึงผลการทดสอบไดด้งัน้ี 

Table 4 ตารางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระในสมการ 

Variables D(DIR) INF CA BOT D(TOT) D(PD) D(FER) 

D(DIR)  1.000000  0.078075 -0.127987  0.118631 -0.131390 -0.077440  0.235223 

INF  0.078075  1.000000 -0.069638  0.026534 -0.365661  0.043575  0.116254 

CA -0.127987 -0.069638  1.000000 -0.211704  0.151704  0.031979  0.259102 

BOT  0.118631  0.026534 -0.211704  1.000000 -0.116190 -0.056628 -0.105010 

D(TOT) -0.131390 -0.365661  0.151704 -0.116190  1.000000  0.139444 -0.150402 

D(PD) -0.077440  0.043575  0.031979 -0.056628  0.139444  1.000000 -0.010163 

D(FER)  0.235223  0.116254  0.259102 -0.105010 -0.150402 -0.010163  1.000000 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ  
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จากตาราง พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระทุกตวัมีค่านอ้ยกว่า ± 0.80 แสดงว่าตวัแปรดงักล่าว

เป็นอิสระซ่ึงกนัและกนั สรุปไดว้า่ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity ซ่ึงสามารถหาค่าสมัประสิทธ์ิไดทุ้กตวัแปร 

สมการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ (X) ท่ีมีต่อตวัแปรตาม (Y) โดยนาํตวัแปรอิสระทั้ง 7 ตวั

แปร และตวัแปรตามท่ีผา่นการทดสอบปัญหา Multicollinearity มาสร้างเป็นสมการไดด้งัน้ี สมการท่ี 1  

EXTHBUSD = 0.0462 - 0.0576∆DIR - 0.0329INF - 0.0008CA - 0.0046BOT 

  (0.4395)   (-0.2912)      (-0.4378)     (-1.2159)    (-0.7760) 

+ 0.1197∆ TOT - 0.0005∆ PD + 0.4034∆ FER 

     (2.3844)*    (-0.0579)         (0.7446) 

F-Statistic   = 1.3149 (Sig. = 0.2494) 

R2    = 0.0735 

Adjusted R2  = 0.0176 

Durbin-Watson   = 1.1897 

N    = 125 

ตวัเลขในวงเลบ็หมายถึงค่า T-Statistic ของสมัประสิทธ์ิตวัแปร 

*  แสดงนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญั 95% 

        ทดสอบความมีสหสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Autocorrelation) โดยใชส้ถิติทดสอบของ Durbin-Watson ปรากฏวา่ค่า 

Durbin-Watson มีค่าเท่ากบั 1.1897 จากการเปิดตาราง ค่า Durbin-Watson ตอ้งอยู่ระหวา่ง 1.832-2.363 ดงันั้นจึงเกิด

ปัญหา Autocorrelation ทาํการแกไ้ขปัญหาความคลาดเคล่ือนท่ีมีความสมัพนัธ์ห่างกนั 1 ช่วงเวลา ดว้ยการเพ่ิม 

Autoregressive ลาํดับขั้นท่ี 1 (First Order Regressive) หรือท่ีเรียกว่า AR (1) เข้าไปในสมการ จะได้สมการท่ี 2 

ไดผ้ลการทดสอบดงัน้ี สมการท่ี 2  

EXTHBUSD = 0.0549 + 0.0621∆DIR + 0.0115INF - 0.0007CA - 0.0051BOT 

  (0.4878)    (0.3105)        (0.1573)     (-0.8994)     (-0.8766) 

+ 0.1371∆ TOT - 0.0022∆ PD + 0.4219∆ FER 

     (2.9970)*    (-0.2694)         (4.8458) 

F-Statistic   = 4.2789 (Sig. = 0.0002) 

R2    = 0.2309 

Adjusted R2  = 0.1770 

Durbin-Watson   = 1.8502 

N    = 125 

ตวัเลขในวงเลบ็หมายถึงค่า T-Statistic ของสมัประสิทธ์ิตวัแปร 

*  แสดงนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญั 95% 

การคาํนวณหาค่าความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ โดยการทาํ Multiple Regression และตรวจสอบความ

น่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยดว้ยสถิติทดสอบ F-Test และ T-Test จากขอ้มูล สามารถสรุปไดว้า่ การใช้

สถิติทดสอบ F-Stat ในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของทั้งสมการ ผลการคาํนวณจะไดค่้า F = 4.2789  และไดค่้า
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นยัสาํคญัทางสถิติ = 0.0002 ซ่ึงค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีคาํนวณไดน้ั้นนอ้ยกวา่ 0.01 จึงส่งผลใหป้ฏิเสธสมมติฐาน

หลกั H0: ไม่มีตวัแปรอิสระใดๆ ท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แต่จะยอมรับ

สมมติฐานรอง H1: มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวั มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  

อยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบันยัสาํคญั 95% โดยค่า R2 = 0.2309 หมายความวา่ ตวัแปรอิสระทุกตวัสามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม ไดร้้อยละ 23.09 โดยค่า Durbin-Watson ท่ีไดจ้ากการศึกษาเท่ากบั 1.8502 ซ่ึงเป็นค่า 

Durbin-Watson ท่ีอยูร่ะหวา่ง 1.832-2.363 จึงทาํใหต้วัแปรท่ีนาํมาใช ้ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation หลงัจากนั้นจะ

ใช ้T-Stat ในการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ (X) ท่ีมีต่อตวัแปรตาม (Y) ทีละคู่ จากผลการศึกษา 

  

ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถวิเคราะห์และสรุปผล ไดด้งัน้ี 

Table 1 ตารางสรุปและเปรียบเทียบค่าสมัประสิทธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

ตวัแปร 

EXTHBUSD 

ค่าสมัประสิทธ์ิ สมมติฐาน 

DIR 0.0621 X 

INF 0.0115 X 

CA - 0.0007 X 

BOT - 0.0051 X 

TOT 0.1371* / 

PD - 0.0022 X 

FER 0.4219 X 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

หมายเหตุ :  * แสดงนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญั 95% 

/ แสดงความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

X แสดงไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

จากตารางจะเห็นไดว้่าอตัราการคา้มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ 

ระดบันยัสาํคญั 95% และมีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่า R2 เท่ากบั 0.2309 แสดงใหเ้ห็นว่าตวัแปรอิสระสามารถอธิบายตวัแปรตามไดร้้อยละ 23.09 

ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 76.91 เกิดจากปัจจยัอ่ืน โดยท่ี 

อตัราการคา้ (TOT) มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ ระดบันยัสําคญั 

0.0002 อัตราการค้าสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

(EXTHBUSD) ไดอ้ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสําคญั 95% โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.1371 กล่าวคือ 

ถ้าอัตราการค้า เปล่ียนแปลง ร้อยละ 1 จะมีผลทําให้อัตราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

เปล่ียนแปลงไป 0.1371 บาท ในทิศทางเดียวกนั ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีการส่งผา่นของการ

เปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Pass –Through: ERPT)   ท่ีอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างราคา
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สินคา้และอตัราแลกเปล่ียน โดยทฤษฎีดงักล่าวไดอ้ธิบายว่า การส่งผ่านของการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน 

หมายถึง ระดบัการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้นาํเขา้และส่งออก ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน 

ในกรณีท่ีดชันีราคาสินคา้ส่งออกเพ่ิมสูงกว่าการเพ่ิมของดชันีราคาสินคา้นาํเขา้ ถา้ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ของ

สินคา้ส่งออกมากกว่า จะทาํให้มูลค่าการส่งออกลดลง ดุลบญัชีเดินสะพดัขาดดุล มีผลทาํใหค่้าเงินบาทอ่อนค่าลง 

ดงันั้นอตัราการคา้มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐ 

ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ธนานนัท ์กมลรัตนม์งคล และคณะ (2554) ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้

  

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

        1. สําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป สามารถศึกษาอตัราแลกเปล่ียนของค่�าเงินบาทเทียบกบั เงินตราต่�าง

ประเทศสกุลอ่ืนๆท่ีสาํคญั เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงเปรียบเทียบ และสามารถนาํมาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลไดอ้ยา่งแม่นยาํ

มากข้ึน เพ่ือท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถนําผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการวางนโยบายทางเศรษฐกิจ เพ่ือรักษา

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

        2. สาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ควรปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ืองมาร่วมพิจาราณาดว้ย เช่น ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้ม 

ปัจจยัทางการเมือง เช่น สภาวะทางการเมือง นโยบายหรือมาตรการต่างๆของรัฐบาลท่ีเขา้มาแทรกแซง ซ่ึงอาจมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน ณ เวลานั้น ๆ ซ่ึงจะช่วยให้สามารถอธิบายปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

อตัราแลกเปล่ียนไดดี้ข้ึนเพ่ือใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถนาํผลการศึกษาไปประยุกตใ์ช ้ในการวางแนวทางแกไ้ขเพ่ือลด

ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากความผนัผวนของค่าเงินน 

        3. สาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป อาจทาํการทดลองศึกษาขอ้มูลในหลายรูปแบบ เช่น แบบรายไตรมาสและรายปี 

ร่วมกบัขอ้มูลรายเดือน และทาํการเปรียบเทียบของขอ้มูลในช่วงเวลาเดียวกนั ตามฐานช่วงระยะเวลา เพ่ือท่ีอาจ

ไดผ้ลการวิเคราะห์ท่ีแม่นยาํมากยิ่งข้ึน 
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การแบ่งกลุ่มผู้ซ้ือเส้ือยืดสกรีนลาย 

โดยใช้ความต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาด 

CLUSTER ANALYSIS OF BUYERS OF SCREEN T-SHIRTS USING THE 

DEMAND OF MARKETING MIX. 

ชนิดา  ปัญโญแก้ว1  และ อริสรา เสยานนท์2 

Chanida  Panyokaew and Arissara Seyanont 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อเส้ือยืดสกรีนลายโดยใชค้วามตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลคือ แบบสอบถาม จากประชากรกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ทาํการ

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก ้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การเลือกจาํนวน

กลุ่มจาก Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical (Ward's Method)  การจดัขอ้มูลลงกลุ่มจาก Cluster Analysis ดว้ย

วิธี K-Means  การทดสอบความแตกต่างของตวัแปรระหวา่ง Cluster ดว้ย Chi-square Test ซ่ึงผลการศึกษา

พฤติกรรมการซ้ือและความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูซ้ื้อเส้ือยืดสกรีนลาย มาเป็นเกณฑใ์นการ

แบ่งส่วนตลาดพบวา่ สามารถแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อไดเ้ป็น 3 กลุ่ม เน่ืองจากมีความแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มเพ่ือความ

สะดวกในการบริหารจดัการ 

คาํสาํคัญ: เสื้อยืดสกรีนลาย, ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการซือ้ 

ABSTRACT 

A study on the distribution of buyers of screen t-shirts using the demand of marketing mix. The tools for Data 

collection were questionnaires from 4 0 0  sample populations in Bangkok. Data were analyzed by using SPSS 

program. Available statistics were percentage, mean, standard deviation Selection of clusters from Cluster 

Analysis using the Ward's Method. Grouping from Cluster Analysis by K-Means. Testing of Cluster Analysis 

with Chi-square Test. We found that the behavior of buyers compare to market mix, the buyers screen t-shirts 

criterion in the market segment, it was found that buyers can be grouped into 3  different groups for easier to 

manage. 

Keywords: T-shirt screen printing, Marketing-mix methods, Consumer’s buying behavior, 
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1. บทนํา 

 

     ปัจจุบนัธุรกิจตลาดเส้ือผา้สําเร็จรูปในไทยว่ามีมูลค่าประมาณ 3.1 แสนลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 1.7 ต่อปี ซ่ึง

ขยายตวันอ้ยกว่าอตัราการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือเส้ือผา้ ธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายเส้ือยืดมีอตัรา

การแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูงโดยวดัไดจ้ากความนิยมในการลงมาทาํธุรกิจน้ี  และเส้ือยืดคอกลมเป็นสินคา้ท่ีถูกผลิต

ออกมามากท่ีสุดในบรรดาเคร่ืองแต่งกาย  ดว้ยกระบวนการผลิตท่ีง่าย ลงทุนนอ้ยตน้ทุนตํ่า ผูผ้ลิตสามารถออกแบบ

ไดโ้ดยอิสระ จึงทาํใหมี้ผูป้ระกอบการหนา้ใหม่เขา้มาแข่งขนัในตลาดเป็นจาํนวนมาก หากสินคา้ไม่มีเอกลกัษณ์ท่ี

ชัดเจนก็จะทําให้เจอคู่แข่งท่ีจําหน่ายสินค้าคล้ายกันเป็นจํานวนมาก ช่องทางการจาํหน่ายท่ีมีมากข้ึน ทําให้

ผูป้ระกอบการตดัสินใจไดย้ากเพราะแต่ละช่องทางตอ้งใชก้ลยุทธ์และเทคนิคท่ีแตกต่างกนั เพ่ือเป็นแนวทางการ

ผลิตเส้ือยืดแฟชัน่ใหอ้อกมาตรงตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยการศึกษาจากพฤติกรรมในการซ้ือ

เส้ือยืดของกลุ่มตวัอย่าง จะทาํให้การเลือกและออกแบบผลิตภณัฑ ์การกาํหนดราคาขาย การกระจายสินคา้ไปยงั

ช่องทางการจาํหน่ายท่ีเหมาะสม รวมถึงการใชส่ื้อโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีมา

เป็นแนวทางในการสร้างและพฒันาธุรกิจ ปรับปรุงกลยุทธ์รวมไปถึงการเพ่ิมขีดความสามารถของกิจการไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพในอนาคต 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดฟิลลิป คอตเลอร์ (2546) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด

หรือ Marketing Mix  คือ เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงธุรกิจจะต้องนํามาปรับเพ่ือสามารถ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างลงตวัและสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ส่วน

ประสมทางการตลาดประกอบด้วย 4 ส่วน ท่ีรู้จักกันคือ 4Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัด

จาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจซ้ือ 

Kotler, Philip (1999) อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541: 124 – 125) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้า

แลว้ซ่ึงการใชสิ้นคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการกระทาํของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการ

ซ้ือและการใช้สินค้าการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นวิธีการศึกษาท่ีแต่ละบุคคลทาํการตดัสินใจท่ีจะใช้

ทรัพยากร เช่น เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ เก่ียวกบัการบริโภคสินคา้ ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งศึกษาว่าสินคา้ท่ีเขาจะเสนอ

นั้ น ใครคือผูบ้ริโภค (Who?) ผูบ้ ริโภคซ้ืออะไร (What?) ทําไมจึงซ้ือ (Why?) ซ้ืออย่างไร (How?) ซ้ือเม่ือไร 

(When?) ซ้ือท่ีไหน (Where?) ซ้ือและใช้บ่อยคร้ังเพียงใด (How often)  ส่วนทฤษฎีการแบ่งส่วนตลาด (STP 

Marketing) การแบ่งส่วนการตลาด, 2551 ส่วนแบ่งทางการตลาดคือการจดัแบ่งลูกคา้ท่ีมีอยู่ทั้งหมดออกเป็นกลุ่มๆ 

โดยจดัให้คนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัหรือเหมือนกนั ดา้นความตอ้งการในการตอบสนองต่อผลิตภณัฑ์ต่อส่ิงเร้า

ทางการตลาดท่ีเหมือนกัน เป็นกลุ่มตลาดเดียวกนั ส่วนผูท่ี้มีความตอ้งการไม่แตกต่างจะจัดไวอี้กกลุ่มนึง โดย

เจา้ของธุรกิจหรือนกัการตลาดสามารถเลือกตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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     จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พิมพธ์วลั  แกว้เหมือน (2550) ไดท้าํการวิจยัเก่ียวกบั “พฤติกรรมการเลือกซ้ือ

เส้ือผา้สาํเร็จรูปของวยัรุ่นตอนปลาย” จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเส้ือผา้สาํเร็จรูป

คือ ผลิตภณัฑ ์โดยจะเลือกแบบเส้ือท่ีเหมาะสมกบัรูปร่าง มีสีสนัและลวดลายท่ีเหมาะสมกบัวยั ตราสินคา้มีอิทธิพล

ต่อการเลือกซ้ือเป็นบางคร้ัง โดยกลุ่มตวัอยา่งพอใจซ้ือเส้ือผา้สาํเร็จรูปในราคาเฉล่ียต่อตวั 242 บาท และสถานท่ีซ้ือ

คือ ตลาดนดั  โดยชอบให้มีห้องลองเส้ือและการลดราคา  พฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างจะปรึกษาและไปซ้ือเส้ือผา้

กบัเพ่ือนตามความชอบและรสนิยมส่วนตวั ปริมาณการซ้ือต่อคร้ังโดยเฉล่ียคือ 1.88 ตวั โดยท่ีจาํนวนคร้ังท่ีซ้ือ

เส้ือผา้ในแต่ละปีโดยเฉล่ียคือ 11.64 คร้ัง ปาลิดา  ฉิมรักษ ์(2557) ไดท้าํการวิจยัเก่ียวกบั “การแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือ

เส้ือผา้สําเร็จรูป โดยใช้ปัจจัยด้านรูปแบบการดาํเนินชีวิต  ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือ  

กรณีศึกษา ร้านนิตเฮฟว่ี  อ.เมือง  จ.พทัลุง ผลการศึกษาผูวิ้จยัสามารถแบ่งส่วนตลาดไดเ้ป็น 3 กลุ่ม เน่ืออจากมีความ

แตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 Methodical ส่วนตลาดท่ี 2  Polite  และส่วนตลาดท่ี 3  Modern   กิตติกุล  

จนัทร์อินทร์ (2557) ไดท้าํการวิจยัเก่ียวกบั “การแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อเส้ือผา้แฟชัน่ออนไลน์ในกรุงเทพมหานครโดยใช้

ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ผลการวิจยัพบว่า ดา้นผลิตภณัฑอ์ยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก

เพราะคุณภาพของการตดัเยบ็และความหลากหลายของเส้ือผา้ รองลงมาคือดา้นช่องทางการจาํหน่ายท่ีหลากหลาย 

เช่น ทางเวบ็ไซต ์เฟชบุ๊ค อินสตราแกรม พนัธิตรา กลีบพิพฒัน์ (2556) ไดศึ้กษา “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ในการเลือกซ้ือเส้ือผา้สาํเร็จรูปในพ้ืนท่ีบูทใหเ้ช่าในศูนยก์ารคา้เสริมไทย จงัหวดัมหาสารคาม”  จากกลุ่มประชากร

ท่ีเดินชมและเลือกซ้ือเส้ือผา้สาํเร็จรูปในหา้งสรรพสินคา้เสริมไทยจงัหวดัมหาสารคาม  จากการศึกษาพบกวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามไดใ้หค่้าความคิดเห็นในระดบัมาก ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีมีเส้ือผา้หลากหลายไซส์ ดา้นราคาท่ีสามารถ

ต่อรองกบัผูข้ายไดแ้ละมีราคาใกลเ้คียงกนักบัร้านอ่ืน ดา้นการจดัจาํหน่ายมีการแยกประเภทของสินคา้และไซส์

สินคา้ท่ีชัดเจนมีห้องลองเส้ือท่ีสะดวกสบาย และการส่งเสริมการขายท่ีมีบริการรับเปล่ียน-คืน เส้ือผา้ได ้มีการ

แนะนาํเส้ือผา้ท่ีเหมาะสมกบัรูปร่างและบุคลิก ดา้นคน คือการบริการท่ีเป็นกนัเอง พนกังานขายใชว้าจาสุภาพและ

สามารถแนะนําสินค้าได้ชัดเจน ด้าน Physical Evidence เส้ือผา้ท่ีมีความคงทนและใช้งานได้นาน และด้าน

กระบวนการคือพนกังานขายใหค้วามเป็นกนัเองต่อลูกคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

การวิจยัเร่ือง การแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อเส้ือยืดสกรีนลายโดยใชค้วามตอ้งการต่อส่วนประสมการตลาด ลกัษณะของ

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้เคยซ้ือเส้ือยืดสกรีนลายทั้ง

เพศชายและเพศหญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีกาํหนดขนาด

กลุ่มตวัอยา่งจากตารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ดงันั้น ผูวิ้จยัจะเกบ็จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 

คน  แบบสอบถามน้ีสร้างข้ึนจากกรอบแนวความคิดและทฤษฏีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดส่้วนตวั  และขอ้มูลดา้นพฤติกรรมในการซ้ือเส้ือยืดสกรีนลายโดยแบบสอบถามท่ีมีคาํตอบใหเ้ลือกได้

หน่ึงตวัเลือก จาํนวน 9 ขอ้ ส่วนท่ี 2  คาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือเส้ือยืดสกรีนลาย (5W1H) ซ้ือ  ลกัษณะคาํถาม

เป็น Likert Scale โดยมีคาํตอบใหเ้ลือกระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย เฉยๆ ไม่เห็นดว้ย 
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ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง จาํนวน 20 ขอ้ ส่วนท่ี 3   คาํถามเก่ียวกับความต้องการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึง

ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ ราคา ช่องทางการจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  ลกัษณะคาํถามเป็น Likert Scale 

คาํตอบให้เลือกระดบัความตอ้งการ 5 ระดบั คือ ตอ้งการอย่างยิ่ง ตอ้งการ เฉยๆ ไม่ตอ้งการ ไม่ตอ้งการอย่างยิ่ง 

จาํนวน 25 ขอ้ จากนั้นผูวิ้จยัไดเ้ลือกกรอบการสุ่ม (Sampling Frame) จาก หมวดสถานท่ีจดัจาํหน่ายสินคา้ โดยจะ

เก็บขอ้มูลตามแหล่งชอ้ปป้ิงในกรุงเทพมหานคร เช่น ตลาดนดัจตุจกัร ตลาดนดัสวนรถไฟรัชดา สยามดิสคฟัเวอร่ี

เซ็นเตอร์ เอสพลานาด รัชดาภิเษก สยามสแควร์ สยามเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 แพลทตินัม่แฟชัน่มอลล ์

และพนัธ์ทิพย ์เน่ืองจากมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในการเก็บตวัอย่าง และใชวิ้ธีเลือกตวัอย่างแบบกลุ่มหลายขั้นตอน 

(Multi-stage Cluster Sampling) ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก ้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การเลือกจาํนวนกลุ่มจาก Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical (Ward's Method)  การจดั

ขอ้มูลลงกลุ่มจาก Cluster Analysis ดว้ยวิธี K-Means  การทดสอบความแตกต่างของตวัแปรระหว่าง Cluster ดว้ย 

Chi-square Test 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู ้

ซ้ือเส้ือยืดสกรีนลาย เป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาดผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหข้อ้มูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 

285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3  เพศชาย 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8  ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 21-25 ปี จาํนวน 152 คน 

คิดเป็นร้อยละ 38  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5  มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา 

จาํนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 มีรายไดน้อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท จาํนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3  

และมีสถานภาพโสด จาํนวน 374 คน คิดเป็นร้อยละ 93.5  ดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือเส้ือยืดสกรีนลาย

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามจะซ้ือเส้ือยืดสกรีนลายเฉล่ียคร้ังละ 2 ตวั จาํนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 มี

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเส้ือยืดสกรีนลายในแต่ละคร้ัง ตํ่ากวา่ 500 บาท จาํนวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66  และมีความถ่ี

ในการซ้ือเส้ือยืดสกรีนลาย 1-2 คร้ังในรอบ 3 เดือน จาํนวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 ดา้นพฤติกรรมการซ้ือเส้ือ

ยืดสกรีนลาย ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัพฤติกรรมการซ้ือในเร่ืองของซ้ือเส้ือยืดสกรีนลายใส่เอง มีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุดเท่ากบั  3.905  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.1787 รองลงมาใหค้วามสาํคญักบัการซ้ือเส้ือยืดสกรีนลาย

เพราะเป็นเส้ือท่ีใส่ไดต้ลอด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.9 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .9987ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตอ้งการทางดา้นผลิตภณัฑ ์ คือ ตอ้งการซ้ือเส้ือยืดสกรีนลายท่ีมีลวดลายนอ้ย 

เรียบง่าย (Minimal Style) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.425 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .8253 ทางดา้นราคา มีความ

ตอ้งการเส้ือยืดสกรีนลายท่ีแจง้ราคาบนป้ายเส้ือ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.560 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .7893 ดา้น

ช่องทางการจาํหน่าย มีความตอ้งการซ้ือเส้ือยืดสกรีนลายบนทางโซเช่ียลมีเดียค่าเฉล่ียมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบัคือ 

3.448 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.0817 ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความตอ้งการบตัรสมาชิกสาํหรับส่วนลดคร้ัง

ต่อไปท่ีซ้ือเส้ือยืดสกรีนลายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.214 

 

  



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี  5                                                                     246 

 

ตารางที่ 1 การจดัขอ้มูลลงกลุ่มจาก Cluster Analysis ดว้ยวิธี K-Means 

Cluster จาํนวนแบบสอบถาม ร้อยละ 

A 139 34.75 

B 119 29.75 

C 142 35.5 

รวม 400 100.0 

      

     จากตารางท่ี 1 พบวา่จากจาํนวนแบบสอบถาม 400 ชุด ไม่มีแบบสอบถามท่ีผิดปกติ โดยไดก้ลุ่มยอ่ยดว้ยวิธี K-

Means พบวา่มีกลุ่มยอ่ยท่ี 1 มีจาํนวน 139 ราย กลุ่มยอ่ยท่ี 2 มีจาํนวน 119 ราย และกลุ่มยอ่ยท่ี 3 มีจาํนวน 142 ราย 

ปริมาณแบบสอบถามท่ีใชง้านได ้400 ชุด 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มยอ่ยและตวัแปรดา้นพฤติกรรมการซ้ือเส้ือยืดสกรีนลาย 

 

 จากภาพท่ี 1 สรุปไดว้า่คาํถามท่ีทาํใหแ้ต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนัคือ มีความสนใจท่ีจะซ้ือเส้ือยืดท่ีมีลาย

สกรีนเป็นท่ีนิยมในขณะนั้น มีความสนใจท่ีจะซ้ือเส้ือยืดสกรีนลายท่ีมีลายใกลเ้คียงสินคา้แบรนดเ์นม เช่น Adidas 

Nike Superdry เป็นตน้  มีความสนใจท่ีจะซ้ือเส้ือยืดสกรีนลายหลายตวัเพ่ือใหค้นในครอบครัวใส่ดว้ยกนั มีความ

สนใจท่ีจะซ้ือเส้ือยืดสกรีนลายเป็นคู่เพ่ือใหค้นรักใส่ดว้ยกนัให ้ โดยกลุ่ม A ใหค้วามสนใจ  กลุ่ม B ไม่ไดใ้หค้วาม

สนใจเลย และกลุ่ม C รู้สึกเฉยๆ กบัคาํถามท่ีกล่าวขา้งตน้ 
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ภาพที่ 2  แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มยอ่ยและตวัแปรส่วนประสมทางการตลาด 

 จากภาพท่ี 2 สรุปไดว้า่คาํถามท่ีทาํใหแ้ต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนัคือ ความตอ้งการซ้ือเส้ือยืดสกรีนลายท่ี

มีบุคคลมีช่ือเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์  ความตอ้งการซ้ือเส้ือยืดสกรีนลายท่ีมีรูปนายแบบติดอยู่ท่ีร้าน  ความตอ้งการซ้ือ

เส้ือยืดสกรีนลายทางแคตตาลอ็ก เช่น แคตตาลอ็กเซเวน่ แคตตาลอ็กมิสทีน และความท่านตอ้งการซ้ือเส้ือยืดสกรีน

ลายท่ีเป็นรูปตวัเลข โดยกลุ่ม A มีความตอ้งการ  กลุ่ม B ไม่ตอ้งการ และกลุ่ม C รู้สึกเฉยๆ กบัคาํถามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

     สรุปผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อเส้ือยืดสกรีนลายในเขตกรุงเทพมหานครสามารถแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อไดเ้ป็น 3 กลุ่ม 

เน่ืองจากมีความแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มเพ่ือความสะดวกในการบริหารจดัการทางผูวิ้จยัจึงไดต้ั้งช่ือกลุ่มเพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา กลุ่ม A “ตามแฟช่ัน” (Fashionable) มีจาํนวน 139 คน  ผูซ้ื้อกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นผูช้าย 

อายปุระมาณ 26-30 ปี การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ทาํงานประจาํและมีรายไดอ้ยูท่ี่ 10,000-30,000 บาท มีพฤติกรรม

ในการซ้ือเส้ือยืดคร้ังละ 2-3 ตวั ค่าใชจ่้ายในการซ้ือแต่ละคร้ัง ประมาณ 500-1,000 บาท ความถ่ีในการซ้ือเส้ือยืด

สกรีนลายภายในระยะเวลา 3 เดือน ประมาณ 2-4 คร้ัง ใหค้วามสนใจเก่ียวกบัเส้ือยืดสกรีนลายท่ีอยูใ่นเทรนดแ์ฟชัน่

ท่ีจึงมีความตอ้งการท่ีจะซ้ือเส้ือยืดท่ีมีลายตามเทรนด ์หรือมีลายใกลเ้คียงสินคา้แบรนดเ์นมท่ีมีช่ือเสียง  นอกจากนั้น

ยงัตอ้งการซ้ือเส้ือยืดใหก้บัคนรักหรือคนในครอบครัวเผื่อท่ีจะใส่ดว้ยกนัอีกดว้ย ทางดา้นผลิตภณัฑช่ื์นชอบเส้ือยืด

ท่ีมีลายตวัเลขเป็นพิเศษ ช่องทางการซ้ือมกัซ้ือทุกช่องทางไม่วา่จะเป็นหนา้ร้าน โซเช่ียลมีเดีย เวบ็ไซต ์ รวมไปถึง

ทางแคตตาลอ็ก และมกัจะมีความตอ้งการซ้ือหากมีรูปนายแบบติดอยูท่ี่ร้านหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์

ใหก้บัเส้ือยืดสกรีนลาย กลุ่ม B  “มรีะดบั” (Classy style) มีจาํนวน 119 คน  ผูซ้ื้อกลุ่มน้ีมีทั้งเพศชายและหญิง ส่วน

ใหญ่อายปุระมาณ 21-25 ปี การศึกษาปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัและมีธุรกิจส่วนตวั รายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 
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30,000 บาทข้ึนไป มีพฤติกรรมในการซ้ือเส้ือยืดคร้ังละ 1 ตวั ค่าใชจ่้ายในการซ้ือคร้ังละ ประมาณ 1,000 บาท ไม่

สนใจเทรนดแ์ฟชัน่  มีความเป็นตวัของตวัเอง ไม่ตอ้งการสินคา้ท่ีมีลายใกลเ้คียงกบัของแบรนดเ์นมท่ีมีช่ือเสียง 

ตอ้งการเส้ือผา้เรียบง่ายเนน้คุณภาพของเน้ือผา้และไม่ตอ้งการพรีเซ็นเตอร์หรือรูปนายแบบเส้ือยืด ผูซ้ื้อกลุ่มน้ีจะ

เนน้คุณภาพมากกวา่ลายตามแฟชัน่ตามทอ้งตลาดทัว่ไป และมีอาํนาจในการจบัจ่ายเส้ือยืดสกรีนลายในราคาต่อตวัท่ี

สูง กลุ่ม C “เรียบง่าย” (Young Simple) มีจาํนวน 142 คน ผูซ้ื้อกลุ่มน้ีมีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายปุระมาณ 18-25 

ปี ส่วนใหญ่ยงัเป็นนกัเรียนนกัศึกษา มีรายไดต้ํ่ากวา่ 10,000 บาท มีความถ่ีในการซ้ือเส้ือยืดสกรีนลายภายใน

ระยะเวลา 3 เดือน ประมาณ 1-2 คร้ังค่าใชจ่้ายในการซ้ือแต่ละคร้ัง ตํ่ากวา่ 500 บาท คนกลุ่มน้ีจะรู้สึกเฉยๆ กบัเส้ือ

สกรีนลาย ตามแฟชัน่บา้งไม่ตามบา้ง อาจเป็นเพราะยงัอยูใ่นวยัเรียนไม่มีกาํลงัซ้ือ จึงทาํมีความตอ้งการท่ีจะซ้ือเส้ือ

ยืดสกรีนลายอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผูป้ระกอบการควรเลือกตลาดเป้าหมายเป็นกลุ่ม A ตามแฟชัน่ (Fashionable) เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

เป็นกลุ่มท่ีใหค้วามสนใจเก่ียวกบัแฟชัน่ ซ้ือเส้ือยืดสกรีนลายเป็นประจาํ และซ้ือใหคู่้รักหรือครอบครัวดว้ย ซ้ือ

เส้ือทุกเดือน คร้ังละ 2-3 ตวั ค่าใชจ่้ายประมาณ 500-1,000 บาท ถือวา่เป็นกลุ่มท่ีควรทาํการตลาดมากท่ีสุด หาก

เทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ ควรเนน้ไปท่ีเส้ือยืดท่ีมีลายตามกระแสแฟชัน่ ผูป้ระกอบการตอ้งผลิตเส้ือสกรีนลายออกมา

อยา่งรวดเร็วเพ่ือใหท้นัต่อกระแส เนน้ไปท่ีโปรโมชัน่ซ้ือแลว้แถม เพราะกลุ่มน้ีมกัจะซ้ือเผื่อคนอ่ืนๆ ดว้ย ท่ี

สาํคญัตอ้งมีนายแบบหรือใชพ้รีเซ็นเตอร์ท่ีมีช่ือเสียงเพ่ือกระตุน้ความตอ้งการในการซ้ือใหม้ากข้ึน 

2. ผูป้ระกอบการควรศึกษาเทรนดแ์ฟชัน่ ณ ปัจจุบนัท่ีผูบ้ริโภคเร่ิมใหค้วามสนใจเก่ียวกบั “มินิมอลิสต”์ 

(Minimalist) หมายถึง การแต่งตวัท่ีเนน้ความเรียบง่ายขององคป์ระกอบทั้งหมดของเส้ือผา้ โดยมีหลกัสาํคญัคือ 

keep it simple โดยจุดเด่นจะเนน้ไปท่ีเส้นท่ีเรียบง่าย (simple line) สดัส่วน (proportion) และ โครงเส้ือ 

(silhouettes) ไม่เนน้ลวดลายของผา้สีพ้ืนๆ เช่น สีขาว ดาํ เทา เบจ ของความเรียบง่ายน้ีจะทาํใหใ้ส่ไดบ่้อยๆใน

ทุกโอกาส และกาลเทศะ 

ผูป้ระกอบการควรใส่ใจในเร่ืองของราคาเส้ือยืดสกรีนลายท่ีวางจาํหน่ายควรมีป้ายราคาติดใหช้ดัเจน เพราะ

ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือจากป้ายราคาท่ีติดอยูบ่ริเวณตวัเส้ือ 

3. ผูป้ระกอบการควรมีช่องทางการจาํหน่ายให้ครอบคลุมทุกช่องทางการจาํหน่ายเช่น ออฟไลน์อย่างหน้าร้าน 

และออนไลน์ ทางเวบ็ไซต ์หรือโซเช่ียลมีเดีย เช่น เฟชบุ๊ค อินสตราแกรม หรือไลน์ เพราะผูซ้ื้อส่วนใหญ่อาจ

ตดัสินใจซ้ือจาการเห็นประชาสมัพนัธ์จากทางออนไลนแ์ต่กย็งัมีอีกส่วนใหญ่ท่ีตดัสินใจซ้ือจากหนา้ร้าน 

4. ผูป้ระกอบการควรมีโปรโมชัน่การส่งเสริมการตลาด เช่น ลดราคา แลกของ แจก หรือแถม  นอกจากจะเป็น

การกระตุน้การขายแลว้ใหส่้วนลดถือเป็นกลยทุธ์คลาสสิกท่ีไม่วา่จะใชเ้ม่ือไหร่กไ็ดผ้ลดีเสมอ และมกันาํไปใช้

ควบคู่กับการออกโปรโมชั่นต่างๆ การให้ส่วนลดถือเป็นการกระตุน้ยอดขายได้ดี เพราะนอกจากจะเป็น

แรงจูงใจให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้และบริการในปริมาณมากกว่าปกติในช่วงเวลาท่ีไม่น่าจะเป็นไปไดแ้ลว้ ยงัเป็น

ตวัช่วยระบายสินคา้คา้งสต็อกหรือใกลห้มดอายุไดอี้กดว้ย เรียกไดว้่าแมจ้ะไม่ไดก้าํไรมากเท่าท่ีควร แต่อย่าง

นอ้ยกอ็าจไม่ขาดทุนอยา่งแน่นอน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกบัประสิทธิภาพในการทํางานของ

พนักงานเอกชน ในอุตสาหกรรมค้าปลกีในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Relationship between Motivation and Efficiency of the private retail 
employees in Bangkok. 

ชนินทร์ อนิทรพนิ0

1 และ พรีพงษ์ ฟูศิริ1

2 

Chanin Intarapin and Piraphong Foosiri 

บทคดัย่อ 

     การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัประสิทธิภาพใน

การทาํงาน และศึกษาประสิทธิภาพในการทาํงานจาํแนกตาม ประชากรศาสตร์ ของพนกังานเอกชน ในอุตสาหกรรมคา้

ปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร  

     กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  คือ พนักงานบริษัทเอกชน ในอุตสาหกรรมค้าปลีก ในเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร โดยใชวิ้ธีการเลือกแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) จาํนวน 382 คน และใชแ้บบสอบถามในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าความแปรปรวนทางเดียว และการหาค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 และ 0.05 

     ผลการศึกษาพบว่า พนักงานท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการทาํงาน และรายได ้

แตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการทาํงานแตกต่างกนั ส่วน เพศ และสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการ

ทาํงานไม่แตกต่างกนั ปัจจยัจูงใจโดยรวมมีความสมัพนัธ์ในระดบัสูงมากและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัประสิทธิภาพ

ในการทาํงาน ปัจจยัคํ้าจุนโดยรวมมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงมากและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัประสิทธิภาพในการ

ทาํงาน 

คาํสาํคัญ: แรงจูงใจในการทาํงาน, ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

Abstract 

     The objective of this independent study was to study the relationship between the motivation and efficiency and to 

classify efficiency by demography of the private retail employees in Bangkok. 

     The sample group was 382 private retail employee in Bangkok by accidental sampling.  The questionnaires were 

use as the data collection instrument.  The statistic used for testing hypothesis was One-way ANOVA and Pearson’s 

correlation coefficient at the 0.01 and 0.05 level of significance. 

     The results revealed that the employees in different age, education, working period and income have different 

efficiency, but the difference in gender and marital status did not difference the efficiency.  The motivation factor was 

highly related with efficiency in the same direction and the hygiene factor was highly related with efficiency in the 

same direction. 

Keywords: Motivation, Efficiency 
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ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 

     ในปัจจุบนัน้ีการแข่งขนัทางธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัต่างๆตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคใน

การดาํเนินงานต่างๆมากมาย ดงันั้นทุกอุตสาหกรรมควรใส่ใจเร่ืองประสิทธิภาพของแรงงานในทุกวนัน้ีก็เพราะว่า 

“ประสิทธิภาพแรงงาน” นั้นมีความสาํคญัต่อความสามารถในการแข่งขนัโดยตรง โดยในภาคอุตสาหกรรมคา้ปลีก

นั้น ประสิทธิภาพในการทาํงานเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีจะตอ้งสนใจเป็นอนัดบัตน้ๆ เน่ืองจากแนวโนม้การแข่งขนัท่ีสูงข้ึน

และดชันีการเติบโตของธุรกิจคา้ปลีกท่ีตํ่าลงมาเร่ือยๆตั้งแต่ปี 2555 ซ่ึงมีอตัราการเติบโตท่ี 12% จนถึงปี 2558 มี

อตัราการเติบโตเพียง 3% เท่านั้น (ขอ้มูลจาก ผูจ้ดัการออนไลน์ สืบคน้วนัท่ี 24 ธ.ค. 2559) ในอีกทางหน่ึง หาก

วิเคราะห์ตัวเลขดัชนีของผลิตภาพแรงงานต่อคน ในภาคการค้าส่ง และค้าปลีก จากสํานักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพฒัน์) จะเห็นไดว้า่ ดชันีผลิตภาพตั้งแต่ไตรมาสท่ี1 ปีพ.ศ.2556 จนถึง 

ไตรมาสท่ี3 ปีพ.ศ.2559 นั้นเพ่ิมข้ึนนอ้ยมากจากท่ีกล่าวมาจึงเป็นสาเหตุท่ีทาํใหผู้วิ้จยั มีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษา

เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานเอกชน ใน

อุตสาหกรรมคา้ปลีก โดยเจาะจงศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นแหล่งท่ีมีอุตสาหกรรมคา้ปลีกขนาด

ใหญ่ 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
        เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานกบัประสิทธิภาพในการทาํงานและเพ่ือศึกษา

ประสิทธิภาพในการทาํงานจาํแนกตาม ประชากรศาสตร์ ของพนกังานเอกชน ในอุตสาหกรรมคา้ปลีกในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

        ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก และคณะ (Herzberg & other, 1959: 45-49 อา้งใน เจริญผล สุวรรณโชติ, 

2551: 35) เป็นทฤษฎีท่ีไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางในองค์การบริหาร โดยความตอ้งการทางดา้นงานของ

บุคคล สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดงัน้ี กลุ่มแรก คือ ปัจจยัแรงจูงใจ (Motivation Factor) มีความสัมพนัธ์

โดยตรงกบัแรงจูงใจภายในท่ีเกิดจากงานท่ีทาํ (Job Content) ประกอบดว้ย ความสาํเร็จของงาน การยอมรับนบัถือ 

ลกัษณะของงาน ความรับผิดชอบ และความกา้วหนา้ กลุ่มท่ีสอง คือ ปัจจยัคํ้าจุน (Hygiene Factor) มีความสัมพนัธ์

โดยตรงกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกของงาน (Job Context) ประกอบดว้ย เงินเดือน โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ใน

อนาคต ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล สถานะทางอาชีพ นโยบายและการบริหาร สภาพการทาํงาน ความเป็นอยู่

ส่วนตวั และความมัน่คงในงาน 

        พูลแค็ท (Plunkett, 1995: 232) ไดใ้หค้วามหมายว่า แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลกัดนัภายในตวับุคคล ท่ีนาํไปสู่

ความสําเร็จตามเป้าหมายเป็นกระบวนการภายในท่ีเกิดข้ึนกบัมนุษยทุ์กคน ซ่ึงไดรั้บอิทธิพล มาจากการรับรู้และ

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เช่นเดียวกนักบัไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัภายนอก บุคคลจะถูกกระตุน้จากสาเหตุต่างๆ 

มากมายท่ีสามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของพวกเขา 

        ติน ปรัชญาพฤทธ์ิ (2534 : 12-14) พบว่าความหมายของ “ประสิทธิภาพ” อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

ประสิทธิภาพจากแง่มุมของค่าใช้จ่าย (Input cost of allocative efficiency) หมายถึง การใช้ตน้ทุนตํ่ากว่าผลลพัธ์ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี  5                                                                 252 

 

หรือการใช้ต้นทุนอย่างคุ้มค่า หรือการทําให้มากข้ึนโดยมีการสูญเสียน้อยลง ประสิทธิภาพจากแง่มุมของ

กระบวนการบริหาร (Process efficiency) หมายถึงการทาํงานดว้ยวิธีการหรือเทคนิคท่ีสะดวกสบายกว่าเดิม หรือ

ทํางานด้วยความรวดเร็วหรือการทํางานท่ีถูกต้องตามระบบและขั้นตอน  และ ประสิทธิภาพจากแง่มุมของ

กระบวนการบริหาร (Process efficiency) หมายถึง การทาํงานท่ีมีผลกาํไร การทาํงานให้ทนัเวลา หรือการทาํงาน

อยา่งมีคุณภาพ หรือการสร้างความพอใจใหเ้กิดข้ึนในบรรดาเพ่ือนร่วมงานดว้ยกนัหรือการทาํงานใหส้มัฤทธ์ิผล 

        ไรอนั และ สมิทธ์ิ (Ryan & Smith. 1954: 276)  ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพของบุคคล(Human Efficiency) ว่า 

เป็นความสัมพนัธ์ในแง่บวกกบัส่ิงท่ีทุ่มเทให้กบังาน ซ่ึงประสิทธิภาพในการทาํงานนั้นมองจากแง่มุมของการ

ทาํงานของแต่ละบุคคลโดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีให้กบังาน เช่น ความหมาย กาํลงังาน กบัผลลพัธ์ท่ีไดรั้บ

จากงานนั้น 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

     ธิปไตย โพธาทอง (2557)ได้ศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของการทาํงาน การจูงใจ และ ประสิทธิภาพในการ

ทาํงานของพนกังานสายการผลิตในเขตอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา่ ประสิทธิภาพใน

การทาํงานโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนภายในและภายนอก จนัทร์นภา วงศศ์รีภูมิเทศ (2557) ไดศึ้กษา

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัปิโตรเคมี ผลการศึกษาพบว่า ความรู้สึกว่า

ตนมีความสําคญัต่องานท่ีทาํ เพ่ือนร่วมงาน และการเล่ือนตาํแหน่ง มีความสัมพนัธ์ต่อระดบัประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของพนกังาน ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบั

ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน บริษัท ขนส่งทางอากาศเอกชนแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบว่า ปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้ าจุนโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงาน ณัฐชนนัท์พร 

ทิพยรั์กษา (2556) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั แรงจูงใจในการทาํงาน ความบา้งาน และความสุขในการทาํงาน ผลการศึกษา

พบวา่ แรงจูงใจในการทาํงานส่งผลต่อความบา้งานของพนกังานอยา่งชดัเจน อีกทั้งแรงจูงใจในการทาํงานส่งผลต่อ

ความสุขในการทาํงานของพนกังานอย่างชดัเจน ฐปนลกัษณ์ อินชวนจ๋ิว (2554) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ความรู้สึกเป็นสุข

และแรงจูงใจในการทาํงานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทาํงานของบุคลากรในสังกดักรมอาชีวศึกษา ผล

การศึกษาพบวา่ แรงจูงใจในการทาํงาน ทั้งในดา้นแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก และแรงจูงใจในการทาํงานใน

ภาพรวม มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิภาพการทาํงานของบุคลากร 
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กรอบแนวคดิการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิการศึกษา 

     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ พนกังานบริษทัท่ีเป็นลูกจา้งเอกชน ในอุตสาหกรรมคา้ปลีกทั้งหมดท่ีอยู่ภายใน

เขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 548,200 คน โดยผูวิ้จยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใชวิ้ธีการเลือกแบบแบบบงัเอิญ 

(Accidental Sampling) จาํนวน 382 คน โดยคาํนวนจากตางรางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan:1970) 

โดยใชร้ะดบัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% 

     เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) 

เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานบริษทัเอกชน ใน

อุตสาหกรรมคา้ปลีก ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูวิ้จยัสร้างข้ึนโดยรวบรวมจากแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามในเร่ืองขอ้มูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 แบบสอบถาม

เก่ียวกับเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน และ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานบริษทัเอกชน ในอุตสาหกรรมคา้ปลีก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

     การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การใชค่้าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล

การใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวิเคราะห์ระดบัของแรงจูงใจใน

การทาํงานและประสิทธิภาพในการทาํงานเป็นรายดา้น การทดสอบค่า T-Test เพ่ือวิเคราะห์ตวัแปรเพศ ทดสอบค่า

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพ่ือวิเคราะห์ตวัแปร อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส และ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ในการ

วิเคราะห์ระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานกบัประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

- ประสิทธิภาพจากแง่มุมของ

ค่าใชจ่้าย 

- ประสิทธิภาพจากแง่มุมของ

กระบวนการบริหาร 

  

แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

ปัจจยัการจูงใจ 

- ลกัษณะของงาน 

- ความรับผิดชอบ 

- ความสาํเร็จของงาน 

- ความกา้วหนา้ในงาน 

- การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

ปัจจยัค ํ้าจุนหรือปัจจยัอนามยั 

- ค่าตอบแทน 

- ความเป็นอยูส่่วนตวั 

- ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล 

- นโยบายในการบริหาร 

- สภาพการทาํงาน 

- ความมัน่คงในงาน 
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ผลการศึกษา 

     1. ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์พบว่า พนกังานบริษทัเอกชน ในอุตสาหกรรมคา้ปลีก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 382 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 259 คน (ร้อยละ 67.8) มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี จาํนวน 192 คน 

(ร้อยละ 50.3) มีการศึกษาสูงสุดระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 233 คน (ร้อยละ 61.0) มีสถานภาพโสด จาํนวน 283 คน 

(ร้อยละ 74.1) มีระยะเวลาในการทาํงาน 1 ปี – 5 ปี จาํนวน 185 คน (ร้อยละ 48.4) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 

- 20,000 บาทต่อเดือน จาํนวน 248 คน (ร้อยละ 64.9) 

     2. ข้อมูลด้านแรงจูงใจในการทํางาน พบว่า พนักงานบริษัทเอกชน ในอุตสาหกรรมค้าปลีก ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีปัจจยัจูงใจโดยรวม ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.7788 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 

.55461) มีปัจจยัคํ้าจุนโดยรวม ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.7932 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .58503) 

     3. ขอ้มูลดา้นประสิทธิภาพในการทาํงานของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า พนกังานเอกชน ในอุตสาหกรรมคา้

ปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นค่าใชจ่้ายในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.7474ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .62220) มีประสิทธิภาพในการทาํงานด้านกระบวนการบริหาร ในระดับมาก 

(ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.8447 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .61075) มีประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นผลลพัธ์ ใน

ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.8403 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .60506) และประสิทธิภาพในการทาํงาน

โดยรวม ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.8108ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .54286) 

     4. ขอ้มูลดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งประชากรศาสตร์กบัประสิทธิภาพในการทาํงาน และ ความสัมพนัธ์ระหว่าง

แรงจูงใจในการทาํงานกบัประสิทธิภาพในการทาํงาน พบว่า พนักงานท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบั

การศึกษา ระยะเวลาในการทาํงาน และรายได ้แตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 ปัจจยัจูงใจโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงานโดยรวมอย่างมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์(r) เท่ากบั.761 แสดงว่า มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้งสูง 

และไปในทิศทางเดียวกนั ปัจจยัคํ้ าจุนโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงานโดยรวม  อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .776 แสดงว่า มีความสัมพนัธ์กนัใน

ระดบัค่อนขา้งสูง และไปในทิศทางเดียวกนั 

 

สรุปผลการศึกษา 

     จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานกบัประสิทธิภาพในการทาํงานของ

พนักงานเอกชน ในอุตสาหกรรมค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี พนักงานเอกชน ใน

อุตสาหกรรมคา้ปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26 – 35 ปี มีระดบัการศึกษา

อยู่ในระดับมธัยมศึกษา มีสถานภาพโสด มีระยะเวลาในการทาํงาน 1ปี – 5ปี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 

20,000 บาท/เดือน พนกังานท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการทาํงาน และรายได ้

แตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานแตกต่างกนั ส่วน เพศ และสถานภาพสมรส แตกต่างกนั ไม่ส่งผล

ต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน ปัจจยัจูงใจโดยรวมมีความสมัพนัธ์ในระดบัสูงมากและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั

ประสิทธิภาพในการทาํงาน กล่าวคือหากพนกังานมีปัจจยัจูงใจโดยรวมเพ่ิมข้ึนจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
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ทาํงานเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย ปัจจยัคํ้ าจุนโดยรวมมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงมากและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั

ประสิทธิภาพในการทาํงาน กล่าวคือ หากพนกังานมีปัจจยัคํ้าจุนโดยรวมเพ่ิมข้ึนจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ทาํงานเพ่ิมข้ึน 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

        ผลจากการศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาใน

การทาํงาน และรายได ้พบว่า พนกังานท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการทาํงานต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548 : 10) พนักงานท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการ

ทาํงานต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัทร์นภา วงศศ์รีภูมิเทศ (2557) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานของพนกังาน บริษทัปิโตรเคมี พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการทาํงานแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการ

ทาํงานต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัทร์นภา วงศศ์รีภูมิเทศ(2557) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานของพนกังาน บริษทัปิโตรเคมี พนกังานท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการทาํงานต่างกนัซ่ึง

ตรงกบัทฤษฏีของ พยอม วงศส์ารศรี (2542: 213) ซ่ึงกล่าวเก่ียวกบัแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) 

        ผลการศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัจูงใจกบัประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานเอกชน ใน

อุตสาหกรรมคา้ปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุนโดยรวมในทุกดา้น มีความสัมพนัธ์

กบัประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานเอกชน ในอุตสาหกรรมคา้ปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัท่ี

ค่อนขา้งสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัซ่ึงเป็นไปตาม ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก และคณะ (Herzberg & 

other, 1959: 45-49 อา้งใน เจริญผล สุวรรณโชติ, 2551: 35) และผลการวิจยัยงัสอดคลอ้งกับ ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ 

(2556) ซ่ึงทาํการวิจยัเร่ือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน 

บริษทั ขนส่งทางอากาศเอกชนแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร” 

        ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัสามารถนาํผลการไปใชใ้นการสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังานเอกชนในอุตสาหกรรมคา้

ปลีก ซ่ึงผลลพัธ์แสดงใหเ้ห็นว่าแรงจูงใจในการทาํงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน โดยท่ีบริษทัเอกชนใน

อุตสาหกรรมคา้ปลีกสามารถนาํไปเพ่ือใชว้างแผนและพฒันาบุคลากรของตนได ้

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

     การศึกษาค้นควา้เร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับประสิทธิภาพในการทํางานของ

พนกังานเอกชน ในอุตสาหกรรมคา้ปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูท้าํการวิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 1. บริษทัเอกชน 

ในอุตสาหกรรมคา้ปลีก ในเขตกรุงเทพมหานคร ควรตอ้งพิจารณาการให้ความสาํคญักบัพนกังานท่ีมีช่วงอายุ อาย ุ

26 – 35 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ และเป็นช่วงอายุท่ีมีโอกาสในการกา้วหนา้ในสายงานท่ีทาํ จึงมีโอกาสท่ีจะ

เปล่ียนงานบ่อย ซ่ึงผูบ้ริหารควรท่ีจะหาวิธีสร้างแรงจูงใจในการทาํงานให้กับพนักงานกลุ่มน้ี เช่น การตั้งเป้า

ยอดขายท่ีทา้ทาย หากสามารถทาํยอดขายไดถึ้งเป้าท่ีตั้งไวก้็มีการกาํหนดค่าตอบแทนเป็นรางวลัให้กบัพนักงาน 

เพ่ือท่ีจะทาํให้พนักงานกลุ่มน้ี มีโอกาสได้พฒันาประสิทธิภาพในการทํางานให้เพ่ิมสูงข้ึน 2. พนักงานท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบั มธัยมศึกษา เป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นบริษทั ควรจะตอ้งให้

ความสําคญักบัพนักงานกลุ่มน้ี โดยกิจกรรมท่ีเสนอแนะ คือมีการส่งเสริมการเรียนรู้และการพฒันาตนเองให้แก่
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พนักงาน ทั้งในดา้นหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และการศึกษาดา้นอ่ืนๆท่ีพนักงานสนใจ และ มอบทุนการศึกษาให้แก่

พนกังานท่ีทาํผลงานไดดี้เพ่ือเป็นการพฒันาระดบัการศึกษาของพนกังานใหอ้ยู่ในระดบัท่ีสูงข้ึนอีกดว้ย 3. บริษทั

ควรสร้างปัจจยัจูงใจใหแ้ก่พนกังาน โดยเฉพาะพนกังานขาย เช่น การประกาศผลพนกังานท่ีทาํยอดขายไดสู้งท่ีสุด

ประจาํทุกเดือน มีการโปรโมทพนกังานท่ีมีผลงานดีเด่นและมีคุณสมบติัเพียงพอเพ่ือเล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนโดยจดั

พิธีเล่ือนตาํแหน่งอย่างเป็นทางการ เป็นตน้ โดยปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพในการทาํงานของ

พนกังาน เพราะจากงานวิจยัพบว่า ปัจจยัจูงใจโดยรวม มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน 

4. บริษทั ควรสร้างปัจจยัคํ้าจุนใหแ้ก่พนกังาน โดยเฉพาะพนกังานขาย เช่น การกาํหนดค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมต่อ

งานของพนกังาน มีการตั้งเป้ายอดขายเพ่ือรับค่าตอบแทน จดักิจกรรมภายในหน่วยงานระหว่างพนกังานขายกบั

ผูบ้งัคบับญัชา จดัสถานท่ีจาํหน่ายสินคา้และคลงัเกบ็สินคา้ใหส้ะอาดและมีเคร่ืองอาํนวยความสะดวกในการทาํงาน

แก่พนักงานอย่างครบถว้น เป็นตน้ โดยปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพในการทาํงานของพนักงาน 

เพราะจากงานวิจยัพบวา่ ปัจจยัคํ้าจุนโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน 
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การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในดสิเคาน์สโตร์เขตกรุงเทพมหานคร 

โดยใช้ปัจจยัด้านพฤติกรรมการซ้ือและความพงึพอใจต่อคุณภาพการบริการ 

Cluster Analysis of Amazon’s customer in discount store in Bangkok by 

using the consumer buying behavior and satisfaction with the Services Quality. 

ชโลธร ด่านรักสวย                                                                                                                          

Chalothorn Danraksauy 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในดิสเคาน์

สโตร์ เขตกรุงเทพมหานครโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือและความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ ของร้าน

กาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในดิสเคาน์สโตร์ เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการร้าน

กาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในดิสเคาน์สโตร์ เขตกรุงเทพมหานครท่ีเปิดในนาม บริษทั สยามออยล ์โปรดกัส์ จาํกดั ดว้ย

วิธีการการเลือกตวัอย่างแบบกลุ่มหลายขั้นตอน ไดจ้าํนวน 200 คนโดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ผลการศึกษา ไดแ้ก่ Cluster Analysis ผลการศึกษา พบว่า การแบ่งกลุ่มตวัอย่าง

ได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่ม A ช่ือกลุ่ม “จาํเป็น” เป็นกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือไม่ไดต้ดัสินใจใชบ้ริการดว้ยตวัเองและใช้

บริการเป็นคร้ังคราว ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดดา้นความเช่ือถือไวว้างใจในเร่ือง

พนกังานมีความซ่ือสัตยใ์นเร่ืองของการรับ-ทอนเงิน กลุ่มท่ี B ช่ือกลุ่ม “ทัว่ไป” เป็นกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือใช้

บริการเพราะรสชาติไดม้าตรฐาน และเมนูท่ีสั่งประจาํคือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟ ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการมี

ความพึงพอใจมากท่ีสุดดา้นความเป็นรูปธรรมเร่ืองเมนูบอร์ดมีราคาบอกชดัเจน กลุ่มท่ี C ช่ือกลุ่ม “ประทบัใจ” เป็น

กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือใช้บริการเป็นประจาํ,ตัดสินใจซ้ือด้วยตวัเองและอยากมีส่วนร่วมในการเสนอความ

คิดเห็นส่วนปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดดา้นความเป็นรูปธรรมของการใหบ้ริการในเร่ือง

พนกังานแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบของทางร้าน 

 

Abstract 

   The purpose of this research is to study for the consumer buying behavior and satisfaction of Amazons' services 

in discount stores in districts of Bangkok. Besides, studying for separating groups from those who drink 

Amazons' beverages in discount stores in districts of Bangkok by using the consumer buying behavior and 

satisfaction with the services quality. The representative group that is used for the study is those who drink Cafe 

Amazons' beverages in discount stores in districts of Bangkok which opened on behalf of Siam Oil Products 

Co.,Ltd. by choosing representative 200 people. The questionnaire is used to gather the information. The 

statistics that is used to analyze the study is Cluster Analysis, it indicates the separation of representative groups 

can be separated into 3 groups. Group A is called “Significance” which focuses on customer behavior. Actually, 
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customer do not make decisions themselves. In addition, they occasionally come to Cafe’ Amazon. Satisfies the 

reliability of staff’s honesty in receiving money and paying back the change to customer. Group B is called 

“ General”  which concentrates on the standard of taste. And also favorite menus that customer usually order 

which are coffee drinks. Service quality of Cafe’ Amazon customer that Satisfies a tangible of menu board that 

indicates clearly. Group C is called “ impression”  which focuses on customer behavior who normally come to 

Cafe Amazon. Moreover, customer would like to make decisions themselves and they desire to suggest 

recommendations to Cafe’ Amazon in order to enhance the quality of services.  Service quality of Cafe’ Amazon 

customer that Satisfies a tangible of staff who wear uniform appropriately. 

 

1. บทนํา 

 

     ในปัจจุบนัอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีอตัราการเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะธุรกิจประเภทอาหาร

และเคร่ืองด่ืมมีให้เลือกหลากหลายประเภทหลากหลายยี่หอ้ ตลาดของกาแฟแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กาแฟคัว่บด

หรือกาแฟสด กาแฟผงสาํเร็จรูปและกาแฟพร้อมด่ืมหรือกาแฟกระป๋อง เน่ืองจากกระแสความนิยมการด่ืมกาแฟของ

คนไทยเปล่ียนไป จากการด่ืมกาแฟสาํเร็จรูปเปล่ียนมาด่ืมกาแฟคัว่บดมากข้ึน จึงทาํให้ธุรกิจร้านกาแฟกาํลงัเป็นท่ี

นิยมจากกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มคนวยัทาํงานซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจร้านกาแฟ  แต่ละร้านจึงท่ีมุ่งเน้น

สร้างความแตกต่างในดา้นต่างๆ เช่น สถานท่ี การตกแต่งร้าน รสชาติ  การบริการ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ห็น

โอกาสทางธุรกิจท่ีจะนาํเอาร้านกาแฟท่ีมีมาตรฐานมาให้บริการในสถานีบริการป๊ัมนํ้ ามนัต่อมาไดเ้ห็นว่ากลุ่มลูกคา้

ไม่ไดจ้าํกัดอยู่เฉพาะคนเดินทางดงันั้น บริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) จึงไดข้ยายธุรกิจออกสู่ระบบ แฟรนไชส์เพ่ือ

ตอบสนองต่อลูกคา้ไดอ้ย่างทัว่ถึงและยงัสามารถขยายฐานธุรกิจไดอ้ย่างรวดเร็ว  เน่ืองจากการท่ีร้านกาแฟ คาเฟ่   อเม

ซอน เป็นรูปแบบของ แฟรนไชส์ การท่ีจะสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทางร้านเนน้การพฒันาการบริการของ

พนักงานเพราะสินคา้และราคาของแต่ละร้านไม่แตกต่างกนั ส่ิงท่ีจะทาํให้แต่ละร้านแตกต่างกนัคือการบริการท่ีดี

สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของลูกคา้เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจมากท่ีสุดเพ่ือให้ไดรั้บความนิยมและเป็นท่ีช่ืนชอบของ

ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการและกลบัมาใชบ้ริการอีกในอนาคตพร้อมทั้งปรับปรุงจุดดอ้ยท่ีเกิดจากการบริการ 

     ผูวิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษาความ  พึงพอใจในการบริการของร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดั

กลุ่มของผูท่ี้ใชบ้ริการร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอนท่ีตอบสนองดา้นคุณภาพการบริการท่ีคลา้ยกนัและผูใ้ชบ้ริการมีความ

คิดเห็นอย่างไรต่อคุณภาพการบริการของร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน เพ่ือนาํไปใชใ้นการวางแผน ปรับปรุงให้สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการและสร้างคุณภาพการบริการให้ดียิ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการและสามารถ

ตอบสนองตามความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้าใชบ้ริการได ้

     การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือและความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ

ของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในดิสเคาน์สโตร์ เขตกรุงเทพมหานครและเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ

ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในดิสเคาน์สโตร์เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือและความพึงพอใจ

ต่อคุณภาพการบริการ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

แนวคิดทฤษฎีคุณภาพการบริการเกณฑก์ารประเมินคุณภาพของบริการ 5  เกณฑด์งันั้นต่อไปน้ี 

1. ความไวว้างใจ/ความน่าเช่ือถือ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบ้ริการในระดบัหน่ึงท่ีตอ้งการอยา่ง

ถูกตอ้งและไวว้างใจไดซ่ึ้งตวัแปรวดัคุณภาพในดา้นน้ีคือ 

1) ความสามารถของพนกังานในการใหบ้ริการไดต้รงตามท่ีสญัญาไว ้

2) เกบ็รักษาขอ้มูลของลูกคา้และการนาํขอ้มูลมาใชใ้นการใหบ้ริการลูกคา้ 

3) การบาํรุงรักษาอุปกรณ์/เคร่ืองมือใหพ้ร้อมใชง้านไดเ้สมอ 

4) การมีจาํนวนพนกังานเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

2. ความมัน่ใจ (Assurance) หมายถึง ผูใ้ห้บริการมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นในการบริการ มีความสุภาพ มีความ

ซ่ือสตัยสุ์จริต สามารถสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ไดแ้ละความมัน่คงปลอดภยัซ่ึงตวัแปรวดัคุณภาพในดา้นน้ีคือ 

1) ความรู้ความสามารถของพนกังานในการใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริการ 

2) การสร้างความปลอดภยัและเช่ือมัน่ในการรับบริการ 

3) ความมีมารยาทและความสุภาพของพนกังาน 

4) พฤติกรรมของพนกังานในการสร้างความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการ 

3. ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้(Tangibles) หมายถึง ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น สภาพแวดลอ้ม เคร่ืองมือ และ

อุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงตวัแปรวดัคุณภาพในดา้นน้ีคือ 

1) ความทนัสมยัของอุปกรณ์ 

2) สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีบริการ 

3) การแต่งกายของพนกังาน 

4) เอกสารเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบับริการ 

4. ความใส่ใจ (Empathy) หมายถึง สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวกและสามารถติดต่อไดง่้าย ความสามารถในการ

ติดต่อส่ือสารและเขา้ใจลูกคา้ ซ่ึงตวัแปรวดัคุณภาพในดา้นน้ีคือ 

1) การใหค้วามสนใจและเอาใจใส่ลูกคา้แต่ละคนของพนกังาน 

2) เวลาในการเปิดใหบ้ริการ 

5. การตอบสนองตอบลูกคา้ (Responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจท่ีจะใหบ้ริการทนัทีและใหค้วามช่วยเหลือเป็น

อยา่งดี ซ่ึงตวัแปรวดัคุณภาพในดา้นน้ีคือ 

1) มีระบบการใหบ้ริการท่ีใหบ้ริการไดร้วดเร็ว 

2) ความพร้อมของพนกังานในการใหค้าํแนะนาํปรึกษาแก่ลูกคา้ 

3) ความรวดเร็วในการทาํงานของพนกังาน 

4) ความพร้อมของพนกังานในการใหบ้ริการลูกคา้ไดท้นัทีท่ีตอ้งการ  
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งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

     ปรวิศร์ ดาวมณี (2557) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูพ้กัอาศยัอาคารชุดโดยใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจใน

การบริการของนิติบุคคลอาคารชุด กรณีศึกษา ซิต้ีโฮม รัตนาธิเบศร์ คอนโดมิเนียม มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยั

ดา้นความพึงพอใจของกลุ่มผูพ้กัอาศยัอาคารชุดต่อคุณภาพการบริการของนิติบุคคลอาคารและแบ่งกลุ่ม ผูพ้กัอาศยั

อาคารชุดโดยใช้ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการบริการของนิติบุคคลอาคารชุด เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามจากผูพ้กัอาศยัอาคารซิต้ีโฮม รัตนาธิเบศร์ คอนโดมิเนียม จาํนวน 200 คนโดยใชท้ฤษฎีคุณภาพการ

ให้บริการ (SERVQUAL) ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ความเช่ือถือไวว้างใจ (Reliability) การให้ความมัน่คงแก่ผูรั้บบริการ 

(Assurance) ความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ (Tangibles) ความเขา้ใจและความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการ 

(Empathy) การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (Responsiveness) สถิติท่ีใชใ้นงานวิเคราะห์ขอ้มูล คือ แบ่งกลุ่มลูกคา้โดย

ใชวิ้ธี Cluster Analysis และ ANOVA ผลการศึกษา สามารถแบ่งกลุ่มผูพ้กัอาศยัได ้3 กลุ่ม โดยในกลุ่มท่ี 1  คือ กลุ่ม

ท่ีประทบัใจในคุณภาพการให้บริการ ซ่ึงมีความพึงพอใจมากสุด รองลงมาคือกลุ่มท่ี 2 คือกลุ่มท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อ

คุณภาพการใหบ้ริการ และกลุ่มท่ี 3 คือกลุ่มท่ีรู้สึกเฉยๆกบัคุณภาพการบริการ 

 

3. วธีิการศึกษา  

 

     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในดิสเคาน์สโตร์ เขตกรุงเทพมหานครท่ี

เปิดในนาม บริษทั สยามออยล ์โปรดกัส์ จาํกดั  คาํนวณจาก บิลท่ีขายจริงทั้งปี หารดว้ย จาํนวนคร้ังท่ีมาใชบ้ริการ

เฉล่ียต่อปี จาํนวนประมาณ 17,557 คน  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูท่ี้ใช้บริการร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน 

ในดิสเคาน์สโตร์ เขตกรุงเทพมหานครท่ีเปิดในนาม บริษทั สยามออยล ์โปรดกัส์ จาํกดั โดยไดมี้การกาํหนดขนาด

ของกลุ่มตวัอย่างใชต้ารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) มีความคลาดเคล่ือน ในระดบั 5% ภายใตร้ะดบั

ความเช่ือมัน่ท่ี 95% ทาํให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 377 คน แต่ผูวิ้จยัมีความจาํเป็นตอ้งลดขนาดกลุ่มตวัอย่างลงเหลือ

เพียง 200 คนภายใต้ระดับความเช่ือมัน่ 95% เท่าเดิมระดบัความคลาดเคล่ือนอาจเพ่ิมเป็น ±6.89%  เน่ืองจาก

ตอ้งการเก็บขอ้มูลใหล้ะเอียดและมีความชดัเจนมากยิ่งข้ึนเพราะจากการเก็บขอ้มูลไดน้าํเฉพาะแบบสอบถามท่ีใช้

งานไดแ้ละเป็นแบบสอบถามท่ีมีขอ้มูลการตอบตรบถว้นโดยการเลือกตวัอย่างแบบกลุ่มหลายขั้นตอนทาํให้เก็บ

จากประชากรท่ีหลากหลายเพ่ือใหต้วัแทนท่ีดี   

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ผูวิ้จยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากประชากรโดยการ

เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบกลุ่มหลายขั้นตอน (Multi-stage Cluster Sampling) จึงไดท้าํการแบ่งสถานท่ีจดัจาํหน่าย

สินคา้ประเภท ดิสเคาน์สโตร์ทั้งหมดท่ีจะคาดวา่จะพบประชากรเป็นกลุ่มๆ แลว้จึงสุ่มอยา่งง่ายเพ่ือเลือกสถานท่ีใน

กลุ่มย่อยท่ีสุดแต่ละกลุ่มมาเป็นหน่วยเก็บตวัอย่าง (Sampling Unit) ท่ีผูวิ้จยัจะลงไปเก็บขอ้มูลแบบสะดวกจาก

ประชากรท่ีพบในหน่วยเกบ็ตวัอยา่งนั้นจริงๆ 

https://drive.google.com/file/d/0B5Kq2E7owRV1M0hJZjI3VWtLN2c/view
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      การเลือกตวัอย่างแบบกลุ่มหลายขั้นตอน จะเร่ิมจากการให้ผูวิ้จยัเลือกกรอบการสุ่ม (Sampling Frame) จาก

หมวด หมวดสถานท่ีจดัจาํหน่ายสินคา้ ประเภท ดิสเคานส์โตร์ 

     ตารางที่ 1 สรุปแผนการเกบ็ขอ้มูลสาํหรับการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มหลายขั้นตอน 

คร้ังท่ีเกบ็และช่วงเวลาท่ีเก็บ สถานท่ีเกบ็ตวัอยา่ง จาํนวนแบบสอบถาม 

พฤหสับดีท่ี 5 มกราคม  60 เวลา 15.30-18.30 น. 

องัคารท่ี 24 มกราคม  60 เวลา 09.00-12.00 น. 

พุธท่ี 1 กมุภาพนัธ์  60 เวลา 12.00-19.00 น. 

เสาร์ท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 60 เวลา 18.00-19.30 น. 

องัคารท่ี 10 มกราคม  60 เวลา 18.00-20.00 น. 

เสาร์ท่ี 4 กมุภาพนัธ์  60 เวลา 18.00-19.30  น. 

ศุกร์ท่ี 6 มกราคม  60 เวลา 9.00-12.00  น. 

เสาร์ท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 60 เวลา 17.00-19.00 น. 

พุธท่ี 1 กมุภาพนัธ์  60 เวลา 16.00-19.00 น. 

โลตสั พระราม3 

โลตสัซีคอนสแควร์ 

โลตสับางปะกอก   

โลตสัลาดพร้าว  101   

โลตสัหลกัส่ี   

โลตสัหลกัส่ี   

บ๊ิกซี ลาดพร้าว 2 

บ๊ิกซี ลาดพร้าว 2 

บ๊ิกซี กลัปพฤกษ ์

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

40 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

      จากแบบสอบถามผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอนซ่ึงชุดขอ้มูลจดัอยู่ในขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูวิ้จยัจึงใชวิ้ธี 

Cluster Analysis มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการ

วิเคราะห์แบ่งการวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

     1.วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) สําหรับขอ้มูลใน

ส่วนท่ี 3 เก่ียวกบัปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล  

     2.การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 

1 และส่วนท่ี 2 เพ่ือวดัระดบัความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน  

     3.วิเคราะห์การแบ่งกลุ่มผูม้าใชบ้ริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนโดยใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ 

ใชส้ถิติการวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) ซ่ึงเป็นการจดัส่ิงท่ีคลา้ยกนัหรือความเหมือนใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนั 

 

4. ผลการศึกษา 

 

ตารางที่ 2 สรุปผลการทาํ Cluster Analysis ดว้ยวิธี K-Means 

Cluster จาํนวนแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 

A 35 17.50% 

B 92 46.00% 

C 73 36.50% 

ทั้งหมด 200 100% 
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     จากตารางท่ี 2 พบว่า จาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสมในการแบ่ง คือ 3 กลุ่ม ผลการวิเคราะห์ กลุ่ม A มีจาํนวนสมาชิก

ทั้งหมด 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 กลุ่ม B มีจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 92 คน คิดเป็นร้อยละ 46 กลุ่ม C มีจาํนวน

สมาชิกทั้งหมด 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 200 ตวัอยา่ง 

     จากการศึกษา พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มผูใ้ช้บริการผูใ้ช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอนในดิสเคาน์สโตร์ เขต

กรุงเทพมหานครท่ีเปิดในนาม บริษทั สยามออยล ์โปรดกัส์ จาํกดัโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือและความพึง

พอใจต่อคุณภาพการบริการไดจ้าํนวน 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

     กลุ่ม A ช่ือกลุ่ม “จาํเป็น” ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปีมีสถานภาพ โสด คิดเป็น 65.7%  

รองลงมามีสถานภาพสมรสเพียง 22.9% แต่มีสถานภาพหย่าร้าง 11.4% ซ่ึงมากกว่ากลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทั/องค์กรเอกชนและมีรายไดร้ะหว่าง 10,000 - 15,000 บาท ปัจจยัดา้น

พฤติกรรมซ้ือมีระดบัความเห็นดว้ยสูงสุดคือผูใ้ชบ้ริการสนใจมีส่วนร่วมกบัทางร้านเพ่ือเสนอแนะความคิดเห็นท่ีมี

เม่ือมาใชบ้ริการสาขาน้ี เช่น ใบประเมินการทาํงานของพนกังานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 และปัจจยัดา้นพฤติกรรมซ้ือ

มีระดบัความเห็นดว้ยตํ่าสุดคือ คือท่านยอมจ่ายเงินเพ่ิมเพ่ือไดรั้บบริการท่ียิม้แยม้แจ่มใสของพนกังานท่ีร้านกาแฟคา

เฟ่อเมซอนสาขาน้ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.77 ส่วนปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดด้านความ

เช่ือถือไวว้างใจคือพนกังานสาขาน้ีมีความซ่ือสัตยใ์นเร่ืองของการรับ-ทอนเงิน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 รองลงมาคือ

ดา้นความเป็นรูปธรรมของการใหบ้ริการคือพนกังานสาขาน้ีแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบของทางร้าน คือ สวมเส้ือ

ร้านอเมซอน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 และดา้นความเขา้ใจและความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการ คือร้านสาขาน้ีมีการปิด

ใหบ้ริการตรงตามเวลาท่ีไดแ้จง้ใหท้ราบมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 แต่กลุ่ม “จาํเป็น” ไม่พึงพอใจท่ีสุดดา้นความมัน่ใจแก่

ผูรั้บบริการเร่ืองพนกังานสามารถใหค้วามรู้เก่ียวกบักาแฟแต่ละประเภทได ้ดา้นความเขา้ใจและความเห็นอกเห็นใจ

ผูรั้บบริการพนกังานสาขาน้ีสามารถจดจาํรายละเอียดของลูกคา้ได ้เช่น เมนูเคร่ืองด่ืมท่ีลูกคา้ชอบมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  

2.77 รองลงมาคือดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการในเร่ืองพนกังานสาขาน้ีใหบ้ริการรวดเร็วมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.94 

และดา้นความเป็นรูปธรรมของการใหบ้ริการการตกแต่งภายในร้านสาขาน้ีมีความสวยงามมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.97     

     กลุ่มท่ี B ช่ือกลุ่ม “ทั่วไป”ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปีมีสถานภาพ โสด คิดเป็น 65.2%

รองลงมามีสถานภาพสมรส 32.6% และมีสถานภาพหย่าร้าง 2.2% ซ่ึงมากกว่ากลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทั/องคก์รเอกชนและมีรายไดร้ะหว่าง 15,001 - 20,000 บาทปัจจยัดา้นพฤติกรรม

ซ้ือมีระดบัความเห็นดว้ยสูงสุดคือเมนูท่ีสั่งทานประจาํท่ีสาขาน้ีคือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟและปัจจยัดา้นพฤติกรรม

ซ้ือท่ีมีระดบัความเห็นดว้ยตํ่าสุดคือ ส่วนใหญ่ท่านใชบ้ริการท่ีร้านสาขาน้ีเพราะหาท่ีนัง่ทาํงานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23 

ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในดา้นความเป็นรูปธรรมของการใหบ้ริการมากท่ีสุดคือเมนู

บอร์ดสาขาน้ีมีราคาบอกชดัเจนทุกเมนู มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 รองลงมาคือดา้นความเช่ือถือไวว้างใจคือพนกังาน

สาขาน้ีมีความซ่ือสัตยใ์นเร่ืองของการรับ-ทอนเงินมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 และดา้นความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการคือ

พนกังานสาขาน้ีกล่าวทกัทายดว้ยคาํพูดท่ีสุภาพทุกคร้ังกบัดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการคือพนักงานสาขาน้ี

ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในทนัทีท่ีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 แต่กลุ่ม “ทัว่ไป” ไม่พึงพอใจท่ีสุดในดา้น

ความเขา้ใจและความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการเร่ืองช่องทางการติดต่อเพ่ือร้องเรียนเร่ืองการให้บริการมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั  3.29 รองลงมาคือดา้นความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการพนักงานสาขาน้ีสามารถให้ความรู้เก่ียวกบักาแฟแต่ละ

ประเภทไดมี้ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.35 และดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการพนกังานสาขาน้ีมีเพียงพอท่ีจะใหค้าํแนะนาํ

ปรึกษาท่านไดมี้ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.58  
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     กลุ่มท่ี C ช่ือกลุ่ม “ประทบัใจ” ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปีมีสถานภาพ โสดคิดเป็น 52.1% 

รองลงมามีสถานภาพสมรสมากถึง 46.6% ซ่ึงมากกว่ากลุ่ม A และกลุ่ม B และมีสถานภาพหย่าร้างนอ้ยท่ีสุดเพียง 

1.4% มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีอาชีพพนกังานบริษทั/องคก์รเอกชนและมีรายไดร้ะหวา่ง 15,001 - 20,000 บาท 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมซ้ือมีระดบัความเห็นสูงสุดคือท่านเป็นคนตดัสินใจจ่ายเงินซ้ือผลิตภณัฑ์กาแฟคาเฟ่อเมซอน

สาขาน้ี และปัจจยัดา้นพฤติกรรมซ้ือมีระดบัความเห็นตํ่าสุดคือ ท่านยอมจ่ายเงินเพ่ิมเพ่ือไดรั้บบริการท่ียิ้มแยม้

แจ่มใสของพนกังานท่ีร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนสาขาน้ี ส่วนปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟ 

คาเฟ่อเมซอน มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในดา้นความเป็นรูปธรรมของการคือพนกังานสาขาน้ีแต่งกายถูกตอ้งตาม

ระเบียบของทางร้าน คือ สวมเส้ือร้านอเมซอนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68  รองลงมาคือดา้นความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ 

พนักงานสาขาน้ีกล่าวทกัทายดว้ยคาํพูดท่ีสุภาพทุกคร้ัง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 และดา้นความเช่ือถือไวว้างใจคือ

พนกังานสาขาน้ีสามารถตอบขอ้สงสัยของลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 แต่กลุ่ม “ประทบัใจ” ไม่พึง

พอใจท่ีสุดในด้านความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการเร่ืองท่านสามารถหาช่องทางการติดต่อเพ่ือ

ร้องเรียนเร่ืองการให้บริการของสาขาน้ีได้สะดวกมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.68 รองลงมาคือด้านการตอบสนองต่อ

ผูรั้บบริการพนกังานสาขาน้ีมีความกระตือรือร้นในการให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.10 และดา้นความมัน่ใจแก่

ผูรั้บบริการพนกังานสาขาน้ีสามารถให้ความรู้เก่ียวกบักาแฟแต่ละประเภทไดก้บัดา้นความเป็นรูปธรรมของการ

ใหบ้ริการการตกแต่งภายในร้านสาขาน้ีมีความสวยงามมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.16 

 

5.  สรุปผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

อภิปรายผล 

     จากการสรุปขา้งตน้พบประเด็นท่ีสาํคญันาํมาอภิปรายดงัน้ี ดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า  พบว่า ส่วนใหญ่ผูต้อบ

แบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-29 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาอยู่ในระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพ พนกังานบริษทั/องคก์รเอกชน มีรายไดร้ะหว่าง 15,001-25,000 ซ่ึงสอดคลอ้งกบักานดา เสือจาํศีล 

(2555) พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีท่ีพบว่าผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่ เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน และ สถานะภาพ                     

มีความสัมพนัธ์กบัการแบ่งกลุ่มของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนในดิสเคาน์สโตร์ เขตกรุงเทพมหานครซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ (2541 : 80)ไดก้ล่าวไวว้า่วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objectives) 

ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการดา้นร่างกายและดา้นจิตวิทยาจึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือเช่นปัจจยัทางสงัคม  ทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัดว้ย 

     ด้านพฤติกรรมซ้ือมีความสัมพันธ์ต่อการใช้บริการร้านอเมซอนซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด Schiffman and 

Kanuk.1994 : 5 อา้งอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541 : 79) ไดก้ล่าวไวพ้ฤติกรรมซ้ือ หมายถึง พฤติกรรมซ่ึง

ผูบ้ริโภคทาํการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผล และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขาหรือ 

หมายถึง การศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้นกัการ

ตลาดจาํเป็นตอ้งศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยเหตุผลหลายประการ 

     คุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความพึงพอใจของผูท่ี้มาใช้บริการร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิด พาราซุราเมน เบอร์ร่ีและซิสธาลม์ (2528) ไดก้ล่าวไวว้า่ การบริการมีความสาํคญัและสามารถ
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แบ่งคนท่ีมีพึงพอใจต่อการบริการท่ีแตกต่างออกเป็นกลุ่มๆซ่ึงภายในกลุ่มมีพึงพอใจต่อการบริการท่ีคลา้ยคลึงกนั

สอดคลอ้งกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541 : 116) เร่ืองการแบ่งส่วนตลาด คือ การแบ่งตลาดออกตาม

ลกัษณะความตอ้งการท่ีคลา้ยคลึงกนัออกเป็นตลาดย่อย (Submarket) หรือส่วนตลาด (Market segment) เพ่ือท่ีจะ

เลือกตลาดใดตลาดหน่ึงหรือตลาดเป้าหมาย เป็นการแบ่งกลุ่มลูกคา้ และความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั  

     กลุ่ม A ช่ือกลุ่ม “จาํเป็น” ความรู้สึกพึงพอใจน้อยกว่าค่าเฉล่ียรวมในทุกด้านของคุณภาพการให้บริการซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรวิศร์ ดาวมณี (2557) ท่ีกลุ่มน้ีมีความพึงพอใจนอ้ยกว่าค่าเฉล่ียรวมในทุกดา้นคุณภาพ

บริการ ควรมีการศึกษาพฒันาการบริการในดา้นต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอเพ่ือผูใ้ช้บริการไดรั้บการบริการท่ีตรงตาม

ความตอ้งการ   

     กลุ่มท่ี B ช่ือกลุ่ม “ทัว่ไป” เป็นกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือใช้บริการเพราะรสชาติไดม้าตรฐาน และเมนูท่ีสั่ง

ประจาํคือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟ ซ่ึงสอดคลอ้งกบักานดา เสือจาํศีล (2555) พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟ

สด     อเมซอน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีท่ีพบว่าผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี พบว่าเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมมาก

ท่ีสุด คือ คาปูชิโน่ เป็นกลุ่มท่ีมีความรู้สึกเฉยๆ พึงพอใจปานกลางในทุกดา้นของคุณภาพการใหบ้ริการซ่ึงสาํหรับ

ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มน้ีควรเพ่ิมหรือพฒันาการบริการของพนกังานเช่น สร้างความประทบัใจท่ีพิเศษ สนใจรายละเอียดผู ้

ท่ีมาใชบ้ริการใหม้ากข้ึน  

     กลุ่มท่ี C ช่ือกลุ่ม “ประทบัใจ” เป็นกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือใชบ้ริการเป็นประจาํหรือใชบ้ริการทุกวนั,ตดัสินใจ

ซ้ือดว้ยตวัเอง และอยากมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น เป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจมากกวา่ค่าเฉล่ียรวมในทุก

ดา้นของคุณภาพการใหบ้ริการ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีสามารถบริหารจดัการไดดี้ท่ีสุด และการท่ีผูใ้ชบ้ริการกลุ่มน้ีมีความพึง

พอใจทุกด้านในระดับสูง ก็ควรรักษาระดับมาตรฐาน และสร้างความภักดีให้กับร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรวิศร์ ดาวมณี (2557) พบวา่ปัจจยัทางดา้นคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้นมีผลต่อความพึง

พอใจของผูบ้ริโภคขอ้เสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 

     การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการซ่ึงอาจจะมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนในดิสเคาน์สโตร์ เขตกรุงเทพมหานคร แต่อย่างไรก็

ตาม การศึกษาความความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการถือเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์สถานการณ์นาํมาวางแผน

กลยทุธ์ เพ่ือใหธุ้รกิจบรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว ้

ข้อเสนอแนะสําหรับองค์กร 

     แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการ โดยใช้ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ 

วางแผนกลยุทธ์ในการแข่งขนัธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน หากผูป้ระกอบการตอ้งการตลาดผูบ้ริโภค

กลุ่ม A “จาํเป็น” ท่ีมีพอใจน้อยท่ีสุดดา้นความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการในเร่ืองท่ีพนักงานสาขาน้ีสามารถให้ความรู้

เก่ียวกับกาแฟแต่ละประเภทได ้เม่ือผูป้ระกอบการไดเ้ข้าใจถึงความไม่พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายแลว้ ทาํให้

สามารถกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไดอ้ย่างเหมาะสม และสามารถพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงาน

เพ่ือใหส้ามารถตอบคาํถามในเร่ืองท่ีคาดว่าลูกคา้สงสัยไดโ้ดยการฝึกอบรมพนกังานเป็นประจาํในเร่ืองความรู้ดา้น

กาแฟและสินคา้ทั้งหมดของทางร้านและความรู้ในการให้บริการการตอบคาํถามไดอ้ย่างถูกตอ้งดว้ยคาํพูดท่ีสุภาพ
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ทุกคร้ัง เช่น เม่ือมีการสอบถามถึงความแตกต่างของรสชาติของกาแฟโรบสัตา้และอาราบิกา้พนกังานสามารถตอบ

คาํถามไดอ้ยา่งถูกตอ้งวา่โรบสัตา้มีคาเฟอีนมากกวา่มีรสท่ีขมและเขม้กวา่อาราบิกา้  

       หากผูป้ระกอบการตอ้งการตลาดผูบ้ริโภคกลุ่ม B “ทัว่ไป” ท่ีมีพอใจนอ้ยท่ีสุดดา้นความเขา้ใจและความเห็นอก

เห็นใจผูรั้บบริการในเร่ืองท่ีท่านสามารถหาช่องทางการติดต่อเพ่ือร้องเรียนเร่ืองการใหบ้ริการของสาขาน้ีไดส้ะดวก

เม่ือผูป้ระกอบการไดเ้ขา้ใจถึงความไม่พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายแลว้ ทาํใหผู้ป้ระกอบตอ้งมีการปรับปรุงช่องทาง

ในเร่ืองขอ้ร้องเรียนให้ลูกคา้สามารถติดต่อโดยการติดหมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อกบัผูป้ระกอบการได้

โดยตรงเพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนและนาํขอ้ร้องเรียนนั้นมาปรับปรุง เช่น ลูกคา้แจง้วา่เขา้ไปใชบ้ริการ

โดยท่ีหน้าร้านแจง้เปิด 7.00-20.00น. แต่ลูกคา้เขา้ไปประมาณ 7.00 น.และรอประมาณ 20 นาที ก็ไม่มีพนักงาน

ให้บริการ ดังนั้นการท่ีติดหมายเลขโทรศัพท์ท่ีชัดเจนจะทาํให้ผูป้ระกอบการสามารถนําความคิดเห็นและข้อ

ร้องเรียนมาปรับปรุงและมีการสอบถามอบรมพนกังานเร่ืองเวลาการเขา้งานให้สามารถเปิดบริการไดต้รงกบัเวลา

เปิด-ปิดของทางร้านได ้ 
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Worker support for community goal: the case of supporting Thai cuisine to be 
included on the world heritage list   
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Choawalit Yimprasert and Yodmanee Tepanon  

  

บทคดัย่อ 

ทศันคติและความรู้สึกร่วมของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในธุรกิจ องคก์ร ชุมชน และการปฏิบติัการต่างๆ เป็นแรงผลกัดนั

สาํคญัต่อความสาํเร็จตามวตัถุประสงคน์ั้นๆ นอกเหนือจากวฒันธรรมและการปฏิสมัพนัธ์เพ่ือจุดมุ่งหมายในองค์กร

แลว้ การรวมตัวและความเห็นเพ่ือผลกัดันให้เป้าหมายของกลุ่มชนทางวฒันธรรมยงัเป็นแรงหลกัเพ่ือทําให้

เป้าหมายนั้นๆ ประสบความสําเร็จอีกดว้ย วฒันธรรมอาหารไทยซ่ึงเป็นความภาคภูมิใจของชนชาติไทย โดยใน

ปัจจุบนัมีกระแสความตอ้งการท่ีจะกระตุน้ให้อาหารไทยไดรั้บการยอมรับจากองคก์รยูเนสโกในฐานะเป็นอาหาร

หลกัของโลก และในการผลกัดนัน้ี ทฤษฎีเก่ียวกบัการสนบัสนุนและมีส่วนร่วมของบุคลากรในภาคปฏิบติัการ

อาหารเป็นตวัแปรหน่ึงในการผลกัดนัเพ่ือเป้าหมายดงักล่าว เอกสารแนวความคิดน้ีจึงแสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทของ

การสนบัสนุนจากผูป้ฏิบติังานในดา้นอาหาร ซ่ึงในท่ีน้ีคือ พ่อครัวไทย ในการสนบัสนุนการผลกัดนัใหว้ฒันธรรม

อาหารไทยเป็นหน่ึงในอาหารหลกัโลก  
 

คาํสาํคัญ: ทัศนคติ, ความภาคภูมิใจในงานท่ีทาํ, แรงจากสังคมรอบข้าง, ความรู้สึกของกลุ่ม 

 
 

Abstract 

The attitude and feel of those involved in community organizations and businesses operating as an important impetus to 

the success, according to the particular purposes. In addition to the cultural interactions to aim in the Organization. To 

gather and to push for the goal of a group of cultural collision is also the main force to cause a particular goal is successful 

too. Culture, food, Thailand, which is the pride of Thailand and currently there is a need to encourage food Thailand has 

been recognized by UNESCO as an organization, is the staple food of the world and in pushing this. The theory about 

the support and participation of the personnel in the sector is operating one of the variables in the push for such a goal. 

Document, so this concept illustrates the role of support from workers in food. Which in this case is the chef in Thailand 

to support pushing food culture is one of the main global cuisine, Thailand.  

Keywords: Attitude, Job esteem, Social norm, Community identification 
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1. บทนํา 

 

วฒันธรรมอาหารไทยนบัเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าของประเทศไทย เกิดจากการสั่งสมภูมิปัญญาของ

บรรพบุรุษ ในการนาํเอาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินมาประยุกต์ใชเ้ป็นวตัถุดิบในการคิดคน้ตาํรับอาหาร 

สาํหรับใชบ้ริโภคในครัวเรือนและคนในชุมชน วฒันธรรมอาหารถูกหล่อหลอมมาจากประสบการณ์ ทกัษะของคน

จากรุ่นสู่รุ่น แลว้ถ่ายทอดมายงัลูกหลาน ซ่ึงมีกลยุทธ์ในการนาํเสนออาหารไทยดว้ยการสร้างตาํนานเร่ืองราวของ

ความพิเศษเฉพาะใหแ้ก่อาหารไทยโดยการบอกถึงประวติัความเป็นมาและคุณค่าต่อสุขภาพ จึงทาํใหอ้าหารไทยมี

ความโดดเด่นและมีเอกลกัษณ์ โดยเฉพาะในเร่ืองของรสชาติ จนเป็นท่ีประทบัใจของคนทัว่โลก จากผลการสาํรวจ

ความคิดเห็นของอาหารท่ีอร่อยท่ีสุดในโลก มกัพบว่าช่ือของอาหารไทยหลายชนิดปรากฏในลาํดบัตน้ ๆ ของทุก

การสาํรวจ เหตุผลสาํคญัส่วนหน่ึงน่าจะมาจากรสชาติอนัหลากหลายรวมถึงวตัถุดิบท่ีนิยมนาํมาใชใ้นการประกอบ

อาหาร งานวิจยัส่วนใหญ่ ท่ีศึกษาเก่ียวกบัส่วนประกอบของอาหารไทย พบว่าอาหารไทยนอกจากจะมีรสชาติท่ี

อร่อยแลว้ยงัเป็นอาหารสุขภาพมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ท่ีส่วนใหญ่มาจากเคร่ืองเทศนานาชนิดท่ีมีคุณสมบติัทาง

สมุนไพร เป็นการช่วยสร้างความน่าสนใจและสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่อาหารไทย  นอกจากนั้นวฒันธรรมอาหารของ

ไทยยงัซึมซบัเขา้สู่วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีทางศาสนา อภิญญา ตนัทวีวงศ ์(2556 : 20) กล่าววา่ “วฒันธรรม

ดา้นอาหาร มีความหมายถึง อาหารไทยท่ีเป็นไปตามความเช่ือ ค่านิยม วิถีชีวิต และความรู้ ของสงัคมแต่ละสงัคม มี 

ลกัษณะเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ดา้นอาหารของแต่ละสังคม” ดงันั้นวฒันธรรมของอาหารไทยจึงนบั เป็นจุดแข็ง

ของแต่ละประเทศ เน่ืองจากมีความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวัซ่ึงยากท่ีใครในต่างวฒันธรรมจะเลียนแบบ มีแต่เจา้ของ

วฒันธรรมเท่านั้น ท่ีควรจะนาํไปขยายผลต่อยอดใหมี้ความโดดเด่นและถ่ายทอดสืบต่อไปยงัลูกหลานใหเ้กิดความ

ภาคภูมิใจในอนาคต ดงันั้น วฒันธรรม อาหารจึงถูกหยิบยกใหถู้กนาํมาพิจารณาในกรอบยุทธศาสตร์การสนบัสนุน

อาหารไทยใหไ้ดรั้บการลงทะเบียนมรดกโลก เพ่ือท่ีจะใชเ้ป็นโอกาสของการพฒันาโภชนาการของอาหารไทย การ

ประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว และการยอมรับในระดบันานาชาติต่อไป  

อาหารไทยเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีความสําคญัของชาติ โดยเป็นการสั่งสมสืบทอดจากบรรพบุรุษ

ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ซ่ึงถือไดว้า่เป็นภูมิปัญญาของบรรพชนไทยอยา่งแทจ้ริงและเป็นท่ีน่าหวงแหนอยา่งยิ่งของชาติ

ท่ีควรจะอนุรักษไ์วใ้ห้คงอยู่สืบไป และอาหารไทยก็นบัว่าเป็นอาหารท่ีมีลกัษณะโดดเด่นทั้งในเร่ืองของรสชาติ 

คุณค่าทางโภชนาการ ตลอดจนการตกแต่งท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ซ่ึงอาหารไทยนั้นแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั คือ อาหาร

คาวท่ีนาํมารับประทานกบัขา้วสวย ประกอบดว้ยรสทุกรส ทั้งเคม็ หวาน เปร้ียว เผด็ และอาหารหวาน ท่ีมีกล่ินหอม

และรสชาติหวานมนั ซ่ึงนิยมรับประทานหลงัอาหารคาว เป็นตน้ แต่จากสถานการณ์ในปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนนั้นคือการ

ไหลบ่าทางวฒันธรรม การผสมผสานทางวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยท่ี

เปล่ียนไป ทรัพยากรธรรมชาติท่ีลดลงเป็นอย่างมาก การขาดการจดัเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานของอาหารไทยอย่างเป็น

ระบบระเบียบและชดัเจน ทาํให้อาหารไทยกาํลงัตกอยู่ในช่วงวิกฤตหลายๆ อย่าง ดงันั้นหากหน่วยงานต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ตระหนกัถึงความสาํคญัของอาหารไทยอย่างจริงจงั อาจส่งผลร้ายใหอ้าหารไทย

ผิดเพ้ียนและถึงขั้นอาจสูญหายไปเช่นเดียวกบัมรดกทางวฒันธรรมอ่ืนๆ ท่ีหลายๆ อย่างไดสู้ญหายไปแลว้จาก

สังคมไทย ตลอดจนคนในชาติไม่เห็นความสาํคญัแลว้หนัไปนิยมบริโภคอาหารต่างชาติ และไม่นิยมรับประทาน

อาหารไทย อาหารเพ่ือสุขภาพเฉกเช่นในอดีตแลว้ อาจส่งผลใหสุ้ขภาพของคนไทยย ํ่าแย่ลงไปไดอี้กดว้ย ดงันั้นคน
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ไทยและเชฟไทยทุกคน หน่วยงานทุกภาคส่วน จะร่วมมือกนัในการช่วยกนัรณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ ผลกัดนัเพ่ือให้

อาหารไทยไดรั้บการลงทะเบียนเป็นมรดกโลกให้อยู่คู่กบัประเทศไทยเป็นสมบติัของชาติและประชาชนคนไทย

ตลอดไป และยงัผลถึงการส่งผลดีต่อการท่องเท่ียวของประเทศไทยในอีกทางหน่ึงดว้ย ผูวิ้จยัจึงทาํการวิจยัเร่ืองการ

สนบัสนุนของผูป้ฏิบติังานอาชีพเพ่ือเป้าหมายของกลุ่ม: กรณีการสนบัสนุนอาหารไทยเพ่ือรับการลงทะเบียนเป็น

มรดกโลก เพ่ือเป็นขอ้มูลในการสนบัสนุน ส่งเสริมอาหารไทย และการรักษาวฒันธรรมไทยของอาหารไทย การ

ส่งเสริมภาพลกัษณ์และเกิดการกระตุน้ในเร่ืองการท่องเท่ียว ใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบันานาประเทศได ้ 

 

1.1 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1. เพ่ือศึกษาทศันคติของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในธุรกิจและวฒันธรรมอาหารไทย ซ่ึงประกอบไปดว้ย พ่อครัว

อาชีพ ผูเ้ช่ียวชาญอาหารไทย และผูเ้ช่ียวชาญวฒันธรรมอาหารไทย  

2. เพ่ือศึกษาความภาคภูมิใจในงานท่ีทาํของพ่อครัวอาชีพ ผูเ้ช่ียวชาญอาหารไทย และผูเ้ช่ียวชาญวฒันธรรม

อาหารไทยในการผลกัดนัอาหารไทยไปสู่การลงทะเบียนเป็นมรดกโลก 

3. เพ่ือศึกษาแรงจากสังคมรอบขา้งของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในธุรกิจและวฒันธรรมอาหารไทยในการผลกัดัน

อาหารไทยไปสู่การลงทะเบียนเป็นมรดกโลก 

4. เพ่ือศึกษาความรู้สึกของกลุ่ม หรือชุมชนของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในธุรกิจและวฒันธรรมอาหารไทยในการ

ผลกัดนัอาหารไทยไปสู่การลงทะเบียนเป็นมรดกโลก 

5. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการผลกัดนัอาหารไทยไปสู่การลงทะเบียนเป็นมรดกโลก และเสนอแนวทาง

ในการพฒันาอุตสาหกรรมอาหารไทย เพ่ือจุดประสงคใ์นการไดรั้บรองเป็นมรดกโลก 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 ทัศนคตแิละองค์ประกอบของทศันคต ิ

ทศันคติเก่ียวขอ้งกบัการแสดงออกของความรู้สึกท่ีอยู่ภายใน ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความโนม้เอียงของบุคคลว่า

ชอบหรือไม่ชอบส่ิงต่างๆ เช่น ตรายี่หอ้ บริการ หรือร้านคา้ปลีก เป็นตน้ อาจกล่าวไดว้า่ ทศันคติต่อสินคา้เป็นแง่คิด

ของบุคคลท่ีมีต่อสินคา้นัน่เอง แง่คิดดงักล่าวเป็นวิธีการอย่างง่ายท่ีจะบ่งบอกถึง “แนวโนม้ท่ีจะก่อปฏิกิริยาตอบ

แบบถาวร” ทั้งแง่คิดและแนวโนม้ดงักล่าวส่อใหเ้ห็นถึงความคิดเห็น ซ่ึงก็สามารถเปล่ียนแปลงไดเ้ม่ือเวลาผ่านไป

นานๆเขา้ เน่ืองจากทศันคติเป็นผลมาจากกระบวนการทางจิตวิทยา เราจึงไม่อาจสังเกตทศันคติไดโ้ดยตรง แต่ตอ้ง

สรุปเอาจากส่ิงซ่ึงคนพูดหรือส่ิงซ่ึงคนทาํ ดงันั้นนกัวิจยัจึงมกัประเมินทศันคติ โดยการถามคาํถามหรือสรุปเอาจาก

พฤติกรรม 

 องคป์ระกอบ 3 ประการของทศันคติ (Tricomponent attitude model) แสดงใหเ้ห็นว่า ทศันคติมีองคป์ระกอบท่ี

สาํคญั 3 ประการ ดงัน้ี (ศิริวรรณ  เสรีรัตน,์ 2556 อา้งถึง Schiffman and Kanuk, 2006) 
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 1. ส่วนของความเขา้ใจ (Cognitive component) หมายถึง ความรู้ (Knowledge) การรับรู้ (Perception) และความ

เช่ือถือ (Beliefs) ซ่ึงผูบ้ริโภคมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ส่วนของความเขา้ใจเป็นส่วนประกอบแรก ซ่ึงก็คือ

ความรู้และการรับรู้ท่ีไดรั้บจากการประสมประสานกบัประสบการณ์โดยตรงต่อทศันคติและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจาก

หลายแหล่งขอ้มูล ความรู้น้ีและผลกระทบต่อการรับรู้จะกาํหนดความเช่ือถือ (Belief) ซ่ึงหมายถึง สภาพดา้นจิตใจ

ซ่ึงสะท้อนความรู้เฉพาะอย่างของบุคคลและมีการประเมินเก่ียวกับความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงก็คือ การท่ี

ผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อส่ิงหน่ึง คุณสมบติัของส่ิงหน่ึง หรือพฤติกรรมเฉพาะอยา่งจะนาํไปสู่ผลลพัธ์เฉพาะอยา่ง 

 2. ส่วนของความรู้สึก (Affective component) ซ่ึงสะท้อนอารมณ์ (Emotion) หรือความรู้สึก (Feeling) ของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ส่วนของอารมณ์และความรู้สึกมีการคน้พบโดยผูศึ้กษาผูบ้ริโภค ซ่ึงมีการ

ประเมินผลเบ้ืองตน้โดยธรรมชาติซ่ึงมีการคน้พบโดยการศึกษาผูบ้ริโภค ซ่ึงประเมินทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดย

การให้คะแนนความพึงพอใจหรือไม่พอใจ ดีหรือเลว เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย ซ่ึงสภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ 

ไดแ้ก่ ความสุข ความเศร้า ความอาย ความรังเกียจ ความกงัวล ความประหลาดใจ การศึกษาไดร้ะบุวา่สภาพอารมณ์

จะสามารถเพ่ิมประสบการณ์ดา้นบวกหรือลบซ่ึงประสบการณ์จะมีผลกระทบดา้นจิตใจและวิธีซ่ึงบุคคลปฏิบติัการ

ใชก้ารวดัการประเมินผลถึงทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยอาศยัเกณฑ ์ดี-เลว ยินดี-ไม่ยินดี 

 3. ส่วนของพฤติกรรม (Conation component หรือ Behavior) ซ่ึงสะทอ้นถึงความน่าจะเป็นหรือแนวโนม้ท่ีจะมี

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึงต่อทศันคติท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรืออาจหมายถึงความตั้งใจท่ีจะซ้ือ จาก

ความหมายน้ีส่วนของพฤติกรรมจะรวมถึงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งพฤติกรรมและความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค

ดว้ยคะแนนความตั้งใจของผูซ้ื้อสามารถนาํไปใชเ้พ่ือประเมินความน่าจะเป็นของการซ้ือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค

หรือพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 

2.2 ความมีส่วนร่วมในงานและความภาคภูมิใจในงาน (Job involvement and Job-esteem) 

Saleh and Hosek (1976) การมีส่วนร่วมในงาน กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในงานเป็นระดบัท่ีเป็นสถานการณ์งาน

รวมเป็นท่ีมีความสนใจในชีวิต หรือระดบัท่ีมีการรับรู้ท่ีจะเป็นแหล่งสาํคญัสาํหรับความพึงพอใจของความตอ้งการ

ท่ีสาํคญั ความสนใจในชีวิต หมายถึงความสาํคญัของงานท่ีอยูก่บัปัจจยัภายนอกงานของตวัเอง เป็นวิธีการท่ีพวกเขา

จะไดรั้บการจา้งงานท่ีไม่ซํ้ าซาก จาํเจ นั้นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในหนา้ท่ี และชีวิตของพวกเขา 

Lodahl and Kejner (1965) กล่าวว่า ความภาคภูมิใจในการทาํงานแมว้่ามนัจะมีผลกระทบต่อปัญหาชีวิตกลางมี

ผลกระทบนอ้ยสาํหรับวิธีการสมคัรงานเป็นท่ีรับรู้ในแง่ของการลาํดบัความสาํคญัเม่ือเทียบกบักิจกรรมในชีวิตอ่ืน ๆ 

Lodahl และ Kejner (1965) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมงานเป็นระดบัของความสาํคญัของการทาํงานอย่างใดอย่าง

หน่ึงในการรวมภาพตวัเองหน่ึงของ คาํนิยามน้ียงัแสดงถึงความสาํคญัของงานในการทาํงานและไม่ทาํงานในชีวิต

ของแต่ละบุคคลท่ี อีกคร้ังก็เป็นท่ีคาดหวงัสําหรับงานท่ีจะส่งผลกระทบต่อชีวิตทั้ งหมดของคน; แต่งานไม่

จาํเป็นตอ้งเป็นแหล่งท่ีมาหรือความสนใจของกลางเพ่ือใหเ้ห็นคุณค่าในงานท่ีจะเป็นปัจจยัท่ีมีประสิทธิภาพในการ

สร้างความ    พึงพอใจและความสาํเร็จของพนกังาน 

Allport (1943) กล่าววา่ การมีส่วนร่วมงานเป็นระดบัท่ีงานตรงกบัความตอ้งการสาํหรับศกัด์ิศรีและความเคารพ

ตนเองหรือระดบัความสาํคญัท่ีหน่ึงของภาคภูมิใจในตนเอง มีเหตุผลท่ีจะคิดว่างานดีมากอาจเพ่ิมเช่นเดียวกบัการ

ลดความนบัถือตนเองโดยรวมของแต่ละบุคคล คุม้ค่าและอาจจริยธรรมเป้าหมายขององคก์รใด ๆ คือการเพ่ิมของ
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พนกังานภาคภูมิใจในตนเอง ไม่ว่าจะช่วยเพ่ิมผลผลิตของพนกังานเป็นสาระสาํคญั แต่เป็นแหลมออกก่อนหนา้น้ี

ภาคภูมิใจในตนเองและความภาคภูมิใจในงานท่ีทบัซอ้นกนัเป็นแนวความคิดท่ีแตกต่างกนัเลย 

ความภาคภูมิใจในงานท่ีเฉพาะเจาะจง คือส่ิงท่ีมีบรรดาศกัด์ิเป็นความภาคภูมิใจในงานท่ีเฉพาะเจาะจง งานความ

ภาคภูมิใจในการเสนอท่ีจะสร้างโลกท่ีมีความเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมใด ดงันั้นสาํหรับแนวคิดท่ีจะมีประสิทธิภาพ

ในสถานการณ์การวดัชุดท่ีไม่ซํ้ ากนัอยูง่านท่ีเฉพาะเจาะจงการศึกษาจะตอ้งรวม ยกตวัอยา่ง เช่น การกาํหนดงานของ

พนกังานโรงแรมจะตอ้งมีการสอบถามทศันคติท่ีจะใหบ้ริการผูเ้ขา้พกัจ่ายในขณะท่ีงานความภาคภูมิใจของคนงาน

ในโรงงานเหลก็จะตอ้งมีชุดท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของรายการจดัการกบัภาคการผลิต ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ รายการท่ีอาจ

อยูร่ายการท่ีแตกต่าง 

ภาคภูมิใจในตนเองถูกกาํหนดใหเ้ป็นโดยรวมของการประเมินตนเองของคนประกอบดว้ยเคารพความสามารถ

และคุม้ค่า (Cast & Burke, 2002) มนัเป็นบุคคลท่ีมีทศันคติท่ีมีเก่ียวกบัตวัเองเป็นดีหรือไม่ดีและไม่ว่าพวกเขาชอบ

ตวัเอง คนท่ีมีความสูงความนบัถือตนเองมีการปรับจิตใจท่ีดีกว่านกัเรียนท่ีดีกว่าดีกว่าในการจดัการการวิจารณ์และ

ดีกว่าท่ีการรับมือกบัความลม้เหลว (Baron & Bryne, 1991) เม่ือ Tharenou (1979) การประเมินความนบัถือตนเอง

ในสถานท่ีทาํงานท่ีเธอพบวา่ภาคภูมิใจในตนเองสูงมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจในระดบัสูงและความ

ตั้งใจท่ีจะอยู่ในงาน แมว้่าการวิจยัลม้เหลวอย่างแน่นอนท่ีจะแสดงการเช่ือมต่อระหว่างภาคภูมิใจในตนเองและผล

การดาํเนินงาน (Marsh, 1993; Pierce, Gardner, Cummings, & Dunham, 1989) ผูป้ฏิบติังานทางธุรกิจท่ียืนยนัว่ามี

การเช่ือมต่อภาคภูมิใจในงานจะคลา้ยกบัความนบัถือตนเองเพราะมนัครอบคลุมทศันคติความรู้สึกและอารมณ์ท่ี

หน่ึงสําหรับงานท่ีเฉพาะเจาะจงของเขาและเธอ เคารพและศกัด์ิศรีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีมีผลกระทบต่อหน่ึงของ

ความนบัถือตนเองและวีซ่าในทางกลบักนัในระดบัของการเห็นคุณค่าในตนเองของคน ๆ หน่ึงจะมีผลต่อระดบัของ

การเคารพและศกัด์ิศรีท่ีไดร่้วมงานกบับุคคล / งานของเขาและเธอ งานความนบัถือจึงอาจไดรั้บการพิจารณาเป็น

องคป์ระกอบของความนบัถือตนเองการจา้งงานของแต่ละคนก่อใหเ้กิดการ / โดยรวมของเธอภาคภูมิใจในตนเอง

ของเขา 

2.3 อทิธิพลของสังคมและบทบาทในสังคม (Social influence & Social identity) 

Ellis and Fisher (1994) กล่าวว่า  บทบาทและบรรทดัฐานเป็นมาตรฐานทัว่ไปสาํหรับพฤติกรรมของสมาชิกใน

กลุ่ม บทบาทเป็นหน่วยพ้ืนฐานของการขดัเกลาทางสังคม เม่ือมีคนท่ีมีส่วนร่วมในระบบสังคมท่ีพวกเขาระบุกล่าว

ไว ้และสมมติบทบาทของกลุ่ม นอกจากน้ี ตามทฤษฎีเอกลกัษณ์ทางสงัคมคนจาํแนกตวัเองเป็นหมวดหมู่สังคมผ่าน

การกระทาํของกลุ่มพวกเขามีการพฒันาการรับรู้ของสมาชิกในกลุ่ม บตัรประจาํตวัน้ีเป็นส่วนของสังคมเป็นท่ี

องค์ประกอบท่ีสําคญัของการก่อตวัของกลุ่มชุมชนใหม่ ซ่ึงประชาชนอาจเพ่ิมข้ึนเม่ือมีคนในกลุ่มระบุตวัเองเป็น

สมาชิก และปฏิบติัต่อผูอ่ื้นท่ีจะอยู่ร่วมกนัได ้บรรทดัฐานนั้นจะถือว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคล กบั 

TRA และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  จดัใหมี้ฐานทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรทดัฐานทางสงัคมและพฤติกรรม

ของผูใ้ช ้การศึกษาเชิงประจกัษไ์ดพ้บว่า แรงจากสังคมรอบขา้งในเชิงบวกมีผลต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคล  ใน

การศึกษาแรงจากสงัคมรอบขา้งท่ีถูกกาํหนดไว ้เป็นระดบัท่ีผูใ้ชรั้บรู้วา่คนอ่ืน ๆ ไดรั้บการอนุมติัของการมีส่วนร่วม

ของพวกเขาในบล็อก ในทางทฤษฎีการรับรู้ของประชาชนของบรรทดัฐานจะประกอบไปดว้ยสองอิทธิพล คือ 

ขอ้มูลและกฎเกณฑ์ คร้ังแรกท่ีเกิดข้ึนหากผูใ้ชรั้บรู้ขอ้มูลของการเสริมสร้างความรู้ คร้ังท่ีสองเกิดข้ึนเม่ือมีการ

ดาํเนินการเป็นไปตามความคาดหวงัของคนอ่ืน ๆ ในการสัง่ซ้ือท่ีจะไดรั้บรางวลัหรือหลีกเล่ียงการลงโทษ อยา่งไรก็
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ตาม คาํถามท่ีวา่ผลกระทบของบรรทดัฐานยงัคงเป็นอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีควรพิจารณา: คนท่ีใชเ้พราะพวกเขาตอ้งการ

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัคนอ่ืน ๆ  

Hsu และ Lu (2004) ไดพ้บว่าแรงจากสังคมรอบขา้งเป็นปัจจยัท่ีสําคญัและมีอิทธิพลต่อการใชง้านในเชิงบวก

ของเกมในแต่ละบุคคลออนไลนใ์นการศึกษาจาํนวนมาก นอกจากน้ียงัมีการตรวจสอบผลกระทบของบรรทดัฐานท่ี

เก่ียวกบัความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอินเทอร์เน็ต เหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นแรงจากสงัคมรอบขา้งท่ีเกิด

จากอิทธิพลของกลุ่มอา้งอิง ดงันั้นเราจึงรู้สึกวา่ผลกระทบท่ีเกิดจากบรรทดัฐานท่ีไม่ควรละเลยในบริบทของบลอ็ก 

ปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อสังคม กาํหนดไดจ้ากแรงจากสงัคมรอบขา้งเป็นระดบัท่ีผูใ้ชรั้บรู้วา่คนอ่ืน ๆ ไดรั้บ

การอนุมติัของการมีส่วนร่วมของชุมชนถูกกาํหนดเป็นท่ีรับรู้ของชุมชน  และยืนยนัไดว้า่บตัรประจาํตวัของผูใ้ชก้บั

ชุมชนมีบทบาทสาํคญัในการเขา้ร่วมในการเปิดแหล่งท่ีมาโครงการ 

- แรงจากสงัคมรอบขา้งเชิงบวกจะส่งผลกระทบต่อความตั้งใจของผูใ้ช ้

- ความรู้สึกของกลุ่มหรือชุมชนเชิงบวกจะส่งผลกระทบต่อความตั้งใจของผูใ้ช ้

บทบาทในสังคม 

Tajfel (1978) บทบาทในสงัคมเป็นส่วนหน่ึงของแนวความคิดของแต่ละบุคคลซ่ึงเกิดข้ึนจากความรู้ของสมาชิก 

หรือของกลุ่มสงัคม (หรือกลุ่ม) ร่วมกบัคุณค่าและความสาํคญัทางอารมณ์ท่ีแนบมากบัท่ีเป็นสมาชิก               (p. 63) 

ดงันั้นเอกลกัษณ์ทางสังคมจะข้ึนอยู่กบัการเปรียบเทียบมากข้ึนหรือนอ้ยดีระหว่างในกลุ่มและท่ีเก่ียวขอ้งออกจาก

กลุ่ม โดยความแตกต่างระหว่างในกลุ่มออกมาจากกลุ่มในมิติท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีตกอยู่ท่ีขั้วบวกกฎเกณฑใ์นกลุ่มไดม้า 

"ความเป็นเอกเทศในเชิงบวก" ดงันั้นจึงเป็นเอกลกัษณ์ทางสังคมท่ีค่อนขา้งเป็นบวกเม่ือเทียบกบัออกจากกลุ่ม . 

จุดมุ่งหมายหลกัของประชาชนคือเพ่ือใหบ้รรลุเอกลกัษณ์ทางสังคมในเชิงบวก บวกการเปรียบเทียบไม่ตรงกนัผลิต

เอกลกัษณ์ทางสงัคมในเชิงบวกและการเปรียบเทียบไม่ตรงกนัในเชิงลบผลิตเอกลกัษณ์ทางสงัคมในเชิงลบ 

ในฐานะท่ีเป็นกลุ่มและประสิทธิภาพการทาํงานและการเปล่ียนสถานะของพวกเขาเปรียบเทียบทางสังคมท่ี

เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองและเอกลกัษณ์ทางสังคมต่อรอง "หมวดหมู่มาและไป (ก่อนท่ีจะช่วงกลางศตวรรษท่ียี่สิบไม่มี

หมวดหมู่การประกอบอาชีพเช่น 'โปรแกรมคอมพิวเตอร์) คุณสมบติัการกาํหนดของพวกเขาประเภทอ่ืน ๆ เปล่ียน 

(ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มระหวา่งเพศ) และอ่ืน ๆ (Hogg& Abrams 1988, p. 14) ดว้ยเหตุผลวา่แรงจูงใจท่ีจะเขา้ถึง

ตวัตนของสงัคมในเชิงบวกอยูเ่สมอในปัจจุบนัและในความคืบหนา้ 

Tajfel and Turner (1979) แนวความคิดความเช่ือท่ีแตกต่างกนัโครงสร้างและกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ถึง

ตวัตนของสังคมในเชิงบวก หากปมดอ้ยของกลุ่มตวัเองไม่สามารถปฏิเสธสมาชิกอาจจะออกจากกลุ่มและเขา้ร่วม

กลุ่มสถานะท่ีสูงข้ึน กลยุทธ์น้ีจะข้ึนอยู่กบัโครงสร้างความเช่ือของการเคล่ือนไหวทางสังคม มนัถูก จาํกดั โดย

ลกัษณะการรับรู้ขอบเขตกลุ่มความแขง็แรงของการคดัคา้นและการลงโทษของกลุ่ม หากการเคล่ือนไหวทางสังคม

เป็นไปไม่ได้หรือการเผชิญหน้ากับกลุ่มท่ีโดดเด่นจะต้องมีการหลีกเล่ียงสมาชิกในกลุ่มอาจจะเป็นไปตาม

โครงสร้างความเช่ือของ "การเปล่ียนแปลงทางสังคม" กลยุทธ์น้ีมีความหมายเช่น "การแข่งขนัทางสังคม" หรือ 

"ความคิดสร้างสรรคส์ังคม" เปรียบเทียบสังคมกบักลุ่มสถานะตํ่ากว่าจะใชเ้พ่ือเนน้ความเหนือกว่าในกลุ่มในมิติท่ี

เก่ียวขอ้งของการเปรียบเทียบ ความคิดสร้างสรรค์สังคมหมายถึงการกาํหนดค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกณฑ์สถานะตํ่า

มุ่งเนน้ไปท่ีมิติขอ้มูลเพ่ิมเติมของการเปรียบเทียบหรือเปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีแตกต่างกนัสาํหรับภาพรวมเก่ียวกบักล

ยทุธ์และโครงสร้างความเช่ือ Tajfel & Turner (1979, p.42 ff.) and Hogg & Abrams (1988, p. 27) 
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2.4 มรดกโลกและการขึน้ทะเบียนมรดกโลกด้านวฒันธรรม  

มรดก เป็นเร่ืองราวของมนุษยชาติท่ีมีมาแต่อดีต ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั และจะถูกถ่ายทอดต่อไปยงัลูกหลาน

ในอนาคต มรดกดา้นวฒันธรรมและมรดกดา้นธรรมชาติเป็นแหล่งแห่งชีวิตและแรงบนัดาลใจท่ีไม่มีส่ิงใดสามารถ

ทดแทนได ้(UNESCO, 2017) มรดกโลก รวมไปถึงส่ิงต่างๆ สถานท่ี อนัไดแ้ก่ ป่าไม ้ภูเขา ทะเลสาบ ทะเลทราย 

อนุสาวรีย ์ส่ิงก่อสร้าง หรือแมก้ระทัง่เมือง ท่ีมีความสาํคญัและบ่งบอกถึงคุณค่าของส่ิงท่ีมนุษยชาติหรือธรรมชาติ

ไดส้ร้างข้ึนมา และควรปกป้องรักษาส่ิงเหล่านั้นให้ไดต้กทอดไปถึงอนาคต โดยองค์การยูเนสโกไดเ้ร่ิมทาํการ

คดัเลือกสถานท่ีท่ีเป็นมรดกโลกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 มรดกโลกแต่ละแห่งเป็นทรัพยสิ์นของประเทศท่ีเป็นเจา้ของ

ดินแดนท่ีมรดกโลกนั้นตั้งอยู่ แต่ไดถู้กพิจารณาใหเ้ป็นผลประโยชน์ของประชาคมระหว่างประเทศในการอนุรักษ์

มรดกโลกแห่งนั้น 

ในปัจจุบนั (กรกฎาคม 2558) มีมรดกโลกทั้งหมด 1,031 แห่ง ใน 163 ประเทศทัว่โลก ซ่ึงแบ่งเป็นมรดกโลกทาง

วฒันธรรม 802 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 197 แห่ง และอีก 32 แห่งเป็นแบบผสมทั้งสองประเภท (UNESCO, 

2017) 

การเสนอช่ือสถานที่เป็นมรดกโลก 

การข้ึนทะเบียนมรดกโลกนั้นมีขั้นตอนในการดาํเนินการเพ่ือประกอบการพิจารณาหลายขั้นตอน ซ่ึงอาจเป็น

อุปสรรคระหว่างกระบวนการได ้ประเทศท่ีตอ้งการเสนอช่ือสถานท่ีในประเทศใหไ้ดรั้บการพิจารณาข้ึนทะเบียน

เป็นมรดกโลก จะตอ้งจดัทาํบญัชีรายช่ือสถานท่ีท่ีมีความสาํคญัทางธรรมชาติและวฒันธรรมทั้งหมดภายในประเทศ

ของตน เรียกวา่ บญัชีรายช่ือเบ้ืองตน้ (Tentative List) และสถานท่ีท่ีมีช่ืออยูใ่นบญัชีน้ีแลว้เท่านั้น จึงจะมีสิทธิไดรั้บ

การเสนอช่ือ 

ประเทศท่ีตอ้งการขอข้ึนทะเบียนมรดกโลก จะตอ้งคดัเลือกสถานท่ีมาจากบญัชีรายช่ือเบ้ืองตน้ และจดัทาํเป็น

แฟ้มขอ้มูล (Nomination File) เพ่ือยื่นต่อองคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและพิจารณา ไดแ้ก่ สภานานาชาติว่าดว้ยการ

ดูแลอนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดี (International Council on Monuments and Sites) และ สหภาพสากลเพ่ือ

การอนุรักษ ์(World Conservation Union) ทั้งสององคก์รจะเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการมรดกโลก  

คณะกรรมการมรดกโลกจะมีการประชุมร่วมกนัปีละหน่ึงคร้ัง เพ่ือตดัสินว่าสถานท่ีท่ีมีการเสนอช่ือแห่งใดบา้ง

ท่ีควรไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก หรือทางคณะกรรมการอาจร้องขอให้ประเทศท่ีเสนอช่ือไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบั

สถานท่ีเพ่ิมเติม โดยการพิจารณาว่าสถานท่ีท่ีขอข้ึนทะเบียนนั้น มีลกัษณะตามเกณฑม์าตรฐานขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือ

หลายขอ้ 

 

ข้อกาํหนดและหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก 

สถานท่ีขอข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก จะตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑ์อย่างนอ้ย 1 ขอ้ โดย

องคก์รยูเนสโก มีขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา (พ.ศ. 2548) ทั้งหมด 10 ขอ้  โดยแบ่งเป็นเกณฑม์รดกโลก

ทางวฒันธรรม 6 ขอ้ (หลกัเกณฑข์อ้ท่ี 1-6) และหลกัเกณฑม์รดกโลกทางธรรมชาติ 4 (หลกัเกณฑข์อ้ท่ี 6-10) ดงัน้ี 

 

หลกัเกณฑ์สําหรับมรดกโลกทางวฒันธรรม  มีขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑท์ั้งหมด 6 ขอ้ 

1) เป็นตวัแทนในการแสดงผลงานช้ินเอกท่ีจดัทาํข้ึนดว้ยการสร้างสรรคอ์นัชาญฉลาดของมนุษย ์
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2) เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลยิ่ง ผลกัดันให้เกิดการพฒันาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทศัน ์ตลอดจนการพฒันาศิลปกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง หรือการพฒันาการตั้งถ่ิน

ฐานของมนุษย ์ซ่ึงไดเ้กิดข้ึนในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง หรือบนพ้ืนท่ีใดๆ ของโลกซ่ึงทรงไวซ่ึ้งวฒันธรรม 

3) เป็นส่ิงท่ียืนยนัถึงหลกัฐานของวฒันธรรมหรืออารยธรรมท่ีปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าท่ี

สาบสูญไปแลว้ 

4) เป็นตวัอย่างอนัโดดเด่นของประเภทของส่ิงก่อสร้างอนัเป็นตวัแทนของการพฒันาทางดา้นวฒันธรรม 

สงัคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ 

5) เป็นตวัอย่างอนัโดดเด่นของวฒันธรรมมนุษย  ์ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม วิธีการ

ก่อสร้าง หรือการตั้งถ่ินฐานของมนุษย ์ซ่ึงเส่ือมสลายไดง่้ายจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วฒันธรรมตามกาลเวลา 

 6) มีความคิดหรือความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวติัศาสตร์ 

 

การไดรั้บเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกดา้นอาหาร จะทาํให้มีโอกาสพฒันาเศรษฐกิจการลงทุนต่อ

ยอดจากธุรกิจการท่องเท่ียวไปไดอี้กหลากหลายประเภท เช่น การเป็นเมืองท่ีทุกท่านตอ้งมาชิมอาหาร มาซ้ือของ

ฝากประเภทอาหารท่ีเกิดจากนวตักรรมใหม่ๆ มาชมมาอุดหนุนสินคา้จากแหล่งเกษตรกรรม รวมถึงต่อไปอาจมี

สถาบนัโรงเรียนเรียนรู้ดา้นวิทยาการอาหาร เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ ท่ีส่งเสริม

การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ทั้งในส่วนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลและประวติัศาสตร์วฒันธรรม 

สอดคลอ้งกบันโยบายจากนายกรัฐมนตรีท่ีใหส่้งเสริมการคา้การลงทุนและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเมืองท่องเท่ียว เพ่ือ

นาํรายไดเ้ขา้ประเทศและทาํใหทุ้กคนอยูดี่กินดี 

สําหรับโครงการเมืองสร้างสรรค์ ยูเนสโก เป็นอีกโครงการหน่ึงท่ีเคียงคู่กบัการประกาศแหล่งมรดกโลกทาง

ธรรมชาติและประวติัศาสตร์ โดยเป็นโครงการท่ีเก่ียวข้องกับมรดกทางวฒันธรรมท่ีจับต้องไม่ได ้(Intangible 

Culture) และยงัผสมผสานความทนัสมยัในดา้นการสร้างสรรคห์รือมีนวตักรรมจากพ้ืนฐานอตัลกัษณ์เดิม เร่ิมตน้มา

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 กาํหนดใหค้ดัเลือกจากเขตเมืองหรือมหานครท่ีเป็นแหล่งรวบรวมวิทยาการและมีพ้ืนฐานพอท่ีจะ

ขบัเคล่ือนทั้งในส่วนเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable Development ) แบ่งเมือง

สร้างสรรค์ออกเป็น 7 ประเภท ประกอบดว้ย1.เมืองแห่งวรรณกรรม (City of Literature) 2.เมืองแห่งภาพยนตร์ 

(City of Film) 3. เมืองแห่งดนตรี (City of Music) 4. เมืองแห่งหตัถกรรมและศิลปะทอ้งถ่ิน (City of Crafts and Folk 

Arts ) 5. เมืองแห่งการออกแบบ (City of Design) 6.เมืองแห่งศิลปะส่ือประชาสัมพนัธ์ (City of Media art) 7. เมือง

แห่งวิทยาการอาหาร (City of Gastronomy) ปัจจุบนัทัว่โลกมีเมืองท่ีไดรั้บประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ รวม 116 

เมือง เฉพาะดา้นวิทยาการอาหารมีเพียง 18 เมือง  

ซ่ึงภูเก็ต เป็นเมืองแรกของไทยใน 18 เมือง ทีไดรั้บยูเนสโก ใหเ้ป็นเมืองสร้างสรรค์ดา้นอาหาร มีอยู่ดว้ยกนั 5 

ประการ คือ 1. ความหลากหลายทางวฒันธรรม โดยเฉพาะวฒันธรรมอาหาร ท่ีเกิดจากพหุสงัคม 2. อาหารภูเกต็เป็น

องค์ประกอบสําคญัในทุกเทศกาล พิธีการ ความเช่ือ วิถีชีวิตในครอบครัว และยงัใช้ประกอบการตอ้นรับแขก

บา้นเมือง 3. อาหารทอ้งถ่ินภูเก็ตหลายประเภทมีอตัลกัษณ์หาทานท่ีอ่ืนไม่ได ้มีสูตรลบัเฉพาะท่ีถ่ายทอดผ่านคนใน

ครอบครัว และหลายอย่างเป็นวตัถุดิบท่ีมีเฉพาะในพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเก็ต จาํเป็นตอ้งอาศยัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
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และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือการดาํรงอยู่อย่างย ัง่ยืน 4. ความเขม้แข็งและความร่วมมือจากภาคเอกชน ภาครัฐและสถาบนัทาง

วิชาการในภูเก็ต ทาํใหมี้การสร้างสรรค์นวตักรรมบนพ้ืนฐานวิทยาการดา้นอาหารหลากหลายอย่าง เช่น การจาํหน่าย

อาหารทอ้งถ่ินแปรรูปเป็นของฝาก ของท่ีระลึก การจดับริการอาหารในร้านอาหารหรือโรงแรม เทศกาลอาหารชนิด

ต่างๆ รวมถึงการเขา้มาแลกเปล่ียนของอาหารนานาชาติ ทาํใหเ้กิดการเพ่ิมมูลค่าสินคา้ เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ

แก่เมืองและประชาชน และ 5. ชาวภูเก็ตมีนํ้ าใจ อธัยาศัยดีงาม (Thai Hospitality)ยินดีร่วมแลกเปล่ียนความรู้

ประสบการณ์กบัเมืองอ่ืนๆ ในเครือข่าย หรือตอ้นรับดว้ยเมืองท่ีมีภูมิทศัน์งดงาม บรรยากาศอบอุ่น“Good Food, 

Good Health, Good Spirit…in Phuket”กินดี อยู่ดี มีจิตงาม...ท่ีภูเก็ต ซ่ึงสาํคญัมาก เพราะนอกจากจุดเด่นในความมี

นํ้ าใจ รอยยิ้มแบบไทย เราจาํเป็นตอ้งมีนโยบายเปิดกวา้งทั้งทางความคิดและกิจกรรม มีการเหยา้เยือนกบัสมาชิก

อ่ืนๆ จึงคาดวา่นครภูเกต็ในอนาคตจะเป็นนครแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งศาสตร์และศิลป์ รวมทั้งจะเป็นนครแห่ง

การสร้างสรรคแ์ละน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยืน 

 

กรอบแนวคิดวจัิย 

 
 

3. วธีิการศึกษา 

 

การศึกษาการวิจยัเร่ือง การสนบัสนุนของผูป้ฏิบติังานอาชีพเพ่ือเป้าหมายของกลุ่ม: กรณีการสนบัสนุนอาหาร

ไทยเพ่ือรับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเพ่ืออธิบายการสนับสนุน

ของผูป้ฏิบติังานอาชีพเพ่ือเป้าหมายของกลุ่ม: กรณีการสนบัสนุนอาหารไทยเพ่ือรับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลก 

โดยการศึกษาเชิงสืบคน้ ประกอบดว้ยการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิจากหนงัสือ วิทยานิพนธ์ บทความ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเวบ็ไซตต่์างๆ และวิจยัเชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกดว้ยวิธีการ

สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ราย และมีการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 300 คน จากผูท่ี้มี

ส่วนเก่ียวขอ้งในธุรกิจและวฒันธรรมอาหารไทย ซ่ึงประกอบไปดว้ย พ่อครัวอาชีพ ผูเ้ช่ียวชาญอาหารไทย และ
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ผูเ้ช่ียวชาญวฒันธรรมอาหารไทย หลงัจากเก็บแบบสอบถามจะทาํการตรวจสอบ ประมวลผล ลงรหสั นาํขอ้มูลไป

วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ จึงนาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา ดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์เพียร์สนั และการวิเคราะห์สมการถดถอย โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นอาหารในประเทศไทย ซ่ึงมีจาํนวนโรงแรม

กรุงเทพฯทั้งหมด ประมาณ 530 โรงแรม  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูเ้ช่ียวชาญ

ทางดา้นอาหารในประเทศไทย ซ่ึงมีจาํนวนทั้งหมด 1,000 คน ท่ีถูกคดัเลือกให้เป็นตวัแทนของประชากรทั้งหมด 

เน่ืองจากทราบจาํนวนประชากรทั้งหมดได ้จึงคาํนวณขนาดตวัอยา่งท่ีถูกคดัเลือกใหเ้ป็นตวัแทนของประชากร ตาม

วิธีการของ Yamane ท่ีความเช่ือมัน่เท่ากบั ร้อยละ 95  ดงันั้นจึงตอ้งการแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไม่นอ้ยกว่า 286 

ตวัอยา่ง เพ่ือป้องกนัการผิดพลาด ดงันั้นจึงใชแ้บบสอบถามทั้งหมด 300 ตวัอยา่ง มาใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล   

 วิธีการสุ่มตวัอย่างจะใชแ้บบสอบถามถามกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 300 ชุด การศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี ผูศึ้กษา

ใช้การสุ่มโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก(Convenience Sampling) โดยแจกแบบสอบถามกลุ่ม

ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นอาหารในประเทศไทย ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งไม่เคยตอบแบบสอบถามน้ีมาก่อน และมี

การเกบ็ขอ้มูลแบบวิจยัเชิงคุณภาพโดยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึกดว้ยวิธีการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ราย 

 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูท้าํการวิจยัไดท้าํการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซ่ึงมีวิธีการดงัต่อไปน้ี                     

 1.  ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมจากหนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ ง

สารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต 

 2.  ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยการเก็บขอ้มูลจะให้กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 300 คน โดย

แจกแบบสอบถามใหค้รบตามจาํนวนกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการ จากนั้นคดัเลือกแบบสอบถามเฉพาะฉบบัท่ีตอบสมบูรณ์

มาทาํการใหค้ะแนน และนาํไปวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ 

 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างความภาคภูมิใจในงานท่ีทาํ แรงจากสังคมรอบขา้ง ความรู้สึก

ของกลุ่มหรือชุมชน และทศันคติต่อการนาํอาหารไทยเป็นอาหารโลกมีผลต่อกบัความตั้งใจในการสนบัสนุนอาหาร

ไทยเพ่ือรับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS เพ่ือทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ ผูวิ้จยั

เลือกใชวิ้ธีในการวิเคราะห์ผลดงัน้ี 

1. ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ (Percentage) 

2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) 

3. Pearson Correlation ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

4. Regression Analysis 
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4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ  

 

  ไดท้ราบถึงความภาคภูมิใจในงาน แรงกระทบจากสังคมรอบขา้ง ความรู้สึกของกลุ่ม หรือชุมชน และทศันคติ

ของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในธุรกิจและวฒันธรรมอาหารไทย และเชฟผูท้าํอาหารไทย ความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนัของ

เชฟผูท้าํอาหาร ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพของกลุ่มเชฟผูท้าํอาหารไทย และอาจประสบความสาํเร็จใน

การร่วมกลุ่มกนัในสายวิชาชีพเชฟผูท้าํอาหาร เพ่ือสนบัสนุนอาหารไทยใหไ้ดรั้บการลงทะเบียนเป็นมรดกโลกใน

อนาคตอนัใกล ้และทั้งน้ียงัประโยชน์ให้กบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยอีกดว้ย ในการท่ีจะช่วย

ดึงดูดนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีตอ้งการสัมผสัถึงวิถีวฒันธรรมอาหารไทย รสชาติอนัหลากหลายของอาหารไทย

ให้เขา้มาท่องเท่ียวภายในประเทศ นอกจากน้ีก็เพ่ือเป็นแนวทางของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในธุรกิจอนัเก่ียวเน่ืองกบั

วงการอาหารไทย ธุรกิจการท่องเท่ียว ธุรกิจการบริการ และ เชฟผูท้าํอาหารไทย ท่ีเป็นแรงผลกัดนัใหมี้ความความ

ตั้งใจในการสนบัสนุนอาหารไทยเพ่ือใหไ้ดรั้บการลงทะเบียนเป็นมรดกโลก เพ่ือเป็นขอ้มูลในการพิจารณาแนวทาง

ของปัญหาและอุปสรรคท่ีมีต่อการสนบัสนุนอาหารไทยใหไ้ดรั้บการลงทะเบียนมรดกโลกได ้และเป็นแนวทางใน

การพฒันาอุตสาหกรรมอาหารไทย ผลกัดนัใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในธุรกิจและวฒันธรรมอาหารไทยทุกคนตระถึง

ความสาํคญั และความตั้งใจของอุตสาหกรรมอาหารไทยเพ่ือใหไ้ดรั้บการลงทะเบียนเป็นมรดกโลก 
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ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย 

The factors which affecting gold price in Thailand 
 

ชวลัลกัษณ์ ราตรี0

1, ตวงรัตน์ สินอวย1

2, สุธาวลัย์ พฤกษ์อาํไพ2

3 และลพัธ์พร สวราชย์3

4 

Chawanlak Ratree, Tuangrat Sin-uai, Suthawan Prukumpai and Lovepon Savaraj 
 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทยก่อนและหลงั

การเปิดการซ้ือขายสัญญาทองคาํล่วงหนา้ในวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 โดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ต่างๆ ไดแ้ก่ ราคาทองคาํตลาดโลก ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย อตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากออมทรัพย ์และอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ดว้ยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ โดย

มีกลุ่มตวัอย่างแบบรายเดือนระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 รวมจาํนวน 192 

เดือน ผลการศึกษาพบว่า หลงัมีสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ ราคาทองคาํแท่งในประเทศไทยมีความสัมพนัธ์เชิง

บวกกบัราคาทองคาํตลาดโลก อตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศ

ไทย และพบความสัมพนัธ์เชิงลบกบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใ์นประเทศไทย แต่ไม่พบความสัมพนัธ์กบั

ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก 

คาํสาํคัญ: ราคาทองคาํโลก, ราคานํา้มนัดิบโลก, ดัชนีราคาผู้บริโภคในประเทศไทย, อัตราดอกเบีย้เงินฝากออม

ทรัพย์, อัตราแลกเปลีย่นสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
 

Abstract 

This research aims to study the factors which affecting gold price in Thailand before and after the first trading 

day of Gold futures on February 2, 2009. Those factors consist of world gold price, world oil price, Consumer 

Price Index, saving interest rate, and Thai-US Exchange Rate, and the relationships are examined using multiple 

regression analysis.  The sample ranges from January, 2001 to December, 2016 with 192 monthly data in total. 

The results show that after the initiation of Gold futures, gold price in Thailand relates positively to world gold 

price, Thai-US Exchange Rate and Consumer Price Index, and relates negatively to saving interest rate. However, 

the relationship between gold price in Thailand and world oil price is not found.  

Keyword:  World gold price, World oil price, Consumer Price Index, Saving interest rate, Thai-US Exchange 

Rate 

1 นิสิตปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ email: deepindy@gmail.com 
2 นิสิตปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ email: tuangratsinuai@gmail.com 
3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ email: fbusswp@ku.ac.th 
4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ email: fbuslps@ku.ac.th 
 

                                                           



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                                               282 

 

1. บทนํา      

     ทองคาํเป็นสินทรัพยท์างพาณิชยท่ี์มีความน่าลงทุนมากท่ีสุดอยา่งหน่ึงในปัจจุบนัดว้ยสาเหตุดงัน้ี 

     1. เป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าเป็นสากล เน่ืองจากมูลค่าของทองคาํมีความเป็นกลางไม่ผนัผวนไปตามสถานการณ์

ต่างๆแตกต่างจากธนบตัรท่ีมูลค่าจะมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาข้ึนอยู่กบัสกุลเงินท่ีผูป้ระกอบการถืออยู่ใน

ขณะนั้นวา่มีความน่าเช่ือถือสาํหรับคู่ธุรกิจมากเพียงใด  

     2. การคน้พบแร่ทองคาํในอนาคตมีจาํนวนลดลง ทาํใหก้ารผลิตและแปรรูปทองคาํออกมากระจายสู่ตลาดโลกมี

จาํนวนลดลง ในขณะท่ีความตอ้งการทองคาํจากทัว่โลกมีจาํนวนมากข้ึน เน่ืองจากทองคาํสามารถนาํไปใชท้ั้งใน

การลงทุนเพ่ือเก็งกาํไรและใชใ้นภาคอุตสาหกรรม ส่งผลใหร้าคาทองคาํมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดงัเช่น

เม่ือปี พ.ศ. 2516 ทองคาํมีราคาขายอยู่ท่ีบาทละ 400 บาท แต่ปัจจุบนัในปี พ.ศ. 2559 ทองคาํมีมูลค่าเฉล่ียบาทละ 

22,000 บาท สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ราคาทองคาํมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนไดอี้กในอนาคต ดงัภาพท่ี 1 

 

  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 การเปล่ียนแปลงราคาทองคาํแท่งในประเทศไทยระหวา่งปี พ.ศ. 2544 - 2559    

ท่ีมา: สมาคมคา้ทองคาํ   
 

     3. ประโยชน์จากการกระจายความเส่ียงในการลงทุน เน่ืองจากราคาทองคาํมีการเคล่ือนไหวท่ีไม่สัมพนัธ์กบั

ราคาหลกัทรัพยแ์ละตราสารหน้ี ส่งผลให้ทองคาํเป็นตวัเลือกท่ีดีในการทาํกาํไรและกระจายความเส่ียงของพอร์ต

ลงทุน ซ่ึงในปัจจุบนัมีความนิยมลงทุนเพ่ิมข้ึนทั้งในทองคาํและสญัญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ (Gold Futures) 

     ดว้ยเหตุดงักล่าว ทาํใหผู้วิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของราคาทองคาํแท่ง 

แม้ว่าภายหลงัจากปีพ.ศ. 2555 ราคาทองคําจะปรับตัวลดลงเน่ืองจากการยุติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใน

สหรัฐอเมริกา หากแต่ทองคาํยงัคงเป็นสินทรัพยท่ี์นกัลงทุนใหค้วามสนใจลงทุน ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์

เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทยในช่วงปีพ .ศ .2544 ถึง พ .ศ .2559 โดยทาํการ

เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาทองคาํก่อนและหลงัการเปิดซ้ือขายสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหน้าในวนัท่ี  2

กมุภาพนัธ์ พ.ศ .2552 เพ่ือท่ีนกัลงทุนและผูป้ระกอบการร้านคา้ทองคาํจะไดน้าํผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบการ

ตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

     ทฤษฎีหลกัการลงทุนกล่าวว่าการลงทุน คือ การกนัเงินไวจ้าํนวนหน่ึงในช่วงระยะเวลาหน่ึง เพ่ือก่อให้เกิด

กระแสเงินสดรับในอนาคตซ่ึงจะชดเชยให้แก่ผูก้นัเงิน โดยกระแสเงินสดรับน้ีควรคุม้กบัอตัราเงินเฟ้อ และคุม้กบั

ความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกับกระแสเงินสดรับในอนาคต โดยหลักทรัพย์ในการลงทุนอาจอยู่ในรูปแบบ 

ผลิตภณัฑ์ในตลาดเงิน พนัธบตัร หุ้นกู้ หุ้นสามญั หรือสินค้าโภคภัณฑ์เช่น ทองคาํ นํ้ ามนั เป็นต้น โดยทฤษฎี

พฤติกรรมของการลงทุนของ (Haugen, 1993) ไดอ้ธิบายว่านกัลงทุนจะลงทุนในสินทรัพยต์วัใดมากนอ้ยเท่าไรนั้น

ข้ึนอยู่กบัความพอใจหรืออรรถประโยชน์ของนกัลงทุนแต่ละบุคคลท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงข้ึนกบัความเส่ียงท่ีนกัลงทุนผูน้ั้น

สามารถยอมรับไดแ้ละอตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการ 

     งานวิจยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาทองคาํแท่ง เช่น (Christie-David et al, 

2000) พบว่าดชันีราคาผูบ้ริโภค ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อราคาทองคาํ ในขณะท่ี (Kiohos & Sariannidis, 

2010) ศึกษาผลกระทบของราคาพลงังานและตลาดเงินต่อตลาดทองคาํ พบว่า ราคานํ้ามนัดิบมีทิศทางความสมัพนัธ์

เป็นบวก เช่นเดียวกบัอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินเยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ

ตลาดทองคาํ นอกจากน้ี (Tully & Lucey, 2007)  ยงัพบว่าอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินทอ้งถ่ินต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มี

ความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัต่อราคาทองคาํเช่นกนั (Sindhu, 2013) ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคา

ทองคาํในประเทศอินเดีย พบว่าราคานํ้ ามนัดิบมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาทองคาํในประเทศอินเดีย 

ในทางกลบักนัอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินรูปีต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้มีทิศทางความสัมพนัธ์

ตรงกนัขา้มกบัราคาทองคาํในประเทศอินเดีย สาํหรับในประเทศไทย (ร่ืนฤดี จนัทร, 2551) พบวา่อตัราดอกเบ้ียและ

ราคานํ้ ามนัในตลาดโลกมีความสัมพนัธ์กบัราคาทองคาํในประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั ส่วนอตัราแลกเปล่ียน

ของเงินบาทต่อสหรัฐฯมีทิศทางความสัมพนัธ์กบัราคาทองคาํในทิศทางตรงกนัขา้ม นอกจากน้ี (อภิชาต มงคล

เกษตร, 2551) ยงัพบว่าราคาทองคาํในประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กบัราคาทองคาํในตลาดโลกในทิศทางเดียวกนั 

ในขณะท่ี (ผล สมจิต, 2553) พบว่าราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก ดชันีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคของประเทศไทย มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาทองคาํในประเทศไทย ในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนของเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือนสูงสุดของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาทองคาํในประเทศไทย และ (เสาวรัจน์ อภิรักษเ์ดชาชยั, 2553) พบว่าอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ และดชันีราคาผูบ้ริโภคมีอิทธิพลต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทยในทิศทางเดียวกนัส่วน

อตัราดอกเบ้ียไม่มีอิทธิพลต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย 

 

สมมติฐานงานวจิัย 

      จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาทองคาํพบวา่ ราคาทองคาํในตลาดโลก ราคา

นํ้ามนัดิบในตลาดโลก ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราแลกเปล่ียน มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสาํคญัในทิศทางเดียวกนักบัราคา

ทองคาํแท่ง ในขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาทองคาํแท่ง  (Christie-David et al, 

2000), (Tully & Lucey, 2007), (Kiohos & Sariannidis, 2010), (Sindhu, 2013), (ร่ืนฤดี จันทร, 2551), (อภิชาต มงคล

เกษตร, 2551), (ผล สมจิต, 2553), (เสาวรัจน ์อภิรักษเ์ดชาชยั, 2553) งานวิจยัช้ินน้ีจึงกาํหนดสมมติฐานการศึกษาดงัน้ี  
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      H0 = ปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย ราคาทองคาํในตลาดโลก อตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์และราคานํ้ ามนัดิบใน

ตลาดโลก ไม่มีผลกระทบต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทยอยา่งมีนยัสาํคญั 

     H1 = ปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย ราคาทองคาํในตลาดโลก อตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์และราคานํ้ามนัดิบใน

ตลาดโลก มีผลกระทบต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทยอยา่งมีนยัสาํคญั 

ตารางที่ 1 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทยและทิศทางความสมัพนัธ์ท่ีคาดหวงั 

 

กรอบแนวคดิการวจิัย 

     จากการทบทวนทฤษฎี วรรณกรรม และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลงัจากนั้นจึงทาํการเกบ็และ วิเคราะห์ขอ้มูล

เบ้ืองตน้ ซ่ึงสามารถสงัเคราะห์และสรุปไดเ้ป็นความสัมพนัธ์ ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 

                                       ตัวแปรอสิระ                    ตัวแปรตาม 
 
 

 

 

 

 

 

3. วธีิดําเนินการวจิัย 

     การวิจยัคร้ังน้ีใช้ข้อมูลแบบทุติยภูมิประเภทอนุกรมเวลา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือนตั้ งแต่เดือน

มกราคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 รวมทั้งส้ิน 192 เดือน และใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุเพ่ือ

ทดสอบความสมัพนัธ์ โดยตวัแปรท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษามีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

ตวัแปร ทิศทางความสัมพนัธ์ที่คาดหวงั 

ราคาทองคาํในตลาดโลก + 

ราคานํ้ามนัดิบในประเทศไทย + 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย + 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์ - 

อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ + 

ราคาทองคาํตลาดโลก 

ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อสหรัฐฯ 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์

ราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย 
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ตารางที่ 2 แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา 

ตวัแปร ที่มา 

ราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย สมาคมคา้ทองคาํ 

ราคาทองคาํในตลาดโลก World gold council 

ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก U.S. Energy Information Administration 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย สาํนกัเศรษฐกิจการคา้ 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

      

       โดยตวัแบบท่ีใชใ้นวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ สามารถกาํหนดไดด้งัน้ี 

 

GTHt =  β0 + β1GWt + β2EXRt + β3CPIt + β4INTt + β5OWt + εt 
  

เม่ือ GTHt = ราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย ณ ช่วงเวลา t 

  GWt    = ราคาทองคาํในตลาดโลก spot gold ณ ช่วงเวลา t 

EXRt  = อตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ ช่วงเวลา t 

CPIt    = ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย ณ ช่วงเวลา t 

INTt    = อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์ณ ช่วงเวลา t 

OWt       = ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก ณ ช่วงเวลา t 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ในการตรวจสอบทิศทางการเคล่ือนไหวไปดว้ยกนัระหวา่งตวัแปรดว้ยค่าสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรของเพียร์

สนั (Pearson correlation) สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 3  
 

ตารางที่ 3 ค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

  GTH CPI INT EXR OW GW 

ราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย (GTH) 1.000 

     ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย (CPI) 0.937 1.000 

    อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์(INT)  -0.580 -0.680 1.000 

   อตัราแลกเปล่ียนฯ (EXR)  -0.888 -0.878 0.560 1.000 

  ราคานํ้ ามนัในตลาดโลก (OW) 0.661 0.650 -0.441 -0.822 1.000 

 ราคาทองคาํในตลาดโลก (GW) 0.994 0.919 -0.558 -0.911 0.702 1.000 
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     จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างราคาทองคาํในตลาดโลก ราคานํ้ ามนัดิบในประเทศไทย 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย อตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออม

ทรัพยใ์นประเทศไทยกบัราคาทองคาํแท่งในประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2559 พบว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทยมีแนวโน้มการเคล่ือนไหวในทิศทางเดียวกนักบัราคาทองคาํใน

ประเทศไทย เน่ืองจากการเคล่ือนไหวของดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปสะทอ้นถึงภาวะเงินเฟ้อท่ีเกิดข้ึน หากมีการ

คาดคะเนว่าดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปจะมีการเพ่ิมสูงข้ึนกจ็ะเป็นตวัชกัจูงผูท่ี้ตอ้งการลงทุนในทองคาํใหห้นัมาลงทุน

ซ้ือทองคาํมากข้ึน เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราเงินเฟ้อ เพราะทองคาํถือเป็นสินทรัพยท่ี์ป้องกนัความเส่ียงดา้น

อตัราเงินเฟ้อท่ีมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกบัราคานํ้ามนัดิบท่ีมีแนวโนม้เคล่ือนไหวในทิศทางเดียวกนักบัราคาทองคาํ

แท่งในประเทศไทย เน่ืองจากนํ้ามนัเป็นปัจจยัการผลิตท่ีสาํคญัในการทาํเหมืองแร่ทองคาํ ดงันั้นหากราคานํ้ามนัใน

ตลาดโลกปรับตวัสูงข้ึนก็ยอ่มส่งผลทาํใหต้น้ทุนการผลิตทองคาํเพ่ิมข้ึนโดยตรง รวมถึงราคาทองคาํในตลาดโลกท่ีมี

แนวโนม้การเคล่ือนไหวในทิศทางเดียวกนักบัราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทยไม่ไดเ้ป็น

ผูผ้ลิตทองคาํ จึงตอ้งพ่ึงพาการนาํเขา้ทองคาํจากต่างประเทศ ราคาทองคาํแท่งในประเทศไทยจึงถูกกาํหนดโดยราคา

ทองคาํในตลาดโลกและอตัราแลกเปล่ียน ในทางตรงกนัขา้มอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มี

แนวโนม้การเคล่ือนไหวในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาทองคาํแท่งในประเทศไทยเน่ืองจาก หากค่าเงินดอลลาร์

สหรัฐฯอ่อนค่าลงราคาทองคาํท่ีนาํเขา้มาจะปรับตวัสูงข้ึน และนกัลงทุนจะกระจายความเส่ียงโดยการเปล่ียนไป

ลงทุนในสินทรัพยอ่ื์น นอกจากน้ี อตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารออมทรัพยมี์แนวโน้มการเคล่ือนไหวในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัราคาทองคาํแท่งในประเทศไทยเน่ืองจากประเทศไทยใชน้โยบายการเงินแบบกาํหนดเป้าหมายเงิน

เฟ้อคือเม่ืออตัราเงินเฟ้อเพ่ิมสูงข้ึน ธนาคารจะปรับอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนเพ่ือดูดซบัสภาพคล่อง ทาํใหป้ระชาชนนาํ

เงินมาลงทุนกบัธนาคารเพราะไดผ้ลตอบแทนท่ีดีกว่าการนาํเงินไปลงทุนอย่างอ่ืน ดงันั้นจะเห็นว่าราคาทองคาํจะมี

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือปรับสมดุลในสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 

ตวัแปร ค่า

คาดหวงั 

       ปี พ.ศ.2544-2559  

         (192 เดือน) 

ปี พ.ศ.2544-2552  

   ก่อน Gold Futures 

 (97 เดือน) 

ปี พ.ศ.2552-2559 

 หลงั Gold Futures 

(95 เดือน) 

ค่าคงท่ี (C)  8.6805 

(0.1949) 

8.6142 

(0.4117) 

7.9121 

(0.0535) 

ราคาทองคาํในตลาดโลก (GW) + 0.0005*** 

(0.0001) 

0.0013*** 

(0.0002) 

0.0007*** 

(0.0001) 

อตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) 

+ -0.0197*** 

(0.0034) 

-0.0057 

(0.0058) 

0.0253*** 

(0.0014) 
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ตวัแปร ค่า

คาดหวงั 

       ปี พ.ศ.2544-2559  

         (192 เดือน) 

ปี พ.ศ.2544-2552  

   ก่อน Gold Futures 

 (97 เดือน) 

ปี พ.ศ.2552-2559 

 หลงั Gold Futures 

(95 เดือน) 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศ

ไทย (CPI) 

+ 0.0122*** 

(0.0011) 

0.0001 

(0.0039) 

0.0022*** 

(0.0003) 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์

ในประเทศไทย (INT) 

- -0.0337** 

(0.0154) 

0.0073 

(0.0172) 

-0.0794*** 

(0.0150) 

ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก 

(OW) 

 

Adjusted R-squared                                   

+ -0.0007** 

(0.0003) 

0.9815                                                                 

0.0003 

(0.0005) 

0.9572 

0.0001 

(0.0001) 

0.9931 

หมายเหตุ: บรรทดัแรกแสดงค่าพารามิเตอร์ท่ีประมาณได ้(Estimated coefficient) และบรรทดัท่ีสองค่าในวงเล็บแสดงค่าความคาดเคล่ือนของ

ค่าพารามิเตอร์ (Standard Error) และกาํหนดให้ *** ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01, ** ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05, * ระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติท่ี 0.10 

   

     จากตารางท่ี 4 เป็นผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ โดยผลการศึกษาพบว่า ราคาทองคาํในประเทศไทย

ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับราคาทองคําใน

ตลาดโลกและดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย และมีความสมัพนัธ์ในเชิงลบกบัอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์ในประเทศไทย และราคานํ้ ามันดิบในตลาดโลก โดยการ

เปล่ียนแปลงของปัจจยัทั้ง 5 ปัจจยัสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาทองคาํในประเทศไทยไดร้้อยละ 98.15 

ในขณะท่ีพิจารณาความสัมพนัธ์ในช่วงก่อนเปิดการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหน้าพบว่า ราคาทองคาํใน

ประเทศไทยมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัราคาทองคาํในตลาดโลกเพียงอย่างเดียว ในขณะท่ีภายหลงัเปิดการซ้ือ

ขายสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้พบว่า ราคาทองคาํแท่งในประเทศไทยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาทองคาํ

ตลาดโลก อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย และพบ

ความสัมพนัธ์เชิงลบกบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใ์นประเทศไทย แต่ไม่พบความสัมพนัธ์กบัราคานํ้ามนัดิบ

ในตลาดโลก และการเปล่ียนแปลงของปัจจัยทั้ ง 5 ปัจจยัสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาทองคาํใน

ประเทศไทยไดร้้อยละ 99.31  

5. สรุปผลการศึกษา 

     การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย โดยทาํการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ี

จะมีผลกระทบต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2544 

จนถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงแบ่งการศึกษาเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงปี พ.ศ.2544 ถึง 2552 หรือก่อนเปิดตลาดสญัญา

ซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ และ ช่วงปี พ.ศ.2552 ถึง 2559 หรือหลงัเปิดตลาดสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ ซ่ึงสรุปผล

การศึกษาไดด้งัน้ี  
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     ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 (192 เดือน) 

     1. ราคาทองคาํตลาดโลก มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากราคาทองคาํตลาดโลกเป็นราคาอา้งอิงสาํหรับการนาํเขา้ทองคาํแท่งในประเทศไทย 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (อภิชาต มงคลเกษตร, 2551)  

     2. ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงขา้มกบัราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย ซ่ึง

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากมีความผนัผวนของราคานํ้ ามนัในช่วงปี พ.ศ. 2547-2551 และ ปีพ.ศ 

2555-2557 ประเทศไทยกาํลงัเผชิญกบัปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมือง ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความเช่ือมัน่ทาํให้

การลงทุนเกิดการหยดุชะงกั ส่งผลกระทบต่อราคาทองคาํลดลง  

     3. ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัราคาทองคาํแท่งในประเทศ

ไทย สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากดชันีราคาผูบ้ริโภคเป็นดชันีช้ีวดัภาวะเงินเฟ้อตวัหน่ึง และทองคาํถือ

เป็นสินทรัพยท่ี์ใชส้าํหรับป้องกนัความเส่ียงเร่ืองเงินเฟ้อ โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (เสาวรัจน์ อภิรักษเ์ดชาชยั, 

2553) 

     4. อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงขา้มกนักบัราคาทองคาํแท่งในประเทศ

ไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียส่งผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียน 

ดงันั้นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน จะส่งผลต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย เพราะราคาทองคาํ

แท่งในประเทศไทยอิงราคาทองคาํแท่งในตลาดโลกซ่ึงถูกกาํหนดในหน่วยของเงินดอลลาร์สหรัฐ ดงันั้นแลว้การ

ลดอตัราดอกเบ้ียในประเทศจะส่งผลใหร้าคาทองคาํในประเทศปรับตวัเพ่ิมข้ึนได ้โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

(ผล สมจิต, 2553) 

     5. อตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงขา้มกบัราคาทองคาํแท่ง

ในประเทศไทย ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากหากอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯอ่อนค่าลง นกัลงทุนจะหนัมาลงทุนในสินทรัพยอ่ื์นเพ่ือกระจายความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน เช่น ทองคาํ ทาํใหร้าคา

ทองคาํปรับตัวสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (Dr.Sindhu, 2013), (ร่ืนฤดี จนัทร, 2551), และ (ผล สมจิต, 

2553) 

     ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 (97 เดือน) : ก่อนเปิดตลาดสัญญาซ้ือขายทองคาํ

ล่วงหนา้ 

     1. ราคาทองคาํตลาดโลก มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากราคาทองคาํตลาดโลกเป็นราคาอา้งอิงสาํหรับการนาํเขา้ทองคาํแท่งในประเทศไทย 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (อภิชาต มงคลเกษตร, 2551)  

     2. ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย เน่ืองจาก

นํ้ามนัเป็นตวัการท่ีทาํใหเ้กิดภาวะเงินเฟ้อ เพราะเม่ือราคานํ้ามนัเพ่ิมสูงข้ึนจะส่งผลกระทบต่อ สินคา้อุปโภค บริโภค

ในประเทศไทยให้มีราคาเพ่ิมสูงข้ึนดว้ย ซ่ึงในช่วงปี พ.ศ.2544-2552 อตัราเงินเฟ้อมีความผนัผวน เพราะไดรั้บ

ผลกระทบจากวิกฤตทางการเมือง และวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี 2540  

      3. ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย 

เน่ืองจาก ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทยเป็นตวัสะท้อนภาวะเงินเฟ้อท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงในช่วงปี พ.ศ.2544-2552 
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อตัราเงินเฟ้อมีความผนัผวน เพราะไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตทางการเมือง และวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี 2540 

     4. อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย 

เน่ืองจากในช่วงท่ีผ่านมาธนาคารกลางมีการใชอ้ตัราดอกเบ้ียนโยบายเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจ มาตรการดงักล่าวส่งผล

ทาํให้ดอกเบ้ียอยู่ในระดบัตํ่า และไม่มีการเคล่ือนไหวอย่างมีนยัสาํคญัเป็นเวลานาน จึงทาํให้เม่ือทาํการตรวจสอบ

หาความสัมพนัธ์ ผลท่ีไดจึ้งไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ (เสาวรัจน์ อภิรักษเ์ดชา

ชยั, 2553) 

     5. อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงราคาทองคาํแท่งใน

ประเทศไทย เน่ืองจากปี พ.ศ.2544-2552 ประเทศไทยอยู่ในช่วงท่ีเกิดวิกฤตทางการเมือง และไดรั้บผลกระทบจาก

วิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี 2540 ส่งผลให้อตัราแลกเปล่ียนหลายสกุลเงิน รวมทั้งอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ เกิดความผนัผวนอยูต่ลอดเวลา 

     ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 จนถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 (95 เดือน) : หลงัเปิดตลาดสัญญาซ้ือขายทองคาํ

ล่วงหนา้ 

     1. ราคาทองคาํตลาดโลก มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากราคาทองคาํตลาดโลกเป็นราคาอา้งอิงสาํหรับการนาํเขา้ทองคาํแท่งในประเทศไทย 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (อภิชาต มงคลเกษตร, 2551)  

     2. ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย เน่ืองจาก

ปี พ.ศ 2555 ถึง 2557 ประเทศไทยกาํลงัเผชิญกบัปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมือง ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความ

เช่ือมัน่ทาํใหก้ารลงทุนเกิดการหยดุชะงกั ส่งผลกระทบต่อราคาทองคาํลดลง  

     3. ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัราคาทองคาํแท่งในประเทศ

ไทย สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากดชันีราคาผูบ้ริโภคเป็นดชันีช้ีวดัภาวะเงินเฟ้อตวัหน่ึง และทองคาํถือ

เป็นสินทรัพยท่ี์ใชส้าํหรับป้องกนัความเส่ียงเร่ืองเงินเฟ้อ โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (เสาวรัจน์ อภิรักษเ์ดชาชยั, 

2553) 

     4. อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงขา้มกนักบัราคาทองคาํแท่งในประเทศ

ไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียส่งผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียน 

ดงันั้นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน จะส่งผลต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย เพราะราคาทองคาํ

แท่งในประเทศไทยอิงราคาทองคาํแท่งในตลาดโลกซ่ึงถูกกาํหนดในหน่วยของเงินดอลลาร์สหรัฐ ดงันั้นแลว้การ

ลดอตัราดอกเบ้ียในประเทศจะส่งผลใหร้าคาทองคาํในประเทศปรับตวัเพ่ิมข้ึนได ้โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

(ผล สมจิต, 2553) 

     5. อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัราคาทองคาํแท่งใน

ประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากประเทศไทยตอ้งนาํเขา้ทองคาํจากต่างประเทศ ซ่ึงมีการ

กาํหนดราคาซ้ือขายเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ดงันั้นนอกจากราคาทองคาํในตลาดโลกจะเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญั

แลว้ อตัราแลกเปล่ียนก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นตวักาํหนดราคาทองคาํแท่งในประเทศไทยดว้ยเช่นกนั โดยสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ (เสาวรัจน ์อภิรักษเ์ดชาชยั, 2553), (Kiohos & Sariannidis, 2010) และ (Tully & Lucey, 2007)   

     จากผลการศึกษาขา้งตน้ ภายหลงัเร่ิมเปิดตลาดสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้นั้น นกัลงทุนควรให้ความสนใจ
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และศึกษาเก่ียวกบั ราคาทองคาํในตลาดโลก อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค

ในประเทศไทย และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์ประกอบการพิจารณาในการตดัสินใจลงทุนในทองคาํแท่งใน

ประเทศไทย เน่ืองจากปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญักบัราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย แต่

อย่างไรก็ตาม งานวิจยัเร่ืองน้ีมีขอ้จาํกดับางประการ ผูใ้ชข้อ้มูลควรจะคาํนึงก่อนนาํงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ ไดแ้ก่ 

งานวิจยัเร่ืองน้ีไม่ไดค้าํนึงถึงอิทธิพลของปัจจยัทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง อุปสงค์และ

อุปทานในตลาด ผลผลิตจากเหมืองแร่ ท่ีส่งผลต่อราคาทองคาํ ดงันั้นการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการเพ่ิมตวัแปรอ่ืนๆ 

เพ่ือจะทาํใหผ้ลการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงนิ กบัราคาหลกัทรัพย์ ของบริษทัที่จด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยใน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  
กลุ่มธุรกจิวสัดุก่อสร้าง 

The Related between Financial Ratios and Stock Price of 

Companies Listed in the Stock Exchange of Thailand: Property and 

Construction Construction’s in Materials Sector  

ชัชชษา พรุิฬห์ภัค0

1 และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล1

2 

Chatchasa Pirulphak and  Phusit Wonglorsaichol 

บทคดัยอ่ 
     การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงิน กบัราคาหลกัทรัพยข์อง

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอสัมหริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจวสัดุ

ก่อสร้าง โดยใชข้อ้มูลจากงบการเงินการรายไตรมาส ตั้งแต่ปี 2548 – 2559 ซ่ึงไดวิ้เคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 5 

อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนมูลค่าหุน้ต่อมูลค่าทางบญัชี (P/BV) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E) อตัรา

กาํไรสุทธิ (NPM) อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) โดยการ

ทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 และ 0.05 พบวา่อตัราส่วนทางการเงินท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจวสัดุก่อสร้าง มากท่ีสุด คือ อตัรา

มูลค่าทางบญัชี ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบัทุกบริษทั จาํนวน 13 บริษทั และทดสอบวิเคราะห์สมการพหุถดถอยแบบรวม

สมการ แสดงระดับความมีนัยสําคัญท่ีคํานวณได้ จากตัวแปร อัตรามูลค่าตามบัญชี (Sig) = 0.000 อัตรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย(์Sig) = 003 อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น (Sig) = 0.000 ซ่ึงมีค่าตํ่ากว่าระดบั

ความมีนัยสําคญัท่ีกาํหนดไว ้(α) ท่ี 0.05 แสดงว่าอตัราส่วนทางการเงินทั้ง 3 อตัราส่วนมีความสัมพนัธ์กบัราคา

หลกัทรัพย ์ 

สมมติฐาน  H0 : อตัราส่วนทางการเงินท่ีศึกษาไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์

                   H1 : อตัราส่วนทางการเงินท่ีศึกษามีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์

สมการ       P = β0 + β1(P/BV) + β2(D/E) + β3(NPM) + β4(ROA) + β5(ROE) 
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ABSTRACT 

 

     The aim of this Thesis is to investigate and identify the correlation between Financial Ratio and Stock Price of 

Registered Company to Stock Exchange in Property and Construction Construction’s in Materials Sector. This 

study used quarterly Financial Statement data from Y2548-2559 and analyzed 5 Financial Ratio which is; Price 

to Book Value Ratio: P/BV, Debt to Equity Ratio: D/E, Net Profit Margin: NPM , Return on Asset: ROA and 

Return on Equity: ROE This study used Pearson Correlation and Regression Analysis for Hypothesis testing at 

the statistical significance level of  0.01 and 0.05. This study found that the most correlated Financial Ratio to 

Stock Exchange of Thailand in Property and Construction Construction’s in Materials Sector is Price to Book 

Value Ratio which is correlated all companies, total 13 companies. The test Multiple Regression Analysis show 

the statistical significance level from variable Net Profit Margin (Sig) = 0 .0 0 0  Return on Asset (Sig) = 0 0 3 

Return on Equity (Sig) = 0 .000 which is lower than the statistical significance which determined at (α) 0 .05 , 

means the 3 type of Financial Ratio is correlated with the Price Stock Exchange. 

Hypothesis  H0: The Study of Financial Ratio is not correlated with Stock Price 

                    H1: The Study of Financial Ratio is correlated with Stock Price 

Equation      P = β0 + β1(P/BV) + β2(D/E) + β3(NPM) + β4(ROA) + β5(ROE) 

 

ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 
     ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาไม่ว่าจะเป็นยุคเศรษฐกิจเฟ่ืองฟูมีอตัราการเติบโตและขยายตวัอย่างรวดเร็วหรือยุค

วิกฤตการณ์อนัส่งผลใหส้ภาวะเศรษฐฏิจในบา้นเมืองซบเซากต็าม จะเห็นไดช้ดัวา่ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์มี

บทบาทสาํคญัเก่ียวขอ้งกบัระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
     การลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นทางเลือกหน่ึงของการลงทุนท่ีน่าสนใจเพราะให้ ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุน

ประเภทอ่ืนๆ หลกักทรัพยก์ลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง เป็นหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุนทั้งชาว

ไทยและชาวต่างชาติเน่ืองจากกลุ่มธุรกิจดงักล่าว ถือเป็นปัจจยัส่ีของมนุษยร์วมถึงเป็นเคร่ืองแสดงความมัน่คัง่ของ

ประเทศและผูค้รอบครอง ฉะนั้นหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีจึงมีการขยายตวัอย่างรวดเร็วและสามารถสร้างผลตอบแทน

ใหแ้ก่นกัลงทุนไดเ้ป็นจาํนวนมาก  

 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการวเิคราะห์งบการเงินและอตัราส่วนทางการเงิน 
     การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง กระบวนการประเมินผลขอ้มูลท่ีบนัทึกไวใ้น งบการเงิน ตามหลกัเกณฑ์

วิธีการวิเคราะห์ต่างๆ เพ่ือให้ไดร้ายละเอียดขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัฐานะ การเงินและผลการดาํเนินงานจากงบการเงิน

ของกิจการนั้น ซ่ึงจะช้ีให้เห็นถึงความสําเร็จและขอ้บกพร่องของกิจการและนาํผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มา

ประกอบการตดัสินใจต่อไป การวิเคราะห์ความมัน่คงของบริษทัจากขอ้มูลรายงานทางการเงินทาํใหน้กัลงทุนนั้น 

สามารถประเมินศกัยภาพและมูลค่าของกิจการไดดี้ในระดบัหน่ึง และอตัราส่วนทางการเงินเป็นขอ้มูลทางบญัชีเชิง
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ปริมาณ ถือเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการวิเคราะห์ขอ้มูลในรายงานทางการเงิน สามารถสะทอ้นให้เห็นถึงฐานะทาง

การเงินซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีจะเลือกวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ีช้ีวดัความสามารถในการดาํเนินงาน การทาํ

กาํไรและความสามารถในการชาํระหน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

ทฤษฎกีารลงทุน  

     การลงทุน (investment) หมายถึงการซ้ืออสังหาริมทรัพยห์รือหลกัทรัพยข์องบุคคลหรือสถาบนั ซ่ึงใหผ้ลตอบแทน

เป็นสัดส่วนกบัความเส่ียงตลอดเวลาอนัยาวนานประมาณ 10 ปี แต่อย่างตํ่าไม่เกิน 3 ปี การลงทุนแบ่งออกเป็นประเภท

ใหญ่ๆได้ 3 ประเภท การลงทุนเพ่ือการบริโภค (consumer investment) การลงทุนในธุรกิจ (business or economic 

investment)  และการลงทุนในหลักทรัพย์ (financial or securities investment) การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เป็นทางเลือกหน่ึงของการลงทุนท่ีไดรั้บความสนใจจากผูท่ี้มีเงินออมเพราะมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ี

สูงกว่าการลงทุนประเภทอ่ืนๆ นอกจากน้ีการท่ีตลาดหลกัทรัพยมี์บริษทัจดทะเบียนท่ีหลากหลาย ตลาดหลกัทรัพยจึ์ง

เหมาะอย่างยิ่งสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการความหลากหลายในการลงทุนทั้งประเภทสินคา้และผลตอบแทนเพราะมีสินคา้หรือ

ตราสารเพ่ือการลงทุนหลายประเภท ซ่ึงออกโดยบริษัทจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจในหลายประเภทและหลาย

อุตสาหกรรมใหเ้ลือกลงทุนตามความตอ้งการก่อนตดัสินใจลงทุนหลกัทรัพย ์

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
     กิตติธัช ถนัดพจนามาตย ์(2553) การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับดัชนีราคา

หลกัทรัพย ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในตลาด หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ผลการวิจยัพบวา่อตัราส่วนทางการเงินซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระของประชากรทั้ง 2 กลุ่มในการวิจยัคร้ังน้ีไม่มีอตัราส่วน

ทางการเงินตวัใดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร โดยมีอตัราส่วนทางการเงินซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระเหมือนกนัมีความสัมพนัธ์กนัเอง 

     บุญนาค เกิดสินธ์ุ (2554) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและราคาตลาดของหลกัทรัพย์

กลุ่มพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใช้อตัราส่วนทางการเงินรายไตรมาสทั้งหมด 7 

อตัราส่วนไดแ้ก่ อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อหุ้น อตัราส่วนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชีต่อหุ้น อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม และราคาตลาดของหลกัทรัพย ์พบว่าอตัราส่วนทางการเงินทั้ง 7 อตัราส่วน มี

ความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดของหลกัทรัพย ์โดยกาํไรสุทธิต่อหุน้ อตัราเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ อตัราส่วนราคาตลาด

ต่อราคาตามบญัชีต่อหุน้ อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นอตัราหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม โดยมีความสัมพนัธ์ไป

ในทิศทางเดียวกนั  

     นนัทนา ศรีสุริยาภรณ์ (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและราคาตลาดของ

หลกัทรัพย ์ของกลุ่มธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 อตัราส่วนทางการเงินท่ีสามารถใชใ้นการพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีทั้งหมด 3 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัราส่วน

กาํไรสุทธิ และอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร ผลการศึกษาพบว่า ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 นั้ น 
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อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์ละอตัราส่วนกาํไรสุทธิ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารอย่างมีนัยสําคญั ในขณะท่ีอตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวรมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มธนาคารอยา่งมีนยัสาํคญั 

     สินี ภาคยอุ์ฬาร (2558) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีมี

มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดสูงสุดของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย จากการศึกษาพบว่าอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนผูถื้อ

หุน้ อตัราส่วนมูลค่าหุน้ต่อมูลค่าทางบญัชี อตัรากาํไรสุทธิ อตัราเงินปันผลตอบแทนและอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน

ของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนทางการเงินท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์คือ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 

     อริษา สุรัสโม (2554) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กรณีศึกษา กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค ผลการศึกษาพบว่า

อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพยข์องกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภคมากท่ีสุด คือ 

อตัราส่วนมูลค่าตามการบญัชีต่อหุน้ โดยมีความสมัพนัธ์กบัทรัพยจ์าํนวน 10 บริษทัจากทั้งหมด 19 บริษทั 

 

กรอบแนวคดิ 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย กลุ่มบริษทัอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 13 บริษทั ตลอดระยะเวลา 12 ปี 47 ไตรมาส สําหรับ

รอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี 2548 ถึง ไตรมาสท่ี 3 ปี 2559  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการเกบ็ขอ้มูลทุติยภูมิ ประกอบดว้ย อตัราส่วนทางการเงิน รวบรวมจาก

งบการเงิน และราคาหลกัทรัพย ์มาจากราคาปิด ณ วนัส้ินไตรมาส 

 

ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) 

1.  อตัราส่วนมูลค่าหุน้ต่อมูลค่าทางบญัชี (P/BV) 

2.  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E)  

3.  อตัรากาํไรสุทธิ (Net profit margin : NPM) 

4.  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) 

5.  อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) 

 

 

 

ตวัแปรตาม (Dependent 

Variables) 

- ราคาหลกัทรัพย ์
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
     1. วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ไดแ้ก่ ค่าตํ่าสุดและค่าสูงสุด (Minimum and Maximum) 

ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

     2. วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) ทดสอบ

วิเคราะห์สมการพหุถดถอย (Multiple Regression Analysis) โดยใชก้ารทดสอบเคร่ืองมือดว้ยโปรแกรม SPSS, MS 

Excel 

     เม่ือไดข้อ้มูลท่ีเป็นตวัเลขมาจากงบการเงินท่ีคาํนวณในรูปแบบอตัราส่วนทางการเงินแลว้ก็จะนาํไปทดสอบวิธี 

สมการถดถอย (Regression Analysis) โดยเขียนสมการไดด้งัน้ี 

     P = β0 + β1(P/BV) + β2(D/E) + β3(NPM) + β5(ROA) + β5(ROE) 

ผลการศึกษาการวเิคราะห์ข้อมูล 
    ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ พบว่าอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์ในกลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจวสัดุก่อสร้าง มากท่ีสุด คือ อตัรามูลค่าทางบญัชี ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัทุกบริษทั 

จาํนวน 13 บริษทั อนัดบัท่ีสอง คือ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์จาํนวน 12 บริษทั 

จากทั้งหมด 13 บริษทั อนัดบัท่ีสาม คือ อตัราส่วนหน้ีสินต่อผูถื้อหุ้น และอตัราผลตอบแทนจากส่วนผูถื้อหุ้น ทั้งสอง

อตัราส่วนทางการเงิน มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์จาํนวน 11 บริษทั จากทั้งหมด 13 บริษทั อนัดบัท่ีสุดทา้ย คือ 

อตัรากาํไรสุทธิ มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์จาํนวน 8 บริษทั จากทั้งหมด 13 บริษทั แสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 

Comcode PBV DE NPM ROA ROE 

DCC (+) × × (+) (+) 

DCON (+) (+) (+) (+) (+) 

GEL (+) (+) × × × 

QCON (+) (-) (+) (+) (+) 

RCI (+) (-) (+) (+) (+) 

SCC (+) (-) × (-) (-) 

SCCC (+) (-) (+) (+) × 

SCP (+) (-) (+) (+) (+) 

TCMC (+) × × (+) (+) 

TGCI (+) (-) (+) (+) (+) 

UMI (+) (+) × (+) (+) 

VNG (+) (-) (+) (+) (+) 

WIIK (+) (-) (+) (+) (+) 

หมายเหตุ : × ไม่มีความสนัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ    (+) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

                  (+) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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    ผลการวิเคราะห์พหุถดถอยแบบรวมสมการ  

สมมติฐาน 

     H0 : อตัราส่วนทางการเงินท่ีศึกษาไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์

     H1 : อตัราส่วนทางการเงินท่ีศึกษามีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์

สมการ 

P = β0 + β1(P/BV) + β2(D/E) + β3(NPM) + β4(ROA) + β5(ROE) 

     แสดงระดบัความมีนยัสาํคญัท่ีคาํนวณได ้จากตวัแปร อตัรามูลค่าทางบญัชี (Sig) = 0.000 อตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพย(์Sig) = 003 อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ (Sig) = 0.000 ซ่ึงมีค่าตํ่ากว่าระดบัความมีนยัสาํคญัท่ี

กาํหนดไว ้(α) ท่ี 0.05 แสดงว่าอตัราส่วนทางการเงินทั้ง 3 อตัราส่วนมีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์คือ ปฏิเสธ 

H0ยอมรับ H1 กล่าวคือ อตัรามูลค่าทางบัญชีมีความสัมพันธ์และอตัราผลตอบแทนจากส่วนผูถื้อหุ้นกับราคา

หลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกัน จากค่า β = 5.896 และ β = 127.876  ซ่ึงมีค่าเป็นบวก นั่นคือ หากราคาหลกัทรัพย์

เพ่ิมข้ึนหรือลดลง อตัรามูลค่าทางบญัชีและอตัราผลตอบแทนจากส่วนผูถื้อหุ้นก็จะมีค่าเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไปใน

ทิศทางเดียวกนั อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์และกบัราคาหลกัทรัพย ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม จาก

ค่า β = -74.562  ซ่ึงมีค่าเป็นลบ นัน่คือ หากราคาหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนหรือลดลง อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยก์จ็ะมีค่า

เพ่ิมข้ึนหรือลดลงไปในทิศทางตรงกนัขา้ม แสดงในตารางท่ี 2 

แทนค่าสมการ P = 14.867 + 5.896(P/BV) + -1.285(D/E) + -366.260(NPM) + -74.562(ROA) + 127.876(ROE) 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์พหุถดถอยแบบรวมสมการ 

CONMAT Coefficients T-test Std.Error P-Value 

  Constant 14.867 -.491 7.513 .623 

  PBV 5.896 7.257 2.877 .000 

  DE -1.285 1.436 4.314 .151 

  NPM -366.260 .323 9.188 .747 

  ROA -74.562 -3.004 67.589 .003 

  ROE 127.876 3.568 36.079 .000 

  

       F = 23.694 R Square = 0.146  Adjust R Square = 0.139 Std.Error of Estimate = 94.815 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 

    จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าอตัรามูลค่าทางบญัชี มีความแตกต่างไปจากผลการวิจยัของผูท่ี้ทาํการวิจยัก่อนหนา้น้ี 

โดยอตัรามูลค่าทางบญัชีมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ธาราทิพย ์สิริจินดา 

(2553) บุญนาค เกิดสินธ์ุ (2554) อริษา สุรัสโม (2554) สัณฑพงศ ์คล่องวีระชยั (2557) และสินี ภาคยอุ์ฬาร (2558) 

กล่าวคือ อตัรามูลค่าทางบญัชี มีการปรับข้ึนหรือลดลงจะส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยไ์ปในทิศทางเดียวกนั อย่างมี
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นยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงอตัรามูลค่าทางบญัชีสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยเ์พ่ิมสูงข้ึน จากปัจจยัผลการดาํเนินงานท่ี

ขาดทุนหรือกาํไรได ้ 

     อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญนาค 

เกิดสินธ์ุ (2554) อดิศกัด์ิ อธิมงคล (2554) อริษา สุรัสโม (2554) เบญจพร เดชะ และคณะ (2558) และสินี ภาคย์

อุฬาร (2558) ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ กิตติธชั ถนัดพจนามาตย ์(2553) ธาราทิพย ์สิริจินดา (2553) นนัทนา ศรี

สุริยาภรณ์ (2557) สัณฑพงศ์ คล่องวีระชัย (2557) และชาลินี แสงสร้อย (2558) กล่าวคือ อตัราส่วนน้ีจะแสดง

โครงสร้างเงินทุนของกิจการว่าสินทรัพยข์องกิจการมาจากการกูย้ืม หรือมาจากทุนของกิจการ ถา้อตัราส่วนน้ีสูงมี

โอกาสท่ีกิจการจะไม่สามารถชาํระดอกเบ้ียไดสู้งตามไปดว้ย เน่ืองจากหน้ีสินท่ีมากทาํใหกิ้จการมีภาระผกูพนัท่ีตอ้ง

ชาํระดอกเบ้ียทุกงวดไม่ว่ากิจการนั้นจะกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงต่างจากส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีหากกิจการขาดทุนอาจจะ

พิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลกไ็ด ้

     อตัรากาํไรสุทธิ มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญนาค เกิดสินธ์ุ (2554) อริษา 

สุรัสโม (2554) นนัทนา ศรีสุริยาภรณ์ (2557) และสินี ภาคยอุ์ฬาร (2558) ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ ธาราทิพย ์สิริน

ดา (2553) สัณฑพงศ์ คล่องวีระชัย (2557) และชาลินี แสงสร้อย (2558) กล่าวคือ อัตราส่วนกําไรสุทธิ เป็น

อัตราส่วนท่ีแสดงถึงความสามารถในการทํากําไรสุทธิของกิจการ ถ้าอัตราส่วนกําไรสุทธิสูง จะแสดงถึง

ความสามารถในการทาํกาํไร ขอ้สงัเกตถา้อตัรากาํไรสุทธิสูงยอ่มแสดงถึงนโยบายการกาํหนดราคาขายท่ีดี นโยบาย

การจดัซ้ือและนโยบายการผลิตท่ีดี นอกจากนั้นยงัจะแสดงถึงความสามารถของกิจการในการควบคุมค่าใชจ่้ายใน

การขายและบริหารและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีดีดว้ย 

     อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อริษา สุรัสโม (2554) นนัทนา ศรีสุริยาภรณ์ (2557) 

ชาลินี แสงสร้อย (2558) และสินี ภาคยอุ์ฬาร (2558) ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ กิตติธัช ถนดัพจนามาตย ์(2553) 

ธาราทิพย ์สิริจินดา (2553) และเบญจพร เดชะ และคณะ (2558) อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์สามารถแสดง

รายได้มาจากสินทรัพยท่ี์บริษทัควบคุมอยู่เป็นตัวเลข ท่ีมีประโยชน์ในการเปรียบเทียบบริษทัท่ีแข่งขันกันใน

อุตสาหกรรมเดียวกนั ตวัเลขน้ีจะมีค่าหลากหลายข้ึนอยู่กบัประเภทอุตสาหกรรม อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ทั้ งหมดเป็นการช้ีการใช้ทุนของบริษัทมาก ซ่ึงข้ึนอยู่กับอุตสาหกรรม บริษัทท่ีต้องการการลงทุนเร่ิมต้นสูง

โดยทัว่ไปจะมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยท์ั้งหมดตํ่า 

     อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น หลกัทรัพย ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญนาค เกิดสินธ์ุ (2554) และ

เบญจพร เดชะ และคณะ (2558) ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ กิตติธัช ถนดัพจนามาตย ์(2553) ธาราทิพย ์สิริจินดา 

(2553) อดิศกัด์ิ อธิมงคล (2554) อริษา สุรัสโม (2554) นนัทนา ศรีสุริยาภรณ์ (2557) ชาลินี แสงสร้อย (2558) และ

สินี ภาคยอุ์ฬาร (2558) กล่าวคือ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้เป็นอตัราส่วนท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์ของผู ้

ถือหุ้นจากผลการดําเนินงานของบริษัท ซ่ึงผลการดําเนินงานของบริษัท จะส่งผลถึงความสัมพันธ์กับอัตรา

ผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น และแสดงให้เห็นว่าเงินลงทุนในส่วนของผูถื้อหุ้น จะไดรั้บผลตอบแทนกลบัคืนมาจาก

การดาํเนินการของบริษทันั้น ในอตัราส่วนเท่าไร หากมีค่าสูง แสดงถึงประสิทธิภาพในการหากาํไรสูงดว้ย 

ข้อเสนอแนะ 

     1.  จากการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่าอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติกบัราคา

หลกัทรัพย์ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจวสัดุก่อสร้างมากท่ีสุดคือ อตัรามูลค่าทางบัญชี ซ่ึงมี
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ความสัมพนัธ์กบัทุกบริษทั จาํนวน 13 บริษทั ดงันั้นผูล้งทุนจึงควรใหค้วามสาํคญักบัอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าว

มากกวา่อตัราส่วนทางการเงินตวัอ่ืน 

     2.  การเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจวสัดุก่อสร้างนั้น มีอิทธิพล

มาจากปัจจยัภายนอกดว้ย เช่น สถานการณ์ทางดา้นการเมือง สภาพเศรษฐกิจ นโยบายต่าง ๆการตอบสนองต่อ

ข่าวสารขอ้มูลต่างๆ ดงันั้นในการลงทุนนกัลงทุนควรวิเคราะห์ขอ้มูลจากหลาย ๆ ดา้น เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณา

การลงทุนในหลกัทรัพย ์เพ่ือใหก้ารตดัสินใจในการลงทุน เป็นไปอยา่งถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน 
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การแบ่งกลุ่มผู้ซ้ือขนมสุนัขในจงัหวดันนทบุรี โดยใช้พฤตกิรรมการซ้ือและความ

ต้องการในส่วนประสมการตลาดของขนมสุนัข 

The clustering of dog's snack buyer by buying behavior and marketing mix 

demand in Nonthaburi 

ชัชวตัถ์ วงศ์แสน1  และ ศิริรัตน์ รัตนพทิักษ์2 

Chatchawat Wongsaen and Sirirat Rattanapituk 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อขนมสุนขัในจงัหวดันนทบุรี โดยใชพ้ฤติกรรมการซ้ือและความตอ้งการในส่วนประสม

การตลาดของขนมสุนขั ดว้ยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม แลว้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลให้ได้

ค่าสถิติท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉล่ีย (Mean), การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) 

และการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อย โดยใชก้ารทดสอบ ANOVA และ Chi-Square ซ่ึงผลการศึกษา

พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานะโสด ช่วงอายุ 30-35 ปี ระดบัรายได ้15,001 – 30,000 บาท และ

สามารถแบ่งกลุ่มตวัอย่างผูซ้ื้อขนมสุนัขในจงัหวดันนทบุรีได ้3 กลุ่ม ประกอบดว้ย 1) Modern Love, 2) Natural 

Love  และ 3) Luxury Love โดยกลุ่ม Modern Love และกลุ่ม Luxury Love มีสัดส่วนของจาํนวนกลุ่มตวัอย่างสูง 

และมีพฤติกรรมในการดูแลสุนขัท่ีดีและใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมการตลาดในทุกดา้น 

คาํค้นหา : การแบ่งกลุ่ม, พฤติกรรมผู้บริโภค, ส่วนประสมการตลาด  

 

Abstract 

This research aims to study into the clustering of dog snack buyers in Nonthaburi by using purchase behavior and 

demand in the marketing mix of dog snack. Questionnaire was selected as a data collection method and 

descriptive statistic such as Percentage, Mean and Cluster Analysis were used. In addition, the differences 

between subgroups were tested by using ANOVA and Chi-Square. The results show that, in general, the majority 

of respondents were female, single, aged between 30-35 years with the income of 15,001-30,000 THB. Based on 

the result of this research, it is possible to divide customers into three groups. The groups that are interested in 

analyzing the marketing strategy are Modern Love and Luxury Love, which have high proportion of sample and 

have good behavior of dog care and focus on marketing mix in all aspects. 

Keyword : Cluster Analysis, Customer Behavior, Marketing Mix 
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1.บทนํา 

     เน่ืองด้วยสภาพสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม ทําให้ค่านิยมและทัศนคติในการแต่งงานและใช้ชีวิตคู่

เปล่ียนแปลงไป จากการท่ีประชาชนตอ้งการมีคู่ แต่งงานและมีบุตร ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นการใชชี้วิตโสด ชะลอการ

แต่งงาน รวมถึงการวางแผนครอบครัวและการคุมกาํเนิด ส่งผลใหอ้ตัราการเกิดลดลง ในขณะท่ีอตัราการเพ่ิมข้ึนของ

ผูสู้งอายุมีจาํนวนเพ่ิมข้ึน (สาํมะโนประชากรและเคหะ, 2553) จึงทาํใหค้วามนิยมในการเล้ียงสุนขัเพ่ือเป็นเพ่ือนเล่น

คลายเหงาหรือทดแทนการมีบุตร นอกจากเล้ียงไวเ้ฝ้าบา้นแลว้ มีอตัราเพ่ิมข้ึนเช่นกนั  ทั้งน้ีจากขอ้มูลสถิติท่ีสํารวจ

โดย กรมปศุสัตว์ คร้ังล่าสุดในปี พ.ศ.2557 พบว่า จาํนวนประชากรสุนัขในประเทศไทยท่ีมีเจ้าของ มีจาํนวน 

7,864,912 ตวั สาํรวจจากครัวเรือน จาํนวน 5,501,189 ครัวเรือน มีค่าเฉล่ีย 1 ครัวเรือนต่อสุนขั 1 ตวั (กรมปศุสัตว,์ 

2557)  สอดคลอ้งกบักิจกรรมและงานแสดงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัตวเ์ล้ียง ซ่ึงในปัจจุบนัพบว่ามีมากข้ึน จากขอ้มูลธุรกิจ

อุตสาหกรรมสัตวเ์ล้ียง ปี 2559 พบวา่มีมูลค่า 2.2 หม่ืนลา้นบาท อตัราเติบโต 10-15% ต่อปี ซ่ึงสามารถจาํแนกกลุ่ม

ธุรกิจได ้3 ประเภท ไดแ้ก่  1) ธุรกิจอาหารสัตว ์มีมูลค่า 10,000 ลา้นบาท  2) ธุรกิจโรงพยาบาลสตัว ์มีมูลค่า 7,000 

ลา้นบาท  3) ธุรกิจของใชส้าํหรับสัตวเ์ล้ียง มูลค่า 5,000 ลา้นบาท  ทั้งน้ีจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าสัดส่วน

ของตลาดสัตวเ์ล้ียงท่ีจาํแนกตามชนิดของสัตวเ์ล้ียง มีสัดส่วนสตัวเ์ล้ียงท่ีเป็นสุนขัสูงถึง 50% รองลงมาคือแมว 25% 

และสัตวเ์ล้ียงอ่ืนๆ เช่น กระต่าย ปลา นก คือ 25% (MARKETEER CONTENT 2, 2558) ซ่ึงอนุมานไดว้่าธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสุนขั จะมีแนวโนม้การเติบโตทางธุรกิจท่ีสูงข้ึนและมีความน่าสนใจมากกวา่สตัวเ์ล้ียงชนิดอ่ืน 

     ซ่ึงงานวิจยัน้ี ผูวิ้จยัคาดหวงัว่าผลการศึกษาท่ีได ้จะสามารถใช้อธิบายพฤติกรรมการซ้ือขนมสุนัขและความ

ตอ้งการในส่วนประสมการตลาดของผูเ้ล้ียงสุนขัในแต่ละกลุ่มท่ีแบ่งได ้โดยคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

ทางวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือเป็นประโยชนต่์อผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัสุนขั ในการนาํไปวิเคราะห์เพ่ือวางแผน 

และกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด  รวมถึงพฒันาผลิตภณัฑ ์เพ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการกบัผูเ้ล้ียงสุนขัต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือดว้ยเคร่ืองมือท่ีช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ตามแนวคิด 5W1H  เป็น

คาํถามท่ีตอ้งการคาํตอบใน 6 ประเด็น (นภวรรณ คณานุรักษ์, 2555: 87-96) ประกอบด้วย 1) ผูบ้ริโภคคือใคร? 

(WHO) หมายถึง ใครท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการบริโภคสินคา้ ซ่ึงอาจหมายถึงตวัผูบ้ริโภคเองหรือบุคคลอ่ืน 2) 

ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร? (WHAT) หมายถึง สินคา้หรือบริการใด ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึง

พอใจใหก้บัผูบ้ริโภคได ้3) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือไหร่? (WHEN) หมายถึง โอกาสหรือช่วงเวลาใดบา้ง ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ

สินคา้หรือบริการ 4) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน? (WHERE) หมายถึง สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจาํหน่ายใดบา้งท่ีผูบ้ริโภค

สามารถึงสินคา้หรือบริการนั้นได ้5) ผูบ้ริโภคซ้ือทาํไม? (WHY) หมายถึง เหตุผลใดหรือความจาํเป็นดา้นใด ท่ีทาํ

ให้ผูบ้ริโภคตอ้งการสินคา้หรือบริการนั้น  6) ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร? (HOW) หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนใน

การซ้ือสินคา้หรือบริการ มีรูปแบบใดบา้ง ซ่ึงคาํตอบท่ีไดส้ามารถนาํมาวิเคราะห์เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัและอิทธิพลท่ีมี

ผลต่อพฤติกรรม ตลอดจนนาํมาพฒันากลยทุธ์เพ่ือตอบตอบสนองและสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภค 

     ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix / 4P’s) เป็นทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการนาํองคป์ระกอบสําคญั 4 ดา้น 

มาจดัสรรร่วมกนัให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกนั เพ่ือนาํเสนอขายผลิตภณัฑ์ในตลาดเป้าหมาย สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคได ้โดยองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 4 ทั้งดา้น (อดุลย ์จาตุ

รงคกลุ, 2542) 
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1) ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีนาํเสนอขายให้กบัผูบ้ริโภค โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการและ

สร้างความพึงพอใจให้กับผูบ้ริโภคได้ ในรูปแบบท่ีสัมผสัได้ เช่น ลกัษณะของบรรจุภัณฑ์, สี กล่ิน รส ของ

ผลิตภณัฑ ์ และรูปแบบท่ีสัมผสัไม่ได ้เช่น ตราสินคา้, ช่ือเสียง หรือการรับประกนั  2) ราคา (Price) หมายถึง การ

กาํหนดมูลค่าของผลิตภณัฑ ์โดยเปรียบเทียบราคากบัคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้น ซ่ึงตอ้งมีความคุม้ค่าและสร้างการ

ยอมรับใหก้บัผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจซ้ือได ้ 3) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางต่างๆ ท่ีใชใ้น

การนาํเสนอขายและกระจายผลิตภณัฑ ์เช่น การจาํหน่ายผา่นทางหนา้ร้าน, การจาํหน่ายผา่นทางออนไลน ์หรือการ

จาํหน่ายผ่านทางตวัแทนจาํหน่าย  4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การทาํกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 

เพ่ือส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการและตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์เช่น การโฆษณา, การจดัแสดงสินคา้, การลด

ราคา, การแถมสินคา้ หรือการใหร้างวลั เป็นตน้ 

ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคและความตอ้งการในส่วนประสมการตลาด จะถูกนาํมากาํหนดใหมี้

ความเหมาะสมตามแต่ละส่วนตลาด โดยต้องคาํนึงถึงความแตกต่างในความตอ้งการ ทรัพยากร ทัศนคติของ

ผูบ้ริโภค (วารุณี ตนัติวงศว์าณิช และคณะ, 2545: 130)  

การตลาดรวม   การตลาดแบบแบ่งส่วน  การตลาดกลุ่มยอ่ย  การตลาดจุลภาค 

     การตลาดรวม (Mass Marketing) การผลิตสินค้าจาํนวนมากๆ และใช้การส่งเสริมการตลาดให้ครอบคลุม

ผูบ้ริโภคจาํนวนมาก ซ่ึงการทาํตลาดรวมจะทาํใหไ้ดต้ลาดท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนจะทาํใหมี้ตน้ทุนในการผลิตท่ีลดตํ่าลง 

สามารถสร้างกาํไรได้มากข้ึน,  การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) หมายถึง การจาํแนกตลาดออกเป็น

กลุ่มๆ โดยใชปั้จจยัเร่ืองความตอ้งการ ลกัษณะตลาด หรือตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั,  การตลาดกลุ่ม

ย่อย (Niche marketing) หมายถึง ตลาดกลุ่มย่อยๆ ท่ีถูกกาํหนดให้แคบลง ดว้ยการกาํหนดกลุ่มตามลกัษณะเฉพาะ

ของกลุ่มท่ีแสวงหาผลประโยชน์เดียวกัน,  การตลาดจุลภาค (Micro marketing) คือการกาํหนดผลิตภัณฑ์และ

โปรแกรมทางการตลาดใหมี้ความเหมาะสมกบัรสนิยมของบุคคล 

 

3. วธีิการศึกษา 

     การศึกษาการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อขนมสุนัขในจงัหวดันนทบุรี โดยใช้พฤติกรรมการซ้ือและความตอ้งการในส่วน

ประสมการตลาดของขนมสุนัข เป็นการศึกษาเชิงสํารวจและใช้เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

(Questionnaire)  ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนคาํถามหลกั 2 ส่วนไดแ้ก่  1) ชุดคาํถามเพ่ือประเมินระดบัการกระทาํดว้ย

มาตรวดั Likert scale ของพฤติกรรมการซ้ือขนมสุนัข โดยกาํหนดคาํถามออกเป็นส่วน ตามหลกัการวิเคราะห์

พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยแนวคิด 5W1H  ซ่ึงประกอบดว้ย Who, What, When, Where, Why และ How  จาํนวน 30 

ขอ้  2) ชุดคาํถามเพ่ือประเมินระดบัความตอ้งการดว้ยมาตรวดั Likert scale ของส่วนประสมการตลาดของขนมสุนขั 

โดยกาํหนดคาํถามตามส่วนประกอบของทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix /4P’s) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์

(Product) จาํนวน 12 ขอ้, ดา้นราคา (Price) จาํนวน 5 ขอ้, ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) จาํนวน 5 ขอ้ และดา้น

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) จาํนวน 8 ขอ้  โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มหลาย

ขั้นตอน (Multi-stage Cluster Sampling) โดยแบ่งพ้ืนท่ีในการเก็บข้อมูลตามเขตอาํเภอในจังหวดันนทบุรี ซ่ึง

ประกอบดว้ย เขตอาํเภอเมืองนนทบุรี, เขตอาํเภอไทรนอ้ย, เขตอาํเภอบางกรวย, เขตอาํเภอบางบวัทอง, เขตอาํเภอ

บางใหญ่ และเขตอาํเภอปากเกร็ด 
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     ในการศึกษาคร้ังน้ีได้กาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของเครซ่ีและมอร์แกน (Krecie and 

Morgan, 1970) ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95%  ระดบัความคลาดเคล่ือน (Margin of Error, 

H) ท่ี ±5% ซ่ึงและจาํนวนประชากร (Population, N) คือผูท่ี้อาศยัอยู่ในจงัหวดันนทบุรีและมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป 

จาํนวน 945,099 คน (สาํนกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2559) ซ่ึงทาํให้ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่างสําหรับ

การศึกษาคร้ังน้ีเท่ากบั 385 คน  โดยนาํขอ้มูลทั้งหมดจากแบบสอบถามมาประมวลผลเพ่ือหาค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อย

ละ (Percentage), ค่าเฉล่ีย (Mean) และการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) ดว้ยวิธี Hierarchical (Ward’s 

Method) และ K-Means จากนั้นจึงวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อย โดยใชก้ารทดสอบ ANOVA และ Chi-

Square 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจาํนวน 362 คน คิดเป็นร้อยละ 94  ช่วงอายุส่วนใหญ่

อยู่ระหว่าง 30-35 ปี มีจาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 26  มีสถานะภาพโสด จาํนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 64.9 

ระดบัรายไดส่้วนใหญ่อยูใ่นช่วง 15,001 – 30,000 บาท มีจาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4 

แผนภาพท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียระดบัการกระทาํของพฤติกรรมผูซ้ื้อขนมสุนขัในจงัหวดันนทบุรี 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 

กลุ่มท่ี.. กลุ่มท่ี k 

 

ช่ือตวัแปร          ประเภทตวัแปร  มาตรวดัท่ีใช ้

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (5W1H)              Behavior          มาตรวดัระดบัการกระทาํ 

ความตอ้งการในส่วนประสมการตลาด      Motivation   มาตรวดัระดบัความตอ้งการ 

ประชากรกลุ่มยอ่ย 

ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นจงัหวดั

นนทบุรี อาย ุ18 ปี ข้ึน

ไป 

ประชากรท่ีจะศึกษา 

ตวัแปรท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มยอ่ย (ขอ้มูลเชิงปริมาณ) 
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        จากแผนภาพท่ี 1 ผลการศึกษาพฤติกรรมผูซ้ื้อขนมสุนขัในจงัหวดันนทบุรี พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้

ความสําคัญในดา้นของโอกาสในการซ้ือขนมสุนัข (WHEN) มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.28  รองลงมาคือสถานท่ีจัด

จาํหน่ายขนมสุนขั (WHERE) ค่าเฉล่ีย 2.89 และลาํดบัถดัมาคือลกัษณะของขนมสุนขัท่ีซ้ือ (WHAT) ค่าเฉล่ีย 2.87 
 

แผนภาพท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียความตอ้งการในส่วนประสมการตลาดของผูซ้ื้อขนมสุนขัในจงัหวดันนทบุรี 

 
 

     จากแผนภาพท่ี 2 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตอ้งการในส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

สูงสุด ค่าเฉล่ีย 4.26 รองลงมาคือความตอ้งการในส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ีย 3.94  

ลาํดบัถดัมาคือความตอ้งการในส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ค่าเฉล่ีย 3.47 และลาํดบัสุดทา้ยคือ

ความตอ้งการในส่วนประสมการตลาดดา้นราคา ค่าเฉล่ีย 3.39 

     ทั้งน้ีผลจากการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) ดว้ยวิธี Hierarchical (Ward’s Method) และ K-Means 

แลว้วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อย โดยใช้การทดสอบ ANOVA และ Chi-Square ทาํให้จาํแนกกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้ง 385คน ไดเ้ป็น 3 กลุ่มยอ่ย ดงัสรุปตามตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 สรุปลกัษณะพฤติกรรมการซ้ือและความตอ้งการในส่วนประสมการตลาดของแต่ละกลุ่มย่อย 

พฤตกิรรมการซ้ือและความ

ต้องการในส่วนประสมการตลาด 
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 

ความตอ้งการในส่วนประสม

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์

ใหค้วามสาํคญักบัคุณค่า

ทางโภชนาการและ

คุณประโยชนท่ี์สุนขัจะ

ไดรั้บ เช่น ช่วยบาํรุงขน 

บาํรุงกระดูก ขดัฟัน 

ใหค้วามสาํคญักบั

ลกัษณะของบรรจุภณัฑ ์

ท่ีมองเห็นผลิตภณัฑ,์  มี

ซิปลอ็คและระบุ

ส่วนผสมท่ีใช ้

ใหค้วามสาํคญักบัคุณค่า

ทางโภชนาการและ

คุณประโยชนท่ี์สุนขัจะ

ไดรั้บ เช่น ช่วยบาํรุงขน 

บาํรุงกระดูก ขดัฟัน 

ความตอ้งการในส่วนประสม

การตลาดดา้นราคา 

นิยมความคุม้ค่าซ้ือแพค็

ใหญ่ไดร้าคาถูกกวา่, ชอบ

สินคา้ขนาดทดลอง ราคา

ไม่สูง 

นิยมใชบ้ตัรเครดิตใน

การชาํระค่าสินคา้, ให้

ความสาํคญักบัความ

เหมาะสมของปริมาณ

สินคา้และราคา 

นิยมความคุม้ค่าซ้ือแพค็

ใหญ่ไดร้าคาถูกกวา่, 

ชอบสินคา้ขนาดทดลอง 

ราคาไม่สูง 

ความตอ้งการในส่วนประสม

การตลาดดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย 

ชอบซ้ือขนมสุนขัในร้าน

สะดวกซ้ือ และตอ้งการให้

มีตวัอยา่งขนมสุนขัให้

ทดลองชิมดว้ย 

ชอบซ้ือขนมสุนขัผา่น

ช่องทางออนไลน์

มากกวา่ในร้านสะดวก

ซ้ือ 

ชอบซ้ือขนมสุนขัใน

ร้านสะดวกซ้ือ และ

ตอ้งการใหมี้ตวัอยา่ง

ขนมสุนขัใหท้ดลองชิม

ดว้ย 

ความตอ้งการในส่วนประสม

การตลาดดา้นการส่งเสริม

การตลาด 

มีความสนใจกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาด 

โดยเฉพาะกิจกรรม

ช่วยเหลือสงัคม, จดั

รายการของแถม 

มีความสนใจกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาดบา้ง 

โดยเฉพาะการจดั

รายการท่ีมีของแถมและ

ไดส่้วนลด 

มีความสนใจกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาด 

โดยเฉพาะกิจกรรม

ช่วยเหลือสงัคม, จดั

รายการของแถม 

ความถ่ีในการซ้ือ เฉล่ียเดือนละคร้ัง เฉล่ียสปัดาห์ละคร้ัง เฉล่ียเดือนละคร้ัง 

ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ขนมสุนขั 

โฆษณาและรีวิวขนมสุนขั

ในอินเตอร์เน็ท 
บุคคลอ่ืนในบา้น สตัวแพทย ์

สถานท่ีท่ีมกัจะไปซ้ือขนมสุนขั

บ่อยท่ีสุด นอกจาก Pet Shop 

หา้งสรรพสินคา้และ

ร้านคา้สะดวกซ้ือ 

งานแสดงสินคา้สตัว์

เล้ียง 

หา้งสรรพสินคา้และ

ร้านคา้สะดวกซ้ือ 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือขนมสุนขั อยากใหสุ้นขัไดรั้บ

สารอาหารเพ่ิมเติม 

ใชฝึ้กสุนขัหรือใหเ้ป็น

รางวลั 

อยากใหสุ้นขัไดรั้บ

สารอาหารเพ่ิมเติม 
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5. สรุปผลการศึกษา 

     งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมของผูซ้ื้อขนมสุนขั ซ่ึงไดมี้การประยกุตแ์ละนาํทฤษฎีพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

(นภวรรณ คณานุรักษ์, 2555: 87-96) ท่ีกล่าวว่า ในการทําธุรกิจ จะต้องรู้จักลูกค้าในแต่ละกลุ่ม และสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มได ้โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ดว้ยแนวคิด 5W 

1H มาใช้กับการศึกษาพฤติกรรมของผูซ้ื้อขนมสุนัข ประกอบดว้ย 6 ประเด็น ได้แก่ บุคคลท่ีมีส่วนในการซ้ือ 

(WHO), ลกัษณะของขนมสุนขัท่ีซ้ือ (WHAT), โอกาสในการซ้ือขนมสุนขั (WHEN), สถานท่ีจดัจาํหน่ายขนมสุนขั 

(WHERE), เหตุผลท่ีซ้ือขนมสุนัข (WHY), รูปแบบในการซ้ือขนมสุนัข (HOW) จากงานวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้นพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโอกาสในการซ้ือขนมสุนขั โดยมีคาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด

คือ ท่านซ้ือขนมสุนขัเม่ือของเดิมใกลห้มด ส่วนค่าเฉล่ียในดา้นพฤติกรรมท่ีรองลงมาเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีจดัจาํหน่าย

ขนมสุนขั ซ่ึงคาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ท่านซ้ือขนมสุนขัท่ีร้าน Pet Shop  นอกจากน้ีแลว้งานวิจยัน้ียงัไดน้าํความ

ตอ้งการในส่วนประสมการตลาดของขนมสุนขั โดยใชท้ฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2542) ว่า

ดว้ยการนําองค์ประกอบสําคัญ 4 ดา้น มาจดัสรรร่วมกนัให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกนั เพ่ือนําเสนอขาย

ผลิตภณัฑ์ในตลาดเป้าหมาย เพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคได ้

องคป์ระกอบทั้ง 4 ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product), ราคา (Price), ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริม

การตลาด (Promotion) จากงานวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียสูงสุดสาํหรับความตอ้งการในส่วนประสม

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์โดยมีคาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้นน้ี คือ ท่านตอ้งการขนมสุนขัท่ีช่วยบาํรุงขนสุนขั  ส่วน

ค่าเฉล่ียรองลงมาสําหรับความตอ้งการในส่วนประสมการตลาด คือดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงคาํถามท่ีมีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุดในดา้นน้ี คือ ท่านตอ้งการซ้ือขนมสุนขัท่ีผูผ้ลิตเป็นผูส้นบัสนุนการช่วยเหลือสุนขัจรจดั 

     เม่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อขนมสุนขัในจงัหวดันนทบุรี โดยใชพ้ฤติกรรมการซ้ือขนมสุนัข

และความต้องการในส่วนประสมการตลาดของขนมสุนัข มาแบ่งกลุ่มตามการแบ่งส่วนตลาดและกาํหนดตลาด

เป้าหมาย (Market Segmentation and Targeting) ดว้ยการใช้ความแตกต่างในความตอ้งการ ทรัพยากร ทศันคติของ

ผูบ้ริโภค และใชค้วามแตกต่างน้ีมาแบ่งผลิตภณัฑแ์ละบริการใหมี้ความเหมาะสมกบัผูบ้ริโภค (วารุณี ตนัติวงศว์าณิช 

และคณะ, 2545: 130) 

     กลุ่มท่ี 1 เป็นส่วนตลาดท่ีอยู่ช่วงวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ หรือช่วงอายุ 30-35 ปี มีรายไดป้านกลาง มีความพิถีพิถนัใน

การเลือกซ้ือขนมสุนัข ให้ความสําคัญกับส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในส่วนคุณค่าและ

คุณประโยชน์ของสินคา้ ไดแ้ก่ ความตอ้งการขนมสุนขัท่ีช่วยบาํรุงขน บาํรุงกระดูก และช่วยขดัฟัน รวมถึงการให้

ความสาํคญัในดา้นพฤติกรรมการซ้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ตรวจสอบขอ้มูลสินคา้ และสารอาหารท่ีสุนขัจะไดรั้บ

เพ่ิมเติมจากการกินขนมสุนขั โดยผ่านช่องทางออนไลนก่์อนตดัสินใจซ้ือเสมอ ผูวิ้จยัจึงไดใ้หค้าํจาํกดัความของกลุ่ม

ท่ี 1 วา่เป็นกลุ่มท่ีมีห่วงใยเร่ืองคุณค่าทางอาหารเป็นหลกั หรือเรียกวา่ Nutrition Care 

     กลุ่มท่ี 2 เป็นส่วนตลาดท่ีอยู่ในช่วงวยัผูใ้หญ่ตอนกลาง หรือช่วงอายุ 36-41 ปี มีรายได้ปานกลาง มีความ

รอบคอบในการใชจ่้าย ใหค้วามสําคญักบัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์โดยเฉพาะในส่วนบรรจุภณัฑแ์ละ

ขอ้มูลสินคา้ ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑท่ี์สามารถมองเห็นผลิตภณัฑ์ไดช้ดัเจน มีซิปล็อคเพ่ือเก็บรักษาผลิตภณัฑ ์และการ

ระบุส่วนผสมของผลิตภณัฑ์ รวมถึงการให้ความสําคญัในดา้นพฤติกรรมการซ้ือ โดยเฉพาะในประเด็นการซ้ือ

อย่างไร (HOW) เช่น การซ้ือขนมสุนขัทุกสัปดาห์ การซ้ือขนมสุนขัโดยดูจากแค็ตตาลอ็ค ปริมาณการซ้ือขนมสุนขั
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ต่อคร้ัง  และการซ้ือขนมในงานแสดงสินคา้สัตวเ์ล้ียง ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีสินค้าท่ีไดรั้บการส่งเสริมการตลาดใน

รูปแบบต่างๆ มีความคุม้ค่าในการเลือกซ้ือ ผูวิ้จยัจึงไดใ้หจ้าํกดัความของกลุ่มท่ี 2 วา่เป็นกลุ่มท่ีมีตอ้งการความคุม้ค่า

ในการเลือกซ้ือเป็นหลกั หรือเรียกวา่ Worthy Care   

     กลุ่มท่ี 3  เป็นส่วนตลาดท่ีอยู่ในช่วงวยัผูใ้หญ่ตอนกลาง หรือช่วงอายุ 36-41 ปี  มีรายไดต้ั้งแต่ปานกลางจนถึงสูง 

มีความพิถีพิถนัในการเลือกซ้ือขนมสุนขั ใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์โดยเฉพาะในส่วน

คุณค่าและคุณประโยชน์ของสินคา้ เช่นเดียวกบักลุ่มท่ี 1 แต่มีความแตกต่างในดา้นพฤติกรรมการซ้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ใหค้วามสาํคญัของวตัถุดิบท่ีใช ้ไดแ้ก่ การนาํผกัและผลไมอ้บแหง้ หรือหนงัววัมาใชใ้นการผลิตขนมสุนขั และซ้ือ

ขนมสุนขัตามคาํแนะนาํของสัตวแพทย ์ ซ่ึงผูวิ้จยัไดใ้ห้คาํจาํกดัความของกลุ่มท่ี 3 ว่าเป็นกลุ่มท่ีให้ความสาํคญักบั

สุขภาพและสุขอนามยัของสุนขัเป็นหลกั หรือเรียกวา่ Health Care 

 

ข้อเสนอแนะ 

    จากการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อขนมสุนขัในจงัหวดันนทบุรี โดยใชพ้ฤติกรรมการซ้ือและความตอ้งการในส่วน

ประสมการตลาดของขนมสุนัข สามารถสรุปขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 

ดงัน้ี 

1) พฒันาสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 1.1) บรรจุภณัฑ์ ท่ีตอ้งมองเห็น

สินค้าได้ชัดเจน แสดงข้อมูล ส่วนประกอบ และคุณประโยชน์ท่ีสุนัขจะได้รับ ด้วยรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย  1.2) 

คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ท่ีควรมุ่งเนน้ในการเสริมสร้างประโยชน์ต่อร่างกายสุนขัโดยเฉพาะ เช่น ขนมสุนขัท่ีช่วย

บาํรุงขนและผิวหนงัหรือขนมสุนขัท่ีช่วยบาํรุงกระดูกและขอ้ต่อ เป็นตน้ 

2) สร้างช่องทางจดัจําหน่ายใหม่ นอกจาก Online โดยเพ่ิมเติมในส่วน Offline ได้แก่ ร้าน Pet Shop และ

โรงพยาบาลสัตว ์โดยให้ตาํแหน่งสินคา้อยู่ในส่วนของขนมหรืออาหารเสริมสุขภาพ ไม่ใช่ขนมขบเค้ียวของสุนขั

ทัว่ไป 

3) ส่งเสริมการตลาดอย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึงแบ่งได ้2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 3.1) จดัทาํเน้ือหา (Content) และการส่งเสริม

การตลาด (Promotion) ท่ีน่าสนใจ บนช่องทาง Online ดว้ยการ Post รูปภาพ บน Facebook Fan page หรือการทาํ 

Google Adword  3.2) มีสินคา้ตวัอยา่งแถม หรือตวัอยา่งสินคา้ใหท้ดลองชิม ณ จุดขาย ในส่วนช่องทาง Offline  
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ปัจจยัในการใช้รถตู้สาธารณะของผู้ใช้บริการบริเวณท่ารถตู้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ                 
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2 

Chaiyapat Janukit and Kulachet Mongkol 

 

บทคดัย่อ 

      รายงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัในการใช้รถตูส้าธารณะของผูใ้ช้บริการบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ัยสมรภูมิ มี

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยในการใช้รถตู้สาธารณะของผูใ้ช้บริการบริเวณท่ารถตู้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

พฤติกรรมการใชร้ถตูส้าธารณะบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ยัสมรภูมิและเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัในการใชร้ถตู้

สาธารณะบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ยัสมรภูมิ โดยวิธีการสาํรวจจากผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสาร จาํนวน 400 คนการวิจยั

น้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติ T–Test F-

Testและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 

การศึกษาพบวา่ผูใ้ชบ้ริการรถตูส้าธารณะบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ยัสมรภูมิส่วนมากเป็นเพศชายมีอายุอยู่

ในช่วง 20-30 ปีมากท่ีสุดและส่วนใหญ่มีสภาพโสด มีระดบัการศึกษาในระดบัตํ่ากว่ามธัยมศึกษามากท่ีสุด ส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้มากท่ีสุดตํ่ากว่า 10,000 บาทมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่มี

วตัถุประสงคใ์นการเดินทางเพ่ือไปทาํงานและจะใชบ้ริการในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเชา้ (06.30 - 09.30 น.) สาํหรับ

ระยะเวลาท่ีรอใชบ้ริการพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้เวลาในการรอรถตูผู้โ้ดยสารประมาณ 6-10 นาที ใน

การศึกษาปัจจยัในการใชร้ถตูส้าธารณะของผูใ้ชบ้ริการบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ยัสมรภูมิ พบวา่ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการ

รถตูส้าธารณะให้ความสําคญัในระดบัมาก 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นอตัราค่าโดยสาร ความสะดวกสบายในการเลือกใช้

บริการ ความสะดวกสบายในขณะใชบ้ริการ ความปลอดภยัในการใชบ้ริการและระยะเวลาระหว่างการใชบ้ริการ 

จากผลการวิจัยคร้ังน้ีสรุปได้ว่าการศึกษาพบว่าผูใ้ช้บริการรถตู้สาธารณะบริเวณท่ารถตู้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ส่วนมากเป็นเพศชายมีอายอุยูใ่นช่วง 20-30 ปีมากท่ีสุดและส่วนใหญ่มีสภาพโสด มีระดบัการศึกษาในระดบัตํ่ากว่า

มธัยมศึกษามากท่ีสุด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายไดม้ากท่ีสุดตํ่ากว่า 10,000 บาทมาก

ท่ีสุด โดยส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางเพ่ือไปทาํงานและจะใชบ้ริการในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเชา้ (06.30 

- 09.30 น.) สาํหรับระยะเวลาท่ีรอใชบ้ริการพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการรอรถตูผู้โ้ดยสารประมาณ 

6-10 นาที ในการศึกษาปัจจยัในการใชร้ถตูส้าธารณะของผูใ้ชบ้ริการบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ยัสมรภูมิ พบว่า

1
 นกัศึกษาปริญญาโท วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพฯ 10120 

2
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพฯ 10120 

                                                           



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                                   311 

 

ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการรถตูส้าธารณะใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นอตัราค่าโดยสาร ความสะดวกสบาย

ในการเลือกใชบ้ริการ ความสะดวกสบายในขณะใชบ้ริการ ความปลอดภยัในการใชบ้ริการและระยะเวลาระหวา่ง

การใชบ้ริการ จากผลการวิจยัคร้ังน้ีสรุปไดว้่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศต่างกนัมีผลต่อการใชร้ถตูส้าธารณะบริเวณท่ารถตู ้

อนุสาวรียช์ัยสมรภูมิ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุต่างกันมีผลต่อการใชร้ถตู ้

สาธารณะบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ยัสมรภูมิ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพ

สมรสต่างกนัมีผลต่อการใชร้ถตูส้าธารณะบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ยัสมรภูมิ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีผลต่อการใชร้ถตูส้าธารณะบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ยัสมรภูมิ แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพต่างกนัมีผลต่อการใชร้ถตูส้าธารณะบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรีย์

ชยัสมรภูมิ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้ต่างกันมีผลต่อการใช้รถตู ้

สาธารณะบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ยัสมรภูมิ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

Abstract 

 This research aimed to study factors associated with passenger usage of public van service around the 

Victory Monument by analyzing passenger demography and behavior which affected their factors.  The sample 

were consisted of 400 passenger around Victory Monument.  This research was quantitative research and 

questionnaires were used as an instrument.  In addition data were analyzed using by frequency, percentage, mean, 

standard deviation, independent samples T–Test, F-Test and one way ANOVA test.   

  The findings revealed that the majority of passengers were male, aged between 20-30 years old, 

single, holding under high school.  They also worked as government officers and state enterprise employees, with 

income less than 10,000 baht per month. They often went to work during 06.30 - 09.30 am. The average of waiting 

time was 6 – 10 minutes.  The research also stated that passengers around the Victory Monument gave preference 

to five factors as follows:  the fare rate, convenience to use service, comfort and safety of service, and travel time. 

The results of this study showed that the different sex have different effects on the use of public van (p<. 05) . 

Different age have different effects on the use of public van (p<.05). Different marriage status have different effects 

on the use of public van (p>. 05) .  Different education have different effects on the use of public van (p<. 05) . 

Different job have different effects on the use of public van (p<.05). Lastly, different income have different effects 

on the use of public van (p<.05).            
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บทนํา 

  กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 1,569 ตารางกิโลเมตรและเป็นเมืองท่ีมี

ประชากรอาศยัมากท่ีสุดในประเทศไทย ตามทะเบียนราษฎร มีประชากรจาํนวน 5,686,646 คน กรุงเทพมหานคร

เตม็ไปดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกและมีระบบขนส่งสาธารณะท่ีค่อนขา้งครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เช่น รถโดยสารประจาํ

ทาง รถแท็กซ่ี รถตูส้าธารณะ ระบบรถไฟฟ้าต่างๆและเรือโดยสารประจาํทาง เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการ

เดินทางและเป็นทางเลือกในการเ ล่ียงการใช้รถส่วนตัวประโยชน์ถึงการช่วยลดจํานวนจราจรติดใน

กรุงเทพมหานคร จาํนวนประชากรท่ีมีจาํนวนมากย่อมส่งผลถึงการใชร้ถบนทอ้งถนนให้มีความหนาแน่นตามมา

ด้วย ประชากรในกรุงเทพมหานครนั้นมีทั้ งท่ีเป็นแรงงานข้ามชาติและประชาชนจากต่างจังหวดัซ่ึงไม่ไดข้ึ้น

ทะเบียนราษฎรท่ีกรุงเทพมหานครจาํนวนมาก กรุงเทพมหานครซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีรถติดเป็นอนัดบัตน้ๆของ

โลกมีการจราจรท่ีหนาแน่นตลอดทั้งปี การเติบโตอย่างรวดเร็วของกรุงเทพมหานครขาดการวางผงัเมือง ทาํให้

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานไม่เพียงพอ ถนนท่ีจาํกดัและการใชร้ถส่วนบุคคลอยา่งกวา้งขวางส่งผลใหเ้กิดปัญหาจราจร

แออดั ส่วนหน่ึงมาจากจาํนวนรถยนต์ส่วนตวัท่ีประชากรในเขตกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ีชั้นใน พ้ืนท่ีชั้นนอกและ

ปริมณฑล ขบัข่ีเขา้มาในตวัเมืองเพ่ือจุดประสงค์ท่ีหลากหลาย โดยตวัเลขรถจดทะเบียน (สะสม) ในช่วงเดือน

กุมภาพนัธ์ของปีพ.ศ. 2560 ในกรุงเทพมหานคร มีจาํนวนมากถึง 9,430,837 คนั ขอ้มูลอา้งอิงจาก: กรมการขนส่ง

ทางบก  ในมุมมองของผูวิ้จยัเล็งเห็นว่าระบบขนส่งสาธารณะท่ีเหมาะสม ความสะดวกสบายและการ

ตอบสนองความต้องการได้ดีท่ีสุด ได้แก่ รถตู้สาธารณะ ซ่ึงเป็นช่องทางเลือกท่ีสําหรับการเดินทางในเขต

กรุงเทพมหานครเพราะรถตูท่ี้เปิดใหบ้ริการมีจาํนวนมากและครอบคลุมทุกเขตพ้ืนท่ี การใหบ้ริการรถตูส้าธารณะ

ใหบ้ริการในเสน้ทางกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั รัศมีระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร ภายใตก้ารดูแลของบริษทั ขนส่ง 

จาํกดั (บขส.) ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูวิ้จยัตอ้งการศึกษาแรงจูงใจในการใชบ้ริการระบบขนส่งสาธารณะประเภทรถตู ้

ซ่ึง เป็นท่ีนิยมอยา่งต่อเน่ือง ปัจจยัและวตัถุประสงคท่ี์เป็นตวัส่งเสริมใหเ้กิดแรงจูงใจหลากหลาย ทั้งน้ีรถตูส้าธารณะ 

สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนท่ีดาํเนินชีวิตอย่างเร่งรีบดว้ยสภาวะบีบบงัคบัในสังคมเมืองท่ี

สามารถช่วยลดเวลาในการเดินทางไดม้ากกว่ารถยนตส่์วนบุคคล จากสภาวะดงักล่าวท่ีมีจาํนวนประชากรนิยมใช้

การเดินทางดว้ยรถตูส้าธารณะมีจาํนวนเพ่ิมข้ึน ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแรงจูงใจในการเลือกใชบ้ริการรถตู้

สาธารณะของประชาชนบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ยัสมรภูมิ       

 

1.1 ประโยชน์ทีค่าดว่าได้รับ 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัในการใชร้ถตูส้าธารณะของผูใ้ชบ้ริการบริเวณท่ารถตูอ้นุสาสรียช์ยัสมรภูมิ คาดว่าจะ

ไดรั้บประโยชนด์งัน้ี          

 1.1.2 ทาํใหท้ราบปัจจยัของผูใ้ชบ้ริการท่ีเลือกใชบ้ริการรถตูส้าธารณะบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ยัสมรภูมิ 

เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุง คุณภาพ     

 1.1.3 ทาํใหท้ราบแนวทางในการสร้างแรงจูงใจใหม้าใชบ้ริการรถตูส้าธารณะบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ยั

สมรภูมิมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดการใชร้ถยนตส่์วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร  
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1.2 กรอบแนวคิดในการวจัิย         

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัในการใชร้ถตูส้าธารณะของผูใ้ช้บริการบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ยัสมรภูมิ ผูวิ้จยั

นาํมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจยัไดด้งัน้ี 

  

ตวัแปรอสิระ             ตวัแปรตาม   

ปัจจยัส่วนบุคคล (ประชากรศาสตร์)                                    

- เพศ                          - อาย ุ                                                                 

- สถานภาพสมรส     - อาชีพ                                                        

- ระดบัการศึกษา       - รายไดต่้อเดือน 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม          

 แนวคิดทฤษฎีท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี ประกอบดว้ยแนวคิดและทฤษฏีเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภค พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค หมายถึง การตดัสินใจและการกระทาํของคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 

2538:106) ลกัษณะของการแสดงออกทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอาจจะมีกระบวนการทางดา้นจิตวิทยาและสังคม

วิทยาต่างๆท่ีมีส่วนในการสร้างและขดัเกลาทศันคติและค่านิยมของเขาอยู่ก่อนแลว้ โดยท่ีรูปแบบพฤติกรรมผูซ้ื้อ 

(Consumer Behavior Models) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการ

กระตุน้ (Stimulus) ท่ีทาํใหเ้กิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ความรู้สึกนึกคิดของผู ้

ซ้ือจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆของผูซ้ื้อ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539:110-112) ประกอบดว้ย ส่ิงกระตุน้ ความรู้สึก

นึกคิดของผูซ้ื้อ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางจิตวิทยา นอกจากน้ีงานวิจยัของ (ชยัวฒัน ์ศรีสวสัด์ิและธนเดช ขา้มสมุทร, 

2555:31-32) ยงัไดก้ล่าวถึงปัจจยัส่วนบุคคล เช่น อายุ อาชีพ รายได ้การศึกษาและเช่นเดียวกบังานวิจยัของ (ศรัญญา 

แกว้ศรี) กล่าวถึงปัจจยัส่วนบุคคล เช่น สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจ

ของผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารปรับอากาศเส้นทางสุราษฎร์-กรุงเทพฯ ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี    

 

3. วธีิการศึกษา           

 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามผูใ้ชบ้ริการรถตู้

บริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ัยสมรภูมิ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือดว้ยการ

ทดสอบความเท่ียงตรง (Validity Test) โดยผูท้รงคุณวฒิุในสาขา และการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability Test) โดยนาํ

แบบสอบถามจาํนวน 30 ชุด มาหาค่า Cronbach’s Alpha Coefficient โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ไดค่้า Alpha = .487 

ปัจจยัในการใช้รถตู้สาธารณะของ

ผู้ใช้บริการบริเวณท่ารถตู้อนุสาวรีย์ชัย

สมรภูม ิ                                                                                   

- อตัราค่าโดยสาร         - ระยะเวลา                                   

- ความสะดวกสบาย     - ความปลอดภยั                      

- ผูใ้หบ้ริการ 

พฤตกิรรมการใช้รถตู้สาธารณะ                            

- วตัถุประสงคห์ลกัในการเลือกใชบ้ริการ                         

- เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการ                                                 

- ความถ่ีโดยเฉล่ียในการเลือกใชบ้ริการ                         

- ช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการ                                                           

- ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีรอใชบ้ริการ 
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ช้บริการรถตูบ้ริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ัยสมรภูมิ โดยไดก้ลุ่ม

ตวัอย่างจาํนวน 400 คน ระยะเวลาในการดาํเนินการเก็บขอ้มูลคือระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคม 2560 ถึงเดือน

เมษายน 2560  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการรถตูบ้ริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ยัสมรภูมิ 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย         

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีท่ีใชคื้อแบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยัการใชร้ถตูส้าธารณะของผูใ้ชบ้ริการ

บริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ยัสมรภูมิ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้าํการสร้างเคร่ืองมือจากการศึกษา

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย 3 ส่วนดงัน้ี        

 ส่วนท่ี 1 คาํถามดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการรถตูส้าธารณะท่ีตอบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ 

อาย ุสถานภาพสมรส การศึกษาสูงสุด อาชีพและรายได ้      

 ส่วนท่ี 2 คาํถามดา้นปัจจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชร้ถตูส้าธารณะ ประกอบดว้ย วตัถุประสงคห์ลกั เหตุผล

ในการเลือกใช ้ความถ่ีโดยเฉล่ีย ช่วงเวลาและระยะเวลาในการรอ     

 ส่วนท่ี 3 คาํถามดา้นปัจจยัในการใชร้ถตูส้าธารณะ ในดา้นต่างๆ 6 ดา้นดงัน้ี อตัราค่าโดยสาร (จาํนวน 3 

ขอ้) ความสะดวกสบายในการเลือกใชบ้ริการ (จาํนวน 3 ขอ้) ความสะดวกสบายในขณะใชบ้ริการ (จาํนวน 3 ขอ้) 

ความปลอดภยัในการใชบ้ริการ (จาํนวน 2 ขอ้) ระยะเวลาระหวา่งการใชบ้ริการ (จาํนวน 3 ขอ้) และผูใ้หบ้ริการรถตู้

โดยสาร (จาํนวน 2 ขอ้)   

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล          

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Average) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายใน

ส่วนของขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นประชากรศาสตร์ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ไดแ้ก่ Independent t-test เป็น

การทดสอบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรท่ี 1 และตวัแปรท่ี 2  

 

ผลการศึกษาและอภิปราย         

 จากการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อปัจจยัในการใชร้ถตูส้าธารณะของผูใ้ชบ้ริการบริเวณ

ท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ยัสมรภูมิ จากกลุ่มตวัอย่างจาํนวนทั้งส้ิน 400 คน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล

และพฤติกรรมการใช้รถตู้ท่ีมีผลต่อปัจจยัในการใช้รถตู้สาธารณะของผูใ้ช้บริการบริเวณท่ารถตู้อนุสาวรีย์ชัย

สมรภูมิ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณาไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน สาํหรับอธิบาย

ขอ้มูลส่วนบุคคลและความพึงพอใจของผูรั้บบริการสําหรับการเปรียบเทียบคุณลกัษณะส่วนบุคคลกบัความพึง

พอใจของผูรั้บบริการใชค่้าสถิติ t-test , One-way ANOVA สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุช่วง 20 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบั

การศึกษาตํ่ากว่ามธัยมศึกษา มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายไดต้ํ่ากว่า 10,000 บาท ผลจากการทดสอบ

สมมติฐาน พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศต่างกนั มีอายตุ่างกนั มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีอาชีพต่างกนั มีรายไดต่้างกนั มี
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ผลต่อการใชร้ถตูส้าธารณะบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ยัสมรภูมิ โดยรวมแตกต่างกนัเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั

ท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษางานวิจยัของ ปพิชญา แทนประสาน (2557) ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจใชบ้ริการรถ

ตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ารถตู ้สายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/

พนกังานธนาคาร มีพฤติกรรมการใชบ้ริการรถตูส้าธารณะ ดา้นวตัถุประสงคห์ลกัในการเลือกใชบ้ริการเพ่ือไปทา

งาน ดา้นเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการเพราะความรวดเร็ว ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการเลือกใชบ้ริการไม่แน่นอน 

ดา้นวนัท่ีเลือกใชบ้ริการระหว่างวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ดา้นงบประมาณท่ีใชก้บัริการระหว่าง 41-50 บาทต่อคร้ัง ดา้น

ช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการระหวา่งเชา้และสายและดา้นระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีรอใชบ้ริการระหวา่ง 6-10 นาที 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการเลือกใชไ้ปทาํงาน มีเหตุผลเลิอกใชเ้พราะ

ความประหยดั ใชบ้ริการรถตูน้านๆ คร้ัง ใชบ้ริการรถตูช่้วงเวลาเร่งด่วนช่วงเชา้ (06.30 น. – 09.30 น.) รอใชบ้ริการ

รถตูป้ระมาณ 6–10 นาที สอดคลอ้งกบัผลการศึกษางานวิจยัของ กรรณิการ์ แสงสุริศรี (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันคติ

และพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการรถตูโ้ดยสารร่วมบริการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยกาํหนด

กรณีศึกษาบริเวณอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ ผลการวิจยัพบว่า เหตุผลแรกท่ีเลือกเดินทางโดยรถตู ้คือ ระยะเวลาในการ

เดินทาง รองลงมาคือ ความสะดวกสบาย โดยมีจุดหมายคือ ท่ีทาํงาน กลบับา้นและท่ีเรียน ตามลาํดบั ทั้งน้ีช่วงเวลา

ท่ีใช้บริการรถตูม้ากท่ีสุดคือ 06.00 – 08.59 น. และ 18.00 – 19.59 น. ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80.2 ให้

ความเห็นว่าตอ้งการใชบ้ริการรถตูไ้ปร้อยละ 16.7 ไม่แน่ใจว่าจะใชบ้ริการต่อไป และผูโ้ดยสารร้อยละ 16.7 ให้

ความเห็นวา่ไม่ใชบ้ริการต่อไป       

ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมอยู่ระดับมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 

สะดวกสบายในการเลือกใชบ้ริการเก่ียวขอ้งกบัท่ารถตูมี้การจดัพ้ืนท่ีนัง่รอ มากท่ีสุด รองลงมา ความปลอดภยัใน

การใชบ้ริการใหค้วามสาํคญัสภาพรถพร้อมท่ีจะใหบ้ริการ อตัราค่าโดยสารใหค้วามสาํคญัค่าโดยสารเหมาะสมกบั

ระยะการเดินทาง ระยะเวลาระหว่างการใชบ้ริการให้ความสําคญัถึงท่ีหมายเร็วเพราะรอรถไม่นาน สะดวกสบาย

ในขณะใชบ้ริการใหค้วามสาํคญัรับคนท่ีพอดีกบัท่ีนัง่ ไม่เบียดจนเกินไปและผูใ้หบ้ริการรถตูโ้ดยสารใหค้วามสาํคญั

ความสุภาพของพนกังานท่ีท่ารถตู ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษางานวิจยัของ มริษา ไกรงู (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ความ

พึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการใช้บริการรถตูโ้ดยสารปรับอากาศประจาํเส้นทางมีกรณีศึกษาคือ สายกรุงเทพ–

เพชรบุรี (หมายเลขเสน้ทางเดินรถ 73)  จากผลการวิจยัภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการของรถตู้

โดยสารประจาํทางอยู่ในระดบัความพึงพอใจมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายหมวดพบว่าหมวดท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 

ระยะเวลาในการเดินทาง รองลงมาคือความสะดวกสบายในขณะใหบ้ริการ ความสะดวกการเขา้มาใชบ้ริการ ความ

ปลอดภยัในการให้บริการ ความเช่ือถือไดข้องการให้บริการผูใ้ห้บริการบนรถโดยสารตามลาํดบัและหมวดท่ีมี

ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ อตัราค่าโดยสาร                                                                                                                                 

 สรุปผลการศึกษา 

 สมมตฐิานที่ 1 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศต่างกนัมีผลต่อการใชร้ถตูส้าธารณะบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ยัสมรภูมิ 

แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โดยรวมแตกต่างกนั เน่ืองจากค่า Sig เท่ากบั .026 น้อยกว่า 0.05 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่า ดา้นอตัราค่าโดยสารดา้นสะดวกสบายใน

การเลือกใชบ้ริการ ดา้นสะดวกสบาย ในขณะใชบ้ริการ มีผลต่อการใชร้ถตูส้าธารณะบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ยั
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สมรภูมิ ในขณะท่ี ดา้นความปลอดภยัในการใชบ้ริการ ดา้นระยะเวลาระหว่างการใชบ้ริการ ดา้นผูใ้หบ้ริการรถตู้

โดยสาร ไม่มีผลต่อการใชร้ถตูส้าธารณะบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ยัสมรภูมิ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

 สมมตฐิานที่ 2 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายตุ่างกนัมีผลต่อการใชร้ถตูส้าธารณะบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ยัสมรภูมิ 

แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โดยรวมแตกต่างกนั เน่ืองจากค่า Sig เท่ากบั .014 น้อยกว่า 0.05 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นอตัราค่าโดยสาร ดา้นสะดวกสบายใน

การเลือกใชบ้ริการ ดา้นสะดวกสบายในขณะใชบ้ริการ และดา้นความปลอดภยัในการใชบ้ริการ มีผลต่อการใชร้ถตู้

สาธารณะบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ยัสมรภูมิ ในขณะท่ีดา้นระยะเวลาระหวา่งการใชบ้ริการ และดา้นผูใ้หบ้ริการรถ

ตูโ้ดยสาร ไม่มีผลต่อการใชร้ถตูส้าธารณะบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ยัสมรภูมิ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

 สมมติฐานที่ 3 ผูใ้ช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกันมีผลต่อการใช้รถตู้สาธารณะบริเวณท่ารถตู้

อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากค่า Sig เท่ากบั 

.402 มากกวา่ 0.05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นอตัราค่าโดยสาร

มีผลต่อการใชร้ถตูส้าธารณะบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ยัสมรภูมิ ในขณะท่ี ดา้นสะดวกสบายในการเลือกใชบ้ริการ 

ดา้นสะดวกสบายในขณะใชบ้ริการ ดา้นความปลอดภยัในการใชบ้ริการ ดา้นระยะเวลาระหว่างการใชบ้ริการ และ

ดา้นผูใ้หบ้ริการรถตูโ้ดยสาร ไม่มีผลต่อการใชร้ถตูส้าธารณะบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ยัสมรภูมิ อย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05         

 สมมติฐานที่ 4 ผูใ้ช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อการใช้รถตู้สาธารณะบริเวณท่ารถตู้

อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ โดยรวมแตกต่างกนั เน่ืองจากค่า Sig เท่ากบั .000 

นอ้ยกว่า 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นอตัราค่าโดยสาร ดา้น

สะดวกสบายในการเลือกใชบ้ริการ ดา้นสะดวกสบายในขณะใชบ้ริการ ดา้นความปลอดภยัในการใชบ้ริการ และ

ดา้นผูใ้ห้บริการรถตูโ้ดยสาร มีผลต่อการใช้รถตูส้าธารณะบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ัยสมรภูมิ ในขณะท่ี ดา้น

ระยะเวลาระหว่างการใช้บริการ ไม่มีผลต่อการใช้รถตู้สาธารณะบริเวณท่ารถตู้อนุสาวรียช์ัยสมรภูมิ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สมมติฐานที่ 5 ผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกนัมีผลต่อการใช้รถตูส้าธารณะบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ยั

สมรภูมิ แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โดยรวมแตกต่างกนั เน่ืองจากค่า Sig เท่ากบั .001 นอ้ยกว่า 

0 .05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้ งไว ้ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอัตราค่าโดยสาร ด้าน

สะดวกสบายในการเลือกใชบ้ริการ ดา้นสะดวกสบายในขณะใชบ้ริการ ดา้นความปลอดภยัในการใชบ้ริการ และ

ดา้นผูใ้ห้บริการรถตูโ้ดยสาร มีผลต่อการใช้รถตูส้าธารณะบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ัยสมรภูมิ ในขณะท่ี ดา้น

ระยะเวลาระหว่างการใช้บริการ ไม่มีผลต่อการใช้รถตู้สาธารณะบริเวณท่ารถตู้อนุสาวรียช์ัยสมรภูมิ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05         

 สมมติฐานที่ 6 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดต่้างกนัมีผลต่อการใชร้ถตูส้าธารณะบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ัย

สมรภูมิ แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โดยรวมแตกต่างกนั เน่ืองจากค่า Sig เท่ากบั .026 นอ้ยกว่า 

0 .05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้ งไว ้ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอัตราค่าโดยสาร ด้าน

สะดวกสบายในการเลือกใชบ้ริการ ดา้นสะดวกสบายในขณะใชบ้ริการ ดา้นความปลอดภยัในการใชบ้ริการ ดา้น
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ระยะเวลาระหว่างการใช้บริการ และดา้นผูใ้ห้บริการรถตูโ้ดยสารมีผลต่อการใช้รถตูส้าธารณะบริเวณท่ารถตู้

อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

Table 1 ตารางสรุปปัจจยัในการใชร้ถตูส้าธารณะบริเวณท่ารถตูอ้นุสาวรียช์ยัสมรภูมิ 

 

ปัจจยัในการใช้รถตู้ ค่าเฉลีย่ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความสําคัญ 

ปัจจยัในการใช้รถตู้สาธารณะ 4.45 .501 มากท่ีสุด 

ด้านอตัราค่าโดยสาร 4.11 .501 มาก 

ด้านสะดวกสบายในการเลือกใช้บริการ 4.28 .536 มากท่ีสุด 

ด้านสะดวกสบายในขณะใช้บริการ 4.09 .593 มาก 

ด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ 4.15 .717 มาก 

ด้านระยะเวลาระหว่างการใช้บริการ 4.10 .622 มาก 

ด้านผู้ให้บริการรถตู้โดยสาร 3.91 .684 มาก 

หมายเหต ุ4.21-5.00=มากท่ีสุด 3.41-4.20=มาก 2.61-3.40=ปานกลาง 1.81-2.60=น้อย 1.00-1.80=น้อยท่ีสุด 

 จาก Table 1 พบว่าปัจจยัในการใชร้ถตูส้าธารณะ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากบั  ดา้น

อตัราค่าโดยสารมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากบั .501  ดา้นอตัราค่าโดยสารมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 

ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากบั .501   ดา้นสะดวกสบายในการเลือกใชบ้ริการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 ค่าเบ่ียงเบน

มาตราฐานเท่ากบั .536  ดา้นสะดวกสบายในขณะใชบ้ริการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากบั .593   

ดา้นความปลอดภยัในการใชบ้ริการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากบั .717  ดา้นระยะเวลาระหวา่ง

การใชบ้ริการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากบั  .622    ดา้นผูใ้ห้บริการรถตูโ้ดยสารมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.91 ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากบั .684  
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ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวติการทาํงาน ความพงึพอใจในงาน และความผูกพนัต่อ

องค์การของพนักงานบริษทักลุ่มอตุสาหกรรมผู้ผลติช้ินส่วนอะไหล่ยานยนต์ 

The Relationship among Quality of Work Life, Job Satisfaction and Organizational 

 Commitment of Employees in Automotive Parts Manufacturing Industry Company 

     ชยัวฒิุ เถลิงสมบติั1, ศศิวมิล มีอาํพล2 และ ศุภฤกษ ์สุขสมาน3 

   Chaiwutt Thalengsombat, Sasivimol Meeampol and Suparerk Sooksmarn 
 

บทคัดย่อ 

พนักงานเป็นส่วนสําคญัขององค์การสําหรับการขบัเคล่ือนและนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ ซ่ึงองค์การท่ีให้

ความสําคญัเก่ียวกบัปัจจยัของคุณภาพชีวิตการทาํงาน และความพึงพอใจในงานแก่พนกังานนั้นเป็นส่วนสําคญัท่ี

ช่วยเสริมสร้างความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน และย่อมส่งผลทาํให้พนกังานพร้อมทุ่มเทให้กบัการทาํงาน

เพ่ือท่ีจะเป็นส่วนช่วยนาํพาองคก์รไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงงานวิจยัน้ีไดท้าํการศึกษาความสมัพนัธ์

ระหว่างคุณภาพชีวิตการทาํงาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพนัต่อองค์การ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

พนกังานบริษทักลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลิตช้ินส่วนอะไหล่ยานยนต ์จาํนวน 385 คน โดยเก็บขอ้มูลเดือน มีนาคม ถึง 

เมษายน 2560 และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ T-test F-test การทดสอบ

ความแปรปรวนทางเดียว ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั เพ่ือทาํการทดสอบสมมุติฐาน 

คาํสาํคัญ: คุณภาพชีวิตในการทาํงาน, ความพึงพอใจในงาน, ความผูกพันต่อองค์การ 
 

Abstract 

Employees are an important part of the organization to drive and lead the organization to achievement. An 

organization that values quality of work life in the workplace, and job satisfaction is an important part of 

strengthening employee engagement. It will result in employees dedicated to work and lead to achieve the 

organization's goals.  This study investigated the relationship between quality of work life, job satisfaction and 

organizational commitment. The data was collected from 385 employees of the automotive parts industry 

company during March to April 2017.  The data were analyzed using descriptive statistics, and the use of 

inferential statistics, such as T-test, F-test, one-way ANOVA, and Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient to test the hypothesis. 

Keywords: Quality of Work Life, Job Satisfaction, Organizational Commitment 
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1. บทนํา 

 

     การดาํเนินงานขององค์การจะประสบความสําเร็จและบรรลุตามเป้าหมายนั้นตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาใน

ดา้นต่างๆอยู่เสมอ ทั้งดา้นนโยบายการดาํเนินงาน ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และดา้น

การใหบ้ริการโดยรวมถึงการดูแลและพฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เพ่ือเพ่ิมความสามารถการ

แข่งขนัทางธุรกิจและนาํพาองคก์ารบรรลุเป้าหมายสู่ความสาํเร็จท่ีตั้งไว ้หลายๆองคก์ารเร่ิมใหค้วามสาํคญักบัการ

พฒันาบุคลากรขององคก์ารไม่นอ้ยกว่าดา้นอ่ืนๆ เพราะบุคลากรคือส่วนสาํคญัขององค์การโดยเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วม

ในการขบัเคล่ือนองคก์ารสู่ความสาํเร็จ แต่เน่ืองจากสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนั สภาพเศรษฐกิจ

ท่ีขาดความมัน่คง และจาํนวนคู่แข่งเพ่ิมมากข้ึน จึงทาํใหอ้งคก์ารพยายามเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัทุกๆดา้น 

ยอ่มส่งผลกบัภาระหนา้ท่ีงานรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึนและขอ้จาํกดัทางดา้นทรัพยากรบุคคล ดงันั้นอาจทาํใหก้ระทบ

ต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานกับความพึงพอใจในงานของพนักงานลดน้อยลงและอาจส่งผลกับความผูกพันต่อ

องคก์ารของพนกังาน ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวอาจเป็นสาเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงาน อตัราการขาดงาน 

และอตัราการลาออกของพนงังาน โดยสาเหตุดงักล่าวนั้นย่อมส่งผลต่อความสาํเร็จและการดาํเนินงานขององคก์าร

ดว้ยเช่นกนั  

     อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนตเ์ป็นส่วนท่ีสาํคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศและอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต ์

โดยภาครัฐพยายามส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมหลกัท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 

ส่งผลให้ธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศเป็นจกัรกลสําคญั จาํตอ้งมีการพฒันาเทคโนโลยี บุคลากร และ

ประสิทธิผลในการดาํเนินธุรกิจควบคู่ไปดว้ยกนั โดยธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานยนตป์ระกอบดว้ยการผลิตช้ินส่วนยาน

ยนต์หลกั 2 ประเภท คือ 1.ช้ินส่วนเพ่ือนาํไปใชป้ระกอบยานยนต ์(Original Equipment Market: OEM) โดยผูผ้ลิต

ตอ้งผลิตช้ินส่วนยานยนตส่์งใหก้บัโรงงานประกอบยานยนตต่์างๆ ท่ีเขา้มาตั้งฐานผลิตในประเทศเพ่ือประกอบยาน

ยนตส่์งออกและจาํหน่ายในประเทศ และอีกส่วนหน่ึงยงัส่งออกเพ่ือนาํไปผลิตรถยนตใ์นต่างประเทศดว้ยเช่นกนั 2.

ช้ินส่วนทดแทน หรืออะไหล่ทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) คือตลาดช้ินส่วนอะไหล่เพ่ือการ

ทดแทนช้ินส่วนเดิมท่ีเสียหรือสึกหรอตามสภาพการใชง้าน ช้ินส่วนแต่ละช้ินมีอายกุารใชง้านท่ีแตกต่างกนัผูผ้ลิตท่ี

ทาํการผลิตเพ่ือป้อนใหก้บัตลาดทดแทนน้ีมีผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ จึงทาํใหช้ิ้นส่วนท่ี

ผลิตไดน้ั้นมีคุณภาพท่ีหลากหลายทั้งอะไหล่แท ้อะไหล่ปลอม และอะไหล่เทียม โดยข้ึนอยู่กบัความตอ้งการใช้

อะไหล่ยานยนตท์ั้งในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ (ท่ีมา อา้งอิงขอ้มูล ยุทธศาสตร์การพฒันากาํลงัแรงงาน

ในอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนอะไหล่ยานยนต ์กรมพฒันาฝีมือแรงงาน, 2559) 

     ปัจจุบนัประเทศไทยเป็นผูน้าํดา้นการผลิตช้ินส่วนอะไหล่ยานยนตใ์นเขตภูมิภาคอาเซียนเพ่ือนาํมาใชส้าํหรับการ

ผลิตและซ่อมแซมภายในประเทศ และมีการส่งออกไปประเทศต่างๆในแถบภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย ซ่ึงมี

แนวโนม้การขยายการผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึนอนัเน่ืองมาจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความพร้อมทั้งดา้นบุคคลากร

และเทคโนโลยี ประกอบกบัการสนบัสนุนจากทางภาครัฐ ทาํใหเ้ป็นจุดสนใจของกลุ่มนกัลงทุนผูผ้ลิตยานยนตแ์ละ

ช้ินส่วนอะไหล่ยานยนต์จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนมากข้ึน ส่งผลต่อความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลใน

อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์มีความต้องการเพ่ิมสูงข้ึน จากการคาดการณ์ความต้องการแรงงานใน
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อุตสาหรกรรมช้ินส่วนและอะไหล่ยานยนต์ในปี 2560 อยู่ท่ีประมาณ 762,000 คน และยงัมีความต้องการแรง

แรงงานอีกจาํนวน 30,200 คน หรือเพ่ิมข้ึนประมาณ 4.13% จากความตอ้งการแรงงานของปีก่อน (ท่ีมา อา้งอิงขอ้มูล

กระทรวงแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วนและอะไหล่ยานยนต ์และกลุ่มยานยนต,์ 2559) จากขอ้มูลแสดงใหเ้ห็น

ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ยงัมีความต้องการแรงงานเพ่ิมข้ึนแต่ยงัไม่เป็นท่ีสนใจจากตลาดแรงงาน

เท่าท่ีควร อาจมีสาเหตุมาจาก การขาดทกัษะความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ความน่าสนใจและการเขา้ร่วมทาํงานใน

อุตสหกรรมช้ินส่วนยานยนตย์งัไม่ไดก้ารตอบรับท่ีดีจากกลุ่มตลาดแรงงาน  

     จากเหตุผลดงักล่าวมาทั้งหมด ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทาํงานและ

ความพึงพอใจในงานกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลิตช้ินส่วนอะไหล่ยาน

ยนต ์เพ่ือนาํไปสู่วิธีการปรับปรุงและพฒันาปัจจยัดา้นท่ีบกพร่องของคุณภาพชีวิตการทาํงานและความพึงพอใจใน

งานของบุคลากรขององค์การ เพ่ือเป็นแนวทางการเสริมสร้างความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึนและ

ยัง่ยืน ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวยงัสามารถสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังาน ส่งผลใหพ้นกังานตั้งใจทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ลดอตัราการขาดงาน ลดอตัราการลาออก พฒันาตนเองและคุณภาพการทาํงานให้กบัองค์การ เพ่ือนาํไปสู่การ

เปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดีข้ึน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีสามารถช่วยนาํพาองคก์ารไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย 

สร้างภาพพจนท่ี์ดีขององคก์ารและสร้างความไดเ้ปรียบการแข่งขนัทางธรุกิจ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัคุณภาพชีวติการทาํงาน (Quality of work life) 

 

     Walton (1975 อา้งใน ณัฏฐา ผุดผ่อง 2556: 8) กล่าวสรุปว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานเป็นลกัษณะการทาํงานท่ี

ตอบสนองและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากร โดยพิจารณาจากคุณลกัษณะแนวทางของสภาพตวับุคคล 

หรือสังคมภายในองคก์ารท่ีส่งผลใหก้ารปฏิบติังานใหป้ระสบผลสาํเร็จ ซ่ึงมีเกณฑก์ารวดัคุณภาพชีวิตการทาํงาน 8 

ด้าน  ได้แก่ 1. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 2. สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  3. 

ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 4. โอกาสในการพัฒนสมรรถภาพของบุคคล 5. การทํางานร่วมกัน 6. 

ประชาธิปไตยในการทาํงาน 7. ความสมดุลระหว่างการทาํงานกบัชีวิตส่วนตวั 8. ความเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์

ต่อสงัคม 

     Schermerhorn (1996 อา้งใน สุดารัตน์ ครุฑสึก 2557: 13) กล่าวสรุปเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน หมายถึง 

คุณภาพชีวิตในการทาํงานเป็นตวัแสดงถึงคุณภาพจากประสบการณ์ของพนกังานในสถานท่ีทาํงาน เป็นแนวทางท่ี

เนน้ความคิดเก่ียวกบับุคคลในเร่ืองของสภาพการทาํงานและการมีส่วนร่วมของพนกังาน 

     David and Newstrom (2002 อา้งใน เมธาสิทธ์ิ ภทัรชัยวรพฒัน์ 2558: 13) กล่าวสรุปเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการ

ทาํงาน ว่าเป็นเร่ืองของทศันคติและความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของพนกังาน 

โดยมีพ้ืนฐานจากเร่ืองการพฒันาสภาพแวดลอ้มการทาํงานใหดี้ท่ีสุด และเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจขององคก์ร 

     ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551: 109) คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life) หมายถึง การประเมิน

สถานะในลกัษณะต่างๆของงาน ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความสมดุลระหว่างงานและชีวิตของบุคคล โดยจะให้
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ความสําคญักบัผลของงานท่ีมีต่อบุคคล และประสิทธิภาพขององคก์าร รวมทั้งความพึงพอใจของบุคลากรกบัการ

แกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจขององคก์าร      

 

2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัความพงึพอใจในงาน (Job Satisfaction) 

 

     Locke (1976 อา้งใน พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ และคณะ, 2552: 13, ทองฟู ศิริวงศ์ 2555: 78) กล่าวว่า ความพึง

พอใจในงาน คือความยินดีหรือสภาวะอารมณ์ทางด้านบวกอนัมีผลมาจากการท่ีพนักงานประเมินงานหรือ

ประสบการณ์จากงาน โดยมีองค์ประกอบพ้ืนฐานความพึงพอใจ ดงัน้ี 1) งาน (Work) 2) ค่าจา้ง (Pay) 3) การเล่ือน

ขั้น (Promotion) 4) การยอมรับ (Recognition) 5) ผลประโยชน ์(Benefit) 6) สภาพการทาํงาน (Working Condition) 

7) ผูบ้ ังคับบัญชา (Leaders) 8) เพ่ือนร่วมงาน (Co-Workers) และ 9) องค์การและผูบ้ริหาร (Organization and 

Management) 

     Davis and Newstrom (1989 อา้งใน พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ, 2552: 12) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน 

เป็นกลุ่มของความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบของพนักงานท่ีมีต่องาน ซ่ึงมีความแตกต่างระหว่างความรู้สึกกับ

องค์ประกอบ 2 ประการของทัศคติของบุคลากร โดยความพึงพอใจในงานเป็นความรู้สึกในเร่ืองของความ

เพลิดเพลินหรือความเจบ็ปวด ซ่ึงแตกต่างไปจากความคิดท่ีเป็นรูปธรรมและพฤติกรรมท่ีตั้งใจ     

     Spector (1997 อ้างใน พิชิต พิทักษ์สมบัติ และคณะ, 2552: 13) กล่าวว่า ความพึงพอในใจงาน เป็นตัวแปร

ทศันคติซ่ึงสะทอ้นความรู้สึกอนัเก่ียวขอ้งกบังานโดยรวม และแง่มุม (aspects) ของงาน มีองค์ประกอบ 9 ประการ 

ดงัน้ี 1) ผลตอบแทน (Pay) 2) การเล่ือนตาํแหน่ง (Promotion) 3) หัวหน้างาน (Supervisors) 4) สวสัดิการ (Fringe 

Benefits) 5) รางวลัจากผลการปฏิบติังาน (Rewards) 6) ระเบียบขอ้บงัคบัในการทาํงาน (Operating Procedures) 7) 

เพ่ือนร่วมงาน (Co-Workers) 8) ลกัษณะของงาน (Nature of Work) 9) การติดต่อส่ือสาร (Communication)  

 

2.3 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน (Organizational Commitment) 

 

     Buchanan (1974 อา้งใน ณัฏฐา ผุดผ่อง, 2556: 22) กล่าวถึง ความผูกพนัต่อองค์การว่า เป็นความรู้สึกการเป็น

พรรคพวกเดียวกนั ความผูกพนัท่ีมีต่อเป้าหมาย คุณค่าและค่านิยมขององคก์าร ส่งผลการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี

ของตนเองเพ่ือบรรลุถึงเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 

     Steers (1977) ความผูกพนัต่อองค์การว่า เป็นความสัมพนัธ์อย่างเหนียวแน่นของบุคลากรท่ีมีความเป็นอนัหน่ึง

อนัเดียวกนักบัองคก์าร มีความเช่ือมัน่อย่างสูงในการยอมรับเป้าหมาย ค่านิยมขององคก์ารและทุ่มเทความพยายาม

อยา่งเตม็ท่ีเพ่ือเป็นประโยชนต่์อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์าร 

     Mowday et al (1982: 87) กล่าวถึงความผูกพนัต่อองค์การว่า เป็นการแสดงออกมากกว่าความจงรักภักดีของ

พนกังานท่ีเกิดข้ึนตามปกติ ซ่ึงเป็นความสมัพนัธ์อนัเหนียวแน่นกบัองคก์ารท่ีส่งผลให้พนกังานทุ่มเทแรงกายและ

เตม็ใจเพ่ือสร้างประโยชนใ์หก้บัองคก์ารใหดี้ข้ึนและบรรลุตามเป้าหมาย 
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     Allen and Mayer (1990 อา้งใน พิชิต พิทกัษส์มบติั และคณะ, 2552: 162) ความผูกพนัต่อองคก์ารว่าเป็นความรู้สึกท่ี

พนักงานมีต่อองค์การโดยเป็นส่ิงท่ียึดเหน่ียวให้บุคลากรคงอยู่กบัองค์การต่อไป ประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงัน้ี 1. ความ

ผูกพันด้านความรู้สึก (Affective Commitment) 2. ความผูกพันด้านการคงอยู่ (Continuance Commitment) 3. ความ

ผกูพนัดา้นบรรทดัฐานทางสังคม (Normative Commitment) 

 

2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน, ความพงึพอใจในงาน, และความผูกพนัต่อองค์การ 

 

     หยุนเฮา เฮ (2557) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานและความ

ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์จากการสรุปผลศึกษาวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น

รายได้ต่อเดือนกับคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และพบว่า

บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ซ่ึงเม่ือพนักงานมีระดับบรรยากาศ

องคก์ารสูงข้ึน จะส่งผลใหร้ะดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานสูงข้ึน ส่วนตวัแปรท่ีสามารถทาํนายคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานไดดี้ท่ีสุดของพนักงาน คือบรรยากาศองค์การดา้นการให้รางวลัและการลงโทษ ส่วนตวัแปรท่ีสามารถ

ทาํนายความผกูพนัต่อองคก์ารไดดี้ท่ีสุด คือคุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นความปลอดภยัและสุขภาพในการทาํงาน 

รองลงมาคือ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม และดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดงันั้นบริษทัควรมุ่งเน้น

เก่ียวกบัปัจจยัดงักล่าวซ่ึงส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน 

     ศิริลกัษณ์ สนยอ้น (2557) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความผูกพนัต่อองค์การและ

ความตั้งใจจะลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชย ์โดยกลุ่มประชากรตวัอย่างคือพนกังานระดบัปฏิบติัการในกลุ่ม

ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ สรุปผลศึกษาวิจยัพบวา่ ตวัแปรท่ีสามารถทาํนายความตั้งใจจะลาออกไดดี้ท่ีสุด คือ ดา้น

รายไดห้รือค่าจา้ง ส่วนความผูกพนัต่อองค์การมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจจะลาออกของพนักงานอยู่ในระดบั

ปานกลางและมีทิศทางเชิงลบอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงเม่ือพนักงานมีความผูกพนัต่อองค์การ

เพ่ิมข้ึนความตั้งใจจะลาออกจะลดนอ้ยลง และพนกังานธนาคารมีความตั้งใจจะลาออกนั้นข้ึนอยูก่บัความผูกพนัต่อ

องคก์ารมากกวา่ความพึงพอใจในงานของพนกังาน 

     ภาสิตา ถูกจิตต ์(2557) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความสอดคลอ้งระหว่างองคก์ารกบัพนกังาน ความพึง

พอใจในงาน และความผกูพนัต่อองคก์ารในบริษทัผลิตยางรถยนต ์โดยกลุ่มประชากรตวัอยา่งคือพนกังานทุกระดบั

ในบริษัทผลิตยางรถยนต์ เขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จงัหวดัชลบุรี ผลจากการวิเคราะห์โมเดลสมการ

โครงสร้างวดัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัแฝงความสอดคลอ้งระหว่างค่านิยมของบุคคลกบัองค์การกบัปัจจยัแฝง

ความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน พบว่าความสอดคลอ้งระหว่างค่านิยมของบุคคลกบัองค์การ มีความสัมพนัธ์

ทางตรงในเชิงบวกต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และความสัมพนัธ์ระหว่าง

ความพึงพอใจในงานกบัความผูกพนัต่อองค์การของพนกังาน มีความสัมพนัธ์ทางตรงในเชิงบวกอย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ 
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2.6 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.7 สมมุติฐานในการวจัิย 

 สมมติฐานท่ี 1 พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในงานแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 3 คุณภาพชีวิตการทาํงานมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารในทิศทางเชิงบวก 

 สมมติฐานท่ี 4 ความพึงพอใจในงานมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารในทิศทางเชิงบวก 

 สมมติฐานท่ี 5 คุณภาพชีวิตการทาํงานมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในงานในทิศทางเชิงบวก 

 

3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานจากทั้ง 4 บริษทัของอุตสาหกรรมผูผ้ลิตช้ินส่วนอะไหล่ยานยนต ์

โดยอยูร่ะดบักลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และปานกลางของอุตสาหกรรม เป็นการเก็บขอ้มูลแบบไม่เฉพาะเจาะจงอยา่งง่าย

ปัจจยัด้านคุณภาพชีวิตการทํางาน Walton (1975) 

1. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 

2. สภาพการทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

3. ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 

4. โอกาสในการพฒันสมรรถภาพของบุคคล 

5. การทาํงานร่วมกนั 

6. ประชาธิปไตยในการทาํงาน 

7. ความสมดุลระหวา่งการทาํงานกบัชีวิตส่วนตวั 

8. ความเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชนต่์อสงัคม 

ปัจจยัด้านความพงึพอใจในงาน Spector (1997) 

1. ผลตอบแทน 

2. การเล่ือนตาํแหน่ง 

3. ผูบ้งัคบับญัชา 

4. สวสัดิการ 

5. รางวลัจากผลการปฏิบติังาน 

6. ระเบียบขอ้บงัคบัในการทาํงาน 

7. เพ่ือนร่วมงาน 

8. ลกัษณะงาน 

9. การติดต่อส่ือสาร 

 

 

 

ความผูกพนัต่อองค์การ Allen and Meyer (1990) 

1. ความผกูพนัดา้นจิตใจ ความรู้สึก 

2. ความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร 

3. ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานของสงัคม 

 

ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 

เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา,  

สถานภาพสมรส, รายได,้ อายงุาน 
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จาํนวน 400 คน เพ่ือให้ครอบคลุมจาํนวนกลุ่มตัวอย่างและป้องกันการสูญหาย หรือการตอบแบบสอบถามไม่

ครบถว้นของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 385 คน ท่ีคาํนวณไดต้ามสูตรของ Taro Yamane (1973) และยอมรับความคาด

เคล่ือนในการเลือกตวัอย่าง 5% การเก็บขอ้มูลเพ่ือการศึกษาคร้ังน้ีจะเก็บขอ้มูลพนกังานจากทั้ง 4 บริษทั โดยผูวิ้จยั

ใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ

โควตา (Quota Sampling) ซ่ึงจาํนวนแบบสอบถามแบ่งแยกตามบริษทัทั้ง 4 บริษทัจาํนวนเท่ากนั 

     1. บริษทัเด็นโซ่ ประเทศไทย เป็นตวัแทนส่วนของบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนอะไหล่ยานยนต ์ประเภทช้ินส่วน ของ

กรองนํ้ามนัเคร่ือง กรองอากาศ ใบปัดนํ้าฝน หวัเทียน และอุปกรณ์ระบบแอร์ เป็นตน้ (ท่ีมา; เวปไซดข์อง บริษทัเด็น

โซ่ ประเทศไทย, 2559) 

     2. บริษทั แบนโด แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั (สํานักงานใหญ่) เป็นตวัแทนส่วนของบริษทัผูผ้ลิต

ช้ินส่วนอะไหล่ยานยนตข์อง ผลิตภณัฑก์ลุ่มสายพานส่งกาํลงัรถยนต ์(ท่ีมา; เวปไซดข์อง สมาคมผูผ้ลิตช้ินส่วนยาน

ยนตไ์ทย, 2559) 

     3. บริษทั เอเซียคอมแพค็ จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) เป็นตวัแทนส่วนของบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนทดแทน หรืออะไหล่

ทดแทน โดยเป็นผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัระบบเบรค ไดแ้ก่ ผา้เบรค กา้มเบรค และจานเบรค เป็นตน้ (ท่ีมา; เวปไซดข์อง 

สมาคมผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตไ์ทย, 2559) 

     4. บริษัท ไอซิน เซกิ จํากัด (สํานักงานใหญ่) เป็นตัวแทนส่วนของบริษัทผูผ้ลิตช้ินส่วนอะไหล่ยานยนต ์

ผลิตภัณฑ์ประเภท ตัวป๊ัมนํ้ ามนั จานเบรค จานครัช หวีครัช ป๊ัมนํ้ า เป็นต้น (ท่ีมา; เวปไซด์ของ สมาคมผูผ้ลิต

ช้ินส่วนยานยนตไ์ทย, 2559) 

 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  

     การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 

4 ส่วน ดงัน้ี 

     ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ของพนกังานในบริษทัฯ จาํนวน 6 ขอ้ เป็นแบบ

ตรวจรายการ (Check List) ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อายงุาน และรายไดต่้อเดือน 

     ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน โดยผูวิ้จยัไดท้าํศึกษา คน้ควา้ และทาํการแปล พร้อม

ทั้งปรับปรุงแบบสอบถามตามแนวคิดทฤษฏีคุณภาพชีวิตการทาํงานของ Walton (1975) จากงานวิจยัของ Timossi 

et al. (2008) ใหมี้ความเหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา ซ่ึงแบบสอบถามน้ีจะศึกษาและวดัองคป์ระกอบ

ทั้ง 8 ดา้นของคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

     ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในงาน โดยผูวิ้จยัไดท้าํศึกษา คน้ควา้ และทาํการแปล พร้อมทั้ง

ปรับปรุงแบบสอบถามตามแนวคิดทฤษฏีความพึงพอใจในงานของ Spector (1997) ให้มีความเหมาะสมกบักลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ซ่ึงแบบสอบถามน้ีจะศึกษาและวดัองคป์ระกอบทั้ง 9 ดา้นของความพึงพอใจในงาน 

     ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์าร โดยผูวิ้จยัไดท้าํศึกษา คน้ควา้ และปรับปรุงแบบสอบถาม

ตามแนวคิดทฤษฏีความผูกพนัต่อองค์การ ของ  Allen and Meyer (1990) จาก หนงัสือความพึงพอใจในงาน และ
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ความผูกพนัต่อองค์การ (ความหมาย ทฤษฎี วิธีวิจยั การวดั และงานวิจยั) ของ พิชิต พิทกัษ์เทพสมบติั และคณะ 

(2552) เพ่ือใชส้าํหรับการวดัความผกูพนัต่อองคก์าร 3 ดา้น 

 

3.3 ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือและทดสอบแบบสอบถาม 

 

     ลาํดบัขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดงัน้ี 

     1. ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และแนวคิดจากตาํราเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน 

ความพึงพอใจในงาน และความผกูพนัต่อองคก์าร 

     2. รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา แลว้สรุปขอบข่ายเน้ือหาและนาํทฤษฏีท่ีสอดคลอ้งกบัตวัแปรมาสร้างขอ้

คาํถาม โดยสร้างเป็นมาตรวดัแบบ Likert Scale 5 ระดบั 

     3. นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบแกไ้ขจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ไปทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดย 

เกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 40 ชุด โดยคุณภาพชีวิตการทาํงานมีค่าความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 0.938 ความพึงพอใจในงานมีค่า

ความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 0.793 และความผกูพนัต่อองคก์ารมีค่าความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 0.780  

     4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามคาํแนะนาํจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และนาํแบบสอบถามท่ีไดท้าํการปรับปรุงแลว้ไป

เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการศึกษา คือ พนักงานบริษทักลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลิตช้ินส่วนอะไหล่ยานยนต ์

จาํนวน 400 คน 

 

3.4 วธีิการเกบ็รวมรวมข้อมูล 

 

     การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือการศึกษาวิจยัน้ี ผูวิ้จยัจดัทาํแบบสอบถามในรูปแบบชุดกระดาษคาํถาม จากนั้นผูวิ้จยั

ดําเนินการแจกแบบสอบถามไปยังบริษัทของกลุ่มตัวอย่างระหว่าง มีนาคม ถึง เมษายน 2560 เพ่ือตอบ

แบบสอบถามดว้ยตนเอง (Self-Administrated Questionnaires) เก็บรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ลงรหสัขอ้มูล และนาํขอ้มูลไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

 

3.5 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

     1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล 

อนัไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน และอายุงาน ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ

คุณภาพชีวิตการทาํงาน ความพึงพอใจในงาน และความผกูพนัต่อองคก์าร โดยสถิติท่ีเลือกใชคื้อ ค่าแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

     2. การทดสอบสมมุติฐานการวิจยัคร้ังน้ี ใชก้ารทดสอบค่าสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ T-test, 

F-test, ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA), ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation 

Coefficient) 
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เอกสารและส่ิงอ้างองิ 

 
คณะอนุกรรมการพฒันากรอบยทุธศาสตร์การพฒันากาํลงัแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนอะไหล่ยาน

ยนต์กรมพฒันาฝีมือแรงงาน. (2559). การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนอะไหล่ยาน

ยนต์ (Online). www.dsd.go.th. 

ณัฎฐา ผุดผ่อง (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับคุณภาพชีวิตการทํางานและกลุ่มเจนเนอ

เรช่ันของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหา

วิทยาเกษตรศาสตร์.  

ณัฐยาพชัร์ ลิขิตพิริยะ (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับวัฒนธรรมองค์การและคุณภาพ

ชีวิตการทํางานของบริษัท โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จํากัด. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  

บริษทัเดน็โซ่ (ประเทศไทย). (2559). ข้อมูลของกลุ่มบริษทัเดน็โซ่ (ประเทศไทย) (Online). www.denso.co.th.  

ผศ.ดร.ณัฏฐพนัธ์ เขตรนันทร์ (2551). พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behaviors). กรุงเทพฯ: บริษทั ซีเอ็ด

ยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

ฝ่ายวิจยันโยบาย, สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2559). คลังข้อมูลอุตสาหกรรมยานยนต์

และช้ินส่วนยานยนต์ (Online). www.technology.in.th.  

พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ (2552). ความพึงพอใจในงาน และ ความผูกพันต่อองค์การ (ความหมาย ทฤษฎี 

วธีิวจิยั การวดั และงานวจิยั). กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพเ์สมาธรรม: 5-13, 178-181, 198-199. 

ภาสิตา ถูกจิตต ์(2557). ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องระหว่างองค์การกับพนักงาน ความพึงพอใจในงาน 

และความผูกพันต่อองค์การในบริษัทผลิตยางรถยนต์. บริหารธุรกิจมหาบณัทิต สาขาการบริหารและพฒันา

อุตสาหกรรม มหาวิทยาเกษตรศาสตร์. 

เมธาสิทธ์ิ ภทัรชยัวรพฒัน์ (2558). ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานที่มีผลต่อพฤติกรรมในการทํางานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาเกษตรศาสตร์. 

รภัสกุล ฉัตรนันทเวช (2556). อิทธิพลของความพึงพอใจในการทํางาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การ กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในบริษัทแห่งหน่ึง. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองคก์าร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

รศ.ดร.ทองฟู ศิริวงศ ์(2555). พฤตกิรรมองค์การ (Organizational Behaviors). กรุงเทพฯ: บริษทั จามจุรีโปรดกัส์ จาํกดั 

ศิริลกัษณ์ สนยอ้น (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การและความตั้งใจจะ

ลาออกของพนักงานธนาคารพาณิชย์. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาเกษตรศาสตร์. 

สถาบนัยานยนต์, กระทรวงอุตสาหกรรม. 2558. สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ของ SMEs ไทย 

(Online). www.sme.go.th. 

สมาคมผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย. (2559). ส่วนข้อมูลทั่วไปของบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย (Online).   

www.thaiautoparts.or.th.  

http://www.sme.go.th/


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                              328 

 

สุดารัตน ์ครุฑสึก (2557). ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน ความผูกพันต่อองค์การและการส่ือสารใน

องค์กรส่งผลต่อ การเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

หยุนเฮา เฮ (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ คุณภาพชีวิตในการทํางาน และความผูกพันต่อ

องค์การของพนักงานบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

อาบทิพย์ กรดสีไหม (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของ

พนักงานบริษัทบริการรับเหมาแรงงานแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์. 

John Martin (2005). “Organizational Behavior and Management” The University of Hull, Third Edition: The 

Thomson Learning.  

John Martin (2010). “Key Concepts in Human Resource Management” London, Great Britain: SAGE 

Publications. 

John W. Newstrom (2007). “Organizational Behavior, Human Behavior at work” University of Minnesota 

Duluth, Twelfth Edition: The McGraw-Hill Companies, Inc. 

Steven L. McShane and Mary Ann Von Glinow (2010). “Organizational Behavior, Emerging Knowledge and 

Practice for the Real World” Fifth Edition: The McGraw-Hill Companies, Inc. 

Wayne F. Cascio ( 2006) . “Managing Human Resources Productivity, Quality of Work Life, Profits” The 

Business School University of Colorado at Denver, USA: The McGraw-Hill Companies, Inc.  



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                                                329 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีกบัผลการ

ดาํเนินงานทางการเงนิและไม่ใช่ทางการเงนิของบริษทัอตุสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

“The Relationship between the efficiency of Accounting Information Systems 
and financial and non -financial performance in the real estate and construction 

industries listed on the Stock Exchange of Thailand.” 
 ชัยสรรค์ รังคะภูติ* รนกร  สุภจินต์ **  

ทองเพช็ร  จันทะนิวงศ์***ร.อ. วรียุทธ  สุขมาก ***** 

ดร.สุรีย์  โบษกรนัฏ***** ดร.ประเวศ เพญ็วุฒิกุล****** 

Chaison Rungkaputi, Ronnakorn Suphachin, T, Thongpheth Chanthanivong,  

Weerayut Sukmak, Suree Bosakoranut,Ph.D,Pravas Penvutikul,Ph.D  

  บทคดัย่อ 

     การวิจยัในคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทางการบญัชีและศึกษาความสมัพนัธ์ผล

การดาํเนินงานทางการเงินและไม่ใช่การเงินของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการศึกษาในครั้งน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือโดยใชก้ลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมีการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชี จาํนวน  56 บริษทัและทาํการรวบรวมขอ้มูลจากงบการเงินและ

รายงานประจาํปียอ้นหลงั 5 ปีในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 เน่ืองจากอยู่ในช่วงระยะเวลาปัจจุบนัมากท่ีสุดเพ่ือใหเ้ห็น

แนวโนม้การเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ของบริษทัชดัเจนทีสุด และมีแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งเป็น การ

วิเคราะห์เชิงพรรณนา เพ่ือใช้ในการอธิบายข้อมูลในระดับเบ้ืองต้นของกลุ่มตัวแปร และใช้การวิเคราะห์ค่า

สมัประสิทธ์ิในการทดสอบสมมุติฐานเพ่ือใหไ้ดผ้ลการทดสอบสมมุติฐานท่ีชดัเจนยิ่งข้ึน 
 

คาํสาํคัญ  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี , อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง, ผลการดาํเนินงาน 
 

Abstract 

     The purpose of this research was to study the efficiency of accounting information system and to study the 

relationship between financial and non-financial performance of companies in the real estate industry and 

construction listed on the Stock Exchange of Thailand. In this study, the questionnaire was used as a tool by using 

sample of 56 accounting information systems and it collects data from the financial statement and annual report  

for the past five years from 2012 to 2016 because it is in the most current period in order to see the changing 

trend of the company. And there is a way to analyze the data is divided into. Descriptive analysis for use in 

describing basic level variables. The coefficient of hypothesis testing was used to obtain a clearer hypothesis test. 
 

Key words: accounting information system, real estate and construction, operating results. 
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บทนํา (Introduction) 

     ปัจจุบนัในทุกประเภทธุรกิจมีการแข่งขนัท่ีสูงมากข้ึน ซ่ึงผลการดาํเนินงานของกิจการท่ีดีนั้นข้ึนอยู่กบัการวาง

แผนการดาํเนินงานและการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารจึงจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลทางธุรกิจท่ีถูกตอ้งและแม่นยาํ

เพ่ือให้มีการวางแผนตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาท

หลายดา้นเช่น ในดา้นชีวิตประจาํวนัและในดา้นของการดาํเนินงานภายในองคก์ร บริษทัหรือองค์กรต่างๆจึงไดมี้

การพฒันาระบบสารสนเทศทางการบญัชีข้ึนเพ่ือใหน้าํมาใชใ้นการปฏิบติังานภายในธุรกิจ ตั้งแต่การบนัทึกบญัชี

จนถึงการออกงบแสดงฐานะการเงินหรือแมก้ระทัง่การคาํนวณตน้ทุนของสินคา้และนอกจากนั้นระบบสารสนเทศ

ทางการบญัชียงัถูกพฒันาให้มีการประมวลผลท่ีเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจต่อผูบ้ริหาร ซ่ึงการตดัสินใจของ

ผูบ้ริหารเป็นส่ิงสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ในการประสบผลสาํเร็จในการดาํเนินงานของกิจการจะทาํ

ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของกิจการซ่ึงจะส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของลูกคา้ เจา้หน้ี หรือแมก้ระทัง่นกัลงทุนโดยตรง 

และบริษทัท่ีมีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองจะช่วยส่งเสริมใหธุ้รกิจมีความมัน่คงมัง่คัง่และเป็นท่ีน่าเช่ือถือไปในวง

กวา้ง ดงันั้นในการทาํงานท่ีรวดเร็วเพ่ือใหท้นัต่อเวลาและสถานการณ์แต่ตอ้งมีความถูกตอ้งและแม่นยาํ บริษทัจึง

จาํเป็นตอ้งมีระบบสารสนเทศทางการบญัชีช่วยในการเก็บบนัทึกรายการท่ีเกิดข้ึนของธุรกิจ ประมวลผลขอ้มูลท่ีมี

ประโยชน์ต่อการวางแผน การสั่งการและการควบคุม และยงัมีการพฒันาระบบสารสนเทศทางการบญัชีอย่างเสมอ

เพ่ือใหค้วามเช่ือมัน่กบัผูบ้ริหารวา่ ขอ้มูลท่ีไดม้านั้นถูกตอ้งและสามารถเช่ือถือได ้ซ่ึงจะสามารถนาํขอ้มูลไปทาํการ

ตดัสินใจวางแผน และควบคุมเพ่ือใหส้ามารถเป็นไปตามนโยบายของบริษทัตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงในปัจจุบนั

ดา้นธุรกิจอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างไดส้ร้างความแตกต่างใหก้บัวงการอุตสาหกรรมเป็นอยา่งมาก

และเป็นท่ีจบัใจมองของนักลงทุนท่ีสนใจ เน่ืองจากมีการขยายตวัออกมาอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็วมีโครงการท่ี

ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน ประชาชนใหค้วามสนใจกบัอสังหาริมทรัพยม์ากข้ึนและยงัมีธนาคาร

ให้การสนับสนุนในการปล่อยสินเช่ือให้แก่ประชาชน เน่ืองจากในปัจจุบนัอสังหาริมทรัพยมี์ราคาท่ีไม่สูงมาก 

สามารถเป็นเจ้าของได้ และยังมีโครงการของรัฐบาลคอยสนับสนุน  ประชาชนทั่วไปจึงให้ความสนใจกับ

อสังหาริมทรัพยไ์ม่ว่าจะเป็นการซ้ือบา้น คอนโด หรือแมก้ระทัง่การทาํสญัญาจา้งใหส้ร้างตามความตอ้งการของลูกคา้ 

ซ่ึงในขณะน้ีแนวโนม้ทางดา้นอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างมีการเติบโตสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว ทุกหน่วยงาน

ของกิจการจึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาเพ่ือสร้างการแข่งขนัเพ่ือใหเ้กิดเชิงเปรียบเทียบ ซ่ึงจะส่งผลใหต้ลาดมีการขยายตวั

อย่างรวดเร็ว บริษทัจึงจาํเป็นตอ้งสร้างความพร้อมของระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพ่ือรองรับการแข่งขันใน

อนาคตอนัใกล ้ ดงันั้นธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างจึงจาํเป็นตอ้งมีระบบสารสนเทศทางบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพ

เพ่ือเพ่ิมความสามรถในการแข่งขนัให้กบัธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงและช่วยตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่าง

รวดเร็ว โดยการศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านความ

สมบูรณ์ในการใชง้านระบบสารสนเทศทางการบญัชี ,ดา้นความถูกตอ้งและเช่ือถือไดข้องขอ้มูล, ดา้นความรวดเร็วและ

ง่ายต่อการตรวจสอบขอ้มูล , ดา้นความยืดหยุ่นในการใชง้านและการปรับปรุง, ดา้นการใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจ  

และดา้นระบบการควบคุมภายในเพ่ือความปลอดภยัของขอ้มูลของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ผลการดาํเนินงานทางการเงิน

และไม่ใช่การเงินในดา้นของผลตอบแทนต่อสินทรัพย  ์,ผลตอบแทนจากการลงทุน , มูลค่าหุ้น ,ตน้ทุนก่อสร้าง ,

สินทรัพยซ์อฟแวร์คอมพิวเตอร์ และดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 

     การดาํเนินงานขององคก์ารในปัจจุบนัตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ทั้งดา้นเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคม และเทคโนโลยี เกิดการไหล่บ่าของขอ้มูลข่าวสาร ส่งผลให้การดาํเนินกิจกรรมทางการคา้มีความ

ซบัซ้อนและมีกลไกวิธีการท่ีหลากหลายมากข้ึน องคก์ารจึงจาํเป็นตอ้งมีการดาํเนินงานท่ีเป็นระบบและมีแผนการ

ดาํเนินงานท่ีสามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆ อย่างชดัเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบไดอ้ย่าง

ครอบคลุมทุกมุมมอง และสามารถปฏิบติัภารกิจบรรลุตามวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ธมนพชัร์ สิมากร. 

2552 :56)  เพ่ือให้องคก์รอยู่รอดอย่างมัน่คงและยัง่ยืนในระยะยาวจึงจาํเป็นตอ้งใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชี

และความสามารถในการประมวลผลสารสนเทศทางการบัญชี เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้กบัแนวคิดเก่ียวกบัระบบ

สารสนเทศทางการบญัชี โดยใช้คุณลกัษณะของสารสนเทศทางการบญัชีทั้ ง 19 ขอ้ ซ่ึงพฒันาโดย (Chenhall and 

Morris.,1986)( อ้างถึงใน Ismail and King, 2006) ประกอบด้วย 1) เหตุการณ์ในอนาคต (Future Event) ได้แก่ 

แนวโนม้ในอนาคตของ ยอดขาย กาํไร ค่าใชจ่้าย และกระแสเงินสด 2) ขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวกบัเศรษฐกิจ (Non-Economic 

Information) ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของลูกคา้ ความรุนแรงดา้นการแข่งขนั 3) ปัจจยัภายนอก (External) ไดแ้ก่ สภาพ

เศรษฐกิจ การเพ่ิมข้ึนของประชากร การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 4) ขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวกบัการเงินท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ

ผลิต (Non-Finance Information ThatRelate to Production) ได้แก่ อัตราการผลิต 5) ข้อมูลท่ีไม่เก่ียวกับการเงินท่ี

เก่ียวเน่ืองกับการตลาด (Non-Finance Information ThatRelate to Market) ได้แก่ ขนาดของตลาด หุ้นท่ีเพ่ิมข้ึน 6) 

รายงานระดับส่วน (Section Reports) หมายถึง ข้อมูลท่ีรายงานโดยส่วนต่างๆในองค์กร ได้แก่ จากฝ่ายผลิตและ

การตลาด ฝ่ายขาย ศูนยก์าํไรหรือตน้ทุน 7) รายงานตามเวลา (Temporal Reports) หมายถึง ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผลกระทบ

ของเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ไดแ้ก่ รายงานประจาํปี ไตรมาส และแนวโน้มต่างๆ การเปรียบเทียบ 8) ผลของ

เหตุการณ์ท่ีมีต่อการดาํเนินงาน (Effects of Events on Function) หมายถึงขอ้มูลท่ีประมวลเพ่ือให้เห็นถึงอิทธิพลของ

เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีมีต่อการดาํเนินงาน 9) รูปแบบการตัดสินใจ (Decisional Models) หมายถึง รูปแบบของข้อมูล

สําหรับเป็นขอ้มูลนาํเขา้ (Input) ในรูปแบบการตดัสินใจ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ส่วนลดกระแสเงินสด การวิเคราะห์

สินคา้คงคลงั การวิเคราะห์นโยบายสินเช่ือ 10) การวิเคราะห์ความน่าจะเป็น (What-If Analysis) หมายถึง รูปแบบ

ของขอ้มูลท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถนาํมาวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีน่าจะเป็นแบบเง่ือนไข 11) รายงานสรุปส่วนงาน 

(Summary Reports-Sections) หมายถึง ข้อมูลด้านผลการดําเนินงานของส่วนต่างๆ ในองค์กรท่ีประกอบเป็น

รายงานสรุป ไดแ้ก่ กาํไร ตน้ทุน 12) รายงานสรุปขององค์กร (Summary Reports-Organization) หมายถึง ขอ้มูล

ของผลการดาํเนินงานทั้ งองค์กร ได้แก่ กาํไร ต้นทุน รายงานรายได้รวมขององค์กร 13) การปฏิสัมพันธ์ของ

ส่วนย่อย (Sub-Unit Interaction) หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีมีผลกระทบต่อทั้งองคก์ร และอิทธิพลของ

การตดัสินใจของปัจเจกบุคคลท่ีมีต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบอ่ืนๆ14) เป้าหมายท่ีเท่ียงตรง (Precise Targets) ของ

กิจกรรมของทุกภาคส่วนในองค์กร 15) ผลกระทบต่อองค์กร (Organization Effect) หมายถึง ข้อมูลท่ีเก่ียวกับ

ผลกระทบของการตดัสินใจท่ีมีต่อผลการดาํเนินงานทั้งหมดขององคก์ร 16) ความรวดเร็วของการรายงาน (Speed of 

Reporting) หมายถึง ขอ้มูลท่ีขอไปสามารถไดรั้บทนัที 17) การไดรั้บขอ้มูลอตัโนมติั (Automatic Receipt) หมายถึง 

การส่งข้อมูลเข้าไปในระบบสารสนเทศโดยอัตโนมัติ 18) ความถ่ีของการรายงาน (Frequency of Reporting) 

หมายถึง การรายงานอย่างสมํ่าเสมอและเป็นระบบของรายงาน ประจาํสัปดาห์ หรือประจาํเดือน 19) การรายงาน

ทนัที (Immediate Reporting) หมายถึง การไม่ประวิงเวลาการรายงานในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและระบบสารสนเทศมี
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ความสําคญัอย่างมากในการบริหารงาน ซ่ึงจะทาํให้ผูบ้ริหารสามารถจดัการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี

ประสิทธิผล เพ่ิมความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (Khalifa & Lui,2004; Alkadi,2004; Zhang,2003) ช่วยในผูบ้ริหาร

มีความรู้ถูกตอ้ง ทนัสมยัตรงความตอ้งการตดัสินใจวางแผนปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประสานงานกบั

หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (Khalifa & Lui, 2004) ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีประสบความสําเร็จในการวดัผลการดาํเนินงาน 

(Yang, Cheng & Yang, 2005) (Kaplan & Norton,1992) เสนอแนวคิดพ้ืนฐานของดชันีวดัความสาเร็จแบบสมดุลท่ี

กระชับและครอบคลุมทั้ ง 4 มุมมอง คือ 1. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) ผลการดาํเนินงานด้าน

การเงิน (Financial Performance) หมายถึง ความสามารถในการทาํกาํไรเพ่ิมข้ึน รายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึน และการ

ควบคุมตน้ทุนภายในมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (Chang, 2007., Chang & Ku, 2009., Kasim & Minai, 2009)  ตวัช้ีวดัท่ี

นิยมใช้ของมุมมองด้านการเงิน เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return On Investment: ROI) มูลค่าผูถื้อหุ้น 

(Shareholder Value) ความสามารถในการทาํกาํไร (Kaplan & Norton, 1992., Kaplan & Norton, 2001., Kaplan & 

Norton, 2004) 2. มุมมองดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) ผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ (Customer Performance) 

หมายถึง ความพึงพอใจของลูกคา้เพ่ิมข้ึน ลูกคา้กลบัมาใช้บริการซํ้ าเพ่ิมข้ึน ความสามารถในการรักษาลูกคา้เก่า

เพ่ิมข้ึน การเพ่ิมข้ึนของลูกคา้ใหม่ (Chang, 2007., Chang & Ku, 2009., Kasim & Minai, 2009)  ตวัวดัท่ีสาํคญัของ

มุมมองด้านลูกค้า เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) การเพ่ิมข้ึนของลูกค้าใหม่ (Customer 

Acquisition) ความสามารถในการทาํกาํไรจากลูกค้า (Customer Profitability) เป็นต้น (Kaplan & Norton, 1992., 

Kaplan & Norton, 1996., Brewer & Speh, 2000., Kaplan & Norton, 2001., Kaplan & Norton, 2004a., Chang & 

Ku, 2009) 3. มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Business Perspective) ผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการ

ภายใน (Internal Process Performance) หมายถึง การติดต่อส่ือสารและการแลกเปล่ียนขอ้มูลลูกคา้ระหว่างแผนก

งานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน การตอบสนองท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกค้าถูกตอ้งเพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน รวมถึงการ

บริการมีความหลากหลายครอบคลุมเพ่ิมข้ึน (Chang, 2007., Chang & Ku, 2009., Kasim & Minai, 2009) ตวัวดัท่ี

สาคญัของมุมมองดา้นกระบวนการภายใน เช่น คุณภาพ (Quality) ผลิตภาพ (Productivity) ระยะเวลาในการผลิต

สินค้าและบริการ (Response Time) ต้นทุน (Cost) เป็นต้น (Kaplan & Norton, 1992., Kaplan & Norton, 1996., 

Brewer & Speh, 2000., Kaplan & Norton, 2001., Kaplan & Norton, 2004a., Chang & Ku, 2009) และ 4. มุมมอง

ดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective) ผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการ

เจริญเติบโต (Learning and Growth Performance) หมายถึง การท่ีพนกังานไดรั้บขอ้มูลลูกคา้ท่ีมีความถูกตอ้งและ

รวด เร็ว  (Chang, 2007., Chang & Ku, 2009., Kasim & Minai, 2009) ธุ ร กิ จจะต้องมี การ มุ่ งเน้น ก ารพัฒ น า

ปัจจยัพ้ืนฐาน 3 ดา้นหลกั คือ (1) ดา้นทรัพยากรภายในธุรกิจ (Human Capital) (2) ดา้นระบบขอ้มูลสารสนเทศ 

(Information Capital) และ (3) ด้านองค์การ (Organization Capital) จะช่วยสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้กับ

กระบวน การภายในของธุรกิจ (Kaplan & Norton, 1992., Kaplan & Norton, 1996., Kaplan & Norton, 2001., 

Kaplan & Norton, 2004a., Kaplan & Norton, 2004b., Chang & Ku, 2009) ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

ทางการบญัชีส่งผลต่อการดาํเนินงานของธุรกิจในดา้นต่าง ๆ เช่น (Holmes et al.,1991) ไดท้าํการศึกษาการพฒันา

ระบบสารสนเทศททางการบญัชีท่ีส่งผลต่อการเติบโตของ SMEs ซ่ึงพบว่าการพฒันาระบบสารสนเทศทางการ

บญัชีนั้นส่งผลในเชิงบวกต่อการเจริฐเติบโตของธุรกิจ SMEs ซ่ึงทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงบทบาทของผูบ้ริหาร

โดยการเพ่ิมความสามารถทาํให้กระแสเงินสดดีข้ึน ส่งผลให้เกิดจุดคุม้ทุนเร็วข้ึน จึงเป็นผลทาํให้ธุรกิจ SMEs 
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เจริญเติบโตเร็วข้ึน  (Venkatraman,1989) ศึกษาพบว่าระบบสารสนเทศขององค์กรทําให้องค์กรเกิดการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในเชิงกาํไร และไดส้อดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ (Venkatraman and Kambil ,1990) นั้นพบว่า ระบบ

สารสนเทศขององคก์ร ควรมีความเหมาะสมท่ีจะใหอ้งคก์รไดเ้กิดการพ่ึงพาระบบเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขันธุรกิจ  (Jouirou and Kalika Z,2004) ได้ทาํการศึกษาจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ

สหรัฐอเมริกาจาํนวน 381 แห่งโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเหมาะสมระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับ

โครงสร้างและกลยุทธ์ระดบัองค์กรท่ีส่งผลต่อความสามารถในการดาํเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า ความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศกบัโครงสร้างและกลยุทธ์ระดบั

องค์กรทาํให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีผลการดาํเนินงานในระดบัท่ีดี ซ่ึงในส่วนของการวดัผลการ

ดาํเนินงานขององค์กรไดใ้ช้ตวัช้ีวดั 4 ตวัไดแ้ก่ ผลการปรับปรุงการผลิต ผลการลดตน้ทุน ความสามารถในการ

พฒันานวตักรรมและความพึงพอใจของลูกคา้  (ศิริพร หทยัพนัธลกัษณ์ ,2548) ไดวิ้จยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่าง

สารสนเทศทางการบญัชีบริหารและการเรียนรู้องคก์ร กบัผลการดาํเนินงานดา้นการผลิตของบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่สารสนเทศทางการบญัชีบริหารไม่วา่จะเป็นสารสนเทศในการวางแผนและ

ควบคุม และสารสนเทศท่ีวดัผลการดาํเนินงานท่ีไม่ใช่ทางการเงิน มีความสําคญัในการช่วยให้องค์กรมีการใช้

เทคโนโลยีและกลยทุธ ในการผลิตไดดี้มากยิ่งข้ึน อนัส่งผลใหอ้งคก์รมีผลการดาํเนินงานดา้นการผลิตท่ีดีมากยิ่งข้ึน

ดว้ย  (อริสา เนวไสศรี,2549) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเหมาะสมของระบบสารสนเทศทางการบญัชีกบัผล

การดาํเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร พบว่าระบบสารสนเทศทางการบญัชีมี

ความเหมาะสมภายใตค้วามตอ้งการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีกบัความสามารถในการตอบสนองของระบบ

สารสนเทศทางการบญัชี คือ ดา้นความถ่ีในการรายงานผล ดา้นความยืดหยุ่นในการใชง้านคือมีรูปแบบท่ีเรียบงา้ย 

ไม่ซับซ้อน สามารถใชง้านไดค้ล่องตวัและสะดวก ดา้นความสามารถในการพยากรณ์ และดา้นการรับขอ้มูลโดย 

อตัโนมติั ความเหมาะสมของระบบสารสนเทศทางการบญัชีดา้นความสามารถในการพยากรณ มีความสัมพนัธ์

ทางบวกกับการใช้ประโยชน์ จากระบบสารสนเทศทางการบัญชีในดา้นการจดัการขอ้มูลทางการบัญชี ความ

เหมาะสมของระบบ สารสนเทศทางการบญัชีในดา้นการรับขอ้มูลโดยอตัโนมติัมีความสัมพนัธ ทางบวกกบัการ

เพ่ิมข้ึนของกาํไร และความเหมาะสมของระบบสารสนเทศทางการบัญชีในดา้นความยืดหยุ่นในการใช้งานมี

ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลิตภาพของพนกังาน (ยิ่งลกัษณ์ เขมโชติกูร,2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลกระทบของแนว

ทางการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีมีต่อผลการดาํเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอาํเภอ

เมืองเชียงใหม่  ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มท่ีมีแนวทางการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีดีจะมีผลการดาํเนินงาน

ท่ีดีกวา่กลุ่มท่ีมีแนวทางการใชร้ะบบสารสนเทศท่ีนอ้ยกวา่ ซ่ึงค่าเฉล่ียของผลการดาํเนินงานจะดีข้ึน ถา้มีการจดัการ

แนวทางการใช้ระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีดี และจากการศึกษาวรรณกรรมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งนั้นผูวิ้จยัจึง

สนใจทาํการศึกษาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ีช่วยในการประมวลผลขอ้มูลการทาํงาน

ประจาํวนั เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจ วางแผน และควบคุมการดาํเนินงานของผูบ้ริหารส่งผลให้การดาํเนินงานของ

ธุรกิจให้มีการเติบโตมากข้ึนและศึกษาดา้นผลการดาํเนินงานท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินซ่ึงเป็นผลสะทอ้นจาก

การดาํเนินงานของกิจการในอดีตท่ีผา่นมาและแนวโนม้ในอนาคต 
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กรอบแนวความคิด 

                      ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม 

Table 1 กรอบแนวความคิดประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการบญัชีกบัผลการดาํเนินงาน 

วธีิการศึกษา (Methodology) 

     ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือการวิจยัและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

     การวิจยัคร้ังน้ีจะศึกษาจากบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 66 บริษทั ขนาดตวัอย่างในการศึกษาในคร้ังน้ี กาํหนดขนาดตวัอย่างโดยการ

คาํนวณหาจากกลุ่มบริษทัในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีมีการใชง้านระบบสารสนเทศทางการ

บญัชี จาํนวน 66 บริษทั โดยกาํหนดความน่าเช่ือถือท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบัระดบัร้อยละ 95 ค่าความคลาด

เคล่ือนร้อยละ 5 โดยใชห้ลกัการคาํนวณของยามาเน่ (Yamane, 1967: 98) ดงัสูตรต่อไปน้ี  

n =        N  

                                      (1+Ne2) 

     เม่ือ N คือ ขนาดของประชากร = 66 บริษทั , e คือ ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้(กาํหนดค่าเท่ากบั 5% จะไดค่้า

เท่ากบั 0.05) และ n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา เท่ากบั 57 ตวัอย่าง

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามซ่ึงพฒันาเคร่ืองมือมาจากแนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเก่ียวกบั

ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับผลการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงจะแบ่งเคร่ืองมือเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

     1. แบบสอบถามปลายปิดในส่วนของประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการบญัชี เป็นแบบประเมิน โดย

ประเมินเกบ็ค่า Likert Scale ใหค่้าคะแนนตามความสาํคญัของตวัแปรในลกัษณะท่ีเรียกวา่ Weight Rating จาํนวน 5 

ระดบั คือ 5 หมายถึง มากท่ีสุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง นอ้ย และ 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด มีค่า

ความเท่ียงเท่ากบั 0.82 ซ่ึงจาํแนกออกเป็น 6 ดา้นซ่ึงระยะเวลาในการเกบ็แบบสอบถามจะเก็บขอ้มูลโดยการส่งอีเมล์

ในช่วงเวลาไตรมาสท่ี 1 ของปีพ.ศ. 2559 ซ่ึงสามารถเก็บรวบรวมไดท้ั้งหมด 32 ชุดจาก 57 ชุดของบริษทัในกลุ่ม

ตวัอยา่งการวิจยัคิดเป็นร้อยละ 56 และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์แจกแจงค่าเฉล่ียรวมโดยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 

ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

1. ความสมบูรณ์ในการใชง้านระบบสารสนเทศ

ทางการบญัชี 

2. ความถูกตอ้งและเช่ือถือไดข้องขอ้มูล 

3. รวดเร็วและง่ายต่อการตรวจสอบขอ้มูล 

4. ความยดืหยุน่ในการใชง้านและการปรับปรุง 

3. การใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจ 

6.ระบบการควบคุมภายในเพ่ือความปลอดภยัของ

ขอ้มูล 

ผลการดาํเนินงานท่ีเปนตัวเงินและไม

เปนตัวเงิน 

1. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

2. ผลตอบแทนจากการลงทุน 

3. มูลค่าหุน้ 

4. ตน้ทุนก่อสร้าง 

5. สินทรัพยซ์อฟแวร์คอมพิวเตอร์ 

6. ความพึงพอใจของลูกคา้ 
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     2. การเก็บขอ้มูลจากงบการเงินของผลการดาํเนินงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินซ่ึงนาํขอ้มูลมาจากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะเก็บขอ้มูลในดา้นผลตอบแทนต่อสินทรัพยส์าํหรับปี 2555-2559 ,ผลตอบแทนจาก

การลงทุนสําหรับปี 2555-2559 , มูลค่าหุ้นสําหรับปี 2555-2559, ความพึงพอใจจากลูกค้าสําหรับปี 2555-2559 ,

สินทรัพยซ์อฟแวร์ระบบสารสนเทศทางการบญัชี สําหรับปี 2555-2559 และตน้ทุนก่อสร้างสําหรับปี 2555-2559 

และนาํมาวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธิเพ่ือนาํมาศึกษาผลการดาํเนินงานของธุรกิจ 

 

ผลการศึกษาอภิปรายและสรุปผลการศึกษา (Results Discussion and Conclusion) 

Table 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ค่าตํา่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความ

คิดเห็น 

1. ความสมบูรณ์ในการใชง้านระบบสารสนเทศทางการบญัชี 2.6 5 3.73 มาก 

2. ความถูกตอ้งและเช่ือถือไดข้องขอ้มูล 2.6 4.8 3.30 ปานกลาง 

3. รวดเร็วและง่ายต่อการตรวจสอบขอ้มูล 3 5 4.25 มากท่ีสุด 

4. ความยดืหยุน่ในการใชง้านและการปรับปรุง 2.4 4.6 3.13 ปานกลาง 

5. การใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจ 2.5 5 3.73 มาก 

6. ระบบการควบคุมภายในเพ่ือความปลอดภยัของขอ้มูล 2.8 5 3.81 มาก 

     ผลการศึกษาในคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการบญัชีโดยภาพรวมมีผลต่อการ

ดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง ซ่ึงหมายถึงบริษทัท่ีมีระบบสารสนเทศท่ีดี

กจ็ะสามารถเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัใหเ้พ่ิมสูงข้ึนไปดว้ย เน่ืองจากการประสิทธิภาพท่ีดีช่วยใหมี้

การจดัเตรียมการวางแผน ควบคุม และตดัสินใจไดร้วดเร็วทนัต่อการเปล่ียนแปลง สามารถหาสาเหตุ แกไ้ขและ

ป้องกนัปัญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที ซ่ึงถือไดว้า่เป็นหวัใจสาํคญัต่อผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญักบัการประมวลผล

ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนเพ่ือทําการดาํเนินงานมีการพัฒนา

ประสิทธิภาพของระบบใหพ้ร้อมต่อการใชง้านอยูเ่สมอ เพ่ือลดอตัราเล่ียงในการเกิดการผิดพลาดสามารถตรวจสอบ

ได้ทุกขั้นตอนและมีการป้องกันข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ดังนั้นบริษัทจึงจาํเป็นจะต้องให้ความสําคัญกับระบบ

สารสนเทศทางการบัญชีเป็นอย่างมากเพ่ือให้การทํางานมีประสิทธิภาพอยู่เสมอซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกับ 
(Venkatraman,1989) ศึกษาพบว่าระบบสารสนเทศขององคก์รทาํใหอ้งคก์รเกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพในเชิงกาํไร และ

ได้สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ (Venkatraman and Kambil,1990) นั้นพบว่า ระบบสารสนเทศขององค์กร ควรมี

ความเหมาะสมท่ีจะใหอ้งคก์รไดเ้กิดการพ่ึงพาระบบเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัธุรกิจ และ(Jouirou and 

Kalika Z,2004) ไดท้าํการศึกษาจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศสหรัฐอเมริกาจาํนวน 381 แห่งโดย

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความเหมาะสมระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกบัโครงสร้างและกลยทุธ์ระดบัองคก์รท่ีส่งผล

ต่อความสามารถในการดาํเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า ความ

เหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศกบัโครงสร้างและกลยุทธ์ระดบัองคก์รทาํใหวิ้สาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

มีผลการดาํเนินงานในระดบัท่ีดี ซ่ึงในส่วนของการวดัผลการดาํเนินงานขององคก์รไดใ้ชต้วัช้ีวดั 4 ตวัไดแ้ก่ ผลการ

ปรับปรุงการผลิต ผลการลดตน้ทุน ความสามารถในการพฒันานวตักรรมและความพึงพอใจของลูกคา้ 
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Table 3 ผลความสมัพนัธ์ของผลการดาํเนินงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

 

อตัรา

ผลตอบแทน

จากสินทรัพย ์

อตัรา

ผลตอบแทน

จากเงินลงทุน 

มูลค่าหุน้ 

ซอฟแวร์

ระบบ

สารสนเทศ

ทางการบญัชี 

ตน้ทุน

ก่อสร้าง 
พึงพอใจลูกคา้ 

อตัรา

ผลตอบแทน

จากสินทรัพย ์

1      

อตัรา

ผลตอบแทน

จากเงินลงทุน 

.894** 1     

มูลค่าหุน้ .374** .372** 1    

ซอฟแวร์

ระบบ

สารสนเทศ

ทางการบญัชี 

0.257 0.302 .470** 1   

ตน้ทุนก่อสร้าง -0.004 -0.173 -0.164 -0.107 1  

ความพึงพอใจ

ลูกคา้ 
-0.11 0.202 0.162 -0.286 0.121 1 

     ความสัมพนัธ์ระหว่างผลการดาํเนินงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินนั้นแสดงใหเ้ห็นว่า อตัราผลตอบแทน

จากสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน มูลค่าหุ้น สินทรัพยซ์อฟแวร์ระบบสารสนเทศทางการบัญชี มี

ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญ ซ่ึงหมายถึงการลงทุนในซอฟแวร์สารสนเทศทางการบัญชีทําให้ระบบ

สารสนเทศมีประสิทธิภาพมากข้ึนสามารถสร้างผลตอบแทนกลบัคืนใหก้บักิจการทาํใหกิ้จการมีผลการดาํเนินงานท่ี

ดี และยงัช่วยในการควบคุมตน้ทุนก่อสร้างใหไ้ดคุ้ณภาพและเป็นไปตามการวางแผนขององคก์รและทาํใหลู้กคา้มี

ความพึงพอใจในอสังหาริมทรัพยข์องกิจการ เน่ืองจากผูบ้ริหารจะตอ้งใชข้อ้มูลในการดาํเนินธุรกิจการวางแผน 

ควบคุม การตดัสินใจและการสั่งการระบบสารสนเทศทางการบญัชีจึงจะตอ้งมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้มี

ความสัมพนัธ์กบัการดาํเนินงานของกิจการทาํใหผ้ลการดาํเนินงานมีแนวโนม้ในทิศทางท่ีดีข้ึนทาํใหกิ้จการไดรั้บ

ความเช่ือมัน่จากเจา้หน้ีหรือแมก้ระทัง่นกัลงทุนท่ีสนใจในการลงทุนกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั (ศิริพร หทยัพนัธลกัษณ์,2548) ไดวิ้จยัเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งสารสนเทศทางการบญัชีบริหารและ

การเรียนรู้องค์กร กบัผลการดาํเนินงานดา้นการผลิตของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

พบว่าสารสนเทศทางการบญัชีบริหารไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศในการวางแผนและควบคุม และสารสนเทศท่ีวดัผล

การดาํเนินงานท่ีไม่ใช่ทางการเงิน มีความสาํคญัในการช่วยใหอ้งคก์รมีการใชเ้ทคโนโลยีและกลยทุธ ในการผลิตได้

ดีมากยิ่งข้ึน อนัส่งผลให้องค์กรมีผลการดาํเนินงานด้านการผลิตท่ีดีมากยิ่งข้ึนดว้ย นอกจากนั้นการวิจยัน้ียงัมี

การศึกษาถึงผลกระทบการเรียนรู้ขององค์กรอนัไดแ้ก่ การโตต้อบและติดต่อส่ือสารกนั การหมุนเวียนงาน และ
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ประสบการณ ในการทาํงานเขา้มาช่วยสนบัสนุนจะช่วยใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและ ก่อใหเ้กิดการพฒันา

ผลการดาํเนินงานดา้นการผลิตมากข้ึน จากงานวิจยัดงักล่าวสรุปไดว้่าการใชก้ลยุทธ ดา้นการผลิต และวิธีปฏิบติั

ทางการบญัชีบริหารท่ีกา้วหนา้มีความสัมพนัธ์กนั อธิบายไดว้่าเม่ือองคก์รมีการใชก้ลยทุธ ดา้นการผลิตมากข้ึนก็มี

ความจาํเป็นตอ้งใช้วิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ีก้าวหน้าเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย นั่นหมายถึงต้องมีการใช้สารสนเทศ

ทางการบญัชีเพ่ิมข้ึน แสดงใหเ้ห็นสารสนเทศทางการบญัชีเป็นส่ิงสนบัสนุนการดาํเนินการขององคก์ร สามารถใช้

เป็นเคร่ืองมือในการตัดสินใจของผู ้บริหารได้ ดังนั้ นการใช้สารสนเทศทางการบัญชีของผู ้บริหารอย่างมี

ประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงสําคัญท่ีจะนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้และ (วชัธนพงศ์ ยอดราช,2557) ได้วิจัยเร่ือง 

ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีมีต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ผลการวิจยัพบวา่ ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศทางการบญัชี ซ่ึงจาํแนกตามขนาดขององคก์ร 

กลุ่มอุตสาหกรรม ระยะเวลาท่ีเปิดดาํเนินการท่ีแตกต่างกนั จะมีความถ่ีในการรายงานผล ความสามารถในการ

พยากรณ์การเสนอแนวทางการตดัสินใจ การรับขอ้มูลโดยอตัโนมติั ความยืดหยุ่นของระบบสารสนเทศทางการ

บญัชี การตดัสินใจของผูบ้ริหาร การจดัการขอ้มูลทางบญัชี และความพึงพอใจของผูใ้ชป้ระโยชน์จากรายงานของ

ระบบสารสนเทศทางการบญัชีส่งผลิตต่อการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและท่ีไม่เป็นตวัเงิน 
 

ข้อจํากดัและข้อเสนอแนะ  

     1. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างเท่านั้นไม่

สามารถนาํไปตดัสินกลุ่มธุรกิจอ่ืนไดแ้ละมีขอ้จาํกดัทางดา้นระยะเวลาซ่ึงสามารถเกิดการเปล่ียนแปลงได ้

     2. ควรนําไปเป็นแนวทางในการศึกษากลุ่มธุรกิจอ่ืนด้วยเพราะธุรกิจแตกต่างกันผลการวิจยัจะมีผลต่างกัน 

สามารถนาํมาเปรียบเทียบเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจลงทุนหรือศึกษาการดาํเนินงานของกิจการนั้นๆได ้
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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีศึกษาปัญหาการเลือกซ้ือวตัถุดิบในการผลิตเปลือกแห้งตน้ยาสูบพนัธ์ุเวอร์จิเนียของบริษทักรณีศึกษา 

เพ่ือหารูปแบบการสัง่ซ้ือท่ีทาํใหไ้ดผ้ลผลิต จาํนวน 200,000 กิโลกรัมต่อปี และเกิดตน้ทุนการผลิตตํ่าสุด การสัง่ซ้ือ

มีทั้งส้ิน 4 แหล่ง คือ แหล่งท่ี 1 ซ้ือตน้ยาสูบดิบจากอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย แหล่งท่ี 2 ซ้ือตน้ยาสูบดิบจาก

อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย แหล่งท่ี 3 ซ้ือตน้ยาสูบดิบจากอาํเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ และแหล่งท่ี 4 ซ้ือเปลือก

แห้งสําเร็จจากจงัหวดันครพนม ผูวิ้จยัจึงใชโ้ปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) วิธีซิมเพล็กซ์ (Simplex 

Method) ในการหารูปแบบการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม ปัจจยัท่ีใช้พิจารณาในการเลือกซ้ือ คือ ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึง

วตัถุดิบ (ตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ และค่าขนส่ง) และคุณภาพวตัถุดิบของแต่ละแหล่งผลิต จาก

การศึกษาพบวา่ บริษทัฯ ตอ้งซ้ือตน้ยาสูบดิบจากแหล่งท่ี 1 จาํนวน 3,741,000  กิโลกรัม ซ้ือตน้ยาสูบดิบจากแหล่งท่ี 

3 จาํนวน 14,886,000.00 กิโลกรัม และซ้ือเปลือกแห้งสําเร็จรูปจากแหล่งท่ี 4 จาํนวน 70,027.84 กิโลกรัม เม่ือ

รูปแบบการสั่งซ้ือวตัถุดิบดงักล่าวมาทดสอบสําหรับการสั่งซ้ือในปี พ.ศ. 2557 และ 2558 พบว่า ตน้ทุนการผลิต

ลดลงร้อยละ 28.88 และร้อยละ 24.31 ตามลาํดบั 

คาํสาํคัญ: เปลือกแห้งต้นยาสูบพันธ์ุเวอร์จิเนีย, การวางแผนการส่ังซื้อ, โปรแกรมเชิงเส้นตรง 
 

ABSTRACT 

This research aims to study the problems in purchasing of raw materials in the dried bark of Virginia tobacco in the 

case study company in order to identify the purchasing options that enable 200,000 kilograms of production per year 

and spend the least cost of production. There are 4 suppliers for the raw materials: 1) the raw tobacco trees from 

Chiangsaen District in Chiangrai, 2) the raw tobacco trees from Chiangkhong District in Chiangrai, 3)the raw tobacco 

trees from Rongkwang District in Phrae, and 4) the dried barks of tobacco from Nakhon Phanom. The researcher uses 

the Linear Programming and Simplex Method to identify the proper purchasing options. The factors to consider in 

purchasing are the cost of raw materials (the price of raw materials, the management cost, and transportation cost) and 

the quality of raw material from each option.  The findings show that in order to reduce the cost of production, the 

company has to buy 3,741,000  kilograms of the raw tobacco trees from the 1st option, 14,886,000 kilograms of the raw 

tobacco trees from the 3rd option, and 70,027.84  of the dried barks of tobacco from the 4th option. The results of 

purchasing examination in 2014 and 2015 show that the cost of production decreased by 28.88 percent and 24.31 

percent respectively. 

Keywords: Dried bark of Virginia tobacco, Purchasing Planning, Linear Programming 
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1. บทนํา (Introduction) 

     บริษทั ผูผ้ลิตเปลือกแห้งยาสูบ ก่อตั้ง เม่ือ ปี พ.ศ. 2551 สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัมหาสารคาม 

ประกอบธุรกิจจาํหน่ายเปลือกแห้งตน้ยาสูบพนัธ์ุเวอร์จิเนีย โดยการส่งออกทางเรือไปยงับริษทัผูผ้ลิตยาสูบใน

ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตท่ีไดรั้บอนุญาตในการผลิตยาสูบชนิดท่ีมีนิโคตินตํ่า เพียงรายเดียวในประเทศญ่ีปุ่น โดย

บริษทัฯ มีการผลิตเปลือกแห้งตน้ยาสูบจากวตัถุดิบ 2 ประเภท คือ 1) ตน้ยาสูบดิบ โดยซ้ือตน้ยาสูบพนัธ์ุเวอร์จิเนีย

ดิบ จากชาวไร่ 3 แห่ง คือ อาํเภอเชียงแสนและอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย และอาํเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ เพ่ือ

นาํมาผลิตเองผ่านขั้นตอนต่างๆ คือ ตดัก่ิงและตา ขูด และตากให้แห้ง ซ่ึงจะทาํให้ไดเ้ปลือกแห้งตน้ยาสูบพนัธ์ุ

เวอร์จิเนีย หลงัจากนั้นอดัเป็นกอ้น แลว้ขนส่งมาท่ีสาํนกังานท่ีจงัหวดัมหาสารคาม เพ่ือคดัแยกขยะและส่ิงเจือปน

ท่ีมากบัเปลือกแห้งตน้ยาสูบอีกคร้ัง แลว้อดัเป็นกอ้น เพ่ือรอการจาํหน่ายและส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่น และ 2) 

เปลือกแหง้ตน้ยาสูบพนัธ์ุเวอร์จิเนียสาํเร็จรูป โดยซ้ือจากผูข้ายในจงัหวดันครพนม เพ่ือนาํมาคดัแยกส่ิงเจือปนท่ีมา

กบัเปลือกแหง้ตน้ยาสูบก่อนทาํการอดัเป็นกอ้นเพ่ือส่งออกไปขายยงัประเทศญ่ีปุ่น 

     จากขอ้มูลทางบญัชีของบริษทัฯ พบว่า บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานขาดทุนอย่างต่อเน่ืองหลายปีติดต่อกนั  ในปี 

พ.ศ. 2557 พบว่า บริษทัฯ มีสัดส่วนตน้ทุนวตัถุดิบสูงถึง 43.54% รองลงมา คือ ตน้ทุนแรงงาน  38.49% และตน้ทุน

การผลิตอ่ืนๆ 17.97% จากตน้ทุนผลิตทั้งหมด โดยมีตน้ทุนท่ีสูง 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ตน้ทุนวตัถุดิบชนิดเปลือกแหง้

สาํเร็จรูป 29.10% รองลงมาคือ ตน้ทุนแรงงานในการแปรรูปเปลือกแหง้ฯ จากตน้ยาสูบดิบ 19.65% และตน้ทุนคดั

แยกขยะและส่ิงเจือปน 18.83% จากขอ้มูลดงัทกล่าวจะเห็นไดว้า่ บริษทัฯ มีตน้ทุนในการจดัซ้ือเปลือกแหง้สาํเร็จรูป

มากกว่าการซ้ือตน้ยาสูบดิบ แต่ตน้ยาสูบดิบสามารถผลิตไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพดีกว่า เปลือกแห้งสําเร็จรูป หาก

กิจการมีการวางแผนการจดัซ้ือวตัถุดิบแต่ละประเภทจากแต่ละแหล่งในปริมาณท่ีเหมาะสม บริษทัฯ อาจมีตน้ทุน

การผลิตท่ีลดลง และไดป้ริมาณผลผลิตตามท่ีตอ้งการ 

     เทคนิคในการวางแผนการสั่งซ้ือวตัถุดิบมีหลายวิธี หน่ึงในวิธีท่ีไดรั้บความนิยม คือ โปรแกรมเชิงเส้น (Linear 

Programming) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวางแผนและการตดัสินใจ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการวางแผน

สัง่ซ้ือวตัถุดิบได ้เช่นงานวิจยัของ พีระพล เกา้เอ้ียน (2549) ไดศึ้กษาการปรับปรุงการวางแผนสัง่ซ้ือวตัถุดิบโดยการ

ใชต้วัแบบทางคณิตศาสตร์ เพ่ือวางแผนการจดัซ้ือวตัถุดิบจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมกระดาษ งานวิจยัของ 

สาวิตรี สาธุ และสุนาริน จนัทะ (2555) ไดศึ้กษา การหารูปแบบการเลือกแหล่งซ้ือมนัสาํปะหลงัโดยใชต้วัแบบทาง

คณิตศาสตร์ ของโรงงานแปรรูปมนัเส้นสะอาด จ.ฉะเชิงเทรา และงานวิจยัของเขมทตั ศรีโมรา (2556) ไดศึ้กษา

รูปแบบทางคณิตศาสตร์เพ่ือการวางแผนการผลิตของบริษทัผลิตผงปรุงรสบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปในนิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงเป็นงานวิจัยท่ีใช้โปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) ในการวางแผนสั่งซ้ือ

วตัถุดิบและวางแผนการผลิต จากผลการศึกษาพบวา่ ช่วยลดตน้ทุนการสัง่ซ้ือวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตได ้

     จากปัญหาขา้งตน้ เพ่ือช่วยใหบ้ริษทัฯ มีแนวทางในการสั่งซ้ือวตัถุดิบไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการผลิตและเกิด

ตน้ทุนการผลิตตํ่าสุด งานวิจยัน้ีจึงสนใจศึกษากระบวนการสั่งซ้ือวตัถุดิบในการผลิตเปลือกแห้งตน้ยาสูบพนัธ์ุ

เวอร์จิเนีย โดยมีวตัถุประสงค์การศึกษาเพ่ือหารูปแบบการสั่งซ้ือวตัถุดิบ 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) การซ้ือตน้ยาสูบดิบ 

จาก อาํเภอเชียงแสน อาํเภอเชียงของ และอาํเภอร้องกวาง และ 2) การซ้ือเปลือกแห้งซ้ือสําเร็จรูป จากจังหวดั

นครพนม โดยใชโ้ปรแกรมเชิงเส้นเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาเพ่ือเป็นขอ้มูลให้กบัผูบ้ริหาร
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ของบริษทัฯ ในการตดัสินใจว่า ควรเลือกสั่งซ้ือวตัถุดิบประเภทใดในการผลิตเปลือกแห้งตน้ยาสูบเพ่ือให้ตน้ทุนตํ่า

ท่ีสุด และปริมาณผลผลิตตามท่ีตอ้งการ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 

2.1 หลกัการบัญชีต้นทุน 

     บญัชีตน้ทุนวา่เป็นหลกัการบญัชีท่ีเก่ียวกบัการสะสมและวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร ทั้งเพ่ือ

การวางแผน ควบคุม และการตดัสินใจ การบญัชีตน้ทุนทาํหน้าท่ีหลกัในการสะสมขอ้มูลทางดา้นตน้ทุนท่ีเป็น

ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนแลว้ในอดีต เพ่ือคาํนวณหาตน้ทุนในการผลิตสินคา้และผลิตภณัฑ ์รวมทั้งใชป้ระมาณการมูลค่าของ

สินคา้คงเหลือ นอกจากน้ีการบญัชีตน้ทุนยงัเป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพยากรณ์ตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือ

การตดัสินใจอีกดว้ย ซ่ึงในส่วนน้ีเองจึงทาํให้การบัญชีตน้ทุนเขา้มามีบทบาทเพ่ือการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร 

เพ่ือใหเ้กิดการตดัสินใจรวดเร็ว ทนัสมยั ถูกตอ้ง และเช่ือถือได ้(อนุรักษ ์ทองสุโขวงศ,์ 2555) 

     องคป์ระกอบตน้ทุนในการศึกษาน้ีจาํแนกตน้ทุนตามส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ วตัถุดิบทางตรง ค่าแรง

ทางตรง และค่าใชจ่้ายการผลิต (เบญจมาศ อภิสิทธ์ิภิญโญ, 2555) ซ่ึงตน้ทุนทั้ง 3 ชนิดน้ีมีดงัน้ี 

     2.1.1 วตัถุดิบทางตรง (Direct Materials: DM) หมายถึง ค่าของวตัถุดิบท่ีจะนาํมาผลิตสินคา้โดยตรงและเป็น

ส่วนสําคญัท่ีสามารถคิดเขา้เป็นตน้ทุนของหน่วยท่ีผลิตไดโ้ดยง่ายว่าใชไ้ปในการผลิตผลิตภณัฑใ์ดปริมาณเท่าใด 

เช่น ในการผลิตเปลือกแห้งตน้ยาสูบนั้นจะถือว่าตน้ยาสูบเป็นวตัถุดิบทางตรงของการผลิตเปลือกแห้งตน้ยาสูบ 

ส่วนวสัดุอ่ืนๆ เช่น ตะแกรงตาก ตาข่าย อาจถือเป็นวตัถุทางออ้มแทนท่ีจะถือเป็นวตัถุดิบทางตรง 

     2.1.2 ค่าแรงทางตรง (Direct Labor: DL) หมายถึง ค่าแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้โดยตรงและสามารถคิดเขา้

เป็นต้นทุนของหน่วยท่ีผลิตได้โดยง่าย เช่น ค่าแรงงานในการขูดเปลือกตน้ยาสูบ ค่าแรงงานในการคดัแยกส่ิง

ปนเป้ือนออกจากเปลือกเปลือกแหง้ตน้ยาสูบ เป็นตน้ 

     2.1.3 ค่าใชจ่้ายการผลิต (Manufacturing Overhead: OH) หมายถึงค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้

แต่ไม่รวมถึงค่าวตัถุดิบทางตรงและค่าแรงทางตรง เช่น ค่านํ้ าค่าไฟโรงงาน ค่าเช่าคลงัสินคา้ ค่าวตัถุดิบทางออ้ม 

ค่าแรงงานทางออ้ม ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษา ค่าเบ้ียประกนัโรงงาน เป็นตน้ 

     นอกจากน้ียงัมีการแบ่งตน้ทุนการผลิต ออกเป็น ตน้ทุนผนัแปร ตน้ทุนคงท่ี และตน้ทุนผสม (เฉลิมขวญัครุธบุญยงค์, 

2558) 

2.2 การใช้โปรแกรมเชิงเส้นในการเลือกทางเลือก 

     โปรแกรมเชิงเส้น(Linear Programming) เป็นเทคนิคในการแก้ไขปัญหาเพ่ือจดัสรรปัจจยัและทรัพยากรท่ีมี

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ เป็นแบบเชิงเส้น โดยมีจุดหมายเพ่ือแกปั้ญหาและตดัสินใจให้เกิดผลตาม

แนวทางการดาํเนินงานท่ีดีท่ีสุด (Optimal) เช่นกาํไรสูงสุด ค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด หรือแนวทางการตาํเนินงานอ่ืนๆ ท่ี

ให้ผลประโยชน์มากท่ีสุดต่อระบบนั้นๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขหรือขอ้จาํกดัท่ีกาํหนด เช่นสภาวะตลาด วตัถุดิบ 

กาํลงัคน เงินทุน สถานท่ี ฯลฯในการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ของปัญหาต่างๆ ดว้ยการโปรแกรมเชิงเส้น นั้น

จาํเป็นตอ้งศึกษารวบรวมขอ้มูลต่างๆ ให้ครบถว้น จากนั้นกาํหนดตวัแปรตดัสินใจ (Decision Variable) สําหรับ

ปัญหา และนาํวตัถุประสงคข์องปัญหามาจดัทาํเป็นสมการวตัถุประสงคข์องรูปแบบทางคณิตศาสตร์และนาํเง่ือนไข

หรือขอ้จาํกดัต่างๆ ในปัญหา (Constraint) มากาํหนดเป็นสมการหรืออสมการขอบข่ายของรูปแบบทางคณิตศาสตร์
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หลงัจากนั้นใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือทาํการวิเคราะห์หาผลเฉลยจากโปรแกรมเชิงเส้นซ่ึงผลการวิเคราะห์จะ

แสดงผลในโปรแกรมสําเร็จรูปทาํให้สามารถทราบค่าผลลพัธ์สมการเป้าหมายของการศึกษา (พรเทพ ขอขจาย

เกียรติ, 2557) 

2.3 การผลติเปลือกแห้งต้นยาสูบพนัธ์ุเวอร์จเินีย 

     บริษทัฯ ผลิตเปลือกแหง้ตน้ยาสูบพนัธ์ุเวอร์จิเนีย 2 ประเภท คือ 1) ผลิตจากตน้ยาสูบดิบ โดยรับซ้ือจากชาวไร่ใน

เขต อาํเภอเชียงแสน และอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย และอาํเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ เพ่ือนาํมาผ่านขั้นตอน

การขูด ตาก คดัแยกขยะและส่ิงเจือปน และอดัเป็นกอ้น ทาํให้ไดเ้ปลือกแห้งตน้ยาสูบพนัธ์ุเวอร์จิเนียรอการขนส่ง 

(รูปท่ี 1)  2) ผลิตจากเปลือกแหง้สาํเร็จรูปโดยรับซ้ือเปลือกแหง้สาํเร็จรูปจากจงัหวดันครพนม หลงัจากนั้นขนส่งท่ี

สาํนกังานท่ีจงัหวดัมหาสารคาม เพ่ือคดัแยกขยะและส่ิงเจือปนท่ีมากบัเปลือกแหง้ตน้ยาสูบอีกคร้ัง แลว้อดัเป็นกอ้น 

(รูปท่ี 2)  

 

การผลติจากต้นยาสูบดิบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 การผลิตเปลือกแหง้ยาสูบจากตน้ยาสูบดิบ 

 

การผลติจากการรับซ้ือเปลือกแห้งสําเร็จรูป 

 

 

 

 

รูปที่ 2 การผลิตเปลือกแหง้ยาสูบจากการรับซ้ือเปลือกแหง้สาํเร็จรูป 

 

3. วธีิการศึกษา (Methodology) 

     การสร้างรูปแบบการสั่งซ้ือวตัถุดิบ ผูวิ้จัยใช้โปรแกรมเชิงเส้นแบบซิมเพล็กซ์ (Linear Programming: The 

Simplex Method) และใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มูล เพ่ือสร้างรูปแบบการสั่งซ้ือวตัถุดิบในการผลิต

เปลือกแหง้ตน้ยาสูบพนัธ์ุเวอร์จิเนีย จากแหล่งรับซ้ือทั้งหมดท่ีไดศึ้กษา 4 แหล่ง ไดแ้ก่ 

รับซ้ือตน้ยาสูบดิบ ตดัก่ิงและตา  ขดู  

คดัแยกส่ิงเจือปน  บรรจุหีบห่อ  
ขนส่งไปคลงัสินคา้

ท่ี จ. มหาสารคาม  

คดัแยกส่ิงเจือปน  บรรจุหีบห่อ  
จดัเกบ็เปลือกแหง้ตน้ยาสูบใน

คลงัสินคา้เพ่ือรอการขาย  

ซ้ือเปลือกแหง้

สาํเร็จรูป  
ตาก  บรรจุหีบห่อ  

จดัเกบ็เปลือกแหง้ตน้ยาสูบ

ในคลงัสินคา้เพ่ือรอการขาย  

คดัแยก

ส่ิงเจือปน  

ตาก  

ตาก  
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     แหล่งท่ี 1 ซ้ือตน้ยาสูบดิบจากอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย มีพ้ืนท่ีในการปลูกยาสูบ 1,247 ไร่ ต่อปี จะมีตน้

ยาสูบดิบพร้อมจาํหน่ายประมาณ 3,741,000 กิโลกรัม* 

     แหล่งท่ี 2 ซ้ือตน้ยาสูบดิบจากอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย มีพ้ืนท่ีในการปลูกยาสูบ 510 ไร่ ต่อปี จะมีตน้

ยาสูบดิบพร้อมจาํหน่ายประมาณ 1,530,000 กิโลกรัม* 

     แหล่งท่ี 3 ซ้ือตน้ยาสูบดิบจากอาํเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ มีพ้ืนท่ีในการปลูกยาสูบ 4,962 ไร่ ต่อปี จะมีตน้ยาสูบ

ดิบพร้อมจาํหน่ายประมาณ 14,886,000 กิโลกรัม* 

     แหล่งท่ี 4 ซ้ือเปลือกแหง้สาํเร็จรูป จงัหวดันครพนม มีพ้ืนท่ีในการปลูกยาสูบ 8,862 ไร่ ต่อปี บริษทัผูข้ายเปลือก

แหง้สาํเร็จรูปสามารถผลิตไดเ้ปลือกแหง้สาํเร็จรูปไดสู้งสุด 80,000 กิโลกรัม 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลและสร้างรูปแบบการสัง่ซ้ือวตัถุดิบ มีขั้นตอนดงัน้ี 

3.1 กาํหนดตวัแปรการตดัสินใจ (Decision variable)  

     ทาํการกาํหนดตวัแปรการตดัสินใจ โดยใชข้อ้มูลทางบญัชี ปี พ.ศ. 2557 เพ่ือกาํหนดเป็นตวัแปรของปริมาณการ

ผลิตเปลือกแห้งตน้ยาสูบพนัธ์ุเวอร์จิเนีย โดยกาํหนดจากประเภทของตน้ทุนในการผลิตซ่ึงประกอบดว้ย ตน้ทุน

วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายในการผลิต 

3.2 สร้างฟังก์ชันวตัถุประสงค์ (Objective function)  

     เพ่ือหาตน้ทุนรวมการผลิตท่ีตํ่าท่ีสุด ซ่ึงตน้ทุนการผลิตจะไดจ้ากปริมาณผลผลิตของแต่ละแห่งคูณกบัตน้ทุนผนั

แปรต่อหน่วยการผลิตเปลือกแห้งตน้ยาสูบพนัธ์ุเวอร์จิเนียไดแ้ก่ วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าขนส่ง 

บวกกบัค่าใชจ่้ายคงท่ี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการผลิตอ่ืนๆ  

 ตน้ทุนการผลิต = (ปริมาณผลผลิต x ตนัทุนการผลิตผนัแปร) + ตน้ทุนการผลิตคงท่ี  

3.3 กาํหนดสมการเป้าหมายและอสมการเง่ือนไขบังคับ (Constrains)  

     กาํหนดสมการเป้าหมายและอสมการเง่ือนไขบงัคบัทั้งหมดท่ีมีผลกระทบกบัการวางแผนการผลิตเปลือกแหง้ตน้

ยาสูบพนัธ์ุเวอร์จิเนีย ดงัน้ี 

     ปริมาณเปลือกแห้งต้นยาสูบพนัธ์ุเวอร์จเินียที่ต้องการ  

     กาํหนดสมการเป้าหมายในการผลิตเปลือกแห้งตน้ยาสูบพนัธ์ุเวอร์จิเนียรอจาํหน่าย (Y) ซ่ึงไดจ้ากผลบวกของ

เปลือกแหง้ตน้ยาสูบฯ ของแต่ละแหล่งวตัถุดิบ ซ่ึงมีทั้งหมด 4 แหล่ง ดงัสมการ  

     ปริมาณผลผลติที่ต้องการ 200,000 กโิลกรัม 

     Max Y <=  (A*a1) + (B*b1) + (C*c1) + (D*d1)                    (1) 

     ต้นทุนในการผลติ 

     ตน้ทุนรวมในการผลิตเปลือกแหง้ตน้ยาสูบพนัธ์ุเวอร์จิเนียรอจาํหน่ายไดจ้ากผลบวกของตน้ทุนการผลิตในแต่ละ

แหล่ง โดยแบ่งออกเป็นตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใชจ่้ายในการผลิต 

     สมการในการคาํนวณหาตน้ทุนการผลิตรวมตํ่าท่ีสุดของผลิตเปลือกแหง้ตน้ยาสูบ ดงัน้ี 

     ต้นทุนในการผลติ 

     Min Z= (A*a2) + (B*b2) + (C*c2) + (D*d2)+ a3 + b3 + c3 + d3                  (2) 

     เม่ือกาํหนดให ้ 

     Y คือ ปริมาณเปลือกแหง้ตน้ยาสูบพนัธ์ุเวอร์จิเนียท่ีตอ้งการ (ปริมาณสูงสุดท่ีตอ้งการ คือ 200,000 กิโลกรัม)  
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     A คือ ปริมาณการสัง่ซ้ือตน้ยาสูบดิบจากแหล่งท่ี 1 ซ้ือจากอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงสัง่ซ้ือตน้ยาสูบดิบ

ไดไ้ม่เกิน 3,741,000 กิโลกรัม (1,247 ไร่ x 3,000 ตน้ x 1 กิโลกรัม) 

     B คือ ปริมาณการสั่งซ้ือตน้ยาสูบดิบจากแหล่งท่ี 2 ซ้ือจากอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายซ่ึงสั่งซ้ือไดต้น้ยาสูบ

ดิบไม่เกิน    510 x 3,000 x 1 = 1,530,000 กิโลกรัม 

     C คือ ปริมาณการสั่งซ้ือตน้ยาสูบดิบจากแหล่งท่ี 3 ซ้ือจากอาํเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ซ่ึงสั่งซ้ือไดต้น้ยาสูบดิบ

ไม่เกิน 4,962 x 3,000 x 1 = 14,886,000 กิโลกรัม 

     D คือ ปริมาณการสัง่ซ้ือเปลือกแหง้สาํเร็จรูปจากแหล่งท่ี 4 ซ้ือจากจงัหวดันครพนม ซ่ึงตอ้งไม่เกินความสามารถ

ในการผลิตของบริษทัผูจ้าํหน่ายท่ีจงัหวดันครพนม คือ 80,000 กิโลกรัม 

     a1, b1, c1คือ ประสิทธิภาพการผลิตเปลือกแห้งรอจาํหน่าย เปอร์เซ็นต์ของผลผลิต (เปลือกแห้งต้นยาสูบรอ

จาํหน่าย) ท่ีไดจ้ากการแปรรูปวตัถุดิบจากแหล่งท่ี 1 2 และ 3 ตามลาํ 

     a2, b2, c2, d2 คือ ตน้ทุนการผลิตผนัแปรต่อหน่วย การผลิตเปลือกแหง้ตน้ยาสูบรอจาํหน่ายจากแหล่งท่ี 1 2 3 และ 

4 ตามลาํดบั ซ่ึงคาํนวณจากผลรวมของวตัถุดิบทางตรง (DM) ค่าแรงทางตรง (DL) และค่าใชจ่้ายการผลิต (OH) ใน

ส่วนของค่าขนส่ง 

     a3, b3, c3, d3 คือ ต้นทุนการผลิตคงท่ีของการผลิตเปลือกแห้งต้นยาสูบรอจาํหน่ายจากแหล่งท่ี 1 2 3 และ 4 

ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายในการผลิตอ่ืนๆ นอกจากการขนส่ง ไดแ้ก่ ค่าเช่าโกดงั ค่าเช่าหอ้งพกั เงินเดือนพนกังาน

ประจาํ ค่าใชจ่้ายในการซ้ืออุปกรณ์ท่ีขดู มีด ผา้ใบ ตะแกรง กระสอบ เชือกมดั เขม็ 

     3.4 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปมาใช้ในการคํานวณหาผลเฉลย (Solution) หลงัจากได้ข้อมูลต้นทุนการผลิต 

สมการเป้าหมายอสมการเง่ือนไขบงัคบั และขอ้จาํกดัต่างๆ ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือทาํการวิเคราะห์หาผลเฉลย

จากโปรแกรมเชิงเสน้ (Linear Programming) ท่ีสร้างไว ้ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย (Results and Discussion) 

     จากผลการศึกษาเพ่ือการวางแผนการผลิตเปลือกแห้งตน้ยาสูบพนัธ์ุเวอร์จิเนียรอจาํหน่ายให้ไดป้ริมาณสูงสุด 

200,000 กิโลกรัม (Max Y) ให้มีตน้ทุนในการผลิตตํ่าสุด (Min Z) เม่ือวิเคราะห์รูปแบบการสั่งซ้ือวตัถุดิบในการ

ผลิตเปลือกแห้งต้นยาสูบพันธ์ุเวอร์จิเนีย โดยใช้การโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) วิธีซิมเพล็กซ์ 

(Simplex Method) ของโปรแกรมสําเร็จรูปโดยระบุฟังก์ชันวตัถุประสงค์ สมการและอสมการเง่ือนไขบังคับ 

สมการขอ้กาํหนด ลงในโปรแกรม คือ  

      Max Y < =  (A*a1) + (B*b1) + (C*c1) + (D*d1)     

   Min Z   =  (A*a2) + (B*b2) + (C*c2) + (D*d2)+ a3 + b3 + c3 + d3 

  Condition: 

   200,000   < =  (A*a1) + (B*b1) + (C*c1) + (D*d1) 

   A  <=   3,741,000 กิโลกรัม B  <=   1,530,000 กิโลกรัม 

   C  <=  14,886,000 กิโลกรัม D  <=   80,000 กิโลกรัม 

   a1 =  0.8567% a2 =  1.4229 บาท/กิโลกรัม 

   a3 =  1,132,036.24 บาท  b1 =  0.8833% 
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   b2 =  1.6719 บาท/กิโลกรัม b3 =   789,409.36 บาท  

   c1 =  0.8732% c2 =   1.3104 บาท/กิโลกรัม 

   c3 =  232,868.68 บาท d1 =  54.2160% 

   d2 =   99.9788 บาท/กิโลกรัม d3 =  338,914.56 บาท 

     จากกระบวนการผลิตเปลือกแหง้ตน้ยาสูบพนัธ์ุเวอร์จิเนีย 4 แหล่ง ไดแ้ก่ แหล่งท่ี 1 ผลิตจากตน้ยาสูบดิบ อาํเภอ

เชียงแสน จงัหวดัเชียงราย แหล่งท่ี 2 ผลิตจากตน้ยาสูบดิบ อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย แหล่งท่ี 3 ผลิตจากตน้

ยาสูบดิบ อาํเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ และแหล่งท่ี 4 ผลิตจากเปลือกแห้งซ้ือสาํเร็จจากจงัหวดันครพนมเพ่ือใหไ้ด้

ปริมาณผลผลิตเปลือกแห้งต้นยาสูบรอจาํหน่าย 200,000 กิโลกรัมและต้นทุนการผลิตวตัถุดิบตํ่าสุดผลจาก

โปรแกรมเชิงเสน้นาํมาใชใ้นการวางแผนการสัง่ซ้ือวตัถุดิบไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

     รูปแบบการส่ังซ้ือวตัถุดบิเพ่ือผลติเปลือกแห้งต้นยาสูบพนัธ์ุเวอร์จเินีย (รอจาํหน่าย) 

     200,000  = (A*0.8567%) + (B*0.8833%) + (C*0.8732%) + (D*54.2160%)                  (3) 

     สมการต้นทุนการผลติเปลือกแห้งต้นยาสูบพนัธ์ุเวอร์จเินีย 

      Min Z =  (A*1.4229) +( B*1.6719) + (C*1.3104) + (D*99.9788) + a3 + b3 + c3 + d3                (4) 

     หมายเหตุ: ไม่รวมตน้ทุนคงท่ีของแหล่งท่ีไม่ไดรั้บซ้ือวตัถุดิบ  

     จากสมการนาํมาวางแผนการสั่งซ้ือวตัถุดิบเพ่ือนาํมาใชใ้นการผลิตเปลือกแหง้ตน้ยาสูบพนัธ์ุเวอร์จิเนีย 200,000 

กิโลกรัม มีตน้ทุนการผลิตรวมทั้งส้ิน จาํนวน 33,492,249.81 บาท โดยซ้ือจากแหล่งท่ี 1 รับซ้ือตน้ดิบยาสูบจาก 

อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย จาํนวน 3,741,000กิโลกรัม แหล่งท่ี 3 รับซ้ือตน้ดิบยาสูบจาก อาํเภอร้องกวาง 

จงัหวดัแพร่ จาํนวน 14,886,000กิโลกรัม แหล่งท่ี 4 รับซ้ือเปลือกแห้งสําเร็จรูป จาก จงัหวดันครพนม จาํนวน 

70,027.84 กิโลกรัมและไม่ซ้ือจากแหล่งท่ี 2 โดยไม่ซ้ือตน้ดิบยาสูบจาก อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 

     จากผลการวิเคราะห์โปรแกรมเชิงเส้นในการวางแผนการจดัซ้ือวตัถุดิบในการผลิตเปลือกแห้งตน้ยาสูบ พบว่า  

แหล่งท่ี 3 มีตน้ทุนผนัแปรในการผลิตตํ่าสุด จึงควรส่งเสริมให้บริษทัฯ รับซ้ือตน้ยาสูบดิบจากอาํเภอร้องกวาง 

จงัหวดัแพร่ ใหไ้ดจ้าํนวนมากท่ีสุดซ่ึงมีพ้ืนท่ีปลูกมากท่ีสุด คือ 4,962 ไร่ เน่ืองจากตน้ทุนผนัแปรค่าแรงทางตรงต่อ

หน่วยการผลิตและค่าใชจ่้ายคงท่ีตํ่ากว่า แหล่งท่ี 1 และแหล่งท่ี 2  จึงทาํใหผ้ลการวิเคราะห์โปรแกรมเชิงเส้นเลือก

แหล่งท่ี 3 เป็นอนัดบัแรก แหล่งวตัถุดิบถดัมาท่ีโปรแกรมเชิงเส้นเลือกเขา้รูปแบบการสั่งซ้ือวตัถุดิบ คือ แหล่งท่ี 1 

ผลิตจากตน้ยาสูบดิบ อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย โดยมีพ้ืนท่ีปลูกตน้ยาสูบ 1,247 ไร่ ตามดว้ยแหล่งท่ี 4 รับซ้ือ

เปลือกแห้งสาํเร็จรูปจากจงัหวดันครพนม ซ่ึงมีขอ้จาํกดั คือ ผูข้ายสามารถผลิตไดสู้งสุด จาํนวน 80,000 กิโลกรัม 

และแหล่งท่ี 2 ไม่รับซ้ือตน้ยาสูบดิบ อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย เน่ืองจากเป็นแหล่งท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกตน้ยาสูบนอ้ย

ท่ีสุด คือ 510 ไร่ และตน้ทุนผนัแปรสูง 

     จากนั้นทดสอบนาํรูปแบบการสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์โปรแกรมเชิงเส้นมาใชว้างแผนสัง่ซ้ือวตัถุดิบ

ในการผลิตเปลือกแหง้ตน้ยาสูบพนัธ์ุเวอร์จิเนีย ปี พ.ศ. 2557 ท่ีผลิตเปลือกแห้งตน้ยาสูบพนัธ์ุเวอร์จิเนียรอการขาย

ได ้64,951 กิโลกรัม จาก 4 แหล่ง โดยมีตน้ทุนการผลิต 14,031,363.24 บาท เม่ือใชโ้ปรแกรมเชิงเส้นมาใชว้างแผน

สั่งซ้ือวตัถุดิบพบว่า บริษทัฯ จะสั่งซ้ือวตัถุดิบจากแหล่งท่ี 3 เพียงแหล่งเดียว โดยสั่งซ้ือตน้ยาสูบดิบ 7,438,358.20 

กิโลกรัม ทาํให้ตน้ทุนการผลิตเปลือกแห้งต้นยาสูบพนัธ์ุเวอร์จิเนียลดลง 4,051,580.15 บาท หรือ 28.88% ของ

ตน้ทุนการผลิตท่ีใชจ้ริงในปี พ.ศ. 2557 และเม่ือนาํรูปแบบการสั่งซ้ือมาใชใ้นการวางแผนซ้ือวตัถุดิบในการผลิต
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เปลือกแหง้ตน้ยาสูบพนัธ์ุเวอร์จิเนีย ปี พ.ศ. 2558 ท่ีผลิตเปลือกแหง้ตน้ยาสูบพนัธ์ุเวอร์จิเนียรอการขายได ้86,970.40 

กิโลกรัม จาก 4 แหล่ง และมีตน้ทุนการผลิต 17,550,750.99 บาท พบว่า บริษทัฯ จะสั่งซ้ือวตัถุดิบจากแหล่งท่ี 3 

เพียงแหล่งเดียว โดยสั่งซ้ือตน้ยาสูบดิบ 13,284,138.79 กิโลกรัม ทาํให้ตน้ทุนการผลิตเปลือกแห้งตน้ยาสูบพนัธ์ุ

เวอร์จิเนียลดลง 4,266,611.40 บาท หรือ 24.31% ของตน้ทุนการผลิตท่ีใชจ้ริงในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงจากผลการศึกษา

สอดคล้องกับการศึกษาของ พลกฤช ตันติญานุกูล (2555) ศึกษาการวางแผนการผลิตทางการเกษตรโดยใช้

แบบจาํลองโปรแกรมเชิงเส้นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า เม่ือนาํแผนการผลิต

ทางการเกษตรตามหลกัสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชแ้บบจาํลองเชิงเสน้ไปประยกุตใ์ชก้บัเกษตรกรสามารถ

ช่วยใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากการผลิตแบบเดิมคิดเป็น 41.75% เน่ืองจากตน้ทุนลดลง 

 

5. สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 

     จากการศึกษาพบว่า หากบริษทักรณีศึกษาตอ้งการผลิตเปลือกแห้งรอจาํหน่าย 200,000 กิโลกรัม ท่ีมีตน้ทุนการ

ผลิตตํ่าสุด บริษทัตอ้งซ้ือตน้ยาสูบดิบจากแหล่งท่ี 1 จาํนวน 3,741,000  กิโลกรัม ซ้ือตน้ยาสูบดิบจากแหล่งท่ี 3 

จาํนวน 14,886,000.00 กิโลกรัม และซ้ือเปลือกแหง้สาํเร็จรูปจากแหล่งท่ี 4 จาํนวน 70,027.84 กิโลกรัม ซ่ึงจะทาํให้มี

ต้นทุนการผลิตรวมทั้ งส้ิน จํานวน 33,492,249.81 บาท จากการศึกษาสามารถใช้โปรแกรมเชิงเส้น (Linear 

Programming) วิธีซิมเพลก็ซ์ (Simplex Method) มาใชว้างแผนการสัง่ซ้ือวตัถุดิบในการผลิตเปลือกแหง้ตน้ยาสูบพนัธ์ุ

เวอร์จิเนียสามารถลดตน้ทุนในการสัง่ซ้ือวตัถุดิบเพ่ือนาํมาผลิตเปลือกแหง้ตน้ยาสูบพนัธ์ุเวอร์จิเนียรอจาํหน่ายได ้

 

6. ข้อเสนอแนะ 

     6.1 จากผลการวจิยั พบวา่ จากการผลิตเปลือกแห้งตน้ยาสูบพนัธ์ุเวอร์จิเนียจากตน้ดิบยาสูบจาก อาํเภอร้อง

กวาง จงัหวดัแพร่ มีตน้ทุนในการผลิตตํ่าท่ีสุด ในการผลิตจากแหล่งซ้ือวตัถุดิบทั้ง 4 ทางเลือก ดงันั้น ควรทาํ

การตลาดและการประชาสัมพนัธ์ให้เกษตรกรนาํตน้ดิบยาสูบมาขายให้บริษทัฯ ให้มากท่ีสุด เน่ืองจากใน

ปัจจุบนัเกษตรกรยงันาํตน้ดิบยาสูบมาขายใหบ้ริษทัฯ ในปริมาณท่ีนอ้ย 

     6.2 จากผลการวิจยั พบวา่ ตน้ทุนแรงงานทางตรงแต่ละแหล่งผลิตไม่เท่ากนั แสดงให้เห็นถึงความชาํนาญ

ของแรงงานรายวนัท่ีมีไม่เท่ากนั ดงันั้น บริษทัฯ ควรฝึกแรงงานใหมี้ความชาํนาญในการแปรรูปเปลือกแห้ง

ตน้ยาสูบพนัธ์ุเวอร์จิเนีย ไดแ้ก่ การตดัก่ิงและตา การขดู และการตาก เปลือกตน้ยาสูบ 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือจาํแนกความแตกต่างปัจจยัดา้นทศันคติของส่วนประสมการตลาดบริการและการ

รับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ร้าน After You ของกลุ่ม Gen-X กบักลุ่ม Gen-Y กลุ่มตวัอย่าง คือ ชายและหญิงใน

กรุงเทพมหานครท่ีมาใชบ้ริการร้าน After You จาํนวน 300 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม แลว้

นําข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ANOVA Chi-Square และ Discriminant 

Analysis พบว่าส่วนประสมการตลาดบริการ มีราคา สถานท่ี  การส่งเสริมการตลาด บริการ พนักงาน ลกัษณะทาง

กายภาพ และการรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์  มีความสนุกสนาน สุนทรียภาพ การบริการท่ีเป็นเลิศ และผลตอบแทน

จากการลงทุนของผูบ้ริโภคของกลุ่ม Gen-X กบักลุ่ม Gen-Y มีปัจจยัดา้นทศันคติท่ีแตกต่างกนั 

คาํสาํคัญ: ส่วนประสมการตลาดบริการ, การรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์, กลุ่ม Gen-X, กลุ่ม Gen-Y 

 

Abstract 

This research aimed to discriminate Attitude Factors for Services Marketing Mix 7P's and Experiential Value of 

After You between Gen-X and Gen-Y. Sample group is customers of After You both male and female in 

Bangkok and sample size of 300 members. Instruments used to collect data are questionnaires. Those given data 

were analyzed by Percentage, Mean, Standard Deviation, ANOVA, Chi-Square and Discriminant Analysis. The 

result found that Attitude Factors for Services Marketing Mix 7 P's such as Price, Place, Promotion, Process, 

People and Physical Evidence and Experiential Value such as Playfulness, Aesthetics, Service Excellence and 

Consumer return on investment of Gen-X and Gen-Y have different attitudes. 

Keywords: Services Marketing Mix 7P's, Experiential Value, Gen-X, Gen-Y 
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1.บทนํา 

     อาหารเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีของมนุษยท่ี์มีความสําคญัในการดาํรงชีวิต เพ่ือใช้ในการเจริญเติบโตของร่างกาย 

ปัจจุบนันั้นคนไทยมีการดาํเนินชีวิตท่ีเร่งรีบ อาจเพราะไดรั้บค่านิยมการดาํเนินชีวิตมาจากทางต่างประเทศมากกว่า

ในอดีต จึงทาํใหเ้กิดตลาดธุรกิจท่ีเก่ียวกบัอาหารต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน โดยร้านคาเฟ่ขนมหวานท่ีไดรั้บความนิยม

ในไทย คือ ร้าน After You เป็นคาเฟ่ขนมหวานสไตลญ่ี์ปุ่น ดาํเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 มีเมนูข้ึนช่ือของร้าน คือ 

Shibuya Honey Toast กลุ่มลูกคา้หลกัเป็นกลุ่ม Mass Premium โดยเฉพาะกลุ่ม Gen-X และกลุ่ม Gen-Y ทางดา้น

บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (2557) ระบุว่า อุตสาหกรรมคาเฟ่ในไทย มีมูลค่าตลาด

ประมาณ 9.1 พนัลา้นบาท หรือคิดเป็น 1.2% ของอุตสาหกรรมอาหารเท่านั้น โดยรายไดข้อง After You คิดเป็น

ประมาณ 3-4% ของอุตสาหกรรมคาเฟ่ ตลาดในอุตสาหกรรมน้ีมีการแข่งขนัสูงและมีคู่แข่งใหม่ๆเขา้มาตลอดและ

ในปัจจุบนัมีร้านคาเฟ่ขนมหวานแนวโทสต ์(toast) เพ่ิมข้ึนมากมาย ร้านท่ีไม่เคยมีโทสต ์ก็ไดเ้พ่ิมเมนูน้ีเขา้ไป เพียง

เพราะเลง็เห็นถึงโอกาสและช่องทางในการทาํตลาดขนมหวานมากข้ึน คู่แข่งของร้าน After You มีมากมาย ไดแ้ก่ 

Sulbing, White Day, Hollys Coffee, Taruto, CODE, Tom N Toms, Audrey café, Soft bee ฯลฯ สะทอ้นให้เห็นว่า

ธุรกิจเก่ียวกบัร้านคาเฟ่ขนมหวานเติบโตข้ึน อย่างไรก็ตามกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั โดยเฉพาะกลุ่ม Gen-X และ

กลุ่ม Gen-Y ท่ีมาใช้บริการร้าน After You จะมีทัศนคติท่ีแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาจาก

ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี  การส่งเสริมการขาย บริการ พนกังาน ลกัษณะทางกายภาพ ความสนุกสนาน สุนทรียภาพ 

การบริการท่ีเป็นเลิศ หรือแมก้ระทัง่ผลตอบแทนจากการลงทุนของผูบ้ริโภคกต็าม ดงันั้นจึงจาํเป็นท่ีตอ้งมีการศึกษา

ถึงปัจจยัดา้นทศันคติ ของ  กลุ่ม Gen-X กบักลุ่ม Gen-Y เพ่ือท่ีจะจาํแนกทศันคติของกลุ่มลูกคา้ทั้ง 2 กลุ่มน้ี และเป็น

แนวทางใหแ้ก่ผูป้ระกอบการไดน้าํเอาขอ้มูลจากการวิจยัในคร้ังน้ีไปใชใ้นการวางแผน กาํหนดกลยุทธ์ รวมไปถึง

การปรับปรุงสินค้าและบริการเพ่ือให้สอดคลอ้งกับทัศนคติของ 2 กลุ่มน้ี ทั้ งน้ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการเติบโตของธุรกิจ ในการท่ีจะพฒันาและขยายไปต่างประเทศไดอี้กดว้ย 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติของส่วนประสมการตลาดบริการและการรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ร้าน After You 

ของ กลุ่ม Gen-X 

2.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติของส่วนประสมการตลาดบริการและการรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ร้าน After You 

ของ กลุ่ม Gen-Y 

3.เพ่ือคน้หาปัจจยัดา้นทศันคติของส่วนประสมการตลาดบริการและการรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ร้าน After You 

ท่ีสามารถใชใ้นการจาํแนกกลุ่ม Gen-X และ กลุ่ม Gen-Y 

ประโยชน์ของการศึกษา 

1.สามารถจาํแนกความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม Gen-X และ กลุ่ม Gen-Y ได ้

2.เป็นประโยชนส์าํหรับผูป้ระกอบการร้านคาเฟ่ขนมหวาน เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผน กาํหนดกลยุทธ์ ในการ

ใหบ้ริการใหส้อดคลอ้งกบัทศันคติของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen-X และ กลุ่ม Gen-Y 

3.นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีไปเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการตดัสินใจเปิดร้านคาเฟ่ขนมหวานต่อไปในอนาคต 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั 

     ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2554: 31-33) ไดใ้หค้วามหมายของ ส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการว่า

สินคา้นั้นมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากบริการ ไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ด ้ผูข้ายเป็นส่วนหน่ึงของบริการ ปัญหา

การรักษาคุณภาพของการบริการ เราไม่สามารถควบคุมคุณภาพของบริการเหมือนสินคา้ 

     Holbrook (1994) ไดใ้ห้ความหมายของ การรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ว่า จะมอบคุณค่าอะไรให้ลูกคา้บา้ง 

สร้างคุณค่าดังกล่าวให้เกิดข้ึนจริง ก่อนท่ีจะประกาศสัญญาให้กลุ่มลูกค้าทราบ ผ่านปัจจัยทั้ ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1.

ผลตอบแทนจากการลงทุนของผูบ้ริโภค เป็นผลจากการท่ีลูกคา้เปรียบเทียบระหว่างส่ิงท่ีลูกคา้นั้นคาดหวงัก่อนท่ีจะ

ไดรั้บบริการกบัการบริการท่ีลูกคา้ไดจ้ริง 2.การบริการท่ีเป็นเลิศ ในดา้นน้ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการบริการท่ีดีเยี่ยมก็

ต่อเม่ือไดรั้บคาํชมจากลูกคา้ในดา้นการใหบ้ริการ 3.สุนทรียภาพ เป็นความรู้สึกและรับรู้ไดถึ้งความงดงาม ทั้งท่ีอยู่

ในธรรมชาติ และเกิดข้ึนจากการสรรคส์ร้าง 4.ความสนุกสนาน สะทอ้นใหเ้ห็นในความสุขท่ีแทจ้ริงท่ีมาจากการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมไปยงัจุดของการหลีกหนีจากชีวิตประจาํวนัท่ีซํ้ าซากจาํเจ  

     Gibson (2000: 102) ใหค้วามหมายของทศันคติไวว้่า เป็นตวัตดัสินพฤติกรรม เป็นความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบ 

เป็นสภาวะจิตใจในการพร้อมท่ีจะส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของบุคคลนั้นต่อบุคคลอ่ืนๆหรือต่อสถานการณ์   

โดยท่ีทศันคติน้ีสามารถเรียนรู้หรือจดัการไดโ้ดยใช้ประสบการณ์ ซ่ึงนักการตลาดมกัจะนิยมใช้เคร่ืองมือการ

โฆษณาเพ่ือสร้างทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้   

     ลือรัตน์ อนุรัตนพ์านิช (2558) ไดใ้หค้วามหมายของกลุ่ม Gen-X คือ ผูท่ี้เกิดในช่วง พ.ศ. 2508 – 2522 (ค.ศ.1965 

– 1979) กลุ่มน้ีเกิดมาในยุคท่ีโลกเจริญรุ่งเรืองแลว้แลว้ จึงใชชี้วิตอย่างสุขสบาย เติบโตมากบัการพฒันาของวิดีโอ

เกม, คอมพิวเตอร์, และอาจทนัดูทีวีจอขาวดาํดว้ย พฤติกรรมของคนกลุ่มน้ีท่ีเด่นชดัมากก็คือ ชอบอะไรง่าย ๆ ไม่

ตอ้งเป็นทางการ มีแนวคิดและการทาํงานในลกัษณะรู้ทุกอย่างทาํทุกอย่างไดเ้พียงลาํพงัไม่พ่ึงพาใคร เป็นตวัของ

ตวัเองสูง มีความคิดเปิดกวา้ง มีความคิดสร้างสรรค ์ 

     ลือรัตน์ อนุรัตนพ์านิช (2558) ไดใ้หค้วามหมายของกลุ่ม Gen-Y คือ ผูท่ี้เกิดในช่วง พ.ศ. 2523 – 2537 (ค.ศ.1980 

– 1994) คนกลุ่มน้ีเติบโตข้ึนมาท่ามกลางความเปล่ียนแปลง เด็กยุคน้ีมีความเป็นตวัของตวัเองสูง ไม่ชอบถูกบงัคบั

ให้อยู่กรอบ ไม่ชอบอยู่ในเง่ือนไข ชอบเสพข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย มีอิสระในความคิด กลา้ซัก 

กลา้ถามในทุกเร่ืองท่ีตวัเองสนใจ ไม่หวัน่กบัคาํวิจารณ์ มีความเป็นสากลมาก มองว่าการนิยมชมชอบวฒันธรรม 

หรือศิลปินต่างชาติเป็นเร่ืองธรรมดา มกัจะจดัสรรเวลาให้งานและชีวิตส่วนตวัในจุดท่ีสมดุลกนั พอหลงัเลิกงาน

อาจไปทาํกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างความสุขให้กบัตวัเอง เช่น ไปเล่นฟิตเนส ไปพบปะสังสรรค์กบัเพ่ือนฝูง จะไม่

ค่อยหมกมุ่นอยูก่บังานเหมือนกบัคนรุ่นก่อน 

     กนกพรรณ สุขฤทธ์ิ (2557) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการใช้บริการ

ร้านอาหารญ่ีปุ่น ย่าน Community Mall ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า อาหารชุด เป็น

รูปแบบท่ีนิยมมากท่ีสุด และมกัจะมาใช้บริการในวนัเสาร์ – อาทิตย ์ส่วนดา้นกระบวนการ และดา้นผลิตภณัฑ ์

ส่งเสริมการขาย พนกังานผูใ้หบ้ริการ และลกัษณะทางกายภาพ ของร้านอาหารญ่ีปุ่น ย่าน Community Mall อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด และมาก ตามลาํดบั 
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3. วธีิการศึกษา 

ประชากร 

     ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีช่ืนชอบหรือเคยรับประทานขนมหวานร้าน After You ท่ีเป็นกลุ่ม 

Gen-X เกิดในช่วง พ.ศ.2508 – 2522 (ค.ศ.1965 – 1979) และ Gen-Y เกิดในช่วง พ.ศ.2523 – 2537 (ค.ศ.1980 – 

1994) ในเขตกรุงเทพมหานคร จากบทสัมภาษณ์ของ คุณเมย ์After Youไดใ้ห้ขอ้มูลไวว้่า ประมาณ 150 บาท คือ 

อตัราเฉล่ียในการใชจ่้ายของลูกคา้ 1 คน และโดยเฉล่ียแลว้ลูกคา้จะเขา้ร้าน ประมาณ 2 เดือนกิน 1 คร้ัง ดงันั้น อตัรา

ค่าเฉล่ียในการใชจ่้ายของลูกคา้ต่อ 1 คน ต่อปี เท่ากบั 6 x 150 = 900 บาท ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีนาํมาใชเ้พ่ือประมาณการ

จาํนวนประชากร ประกอบกบัขอ้มูลรายงานและงบการเงิน ในปี พ.ศ. 2558 ของ After You แสดงรายไดเ้ท่ากบั 

414,384,597 ทั้งหมด 18 สาขา โดยแบ่งเป็น 16 สาขา ในกรุงเทพมหานคร และ 2 สาขาในปริมณฑล ทาํใหส้ามารถ

นาํขอ้มูลขา้งตน้มาคาํนวณหาจาํนวนประชากรไดจ้าํนวน 405,176 คน 

กลุ่มตวัอย่าง 

     ผูบ้ริโภคทั้งชายและหญิงในกรุงเทพมหานครท่ีเคยมาใช้บริการร้าน After You จาํนวน 300 คน ภายใตร้ะดบั

ความเช่ือมัน่ 95% และระดับความคลาดเคล่ือนท่ี ±5.66% ซ่ึงอา้งอิงสูตรการคาํนวณของ Krejcie and Morgan 

(1970) นาํมาทาํการจาํแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Gen-X จาํนวน 150 คน และ กลุ่ม Gen-Y จาํนวน 150 คน 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ทางผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 กาํหนดพ้ืนท่ีร้าน After 

You ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามท่ีตั้งของร้าน ขั้นท่ี 2 ไดสุ่้มเลือกร้าน After You ตามเขตท่ีตั้งไดด้งัน้ี 

     1.กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก : ร้าน After You สาขาสีลมคอมเพลก็ซ์ 

2.กรุงเทพมหานคร เขตจตุจกัร: ร้าน After You สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว 

3.กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวนั : ร้าน After You สาขาสยามพารากอน 

4.กรุงเทพมหานคร เขตวฒันา : ร้าน After You สาขาทองหล่อ 13 

5.กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว : ร้าน After You สาขาคริสตลั ปาร์ค 

6.กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง : ร้าน Sulbing สาขากลาสเฮา้ส์ รัชดา 

7.กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ : ร้าน Sulbing สาขาซีคอนสแควร์ 

8.กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย : ดิเอม็โพเรียม 

จะมีเพียง 3 เขตจาก 8 เขต ท่ีเกบ็ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ร้าน After You เน่ืองจากผูวิ้จยัมองวา่ ผูบ้ริโภคท่ีช่ืนชอบหรือเคย 

รับประทานขนมหวานร้าน After You อาจจะไปเดินเล่นในหา้งสรรพสินคา้ทัว่ไปท่ีไม่ใช่ร้าน After You  หรืออาจ

ไปทานขนมหวานร้านอ่ืน เพ่ือใหค้รอบคลุมในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไม่ใช่แค่ร้าน After You เพียงอยา่งเดียว 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

     ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จัยได้อาศัยเคร่ืองมือทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้เก็บ

รวบรวมขอ้มูลมาจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงผูวิ้จยัใชวิ้ธีการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ดงัน้ี 
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     1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง และขอ้มูลพฤติกรรมการใช้บริการร้าน After You โดยการใช้

ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

     2. การวิเคราะห์ขอ้มูลความเห็นดว้ยท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการและการรับรู้คุณค่าเชิงประสบกาณ์โดย

การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

     3. ANOVA ใชวิ้เคราะห์ความแตกต่างของ 2 กลุ่ม ระหว่างกลุ่ม Gen-X และ กลุ่ม Gen-Y ท่ีใชบ้ริการร้าน After 

You ดว้ยตวัแปรส่วนประสมการตลาดบริการและการรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ โดยพิจารณาว่ามีระดบันยัสาํคญั

ท่ี 0.05 หรือไม่ 

     4. Chi Square ใช้วิเคราะห์ความแตกต่างของ 2 กลุ่ม ระหว่างกลุ่ม Gen-X และ กลุ่ม Gen-Y ท่ีใช้บริการร้าน 

After You ดว้ยปัจจยัส่วนบุคคล โดยพิจารณาวา่มีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 หรือไม่ 

     5. Discriminant Analysis ใชวิ้เคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม Gen-X กบั กลุ่ม Gen-Y ท่ีใชบ้ริการร้าน After 

You ดว้ยตวัแปรส่วนประสมการตลาดบริการและการรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ ว่ามีความแตกต่างกนัหรือไม่ 

โดยพิจารณาจากระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ ดงัน้ี 

          1) กาํหนดตวัแปร ตวัแปรตน้ (X) ไดแ้ก่ ส่วนประสมการตลาดบริการและการรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ ตวั

แปรตาม (Y) ไดแ้ก่ กลุ่ม Gen-X กบั กลุ่ม Gen-Y 

          2) การสร้างสมการเส้นตรง ตรวจสอบความสามารถในการจาํแนกกลุ่มระหว่างกลุ่ม Gen-X กบั กลุ่ม Gen-Y 

ท่ีใชบ้ริการร้าน After You ของสมการเสน้ตรงโดยดูจากค่า Significance Level ของค่า Wilk’ Lamnda โดยพิจารณา

จากระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

          3) การประเมินความถูกตอ้งของสมการเสน้ตรง โดยอยูใ่นรูปสมการเสน้ตรง Y = V1X1 + V2X2 + V3X3 

          4) การประเมินความสาํคญั โดยพิจารณาจากค่า F Statistic ของแต่ละตวัแปรวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไร  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ข้อมูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอย่าง 

     พบว่ากลุ่มตวัอย่างโดยส่วนใหญ่กลุ่ม Gen-X เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.3 กบั กลุ่ม Gen-Y เป็นเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 72.7 แยกตามอายุ กลุ่ม Gen-X อายุ 38 ปี คิดเป็นร้อยละ 7 กลุ่ม Gen-Y อาย ุ25 ปี คิดเป็นร้อยละ 6 มี

สถานภาพโสด กลุ่ม Gen-X คิดเป็นร้อยละ 62 กลุ่ม Gen-Y คิดเป็นร้อยละ 94 กลุ่ม Gen-X มีอาชีพพนกังานบริษทั 

คิดเป็นร้อยละ 62 กลุ่ม Gen-Y คิดเป็นร้อยละ 83.3 กลุ่ม Gen-X มีรายไดต่้อเดือน 30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 40.7 กลุ่ม Gen-Y มีรายไดต่้อเดือน 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.3 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี กลุ่ม 

Gen-X และ กลุ่ม Gen-Y คิดเป็นร้อยละ 84 ประเภทของขนมหวานท่ีช่ืนชอบ กลุ่ม Gen-X ชอบคากิโกริ คิดเป็นร้อย

ละ 62 กลุ่ม Gen-Y  ชอบโทสต์ คิดเป็นร้อยละ 75.3 ความถ่ีในการมาใชบ้ริการโดยเฉล่ียใน 1 ปี มาใชบ้ริการ 1-5 

คร้ังต่อปี กลุ่ม Gen-X คิดเป็นร้อยละ 55.3 กลุ่ม Gen-Y คิดเป็นร้อยละ 58.7 จาํนวนคนต่อ 1 คร้ังท่ีมาใชบ้ริการ ส่วน

ใหญ่มา 2 คน กลุ่ม Gen-X คิดเป็นร้อยละ 33.3 กลุ่ม Gen-Y คิดเป็นร้อยละ 52 ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการเป็นประจาํ 

กลุ่ม Gen-X มาเวลา 14.01 น. – 18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 82.7  กลุ่ม Gen-Y มาเวลา 18.01 น. – 22.00 น. คิดเป็นร้อย

ละ 74.7 ระยะเวลาท่ีมาใช้บริการในแต่ละคร้ัง (โดยประมาณ) ส่วนใหญ่ใช้เวลา มากกว่า 30 นาที แต่ไม่เกิน 1 

ชัว่โมง กลุ่ม Gen-X คิดเป็นร้อยละ 56.7 กลุ่ม Gen-Y คิดเป็นร้อยละ 78 ค่าใชจ่้าย (โดยประมาณ) ต่อ 1 บิล ส่วน
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ใหญ่มีค่าใช้จ่าย 300 – 600 บาท กลุ่ม Gen-X คิดเป็นร้อยละ 55.3 กลุ่ม Gen-Y คิดเป็นร้อยละ 64 สาขาท่ีไปใช้

บริการบ่อยท่ีสุด กลุ่ม Gen-X ไปสยามพารากอน คิดเป็นร้อยละ 12.7 กลุ่ม Gen-Y ไปเซ็นทรัลลาดพร้าว คิดเป็น

ร้อยละ 28  

ส่วนประสมการตลาดบริการ 

     พบว่า ค่าเฉล่ียดา้นผลิตภณัฑข์องกลุ่ม Gen-X คือ 4.19 กลุ่ม Gen-Y คือ 4.30 ค่าเฉล่ียดา้นราคาของกลุ่ม Gen-X 

คือ 2.40 กลุ่ม Gen-Y คือ 3.49 ค่าเฉล่ียดา้นสถานท่ีของกลุ่ม Gen-X คือ 3.48 กลุ่ม Gen-Y คือ 3.94 ค่าเฉล่ียดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดของกลุ่ม Gen-X คือ 2.56 กลุ่ม Gen-Y คือ 3.91 ค่าเฉล่ียดา้นการบริการของกลุ่ม Gen-X คือ 2.87 

กลุ่ม Gen-Y คือ 3.80 ค่าเฉล่ียดา้นพนกังานของกลุ่ม Gen-X คือ 2.90 กลุ่ม Gen-Y คือ 3.72 ค่าเฉล่ียดา้นการนาํเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพของกลุ่ม Gen-X คือ 2.55 กลุ่ม Gen-Y คือ 3.57  

การรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ 

     พบวา่ ค่าเฉล่ียดา้นความสนุกสนาน ของกลุ่ม Gen-X คือ 1.75 กลุ่ม Gen-Y คือ 3.69 ค่าเฉล่ียดา้นสุนทรียภาพของ

กลุ่ม Gen-X คือ 2.27 กลุ่ม Gen-Y คือ 3.83 ค่าเฉล่ียดา้นการบริการท่ีเป็นเลิศของกลุ่ม Gen-X คือ 2.68 กลุ่ม Gen-Y 

คือ 3.88 ค่าเฉล่ียดา้นผลตอบแทนจากการลงทุนของผูบ้ริโภคของกลุ่ม Gen-X คือ 2.27 กลุ่ม Gen-Y คือ 3.38 

 

อภิปรายผล  

ตารางที่ 1 การประเมินความถูกตอ้งของสมการเสน้ตรง 

 
มีความถูกตอ้งในการพยากรณ์กลุ่ม Gen-X เท่ากบั 84.7% และพยากรณ์กลุ่ม Gen-Y เท่ากบั 98% 

 

     ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถจาํแนกกลุ่มได ้ปัจจยัตวัน้ีไม่มีผลในการแบ่งกลุ่มอาจเน่ืองมาจาก ความคิดเห็นของ

กลุ่ม Gen-X และ กลุ่ม Gen-Y มีความเหมือนกนั พิจารณาตามรายดา้น ดงัน้ี ร้าน After You มีรายการขนมหวานให้

เลือกหลากหลาย คุณภาพของวตัถุดิบมีความสดใหม่จากการคดัสรรเพ่ือผลิตภณัฑข์องร้าน After You  ขนมหวานมี

หนา้ตาท่ีสวยงาม มีรสชาติท่ีอร่อย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กรกมล ลีลาธีรภทัร (2556) ไดท้าํการศึกษา

เร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑข์นมไทยเกา้พ่ีนอ้ง พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภค

ขนมไทยเกา้พ่ีนอ้งมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

     ด้านราคา สามารถจาํแนกกลุ่ม คือ อยู่ในกลุ่มของ Gen-Y ในระดบัร้อยละท่ีสูงกว่า โดยในกลุ่มน้ีมีความคิดเห็น

ว่า ร้าน After You มีการกาํหนดราคาเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกสาขา มีการตั้งราคาไดเ้หมาะสมกบัช่ือเสียงของ

ผลิตภณัฑ ์After You มีการแสดงรายละเอียดของราคาขนมหวานอย่างชดัเจน รวมทั้งความหลากหลายของระดบั

ราคาของร้าน After You ดึงดูดใจกลุ่มน้ีในการเขา้ไปใชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กรกมล ลีลาธีร
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ภทัร (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑข์นมไทยเกา้พ่ีนอ้ง พบวา่ ปัจจยัดา้นราคา

เป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคขนมไทยเกา้พ่ีนอ้งมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

     ด้านสถานที่ สามารถจาํแนกกลุ่ม คือ อยู่ในกลุ่มของ Gen-Y ในระดับร้อยละท่ีสูงกว่า โดยในกลุ่มน้ีมีความ

คิดเห็นว่า ร้าน After You ตั้งอยู่ในแหล่งสถานท่ีท่ีง่ายต่อการเดินทางมาใชบ้ริการ มีการจดัวางผลิตภณัฑ์ให้เห็น

ชดัเจน เวลาเปิด-ปิดการใหบ้ริการของร้าน After You มีความเหมาะสม รวมทั้งร้าน After You มีท่ีจอดรถเพียงพอ

อีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พชัรี สกุลรัตนศกัด์ิ (2554) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูซ้ื้อ

สินคา้ในตลาดสด พระราม 5 จงัหวดันนทบุรี พบวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ีเป็นปัจจยัท่ีลูกคา้มีความพอใจเป็นอยา่งมาก 

     ด้านการส่งเสริมการตลาด สามารถจาํแนกกลุ่ม คือ อยู่ในกลุ่มของ Gen-Y ในระดบัร้อยละท่ีสูงกวา่ โดยในกลุ่ม

น้ีมีความคิดเห็นว่า เมนูขนมหวานพิเศษในแต่ละเดือนของร้าน After You น่าสนใจ เม่ือซ้ือสินคา้ร้าน After You 

ครบ 1,000 บาท จะไดรั้บสิทธิลุน้รางวลัประจาํทุกเดือนมีความเหมาะสม ร้าน After You มีการใหส้มคัรเป็นสมาชิก

ฟรี เพ่ือรับสิทธิพิเศษต่างๆ ลูกคา้จะไดรั้บส่วนลด 15% หากวนัท่ีมาใชบ้ริการร้าน After You ตรงกบัวนัเกิดของ

ท่าน อีกทั้งร้าน After You ยงัไดป้ระชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ Social Media เพ่ือใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวางอีกดว้ย ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กรกมล ลีลาธีรภทัร (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อ

ผลิตภณัฑข์นมไทยเกา้พ่ีนอ้ง พบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคขนมไทยเกา้พ่ีนอ้งมีความ

พึงพอใจมาก 

     ด้านการบริการ สามารถจาํแนกกลุ่ม คือ อยู่ในกลุ่มของ Gen-Y ในระดบัร้อยละท่ีสูงกว่า โดยในกลุ่มน้ีมีความ

คิดเห็นว่า ร้าน After You มีความรวดเร็วในการชําระเงิน มีมาตรฐานการบริหารจัดการร้านอย่างเป็นระบบ

เหมือนกนัทุกสาขา มีความพร้อมในการให้บริการสามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัทีหากเกิดความผิดพลาดข้ึน รวมทั้ง

ร้าน After You เพ่ิมบริการสั่งขนมหวานผ่านทางเวบ็ไซตใ์หก้บัลูกคา้ไดอี้กดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 

กรกมล ลีลาธีรภทัร (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑข์นมไทยเกา้พ่ีนอ้ง พบว่า 

ปัจจยัดา้นการบริการเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคขนมไทยเกา้พ่ีนอ้งมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

     ด้านพนักงาน สามารถจาํแนกกลุ่ม คือ อยู่ในกลุ่มของ Gen-Y ในระดบัร้อยละท่ีสูงกว่า โดยในกลุ่มน้ีมีความ

คิดเห็นวา่ พนกังานร้าน After You มีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการลูกคา้ สามารถจดจาํลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการได ้

และมีความรู้ในดา้นขนมหวานของร้าน After You ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กรกมล ลีลาธีรภทัร (2556) 

ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์ขนมไทยเกา้พ่ีนอ้ง พบว่า ปัจจยัดา้นพนักงานเป็น

ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคขนมไทยเกา้พ่ีนอ้งมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

     ด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ สามารถจาํแนกกลุ่ม คือ อยู่ในกลุ่มของ Gen-Y ในระดบัร้อยละท่ีสูงกว่า 

โดยในกลุ่มน้ีมีความคิดเห็นว่า ร้าน After You มีภาพลกัษณ์ท่ีดี การจดัร้าน After You มีความสวยงาม สะดุดตา 

บริเวณร้านมีความสะอาด ความกวา้งของพ้ืนท่ีภายในร้านเอ้ืออาํนวยต่อความสะดวกสาํหรับลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 

รวมทั้งจาํนวนท่ีนัง่ในร้าน After You มีเพียงพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กรกมล ลีลาธีรภทัร (2556) ได้

ทาํการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์ขนมไทยเกา้พ่ีนอ้ง พบว่า ปัจจยัดา้นการการนาํเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคขนมไทยเกา้พ่ีนอ้งมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

     ด้านความสนุกสนาน สามารถจาํแนกกลุ่ม คือ อยู่ในกลุ่มของ Gen-Y ในระดบัร้อยละท่ีสูงกว่า โดยในกลุ่มน้ีมี

ความคิดเห็นวา่ การเขา้ไปใชบ้ริการร้าน After You "ทาํใหรู้้สึกเหมือนหลีกหนีจากชีวิตประจาํวนัท่ีซํ้ าซากจาํเจ ไป
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ยงัท่ีท่ีแปลกใหม่ เพ่ือเปล่ียนบรรยากาศ" ทาํให้รู้สึกเหมือนอยู่ในโลกส่วนตวัของตวัเอง รู้สึกสนุกเม่ือไดเ้ขา้ไปใช้

บริการร้าน After You บรรยากาศของร้านทาํใหรู้้สึกเพลิดเพลินมากกว่าการเขา้ไปรับประทานขนม และเม่ือไดเ้ขา้

ไปใชบ้ริการ ร้าน After You ท่านรู้สึกวา่ติดตาตรึงใจทาํใหลื้มทุกอยา่งไป  

     ด้านสุนทรียภาพ สามารถจาํแนกกลุ่ม คือ อยูใ่นกลุ่มของ Gen-Y ในระดบัร้อยละท่ีสูงกวา่ โดยในกลุ่มน้ีมีความ

คิดเห็นว่า ร้าน After You จดัตกแต่งภายในร้านเป็นท่ีน่าสนใจ มีความสวยงามเป็นท่ีน่าดึงดูดใจ เม่ือไดเ้ขา้ไปทาน

ขนมหวานรู้สึกมีความสุขมาก ความกระตือรือร้นของพนกังานร้าน After You ดึงดูดใจใหอ้ยากเขา้ร้าน ร้าน After 

You ไม่ใช่แค่เพียงขายขนมหวานเท่านั้นแต่ยงัสามารถสร้างความบนัเทิงใหก้บัลูกคา้ไดอี้กดว้ย และกลุ่มน้ีนั้นชอบ

ชอบลกัษณะการจดัร้านของ After You 

     ด้านการบริการที่เป็นเลศิ สามารถจาํแนกกลุ่ม คือ อยูใ่นกลุ่มของ Gen-Y ในระดบัร้อยละท่ีสูงกวา่ โดยในกลุ่มน้ี

มีความคิดเห็นว่า เม่ือคิดถึงร้าน After You คิดถึงการบริการท่ีเป็นเลิศ เป็นสถานท่ีท่ีดีท่ีสุดในการเลือกไป

รับประทานขนมหวาน เป็นตวัเลือกแรกของท่าน เม่ือท่านตอ้งการรับประทานขนมหวาน ในอนาคต After You จะ

เป็นร้านแรกๆท่ีจะเขา้ไปใชบ้ริการเม่ืออยากจะซ้ือสินคา้ มีความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการร้าน After You ต่อไปในอนาคต 

และคนกลุ่มน้ีคาดหวงัจะไดเ้ห็นการนาํเสนอตวัอยา่งผลิตภณัฑข์องร้าน After You  

     ผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้บริโภค สามารถจาํแนกกลุ่ม คือ อยู่ในกลุ่มของ Gen-Y ในระดบัร้อยละท่ีสูง

กว่า โดยในกลุ่มน้ีมีความคิดเห็นว่า เม่ือเขา้ไปใชบ้ริการร้าน After You รู้สึกว่าร้านมีการบริหารจดัการเวลาอย่างมี

ประสิทธิภาพ ช่วงเวลาของร้าน After You ตรงกนักบัตารางเวลาว่างของ Gen-Y ในการเขา้ไปรับประทานขนม

หวาน ผลิตภณัฑข์องร้าน After You คุม้ค่ากบัเงินท่ีไดจ่้ายไป ท่านไดรั้บความเป็นส่วนตวัในการเขา้ไปใชบ้ริการ

ร้าน After You และราคาของผลิตภณัฑร้์าน After You สูงกวา่คุณภาพของสินคา้ท่ีไดรั้บ  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

     การศึกษาการจาํแนกความแตกต่างปัจจยัดา้นทศันคติของส่วนประสมการตลาดบริการและการรับรู้คุณค่าเชิง

ประสบการณ์ของร้าน After You ระหว่างกลุ่ม Gen-X  กบั กลุ่ม Gen-Y ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถสรุปความ

แตกต่างปัจจยัดา้นทศันคติของส่วนประสมการตลาดบริการและการรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ ไดด้งัน้ี 

     1.ดา้นผลิตภณัฑ ์ไม่สามารถจาํแนกกลุ่มได ้ปัจจยัตวัน้ีไม่มีผลในการแบ่งกลุ่มอาจเน่ืองมาจาก ความคิดเห็นของ

กลุ่ม Gen-X และ กลุ่ม Gen-Y มีความเหมือนกนั 

     2.ดา้นราคา มีผลทาํให้ทั้ง 2 กลุ่ม มีทัศนคติท่ีแตกต่างกนั โดยในการตั้งราคากลุ่ม Gen-Y จะมีความเห็นดว้ย

มากกว่ากลุ่ม Gen-X เพราะกลุ่ม Gen-Y มีนิสัยท่ีชอบการจบัจ่ายใชส้อย ส่วนกลุ่ม Gen-X จะมีความประหยดั เก็บ

ออม เพราะเคยเจอวิกฤตเศรษฐกิจตกตํ่ามาแลว้ 

     3.ดา้นสถานท่ี ร้าน After You นั้นเป็นสถานท่ีท่ีง่ายและสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการ ซ่ึงกลุ่ม Gen-Y 

มกัจะชอบจดัสรรเวลาให้งานและชีวิตส่วนตวัให้เหมาะสมกนั พอหลงัเลิกงานอาจไปทาํกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือสร้าง

ความสุขให้กบัตวัเอง เช่น ไปพบปะสังสรรค์กบัเพ่ือนฝูง ดงันั้น ร้าน After You จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ี ทาํให้

กลุ่ม Gen-Y จะเลือกใชร้้าน After You เป็นสถานท่ีท่ีใชท้าํกิจกรรมและพบปะสังสรรค์กบัเพ่ือนๆ มากกว่า กลุ่ม 

Gen-X 
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     4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่ม Gen-Y เป็นกลุ่มคนท่ีทนัโลกทนัเทคโนโลย ีสามารถใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือ

ทนัสมยัไดเ้ป็นอย่างดี ชอบเสพข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ร้าน After You ท่ีมีการ

ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือ Social Media เป็นประจาํ ทาํใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่ม Gen-Y มากกวา่กลุ่ม Gen-X 

     5.ดา้นการบริการ กลุ่ม Gen-X มีแนวคิดในลกัษณะรู้ทุกอย่างทาํทุกอย่างไดเ้พียงลาํพงัไม่พ่ึงพาใคร เป็นตวัของ

ตวัเองสูง ร้าน After You อาจจะถูกใจกลุ่มน้ี เพราะทางร้านมีการใหบ้ริการแบบช่วยตวัเอง เช่น เดินไปเติมนํ้าชากิน

เอง สามารถบริการตนเองได ้ในขณะท่ีกลุ่ม Gen-Y มกัจะถูกตามใจตั้งแต่เด็กจะมีนิสัยรักสบาย อาจจะมีทศันคติท่ี

ไม่ถูกใจต่อการบริการร้าน After You ได ้

     6.ดา้นพนกังาน พนกังานมีความรู้ในดา้นขนมหวานเป็นอยา่งดี ซ่ึงกลุ่ม Gen-Y นั้นโดยส่วนใหญ่มกัจะหาขอ้มูล

เก่ียวกบัร้านและขนมหวานจากส่ือ Social ต่างๆอยู่แลว้ จึงทาํใหก้ลุ่ม Gen-Y ไม่ไดใ้หค้วามสนใจในดา้นพนกังาน

มากเท่าไหร่ ซ่ึงต่างจากกลุ่ม Gen-X ท่ีมกัให้ความสนใจพนักงานร้าน เพียงเพราะกลุ่มน้ีนั้นจะชอบซักถามจาก

พนกังานร้านมากกวา่ท่ีจะหาขอ้มูลเอง 

     7.ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ กลุ่ม Gen-Y มีความชอบท่ีทันสมยั มีสไตล์เป็นของตวัเอง และร้าน 

After You ก็มีการจดัร้านท่ีเป็นสไตลท่ี์ไม่เหมือนใคร ทาํให้รู้สึกเหมือนอยู่กบัตวัเอง สอดคลอ้งกบั กลุ่ม Gen-Y 

เป็นอยา่งมาก ซ่ึงต่างจาก กลุ่ม Gen-X ท่ีไม่ชอบความวุน่วาย และมีพ้ืนท่ีอยา่งจาํกดั 

     8.ดา้นความสนุกสนาน กลุ่ม Gen-Y รักบรรยากาศสนุกสนาน มีชีวิตชีวา จึงไม่แปลกท่ีร้าน After You จะเป็น

ตวัเลือกแรกท่ี กลุ่ม Gen-Y จะนึกถึง เพราะตรงกบัไลฟ์สไตลข์องกลุ่มน้ี 

     9.ดา้นสุนทรียภาพ กลุ่ม Gen-Y มกัจะช่ืนชอบสีสันสวยงาม และทางร้าน After You ก็ไดต้อบโจทยส์าํหรับคน

กลุ่มน้ี เม่ือไดเ้ขา้ไปในร้านกจ็ะพบกบับรรยากาศสบายๆ รวมทั้งสีสนัภายในร้านยงัดูสวา่งสบายตาอีกดว้ย 

     10.ดา้นการบริการท่ีเป็นเลิศ กลุ่ม Gen-Y มกัจะชอบคาดหวงัท่ีจะไดเ้ห็นส่ิงแปลกๆใหม่ๆอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงร้าน 

After You นั้นก็ตรงใจกบัลูกคา้กลุ่มน้ี เพราะในแต่ละเดือนทางร้านจะมีเมนูขนมสดๆใหม่ๆออกมาให้ลูกคา้ได้

เลือกเขา้มาลองทานกนั ทาํใหร้้าน After You เป็นตวัเลือกแรกท่ีกลุ่ม Gen-Y นึกถึง 

     11.ผลตอบแทนจากการลงทุนของผูบ้ริโภค กลุ่ม Gen-Y ตอ้งการใชเ้วลานอกสถานท่ี ทาํงานมากกว่าในบริษทั 

ร้าน After You ก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีกลุ่มน้ีจะเลือกมาใชบ้ริการเพราะนอกจากจะไดท้าํงานแลว้ยงัไดท้านขนม

หวานอีกดว้ย ซ่ึงเขา้กบั กลุ่ม Gen-Y มาก เพราะกลุ่มน้ีชอบทาํอะไรหลาย ๆ อยา่งไดใ้นเวลาเดียวกนั 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้
 

     1.ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ควรใหค้วามสาํคญัดา้นเอกลกัษณ์ของคาเฟ่ขนมหวานสไตลญ่ี์ปุ่น เพ่ือ

เป็นการเพ่ิมมนเสน่ห์ใหก้บัร้าน เพราะในปัจจุบนัผูบ้ริโภคไดห้ันมาเลือกใชบ้ริการร้านขนมหวานจากการตกแต่ง

ร้านเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีการแชร์ภาพ สถานท่ีลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์คมากข้ึน จะ

สามารถดึงดูดใหผู้บ้ริโภคหนัมาใชบ้ริการร้าน After You เพ่ิมมากข้ึน 

     2.ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริหารร้าน After You ควรมีการประชาสัมพนัธ์ไปยงักลุ่มเป้าหมายเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้

ผูบ้ริโภคไดรั้บข่าวสารการจดัโปรโมชัน่ เป็นการกระตุน้ให้มาใชบ้ริการเพ่ิม เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่า การท่ีร้าน 

After You มีการจดัโปรโมชัน่มีเมนูพิเศษในแต่ละเดือนจะส่งผลใหผู้บ้ริโภคเพ่ิมจาํนวนคร้ังในการมาใชบ้ริการ 
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     3.ดา้นการบริการ ควรใหค้วามสาํคญัในเร่ืองความรวดเร็วในการชาํระเงิน การจดัหาท่ีนัง่ใหลู้กคา้ และการเสิร์ฟ

ขนม ควรท่ีจะมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในภายในร้าน เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงให้บริการมีคุณภาพ ให้ความ

สะดวกสบายแกลู้กคา้ ซ่ึงจะส่งผลใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจและอยากท่ีจะมาใชบ้ริการในคร้ังต่อไปอีก 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

     1.เน่ืองจากระยะเวลาการศึกษาน้ีมีระยะเวลาจาํกดั จึงสามารถทาํการศึกษาไดเ้พียงกลุ่มละ 300 ราย ดงันั้นควรมี

การศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดท่ีมากข้ึน อาจทาํใหส้ามารถแยกความแตกต่างของผลการพิจารณาไดดี้ยิ่งข้ึน 

     2.ควรมีการศึกษาโดยใชวิ้ธีการศึกษาในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมเติม จากการตอบแบบสอบถาม เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึก 

การสงัเกต เป็นตน้ เพ่ือใหผู้วิ้จยัไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษามากท่ีสุด 

     3.ควรทาํการศึกษาวิจยัอย่างต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลาท่ีห่างกนัประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี เน่ืองจากทศันคติเป็น

เร่ืองของความรู้สึกของบุคคลอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและสภาพแวดลอ้ม 
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รูปแบบการตลาดเชิงเน้ือหาบนสังคมออนไลน์ประเภทเฟสบุคที่ส่งผลต่อความ

จงรักภกัดขีองแฟนบอลสโมสรโปลศิเทโร 

The Impacts of Facebook's Content Marketing Formats on Sport Fan’s Loyalty 
      ชุติปภา  รวภิาธัญญากุล1 และ ธงชัย  ศรีวรรธนะ2 

       Chutipapha Raviphathanyakul and Thongchai Srivardhana 
 

บทคดัย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษารูปแบบการตลาดเชิงเน้ือหาบนสงัคมออนไลน(์Social Media)  ประเภท

เฟสบุค (Facebook) ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของแฟนบอลสโมสรโปลิศเทโร โดยมีความสมัพนัธ์ดา้นต่างๆ ของ

กลยุทธลูกค้าเป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) เป็นตัวแปรแทรกซ้อน  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) นําเสนอกรอบแนวคิดในการใช้รูปแบบของการตลาดเชิงเน้ือหาบนสังคมออนไลน์ อัน

ประกอบไปดว้ย ขอ้ความ, รูปภาพ, วีดีโอ และล้ิงค ์ เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์ 4 ดา้น ไดแ้ก่ แฟนบอลกบั

เจา้ของสโมสรฯ แฟนบอลกบัสินคา้สโมสรฯ  แฟนบอลกบัตราสินคา้สโมสรฯ และแฟนบอลกบัแฟนบอลคนอ่ืนๆ 

ของสโมสรฯ โดยความสัมพนัธ์ต่างๆ เหล่าน้ีจะส่งผลให้เกิดความจงรักภกัดีของแฟนบอลต่อสโมรสรโปลิศเทโร

งานวิจัยน้ีทดสอบด้วย วิธีสถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิง การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง(Structural Equation 

Modeling : SEM) เพ่ือการทดสอบทฤษฎี (theory testing) โดยการสร้างสมการเพ่ือแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม

อา้งอิง กับ รูปแบบการตลาดเชิงเน้ือหาของสโมสรโปลิศเทโรส่งต่อไปถึง ตัวแปรแทรกซ้อนส่งผลให้เกิดความ

จงรักภกัดี     

คาํสาํคัญ: การตลาดเชิงเนือ้หา , ลกูค้าเป็นจุดศูนย์กลาง, ความจงรักภักดี 

 

Abstract 

The study is aim to focus on The impacts of facebook's content marketing formats on sport fan’s loyalty. 

The methodology is based on the customer centric factors and quantitative research which presents through 

digital content marketing framework. Therefore text, visual graphic, VDO and hyper link are the main content of 

the Fanclub royalty. A proposed explanation examine on the relationship in between Fanclub and 1.the Company, 

2.The product, 3.The brand and 4.The others fanclub. The testing with Structural Equation Modeling (SEM) aims 

for theory testing by showing an equation of relationship between the reference group and types of content 

marketing of Police Tero Football Club. Extraneous variables are relationships of the football club’s strategy for 

building fans loyalty.    

Keyword: Content Marketing, Customer Centric, Loyalty 
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1. บทนํา 

ดว้ยความกา้วหน้าของเทคโนโลยี ไดก่้อกาํเนิด “เครือข่ายสังคมออนไลน์” (Social Network) ทาํให้เกิด

การปฏิวติัการส่ือสารรูปแบบใหม่ท่ีเป็นการส่ือสารหลายทิศทางโดยคนในสังคมเป็นผูก้าํหนดเน้ือหา (Content) 

ของการส่ือสารนั้นร่วมกันซ่ึง ในแง่ของธุรกิจนั้น ส่ือสังคมออนไลน์สามารถนํามาใช้ในการส่งเสริมกิจกรรม

ทางการตลาดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (Kaplan & Haenlein, 2010) ปัจจุบนัรูปแบบการส่ือสาร น้ีถูกนาํมาใชใ้นการ

ส่ือสารทางการตลาดของธุรกิจแทบทุกประเภท รวมถึงธุรกิจในส่วนของวงการฟุตบอลในยุคปัจจุบนั Facebook มี

ความสาํคญัโดยทาํหนา้ท่ีเป็นช่องทางในการอพัเดทขอ้มูลข่าวสาร ความเคล่ือนไหวต่างๆ ของสโมสรใหก้บัแฟน

คลบัไดติ้ดตาม ดงันั้น Content หรือเน้ือหาบนเฟสบุค จึงเป็นหวัใจสาํคญัท่ีจะส่งผลใหเ้กิดผลกระทบกบัแฟนคลบั

ในเชิงบวก เกิดการติดตามและส่งต่อสารท่ีไดรั้บไปยงัแฟนคลบัคนอ่ืนๆ  ก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมและมีความรู้สึก

เป็นส่วนหน่ึงของสโมสร  จากงานวิจยัของ Van Doorn et al. (2010) พบว่า ความหลากหลายของพฤติกรรมของ

ลูกคา้ท่ีมีต่อแบรนด์หรือบริษทันอกเหนือจากการซ้ือขายเป็นผลมาจากปัจจยัการขบัเคล่ือนแรงบนัดาลใจ รวมถึง

กิจกรรมการบอกต่อ การแนะนาํ การ ช่วยเหลือลูกคา้ การเขียนแสดงความคิดเห็น โดยในแง่ของบริษทันั้นตอ้งการ

สร้างความพึงพอใจ และความภักดีจากลูกค้าในระดับสูงสุด ซ่ึงความพึงพอใจของลูกค้านั้นมีอิทธิพลต่อการ

ตอบสนองทางอารมณ์ในทิศทางเชิงบวก เช่น ความสุข ความต่ืนเตน้ และความเพลิดเพลินในการใชบ้ริการ (Lynch, 

Kent & Srinivasan, 2001 และ Wolfinbarger & Gilly, 2001) จึงก่อให้เกิดประสบการณ์จากความผูกพนัของแฟน

บอลและ ความสมัพนัธ์ระหว่างแฟนบอลและสโมสรโปลิศเทโร   การใหลู้กคา้เป็นศูนยก์ลางในดาํเนินการเขา้มามี

ส่วนร่วมกบัเน้ือหาท่ีบริษทั หรือสโมสรฯตอ้งการส่ือออกไปเพ่ือหวงัผลในเชิงธุรกิจ เป็นวิธีการหน่ึงของกลยุทธ

ทางการตลาดท่ีเรียกว่า การทาํการตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) โดย Taylor (2013) ไดก้ล่าวว่า ผูบ้ริโภค

ร้อยละ 90 ชอบการทาํการตลาดเชิงเน้ือหาเพราะมีประโยชน์มากกว่าการนาํเสนอในรูปแบบอ่ืนๆ และอีกร้อยละ78 

รู้สึกว่าสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีให้กับตราสินค้าและผูบ้ริโภคอีกด้วย นอกจากน้ียงัสามารถทําให้

ผูบ้ริโภคอยากซ้ือสินคา้จากบริษทัท่ีสร้างการตลาดเชิงเน้ือหามากข้ึนอีกร้อยละ 61 จะเห็นไดว้่าการตลาดเชิงเน้ือหา

เป็นเร่ืองสําคัญ และมีประโยชน์สําหรับธุรกิจในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ผูวิ้จัย จึงต้องการศึกษาเพ่ิมเติมว่า 

การตลาดเชิงเน้ือหารูปแบบใดจะส่งผลทาํใหเ้กิดความจงรักภกัดีไดจ้ากมิติความสมัพนัธ์ลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในรูปแบบการนาํเสนอเน้ือหาของสโมสรบนเฟสบุคของกลุ่มแฟนคลบัท่ีส่งผลใน

ทศันคติความสัมพนัธ์ระหว่างแฟนคลบักบัสินคา้ของสโมสรฯ แฟนคลบักบัตราสินคา้ของสโมสรฯ แฟนคลบักบั

เจา้ของสโมสรฯ แฟนคลบักบัแฟนคลบัของสโมสรฯอ่ืนคนอ่ืนๆ   

 2.เพ่ือศึกษาระดบัทศันคติความสมัพนัธ์ระหว่างลูกคา้กบัสินคา้ของสโมสร ฯ แฟนคลบักบัตราสินคา้ของสโมสรฯ 

แฟนคลบักบัเจา้ของสโมสรฯ แฟนคลบักบัแฟนคลบัของสโมสรฯอ่ืนคนอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้

กบัแบรนดส์โมสรโปลิศเทโร 

3. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในรูปแบบการนาํเสนอเน้ือหาของสโมสรบนเฟสบุคของกลุ่มแฟนคลบัท่ีมีอิทธิพล

ต่อความภกัดีของแฟนคลบักบัแบรนดส์โมสรโปลิศเทโร 
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 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. สามารถนําผลวิจัยมาใช้ในการการตัดสินใจปรับรูปแบบการนําเสนอข้อมูลเน้ือหาทางการตลาดท่ีมีความ

สอดคลอ้งกบัความช่ืนชอบของสมาชิกท่ีนาํไปสู่การกระตุน้ใหเ้ขา้มามีส่วนในกิจกรรมของสโมสรตลอดจนการเขา้

มาร่วมในการสร้างสรรคข์อ้มูลท่ีช่วยสร้างแรงบนัดาลใจเกิดปฏิสัมพนัธ์ในการดาํเนินงานท่ีลูกคา้เป็นศูนยก์ลางใน

การขบัเคล่ือนการส่ือสารบนส่ือสงัคมออนไลนเ์ฟสบุคของสโมสรโปลิสเทโร 

2. เป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ทางดา้นการตลาดเชิงเน้ือหาในการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์บนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เฟสบุคใหก้บัองคก์รอ่ืนๆในการนาํไปประยกุตใ์ชท้างดา้นการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการส่ือสารทางดา้นการตลาดและการแข่งขนัในอนาคต 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม                                                                                                                                                     

2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing)        

การตลาดเชิงเน้ือหา หมายถึงการสร้างมูลค่าจากการใชข้อ้มูลผสมผสานกบัความบนัเทิงเพ่ือสร้างผลกระทบในเชิง

บวกใหก้บัผูบ้ริโภค ซ่ึงเน้ือหาท่ีถูกนาํเสนอจะมีบทบาทในการกระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วม การให้ขอ้มูล สร้าง

ความบนัเทิง สร้างความไวว้างใจ และเป็นเคร่ืองมือสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์รกบัผูบ้ริโภค (The Internet 

marketing academy, 2011)หลกัการสําคญัของการทาํการตลาดเชิงเน้ือหามีอยู่ 5 หลกัการ (Lankow, Ritchie and 

Crooks,2012) คือ                                                                   

1) การจดัการขอ้มูลใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีมีคุณค่าและเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภค                                                                                 

2) มีวตัถุประสงคท์างการตลาด                                                                                                                                          

3) ตอ้งการสร้างการเปล่ียนแปลงหรือรักษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค                                                                                    

4) ใชส่ื้อผา่นรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น ภาพเคล่ือนไหว และ                                                                                             

5) มีการระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน  

หัวใจสําคัญของการตลาดเชิงเน้ือหาอยู่ท่ีการส่ือสารซ่ึงต้องมีความแตกต่างจากการส่ือสารแบบเดิม

เน่ืองจากผูบ้ริโภคในสังคมฐานความรู้ตอ้งการขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือมากกว่าขอ้มูลท่ีถูกสร้างให้เป็นกระแสในการ

โฆษณาหรือการประชาสมัพนัธ์ เทคโนโลยีกเ็ป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีเขา้มามีบทบาทในการตลาดรูปแบบน้ี  การตลาดท่ี

ลูกคา้มีส่วนร่วมและผูกพนักบัตราสินคา้ ตลอดจนการเขา้ถึงผูบ้ริโภคผา่นช่องทางใหม่ๆ โดยช่องทางท่ีไดรั้บความ

นิยมมากท่ีสุดในปัจจุบนัอนัดบัแรก คือ ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social media) ซ่ึงมีมากถึงร้อยละ 84 

อนัดบัท่ี 2 รองลงมาเป็นจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (E-Newsletter) คิดเป็นร้อยละ 78 อนัดบัท่ี 3 ได้แก่ วีดีโอ 

(Video) คิดเป็นร้อยละ 70  อนัดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ บทความตามบล็อคต่างๆ (Blog Post) คิดเป็นร้อยละ 69 อนัดบัท่ี 5 

ได้แก่ รูปภาพ/อินโฟกราฟิก (Images/Infographics) คิดเป็นร้อยละ 33 และอนัดับสุดท้ายคือ ไฟล์เสียง (Audio/ 

Podcast) คิดเป็นร้อยละ 26 นอกจากน้ีการทาํการตลาดเชิงเน้ือหายงัช่วยสร้างความสัมพนัธ์ให้กบัตราสินคา้และ

ผูบ้ริโภคผ่านการนาํเสนอการตลาดเชิงเน้ือหาท่ีอยู่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ ทาํให้การทาํการตลาดผ่าน

เครือข่ายสังคมออนไลน์มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการสร้างการตลาดเชิงเน้ือหาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์

เฟสบุค (Facebook) ช่วยเพ่ิมความสัมพนัธ์ระหว่างตราสินคา้กบัผูบ้ริโภคไดม้ากถึงร้อยละ 67 และบนเครือข่าย



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                                                 362 

 
สังคมออนไลน์ทวิตเตอร์ (Twitter) ไดถึ้งร้อยละ 53 นอกจากน้ี Taylor (2013) ไดก้ล่าวว่า ผูบ้ริโภคร้อยละ 90 ชอบ

การทาํการตลาดเชิงเน้ือหาเพราะมีประโยชนม์ากกว่าการนาํเสนอในรูปแบบอ่ืนๆ และอีกร้อยละ 78 รู้สึกวา่สามารถ

ช่วยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีใหก้บัตราสินคา้และผูบ้ริโภคอีกดว้ย นอกจากน้ียงัสามารถทาํใหผู้บ้ริโภคอยากซ้ือสินคา้

จากบริษทัท่ีสร้างการตลาดเชิงเน้ือหามากข้ึนอีกร้อยละ 61 จากท่ีกล่าวมาช้ีให้เห็นว่าเน้ือหาการตลาดเป็นเน้ือหา

เก่ียวกบัการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนผสมทางการตลาดการให้ขอ้มูลท่ีนาํไปสู่ความรู้และความใกลชิ้ดกบัตราสินคา้ 

การกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการท่ีนาํไปสู่การซ้ือ การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย และกิจกรรมพิเศษสาํหรับวิธีการ

นาํเสนอเน้ือหาบนเครือข่ายสังคม   มีงานวิจยัของอรรถชยั วรจรัสรังสี (2556) พบว่า รูปแบบของสารบนเฟสบุ

คแฟนเพจมีอยู่ดว้ยกนั 4 รูปแบบ คือ กระทูข้อ้ความ (Text posting) รูปภาพ(Photos) วิดีโอ (Video) และล้ิงค ์(Link) 

โดยท่ีเน้ือหาของสารจะมีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ การให้ข้อมูลของสินค้า (Product inform) การเสริมความรู้ 

(Education) การใหข้อ้มูลกิจกรรมพิเศษและการส่งเสริมการขาย (Promotion)จากการทบทวนวรรณกรรมการตลาด

เชิงเน้ือหาส่ิงท่ีปรากฏในการใชรู้ปแบบการตลาดน้ีคือ การเนน้ท่ีลูกคา้เขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างเน้ือหาท่ีจะเป็น

ส่วนช่วยสร้างประสบการณ์ใหก้บัลูกคา้มีความรู้สึกผูกพนักบัตราสินคา้มากข้ึน ทั้งน้ีจากเน้ือหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนการ

สร้างโดยลูกคา้กเ็ป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึงพฤติกรรมของลูกคา้ในชุมชนตราสินคา้ท่ีเป็นคุณลกัษณะสาํคญัต่อการนาํมาใช้

ในการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ไดอี้กดว้ย 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎลูีกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Strategy) 

การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ดว้ยกิจกรรมทางการตลาดท่ีกระทาํต่อลูกคา้ ซ่ึงอาจจะเป็นลูกคา้ ผูบ้ริโภค

หรือคนกลางช่องทางการจดัจาํหน่ายแต่ละรายอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นให้ลูกคา้เกิดความเข้าใจมีการรับรู้ท่ีดี

ตลอดจนรู้สึกชอบบริษทัและสินคา้หรือการบริการของบริษทั ทั้งน้ีจะเนน้ท่ีกิจกรรมการส่ือสารแบบสองทางโดยมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทักบัลูกคา้ให้ไดรั้บประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (ช่ืนจิตต์ แจง้เจนกิจ, 

2546) โดยท่ี Annette Reichold et al. (2004) เสริมว่า เป็นการจดัการท่ีมุ่งเน้นลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง ซ่ึงเป็นกลยุทธ์

หรือวิธีการเขา้ถึงจุดสมดุลระหวา่งการลงทุนของบริษทักบัความพึงพอใจของลูกคา้ จึงเป็นส่ิงจาํเป็นในการสร้างผล

กาํไรใหก้บัองคก์ร หลกัการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์การใหค้วามสาํคญักบัคุณค่าของลูกคา้ คาํนึงถึงความพึงพอใจการ

สร้างสมัพนัธภาพอยา่งถาวร 2 ประการ คือ (Kotler, 2003)   

1) คุณค่าในสายตาลูกคา้เป็นการรับรู้สัมผสัถึงคุณค่าผลิตภณัฑ์และบริการสอดคลอ้งกบัความคิดเห็น 

ทศันคติท่ีมีต่อการใชผ้ลิตภณัฑลู์กคา้จะประเมินถึงคุณค่าท่ีเป็นประโยชน์ ประกอบดว้ยคุณค่า 4 ดา้น คือ 1.คุณค่า

ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product Value) ระดบัความน่าเช่ือถือ 2.คุณค่าดา้นบริการ (Service Value) 3.คุณค่าดา้นพนักงาน 

(Personal Value) จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความสามารถในการตอบคาํถามของบุคลากรของ

องคก์ร 4.คุณค่าดา้นภาพลกัษณ์ (Image Value) พิจารณาจากภาพลกัษณ์ของ องคก์ร (corporate image)   

2) ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) คือระดับความรู้สึกของบุคคลในการเปรียบเทียบ

คุณค่าจากการใช้ผลิตภณัฑห์รือบริการกบัความคาดหวงั การตดัสินใจซ้ือของลูกคา้บนพ้ืนฐานความคาดหวงัท่ี

ผูบ้ริโภคมีต่อคุณค่าแต่ละดา้นลูกคา้เกิดความพึงพอใจหลงัการซ้ือไดห้รือไม่ ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ท่ีลูกคา้ไดรั้บ

จากการบริโภคผลิตภณัฑบ์ริการนั้น 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                                                 363 

 
การนาํกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer – centric strategy) มาใชอ้งค์กรตอ้งตระหนักถึง

ความสาํคญัของการจดัการและการจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้เพ่ือนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และนาํไปใชป้ระโยชน์ใน

ดา้นต่างๆ เช่น การหาลูกคา้ใหม่ การรักษาลูกคา้เดิม การปรับเปล่ียนสินคา้และบริการให้เหมาะสมกบัตลาด  เป็น

ตน้  เน่ืองจากการแข่งขนัทางการตลาดในปัจจุบนัท่ีมีความรุนแรงมากข้ึนจากการออกผลิตภณัฑใ์หม่ บริการใหม่มา

มากมายในตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้จากสินคา้และบริการมากมายดงักล่าว 

แต่มีผูบ้ริโภคเป้าหมายกลุ่มเดียวกนัท่ีทาํใหก้ารตลาดท่ีเรียกว่ามุ่งเนน้ลูกคา้เป็นศูนยก์ลางอย่างแทจ้ริง ท่ีตอ้งเขา้ถึง

กลุ่มเป้าหมายจากช่องทางท่ีหลากหลายข้ึนและเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงในการบริหารลูกคา้ในประเภทต่างๆท่ีแตกต่าง

กนัในโลกของการคา้สมยัใหม่และยงัตอ้งรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ครองใจลูกคา้ไดเ้พ่ือให้ลูกคา้อยู่กบัเราใน

ระยะยาว กล่าวสรุปไดว้่าการมุ่งเนน้เป็นลูกคา้ศูนยก์ลางเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกว่าสําหรับลูกคา้และเป็น

ความไวว้างใจในความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรและลูกคา้ท่ีไดต้ระหนักถึงความเป็นส่วนตวัเฉพาะบุคคลและ

กระบวนการธุรกิจทั้ งหมดจะมุ่งไปท่ีลูกคา้เป็นส่ิงจาํเป็นต่อการเปล่ียนแปลงกระบวนการทางธุรกิจภายใตก้าร

เปล่ียนแปลงของวฒันธรรม (Bolton, 2004) 

จากนิยามของ(McAlexander et al., 2002) กล่าวว่าชุมชนแบรนด์ออนไลน์เกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์ของ

องคป์ระกอบดงัน้ี ตราสินคา้ , สินคา้, บริษทั, ลูกคา้ และโซเชียลมีเดีย ซ่ึง McAlexander และคณะใหค้วามเห็นวา่ว่า

โซเชียลมีเดียสามารถทาํใหเ้กิดการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัในองคป์ระกอบต่างๆของชุมชนแบรนด ์เม่ือสมาชิกเขา้สู่

ระบบโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม จะทาํให้สามารถเขา้ถึงแบรนด์ นั้นๆ พร้อมแสดงความคิดเห็น แชร์รูปถ่ายหรือ

ประสบการณ์โตต้อบกบันักการตลาด  ถามคาํถามเก่ียวกบัแบรนด์หรือผลิตภณัฑ์หรือแสดงความคิดเห็น โดย

สมาชิกจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนแบรนด์ดงักล่าว โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ ขอ้มูล และทรัพยากรต่างๆ ในกลุ่มสมาชิก ซ่ึงเราเช่ือว่าการใช้ส่ือออนไลน์สามารถทาํให้เกิดผล

เช่นนั้นได ้เม่ือสมาชิกมีการเขา้สู่ระบบเพ่ือเขา้ชมสินคา้บนส่ือออนไลน ์แสดงความคิดเห็น ส่งต่อรูปภาพ สอบถาม

หรือพูดคุยเก่ียวกบัสินคา้และผลิตภณัฑก์บัผูจ้ดัจาํหน่าย ซ่ึงในการพูดคุย ส่งต่อ และแลกเปล่ียนขอ้มูลต่างๆ เหมือน

เป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงสมาชิกในกลุ่ม 

Focal

Customer

Product

Brand

Other

Customer

Company

 
รูปที่  1    Customer centric model of brand community (McAlexander et al., 2002, p.39) 

ท่ีมา: International Journal of Information Management 33 (2013) 76-82 
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2.3 แนวคิดเกีย่วกบัความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty) 

ในการแข่งขนัและการเปล่ียนแปลงของตลาดปัจจุบนั ความภกัดีของลูกคา้เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส่งผลต่อ

ความสําเร็จขององค์กรเพราะเป็นส่ิงท่ีดึงดูดลูกคา้ใหม่ท่ีตอ้งใชต้น้ทุนสูงกว่าการรักษาลูกคา้หน่ึงคนท่ีไดอ้อกไป 

(A.S. Dick, and K. Basu, 1994) ความภกัดีของลูกคา้นั้น คือ ความรู้สึกของส่ิงท่ีผูกพนัหรือประสบการณ์ท่ีไดรั้บ

จากบริษทั บุคคล สินคา้ในการศึกษาไดมี้การใชก้ารวดัโดยพฤติกรรมความภกัดีโดยรวมเอาการซ้ือและความถ่ีใน

การแวะชม  และทศันคติความภกัดีไดว้ดัการกลบัมาซ้ือซํ้ า   ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติ ความช่ืนชอบ  ความ

ตั้งใจต่อการเพ่ิมข้ึนของปริมาณของการซ้ือในอนาคต  แนวโน้มท่ีจะยอมรับต่อการเพ่ิมข้ึนของราคา  และความ

ตั้งใจท่ีจะไม่เปล่ียนไปยงัผูจ้ดัจาํหน่ายรายอ่ืน (Wangenheim and Bayo´n, 2004) ดงันั้นความภกัดีของลูกคา้ก็คือ

ตวัแทนของการกลบัมาซ้ือซํ้ า (Parvez, 2005) นอกจากน้ียงักล่าวว่าความภกัดีของลูกคา้สามารถใชว้ดัออกมาไดใ้น

เชิงปริมาณ เช่น การวดัยอดขายจากการกลบัมาซ้ือซํ้ าจริงของ มาตรวดัท่ีถูกตอ้งของความภกัดีของลูกคา้เป็นส่ิงท่ี

ยากในการวดัเพราะสามารถวดัไดห้ลายวิธี  นกัวิจยัจึงไดใ้ชวิ้ธีการวดัทางดา้นทศันคติหรือดา้นพฤติกรรมอย่างใด

อย่างหน่ึง  สมมติฐานท่ีสร้างข้ึนภายใต้การวดัทางด้านทัศนคติมีความหลากหลาย คือ ความหลากหลายของ

ความรู้สึกท่ีสําคญัท่ีสร้างมาจากส่ิงท่ีแนบมาโดยรวมทั้งหมดของตวับุคคลท่ีมีผลต่อสินคา้หรือบริการ และบริษทั  

ซ่ึงในทางกลบักนัจะช่วยใหก้าํหนดระดบัความภกัดีของบุคคล  สองคือพฤติกรรม  ภายใตวิ้ธีการของลูกคา้  ความ

ภกัดีสามารถวดัการซ้ืออย่างต่อเน่ือง  ความถ่ีของการซ้ือ  ขอบเขตของความสัมพนัธ์  การแนะนาํต่อบุคคลอ่ืน  

เพ่ือนและลูกคา้ 

การวดัความจงรักภกัดี 

Pong & Yee (2001) กล่าวว่า ความภกัดีต่อการบริการนั้น เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรม ทัศนคติ และ

ความรู้ จึงสรุปปัจจยัท่ีใชใ้นการวดัความภกัดีต่อการบริการได ้ดงัน้ี 

- พฤติกรรมการซ้ือซํ้า (Repeat Purchase Behavior) เป็นการแสดงถึงความผกูพนัท่ีลูกคา้มีต่อผูใ้หบ้ริการ 

- คาํบอกเล่า (Words of Mouth) เป็นผลของการวดัความภักดีท่ีดีและมีประสิทธิภาพการบอกเล่านั้ น 

รวมถึงการแนะนาํผูอ่ื้นดว้ย และคนท่ีมีความภกัดีกม็กัจะมอบผลในทางบวกกลบัสู่ผูใ้หบ้ริการ 

- ช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคเลือกรับบริการ (Period of Usage) เป็นการวดัการเขา้รับบริการว่ามีความต่อเน่ือง

หรือไม่ หรือรับบริการเดือนละก่ีคร้ัง ซ่ึงสามารถสะทอ้นสถานการณ์ การบริโภคว่าจะเป็นความภกัดีในระยะยาว

หรือไม่ 

- ความไม่หวัน่ไหวต่อราคาท่ีเปล่ียนแปลง (Price Tolerance) คือการท่ีราคาสูงข้ึนผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีก็

ยงัเลือกการบริการของเราอยู ่ทาํใหเ้ห็นวา่ราคาไม่ไดส่้งผลต่อการเลือกการ 

บริการของผูบ้ริโภค 

- ความตั้งใจซ้ือซํ้า (Repeat Purchase Intention) เป็นการเลือกซ้ือในบริการเดิมเป็นประจาํ 

- ความชอบมากกวา่ (Preference) ผูบ้ริโภคมีความภกัดีท่ีแทจ้ริงจะแสดงความชอบมากกวา่ออกมาเห็นไดช้ดั 

- การลดตวัเลือก (Choice Reduction Behavior) ผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีจะมีการหาขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจ

นอ้ยลง 

- การเป็นอนัดบัแรกในใจ (First-in-Mind) การบริการนั้นจะเป็นตวัเลือกแรกเสมอหากผูบ้ริโภคมีความภกัดี 
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ซ่ึงจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะพบวา่ การวดัความภกัดีของผูรั้บบริการ จะตอ้งคาํนึงถึงพฤติกรรม ทศันคติ และ

กระบวนการคิดของผูรั้บบริการ ซ่ึงทั้งหมดสามารถวดัจากมาตรวดั (Behavioral Intentions Battery) ซ่ึงพฒันาโดย 

Zeithaml, Berry and Parasuraman (1996) โดยมีกรอบแน วคิดเก่ียวกับ  การวัดความตั้ งใจของผู ้รับบ ริการ 

(Behavioral Intentions) ซ่ึงสามารถนาํไปใชพิ้จารณาวดัว่าลูกคา้มีความจงภกัดีกบัองค์กรธุรกิจท่ีใชบ้ริการอยู่มาก

นอ้ยเพียงใดไดเ้ช่นกนัซ่ึงประกอบดว้ยมิติ 4 มิติ ไดแ้ก่ 

1. พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of Mouth Communications) คือ การพูดถึงส่ิงท่ีดีเก่ียวกบัผูใ้หบ้ริการ และ

การบริการ แนะนาํ และกระตุน้ให้คนอ่ืนสนใจ และใชก้ารบริการนั้น ซ่ึงสามารถนาํมาวิเคราะห์ความภกัดีของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผูใ้หบ้ริการ 

2. ความตั้งใจท่ีจะซ้ือ (Purchase Intention) คือ เป็นการเลือกการบริการนั้น ๆ เป็นตวัเลือกแรก ซ่ึงส่ิงน้ี

สามารถสะทอ้นนิสยัเก่ียวกบัการเปล่ียนการบริการได ้

3. ความอ่อนไหวต่อปัจจยัราคา (Price Sensitivity) คือ การท่ีผูบ้ริโภคไม่มีปัญหาในการท่ีผูใ้ห้บริการข้ึน

ราคาและผูบ้ริโภคยอมจ่ายมากกวา่ท่ีอ่ืนหากการบริการนั้นสามารถตอบสนองความพึงพอใจได ้

4. พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behavior) คือ การร้องเรียนเม่ือเกิดปัญหาอาจจะร้องเรียนกบั

ผูใ้หบ้ริการ บอกต่อคนอ่ืน ส่งเร่ืองไปยงัหนงัสือพิมพ ์ส่วนน้ีเป็นการวดัถึงการตอบสนองต่อปัญหาของผูบ้ริโภค 

 

2.4 การพฒันากรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

 

ยีดเ ิ มลยี ชเ ซโ นบาหอ้ ืนเ ง ิ ชเ ดา ลตรา กบบแปูร

Type of Content Marketing on Social Network

- มาว คอ้ ขบบแปู ร

- ประเภทรูปภาพ

- อโี ดี ว บบแปูร

- รูปแบบลิงค์

รโ ทเ ศลิปโรสมโ สอ่

-  พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of Mouth 

Communications)

-  อ้ ื ซะจ่ ี ทจใ ง้ั ตมาวค (Purchase Intention)

- า คารยัจจ ั ปอ่ ตวหไนอ่อมาวค (Price 

Sensitivity) 

-  พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining 

Behavior)  

า ้ คนิ สบั กา ้ คกู ล งา่ วหะร ์ ธนั พมั สมา วค

ของสโมสรโปลิศเทโร

า รตบั กา ้ คก ู ล งา ่ วหะร์ ธนั พมั สมา วค

รโทเ ศิ ลปโร สมโ สงอขา้ คนิ ส

ทั ษิ ร บบั กา ้ คกู ล งา่ วหะร ์ ธนั พมั สมา วค

รโทเ ศลิปโ รสมโสรา หิร บ์ ิ ธทิ สบั ร้ดไ้ ู ผ

นฟแบั กา ้ คก ู ล งา ่ วหะร์ ธนั พมั สมา ว ค

ๆนื่ อนคร สมโ สง อขบัลค

กลยุทธลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

 ์ ธนั พมั สมาวค4ด้าน

1 2

3

ี สงั รสั ร จรว ยั ชถร รอยา น, 2556

McAlexander et al., 2002

Zeithaml, Berry, and Parasuraman , 1996

3.  วธีิการศึกษา 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการตลาดเชิงเน้ือหาบนสังคมออนไลน์ประเภทเฟสบุคท่ี

ส่งผลต่อความจงรักภกัดีของแฟนฟุตบอลสโมสรโปลิศเทโรจากกลุ่มตวัอยา่งแฟนบอลสโมสรโปลิศเทโรท่ีร่วมชม
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การแข่งขนัฟุตบอลอาชีพของสโมสรฯ รวมถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีกลุ่มแฟนคลบัจดัข้ึนจากสนามแข่งบุญ

ยะจินดา  โดยเลือกเก็บขอ้มูลในวนัท่ีสโมสรโปลิศเทโรมีการแข่งขนั  โดยคดัเลือกจากแฟนคลบัหญิงชายท่ีมีการ

แต่งกายท่ีมีตราสัญลกัษณ์ของสโมสรโปลิศเทโร หรือ นั่งเชียร์ในฝังอฒัจรรย์ ของสโมสร โดยให้ผูน้ําเชียร์

ประชาสมัพนัธ์เพ่ือขอความร่วมมือในการทาํแบบสอบถามจาํนวน 400 คนใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม

ออนไลนก์ารวดัความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (reliability) โดยนาํแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบไปทดลองใช ้

(try-out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรท่ีต้องการศึกษา จํานวน 50 ชุด โดยการหาค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbach (1974)  เพ่ือวดัความสอดคลอ้งภายใน (internal consistency 

model) และใชเ้กณฑ์สัมประสิทธ์ิแอลฟายอมรับท่ีค่า α มากกว่า 0.7 ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาอยู่ในเกณฑ์การ

ทดสอบ α มากกวา่ 0.7 ทั้งหมด ถือวา่เช่ือถือได ้(Hair, Black,  Babin, Anderson, & Tatham, 2006) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลสาํหรับการวิจยัเชิงปริมาณ ผูวิ้จยัใชแ้นวทางการวิเคราะห์ขอ้มูลตามความเหมาะสมของ

คุณลกัษณะของขอ้มูล และวตัถุประสงคส์าํหรับงานวิจยั ดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เป็นสถิติท่ีใชบ้รรยายคุณลกัษณะของประชากร คือ  

 1.1 ค่าร้อยละ (percentage) ใชอ้ธิบายขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มตวัอย่าง เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตวัแปร

ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ใชเ้พ่ือพรรณนาคุณลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1.2 ค่าเฉลี่ย ( Χ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard Deviation--SD) ใชใ้นการแปลความหมายของ

ขอ้มูลต่าง ๆ เพ่ือสรุปและอธิบายตวัแปร  

2. สถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิง (inferential statistics) ด้วยตัวแบบสมการโครงสร้าง (structural equation 

modeling-SEM) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป Smart PLS 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

จากการศึกษาพบว่าความพึงพอใจในรูปแบบการนาํเสนอเน้ือหาบนเฟสบุคสโมสรโปลิศเทโร ของกลุ่มแฟนคลบัมี

อิทธิพลเชิงบวกต่อทศันคติความสัมพนัธ์ระหว่าง แฟนคลบักบัสินคา้ของสโมสร ทศันคติความสัมพนัธ์ระหว่าง 

แฟนคลับกับตราสินค้าของสโมสร ทัศนคติความสัมพันธ์ระหว่าง แฟนคลับกับเจ้าของสโมสร ทัศนคติ

ความสัมพนัธ์ระหวา่ง แฟนคลบักบัแฟนคลบัของสโมสรคนอ่ืนๆ และทศันคติความสัมพนัธ์ระหวา่ง แฟนคลบักบั

สินคา้ของสโมสร ทศันคติความสมัพนัธ์ระหวา่ง แฟนคลบักบัตราสินคา้ของสโมสร ทศันคติความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

แฟนคลบักบัเจา้ของสโมสร ทศันคติความสัมพนัธ์ระหว่าง แฟนคลบักบัแฟนคลบัของสโมสรคนอ่ืนๆ มีอิทธิพล

เชิงบวกต่อความจงรักภกัดี ของแฟนคลบัต่อสโมสรโปลิศเทโร และความพึงพอใจในรูปแบบการนาํเสนอเน้ือหา

บนเฟสบุคสโมสรโปลิศเทโร ของกลุ่มแฟนคลบัมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความจงรักภกัดี ของแฟนคลบัต่อสโมสรโป

ลิศเทโร  

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 จากศึกษาทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งคาดว่า รูปแบบการตลาดเชิงเน้ือบนสังคมออนไลน์

ประเภทเฟสบุคสามารถส่งผลต่อความจงรักภกัดีของแฟนบอลสโมสรโปลิศเทโรได ้ในยุคแบรนด ์4.0 น้ีการตลาด
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เชิงเน้ือหาบนสังคมออนไลน์เป็นเป็นท่ีนิยมและเป็น กลยุทธท่ีทุกภาคส่วนธุรกิจควรตระหนกั และให้ความสาํคญั

เน่ืองจากเป็นกลยทุธทางการตลาดท่ีใชง้บประมาณนอ้ยแต่สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมาก

ท่ีสุด หากแต่ละประเภทธุรกิจอาจมีรูปแบบการนาํเสนอการตลาดเชิงเน้ือหาท่ีต่างกนั  แต่หากหน่วยงานหรืองคก์ร

ใหลู้กคา้เป็นศูนยก์ลางและใหค้วามสาํคญักบัความสาํพนัธ์ในมิติต่างๆของลูกคา้ใหลู้กคา้มีส่วนร่วมเสมือนเป็นส่วน

หน่ึงขององคก์ร จะทาํให้สามารถเขา้ใจถึงความตอ้งการ และสามารถนาํเสนอรูปแบบการตลาดเชิงเน้ือหาไดต้รง

กบัความตอ้งการมากท่ีสุด และจะส่งผลให้ลูกคา้เกิดความจงรักภกัดีในท่ีสุด  สาํหรับผลจากการวิจยัน้ีนอกจากจะ

เกิดประโยชน์กบัสโมสรโปลิศเทโรแลว้สามารถนาํไปประยุกตใ์ชไ้ดก้บัวงการฟุตบอลอาชีพไดอี้กดว้ยปัจจุบนัมี

การแข่งขันทางการตลาดสูง เน่ืองจากเป็นกีฬาท่ีเป็นท่ีนิยมของคนไทยทั้ งประเทศและหากสโมสรต่างๆ ให้

ความสําคัญกับการเลือกรูปแบบนําเสนอรูปแบบการตลาดเชิงเน้ือหาไปยังกลุ่มฐานแฟนคลับได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่ือมโยงแฟนคลบักบัความสัมพนัธ์ต่างๆของกลยุทธแฟนบอลเป็นศูนยก์ลางในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นสินคา้,บริษทั,ตราสินคา้ หรือแฟนบอลคนอ่ืนๆ ของสโมสรจะทาํแฟนบอลเกิดความจงรักภกัดี เพ่ิมฐานแฟน

บอลและไดก้าํไรในผลประกอบการอีกดว้ย 
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การแบ่งกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ขนาดตั้งแต่ 650 ซีซีขึน้ไป โดยใช้พฤตกิรรม

ผู้บริโภคและทฤษฎีแรงจูงใจในเขตกรุงเทพมหานคร 

Classification of Bigbike Users for 650 CC or more by Consumer Behavioral and 

Motivation Theory in Bangkok. 
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Chutipong Niyomdach and Sumitra Auschaitrakul 

 

บทคดัย่อ 

     การศึกษาคร้ังน้ีจัดทาํข้ึนเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ช้รถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ขนาดตั้ งแต่ 650 ซีซีข้ึนไป 

โดยใชพ้ฤติกรรมผูบ้ริโภค และ ทฤษฎีแรงจูงใจเป็นหลกัเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่ม เพ่ือใหเ้ขา้ถึงปัจจยัในการตดัสินใจ

เลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยงัช่วยส่งเสริมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการ

ร้านคา้รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคมื์อสองอีกดว้ย จากผลการวิจยัพบวา่กลุ่มผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคส์ามารถแบ่งได ้

3 กลุ่มโดยกลุ่มแรกช่ือกลุ่มภาคภูมิมีจาํนวนกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด 44 คน ซ่ึงพบว่าคนกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่ 

เม่ือใชร้ถแลว้เกิดความภาคภูมิใจแลว้มีการบอกต่อเพ่ือแชร์ประสบการณ์ผ่านส่ือออนไลน์ และกลุ่มท่ี 2 ช่ือกลุ่ม

ไลฟ์สไตลมี์จาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 92 คน โดยคนกลุ่มน้ีนิยมซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคเ์พ่ือตอบสนองไลฟ์

สไตลด์า้นการเดินทางในชีวิตประจาํวนั และกลุ่มท่ี 3 ช่ือกลุ่มชอบเท่ียวมีจาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 64 คน โดย

คนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการในการขบัข่ีเพ่ือเดินทางท่องเท่ียว 

 

Abstract 

     The objective of this research is to classification for Big-bike motorcycle users larger than 650cc motor engine based 

on Consumer behavioral and Motivation theory, to gain insight on the purchasing decision to buying a Big-bike 

motorcycle in Bangkok area and to further use this research to support for second-hand Bigbike shop. Based on 

research’s results, we can classify main user into 3 users group such as the first group is Self-esteem group; which is 

consist with sample around 44 samples; who feels so proud when they uses Big-bike and always share some 

experiences especially on social media as well. Secondly, a lifestyle group calculated by sample 92 samples; a group 

who buying a motorcycle to fulfill their transportation during the daily life. Lastly, travelling group is a travel lovers; a 

people who bought the Big-bike motorcycle to respond need especially on travel, the sample size for these group 

around 64 samples.  
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1.บทนํา 

     กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยท่ีมีจาํนวนประชากรติดอนัดบัสถิติท่ีมีจาํนวนประชากรมากท่ีสุด 1 

ใน10 ของจงัหวดัท่ีมีประชากรมากท่ีสุด 5,692,284 คน จึงทาํใหส่้งผลกระทบไปถึงการคมนาคมท่ีนบัวนัจาํนวนรถ

ก็จะเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงทาํให้การจราจรติดขดั ระยะเวลาในการเดินทางเพ่ิมมากข้ึน จึงทาํให้ประชากรส่วนหน่ึงท่ีไม่

ชอบใช้เวลาในการเดินทางนาน หันมาใช้รถจกัรยานยนต์ท่ีมีความสะดวกคล่องตวัในการเดินทางสูง และใน

รถจกัรยานยนตป์ระเภทหน่ึงท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของความสวยงาม ขนาดของ

ความจุกระบอกสูบ หรือท่ีเรียกกนัว่ารถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค ์ซ่ึงภาพรวมของตลาดรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคน์ั้นดูจาก

แนวโนม้ของยอดการจดทะเบียนท่ีมีมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2557 มียอดการจดทะเบียน 48,716 คนั ปี 2558 

จดทะเบียนมากถึง 54,475 คนั (ขอ้มูลจากกรมการขนส่งทางบก) ซ่ึงทาํให้เห็นว่าอตัราการเติบโตท่ีสูงข้ึนดงักล่าว

นั้นทาํใหท้ราบถึงความนิยม ช่ืนชอบในรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคท่ี์มีเพ่ิมมากข้ึน แต่ไม่วา่อยา่งไรกต็ามพฤติกรรมการ

เลือก ซ้ือ ใช ้ท้ิง และความตอ้งการในตวัของสินคา้ท่ีมีในผูบ้ริโภคแต่ละคนนั้นแตกต่างกนัไม่ว่าจะเป็น ความคุม้ค่า

คุม้ราคา ความคล่องตวัในการเดินทาง ความมัน่ใจในการบริการหลงัการขายของศูนยบ์ริการ ความเหมาะสมของรถ

กบัสรีระของผูข้บัข่ี ความปลอดภยั หรือความยอมรับนับถือจากคนรอบขา้ง ดังนั้นจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมี

การศึกษาคน้ควา้ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคและละดบัขั้นความตอ้งการเพ่ือท่ีวา่ผูป้ระกอบการหรือใครท่ี

จะเปิดร้านรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบคมื์อสองก็สามารถท่ีจะไดป้ระโยชน์จากงานวิจยัฉบบัน้ีเพ่ือท่ีจะนาํไปปรับใชใ้น

การวางกลยทุธ์เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและความตอ้งการของผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค ์

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

     1. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค ์โดยใชพ้ฤติกรรมของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค์

ขนาดตั้งแต่ 650 ซีซีข้ึนไปท่ีสงผลต่อการเลือกซ้ือ ใช ้และท้ิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

     2. ทฤษฎีแรงจูงใจ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation) ของผูข้ ับข่ีรถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ขนาด

ตั้งแต่ 650 ซีซีข้ึนไป ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

     Cluster Analysis คือการแบ่งกลุ่มส่ิงท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัให้อยู่กลุ่มเดียวกนัโดยจะใช้ปัจจยัในการแบ่งตาม

หลกัต่างๆดงัน้ี 

     แบ่งตามหลกัประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นการกาํหนดส่วนทางการตลาด

คือ เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพ รายได ้การศึกษา  

     แบ่งตามหลกัภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) ในการวิเคราะห์พ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมายในการทาํการตลาดหรือ

ขายผลิตภณัฑค์วรเป็นท่ีใด เช่น ตวัจงัหวดั ตวัเมือง ชุมชน หมู่บา้น  

    แบ่งตามหลกัจิตวิทยา (Psychographic Segmentation) คือการแบ่งส่วนทางการตลาดจากกลุ่มประชากรโดยใช้

หลกัทางจิตวิทยาในการแบ่ง โดยมีตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา คือทฤษฎีแรงจูงใจ(Maslow’s Hierarchical Theory of 

Motivation) 

     แบ่งตามหลกัพฤติกรรมศาสตร์ (Behavior Segmentation) เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการใชข้องกลุ่มตลาดเป้าหมาย โดย

มีตวัแปรท่ีใชว้ดัผลในการศึกษา คือโอกาสในการซ้ือ ใช ้ท้ิง ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากสินคา้และความภกัดีต่อสินคา้  
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     การแบ่งกลุ่มเพ่ือใหผู้เ้รียนปฏิบติังานร่วมกนักบัผูส้อนอาจจะแบ่งกลุ่มโดยคาํนึงถึงวตัถุประสงคก์ารจดัการเรียน

การสอน (คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สาํนกังาน 2534 : 230) เช่น 

     1. แบ่งกลุ่มตามเพศ ใชใ้นกรณีมีวตัถุประสงค์ท่ีช้ีเฉพาะลงไป เช่น ตอ้งการสํารวจความระหว่างเพศหญิงและ

ชาย ในดา้นต่าง ๆ เช่น ทศันคติ ค่านิยม ฯลฯ 

     2. แบ่งตามความสามารถ ใชใ้นกรณีท่ีครูมีภาระงานมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่มแตกต่างไปตามความสามรถ หรือ

ตอ้งการศึกษาความแตกต่างในการทาํงานระหวา่งกลุ่มท่ีมีความสามารถสูงและตํ่า 

     3. แบ่งตามความถนดั โดยแบ่งกลุ่มท่ีมีความถนดัเร่ืองเดียวกนัไวด้ว้ยกนั 

     4. แบ่งกลุ่มตามความสมคัรใจ โดยใหส้มาชิกเลือกเขา้กลุ่มกบัคนท่ีตนเองพอใจ ซ่ึงครูทาํไดแ้ต่ไม่ควรใชบ่้อยนกั

เพราะจะทาํใหน้กัเรียนขาดประสบการณ์ในการทาํงานกบับุคคล 

     5. แบ่งกลุ่มแบบเจาะจง ครูเจาะจงให้เด็กบางคนอยู่ในกลุ่มเดียวกนั เช่น ให้เด็กเรียนเก่งกบัเด็กท่ีเรียนไม่เก่ง

เพ่ือใหเ้ดก็เรียนเก่งช่วยเดก็ท่ีเรียนไม่เก่ง หรือใหเ้ดก็ปรับตวัเขา้หากนั 

     6. แบ่งกลุ่มโดยการสุ่ม ไม่เป็นจาํเพราะเจาะจงวา่ใหใ้ครอยูก่บัใคร 

     7. แบ่งกลุ่มตามประสบการณ์ คือ การรวมกลุ่มโดยพิจารณาเด็กท่ีมีประสบการณ์คลา้ยคลึงกนัมาอยู่ดว้ยกนัเพ่ือ

ประโยชนใ์นการช่วยกนัในการวิเคราะห์หรือแกปั้ญหาดา้นใดดา้นหน่ึงโดยเฉพาะ 

  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคได้มีผูใ้ห้แนวคิด ความหมายของพฤติกรรมการซ้ือ ใช้ ท้ิงไว้

หลากหลายและมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัของหลายๆท่าน ดงัน้ี 

พฤติกรรมการซ้ือ 

     ชิฟแมนและคะนุด (Schiffman and Kanuk, 1987) ไดใ้ห้ความหมายของของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไวว้่าเป็น

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีการแสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช้ประเมิณผลซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้โดยเป็นการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่

ทั้งเงิน เวลา และกาํลงัเพ่ือบริโภคสินคา้และบริการต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย ซ้ืออะไร ทาํไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อยา่งไร 

ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน 

พฤติกรรมการใช ้

     แองเจิล คอลแลต และแบลคเวลล ์(Engel Kollat and Blackwell, 1968) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค

วา่ หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าและการใชซ่ึ้งสินคา้และ

บริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยู่ก่อนแลว้ และซ่ึงมีส่วนในการกาํหนดให้มีการกระทาํ

ดงักล่าว 

     พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใช้ซ่ึงสินคา้และ

บริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจท่ีมีมาก่อนแลว้ และมีส่วนในการกาํหนดใหมี้การกระทาํดงักล่าว 

(ธงชยั สนัติวงษ,์ 2540, หนา้ 29) 

พฤติกรรมการท้ิง 

     พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในแต่

ละบุคคลนั้นจะอยู่ท่ีกิจกรรมหลกั 3 ประการคือ การจดัหา(Obtaining) การบริโภค (Consuming) และการกระจดั

หรือการท้ิง(Disposing) โดยมีส่ิงกระตุน้(Stimulus) ท่ีจะทาํใหเ้กิดความตอ้งการและการตดัสินใจข้ึน 
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     ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541:124–125) อา้งอิงจาก Kotler Philip (1999).Marketing Management ไดใ้ห้

ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้

ได้มาแลว้ซ่ึงการใช้สินคา้และบริการ ซ่ึงทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการกระทาํของบุคคลท่ี

เก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้   

     การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นวิธีการศึกษาท่ีแต่ละบุคคลกระทาํการตดัสินใจท่ีจะใชท้รัพยากร เช่น เวลา 

บุคลากร และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการบริโภคสินคา้ โดยท่ีนกัการตลาดตอ้งศึกษาว่าสินคา้ท่ีเขาจะเสนอ ใครคือผูบ้ริโภค 

(Who?) ผู ้บริโภคซ้ืออะไร  (What?) ทําไมจึงซ้ือ  (Why?) ซ้ืออย่างไร  (How?) ซ้ือเม่ือไร  (When?) ซ้ือท่ีไหน 

(Where?) ซ้ือและใชบ่้อยคร้ังเพียงใด (How often) รวมทั้งการศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือเพ่ือคน้หาคาํตอบ 7 

ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

     ทฤษฎีแรงจูงใจ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation) ไดมี้คาํกล่าวไวว้่าความปรารถนาของมนุษยน์ั้น

ติดตวัมาแต่กาํเนิดและความปรารถนาเหล่าน้ีจะเรียงลาํดบัขั้นของความปรารถนาตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความปรารถนา

ขั้นสูงข้ึนไปเป็นลาํดบัและมาสโลวย์งัใหล้าํดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยไ์ว ้(The Need-Hierarchy Conception of 

human Motivation) (Maslow,1970) 

     1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological needs)  

     เป็นขั้นตอนความตอ้งการพ้ืนฐานท่ีมีอิทธิพลและสงัเกตไดช้ดัท่ีสุด จากขั้นตอนความตอ้งการขั้นอ่ืนๆ เช่นความ

ตอ้งการดา้นอาหาร นํ้าด่ืม การพกัผอ่นนอนหลบั และยารักษาโรค 

     2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) 

     เม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองความพึงพอใจแลว้ บุคคลก็จะมีพฒันาการเพ่ือไปสู่ขั้น

ใหม่ต่อไป ซ่ึงความตอ้งการในขั้นน้ี คือความตอ้งการความปลอดภยัหรือความรู้สึกมัน่คง เช่น บา้นพกั ท่ีอยู่อาศยั ท่ี

มีความปลอดภยั  

     3. ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ (Belongingness and love needs) 

     ในขั้นตอนความตอ้งการของความรักและความเป็นเจา้ของเป็นความตอ้งการขั้นท่ี 3 ในทฤษฎีของมาสโลว ซ่ึง

ในขั้นน้ีมาสโลวไดใ้ห้คาํนิยามไวว้่า ความตอ้งการน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกายและดา้นความ

ปลอดภยัไดรั้บการตอบสนองจนไดรั้บความพึงพอใจแลว้ บุคคลก็ตอ้งการไดรั้บความรักความความเป็นเจา้ของ

โดยการสร้างความสมัพนัธ์ต่อผูอ่ื้น         

     4. ความตอ้งการไดรั้บความนบัถือยกยอ่ง (Esteem needs) 

     เม่ือไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกายและความปลอดภยัแลว้ดา้นความรักความเป็นเจา้ของ 

เป็นไปอย่างมีเหตุผลจนเกิดความพึงพอใจแลว้ ความตอ้งการในลาํดบัขั้นท่ี 3 ก็จะลดลงและมีความตอ้งการในขั้น

ถดัไปแทนท่ี กล่าวคือเม่ือมนุษยต์อ้งการไดรั้บการนบัถือการยกย่อง ซ่ึงจะแบ่งความตอ้งการออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ 

คือ 1.ความตอ้งการนบัถือตนเอง (Self-respect, panasonic camcorder) 2.ตอ้งการไดรั้บการยกย่องนับถือจากผูอ่ื้น 

(Esteem from others) 

     5. ความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริง (Self-actualization needs) 

     ในลาํดบัขั้นตอนความตอ้งการขั้นสุดทา้ย ถา้ขั้นตอนความตอ้งการในขั้นก่อนๆ ไดรั้บการตอบสนองจนทาํให้

เกิดความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ ความตอ้งการความเขา้ใจในตนเองอย่างแทจ้ริงจะเกิดข้ึนเช่น “นกัดนตรีก็ตอ้งใช้
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ความสามารถทางด้านดนตรี ศิลปินก็จะต้องวาดรูป กวีจะต้องเขียนโคลงกลอน ถ้าบุคคลเหล่าน้ีได้บรรลุถึง

เป้าหมายท่ีตนตั้งไวก้เ็ช่ือไดว้า่เขาเหล่านั้น เป็นคนท่ีรู้จกัตนเองอยา่งแทจ้ริง” (Maslow 1970:46) 

กรอบแนวคิด กาํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานคร

ดงัน้ี 

     ประชากรที่จะศึกษา ผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์นาดตั้งแต่ 650 ซีซีข้ึนไปท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

ประชากรที่จะศึกษา               ประชากรกลุ่มย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.วธีิการศึกษา 

     การวิจัยเร่ืองการศึกษาวิจัยเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูใ้ช้รถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ขนาดตั้ งแต่ 650 ซีซีข้ึนไป โดยใช้

พฤติกรรมผูบ้ริโภคและแรงจูงใจของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดมี้วิธีการศึกษาโดย

ใชก้ารวิจยัเชิงสํารวจ Survey Research โดยใชก้ารเก็บแบบสอบถามจากผูท่ี้เคยใชห้รือเคยเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์

บ๊ิกไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลในเดือนมกราคม 2560 และในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชก้าร

กาํหนดกลุ่มตวัอย่างจากตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอแกน (Krejcie & Morgan) โดยไดส้ัดส่วนของลกัษณะท่ี

สนใจในประชากร เท่ากบั 0.5 ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้5% และระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีจาํนวน 338 คน แต่เน่ืองจากอาจจะมีขอ้จาํกดัในการเก็บขอ้มูล เน่ืองจากกลุ่มผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค์

นั้นกระจดักระจายอยู่ทัว่ประเทศผูวิ้จยัจึงไดน้าํจาํนวนกลุ่มตวัอย่างมาหาค่าความคลาดเคล่ือนผ่านการคาํนวนจาก

ภาพแสดงการหาค่าความคลาดเคล่ือนใหม่จากการปรับลดขนาดกลุ่มตวัอย่างไดผ้ลจาํนวนกลุ่มตวัอย่างออกมาท่ี

จาํนวน 200 คน 

ผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์นาดตั้งแต่ 

650 ซีซีข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

     กลุ่มท่ี 1                กลุ่มท่ี 2 

กลุ่มท่ี 3                กลุ่มท่ี K 

ตวัแปรที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

- ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

- ซ้ือ 

- ใช ้

- ท้ิง 

- ทฤษฎีแรงจูงใจ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation) 

- ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ( Physiological needs )  

- ความตอ้งการความปลอดภยั ( Safety needs ) 

- ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ ( Belongingness and love needs ) 

- ความตอ้งการไดรั้บความนบัถือยกยอ่ง ( Esteem needs ) 

- ความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริง ( Self-actualization needs ) 
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4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ผลการศึกษางานวิจยัเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์นาดตั้งแต่ 650 ซีซีข้ึนไป โดยใชพ้ฤติกรรม

ผูบ้ริโภคและลาํดบัแรงจูงใจของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือศึกษาหาถึง

ความสมัพนัธ์ในเชิงลกัษณะไดแ้ก่ ผูช้าย(92%) ผูห้ญิง(8%) ส่วนใหญ่อายรุะหวา่ง 26 – 35ปี(48%) การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี(71%) มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั(53%) รายไดต่้อเดือน 15,000 – 25,000 บาท(30%) และในเชิงปริมาณ

ในส่วนของพฤติกรรมผูบ้ริโภคของประชากรผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคส่์วนใหญ่ท่ีทาํการเลือกตอบ

แบบสอบถามโดยดูจากค่า Mean สูงสุด 3 อนัดบัไดท้าํการเลือกดงัน้ี อนัดบัแรกคือเม่ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์อง

ท่านมีปัญหา ท่านมัน่ใจวา่ศูนยจ์ดัจาํหน่ายท่ีซ้ือจะเปล่ียนรถคนัใหม่ให ้(39.99) รองลงมาไดแ้ก่ เม่ือท่านใช้

รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคแ์ลว้เกิดความประทบัใจไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีจากการขบัข่ีท่านจะบอกเล่าประสบการณ์ต่อ

ผา่นส่ือออนไลน์ (33.88) และท่านใชร้ถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคเ์พราะสะดวกต่อการจอดและจดัเกบ็ ( 23.26) ต่อมาใน

ส่วนลาํดบัขั้นความตอ้งการของประชากรผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคส่์วนใหญ่ท่ีทาํการเลือกตอบแบบสอบถาม

โดยดูจากค่า Mean สูงสุด 3 อนัดบัไดท้าํการเลือกดงัน้ี อนัดบัแรกคือท่านซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคเ์พราะตอ้งการ

ความยอมรับนบัถือจากคนรอบขา้ง (38.07) รองลงมาไดแ้ก่ ท่านซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคเ์พราะตอ้งการยกระดบั

ทางสงัคม (35.75) และท่านซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคเ์พราะตอ้งการเสริมบุคลิกภาพ (33.64) 

อภิปรายผล  จาการศึกษาเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์นาดตั้งแต่ 650 ซีซีข้ึนไปโดยใชพ้ฤติกรรม

ผูบ้ริโภคและทฤษฎีแรงจูงใจในเขตกรุงเทพมหานคร นั้นพบว่าการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถแบ่งกลุ่มได ้3 กลุ่มซ่ึงมี

ส่วนท่ีตรงกับงานวิจัยเก่าท่ี มีมา  คือผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในส่วนพฤติกรรมต่อ

รถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์มากท่ีสุดในดา้นพฤติกรรมการใช ้โดยมีคนแสดงคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดในประเด็น

เร่ืองใชร้ถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคเ์พราะสะดวกต่อการจอดและจดัเก็บ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูผ้ลิตรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคไ์ด้

มีการออกแบบให้มีความทนัสมยัมีความสวยงามทั้งในเร่ืองของการออกแบบรูปทรงของรถท่ีทนัสมยัเป็นท่ีดึงดูด

ให้ผูบ้ริโภคเลือกใช้ อีกทั้ งขนาดของเคร่ืองยนต์ ความดังของท่อ และรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ

รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค ์ซ่ึงสามารถทาํใหเ้ห็นถึงแตกต่างของรถจกัรยานยนตท์ัว่ไปไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาของ อรวรรณ ลลิตแจ่มใส (2558) และปิยาภสัร์ ศรีเมฆ (2558) 

     ในส่วนเพ่ิมเติมในส่วนท่ีผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาในคร้ังน้ีไดมี้ส่วนท่ีแตกต่างและมีประโยชน์เพ่ิมเติมจากงานวิจยั

เก่าท่ีผูวิ้จัยได้ทําการเลือกมา คือผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในส่วนของทฤษฎีแรงจูงใจต่อ

รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคม์ากท่ีสุดในดา้นความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจตนเองอย่างแทจ้ริง (Self-actualization needs) โดย

มีคนแสดงคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดในประเด็นเร่ืองท่านซ้ือรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบคเ์พราะตอ้งการตอบสนอง

ไลฟ์สไตล์ในการเดินทางท่ีท่านต้องการ ทั้ งน้ีเน่ืองจากปัจจุบันรถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ได้มีการออกแบบให้

เหมาะสมกับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการเดินทางในเมืองหรือการเดินทางไกลรวมถึงเร่ืองของ

สมรรถนะของเคร่ืองยนต์ท่ีสูง ความโฉบเฉ่ียวของรูปทรงของรถแต่ละประเภทตามลกัษณะการใช้งานของการ

เดินทางท่ีทาํให้ตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้ไดข้บัข่ีรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์ไดต้ามไลฟ์สไตลใ์นการเดินทาง

ของแต่ละคน 
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5.สรุปผลการศึกษา 

     จากผลการศึกษางานวิจยัเร่ืองการแบ่งกลุ่มการแบ่งผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์นาดตั้งแต่ 650 ซีซีข้ึนไปโดยใช้

พฤติกรรมผูบ้ริโภคและแรงจูงใจของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยทั้ง 2 ส่วนน้ีผูวิ้จยั

ไดท้าํการแบ่งกลุ่มผูข้ ับข่ีรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์จากจาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดท่ีทาํการจดัขอ้มูลลงกลุ่มจาก 

Cluster Analysis ดว้ยวิธี K-Means พบวา่สามารถแบ่งกลุ่มได ้3 กลุ่มดงัน้ี 

     กลุ่มท่ี 1 กลุ่มภาคภูมิมีจาํนวนประชากรทั้งหมด 44 คน จาํนวนกลุ่มตวัอย่างกลุ่มน้ีจะประกอบอาชีพพนกังาน

บริษทั และมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี โดยกลุ่มภาคภูมิประชากรส่วนใหญ่เม่ือมีการใชร้ถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค ์

และเกิดความภาคภูมิใจในการขบัข่ีจะมีการบอกต่อแชร์ประสบการณ์ผ่านส่ือออนไลน์และคนในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่

ซ้ือรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์มาเพ่ือต้องการความยอมรับนับถือจากคนรอบขา้ง ในดา้นแรงจูงใจค้นพบว่าผูใ้ช้

รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์บัข่ีเพียงเพ่ือการยอมรับนบัถือจากคนรอบขา้งซ่ึงตรงกบัทฤษฎีแรงจูงใจในส่วนของลาํดบั

ขั้นความต้องการของมาสโลว (The Need-Hierarchy Conception of Human Motivation) ขั้นท่ี 4 ความต้องการ

ไดรั้บความนบัถือยกยอ่ง (Esteem needs) และในดา้นของพฤติกรรมคน้พบว่าผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคเ์ม่ือใชร้ถ

แลว้เกิดความภาคภูมิใจมกัจะแบ่งบนัประสบการณ์ผา่นส่ือออนไลนท์ฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน ์(2541) 

     กลุ่มท่ี 2 กลุ่มไลฟ์สไตลมี์จาํนวนประชากรทั้งหมด 92 คน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ีจะประกอบอาชีพพนกังาน

บริษทั และ มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี โดยกลุ่มไลฟ์สไตล์ประชากรส่วนใหญ่ใช้รถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์

เพราะสะดวกต่อการจอดและจดัเก็บ และในคนกลุ่มน้ีซ้ือรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์เพราะตอ้งการตอบสนองไลฟ์

สไตล์ในการเดินทางในชีวิตประจาํวนั ในดา้นแรงจูงใจคน้พบว่าผูใ้ช้รถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์ซ้ือรถเพียงเพราะ

ตอ้งการตอบสนองไลฟ์สไตลใ์นการเดินทางในชีวิตประจาํวนัของผูใ้ชร้ถซ่ึงตรงกบัทฤษฎีแรงจูงใจในส่วนของ

ลําดับขั้ นความต้องการของมาสโลว  (The Need Hierarchy Concepion Of Human Motivation) ขั้ น ท่ี  5 ความ

ต้องการท่ีจะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-actualization needs) และในด้านของพฤติกรรมค้นพบว่าผู ้ใช้

รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์ชร้ถเพราะสะดวกต่อการจอดและจดัเก็บซ่ึงตรงกบัทฤษฎีของแองเจิล คอลแลต และแบลค

เวลล ์(1968) 

     กลุ่มท่ี 3 กลุ่มชอบเท่ียวมีจาํนวนประชากรทั้งหมด 64 คน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ีจะประกอบอาชีพพนกังาน

บริษทั และ มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี โดยกลุ่มชอบเท่ียวส่วนใหญ่มีการตดัสินใจและซ้ือรถจกัรยานยนต์

บ๊ิกไบค์ดว้ยตนเอง และคนในกลุ่มน้ียงัซ้ือรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์เพราะตอบสนองความตอ้งการในการขบัข่ีเพ่ือ

การท่องเท่ียว ในดา้นแรงจูงใจคน้พบว่าผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคผ์ูใ้ชร้ถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคซ้ื์อรถเพียงเพ่ือการ

ขับข่ีในการท่องเท่ียวซ่ึงตรงกับทฤษฎีแรงจูงใจในส่วนของลาํดับขั้นความต้องการของมาสโลว (The Need-

Hierarchy Conception of Human Motivation) ขั้ น ท่ี  5  ค วาม ต้อ งก าร ท่ี จะเข้าใจต น เอ งอย่ างแ ท้จ ริง  (Self-

actualization needs) และในดา้นของพฤติกรรมคน้พบว่าผูใ้ช้รถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์มีการตัดสินใจซ้ือรถดว้ย

ตนเองซ่ึงตรงกบัทฤษฎีของชิฟแมนและคะนุด (1987) 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

     การศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์นาดตั้งแต่ 650 ซีซีข้ึนไปโดยใชพ้ฤติกรรมการบริโภคและ

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation) เพ่ือใหค้นทัว่ไปหรือผูป้ระกอบการ
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สามารถท่ีจะนาํขอ้มูลผลการศึกษามาใชใ้นการพิจารณาและวางแผนในการเปิดร้านรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคมื์อสอง 

โดยจากผลการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่กลุ่มท่ี 2 มีทั้งพฤติกรรมการใชแ้ละแรงจูงในการซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค ์โดย

ผูวิ้จยัจึงมีขอ้แนะนาํใหก้บัคนทัว่ไปท่ีสนใจและผูป้ระกอบการท่ีจะเปิดร้านคา้รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคมื์อสองท่ี

ตอ้งการเจาะกลุ่มน้ีดงัต่อไปน้ี  

     ดา้นของพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นไดมี้ผูท้าํการตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นในส่วนพฤติกรรมต่อ

รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคม์ากท่ีสุดในดา้นพฤติกรรมการใช ้ซ่ึงผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคน์ั้นเลือกใชร้ถเพราะ

สะดวกตอ้งการจอดและจดัเกบ็ ดงันั้นธุรกิจท่ีทาํเก่ียวกบัรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคค์วรมีการจดัโปรโมชัน่ซ้ือรถวนัน้ี

แถมฟรีผา้คลุมรถและอุปกรณ์ป้องกนัขโมย 

     ดา้นของทฤษฎีแรงจูงใจ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation) นั้นไดมี้ผูท้าํการตอบแบบสอบถามท่ีมี

ความคิดเห็นตรงกบัทฤษฎีแรงจูงใจในส่วนของลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว (The Need-Hierarchy 

Conception of Human Motivation) ขั้นท่ี 5 ความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริง (Self-actualization needs) 

ดงันั้นธุรกิจท่ีทาํเก่ียวกบัรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคค์วรมีการจดัโปรโมชัน่การบริการหลงัการขายสาํหรับลูกคา้ท่ีซ้ือ

รถกบัทางร้านโดยจะใหเ้ป็นคูปองส่วนลดสาํหรับการซ้ือสินคา้และบริการจากทางร้านในคร้ังต่อไปและจะมีการ

เปิดจดัอบรมสอนการขบัข่ีรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์ั้นเบสิคเบ้ืองตน้ใหส้าํหรับลูกคา้ท่ีซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค์

จากทางร้านฟรี 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

     จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีเน่ืองจากอาจจะมีขอ้จาํกดัในการเก็บขอ้มูล เน่ืองจากกลุ่มผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค์

นั้นกระจดักระจายอยู่ทัว่ประเทศ แต่ในการเก็บขอ้มูลในคร้ังน้ีผูวิ้จยัเก็บในพ้ืนท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานครจึงทาํให้

อาจไม่ครอบคลุมและเขา้ถึงผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคไ์ดม้ากนกั ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเกบ็ขอ้มูลให้

ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน  ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู ้ขับ ข่ีรถจักรยานยนต์ บ๊ิกไบค์ ท่ีอยู่นอกจังหวัด

กรุงเทพมหานคร และควรเช็คตามตามกิจกรรมตามท่ีศูนยจ์ดัจาํหน่ายรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์แต่ละแบรนด์จดั

ข้ึนกบัควรเก็บขอ้มูลตามงานมหกรรมยานยนตห์รือท่ีเรียกกนัว่า Thailand International Motor Expo ของแต่ละปีท่ี

จดัข้ึนเพราะจะมีผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคเ์ขา้ร่วมกิจกรรมมากมาย 

     ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดท้าํการเลือกดูท่ี 2 ปัจจยัคือ ส่วนของพฤติกรรมผูบ้ริโภคซ้ือ ใช ้ท้ิง และในส่วนทฤษฎี

แรงจูงใจของมาสโลว (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation) แต่ในการศึกษาคร้ังต่อไปอยากจะให้ใช้

ปัจจยัของ 7P เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย เน่ืองจาก 7P นั้นเป็นแนวคิดสาํหรับการวิเคราะห์ทั้งจุดแข็งจุดอ่อนและบริการใน

ดา้นการตลาดท่ีไดมี้การอา้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของ Philip Kotler ว่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ

ทางการตลาดท่ีให้บริการซ่ึงจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P ในการกาํหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาดร้านรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคมื์อสอง 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการและความตั้งใจ
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หอการค้าไทย 

The Correlation between the Perceived Entrepreneurial Ability and 

Entrepreneurial Intention of the Fourth-Year Undergraduate Students at  

the School of Business, Chamber of Commerce University 

ชุติมา   โชติวรรณ1  และ องัศุธร ศรีสุทธิสอาด2 

Chutima Chotiwan and Angsuthon Srisuthisa-ard 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นการรับรู้ความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการและความ

ตั้งใจเป็นผูป้ระกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  และเพ่ือศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการและความตั้ งใจเป็นผูป้ระกอบการของ

นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือประชากร

ตวัอย่างเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จาํนวน 310 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

วิจยั แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยันั้นจะใชโ้ปรแกรม สาํเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ การแจกแจง

ความถ่ี(Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ

ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)          

ผลการวิจยัพบว่านกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 22 - 

23 ปี สาขาท่ีเรียนการจดัการ เกรดเฉล่ียสะสม 2.51 – 2.75 รายไดโ้ดยเฉล่ียของครอบครัวมากกวา่ 80,000 บาท อาชีพ

บิดา-อาชีพมารดาเป็นเจา้ของธุรกิจ ทั้งน้ีนกัศึกษาท่ีครอบครัวประกอบกิจการส่วนตวัตั้งใจจะรับช่วงต่อกิจการของ

ครอบครัว นักศึกษามีการฝึกงานระหว่างเรียนทั้ งสหกิจและฝึกด้วยตนเองข้างนอก  นักศึกษาส่วนมากมี

ประสบการณ์ในการหารายไดด้ว้ยตวัเองอาชีพท่ีมากท่ีสุดท่ีนกัศึกษาไดท้าํคือขายของออนไลน์ นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรมทั้งในและนอกมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่เลือกมากกว่า 2 ข้ึนไปซ่ึงทาํให้เห็นว่า นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

ชั้นปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยมีความกระตือรือร้นในการท่ีจะทาํกิจกรรมมากกว่านกัศึกษาท่ีเลือกทาํเพียง 1 

ขอ้ นกัศึกษาท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ การรับช่วงต่อกิจการครอบครัว ประสบการณ์ในการทาํงานเพ่ือหารายได ้ 

เข้าร่วมกิจกรรมทั้ งในและนอกมหาวิทยาลยั แตกต่างกัน ความตั้ งใจเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 การเรียนรู้ของมหาวิทยาลยัโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกความตั้งใจเป็นผูป้ระกอบการ  

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 การรับรู้ความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกความตั้งใจ

เป็นผูป้ระกอบการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 

คาํสําคัญ : การรับรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ, ความต้ังใจเป็นผู้ประกอบการ, นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

ช้ันปีท่ี 4  
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Abstract 

The purposes of this research were to study the levels of perceived entrepreneurial ability and entrepreneurial 

intention of the fourth-year undergraduate students at the School of Business, Chamber of Commerce University; 

and to study the correlation between the perceived entrepreneurial ability and entrepreneurial intention of the 

fourth-year undergraduate students at the School of Business, Chamber of Commerce University. The sample 

consisted of three hundred and ten (310) fourth-year undergraduate students at the School of Business, Chamber 

of Commerce University. The instrument used was a questionnaire. The data analysis was done through 

Statistical Package for the Social Sciences with the use of frequency, percentage, mean, standard deviation, one-

way ANOVA, t-test and Pearson product-moment correlation coefficient. 

The findings indicated that the fourth-year undergraduate students at the School of Business, Chamber of 

Commerce University were mostly female, aged 22-23, majoring in Management with a cumulative GPA of 

2.51-2.75, with average household monthly income of over 80,000 baht and having parents who were business 

owners. The students whose families ran businesses intended to inherit their family business. The students gained 

work experience through the Co-operative Education course and off-campus internship. Most students had 

experience in earning income by working, with selling merchandise online as the most common job. Most 

students who participated in on- and off-campus activities chose 2 items and more, which indicated that the 

fourth-year undergraduate students at the School of Business, Chamber of Commerce University were more 

enthusiastic to do the activities compared to those who chose only 1 item. With a statistical significance of 0.01, 

the entrepreneurial intention varied among the students with different personal characteristics in terms of family 

business succession, experience in earning income by working and participation in on- and off-campus activities. 

Overall university education had a positive correlation with the entrepreneurial intention with a statistical 

significance of 0.01. The perceived entrepreneurial ability and entrepreneurial intention had a positive correlation 

with a statistical significance of 0.01.  

Keywords: perceived, entrepreneurial ability, entrepreneurial intention, students  
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1.บทนํา 
  

     ผูป้ระกอบการใหม่ เป็นเร่ืองท่ีใหค้วามสาํคญัเพราะเป็นฐานของการจา้งงาน สร้างนวตักรรม โดยคน้หาตั้งแต่

ระดบัมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัวิจยัท่ีมีการคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือนาํมาต่อยอดและส่งเสริมให้เกิดเป็นธุรกิจ 

สาํหรับประเทศไทยกลุ่ม Gen Y มีทศันคติไม่ตอ้งการเป็นลูกจา้ง ตอ้งการเป็นเจา้ของธุรกิจเพ่ือสร้างความมัน่คงให้

ชีวิตในอนาคตเพราะเคยเห็นผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ของพ่อแม่ (ปัทมวรรณ สถาพร,2555) อยา่งไรก็ตาม

การท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการท่ีดีไดน้ั้น ตอ้งมีการรับรู้ความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการและความตั้งใจเป็น

ผูป้ระกอบการ เพราะต้องทุ่มเททั้ งแรงงาน แรงใจ เพ่ือไปให้ถึงความสําเร็จและเตรียมพร้อมสําหรับการเป็น

ผูป้ระกอบการหลงัจบการศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยมีบทบาทสําคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยล์ะผลิต

บณัฑิตออกไปเป็นผูป้ระกอบการ เพ่ือพฒันาสังคมความเป็นผูป้ระกอบการ นกัศึกษาจาํนวนมากมกัประสบปัญหา

ในเร่ืองของการเรียนและการประกอบอาชีพอะไรท่ีจะเหมาะสมกบัตนเองในอนาคต เน่ืองจากโอกาสทางการตลาด

ใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนมุ่งให้เกิดการทาํธุรกิจ ในขณะท่ีผูส้ําเร็จการศึกษาใหม่เม่ือจบออกมาแลว้ไม่มีงานรองรับ จึงเร่ิมมี

กระแสท่ีส่งเสริมให้ผูจ้บการศึกษาเปล่ียนชีวิตไปสู่การประกอบธุรกิจ ดงันั้นการวิจยัในคร้ังน้ีจึงมุ่งเนน้ท่ีจะศึกษา

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย โดยศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้

ความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการและความตั้งใจเป็นผูป้ระกอบการ ว่ามีความตอ้งการเป็นผูป้ระกอบการมาก

นอ้ยเพียงใด จึงมีความสาํคญัและมีประโยชนอ์ยา่งยิ่งในการวางแผนการพฒันาผูป้ระกอบการสาํหรับนกัศึกษาใหมี้

ความรู้ความสามารถ ทกัษะต่างๆ เพ่ือผลกัดนัใหมี้ความเจริญกา้วหนา้มากข้ึนในการเป็นผูป้ระกอบการ  
 

2.ทบทวนวรรณกรรม 
 

     แนวคิดและทฤษฎี เช่น การรับรู้ความสามารถของตนเอง แบนดูรา (Bandura, 1986,1997) ไดอ้ธิบายว่า การรับรู้

ความสามรถของตนเอง หมายถึงการตดัสินความสามารถของตนเอง การแสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ เพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ ความตั้งใจเป็นผูป้ระกอบการ ( Ajzen, 1991 ) คือ ความตระหนักและความมัน่ใจของ

บุคคลวา่มีแนวโนม้ท่ีจะสร้างธุรกิจเน่ืองจากความตั้งใจเป็นตวัแปรสาํคญัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีจะทาํในอนาคต                

     2.1 Entrepreneurship Self-efficacy ESE McGee, J.E., Peterson, M., Mueler, S.L., & Sequeira, J.M. (2009) ได้

กล่าวไวว้่า การรับรู้ความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการ มี 5 ประการ คือ 1) การคน้หา (The searching) คือ การ

ท่ีมีความคิดสร้างสรรคแ์ละความสามารถในการคิดคน้ เช่ียวชาญในการรับรู้และใชโ้อกาสก่อนจะเสียไปใหผู้อ่ื้น 2) 

การวางแผน (The planning) คือ การมีความคิดในแผนธุรกิจท่ีเป็นไปไดอ้าจหรือไม่อาจจะเขียนแผนธุรกิจอย่างเป็น

ทางการ ตอ้งประเมินแนวคิดธุรกิจและตั้งคาํถามต่างๆกบัธุรกิจ 3) การจดัการทรัพยากร (The marshaling) คือ การ

รวบรวบทรัพยากรเพ่ือนาํกิจการเขา้สู่การดาํรงอยู่ เช่น เงินทุน แรงงาน ลูกคา้ และซัพพลายเออร์ 4) การกาํกบัคน 

(Implementing-people) และ 5) การเงิน (lementing-financial) การมีหน้าท่ีรับผิดชอบการเติบโตของธุรกิจ การ

วางแผนเชิงกลยุทธ์ และบริหารความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีหลากหลายกบัซพัพลายเออร์ ลูกคา้ พนกังาน และผูใ้หทุ้น 

การเติบโตขององคก์รตอ้งการวิสัยทศันแ์ละความสามารถในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และ

ผูป้ระกอบการเป็นผูถื้อครองความเส่ียงหลกัขององค์กรท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียทางการเงินในการเติบโตในระยะยาว

และในการประสบความสาํเร็จ                                              
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     2.2 ความตั้ งใจเป็นผูป้ระกอบการ ( Entrepreneurial Intention: El ) มี 3 ประการ คือ  1) ทัศนคติต่อการเป็น

ผูป้ระกอบการ ( Personal attitude: PA ) คือระดบัความรู้สึกนึกคิดทางบวกหรือทางลบและการประเมินขอ้ดีและ

ขอ้เสียของการเป็นผูป้ระกอบการ  2) บรรทดัฐานทางสังคม ( Subjective norm: SN ) คือ การวดัระดบัการรับรู้แรง

กดดนัจากสังคมต่อการเป็นหรือไม่เป็นผูป้ระกอบการ ( Ajzen, 1991 ) หมายถึงการรับรู้ว่าบุคคลอ่ืนมีความสําคญั

หรือใกลชิ้ด เช่น พ่อแม่ เพ่ือน เป็นตน้ มีความคิดเห็นและการสนบัสนุนเม่ือตดัสินใจจะเป็นผูป้ระกอบการ 3) การ

รับรู้ความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการ (Perceived behavioural control; PBC) คือ การรับรู้ของบุคคลว่ายาก

หรือง่ายท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการมีความสาํคญั เน่ืองจากผูป้ระกอบการเป็นคนท่ีความเช่ือมัน่ในตวัเองสูงจะมีความ

อดทนกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน และมีความสมัพนัธ์กบัการดาํเนินธุรกิจและความสาํเร็จของธุรกิจ  
 

2.3 กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. วธีิการศึกษา 
 

   3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยัน้ีคือ นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ     ชั้นปีท่ี 

4 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ทั้งหมด 11 สาขาจาํนวน 1,556 คน กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 310  ราย  

     3.2 การวิเคราะห์ขอ้มูล การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดท้าํการวิเคราะห์โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ขอ้มูลการใช้

ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล การใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชเ้คร่ืองมือสถิติแบบ ANOVA วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวั

แปรเชิงลกัษณะและตวัแปรเชิงปริมาณ 

 

 
 

ประชากรศาสตร์ 

เพศ  

อาย ุ

คณะสาขา 

เกรดเฉล่ียสะลม 

รายไดโ้ดยเฉล่ียของครอบครัว/เดือน 

อาชีพของบิดา 

อาชีพมารดา  

รับช่วงต่อกิจการครอบครัว 

ฝึกงาน 

ประสบการณ์ทาํงานเพ่ือหารายได ้

เขา้ร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกมหาวิทยาลยั 

 

 

ความตั้งใจเป็นผูป้ระกอบการ 

การรับรู้ความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการ ESE McGee, J.E., 

Peterson, M., Mueler, S.L., & Sequeira, J.M. (2009) 

การคน้หา (The searching) 

การวางแผน (The planning) 

การจดัการทรัพยากร (The marshaling) 

การกาํกบัคน (Implementing-people) 

การเงิน  (lemplementing-financial) 
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4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 

     ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีท่ี 4 มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย จาํนวน 310 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 52.30 อายุเฉล่ียของนกัศึกษามีอาย ุ

22.31 ปี เรียนสาขาวิชาการจดัการ จาํนวน 118 คน คน คิดเป็นร้อยละ 38.10 เกรดเฉล่ียสะสม(GDP) 2.01 – 2.25 จาํนวน 

63 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30 รายไดโ้ดยเฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนมากท่ีสุดอยู่ในมากกว่า 80,000 บาท จาํนวน 78 คน 

คิดเป็นละ 25.20 ส่วนใหญ่อาชีพของบิดาประกอบอาชีพเจา้ของกิจการ 127 คน คิดเป็นร้อยละ 41 และอาชีพของมารดา

ประกอบอาชีพเจา้ของกิจการ 122 คน คิดเป็นร้อยละ 39.40 ทั้งน้ีนกัศึกษาท่ีครอบครัวประกอบกิจการส่วนตวั ตั้งใจจะ

รับช่วงต่อกิจการของครอบครัวจาํนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 นกัศึกษาท่ีเคยหรืออยูร่ะหวา่งการฝึกงานมีจาํนวน 

148 คน คิดเป็นร้อยละ 47.70 และ มีประสบการณ์ในการทาํงานเพ่ือหารายไดด้ว้ยตนเองในระหว่างศึกษามีจาํนวน 197 

คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 ส่วนใหญ่อาชีพท่ีนกัศึกษามีประสบการณ์ในการหารายไดต้วัเองในการทาํงาน คือ อนัดบัแรก

รับจา้งทัว่ไปมีจาํนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมาคือประกอบกิจการส่วนตัว 71 คน คิดเป็นร้อยละ 22.90 

ตามลาํดบั ซ่ึงในประกอบกิจการส่วนตวัส่วนใหญ่ขายของออนไลน์และช่วยกิจการท่ีบา้น นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม

ทั้ งภายนอกและภายในมหาวิทยาลยั นักศึกษาท่ีมีในการร่วมกิจกรรมทั้ งภายนอกและภายในมหาวิทยาลยัท่ีเลือก

มากกวา่ 1 ข้ึนไปมีจาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80 ดงัตารางท่ี 1  

     ผลการวิเคราะห์การรับรู้ความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการและความตั้ งใจเป็นผูป้ระกอบการ พบว่า

การศึกษาของมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยดา้นการเรียนรู้ของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีท่ี 4 มหาวิทยาลยั

หอการค้าไทย ส่วนใหญ่ได้เรียนรู้ในการด้านวิเคราะห์โอกาสในการทําธุรกิจ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.39 การรับรู้

ความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการดา้นการคน้หา (The searching) ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.5989 และมี

ความตั้งใจเป็นผูป้ระกอบการ จดัตั้งธุรกิจของตวัเอง ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.02  ดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

ตวัแปร ความถี ่ ร้อยละ 

เพศชาย 

เพศหญิง 

148 

162 

47.70 

52.30 

 ค่าเฉลีย่  

อายนุอ้ยท่ีสุด 20 ปี 

อายมุากท่ีสุด 27 ปี 

22.31 
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ตวัแปร ความถี ่ ร้อยละ 

สาขาวิชาการจดัการ 

สาขาวิชาการตลาด 

เกรดเฉล่ียสะสม (GDP) 2.01 – 2.25 

เกรดเฉล่ียสะสม (GDP) 2.26 – 2.25 

รายไดโ้ดยเฉล่ียของครอบครัวมากกวา่ 80,000  บาท 

รายไดโ้ดยเฉล่ียของครอบครัว20,001 – 40,000 บาท 

อาชีพบิดา – เจา้ของกิจการ 

อาชีพมารดา – เจา้ของกิจการ 

รับช่วงต่อกิจการครอบครัว  

ไม่รับช่วงต่อกิจการครอบครัว 

ฝึกงานระหวา่งเรียนสหกิจและฝึกงานดว้ยตนเอง  

ไม่ฝึกงานระหวา่งเรียนสหกิจและฝึกงานดว้ยตนเอง 

มีประสบการณ์ในการทาํงานเพ่ือหารายไดร้ะหวา่งเรียนไม่มี

ประสบการณ์ในการทาํงานเพ่ือหารายไดร้ะหวา่งเรียน 

เขา้ร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกมหาวิทยาลยั เลือก 1  

เขา้ร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกมหาวิทยาลยั เลือกมากกวา่ 1  

118 

74 

63 

62 

78 

70 

127 

123 

204 

104 

148 

162 

197 

113 

134  

176 

38.10 

23.90 

20.30 

20.00 

25.20 

22.60 

12.90 

39.70 

66.50 

33.50 

47.70 

2.30 

63.50 

36.50 

43.20  

56.80 

 

ตารางท่ี 2 การรับรู้ความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการและความตั้งใจในการเป็นผูป้ระกอบการ 

การศึกษาของมหาวทิยาลยัดา้นการเรียนรู้ 𝑋𝑋� S.D ระดบั 

1.เลง็เห็นโอกาสการทาํธุรกิจ 

2.วเิคราะห์โอกาสในการทาํธุรกิจ 

3.การริเร่ิมทาํธุรกิจ 

4.การเป็นผูป้ระกอบการในบริษทั 

3.77 

3.79 

3.72 

3.42 

.779 

.777 

.850 

.795 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

การรับรู้ความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการ 𝑋𝑋� S.D ระดบั 

1.การคน้หา (The searching) 

2.การวางแผน (The planning) 

3.การจดัการทรัพยามนุษย ์(The planning) 

4.การกาํกบัคน (Implementing-people) 

5.การเงิน  (Implementing -financial) 

3.5989 

3.5266 

3.4935 

3.5910 

3.5570 

.75237 

.73371 

.75074 

.66764 

.78928 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ความตั้งใจเป็นผูป้ระกอบการ 𝑋𝑋� S.D ระดบั 

1.จดัตั้งธุรกิจของตวัเอง 

2.เขา้ครอบครองกิจการธุรกิจขนาดเลก็ 

3.ริเร่ิมจดัตั้งและสร้างธุรกิจท่ีมีการเติบโต 

4.เขา้ครอบครองธุรกิจหรือพฒันาธุรกิจใหเ้ป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตสูง 

4.02 

3.81 

3.90 

3.81 

.875 

.894 

.883 

.875 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 
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     ผลการวิเคราะห์ ยงัพบว่า การรับรู้ความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการดา้นการเงิน (Implementing -financial) 

ส่งผลต่อความตั้ งใจเป็นผูป้ระกอบการโดยรวมเชิงบวกมากท่ีสุด (Beta=0.282, Sig. =0.000) รองลงมาคือการรับรู้

ความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการดา้นการกาํกบัคน (Implementing-people) (Beta=0.256, Sig. =0.000) การรับรู้

ความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการดา้นการคน้หา (Searching) (Beta=0.256, Sig. =0.000) ดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ตัวแปร B (ค่าสัมประสิทธ์ิ) Std. Error(ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน) t Sig. 

การคน้หา 

การกาํกบัคน 

การเงิน 

.242 

.256 

.282 

.065                                                

 .077                 

.057 

3.856 

3.878 

4.895 

.000 

.000 

.000 

 

อภิปรายผล 

     งานวิจยัพบว่าการรับรู้ความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการดา้นการคน้หา ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัการ

ทรัพยากร ดา้นการกาํกบั ดา้นการเงิน มีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจเป็นผูป้ระกอบการอยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้ง

กับ งาน วิจัยข อ ง Jeffrey E. Mephen L. McGee, Mark Peterson, Stephen L. Mueller and Jennifer M. Sequeira 

(2009) ท่ีศึกษา Entrepreneurial Self-Efficacy: Refining the Measure พบว่า ส่วนใหญ่ปัจจยัดา้นการกาํกบัคนและ

ดา้นการเงินอยูใ่นระดบัมาก 

     ความตั้งใจเป็นผูป้ระกอบการของนกัศึกษามีความสนใจอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงแสดงว่านกัศึกษาสนใจท่ีจะจดัตั้ง

ธุรกิจของตวัเอง เขา้ครอบครองกิจการธุรกิจขนาดเล็ก ริเร่ิมจดัตั้งและสร้างธุรกิจท่ีมีการเจริญเติบโตสูง และเขา้

ครอบครองธุรกิจหรือพฒันาธุรกิจให้เป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มารยาม โยทองยศ

และทรงวาด สุขเมืองมา ท่ีศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการของนกัศึกษาปริญญาตรี 

กรณีศึกษามหาวิทยาลยักรุงเทพ พบว่า ทัศนคติต่อการเป็นผูป้ระกอบการ การรับรู้ความสามารถในการเป็น

ผูป้ระกอบการ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยักรุงเทพ

ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
  

     กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุเฉล่ียมากท่ีสุด 27 ปี นอ้ยท่ีสุด 20 ปี ส่วนใหญ่เรียนสาขาการจดัการ 

เกรดเฉล่ียสะสม 2.01 – 2.25 รายไดม้ากกว่า 80,000 บาท อาชีพบิดา-มารดาเป็นเจา้ของธุรกิจ นกัศึกษาส่วนใหญ่

ตั้งใจจะรับช่วงต่อกิจการครอบครัว ประสบการณ์หารายไดท่ี้นกัศึกษาส่วนใหญ่ทาํช่วงเรียนคือขายของออนไลน ์

นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจในการร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกมหาวิทยาลยั การรับรู้ความสามารถในการเป็น

ผูป้ระกอบการมีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจเป็นผูป้ระกอบการอยูใ่นระดบัมาก 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

    การศึกษาคน้ควา้เร่ือง “ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการและความตั้งใจเป็น

ผูป้ระกอบการ กรณีศึกษานกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย” นกัศึกษาท่ีตั้งใจจะรับ
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ช่วงต่อกิจการครอบครัวจะส่งผลใหน้กัศึกษากลุ่มน้ีมีความตั้งใจเป็นผูป้ระกอบการสูง ดงันั้นการรับนกัศึกษาอาจจะ

มีการถามถึงอาชีพของบิดามารดาและจดักลุ่มนกัศึกษากลุ่มน้ีใหไ้ดส่้งเสริมการเป็นผูป้ระกอบการมากยิ่งข้ึนทั้งดา้น

ทฤษฎีและดา้นปฏิบติั นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัขาดการเรียนรู้ทางดา้นการริเร่ิมธุรกิจ จึงเห็นว่าควรจะมีการส่งเสริม

ดา้นการริเร่ิมธุรกิจในวิชาหรือเป็นการสมัมนาจดัการแข่งขนักนัคิดธุรกิจท่ีสามารถเป็นจริงได ้  

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

       1.ควรศึกษาการเปรียบเทียบกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการและความ

ตั้งใจเป็นผูป้ระกอบการของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน 

        2.ควรทาํการศึกษาวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการและความตั้งใจ

เป็นผูป้ระกอบการนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 เพ่ือท่ีจะทราบถึงความแตกต่างและ

พฒันาการของความตั้งใจเป็นผูป้ระกอบการของนกัศึกษาเหล่าน้ี 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจดัการประสบการณ์ลูกคา้ของร้าน UNIQLO ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ขนาดตวัอย่างจาํนวน 400 คน ทาํการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงจากผูซ้ื้อสินคา้ UNIQLO ทั้งหมด 10 สาขา

และใช้เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามดว้ยตนเองเป็นเคร่ืองมือในการทาํวิจยัจากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 26-35 ปี พนักงานเอกชน รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการจดัการประสบการณ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และ

เม่ือพิจารณาในแต่ละมิติ พบว่ามิติประสบการณ์ลูกคา้ท่ีมีต่อร้าน UNIQLO และมิติประสบการณ์ในการสวมใส่

สินคา้ของ UNIQLO อยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.03 และ 3.99 ตามลาํดบั ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด 

สาํคญั: การจดัการประสบการณ์ลูกคา้,ธุรกิจ UNIQLO 

 

Abstract 
 

The research objective was to study customers experienced of management of UNIQLO stores in Bangkok and 

metropolitan areas. The sample size was 400 customers from all 10 branches using data collection by self-

administrated questionnaire as research instrument. The result of data analysis found that most respondents were 

female, age between 26 to 35 years, work in private sector, mostly income between 20,001 to 30,000 Baht and 

graduated bachelor’s degree. The results of statistical analyses had shown that overall customer’s experience 

score was at high level. The scores for customer’s UNIQLO store experience dimension and product wearing 

dimension were 4.09 and 3.99 respectively. 
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1. บทนํา 

 เส้ือผา้ถือเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต ซ่ึงมนุษยส์ามารถนาํมาสวมใส่เพ่ือปกป้องร่างกาย

จากภยัอนัตรายภายนอก อีกทั้งเส้ือผา้สามารถบ่งบอกถึงค่านิยมและเอกลกัษณ์ของผูส้วมใส่ดว้ย (วิกิพีเดีย,2557) จึง

ทาํให้ธุรกิจเส้ือผา้มีการขยายตวัและมีอตัราการแข่งขนัสูง ทั้งกลุ่มของผูผ้ลิตคนไทยและผูผ้ลิตจากต่างชาติ และมี

การพฒันาเส้ือผา้ตลอดเวลา เช่น H&M SARA UNIQLO ซ่ึงเป็นตราสินคา้ท่ีเขา้มาเปิดสาขาในไทยและประสบ

ความสาํเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดย UNIQLO เป็นตราสินคา้เส้ือผา้สาํเร็จรูปท่ีมาจากประเทศญ่ีปุ่น เป็นอีกหน่ึงตราสินคา้

ท่ีเลือกเขา้มาลงทุนเปิดสาขาในประเทศไทย ซ่ึง UNIQLO ไดรั้บความนิยมและคนไทยใหค้วามสนใจ เน่ืองจากมี

ความโดดเด่นดว้ยเน้ือผา้ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทาํให้เป็นท่ีนิยมของลูกคา้ (Ben Manhire,2017) อีกทั้งเป้าหมาย

ของ UNIQLO คือการกา้วข้ึนเป็นบริษทัจาํหน่ายเส้ือผา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกภายในปี 2563 และเป็นแบรนดอ์นัดบั 1 

ในเอเชีย ทาํให้มีการวางแผนการขยายสาขาตามประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย เช่น จีน เกาหลีใต ้และเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตท้ั้งหมด 200 สาขา(HMEEKETING,2016 ) 

 จากสถานการณ์การแข่งขนัสูงในธุรกิจเส้ือผา้นั้น ทาํให ้UNIQLO ตอ้งการขยายสาขาใหเ้ป็นอนัดบั 1 ของโลก

และขยายฐานลูกคา้มากข้ึน จาํเป็นตอ้งทราบถึงระดบัประสบการณ์ลูกคา้ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาของบริษทั

และสามารถนาํมาปรับปรุงไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงจะเป็นการสร้างประสบการณ์ทีดีแก่ลูกคา้ได ้

    ดว้ยเหตุดงักล่าวน้ีผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาถึงระดบัการจดัการประสบการณ์ลูกคา้ UNIQLO ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือนาํผลของการศึกษามาปรับเปล่ียนและเพ่ิมกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือตอบโจทย์

ท่ีลูกคา้ตอ้งการ ทั้งยงัสามารถสร้างความเช่ือมัน่และภกัดีสาํหรับลูกคา้เก่าใหเ้กิดการกลบัมาซ้ือซํ้ า นาํมาซ่ึงการบอก

ต่อเพ่ือขยายฐานลูกคา้ให้มากข้ึน พร้อมทั้งนาํแนวทางในการจดัการประสบการณ์ลูกคา้ของ UNIQLO มาใชเ้ป็น

ประโยชนต่์อบริษทัหรือผูท่ี้สนใจทาํการวิจยัคน้ควา้ต่อไป  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่วข้องกบัการวจิยั 

 
     แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชใ้นระดบัประสบการณ์ลูกคา้ท่ีมีต่อแบรนด ์UNIQLO ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลประกอบดว้ย แนวคิดทฤษฏี Schmitt (2003) การจดัการประสบการณ์ลูกคา้ เป็นกระบวนการในการ

จัดการเชิงกลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับประสบการณ์โดยรวมของลูกค้าท่ีมีต่อสินค้าหรือบริการขององค์กร ซ่ึงทุก

ประสบการณ์ของลูกคา้ท่ีไดรั้บจากการติดต่อมีการปฏิสมัพนัธ์กบับริษทั หวัใจในการสร้างประสบการณ์ท่ีโดดเด่น

เป็นเอกลกัษณ์ คือ การออกแบบรายละเอียดขององคป์ระกอบท่ีสัมผสัไดด้ว้ยประสาทสมัผสัทั้งหา้ คือ รูป รส กล่ิน 

เสียง และสัมผสั โดยยึดหลกัประสบการณ์ในแต่ละขั้นตอนท่ีลูกค้าจะได้รับเป็นหลกั ซ่ึงเป็นจุดเช่ือมต่อกับ

ประสาทสัมผสัทั้งหา้ Linstorm, 2005 มีแนวคิดการทาํธุรกิจทางการส่ือสารผ่านเคร่ืองมือท่ีทาํใหรั้บรู้ดว้ยประสาท

สัมผัสทั้ ง 5 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ  Schmitt (2008) ทางด้านประสาทสัมผสั Susan et al.(2007) 

ประสบการณ์ของลูกคา้ คือ การตอบสนองของแต่ละบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากการมีปฏิสัมพนัธ์ของลูกคา้กบัองค์กรท่ีมี

ต่อสินคา้หรือบริการ และมีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการและสภาพแวดลอ้ม โดยมีการตอบสนองจากภายในซ่ึง

รวมถึงความคิด ความรู้สึกและประสบการณ์ของอารมณ์และความมีเหตุมีผล ลกัษณะจิตวิทยาและส่ิงท่ีเป็นผลได้
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จากการสมัผสั รวมเป็นองคป์ระกอบของประสบการณ์ Hartel and Kennedy (2005) ประสบการณ์ขอลูกคา้ คือส่ิงท่ี

เกิดข้ึนตามขั้นตอนของลูกคา้ในขั้นตอน ก่อนซ้ือ ขณะซ้ือ หลงัซ้ือ ซ่ึงประสบการณ์ของลูกคา้คือการรับรู้และการ

ตอบสนองทางอารมณ์ท่ีเป็นผลมาจากความหลากหลายของการติดต่อระหว่างบริษทักบัลูกคา้    Colin Shaw and 

John Ivens (2002) ไดใ้หค้าํนิยามประสบการณ์ตรงของลูกคา้ว่าเป็นส่วนประสมระหว่างลกัษณะทางกายภาพของ

ธุรกิจ กบัความรู้สึกของลูกคา้ ซ่ึงถูกประเมินโดยเทียบกบัความคาดหวงัของลูกคา้ในทุกขณะของการติดต่อ 

     Schmitt (1999) ไดแ้บ่งประสบการณ์ของผูบ้ริโภคออกเป็น 5 ประเภท เรียกวา่โครงสร้างประสบการเชิงกลยทุธ์ 

(Strategic Experiential models : SEMs) ดงัต่อไปน้ี 

    1.ประสบการทางดา้นประสาทสัมผสั (Sense Experience) ในทางการตลาดประสบการณ์จากประสาทสัมผสัจะ

ถูกใชเ้พ่ือดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาสัมผสักบัสินคา้หรือบริการ ผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 คือการมองเห็น การไดย้ิน การ

สมัผสั การรับรส และการรับกล่ิน ซ่ึงนกัการตลาดจะใชป้ระสบการณ์ดา้นน้ีสร้างความแตกต่างของตราสินคา้และ

ตวัสินคา้ รวมถึงจากการชกัจูงใหลู้กคา้เกิดความสนใจในตวัสินคา้และยงัเป็นการเพ่ิมมูลค่าใหก้บัสินคา้ไดอี้กทาง

หน่ึง ส่ิงสาํคญัสาํหรับประสบการณ์ดา้นน้ีคือการสร้างสรรคป์ระสบการณ์ผ่านประสาทสัมผสัทั้ง 5 น้ีจะตอ้งสร้าง

การรับรู้อยา่งต่อเน่ือง และตอ้งมีความหลากหลายในการใชง้าน  

    2.ประสบการณ์จากความรู้สึก (Feel Experience) เกิดจากความรู้สึกและอารมณ์ภายในจิตใจของลูกคา้ ซ่ึงลูกคา้

มกัจะจดจาํประสบการณ์ดี ๆ ไดเ้ม่ือลูกคา้มีอารมณ์ความรู้สึกในทางบวก ซ่ึงมีตั้งแต่ความรู้สึกในทางบวกซ่ึงมีตั้งแต่

ความรู้สึกในทางบวก ไปจนถึงความรู้สึกชอบ ส่ิงสาํคญัในการสร้างประสบการณ์จากความรู้สึกนั้น นกัการตลาด

ควรจะตอ้งทาํใหลู้กคา้ไดรั้บประสบการณ์จากความรู้สึกเกิดข้ึนในขณะท่ีกาํลงัมีปฏิสัมพนัธ์หรือบริโภคสินคา้อยู ่

Schmitt (2008) 

     3.ประสบการณ์จากความคิด (Think Experience) เกิดจากการเปิดโอกาสใหลู้กคา้ไดถ่้ายทอดความคิดของตนเอง

เข้ากับความรู้และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมการเวิร์คช็อป (Workshop) เป็นการเพ่ิมพูน

ประสบการณ์ทางบวกต่อตราสินคา้ได ้

     4.ประสบการณ์จากการกระทาํ (Act Experience) เกิดจากการสาธิต หรือแสดงใหเ้ห็นถึงวิธีปฏิบติัท่ีเป็นทางเลือก

ใหม่สาํหรับลูกคา้ เช่น จดักิจกรรมการอบรม ความรู้ดา้นธุรกิจ การสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีมีประสบการณ์ทางบวกต่อต่อ

สินคา้หรือการบริการขององคก์าร เพ่ือถ่ายทอดบอกต่อประสบการณ์ดงักล่าวกบัลูกคา้อ่ืน ๆ  

     5.ประสบการณ์ทางสังคม (Social Experience) เป็นประสบการณ์ท่ีดี เกิดจากท่ีลูกคา้ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมใน

สังคม เป็นส่วนหน่ึงทางกิจกกรรมท่ีองคก์ารจดัเพ่ือสมาชิก เช่น การเชิญลูกคา้เขา้ร่วมทาํกิจกรรมสาธารณะสุขท่ี

องคก์ารจดัข้ึน การประมูลของใชข้องบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสงัคม (Celebrity) 

     จากแนวคิดประสบการณ์ลูกคา้ท่ีไดรั้บผ่านประสบการณ์จากการสัมผสัทั้ง 5 ดา้นนั้น สรุปไดว้่า ประสบการณ์

ทางดา้นเหล่าน้ีจะถูกนาํมาใชใ้นกลยทุธ์ทางการตลาดของบริษทั UNIQLO เพ่ือเป็นหลกัในการศึกษาประสบการณ์

ลูกคา้ UNIQLO ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในรูปการเช่ือมโยงถึงลูกคา้ โดยผา่นประสบการณ์ทางดา้น

สัมผัส ความรู้สึก ความคิด การกระทํา และทางสังคม ซ่ึงจะนําปัจจัยเหล่าน้ีมานําเสนอลูกค้า และสร้าง

ประสบการณ์ท่ีน่าจดจาํต่อลูกคา้ร้านUNIQLO และมาซ่ึงการพฒันาบริษทัใหดี้ข้ึนตามลาํดบั 

    การทาํการศึกษาวิจยัมีความหลากหลายของประสบการณ์ลูกคา้ในแต่ละทฤษฎีท่ีมีผูอ้า้งแนวความคิดท่ีแตกต่าง

กนั จะทาํให้เกิดองค์ประกอบประสบการลูกค้าในแต่ละการศึกษาวิจยันั้นส่วนคลา้ยคลึงกนัหรือใช้ร่วมกนัใน
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การศึกษาประสบการณ์ลูกคา้ ดงัน้ี Schmitt (1999) ระบุวา่ ส่วนประกอบของลูกคา้ท่ีมีต่อประสบการณ์ของลูกคา้จะ

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังน้ี ประสบการณ์ด้านสัมผัส (sense), ประสบการณ์ด้านความรู้สึก (feel) , 

ประสบการณ์ดา้นความคิด (think), ประสบการณ์ดา้นการกระทาํ (act), ประสบการณ์ดา้นอตัลกัษณ์ทางสัมคม

(relate). Forberino (2006) ระบุว่า องค์ประกอบเบ้ืองต้น ท่ีทําให้ เกิดประสบการณ์ ลูกค้า ประกอบด้วย 5 

องค์ประกอบ ดงัน้ี การรับรู้ดา้นประสาทสัมผสั, อารมณ์ความรู้สึก, สังคม และการรับรู้. Gentile Spiller and Noci 

(2007) ระบุว่า องค์ประกอบเบ้ืองตน้ท่ีทาํให้เกิดประสบการณ์ลูกคา้ในการศึกษา มีทั้งหมด 6 องค์ประกอบ ดงัน้ี 

ประสาทสัมผสั, อารมณ์ความรู้สึก, ความคิด, การปฏิบติั, การดาํเนินชีวิต และ ความสัมพนัธ์. Verhoef (2009) ระบุ

วา่ องคป์ระกอบท่ีทาํใหเ้กิดประสบการณ์ลูกคา้ คือ ความคิด, อารมณ์, การตอบสนองทางสงัคม และทางกายภาพ 

     จากทฤษฎีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ประสบการณ์ลูกคา้ทุกรูปแบบสามารถนาํมาปรับใชใ้นการศึกษาประสบการณ์

ลูกคา้ได ้จะเห็นไดว้่าทฤษฎีท่ีมีความแตกต่าง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการคน้ควา้และทาํใหเ้กิดประสบการณ์ลูกคา้ร้าน 

UNIQLO ไดต่้อไป 

 

2.2 งานวิจยัที่เกีย่วข้อง  

 

 โฉมไฉน บรรลือสินธ์ุ (2553) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง “การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ผ่านศูนยก์ลางทางสังคมของ

ตราสินค้าระดับโลกในกลุ่มบริการ” มีวตัถุประสงค์การศึกษามีแนวทางการบริหารประสบการณ์ลูกค้าผ่าน

ศูนยก์ลางทางสังคมของตราสินคา้ระดบัโลกในกลุ่มธุรกิจบริการ โดยมีแนวทางการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ผา่น

ร้าน จะใชป้ระสบการณ์ประสาทสมัผสัทั้ง 5 ประกอบดว้ย การมองเห็น การไดก้ล่ิน การรับรู้รส การไดย้ินเสียงและ

การสมัผสั 

     นนัทิยา สุทธิพงษไ์กวลั (2554) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง “การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ธุรกิจเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย

ของบริษทัในเครือยสัปาลจาํกดั” มีวตัถุประสงค์การศึกษาเพ่ือศึกษากระบวนการการบริหารประสบการณ์ลูกคา้

ธุรกิจเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายไทย รวมถึงต่อประสบการณ์ท่ีไดรั้บ การตดัสินใจซ้ือ และความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อตรา

สินคา้ธุรกิจเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายไทย โดยคาํนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นสาํคญั เพ่ือใหอ้อกแบบประสบการณ์และเลือก

เคร่ืองมือการส่ือสารไดเ้หมาะสม  

    วริษา นันทิยานนท์ (2551) ได้ทําการวิจัยเร่ือง “กลยุทธ์การจัดการเชิงประสบการณ์ลูกค้าของกลุ่มธุรกิจ

เคร่ืองสําอางค์” มีวตัถุประสงค์การศึกษาแนวทางการสร้างประสบการณ์ลูกคา้จากลกัษณะทางกายภาพ แนว

ทางการสร้างประสบการณ์ลูกคา้จากความรู้สึกของลูกคา้และใชจุ้ดติดต่อประสบกาณ์ลูกคา้เหมือนกนั 2 จุด คือจุด

ติอต่อประสบการณ์ทางตรงและจุดต่อประสบการณ์ทางออ้มโดยใชส่ื้อส่ิงพิมพแ์ละการโทรศพัท ์

 

2.3 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

     กรอบแนวคิดในการศึกษาการจดัการประสบการณ์ลูกคา้ของร้าน UNIQLO ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล สรุปกรอบแนวคิดดงัน้ี 
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ตวัแปรอิสระ                                                                ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

3. วธีิการศึกษา   

    ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าท่ีซ้ือสินคา้ UNIQLO ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา จาํนวน 400 คน จาํนวน 10 สาขา (สยามพารากอน เซ็นทรัลเวิร์ด เซ็นทรัลพระราม 3 

เซ็นทรัลพระราม 9 เซ็นทรัลลาดพร้าว เซ็นทรัลพระราม 2 เซ็นทรัลป่ินเกลา้ เซ็นทรัลแจง้วฒันะ เซ็นทรัลศาลายา 

และเมกะบางนา) ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน    โดยผูท้าํการศึกษาไดท้าํการกาํหนดขนาดตวัอย่างใน

การศึกษาดงักล่าว โดยใชต้ารางของ Yamane (1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคล่ือนท่ี

ระดบัร้อยละ 5   ซ่ึงตวัอย่างท่ีไดน้ั้น ผูท้าํการศึกษาเลือกใชวิ้ธีการเลือกแบบเจาะจง คือ เจาะจงเฉพาะลูกคา้ท่ีซ้ือ

สินคา้ UNIQLO ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือเชิง

ปริมาณ โดยอาศยัแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา มาปรับใชใ้นการสร้างเคร่ืองมือ 1 ชุด แบ่งออกเป็น 2 

ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยคาํถามในแต่ละขอ้มีลกัษณะ

เป็นแบบเลือกตอบ ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายไดต่้อเดือน และระดบัการศึกษา ส่วนท่ี 2 แบบสอบถาม

เก่ียวกบัการจดัการประสบการณ์ลูกคา้ท่ีมีต่อแบรนด ์UNIQLO ของลูกคา้ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โดยแบ่งเป็น 2 หัวขอ้ย่อย ไดแ้ก่  มิติประสบการณ์ลูกคา้ท่ีมีต่อร้าน UNIQLO และมิติประสบการณ์ลูกคา้ดา้นการ

สวมใส่ของสินคา้ UNIQLO                                                                                             

     หลงัจากการทาํแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน ผูท้าํการศึกษาไดจ้ดัระเบียบขอ้มูลและลงรหสัใน

แบบฟอร์ม พร้อมกับตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถาม นํามาบนัทึกข้อมูลลงโปรแกรมคอมพิมเตอร์ 

จากนั้นประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for 

The Social Science) : SPSS for Windows ช่วยคาํนวณค่าทางสถิติ  การทําการศึกษาคร้ังน้ีจะแบ่งการวิเคราะห์

ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

     1.สถิติบรรยาย (Description Statistic) เพ่ืออธิบายขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และนาํค่าท่ีไดไ้ปใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติวิเคราะห์  

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

-เพศ 

-อาย ุ

-อาชีพ 

-รายไดต่้อเดือน 

-ระดบัการศึกษา 

 

 

 

 

 

มติปิระสบการณ์ลูกค้าที่มต่ีอร้าน UNIQLO 

-ดา้นประสาทสมัผสั (Sense) 

-ดา้นความรู้สึก (Feel) 

-ดา้นความคิด (Think) 

 

 
มติปิระสบการณ์ลูกค้าในการสวมใส่ UNIQLO 

-ดา้นประสาทสมัผสั (Sense) 

-ดา้นความรู้สึก (Feel) 

-ดา้นความคิด (Think) 
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     2.สถิติวิเคราะห์ (Analytical Statistic) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปร คือ ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

และตวัแปรตาม คือ ระดบัประสบการณ์ลูกคา้ของร้าน UNIQLO ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชส้ถิติ

การวิเคราะห์ Independent Sample T-Test และ One-Way Anova 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
ตารางท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูซ้ื้อสินคา้ UNIQLO ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ จาํนวนคน ร้อยละ  

เพศหญิง 282 70.50 

อาย ุ26-35 ปี 230 57.50 

อาชีพพนกังานเอกชน 267 66.80 

รายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท 135 33.80 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 271 67.80 

     จากการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 

26-35 ปี อาชีพพนกังานเอกชนรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท และระดบัการศึกษาอยูใ่นช่วงระดบัปริญญาตรี 
 

ตารางท่ี 2 แสดงระดบัประสบการณ์ลูกคา้ท่ีมีต่อร้าน UNIQLO 

ประสบการณ์ลูกค้า x  S.D. แปลผล 

ดา้นประสาทสมัผสั (Sense) 3.93 0.48 มาก 

ดา้นความรู้สึก (Feel) 3.99 0.61 มาก 

ดา้นความคิด (Think) 4.16 0.56 มาก 

รวม 4.03 0.55 มาก 

 หมายเหตุ: ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80=นอ้ยท่ีสุด 1.81 - 2.60 = นอ้ย 2.61 - 3.40 = ปานกลาง 3.41 - 4.20 = มาก 4.21 - 5.00 = มากท่ีสุด 

          ระดบัการจดัการประสบการณ์ลูกคา้ท่ีมีต่อร้าน UNIQLO ทั้ง 3 ดา้นอยูใ่นระดบัมากเท่ากบั 4.03 หากพิจารณา

แต่ละดา้นของระดบัประสบการณ์ลูกคา้ท่ีมีต่อร้าน พบวา่ ประสบการณ์ดา้นความคิด มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบั

มากเท่ากบั 4.16 รองลงมาคือ ประสบการณ์ดา้นความรู้สึก มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเท่ากบั 3.99 และพบว่า

ประสบการณ์ดา้นประสาทสมัผสันอ้ยสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 
 

ตารางท่ี 3 แสดงระดบัประสบการณ์ลูกคา้ในการสวมใส่สินคา้ของ UNIQLO 

ประสบการณ์ลูกคา้ x  S.D. แปลผล 

ดา้นประสาทสมัผสั (Sense) 4.12 0.52 มาก 

ดา้นความรู้สึก (Feel) 3.99 0.61 มาก 

ดา้นความคิด (Think) 3.86 0.63 มาก 

รวม 3.99 0.58 มาก 

หมายเหตุ: ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80=นอ้ยท่ีสุด 1.81 - 2.60 = นอ้ย 2.61 - 3.40 = ปานกลาง 3.41 - 4.20 = มาก 4.21 - 5.00 = มากท่ีสุด 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชีคร้ังท่ี  5                                                                      393 

 
ระดบัประสบการณ์ลูกคา้ในการสวมใส่สินคา้ของ UNIQLO ทั้ง 3 ดา้น อยู่ในระดบัมากเท่ากบั 3.99 หาก

พิจารณาแต่ละดา้นของระดบัประสบการณ์ลูกคา้ในการสวมใส่ พบวา่ ประสบการณ์ดา้นประสาทสัมผสั มีค่าเฉล่ีย

โดยรวมอยู่ในระดบัมากเท่ากบั 4.12 รองลงมาคือ ประสบการณ์ดา้นความรู้สึก มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัมาก

เท่ากบั 3.99 และพบวา่ประสบการณ์ดา้นความคิดนอ้ยสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

    

     5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ระดบัการจดัการประสบการณ์ลูกคา้ของร้าน UNIQLO ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

     จากการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัการจดัการประสบการณ์ลูกคา้ของร้าน UNIQLO ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล พบว่า ภาพรวมระดบัประสบการณ์ลูกคา้ของร้าน UNIQLO อยู่ในระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 

3.87 และเม่ือพิจารณาในแต่ละมิติท่ีมีผลต่อระดบัการจดัการประสบการณ์ พบว่า มิติประสบการณ์ลูกคา้ท่ีมีต่อร้าน 

UNIQLO มีคะแนนเฉล่ีย คือ 4.03 และ มิติประสบการณ์ในการสวมใส่สินคา้ของ UNIQLO มีคะแนนเฉล่ีย 3.99  

     การจดัการประสบการณ์ท่ีมีต่อร้าน UNIQLO โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ดา้น

ประสาทสัมผสั (Sense)  มีขอ้คาํถามเก่ียวกบัมีกล่ินหอมภายในร้านมีระดบัคะแนนนอ้ยท่ีสุด ทางดา้นความรู้สึก จะมี

ข้อคาํถามเก่ียวกับรู้สึกต่ืนแต้นในการเลือกซ้ือสินค้า ภายในร้าน UNIQLO ส่วนน้ีได้คะแนนน้อยท่ีสุด และด้าน

ความคิด ซ่ึงมีขอ้คาํถามเก่ียวกบัมีการจดักิจกรรมท่ีน่าสนใจมีการจดัโปรโมชัน่และลดราคาสินคา้ มีคะแนนนอ้ยท่ีสุด  

     การจดัการประสบการณ์ลูกคา้ในการสวมใส่สินคา้ UNIQLO โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่

ละดา้น พบว่า ดา้นประสาทสัมผสั มีขอ้คาํถามเก่ียวกบัความเห็นว่า UNIQLO มีสินคา้ Collection ใหม่ ๆ เสมอ ได้

คะแนนนอ้ยท่ีสุด ส่วนทางดา้นความรู้สึกขอ้คาํถามเก่ียวกบัความรู้สึกวา่สินคา้ UNIQLO มีราคาท่ีเหมาะสม ไม่แพง 

เม่ือเทียบกบัคุณภาพ ซ่ึงมีคะแนนน้อยท่ีสุด และด้านความคิดข้อคาํถามเก่ียวกับท่านคิดว่าสินค้า UNIQLO มี

รูปแบบ (Style) ของเส้ือผา้กบับุคลิกของท่าน มีคะแนนนอ้ยท่ีสุด 

      

     5.2 ข้อเสนอแนะ 

      

     มิติประสบการณ์ในการสวมใส่ (Wear) พบว่าในดา้นท่ีลูกคา้มีระดบัประสบการณ์นอ้ยท่ีสุด เป็นประสบการณ์

ดา้นความคิด คือ การแนะนาํสินคา้ให้ลูกคา้ทราบเก่ียวกบัคุณสมบติัของตวัสินคา้ เช่น ขนาดของเส้ือผา้ สี เน้ือผา้ 

ดังนั้ น จึงต้องมีการจัดอบรบให้ความรู้แก่พนักงานอยู่ เสมอ เพราะสินค้าเส้ือผ้าเป็นสินค้าท่ีหมุนเวียนเร็ว 

ผลดัเปล่ียนตามฤดูกาล เพ่ือให้พนักงานไดท้ราบถึงคุณสมบติัของสินคา้ภายในร้านไดเ้ป็นอย่างดี และมีการให้

พนกังานพูดแนะนาํสินคา้อยูบ่่อยๆ 

     มิติประสบการณ์ลูกค้าท่ีมีต่อร้านค้า UNIQLO พบว่าในด้านท่ีลูกค้า มีระดับประสบการณ์น้อยท่ีสุด เป็น

ประสบการณ์ดา้นประสาทสัมผสั (Sense) คือ ควรปรับปรุงในแง่บรรยากาศภายในร้าน โดยการมีเสียงดนตรีและ

กล่ินหอม สดช่ืนท่ีเหมาะกบัทุกเพศทุกวยั ช่วยเอ้ือใหเ้กิดประสบการณ์ท่ีดีต่อลูกคา้  
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     ควรจดัทาํการเก็บขอ้มูลแบบ สัมภาษณ์แบบเป็นกลุ่ม (Focus Group) หรือ สมัภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล (In-depth 

Interview) โดยเชิญกลุ่มลูกคา้ประจาํ เป็นตวัแทนลูกคา้ของ UNIQLO แบ่งเป็นกลุ่มละ 8-10 ท่าน จดัทาํ 3 กลุ่ม และ

ตั้งคาํถามเชิงลึก เช่น คาํถามถึงสาเหตุและปัจจยัท่ีลูกคา้ซ้ือและไม่ซ้ือสินคา้ ราคาท่ีเหมาะสมสําหรับลูกคา้เขต

กรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั เพ่ือนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์พฒันาสินคา้ และ Brand UNIQLO เพ่ือให้ UNIQLO 

เติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 
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การแบ่งกลุ่มพนักงานระดบัปฏิบัตกิารบริษทั AAA จาํกดั สํานักงานใหญ่ 

โดยใช้ปัจจยัด้านความผูกพนัต่อองค์กร 

Cluster analysis of AAA Classification of Operating Staffs, Limited 

Headquarters By the factor of corporate commitment. 
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บทคดัย่อ 

 

         การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั AAA จาํกดั

สาํนกังานใหญ่ โดยการแบ่งกลุ่มและจาํแนกประชากรตามระดบัความผูกพนัต่อองคก์รมีกลุ่มตวัอย่างท่ีใชค้วามใน

การศึกษาคือพนกังานระดบัปฏิบติังาน บริษทั AAA จาํกดั สํานกังานใหญ่จาํนวน 327 คน เคร่ืองมือท่ีผูวิ้จยัใชใ้น

การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออก เป็น 2 ส่วนส่วนท่ี1 เป็นแบบสอบถามในเร่ืองเก่ียวกับ

ลกัษณะบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้จากเงินเดือน

ประจาํเดือน ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบัติงาน โดยมีลกัษณะแบบสอบถามท่ีไดต้รวจสอบ

รายการจากChecklist ส่วนท่ี2 แบบสอบถามเก่ียวกบัผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ร อา้งอิงแนวคิดทางทฤษฏี ความ

ผูกพนัต่อองค์กรของ Porter ประกอบดว้ยลกัษณะสําคญั 3ประการ คือ ความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ และการยอมรับ

เป้าหมาย และค่านิยมขององคก์ร  ดา้นความเต็มใจท่ีทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร  ความ

ปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะดาํรงรักษาการเป็นสมาชิกขององคก์ร 

         ผลการศึกษาพบว่าพนักงานทั้ ง3กลุ่มมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับมากแต่ละกลุ่มมีลกัษณะท่ีมีความ

แตกต่างกนัดงัน้ี กลุ่มท่ี1ช่ือพนกังานท่ีมีความเช่ือมัน่และจงรักภกัดีกบัองคก์ร กลุ่มท่ี2 ช่ือพนกังานท่ีมีความทุ่มเท

และพร้อมจะพฒันาตวัเองเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร และ กลุ่มท่ี3 ช่ือพนกังานท่ีมีทศันคติตรงกบัองคก์รและพร้อม

ท่ีจะนาํพาองคก์รไปสู่ความสาํเร็จ  

คาํสาํคญั: ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั AAA จาํกดัสาํนกังานใหญ่ โดยการแบ่งกลุ่ม

และจาํแนกประชากรตามระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
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Abstract 

 

         Research on Factors Affecting Organizational Commitment of Employees of AAA Company Limited Head 

Office By grouping and classifying the population according to their level of engagement, there were 327 employees in 

the AAA working group. The researcher used the data collection as a questionnaire. Part 2 is a questionnaire about the 

characteristics of the respondents: gender, age, education level, marital status, From the monthly salary. Duration of the 

employee's performance level The questionnaire has been checked from the Checklist. Part 2 Questionnaire about the 

commitment of employees to the organization. Refers to the theoretical concept. Porter's corporate commitment 

consists of three key areas: strong confidence. And acceptance goals And corporate values The willingness to devote a 

great deal of effort to the benefit of the organization. Desire to remain a member of the organization. 

         The results showed that the three groups of employees were highly committed to the organization. Each group 

had different characteristics. Group 1: Employees who are confident and loyal to the second group. Employees who are 

dedicated and ready to develop themselves for the benefit of the organization and group 3. Employees who are attentive 

and ready to take the lead. Organization to success . 

Keywords: Factors Affecting Organizational Commitment of AAA Employees Limited Headquarters By segmenting 

and classifying the population by organizational commitment level. 

 

1.ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

         การดาํเนินงานขององค์กรใดๆจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไวต้อ้งอาศยัปัจจยัท่ีสําคญั

หลายปัจจัยปัจจุบันการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยน์ั้นก็มิได้จาํกัดขอบเขตอยู่แค่การสรรหาและคัดเลือก

บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาปฏิบติังานในองคก์รเท่านั้นแต่ยิ่งไปกวา่นั้นยงัมีส่ิงสาํคญัท่ีจะตอ้งดาํเนินการ

ควบคู่กนัไปส่ิงท่ีองคก์รตอ้งตระหนกัอยู่เสมอคือองคก์รจะสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความผูกพนั

ต่อองค์กรไดอ้ย่างไรและจะทาํอย่างไรให้บุคลากรยอมรับค่านิยมขององค์กรและพร้อมท่ีจะทุ่มเทพลงัอย่างเต็ม

ความสามารถในการปฏิบติังานเพ่ือให้บรรลุตรงตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีองค์กรกาํหนดขณะเดียวกนัก็

พร้อมท่ีจะดาํรงรักษาไวซ่ึ้งการเป็นสมาชิกภาพขององค์กรดงันั้นบุคลากรท่ีมีความผูกพนัต่อองคก์รจะปฏิบติังาน

ใหก้บัองคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและอยู่กบัองคก์รไดใ้นระยะยาวโดยตรงกบัทฤษฏีความผกูพนัต่อองคก์รของ 

ทฤษฏีของ Porter(1983: 442-443) ให้ท ร ร ศ น ะ ค วา ม ผูกพนัต่อองค์กรว่าเ ป็ น ค ว า ม สัม พ ัน ธ์ ที่ เหนียวแน่น

ของความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของสมาชิกในการเขา้ร่วมกิจกรรมขององค์กรผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัในการทาํงานของพนกังานในระดบัปฏิบติังานของบริษทัAAAจาํกดัสํานกังานใหญ่

โดยการแบ่งกลุ่มและจาํแนกประชากรตามระดบัความผูกพนัต่อองคก์รเพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยัเก่ียวกบัพนกังานท่ีอยู่

กบับริษทัอย่างยาวนานว่าทาํไมพนกังานถึงมีความผูกพนักบับริษทัโดยมีปัจจยัหรือทฤษฏีอะไรท่ีทาํให้พนกังาน

เหล่านั้นเกิดความผูกพนักบัองคก์รและพนกังานท่ีลาออกบริษทัควรจะใชปั้จจยัหรือทฤษฏีใดท่ีจะทาํให้อตัราการ

ลาออกของพนกังานลดลงเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขในการบริหารงานดา้นบุคคลของพนกังานบริษทั

AAAจาํกดัสาํนกังานใหญ่ใหมี้ความผกูพนัในการทาํงานเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด  
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 2.ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์กร 

         ทฤษฏีของ Porter(1983: 442-443) ให้ท รรศน ะควา มผูกพนัต่อองค์กรว่า เ ป็นควา มสัมพันธ์ ท่ี เหนียว

แน่นของความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของสมาชิกในการเขา้ร่วมกิจกรรมขององคก์รจะประกอบดว้ยลกัษณะสาํคญั 

3 ประการ  

1.ความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ และการยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กรหมายถึง การยอมรับขอ้ปฏิบติัใน

องค์กรเพ่ือให้สําเร็จตามเป้าหมาย และค่านิยมท่ีองค์กรได้กาํหนดไว ้อีกทั้ งจะต้องมีความภาคภูมิใจและความ

เช่ือมัน่ในการเป็นบุคลากรขององคก์ร 

2.ดา้นความเต็มใจท่ีทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององคก์รหมายถึง การทุ่มเทพยายามทาํงานให้มี

ประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี แมผ้ลงานจะออกมาไม่ดีก็ยงัทุ่มเทความพยายามใหม้ากข้ึนเพ่ือตอบสนององคก์รไดเ้ป็น

อยา่งดีโดยมุ่งหวงัใหง้านออกมามีคุณภาพท่ีดี 

3.ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะดาํรงรักษาการเป็นสมาชิกขององคก์รหมายถึง พนกังานท่ีมีความมุ่งมัน่แสดงถึง

ความตอ้งการท่ีจะปฏิบติังานในฐานะของพนกังาน อย่างแน่วแน่โดยไม่คิดเปล่ียนงานหรือโยกยา้ยงาน เพ่ือจะรักษา

ความเป็นสมาชิกขององคก์รไวไ้ม่คิดหรือมีความตอ้งการท่ีจะลาออกจากการเป็นสมาชิกขององคก์ร เป็นความตั้งใจ

และมุ่งมนัอยา่งแน่วแน่ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกต่อไป  

 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

               ปาริชาต บวัเป็ง (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจัย ท่ี มีผลต่อความผูกพันต่อองคก์รของพนกังานบริษทั ไดก้ิน 

อินดสัทรีส์ ประเทศไทย (จาํกดั) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัองคก์ารของพนกังานบริษทั 

ไดก้ิน อินดสัทรีส์ ประเทศไทย (จาํกดั) ผลการศึกษาวิจยั  

  ศิริลกัษณ์ ขาํหาญ (2556) ศึกษาเร่ือง ควา มผูกพันต่อองค์กรของพนกังานบริษทักรุงไทยธุรกิจบริการ 

จาํกดั มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทักรุงไทยธุรกิจบริการ จาํกดั การศึกษา

คร้ังน้ีประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนักงานบริษทักรุงไทยธุรกิจบริการ จาํกดั จาํนวน 60 คน ผลการศึกษาพบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด ระยะเวลา

ในการทาํงานตํ่ากวา่ 5 ปีกบัอายงุาน 6 ปีเท่ากนั และมีรายได ้10,001-15,000 บาท ตามลาํดบั  

             นิชนันท์ วิเศษลา (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ผูกพนัองคก์ร แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ ลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังาน ลกัษณะงาน และประสบการณ์ในงาน ผล

การศึกษา พบวา่ พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

            พิรินทร์ชา สมานสินธ์ุ(2554)ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างความผูกพนัของพนักงาน ศึกษาเฉพาะ

กรณี บริษทั เบสท์เพอปอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1)ศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของ

พนักงาน 2)ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยลักษณะงานของพนักงาน 3)ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัย

ประสบการณ์ทาํงานของพนักงาน 4) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัลกัษณะงานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อ

องคก์รของพนกังาน 5)ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัประสบการณ์การทาํงานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร

ของพนกังาน 
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            นนัทกาญจน์ จนัทวารา (2554) ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั 

(มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จงัหวดัระยอง มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของ

พนกังาน บริษทัเหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จงัหวดัระยอง 

 

3.ระเบียบวธีิการศึกษา 

         ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

          การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานบริษทัAAAจาํกดัสาํนกังานใหญ่ โดยการ

แบ่งกลุ่มและจาํแนกประชากรตามระดบัความผูกพนัต่อองค์กร มีวิธีการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเพ่ือให้ทราบถึง

ความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานโดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกจากตวัเลือกท่ีกาํหนดไวเ้ท่านั้น ระยะเวลาเก็บ

ขอ้มูลเดือน มกราคม 2560 โดยกลุ่มคนท่ีสนใจจะศึกษาและสถานท่ีเก็บแบบสอบถาม คือ พนกังานชายและหญิง

ภายใน บริษทั AAA จาํกดั จาํนวน 2,153 คน ผูวิ้จยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางของเครซ่ีและมอร์แกน (krejcie 

and morgan:1970) โดยใช้ระดับความเช่ือมั่นเท่ากับ 95% และมีการคลาดเคล่ือนเท่ากับ 0.05 จะได้ขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่ง 327 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

         เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์ร ของพนกังานบริษทั 

AAA จาํกดั สาํนกังานใหญ่ โดยผูวิ้จยัไดส้ร้างจากการรวบรวมแนวคิดทฤษฏี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน คือ 

กรอบแนวคิดสําหรับการวจิยัเพ่ือ”การแบ่งกลุ่ม” 

 

                    ประชากรทีจ่ะศึกษา                                                           ประชากรกลุ่มย่อย 

 กลุ่มท่ี1  กลุ่มท่ี2 

 

 กลุ่มท่ี3   …… 

 

 

 

 

พนกังานบริษทั AAA 

จาํกดั สาํนกังานใหญ่ 

ตวัแปรท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มยอ่ย(ขอ้มูลเชิงปริมาณ) 

ความผกูพนัต่อองคก์รในการทาํงาน โดยใชท้ฤษฏีของพ๊อตเตอร์  

1. ดา้นความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 

2. ดา้นความเตม็ใจท่ีทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององคก์ร 

3. ดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้เพื่อคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ร 
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ส่วนที่ 1ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นการสอบถามในเร่ืองเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส รายไดจ้ากเงินเดือนประจาํต่อเดือน ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติังานโดยมี

ลกัษณะแบบสอบถามท่ีใหต้รวจสอบรายการ(checklist) 

ส่วนที่ 2แบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังานบริษทั AAA จาํกดั สาํนกังานใหญ่ 

        โดยในแต่ละขอ้คาํถามมีคาํตอบใหเ้ลือกตอบ ตามลาํดบั ความพึงพอใจ 5 ระดบัใชม้าตราส่วนประมาณ

ค่า( Rating scale )  5 ระดับ ซ่ึงใช้วิธีแบบลิเคิร์ท ( Likert’s Scale ) คาํตอบแระเมินในการวดัระดับความ

ผกูพนัมีเกณฑก์ารใหค้ะแบบดงัน้ี 

                      1.        หมายความวา่         ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

                      2.        หมายความวา่         ไม่เห็นดว้ย 

                      3.        หมายความวา่         เฉยๆ 

                      4.        หมายความวา่         เห็นดว้ย 

                      5.        หมายความวา่         เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

         การวเิคราะห์ข้อมูล 

          สถิตเิชิงพรรณนาดา้นประชากรศาสตร์ ดูค่าจาํนวนร้อยละปัจจยัดา้นความผูกพนัต่อองคก์รดูค่าเฉล่ียและค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

         สถิตเิชิงอนุมานCluster analysis  ดว้ยวธีิ Hierarchical จาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสมในการแบ่งกลุ่มจาก

ผลการวจิยัคร้ังน้ี มีจาํนวน3กลุ่ม โดยพิจารณาจากการแบ่งกลุ่มจากAgglomeration Schedule  

โดยเม่ือไดแ้บ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มแลว้ใช ้ANOWA ในการวิเคราะห์ความแตกต่าง พร้อมตั้งช่ือกลุ่มของทั้ง3กลุ่ม

ตามลกัษณะเฉพาะ และChi-Square ใชใ้นการประเมินความสมัพนัธ์ของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลเพ่ือใหท้ราบถึง

ระดบัความผกูพนัท่ีพนกังานมีต่อองคก์ร 

 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

          งานวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาการกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 327 ชุดใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ โควตา้ 

 (Quota Sampling)  โดยการสุ่มตวัอยา่งจากจาํนวน ประชากรแบบแยกกลุ่ม( Cluster Sampling )  

ตารางที่ 4.9แสดง Number of Cases in each Cluster 

 

 

 

 

 

 

        แสดงการทาํ Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical จาํนวนจาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสมท่ีสามารถแบ่งไดจ้ะเป็น 3

กลุ่ม ซ่ึงดูไดจ้ากค่าระยะห่างเป็นเกณฑใ์นการรวมรวมขอ้มูลกลุ่มย่อยต่างๆใหเ้ขา้มาอยู่กลุ่มเดียวกนัโดยเคร่ืองมือท่ี

Cluster           1 143 43.73 

                      2 136 41.59 

                      3 48 14.68 

Valid 327 100 

Missing .000  
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ใช้ในการคาํนวณ คือ Dendogeam โดยกลุ่มท่ี1มีจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 143 คน คิดเป็น 43.73 %จากการคาํนวณ

กลุ่มตวัอย่างทั้ งหมด และกลุ่มท่ี2 มีจาํนวนสมาชิกทั้ งหมด 136 คน คิดเป็น 41.59  %  จากจาํนวนกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด และกลุ่มท่ี3เป็นกลุ่มสุดทา้ย มีจาํนวน 48 คน คิดเป็น 14.68 % จากการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

การวิเคราะห์โดยหาค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOWA)ของทั้ง 3 กลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะกลุ่ม

ดงันี ้

          กลุ่มท่ี1 ช่ือพนกังานท่ีมีใจรักและภกัดีกบัองคก์ร คือพนกังานท่ีพร้อมท่ีจะเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ต่างๆท่ีขององคก์รกาํหนดไว ้

         กลุ่มท่ี2 ช่ือพนกังานท่ีมีความมุ่งมัน่และพร้อมจะพฒันาตวัเองเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร คือ พนกังานท่ีทุ่มเท

ความรู้ความสามารถและเสียสละเพ่ือให้งานท่ีไดรั้บมอบหมายสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และหาแนวทางหรือ

วิธีการท่ีหลายหลายในการทาํงานเพ่ือใหไ้ดผ้ลงานตามท่ีกาํหนดไว ้โดยไม่ยึดติดกบัรูปแบบวิธีการเดิมๆ 

         กลุ่มท่ี3 ช่ือพนกังานท่ีมีทศันคติตรงกบัองค์กรและพร้อมท่ีจะนาํพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ คือ พนกังานท่ี

กลา้คิดนอกกรอบกลา้ตดัสินใจ มีความคิดสร้างสรรค ์กลา้นาํเสนอ เพ่ือนาํเสนอใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลดีกบั

องคก์ร  

วเิคราะห์ข้อมูลด้วยChi-Square โดยการทําตารางไขว้กบัข้อมูลส่วนบุคคล 

         เพศ อายุ สถานภาพสมรส  รายไดจ้ากเงินเดือนประจาํต่อเดือน ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานของพนกังานระดบั

ปฏิบัติงาน มีค่าSigน้อยกว่า0.05 จึงสรุปได้ว่าเพศ อายุ สถานภาพสมรส  รายได้จากเงินเดือนประจาํต่อเดือน 

ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติังานท่ีต่างกนัความสัมพนัธ์ต่อระดบัความผกูพนัในการทาํงานของ

พนกังาน บริษทั AAA จาํกดั สาํนกังานใหญ่ 

        ระดบัการศึกษาค่าSig.=.058 สรุปไดว้า่ การศึกษาท่ีต่างกนัทาํใหไ้ม่มีความสมัพนัธ์ต่อระดบัความผกูพนัในการ

ทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติังาน ของบริษทั AAA จาํกดัสาํนกังานใหญ่ 

  

5.อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

         งานวิจยัคร้ังผูวิ้จยัไดใ้ช้แนวคิดและทฤษฏีความผูกพนั 3ขั้นตอนของ Porter เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง

เคร่ืองมือวดัระดบัความผกูพนัของพนกังาน บริษทั AAA จาํกดั สาํนกังานใหญ่ โดยพิจารณาจาก 3ดา้น 

         5.2.1.ดา้นความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รของพนกังานทั้ง3กลุ่มจะมีระดบัความ

พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทาํใหปั้จจยัดงักล่าวส่งผลกระทบต่อบุคคลทั้ง3กลุ่มน้ีท่ีมีความเช่ือมัน่ในตวัผูบ้ริหารและ

องคก์รซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธีรภทัร วาณิชพิทกัษ(์2555)ความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อองคก์รซ่ึงมี

ลกัษณะความสมัพนัธ์อนัเหนียวแน่นและเป็นไปในทิศทางท่ีดีโดยแสดงออกมาในรูปแบบของการกระทาํใหเ้ป็น

เกิดประโยชนต่์อองคก์รเพราะมีความเช่ือมัน่ในเป้าหมายขององคก์รและทุ่มเทดว้ยความสามารถ 

ในการปฏิบติังานเพ่ือองคก์รใหเ้กิดจากการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 

        5.2.2.  ความเต็มใจท่ีทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร พนกังานทั้ง 3 กลุ่มมีความทุ่มเท

กายใจกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสมอ และมีความพร้อมท่ีทาํทุกอย่างเพ่ือให้องคก์รมีความกา้วหนา้ระดบัมาก ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นิชนนัท์ วิเศษลา (2556) ความทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์องค์กร เป็น
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ลกัษณะท่ีบุคลากรเต็มใจท่ีจะเสียสละอุทิศตน พยายามทาํงานเต็มความสามารถ เพ่ือให้องคก์รประสบความสาํเร็จ

บรรลุเป้าหมาย เกิดผลประโยชนต่์อองคก์ารและมีความห่วงใยต่อความเป็นไปขององคก์ร 

         5.2.3.  ความปรารถนาอย่างแรงกลา้เพ่ือคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร พนักงานทั้ ง 3 กลุ่มมี

ความคิดว่าการตดัสินใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรเป็นความคิดท่ีถูกตอ้ง มีระดบัความผูกพนัอยู่ในระดบัสูง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัทฤษฏีของ Porter(1983: 442-443) พนกังานท่ีมีความมุ่งมัน่แสดงถึงความตอ้งการท่ีจะปฏิบติังานใน

ฐานะของพนกังาน อยา่งแน่วแน่   โดยไม่คิดเปล่ียนงานหรือโยกยา้ยงาน เพ่ือจะรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร

ไวไ้ม่คิดหรือมีความตอ้งการท่ีจะลาออกจากการเป็นสมาชิกขององคก์ร เป็นความตั้งใจและมุ่งมนัอยา่งแน่วแน่ท่ีจะ

คงความเป็นสมาชิกต่อไป  

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 

          กลุ่มที่1พนักงานที่มคีวามเช่ือมัน่และจงรักภักดกีบัองค์กร  

         1.ควรจดัใหมี้การประชุมภายในแผนกต่างๆอย่างนอ้ยอาทิตยล์ะ1-2คร้ังเพ่ือใหพ้นกังานไดแ้สดงความคิดเห็น

ต่างๆอีกทั้งยงัสร้างความสามคัคีในแผนกรับรู้ถึงปัญหาภายในขององค์กรเพ่ือท่ีจะไดป้รับแกปั้ญหาต่างๆอย่าง

รวดเร็วโดยท่ีทุกคนมีส่วนร่วมดว้ยช่วยกนัแกไ้ขปัญหา 

         2.การสร้างสรรคกิ์จกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกองคก์ร อยา่งเช่นออกไปทาํ CSR เพ่ือสงัคมและยงัสร้าง

ความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนัภายในของแต่ละแผนกในบริษทัอีกดว้ย 

         3.ผูบ้ริหารและหวัหนา้แผนกต่างๆควรจะเปิดโอกาสใหพ้นกังานเสนอความคิดเห็นหรือแนวทางท่ีจะร่วมกนั

พฒันาองค์กรไปดว้ยกนัเพราะการเปิดโอกาสหาไอเดียร์ใหม่ๆนั้น ผูบ้ริหารตอ้งเปิดรับและถา้ไอเดียไหนสามารถ

ทาํไดจ้ริงก็อาจมีรางวลัใหห้รือให้เจา้ของไอเดียทดลองกบับริษทัเพ่ือใหพ้นกังานและองคก์รมีความผูกพนักนัและ

เป็นแรงจูงใจใหพ้นกังานอยูก่บัองคก์รอยา่งยาวนานต่อไป 

        4.ผูบ้ริหารองคก์รควระมีนโยบายใหพ้นกังานมีการผลดัแปล่ียนหมุนเวียนงานภายในองคก์รเพ่ือท่ีจะเป็นการ

เรียนรู้ศกัยภาพและความชอบของพนักงานต่องานท่ีช่ืนชอบและทาํงานอย่างมีความสุขก็จะส่งผลของงานก็จะ

ออกมาดีส่งผลใหล้ดความผิดพลาดในงานอีกดว้ย 

          กลุ่มที2่พนักงานที่มคีวามทุ่มเทและพร้อมจะพฒันาตวัเองเพ่ือประโยชน์ขององค์กร 

         1.ผูบ้ริหารและหวัหนา้แผนกต่างๆควรจะเปิดโอกาสใหพ้นกังานเสนอความคิดเห็นหรือแนวทางท่ีจะร่วมกนั

พฒันาองค์กรไปดว้ยกนัเพราะการเปิดโอกาสหาไอเดียร์ใหม่ๆนั้น ผูบ้ริหารตอ้งเปิดรับและถา้ไอเดียไหนสามารถ

ทาํไดจ้ริงก็อาจมีรางวลัใหห้รือให้เจา้ของไอเดียทดลองกบับริษทัเพ่ือใหพ้นกังานและองคก์รมีความผูกพนักนัและ

เป็นแรงจูงใจใหพ้นกังานอยูก่บัองคก์รอยา่งยาวนานต่อไป 

         2.ผูบ้ริหารองคก์รเม่ือไดบุ้คลากรท่ีมีความสามารถกจ็าํเป็นตอ้งส่งเสริมใหพ้นกังานมีศกัยภาพหรือดึงศกัยภาพ

ของตนเองออกมาโดยการจดัทุนใหเ้ขา้ครอสเพ่ือเสริมสร้างความรู้หรืออาจจะมีทุนใหศึ้กษาต่อเพ่ือนาํความรู้เขา้มา

พฒันาองค์กรต่อไปเพราะการเรียนรู้และพฒันาในโลกของธุรกิจและองค์กรต้องหมุนตามโลกให้ทันหากไม่

เปล่ียนแปลงกอ็าจทาํใหก้ระทบต่อองคก์รในอนาคตได ้

         3.ผูบ้ริหารควรท่ีดีควรนอ้มนาํแนวพระราชดาํริของในหลวง รัชกาลท่ี9 มาใชเ้ป็นหลกัในการดาํเนินชีวิตและ

เป็นหลกัในการบริหารงานในองค์กร เพราะพระราชดาํริต่างๆของ ในหลวงนั้นสามารถนาํมาปรับใชภ้ายในทุกๆ

องคก์รและจะเป็นผลดีต่อพนกังานและองคก์รในอนาคต 
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          กลุ่มที3่พนักงานที่มทีัศนคตติรงกบัองค์กรและพร้อมที่จะนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ  

         1.ควรจดัให้มีการประชุมภายในแผนกต่างๆอย่างน้อย อาทิตยล์ะ1-2คร้ัง เพ่ือให้พนักงานได้แสดงความ

คิดเห็นต่างๆอีกทั้งยงัสร้างความสามคัคีในแผนก และ หวัหนา้งานไดรั้บรู้เป้าหมายของงานในแต่ละเดือนและรับรู้

ถึงปัญหาภายในขององคก์รเพ่ือท่ีจะไดป้รับแกปั้ญหาต่างๆอย่างรวดเร็วโดยท่ีทุกคนมีส่วนร่วมดว้ยช่วยกนัแกไ้ข

ปัญหาต่างๆ 

         2.การสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆทั้ งภายในและภายนอกองค์กร อย่างเช่นออกไปทาํ CSR เพ่ือสัดคมและ

ส่ิงแวดลอ้มนอกจากพนักงานไดอ้อกไปทาํกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนัแลว้ยงัไดส้ร้างความเป็นนํ้ าหน่ึงใจ

เดียวกนัภายในของแต่ละแผนกในบริษทัอีกดว้ย 

         3.ผูบ้ริหารและหวัหนา้แผนกต่างๆควรจะเปิดโอกาสใหพ้นกังานเสนอความคิดเห็นหรือแนวทางท่ีจะร่วมกนั

พฒันาองค์กรไปดว้ยกนัเพราะการเปิดโอกาสหาไอเดียร์ใหม่ๆนั้น ผูบ้ริหารตอ้งเปิดรับและถา้ไอเดียไหนสามารถ

ทาํไดจ้ริงก็อาจมีรางวลัใหห้รือให้เจา้ของไอเดียทดลองกบับริษทัเพ่ือใหพ้นกังานและองคก์รมีความผูกพนักนัและ

เป็นแรงจูงใจใหพ้นกังานอยูก่บัองคก์รอยา่งยาวนานต่อไป 
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Customer Segmentation of Fruit Juice in Bangkok Metropolitan Area Using 
Lifestyle Factor and Hierarchy of Needs of Marketing Mix 
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บทคดัย่อ 
     การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิตเก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพ 2) เพ่ือศึกษาระดบั

ความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดนํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลาง และ 3) เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคนํ้ า

ผลไมพ้ร้อมด่ืม ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวิตเก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพ และระดบั

ความตอ้งการของส่วนประสมทางการตลาด ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ด่ืมนํ้ าผลไม้พร้อมด่ืมระดับกลางในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน และวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แบ่งกลุ่มโดยใชวิ้ธี Cluster Analysis จากการศึกษา พบว่า 

การทาํ Cluster Analysis ดว้ยวิธี K-Means จาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ 3 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 “สาวรุ่นใหม่ Social 

Age ใส่ใจสุขภาพ” กลุ่มท่ี 2 “Working Girl สุขภาพดีตอ้งเลือกได”้ และกลุ่มท่ี 3 “หนุ่ม Hormone วยัวา้วุน่”  

คาํสําคญั: ส่วนประสมการค้าปลกี, เคร่ืองสาํอาง, การแบ่งกลุ่ม 
 
 

Abstract 
     The purposes of this study were 1) to examine healthy lifestyle, 2) to investigate hierarchy of needs of marketing 

mix of fruit juice at the middle level, and 3) to explore customer segmentation of fruit juice in Bangkok Metropolitan 

area using healthy lifestyle factor and hierarchy of needs of marketing mix.  The data were collected by questionnaires 

from 400 samples in Bangkok Metropolitan area who drank the fruit juice at the middle level.  Then the data were 

analyzed to figure out frequency, percentage, mean, and standard deviation.  Moreover, cluster analysis was conducted 

to divide the sample groups.  According to k-means clustering, the results found that the total sample groups were 

appropriately separated into three groups as follows.  The first group was “New generation women customers or social 

age” who emphasized their health condition.  Their lifestyle focused on five food groups in each meal and they 

preferred a box or a bottle of fruit juice at the middle level for convenience.  The second group was “Working girl – 

Good health is a choice”.  Similarly, the lifestyle of this group concentrated on five food groups in each meal and they 

preferred a variety of fruit juice packaging at the middle level.  The third group was “Male customers’ hormone”.  The 

lifestyle of this group focused on healthy activities such as regular exercise.  They preferred the fruit juice at the middle 

level promoted by famous presenters. 

Keywords: Segmentation, Fruit Juice, Lifestyle, Marketing Mix 
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1. บทนํา 

 

     ตลาดนํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมในประเทศไทยตั้งแต่อดีตนั้นมีอตัราการเติบโตไม่สูงมากนกั ดว้ยเหตุผลท่ีว่าประเทศ

ไทยมีผลไมส้ดอยูม่ากมายหลายชนิด และมีใหรั้บประทานตลอดทั้งปี ดงันั้นเม่ือตอ้งการด่ืมนํ้าผลไม ้ผูบ้ริโภคเองก็

สามารถนาํผลไมส้ดมาคั้นเองได ้แต่ดว้ยภาวะเศรษฐกิจและสภาพความเป็นอยู่ท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนัท่ีมี

ความเร่งรีบ รวมถึงการขยายตวัของประชากรท่ีมาพร้อมกบัส่ิงอาํนวยความสะดวกมากมาย ประกอบกบัการท่ี

ผูบ้ริโภคหันมาใส่ใจในสุขภาพ จนทําให้เกิดเป็นกระแสรักสุขภาพ หรือ Health Conscious ข้ึนในสังคมไทย

ปัจจุบนั ซ่ึงกลายเป็นปัจจยัท่ีกระตุน้ใหธุ้รกิจนํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมในประเทศไทยเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ

ในกลุ่มผูท่ี้รักสุขภาพทั้งหลาย นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมจึงกลายเป็นสินคา้ท่ีเขา้มาแทรกส่วนแบ่งการตลาดเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี

แอลกอฮอลท่ี์ไดรั้บความนิยม ดงันั้นนํ้าผลไมจึ้งเป็นเคร่ืองด่ืมสําเร็จรูปท่ีไดรั้บความนิยมค่อนขา้งมากอีกประเภท

หน่ึงในปัจจุบนั ทาํให้มีผูผ้ลิตสนใจท่ีจะเขา้สู่ตลาดนํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมกนัเป็นจาํนวนมาก ส่งผลให้ตลาดนํ้ าผลไม้

พร้อมด่ืมในปัจจุบนัเกิดการแข่งขนัท่ีสูงมากข้ึน (มนชยา โพธิยพ, 2553) 
 

 

รูปที่ 1 มูลค่าตลาด และสดัส่วนของตลาดนํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม ปี 2558. 

ท่ีมา: Positioning. สดัส่วนนํ้าผลไมปี้ 2558: ออนไลน ์สืบคน้วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2559. 
 

     จากรูปท่ี 1 จะเห็นว่าอตัราการเติบโตของนํ้ าผลไมร้ะดบัอีโคโนมี และนํ้ าผลไมร้ะดบัซุปเปอร์อีโคโนมี ในปี 

2558 ไม่เติบโตข้ึน เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่หนัไปบริโภคนํ้าประเภทอ่ืนๆ แทน เช่น ชาเขียว และนํ้าอดัลม เป็นตน้  

     เน่ืองจากผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะประกอบธุรกิจเก่ียวกบันํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลาง ประกอบกบัผูศึ้กษามี

สูตรสาํหรับการผลิตนํ้าผลไม ้ท่ีทาํรับประทานกนัเองในครอบครัว ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดท้าํการศึกษารายละเอียดชนิด

ของนํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีจาํหน่ายอยูใ่นตลาด โดยขอ้มูลจากศูนยอ์จัฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรม พบวา่ ในปี 2558 คนไทย

มีการบริโภคนํ้าผลไมเ้ฉล่ีย 4 ลิตร/คน/ปี โดยนํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดคือ นํ้าสม้ คิดเป็นร้อยละ 47 

รองลงมา คือ นํ้ าผกัรวม คิดเป็นร้อยละ 18.4 และนํ้ าแอปเป้ิล คิดเป็นร้อยละ 9.1 (ศูนยอ์จัฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรม, 

2558) ประกอบกบัตลาดนํ้าผลไมร้ะดบักลาง (Medium Market) มีอตัราการเติบโตท่ีสูงถึงร้อยละ 23 ซ่ึงสะทอ้นให้

เห็นว่าผูบ้ริโภคหันมาให้ความสนใจ และรับประทานนํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีมีความเขม้ขน้ 40 - 99% มากข้ึน โดย

ตลาดนํ้ าผลไมร้ะดบักลางในปัจจุบนัมี แบรนด์ท่ีครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบัหน่ึง ไดแ้ก่ ทิปโก ้รองลงมา

เป็น มาลี และยูนิฟ อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดอยคาํ เนสท์เล่ และแบรนด์ทอ้งถ่ิน เป็นตน้ (Marketeer, 2558) ดงันั้นการศึกษา
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คน้ควา้อิสระน้ีเป็นการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคนํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้

ปัจจยัดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวิต และระดบัความตอ้งการของส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงทาํให้ผูศึ้กษาทราบ

ลกัษณะของกลุ่มลูกคา้แต่ละกลุ่มว่ามีลกัษณะอย่างไร เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละ

กลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสในการจาํหน่ายสินคา้ได ้

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

    แนวคิดทฤษฎีรูปแบบการดาํเนินชีวติ 

ในการประกอบธุรกิจ รูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyles) จะช่วยให้การโฆษณา และการทาํการตลาด

สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดเ้หมาะสม โดยการนาํเสนอสินคา้ และการบริการท่ีมีลกัษณะเฉพาะเขา้กบัแต่ละ

รูปแบบ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

รูปแบบการดาํเนินชีวิตประเมินโดยการใชล้กัษณะจิตวิทยาทางสังคม (Psychographics) ดว้ยการวิเคราะห์

กิจกรรม (Activities: A) ความสนใจ (Interests: I) และความคิดเห็น (Opinions: O) หรือ “AIO” โดยเฉพาะการ

วิเคราะห์ว่าผูบ้ริโภค ใชเ้วลาและทรัพยากรต่างๆ ของเขาอย่างไรในแต่ละวนั อะไรในส่ิงแวดลอ้มท่ีเขา้สนใจและ

ถือวา่มีความสาํคญั และเขาคิดเก่ียวกบัตนเอง และคิดถึงโลกรอบๆ ตวัเขาอยา่งไร 

รายละเอียดและความหมายของ AIO มีดงัน้ีคือ (อดุลย ์จาตุรงคกลุ. 2550) 

        A คือ กิจกรรมซ่ึงหมายถึงปฏิกิริยาท่ีแสดงออก เช่น ซ้ือของในร้านคา้ ดูโทรทศัน์หรือเล่าให้เพ่ือนฟัง

เก่ียวกบัการบริการซ่อมรถของอู่ประจาํ แมว้า่ปฏิกิริยาน้ีใครๆ กเ็ห็นอยู ่แต่ไม่สามารถคาดเดาเหตุผลของการกระทาํ

ทั้งหมด และกไ็ม่ใคร่จะมีใครทาํการวดัเพ่ือหาเหตุผลของปฏิกิริยาน้ี 

I คือ ความสนใจ เป็นความสนในในเร่ืองราว เหตุการณ์หรือวตัถุโดยมีระดบัของความต่ืนเตน้ท่ีเกิดข้ึนเม่ือ

ไดต้ั้งใจติดต่อกนัหรือมีความตั้งใจเป็นพิเศษเก่ียวกบัส่ิงนั้นๆ 

O คือ ความคิดเห็น เป็นไปในรูปคาํพูดหรือเขียนตอบ ท่ีบุคคลต่อสถานการณ์ ท่ีกระตุน้เร้าท่ีมีการถาม

คาํถาม ความคิดเห็นเพ่ือใชอ้ธิบายแปลความหมาย การคาดคะเน และการประเมินค่า เช่น เช่ือในส่ิงท่ีบุคคลอ่ืน

ตั้งใจ ความเช่ือเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ประเมินรางวลัท่ีไดรั้บจากการเลือกทางเลือก และโทษท่ีจะเป็นผลของ

การเลือกทางเลือก 

 

     แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

Kotler (2003) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) หมายถึง ตวัทางการตลาดท่ี

ควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ี สุวสา ชยัสุรัตน์ (2537) ยงักล่าว

วา่ ส่วนประสมการตลาด ในการดาํเนินธุรกิจทุกประเภทจะมีปัจจยัต่าง ๆ มากระทบการทาํงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การดาํเนินงานทางการตลาด จะมีปัจจยั 2 อย่าง คือ ปัจจยัภายในของกิจการ (internal factors) ซ่ึงผูบ้ริหารหรือ

ผูป้ระกอบการสามารถควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายของกิจการ คือ ส่วนประสมการตลาด ส่วนปัจจยัภายนอก 

(external factors) คือปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกิจการไม่สามารถควบคุมได ้ดงันั้น ตอ้งปรับปัจจยั

ภายในให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง คู่แข่งขนั วฒันธรรม 
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กฎหมาย และเทคโนโลยี และ Kurtz (1989) อา้งถึงใน สุวสา ชัยสุรัตน์ (2537) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด 

หมายถึง ปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ท่ีกิจการจะตอ้งใชร่้วมกนัเพ่ือสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 

หมายถึง ความเก่ียวขอ้งกนัของ 4 ส่วน คือ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจาํหน่าย ระบบการจดัจาํหน่าย การส่งเสริม

การตลาดถือว่าเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจสามารถควบคุมได ้ตอ้งใชร่้วมกนัทั้ง 4 อย่าง วตัถุประสงคท่ี์ใช้

เพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ (ตลาดเป้าหมาย) ใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ ซ่ึงประกอบดว้ย ตวัสินคา้ ราคา การ

จดัจาํหน่าย การแจกจ่ายตวัสินคา้และส่งเสริมการตลาด 

     งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ชนชญาน์ จนัทร์ธิวตัรกุล (2551) ศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์พ่ือ

สุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือทราบถึงรูปแบบการดาํเนินชีวิต พฤติกรรมการ

บริโภคผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของรูปแบบการดาํเนิน

ชีวิตกบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพและทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภาพ โดยทาํการวิจยัเชิง

สํารวจ ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน ใชส้ถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย t-test 

และ ANOVA การวิเคราะห์ปัจจยั และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบ

การดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งได้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มปฏิบัติตัวเพ่ือสุขภาพ กลุ่ม

คาํนึงถึงสุขภาพ กลุ่มรักสวยรักงาม กลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพ และกลุ่มป่ันทอยสุขภาพ 

 

กรอบแนวคิดสําหรับการศึกษา 

 

ประชากรท่ีจะศึกษา     ประชากรกลุ่มยอ่ย 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูท่ี้ด่ืมนํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม

ระดบักลางในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

    กลุ่มท่ี 1         กลุ่มท่ี 2 

 

    กลุ่มท่ี 3         กลุ่มท่ี k 

ตวัแปรท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งประชากรเป็นกลุ่ม

ยอ่ย (ขอ้มูลเชิงปริมาณ) 

รูปแบบการดาํเนินชีวิต ไดแ้ก่ 1. ดา้นกิจกรรม 

2.ดา้นความสนใจ และ 3. ดา้นความคิดเห็น 

ความตอ้งการของส่วนประสมทางการตลาด 

ไดแ้ก่ 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 2. ดา้นราคา 3. ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย และ 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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3. วธีิการศึกษา 
 

     ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูท่ี้ด่ืมนํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางในเขตกรุงเทพมหานคร มีจาํนวน 

1,500,000 คน   ในการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจํานวนผู ้ท่ี ด่ืมนํ้ าผลไม้พร้อมด่ืมระดับกลางในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษาคาํนวณกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ   ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973: 125) กาํหนด

ขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชร้ะดบัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% ภายใตร้ะดบัความคาดเคล่ือน ±5% ซ่ึงไดข้นาดของ

กลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน 

     เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม (Quantitative Research) แบบสอบถามท่ีสร้าง

ข้ึนมาเป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ซ่ึงผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึนมาจากแนวความคิด

ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี 3 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 9 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา ความถ่ีในการด่ืมนํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางของท่าน ส่วนใหญ่ท่านด่ืมนํ้ า

ผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางยี่ห้อใด ส่วนใหญ่ท่านบริโภคนํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางชนิดใดบ่อยท่ีสุด และส่วน

ใหญ่ท่านซ้ือนํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางแบบใด 

ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิตเก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพ จาํนวน 20 ขอ้ ประกอบดว้ย ดา้น

กิจกรรม ด้านความสนใจ และดา้นความคิดเห็นโดยในแต่ละข้อคาํถามมีคาํตอบให้เลือกตอบตามระดบัความ

สอดคลอ้ง 5 ระดบั  

ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัระดบัความตอ้งการของส่วนประสมทางการตลาดนํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลาง 

จาํนวน 25 ขอ้ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด

โดยในแต่ละขอ้คาํถามมีคาํตอบใหเ้ลือกตอบตามระดบัความตอ้งการ 5 ระดบั  

     การวเิคราะห์ข้อมูล 

เน่ืองจากการศึกษาค้นควา้อิสระในคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคนํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม

ระดบักลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวิต และระดบัความตอ้งการของส่วน

ประสมทางการตลาด ผูวิ้จยัจึงใชวิ้ธีการ Cluster Analysis มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติซ่ึงมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ในการวิเคราะห์คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ในการวิเคราะห์คาํถามเก่ียวกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิตเก่ียวกบั

เร่ืองสุขภาพ และระดบัความตอ้งการของส่วนประสมทางการตลาดนํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอา้งอิงใช้สถิติ  3 กลุ่ม  ไดแ้ก่ Cluster Analysis , Chi – Square 

Test และ ANOVA โดย    
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1.  Cluster Analysis ใช้สําหรับวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคนํ้ าผลไม้พร้อมด่ืมระดับกลาง ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวิต และระดบัความตอ้งการของส่วนประสมทางการตลาด มี

ขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 วิธี Hierarchical เพ่ือคน้หาจาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสม  

ขั้นตอนท่ี 2 วิธี Partitioning เพ่ือจาํแนกส่ิงต่างๆให้ลงในจาํนวนกลุ่มท่ีตอ้งการ โดยการกาํหนดจาํนวน

กลุ่มท่ีตอ้งการโดยใชผ้ลจากการทาํวิธี Hierarchical และใชวิ้ธี K-means ในการกาํหนดจุดเร่ิมตน้และจดัขอ้มูลแต่

ละรายการลงแต่ละกลุ่ม   

2. Chi – Square Test ใช้สําหรับวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม กบั

ปัจจยัดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวิต และระดบัความตอ้งการของส่วนประสมทางการตลาด โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี

แบบ 2 ทาง (Crosstabs) และ Chi-square ท่ีระดบันยัสาํคญั (Sig.) 0.05  

3. ANOVA ใชส้ําหรับวิเคราะห์การหาความแตกต่างของผูบ้ริโภคนํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้

ปัจจยัดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวิต และระดบัความตอ้งการของส่วนประสมทางการตลาด ท่ีระดบันยัสาํคญั (Sig.) 0.05

  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     สถิตเชิงพรรณนา 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี

อายุ 21 - 30 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีระดับ

การศึกษา ปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการด่ืมนํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลาง คือสัปดาห์ละ 1 – 2 คร้ัง นิยมด่ืม

นํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมยี่หอ้ทิปโก ้ส่วนใหญ่นิยมด่ืม นํ้าสม้ และส่วนใหญ่นิยมด่ืมแบบกล่อง 

ผลการวิเคราะห์รูปแบบการดาํเนินชีวิตเก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้น

กิจกรรม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกัจะไปซ้ือสินคา้เพ่ือสุขภาพในหา้งสรรพสินคา้ หรือซุปเปอร์มาเก็ต 

มีค่าเฉล่ีย 3.91 ดา้นความสนใจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจอ่านขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสุขภาพอยู่เสมอ มี

ค่าเฉล่ีย 3.40 ด้านความคิดเห็น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าส่ิงแวดลอ้มท่ีดีส่งผลให้สุขภาพดี มี

ค่าเฉล่ีย 4.33  

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นระดบัความตอ้งการของส่วนประสมทางการตลาดนํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลาง

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการให้นํ้ าผลไม้

พร้อมด่ืมระดบักลางมีการระบุวนัผลิต และวนัหมดอายุ บนบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉล่ีย 4.51 ดา้นราคา พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการใหมี้การระบุราคาขายท่ีชดัเจนบนบรรจุภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย 4.37 ดา้นช่องทางการจดั

จําหน่าย พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้นํ้ าผลไม้พร้อมด่ืมระดับกลางจัดบูธแนะนําใน

หา้งสรรพสินคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.38 ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการใหน้ํ้าผลไม้

พร้อมด่ืมระดบักลางมีการจดับูธใหท้ดลองชิมรสชาติในสถานท่ีจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ีย 4.26  

     สถิตเชิงอนุมาน 

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคนํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวิต

เก่ียวกับเร่ืองสุขภาพ และระดับความต้องการของส่วนประสมทางการตลาด ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกนั ใช้วิธีการ
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วิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) โดยใช ้Dendogram ท่ีมาจากการวิเคราะห์กลุ่มแบบขั้นตอน (Hierarchical Cluster 

Analysis) ช่วยในการพิจารณาจาํนวนกลุ่มยอ่ย (Cluster) ท่ีเหมาะสม 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการทาํ Cluster Analysis ดว้ยวธิ ีHierarchical 

จาํนวน 

Cluster 

ความแตกต่างของ Cluster ก่อนการยบุรวม 

(Coefficient) 

%ความแตกต่างก่อนการยบุรวมในลาํดบัถดัไป

เทียบกบัในลาํดบัปัจจุบนั 

6 363.693 4.03% 

5 421.333 4.49% 

4 565.163 5.77% 

3 732.979 7.07% 

2 931.007 8.39% 

1 4291.460 35.67% 
 

จากการทาํ Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical (Ward's Method) โดยใช้ด้านระยะห่างเป็นเกณฑ์ ซ่ึง

พบว่าเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงในอนัดบัแรก เท่ากบั 35.67% อบัดบัถดัมาเท่ากบั 8.39% อนัดบัสาม 7.07% และ

เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงจะค่อยๆลดลงอย่างต่อเน่ืองและเร่ิมคงท่ี ดังนั้นผูศึ้กษาจึงกาํหนดกลุ่มท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์เป็น 3 กลุ่ม และทาํการแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี K-Means พบว่า กลุ่มท่ี 1 มีจาํนวนสมาชิกทั้งส้ิน 144 คน คิดเป็น

ร้อยละ 36.00 กลุ่มท่ี 2 มีจาํนวนสมาชิกทั้งส้ิน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 และกลุ่มท่ี 3  มีจาํนวนสมาชิกทั้งส้ิน 

127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 

กลุ่มท่ี 1 “สาวรุ่นใหม่ Social Age ใส่ใจสุขภาพ” กลุ่มน้ีมักจะมีรูปแบบการดําเนินชีวิตเก่ียวกับเร่ือง

สุขภาพดา้นกิจกรรมในเร่ืองรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ในแต่ละม้ือ ความสนใจสมคัรเป็นสมาชิกนิตยสาร

เก่ียวกับสุขภาพ และคิดว่าสุขภาพร่างกายของคนเราข้ึนอยู่กบัอาหารท่ีรับประทาน ด้านความตอ้งการ พบว่า 

ตอ้งการใหน้ํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางท่ีมีขวด/ กล่องท่ีพกพาสะดวก ตอ้งการใหมี้การระบุราคาขายท่ีชดัเจนบน

บรรจุภณัฑ์ ตอ้งการสั่งซ้ือนํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางผ่านระบบออนไลน์ได ้และตอ้งการให้ผูจ้ดัจาํหน่ายนํ้ า

ผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางมีการสร้างส่ือสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊คแฟนเพจ อินสตาแกรม ในการให้ความรู้

เก่ียวกบัสุขภาพ กลุ่มน้ีส่วนใหญ่เพศหญิง มีอาย ุ21 – 30 ปี และด่ืมนํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางเดือนละ 1 – 3 คร้ัง 

กลุ่มท่ี 2 “Working Girl สุขภาพดีตอ้งเลือกได”้ กลุ่มน้ีมกัจะมีรูปแบบการดาํเนินชีวิตเก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพ

ดา้นกิจกรรมในเร่ืองรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ในแต่ละม้ือ ความสนใจเลือกท่ีจะชมรายการโทรทศัน์ท่ีเก่ียวกบั

สุขภาพ และคิดว่าเคร่ืองด่ืมหรืออาหารเพ่ือสุขภาพจะตอ้งปรุงเอง เพ่ือความปลอดภยั ดา้นความตอ้งการ พบว่า 

ตอ้งการให้นํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางท่ีมีความหลากหลายของขนาดบรรจุภณัฑ์ ตอ้งการให้มีการลดราคานํ้ า

ผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางก่อนวนัหมดอายุ 1 สัปดาห์ ตอ้งการสั่งซ้ือนํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดับกลางผ่านระบบ

ออนไลน์ได ้และตอ้งการใหน้ํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางมีการจดัรูปแบบกระเชา้ของขวญัเพ่ือสุขภาพ ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอาย ุ21 – 30 ปี มีอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท

ข้ึนไป และด่ืมนํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางสปัดาห์ละ 3 – 4 คร้ัง 
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กลุ่มท่ี 3 “หนุ่ม Hormone วยัวา้วุ่น” กลุ่มน้ีมักจะมีรูปแบบการดําเนินชีวิตเก่ียวกับเร่ืองสุขภาพด้าน

กิจกรรมในเร่ืองออกกาํลงักายอย่างสมํ่าเสมอ มีความสนใจเลือกฟังรายการทางวิทยุท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ และคิดว่า

ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีส่งผลให้สุขภาพดี และตอ้งการให้นํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางมีการโฆษณาโดยการใชบุ้คคลท่ีมี

ช่ือเสียงมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ ดา้นความตอ้งการ พบว่า ตอ้งการให้นํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางท่ีมีส่วนผสมของ

คอลลาเจนสาํหรับบาํรุงผิว ตอ้งการใหมี้ส่วนลดเม่ือซ้ือนํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางตั้งแต่ 6 ขวดข้ึนไป ตอ้งการให้

มีนํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางจาํหน่ายในตูข้ายนํ้าอตัโนมติั ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายนุอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 20 ปี 

และด่ืมนํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางระดบักลางสปัดาห์ละ 1 – 2 คร้ัง 

     อภิปรายผล 

การศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิตเก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา

พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มักจะมีกิจกรรมเก่ียวกับสุขภาพด้วยการไปซ้ือสินค้าเพ่ือสุขภาพใน

ห้างสรรพสินคา้ หรือซุปเปอร์มาเก็ต และตรวจสุขภาพร่างกายอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ส่วนดา้นความสนใจ พบว่า 

ส่วนใหญ่สนใจมักจะอ่านข้อมูลท่ีเก่ียวกับสุขภาพอยู่เสมอ และคิดว่าส่ิงแวดล้อมท่ีดีส่งผลให้สุขภาพดี ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนชญาน์ จนัทร์ธิวตัรกุล (2551) ศึกษาเร่ืองรูปแบบการดาํเนินชีวิต และพฤติกรรมการ

บริโภคผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ผูท่ี้ให้ความสนใจเร่ืองสุขภาพมกัจะ

ศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพอนามยัอยูเ่สมอ และเขา้ร่วมกิจกรรมอบรมความรู้เก่ียวกบัสุขภาพ เลือกรับประทาน

อาหารท่ีถูกหลกัโภชนาการ และตระหนกัถึงผลร้ายของความเครียดซ่ึงสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยเห็นวา่การ

อาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีส่วนช่วยใหสุ้ขภาพดี 

การศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคนํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัดา้นรูปแบบการ

ดาํเนินชีวิตเก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพ และระดบัความตอ้งการของส่วนประสมทางการตลาด สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

การแบ่งส่วนตลาด การกาํหนดตลาดเป้าหมาย และการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ พบว่า กลุ่มท่ี 2 เป็น

กลุ่มท่ีผูศึ้กษาให้ความสนใจเป็นลูกคา้เป้าหมาย โดยกลุ่มท่ีด่ืมนํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางสัปดาห์ละ 3 – 4 คร้ัง 

เป็นเพศหญิง มีอาย ุ21 – 30 ปี มีอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท

ข้ึนไป มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และส่วนใหญ่จะด่ืมนํ้ าส้ม แบบกล่อง กลุ่มน้ีมกัจะมีรูปแบบการดาํเนินชีวิต

เก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพดา้นกิจกรรมในเร่ืองรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ในแต่ละม้ือ ความสนใจเลือกท่ีจะชมรายการ

โทรทศัน์ท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ และคิดว่าเคร่ืองด่ืมหรืออาหารเพ่ือสุขภาพจะตอ้งปรุงเอง เพ่ือความปลอดภยั ดา้นความ

ตอ้งการ พบวา่ ตอ้งการใหน้ํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางท่ีมีความหลากหลายของขนาดบรรจุภณัฑ ์ตอ้งการใหมี้การ

ลดราคานํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางก่อนวนัหมดอายุ 1 สัปดาห์ ตอ้งการสั่งซ้ือนํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางผ่าน

ระบบออนไลน์ได ้และตอ้งการให้นํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางมีการจดัรูปแบบกระเชา้ของขวญัเพ่ือสุขภาพ  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอินทิรารัตน์ บุณยรัตนกลิน (2550) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุ 21-30 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ชนิดของนํ้ าผลไมท่ี้ชอบด่ืม

มากท่ีสุดคือนํ้ าส้ม มีความถ่ีในการด่ืม 4 – 5 ต่อสัปดาห์ โดยจะตัดสินใจซ้ือนํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีมีการระบุวนั

หมดอายุท่ีชัดเจน และสอดสอดคลอ้งกับงานวิจยัของวาสนา คุม้ศิริวงศ์ (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจบริโภคนํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจ
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ซ้ือนํ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางท่ีมีการจดัรายการลดราคาในช่วงเวลาท่ีใกลห้มดอายุ และมกัจะซ้ือนํ้าผลไมพ้ร้อม

ด่ืมแบบจดัเป็นชุดของขวญัสาํหรับเป็นของฝากผูใ้หญ่ 

ดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวิต พบว่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนชญาน์ จนัทร์ธิวตัรกุล (2551) ศึกษาเร่ือง

รูปแบบการดาํเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดย

พบว่า กลุ่มตัวอย่างสนใจวิธีปฏิบัติตัวเพ่ือสุขภาพท่ีดี อยากมีชีวิตท่ียืนยาว ศึกษาวิธีทําให้สุขภาพดีด้วยการ

รับประทานอาหารอย่างถูกหลกั สารอาหารครบถว้น 5 หมู่ในแต่ละม้ือ และมกัจะปรุงอาหารรับประทานเองท่ีบา้น 

เพ่ือความปลอดภยั และความมัน่ใจท่ีจะไดรั้บสารอาหารอยา่งครบถว้น 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     การศึกษาค้นคว้าอิสระน้ี เป็นการศึกษาการแบ่งกลุ่มผู ้บ ริโภคนํ้ าผลไม้พร้อมด่ืมระดับกลาง ในเขต

กรุงเทพมหานคร  พบว่า จาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสม ได้แก่ 3 กลุ่ม ดังน้ี กลุ่มท่ี 1 “สาวรุ่นใหม่ Social Age ใส่ใจ

สุขภาพ” กลุ่มน้ีมกัจะมีรูปแบบการดาํเนินชีวิตเก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพดา้นกิจกรรมในเร่ืองรับประทานอาหารครบ 5 

หมู่ในแต่ละม้ือ ตอ้งการให้นํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางท่ีมีขวด/ กล่องท่ีพกพาสะดวก กลุ่มท่ี 2 “Working Girl 

สุขภาพดีตอ้งเลือกได”้ กลุ่มน้ีมกัจะมีรูปแบบการดาํเนินชีวิตเก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพดา้นกิจกรรมในเร่ืองรับประทาน

อาหารครบ 5 หมู่ในแต่ละม้ือ ตอ้งการใหน้ํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางท่ีมีความหลากหลายของขนาดบรรจุภณัฑ ์

และกลุ่มท่ี 3 “หนุ่ม Hormone วยัวา้วุ่น” กลุ่มน้ีมกัจะมีรูปแบบการดาํเนินชีวิตเก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพดา้นกิจกรรมใน

เร่ืองออกกาํลงักายอย่างสมํ่าเสมอและตอ้งการให้นํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางมีการโฆษณาโดยการใชบุ้คคลท่ีมี

ช่ือเสียงมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ 

 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีมีความใส่ใจเร่ืองคุณค่าของอาหารท่ีรับประทาน ดงันั้นผูป้ระกอบการควรท่ีจะแสดง

รายการคุณค่าทางโภชนาการทางอาหารให้ชัดเจน มีการบอกปริมาณ และสัดส่วนของส่วนผสมท่ีชดัเจน มีการ

แนะนําถึงคุณค่าทางโภชนาท่ีควรจะได้รับต่อวัน และนอกจากน้ีการพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่างจาก

ผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ ถือเป็นการสร้างจุดเด่นใหก้บัสินคา้ของตนเอง เน่ืองจากกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นวยัรุ่น และวยั

ทาํงาน ดงันั้นนอกจากเร่ืองสุภาพแลว้ ความสวยความงามท่ีมาพร้อมสุขภาพท่ีดีถือเป็นเร่ืองท่ีจาํเป็น ดงันั้นการเพ่ิม

สารท่ีใชส่้งเสริมดา้นความงาม เช่น การเพ่ิมคอลลาเจนท่ีมีคุณสมบติัในการบาํรุงผิวพรรณลงไปในนํ้าผลไมพ้ร้อม

ด่ืม กเ็ป็นส่ิงท่ีสามารถจูงใจผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

 กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีมีความตอ้งการความหลากหลายของขนาดบรรจุภณัฑ์ และตอ้งการสั่งซ้ือนํ้ าผลไม้

พร้อมด่ืมระดบักลางผา่นระบบออนไลน์ได ้ดงันั้น ควรมีการพฒันาขนาดของบรรจุภณัฑใ์หมี้ความหลากหลายและ

ขนาดท่ียงัไม่มีจาํหน่ายในตลาดคือ ขนาด 500 มิลลิลิตร ซ่ึงถือว่าเป็นขนาดท่ีไม่เลก็ และไม่ใหญ่จนเกินไป เหมาะ

สําหรับผูท่ี้ตอ้งการด่ืมหลงัการออกกาํลงักาย และนอกจากน้ีการเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายออนไลน์สําหรับผูท่ี้

ตอ้งการสั่งซ้ือไปทานท่ีบ้านหรือท่ีทาํงาน โดยให้มีการส่งสินค้าตรงถึงบา้น เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วของ

ผูบ้ริโภค กเ็ป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีจะช่วยเพ่ิมยอดขายไดอี้กดว้ย 
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กลุ่มท่ี 3 กลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เป็นนักเรียนนักศึกษา มีความสนใจเร่ืองออกกําลังกายอย่าง

สมํ่าเสมอ  และตอ้งการให้นํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมระดบักลางมีการโฆษณาโดยการใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นพรีเซ็น

เตอร์ ดงันั้นควรมีการพฒันารูปแบบของบรรจุภณัฑใ์หมี้ความเหมาะสม โดยเนน้เป็นแบบขวดท่ีสามารถด่ืมไดง่้าย

ในขณะออกกาํลงักาย และออกแบบฉลากของบรรจุภณัฑท่ี์ดูดี เช่น เนน้โทนสีนํ้ าเงินท่ีใหค้วามรู้สึกเท่ ดูดี เวลาท่ี

ยกข้ึนมาด่ืม และนอกจากน้ีการนาํเอาบุคคลท่ีมีช่ือเสียง เช่น ดารา นกัร้อง ท่ีมีภาพลกัษณ์ในดา้นการดูแลรูปร่าง 

สุขภาพ กายออกกาํลงั มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ และติดท่ีฉลากของขวดก็จะช่วยสร้างความมัน่ใจในการด่ืมให้กบัลูกคา้

กลุ่มน้ีมากข้ึน 
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การจาํแนกความแตกต่างของปัจจยัแรงจูงใจในการทํางานของกลุ่มพนักงาน กบั     

กลุ่มลูกจ้าง ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน 

The differentiate of motivational factors of staff and employees of Government 
Saving Bank at Phaholyothin bureau. 

ณฐินี  มะสะกา1  อศัวณิ ปสุธรรม2 

Natinee Masaka  and Aswin Pasutham 

บทคัดย่อ 

        การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาจาํแนกความแตกต่างของปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานของกลุ่มพนกังานออม

สินกบักลุ่มลูกจา้งออมสิน ณ ธนาคารออมสิน สาํนกัพหลโยธิน ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นกลุ่มพนกังานออมสิน กบั 

กลุ่มลูกจา้งออมสินซ่ึงทาํงานอยู่ท่ีธนาคารออสินสํานกัพหลโยธิน จาํนวน 351 คน เคร่ืองมือในการวิจยั ประกอบดว้ย 1) 

แบบสอบถามแรงจูงใจในการทาํงานของกลุ่มพนกังานออมสินกบักลุ่มลูกจา้งออมสิน การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติค่าร้อย

ละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์

การจาํแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมแรงจูงใจใจในการทาํงานของกลุ่มตวัอย่างมี

แรงจูงใจท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ ดา้นสภาพอาชีพ ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นความสาํเร็จ

ของงาน ดา้นชีวิตความเป็นอยู่  ดา้นวิธีการบงัคบับญัชา ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ ดา้น

ความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติังาน ดา้นนโยบายและการบริหารองคก์ร ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้

ในอนาคต ด้านเงินเดือน และดา้นการกา้วหน้าในงาน ตามลาํดับ ส่วนผลการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีแรงจูงใจในการทาํงานท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นสภาพอาชีพ ดา้น

ความมัน่คงในงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นความสําเร็จของงาน ดา้นวิธีการบงัคบับญัชา ดา้นสภาพการ

ทาํงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติังาน ดา้นนโยบายและการบริหาร

องคก์ร ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต ดา้นเงินเดือน และดา้นการกา้วหนา้ในงาน 

Abstract 

        This research aims to study The differentiate of motivational factors of staff and employees of Government Saving 

Bank at Phaholyothin bureau. The research sample is from 351 people of a group of staff and employees of 

Government Saving Bank at Phaholyothin bureau. The research tools include 1) Questionnaires of motivational factors 

of staff and employees of Government Saving Bank.  Analyzes using percentage mean values. Standard deviation. 

One-way analysis of variance (One-way ANOVA) and classification analysis (Discriminant Analysis).  

According to studies, it has been found that overview of motivational factors form sample most value is Status of 

works, Job Security, Interpersonal Relation Superior, Subordinate and Peers, Achievement, Factors in Personal Life, 

Supervision Technical, Working Conditions, Recognition, Responsibility, The Work Itself, Company Policy and 

Administration, Possibility of Growth, Salary and Advancement sort respectively. While One-way analysis of variance 

found that sample have motivational factors difference was statistically significant at 0.05 level Status of works, Job 

Security, Interpersonal Relation Superior, Subordinate and Peers, Achievement, Factors in Personal Life, Supervision 

Technical, Working Conditions, Recognition, Responsibility, The Work Itself, Company Policy and Administration, 

Possibility of Growth, Salary and Advancement. 
*นกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพมหานคร  

**อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพมหานคร 
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1.บทนํา 

     เน่ืองจากปัจจุบนัธนาคารออมสินมีอตัราการยื่นคาํร้องขอลาออกจากการเป็นพนกังานออมสินและลูกจา้งออม

สินเพ่ิมข้ึนทุกๆ ปี โดยสาเหตุอาจจะเกิดจากพนกังาน หรืออาจจะเกิดจากปัจจยัต่างๆ ท่ีแวดลอ้มในท่ีทาํงาน ส่งผล

ให้พนักงานเกิดความเบ่ือหน่าย ขาดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ทาํให้มีการยื่นคาํร้องขอลางานหรือขาดงานบ่อย 

และยื่นคาํร้องขอลาออกจากการเป็นพนกังานในท่ีสุด ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมข้ึนทุกๆ ปี จึงก่อให้เกิดปัญหากบัทาง

ธนาคารจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายสาํหรับการจา้งพนกังานใหม่และปฐมนิเทศพนกังานใหม่เพ่ิมข้ึน ยงัส่งผลต่อการทาํงานท่ี

เป็นลกัษณะงานต่อเน่ือง ธนาคารจึงจาํเป็นตอ้งจดัหาพนกังานมาแทน ทาํใหเ้กิดปัญหาในการตรวจหาขอ้ผิดพลาด

ในการทาํงานอาจจะชา้กว่าเดิมเน่ืองจากยงัไม่คุน้กบังาน ปัญหาเหล่าน้ีลว้นจะเกิดข้ึนกบัธนาคารถา้ยงัมีอตัราการ

ลาออกท่ีเพ่ิมข้ึนจากขอ้มูลของทรัพยากรบุคคลตั้งแต่ปี 2554 – 2558 มีอตัราการลาออกของพนกังานออมสินเพ่ิมข้ึน 

ธนาคารออมสินได้ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงมีกลยุทธ์ให้ความสําคัญกับพนักงานทุกคน ซ่ึงเป็นแหล่ง

ทรัพยากรบุคคลท่ีสําคญัในการพฒันาองค์กร และผลกัดนัให้ธนาคารเติบโตอย่างมัน่คงและแข็งแรงโดยมุ่งศึกษา

ความเขา้ใจและแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานธนาคารออมสิน งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแรงจูงใจใน

การทาํงานของกลุ่มพนกังานธนาคารออมสินกบักลุ่มลุกจา้งธนาคารออมสิน เพ่ือคน้หาแรงจูงใจในการทาํงานท่ีใช้

การจาํแนกกลุ่ม 

     ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการรับรู้ถึงทาํให้ทราบถึงความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ

ทาํงาน และทราบถึงขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือการปรับปรุงหรือพฒันาบุคลากรหรือหน่วยงานใหดี้ยิ่งข้ึน และ

สามารถลดอตัราการลาออกของพนกังานธนาคารออมสิน เพ่ือใหพ้นกังานสามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน งานมีความต่อเน่ือง เป็นการส่งเสริมให้หน้าท่ีการงานของธนาคารออมสินมีความมัน่คงและมีความ

น่าเช่ือถือในสายตาลูกคา้ของธนาคารออมสิน สามารถช่วยธนาคารออมสินลดตน้ทุนของธนาคารในดา้นการรับ

พนกังานใหม่ ตลอดถึงการดูแลคุณภาพการใหบ้ริการและภาพลกัษณ์ท่ีดี 

 

2.การทบทวนวรรณกรรม 

     การทบทวนวรรณกรรม พบว่า แรงจูงใจในการทาํงานหมายถึง แรงผลกัดนัท่ีส่งผลให้คนมีพฤติกรรมทั้งดา้น

บวกและดา้นลบท่ีซ่อนอยู่ภายในออกมาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้และทฤษฎีสองปัจจยั (Two – 

Factor Theory ) ซ่ึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัทฤษฎี Maslow ท่ีเนน้ดา้นบรรยากาศการทาํงานและส่ิงแวดลอ้มในการ

ทาํงาน เพ่ือส่งเสริมใหผู้ท่ี้ปฏิบติังานมีความพึงพอใจในการทาํงานและมีกาํลงัใจในการทาํงาน โดยใช ้2 ปัจจยัเป็น

เคร่ืองมือกระตุน้และจูงใจมีองคป์ระกอบ 14 ดา้น คือ 1)ความสําเร็จของงาน (Achievement) หมายความว่า บุคคล

นั้นสามารถทาํงานสาํเร็จไดต้ามเป้าหมาย หรือเกินเป้าท่ีวางไว ้สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดลุ้ล่วง 2)การไดรั้บ

การยอมรับนบัถือ (Recognition) หมายความว่า การไดรั้บการปฏิบติัยอมรับนบัถือ จากหัวหนา้งาน เพ่ือนร่วมงาน 

หรือจากบุคคลภายในองคก์ร 3)ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั (The Work Itself) หมายความวา่ งานท่ีไดรั้บมอบหมายให้

ปฏิบติั ท่ีบุคคลสามารถกระทาํไดด้ว้ยตนเอง เป็นงานท่ีตอ้งอาศยัวิชาความรู้ท่ีรํ่ าเรียนมาหรือจากประสบการณ์ท่ี

ไดรั้บ 4)ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายความว่า การรับผิดชอบท่ีจะปฏิบติังานใหม่ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย

ด้วยความเต็มใจ และสามารถรับผิดชอบในงานนั้ นได้อย่างเต็มท่ี 5)ความก้าวหน้าในงาน (Advancement) 

หมายความวา่ การไดรั้บความไวว้างใจใหด้าํรงตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนในองคก์ร มีโอกาสไดรั้บการส่งเสริมจากองคก์รให้
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ไดรั้บการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 6)นโยบายและการบริหารขององค์กร (Company Policy and Administrations) 

หมายความว่า นโยบายในการดาํเนินงานขององค์กร การบริหารจดัการขององค์กร โครงสร้างการบริหารของ

องค์กร 7)โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต (Possibility of Growth) หมายความว่า การไดรั้บการแต่งตั้ง

หรือเล่ือนตาํแหน่งให้สูงข้ึน รวมไปถึงการไดรั้บความกา้วหน้าในทกัษะวิชาชีพ 8)ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

(Interpersonal Relation Superior, Subordinate and Peers) หมายความว่า การติดต่อส่ือสาร ท่ีแสดงออกถึงความมี

ไมตรีต่อกนั มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ไม่ว่าจะเป็นดา้นกิริยาและวาจา 9)เงินเดือน (Salary) หมายความว่า อตัรา

ค่าตอบแทนท่ีสมเหตุสมผล เป็นธรรม เม่ือเทียบกบัตาํแหน่งและหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 10)

สถานภาพอาชีพ (Status) หมายความวา่ อาชีพหรืองานท่ีทาํนั้นไดรั้บการยอมรับทางสงัคม มีเกียรติ และศกัด์ิศรี 11)

ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว (Factors in Personal Life) หมายความว่า ความรู้สึกส่วนตวัทั้ งดีและไม่ดี อนัเป็นผลท่ี

ไดรั้บจากการทาํงาน 12)ความมัน่คงในงาน (Job Security) หมายความว่า ความรู้สึกท่ีมีต่อความมัน่คงในการทาํงาน 

และอาชีพ 13)สภาพการทาํงาน (Working Conditions) หมายความว่า สภาพแวดลอ้มท่ีสามารถมองเห็นและสัมผสัได้

ในสถานท่ีทาํงาน 14)วิธีการบงัคบับญัชา (Supervision Technical) หมายความว่า ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาใน

การบริหารงาน ดว้ยความยติุธรรมและมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

     จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า งานวิจยัท่ีทาํการศึกษาเร่ืองการจาํแนกปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน

ระหวา่งกลุ่มพนกังานออมสินกบักลุ่มลูกจา้งออมสินยงัไม่มีการพบวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง แต่พบว่ามีการวิจยั สุธา

นิธ์ิ นุกลูอ้ึงอารี (2555) ศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในงาน ของพนกังานบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) กรณี

พนกังานบริษทัการบินไทยฯ สาํนกังานใหญ่ ผลจากการศึกษาวิจยั พบวา่ ระดบัความพึงพอใจเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจใน

การทาํงาน ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง นรินทร์ จนัทร์หอม (2557) ศึกษาวิจยัเร่ือง แรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานธนาคารออมสิน สาขาในสังกดัธนาคารออมสินเขตกาฬสินธ์ุ ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า มี

ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก พนิตพิชา ศกัด์ิฉัตรมงคล และ ดร.ณกลม จนัทร์สม (2557) 

ศึกษาวิจยัเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการลาออกของพนักงานธนาคารขนาดเล็ก กรณีศึกษาธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ 

จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ จากการศึกษา พบว่า ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการลาออก

ของพนักงานธนาคาร เจนจิราพร รอนไพลิน (2558) ศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) สาขาอรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า ระดบัความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) สาขาอรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก จิราภา ชีพวรรณ (2559) ศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานธนาคารออมสิน ในเขต

จงัหวดักระบ่ี ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานธนาคารออมสิน ในเขตจงัหวดั

กระบ่ี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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     พนกังานออมสินและลูกจา้งออมสินมีความพึงพอใจในการทาํงานแตกต่างกนั ทาํใหง้านวิจยัน้ีจึงมีกรอบงานวิจยัดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.วธีิการศึกษา 

     ประชากรใชใ้นการศึกษาเป็นพนกังานออมสินท่ีปฏิบติังานในธนาคารออมสิน สาํนกัพหลโยธิน จาํนวน 4,289 

คน (ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลแผนแม่บทดา้นทรัพยากรบุคคลปี 2558-2561)มีกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 351 คน 

โดยอา้งอิงจากตารางสําเร็จรูป Krejcie and Morgan (1970) ใชวิ้ธีการเลือกตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) 

เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามตามวิธีของ Likert Scale วิเคราห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป โดยวิเคราะห์ดว้ย

สถิติเชิงพรรณา แสดงค่าในรูปแบบของค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมานด้วยความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และสถิติ 

Discriminant Analysis 
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4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

     สถิติเชิงพรรณา พบว่า ในงานวิจยัน้ีมีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 -30 ปี มีระดับ

การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 5 ปี และ รายได้

เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 20,000 บาท ดงัตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงสถิติเชิงพรรณาของกลุ่มตวัอยา่ง 

ข้อมุลทั่วไป จาํนวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 108 30.80 

หญิง 243 69.20 

อาย ุ 21-30 ปี 179 51.00 

31-40 ปี 92 26.20 

41-50 ปี 42 12.00 

51-60 ปี 38 10.80 

ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 249 70.90 

ปริญญาโท 102 29.10 

สถานภาพ โสด 250 71.20 

สมรส 94 26.80 

หยา่ร้าง 7 2.00 

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 5 ปี 179 51.00 

6-10 ปี 86 24.50 

11-15 ปี 25 7.10 

16 ปีข้ึนไป 61 17.40 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 20,000 บาท 184 52.40 

20,000-29,999 บาท 86 24.50 

30,000-39,999 บาท 18 5.10 

40,000-49,999 บาท 18 5.10 

50,000 บาทข้ึนไป 45 12.80 

     โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียของแรงจูงใจมากท่ีสุดคือ ดา้นสถานภาพอาชีพ ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้น

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นความสาํเร็จของงาน และดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวั ซ่ึงพบวา่เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อแรงจูงใจในการทาํงานของทั้งสองกลุ่ม  
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าเฉล่ียแรงจูงใจในการทาํงาน 

แรงจูงใจในการทํางาน ค่าเฉลีย่ 

ดา้นสถานภาพอาชีพ 4.20 

ดา้นความมัน่คงในงาน 4.11 

ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 4.06 

ดา้นความสาํเร็จของงาน 3.85 

ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั 3.85 

     สถิติเชิงอนุมาน จากผลการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีแรงจูงใจ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในความสาํเร็จในการทาํงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะ

ของงานท่ีปฏิบติังาน ความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้ในงาน นโยบายและการบริหารขององคก์ร โอกาสท่ีจะไดรั้บ

ความกา้วหนา้ในอนาคต ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เงินเดือน สถานภาพอาชีพ ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตวั ความ

มัน่คงในงาน สภาพการทาํงาน และวิธีการบงัคบับญัชา ของงานส่วนการวิเคราะห์การจาํแนกกลุ่ม (Discriminant 

Analysis) พบว่า กลุ่มพนกังานธนาคารออมสินกบักลุ่มลูกจา้งธนาคารออมสินมีแรงจูงใจในการทาํงานแตกต่างกนั 

โดยทั้งสองกลุ่มแตกต่างกนัในดา้นความรับผิดชอบ ดา้นชีวิตความเป็นอยู่ ดา้นความมัน่คง ดา้นเงินเดือน และดา้น

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงขอ้คาํถามท่ีมีความสําคฐัต่อการจาํแนกกลุ่มดว้ยวิธีการวิเคราะหืความแปรปรวนแบบทาง

เดียว และการวิเคราะห์ดว้ย Stadardized discriminant Coefficient 

 

ข้อคําถามที่มคีวามสําคญัต่อการจาํแนกกลุ่ม 

วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way 

Analysis of Variance) 

การวเิคราะห์ด้วยวธีิ Standardized 

discriminant Coefficient 

ท่านมีอาํนาจในการตดัสินใจเต็มท่ีต่องานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย F = 100.288 และ ค่า Significant = 

0.000 

ท่านมีอาํนาจในการตดัสินใจเต็มท่ีต่องานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย ใหค่้า Coefficient = 0.644 

ท่านมีอิสระในการปฏิบติังานสูง F = 81.226 และ 

ค่า Significant = 0.000 

ท่านไดรั้บความสะดวกสบายในบริเวณท่ีทาํงาน 

ใหค่้า Coefficient = 0.584 

ท่านสามารถเบิกค่าล่วงเวลาไดต้ามความเหมาะสม 

F = 66.984 และ ค่า Significant = 0.000 

ท่านรู้สึกมีความมัน่คงต่องานท่ีธนาคารออมสิน 

ใหค่้า Coefficient = 0.435 

ท่านไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอต่อการครองชีพ F 

= 61.083 และ ค่า Significant = 0.000 

ท่านสามารถเบิกค่าล่วงเวลาไดต้ามความ

เหมาะสม ใหค่้า Coefficient = 0.409 

ท่านรู้สึกมีความมัน่คงต่องานท่ีธนาคารออมสิน F 

= 58.531 และ ค่า Significant = 0.000 

ท่านมีอิสระในการปฏิบติังานสูง ใหค่้า 

Coefficient = 0.303 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชีคร้ังท่ี  5                                                                    422 

 

5.สรุปผลการศึกษา 

     จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่ากลุ่มพนักงานออมสินกับลูกจ้างออมสินมีแรงจูงใจในการทาํงานตามทฤษฏีของ 

Herzberg แตกต่างกนั ซ่ึงปัจจยัท่ีใชจ้าํแนกความแตกต่างของทั้งสองกลุ่มในการศึกษาคร้ังน้ีคือ  

     ความรับผิดชอบ (Responsibility ) ระดบัความเห็นดว้ยของแรงจูงใจในการทาํงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั 3.60 

อยู่ในเกณฑ์ดี มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับดีและ จะเห็นได้ว่าหากพนักงานมีอาํนาจในการ

ตัดสินใจเต็มท่ีต่องานท่ีได้รับมอบหมาย ก็จะมีแรงจูงใจในการทาํงานให้มีผลสําเร็จมากข้ึนและรองลงมาคือ

ตาํแหน่งงานท่ีปฏิบติัอยู่เหมาะสมกบัพนกังานมีการจดัสรรพนกังานตามความสามารถและตามความตอ้งการของ

พนกังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทวิจยัของ นรินทร์ จนัทร์หอม (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน

ของพนกังานออมสิน สาขาสังกดัธนาคารออมสินกาฬสินธ์ุ ผลวิจยัพบว่า มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่

ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นความสาํเร็จของงาน ดา้นนโยบายและบริหาร ดา้นความ

รับผิดชอบ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่งหนา้ท่ี ดา้นการยอมรับนบัถือ และดา้นเงินเดือนและ

ผลประโยชน์เก้ือกูล แต่แตกต่างจาก สุธานิธ์ิ นุกูลอ้ึงอารี (2555) ศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการงาน ของ

พนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) กรณีพนักงานบริษัทการบินไทยฯ สํานักงานใหญ่ ผลจากการ

ศึกษาวิจยั พบวา่ ระดบัความพึงพอใจเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจในการทาํงาน ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

     ความกา้วหนา้ในงาน (Advancement) ระดบัความเห็นดว้ยของแรงจูงใจในการทาํงานโดยภาพรวมอยู่ในระดบั 

3.12 อยู่ในเกณฑ์ดี มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัดี จะเห็นไดว้่าหากพนักงานมีโอกาสไดรั้บการ

สนับสนุนในการอบรมและหาความรู้เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน (E-learning) อยู่เสมอจะทาํให้พนกังานสามารถ

วางแผนอนาคตเพ่ือยกระดบัความรู้ความสามารถในงานของตวัเอง และส่งผลใหพ้นกังานมีแรงจูงใจในการทาํงาน

ท่ีดีข้ึน ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนในตัวพนักงาน จึงทําให้พนักงานรู้สึกผูกพันธ์กับธนาคารมากข้ึน 

รองลงมาคือโอกาสไดรั้บทุนเพ่ือศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือ พฒันาบุคคลากรใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบับทวิจยัของ เจนจิราพร รอนไพลิน (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน

ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) สาขาอรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ผลจากการศึกษาวิจยัพบว่า ระดบัความพึง

พอใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นความมัน่คงในงาน รองลงมาคือ ดา้นลกัษณะ

ของงาน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ และดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและ

เพ่ือนร่วมงาน ตามลาํดบั แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิราภา ชีพวรรณ (2559) ศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจใน

การทาํงานของพนักงานธนาคารออมสิน ในเขตจงัหวดักระบ่ี ผลการศึกษาพบว่า ดา้นความกา้วหน้าในงาน มี

ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

     เงินเดือน (Salary) ระดบัความเห็นดว้ยของแรงจูงใจในการทาํงานโดยภาพรวมอยู่ในระดบั 3.19 อยู่ในเกณฑ์ดี 

จะเห็นไดว้่า พนกังานท่ีสามารถเบิกค่าล่วงเวลาไดต้ามเหมาะสมเป็นปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่พนกังานท่ีทาํงาน

นอกเวลางานซ่ึงพนักงานสามารถเบิกค่าล่วงเวลาไดต้ามคาํสั่งธนาคารเต็มท่ี ต่างจากลูกจา้งท่ีไม่สามารถเบิกได้

เต็มท่ี และรองลงมาคือไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอต่อการครองชีพซ่ึงพนกังานจะมีค่าสวสัดิการ โบนสั การข้ึน

เงินเดือนท่ีสูงกว่าลูกจา้ง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทวิจยัของ นรินทร์ จนัทร์หอม (2557) ศึกษาวิจยัเร่ือง แรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานธนาคารออมสิน สาขาในสงักดัธนาคารออมสินเขตกาฬสินธ์ุ ผลจากการศึกษาวิจยั พบวา่ มี

ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูลควรมีการปรับ
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เงินเดือนและค่าตอบแทนใหสู้งข้ึนและเงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทางไปธุรกิจของธนาคาร 

ควรมีการปรับเพ่ิมข้ึน ซ่ึงแตกต่างจากผลวิจยัของ พนิตพิชา ศักด์ิฉัตรมงคล และ ดร.ณกลม จันทร์สม (2557) 

ศึกษาวิจยัเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการลาออกของพนกังานธนาคารขนาดเลก็ กรณีศึกษาธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 

จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ จากการศึกษา พบว่า ค่าตอบแทนและสวสัดิการ มีความสัมพนัธ์ต่อการลาออกขอ

พนกังานธนาคาร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงค่าตอบแทนและสวสัดิการมีระดบัพึงพอใจท่ีนอ้ยทาํให้

พนกังานตอ้งการลาออก 

     ความมัน่คงในงาน (Job Security) ระดบัความเห็นดว้ยของแรงจูงใจในการทาํงานโดยภาพรวมอยู่ในระดบั 4.11 

อยู่ในเกณฑดี์มาก จะเห็นไดว้่าพนกังานมีความรู้สึกท่ีมัน่คงต่องานธนาคารออมสิน ซ่ึงทาํให้ตวัพนักงานมีความ

มัน่ใจในธนาคารออมสิน มีความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดท้าํงานให้กบัธนาคารออมสิน เป็นการเสริมกาํลงัใจและเป็น

แรงจูงใจในการทาํงานใหแ้ก่ธนาคาร แต่ลูกจา้งธนาคารมีการต่อสัญญาจา้งรายปี และรองลงมา องคก์รมีเป้าหมาย

ชดัเจนในอนาคตระยะยาว ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทวิจยัของเจนจิราพร รอนไพลิน (2558) ศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) สาขาอรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ผลจากการ

ศึกษาวิจยั พบว่า ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) สาขาอรัญ

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นความมัน่คงในงาน 

รองลงมาคือ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ และดา้นความสัมพนัธ์

ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ตามลาํดบั 

     สภาพการทาํงาน (Working Conditions) ระดับความเห็นด้วยของแรงจูงใจในการทาํงานโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบั 3.71 อยูใ่นเกณฑดี์ จะเห็นไดว้่า พนกังานนั้นไดรั้บความสะดวกสบายในบริเวณท่ีทาํงาน ท่ีธนาคารใส่ใจใน

การเตรียมพร้อมและอาํนวยความสะดวกในสถานท่ี เน่ืองจากสถานท่ีทาํงานตอ้งใชป้ฏิบติังานอยู่เป็นประจาํและ

รองลงมาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นสํานักงานเพียงพอต่อการใชง้าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทวิจยัของสุธานิธ์ิ นุกูลอ้ึงอารี 

(2555) ศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในงาน ของพนกังานบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) กรณีพนกังานบริษทั

การบินไทยฯ สํานกังานใหญ่ ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า ระดบัความพึงพอใจเก่ียวกบัปัจจยัคํ้ าจุนในการทาํงาน 

ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ นโยบายและการบริหารของบริษทั การ

ควบคุมบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เงินเดือนและสวสัดิการ ความมัน่คงในงาน สภาพในการทาํงาน 

มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ยกเวน้ สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีความพึงพอใจระดบัมาก 

ข้อเนอแนะ 

     จากการวิจยัเร่ืองการจาํแจกความแตกต่างของปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานของกลุ่มพนักงานออมสินกบักลุ่ม

ลูกจา้งออมสิน ธนาคารออมสิน สาํนกัพหลโยธิน สามารถสรุปขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยัไดด้งัน้ี 

     1) ดา้นความรับผิดชอบ ธนาคารควรพิจารณาเร่ืองการมอบอาํนาจในการตดัสินใจงานของลูกจา้งธนาคารออม

สินให้เหมาะสมกบัตาํแหน่งงานปัจจุบนั ตามความถนัดของพนักงานแต่ละคนเพ่ือลดความกดดนัในการทาํงาน 

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานและสร้างแรงจูงใจในการทาํงานได ้

     2) ดา้นความกา้วหนา้ธนาคารควรพิจารณาเร่ืองการเพ่ิมโอกาสเรียนรู้ทางออนไลน์ให้ตรงกบัสายงานท่ีทาํของ

พนกังานแต่ละคนการให้รางวลัและของขวญักบัพนกังานดีเด่นเร่ืองการเรียนออนไลน์ สนบัสนุนการศึกษาเรียนรู้

ทั้งในและนอกเวลางาน และเปิดโอกาสใหมี้การสนบัสนุนการสอนงานแบบรุ่นพ่ีส่งต่อรุ่นนอ้ง 
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     3) ดา้นเงินเดือน ธนาคารควรพิจารณาเร่ืองการใหค่้าตอบแทนท่ีเพียงพอต่อค่าครองชีพของพนกังาน การเบิกค่า

ล่วงเวลาท่ีสามารถใหลู้กจา้งธนาคารออมสินสามารถเบิกค่าล่วงเวลาไดเ้ต็มท่ี การอาํนวยความสะดวกในการเบิกค่า

รักษาพยาบาล การทาํคู่มือสวสัดิการพนักงานเพ่ืออธิบายสิทธ์การเบิกสวสัดิการต่างๆ เพ่ือให้พนักงานสามารถ

เขา้ใจสิทธิในสวสัดิการตวัเองมากข้ึน 

     4) ดา้นความมัน่คงในงาน ธนาคารควรพิจารณาเร่ือง การจดัตั้งกองทุนเพ่ือการลงทุนและการออมทรัพยใ์ห้แก่

พนกังาน โครางการกองทุนกูย้ืม รวมถึงสวสัดิการต่างๆขั้นพ้ืนฐานให้แก่พนกังาน เพ่ือแสดงความมัน่คงทางการ

เงินขององคก์รและสร้างความเช่ือมัน่แก่พนกังานในระยะยาวได ้

     5) ดา้นสภาพการทาํงาน ธนาคารควรพิจารณาเร่ือง การจดัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานใหมี้ความเหมาะสม

และมีความปลอดภยั ทั้งตึกอาคาร ห้องทาํงาน และเคร่ืองมืออุปกรณ์สํานกังานท่ีมีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกท่ี

ครบครัน พร้อมกบัหน่วยบริการบาํรุงรักษาท่ีสามารถติดต่อไดแ้ละรวดเร็ว รวมถึงการดาํเนินงานการทาํงานของแต่

ละฝ่าย การสร้าง ท่ีทาํงานใหเ้ป็นสีเขียว มีพ้ืนท่ีในการพกัผอ่น และทนัสมยั สามารถทาํงานในท่ีพ้ืนท่ีพกัผอ่นได ้
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พฤติกรรมและปัจจัยการตลาดในการตัดสินใจซ้ือวสัดุ และเคร่ืองมือแพทย์ 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัการตลาดในการตดัสินใจซ้ือวสัดุ และเคร่ืองมือ

แพทย ์มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือวสัดุ และเคร่ืองมือแพทยข์องโรงพยาบาล 2.เพ่ือ

ศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑว์สัดุ และเคร่ืองมือแพทยข์องโรงพยาบาล และ 3.เพ่ือ

ศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑว์สัดุ และเคร่ืองมือแพทยข์องโรงพยาบาล จาํแนกตาม

ปัจจยัลกัษณะองคก์ร วิธีการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive) โดยใชวิ้ธีการสาํรวจดว้ยการ

ใชแ้บบสอบถาม 307 ชุด มาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานใช ้F- test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัองคก์รดา้นประเภทของสถานพยาบาล จาํนวนแผนกรักษา จาํนวนบุคลากร และ

จาํนวนเตียงผูป่้วยใน แตกต่างกนัมีผลต่อการซ้ือตดัสินใจซ้ือวสัดุ และเคร่ืองมือแพทยอ์ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 

0.05 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ปัจจยัการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ในดา้นมาตรฐาน คุณภาพ และปัจจยัดา้นการ

บริการหลงัการขาย  มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจของผูซ้ื้อในลาํดบัตน้ๆ นอกจากน้ียงัพบว่าผูซ้ื้อมีพฤติกรรมการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือโดยการรับข่าวสารจากพนกังานขาย และแพทยคื์อบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ  

คาํสําคัญ : การตัดสินใจซื้อ, ผลิตภัณฑ์วัสดุ และเคร่ืองมือแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลัง เคร่ืองมือช่วยผ่าตัด

กระดูกสันหลงั   
 

Abstract 

 This research is a survey research to study of the behavior and marketing factors in buying decision of 

medical equipments and devices.  The study gains to 1. To study the marketing factors that affect to buy decisions of 

medical equipments and Devices 2. To study the buying behavior and medical equipments and Devices. 3. To study the 

market factors that influences to the decision for buying of medical equipments and devices.  Discrimination based on 

characteristics of the organizaton. The study was a descriptive study by means of a questionnaire survey with 307 sets.  

Data were analyzed to using descriptive statistics with frequency, percentage, average, standard deviation and 

inferential statistics. The F- test, the statistical significance level of 0.05. 

 The study indicated that organizational factors of type of hospital Number of divisions retains the number of 

personnel and number of inpatient beds. Differentiates the purchasing decision. And the medical device at statistical 

significance of 0.05. The results of in-depth interviews revealed that product marketing factor in quality standards and 

after-sales service factor are important to buyer decision in the first place.It also found that buyers have decision-

making behavior by getting news from salesperson and the doctor is the influences decision person.  

Keywords : Decision to buy, Medical and Spinal equipment.  
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1. บทนํา 

     ตลาดอุตสาหกรรมวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทยข์องไทย จากปีพ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ 2557 มีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนทุกปี 

โดยเฉล่ียปีละ ร้อยละ 7.10 ในปีพ.ศ  2557 มีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนจากปีพ.ศ 2556 คิดเป็นร้อยละ 7.28  มูลค่ารวม 

143.7 พนัลา้นบาท ตลาดนาํเขา้เพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 8.72 และตลาดส่งออกเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียปีละร้อยละ 6.29  

อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกของไทยมากกว่านาํเขา้ ร้อยละ 30ตลาดของทุกกลุ่มผลิตภณัฑมี์การขยายตวัเพ่ิมข้ึน

อย่างต่อเน่ืองทุกปี โดยเฉล่ียกลุ่มนํ้ายาทดสอบ (Reagent and Test Kit) มีการขยายตวัของตลาดสูงท่ีสุดร้อยละ 8.92 

รองลงมาคือกลุ่มวสัดุส้ินเปลืองทางการแพทย์ (Single Use Device) ร้อยละ 8.74 และกลุ่มครุภัณฑ์ (Durable 

Medical Device) ร้อยละ 3.54 ในดา้นมูลค่าตลาด พบวา่ วสัดุส้ินเปลืองฯ เป็นกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าตลาดสูงท่ีสุด 

103 พนัลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.66 ของมูลค่าตลาดทั้งหมด รองลงมาคือกลุ่มครุภณัฑท์างการแพทย ์มีมูลค่า

ตลาด 32.9 พนัลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.91 ของมูลค่าตลาดทั้งหมด และนํ้ายาทดสอบชุดวินิจฉยัโรค มีมูลค่า 

7.8 พนัลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.43 ของมูลค่าตลาดทั้งหมด  ผลิตภณัฑว์สัดุ และเคร่ืองมือแพทยมี์ลกัษณะการ

จาํหน่ายระหว่างหน่วยงานกบัหน่วยงาน (B2B) มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนทัว่

ประเทศ โดยแพทยจ์ะเป็นผูต้ดัสินในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์โดยท่ีผ่านการวิเคราะห์จากองค์ประกอบดา้นคุณภาพ 

ราคา และระเบียบขอ้บงัคบัของแต่ละโรงพยาบาล แต่เน่ืองจากจากสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้ง

ทางสังคม ธุรกิจ เทคโนโลยี ทาํใหธุ้รกิจตอ้งมีการแข่งขนักนัอย่างเขม้ขน้ซ่ึงธุรกิจการขายวสัดุ และเคร่ืองมือแพทย ์

มีคู่แข่งรายใหญ่ท่ีอยู่ในตลาดมานาน ทาํให้ผูป้ระกอบการตอ้งแสวงหาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือของ

สินค้าองค์กรน้ี ทั้ งในด้านปัจจยัการตลาดบริการ ปัจจยัด้านพฤติกรรม เพ่ือท่ีจะไดน้ําผลการวิจยัมาเป็นขอ้มูล

ประกอบการจดัทาํนโยบายทางการตลาดในทุกมิติ อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิด ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ 

     วสัดุและเคร่ืองมือแพทย ์เป็นธุรกิจท่ีมีมิติทั้งสินคา้ และบริการ เป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะ  ธุรกิจกบัธุรกิจ (Business-

to-Business or B2B) เป็นสินคา้เทคนิคท่ีตอ้งมีการสาธิต และการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อ และผูข้าย ดงันั้น การ

บริการถือเป็นองคป์ระกอบท่ีเป็นส่วนหน่ึงของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในธุรกิจน้ี เพราะการ

บริการเป็นอะไรท่ีมีความหลากหลายมาก ในการจดัการการตลาดของการบริการจาํเป็นตอ้งบูรณาการ ไม่สามารถ

แบ่งหรือแยกออกจากกนัไดอ้ยา่งชดัเจนตอ้งดาํเนินการควบคู่กนัไป แต่กข้ึ็นอยู่กบัแต่ละบริการดว้ย จึงไดมี้แนวคิด

ในการบริหารจดัการส่วนประสมการตลาดบริการ ซ่ึงศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ไดก้ล่าวว่าปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ การส่วนผสมท่ีเขา้กนัอย่างดี เป็นเน้ือเดียวกนัของการสร้างสินคา้และ

บริการ ทั้ งในด้านการกาํหนดราคา ด้านการจัดจาํหน่าย ซ่ึงมีการออกแบบเพ่ือให้เหมาะสมกบัการเข้าถึงกลุ่ม

ผูบ้ริโภคท่ีต้องการ และรวมถึงการส่งเสริมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขาย การกาํหนดส่วนประสม

การตลาด จาํเป็นจะตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย (Target Market) โดยตอ้งพิจารณาถึงกลุ่มลูกคา้ท่ี

มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เพ่ือให้เขา้ถึงความตอ้งการในการซ้ือของตลาดไดง่้ายข้ึน ซ่ึงส่วนประสมการตลาดจะ

ประกอบดว้ยปัจจยั 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) 2) ดา้นราคา (Price) 3) ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) 

และ 4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงเราทราบกนัดีว่าคือ 4P’s แต่รูปแบบธุรกิจในปัจจุบนัลกัษณะการ
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ดาํเนินธุรกิจและการแข่งขนัมีการพฒันาส่งผลใหรู้ปแบบการตลาดพฒันาไปสู่การบริการ ซ่ึง Kotler (2012) ไดเ้พ่ิม

เคร่ืองมืออ่ืนๆ ประกอบดว้ย บุคคล (People) การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 

Presentation) และกระบวนการ (Process)  

 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการตดัสินใจซ้ือในตลาดธุรกจิ 

     ธุรกิจวสัดุ และเคร่ืองแพทย ์มีลกัษณะเป็นสินคา้องคก์ร ดงันั้น การศึกษาขอ้มูลดา้นพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ตดัสินจึงแตกต่างจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคทั่วไป เป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะธุรกิจกบัธุรกิจ (Business-to-Business or 

B2B) ซ่ึงองอาจ ปทะวานิช และคณะ, 2546 (อา้งถึง Kotler, 2003:216) กล่าวว่าตลาดธุรกิจ (Business market) 

หมายถึง องคก์รไดด้าํเนินการซ้ือผลิตภณัฑ ์และบริการเพ่ือนาํไปขายต่อ ดาํเนินงานทางธุรกิจ หรือใชผ้ลิตภณัฑอ่ื์น 

หรือหมายถึงองค์กรซ่ึงซ้ือสินคา้และบริการ เพ่ือใชใ้นการผลิตสินคา้หรือบริการเพ่ือขาย ให้เช่า หรือจดัหาส่ิงอ่ืน 

ตลาดธุรกิจประกอบดว้ย ตลาดอุตสาหกรรมและตลาดคนกลาง  

 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้ซ้ือในตลาดธุรกจิ 

     ผูซ้ื้อสินคา้และบริการในตลาดธุรกิจ มกัจะเป็นการซ้ือเพ่ือใช้ในการผลิตสินคา้หรือบริการการแบ่งประเภท

ผลิตภัณฑ์จะช่วยให้นักการตลาดเข้าใจถึงการปฏิบัติงานทางการตลาดท่ีแตกต่างกันในตลาดผูผ้ลิต มิตเชลล ์

(Mitchell, 1998) เขียนว่ารูปแบบสถานการณ์ซ้ือสินค้าอุตสาหกรรมมี 3 แบบ (Bunn, 1993; McWilliam, et al., 

1992) ดงัน้ี 1. การซ้ือซํ้ าแบบเดิม (Straight Rebuy) 2. การซ้ือซํ้ าแบบปรับปรุง (The Modified Rebuy) 3. งานใหม่ 

(New Task) นอกจากนั้ นแม็ควิลเลียมและคณะ (McWilliam et al., 1992) พบว่า สถานการณ์ของการซ้ือมี

ผลกระทบต่อขนาด และโครงสร้างของศูนยก์ารซ้ือ (Lewin and Donthu, 2005) โดยคน้หาวา่ผูซ้ื้อสินคา้ธุรกิจจะซ้ือ

เม่ือไร (When Do Industrial Buyers) และมีเหตุผลหรือทาํไมจึงซ้ือ (Who do) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความบ่อยคร้ังใน

การซ้ือ มีดงัน้ี 1. ผูซ้ื้อในตลาดธุรกิจจะซ้ือสินคา้ก็ต่อเม่ือ มีผูบ้ริโภคตอ้งการสินคา้ท่ีเขาผลิตอยู่  2. คุณลกัษณะของ

สินคา้  3. นโยบายสินคา้คงเหลือผูซ้ื้อ 4. ภาวะทางเศรษฐกิจ  

  

2.3 กรอบแนวคิดการวจิยั 

     จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า วสัดุและเคร่ืองมือแพทย ์เป็นธุรกิจท่ีมีมิติทั้งสินคา้ และบริการ เป็น

สินคา้ท่ีมีลกัษณะธุรกิจกบัธุรกิจ (Business-to-Business or B2B) จึงรวบรวมและศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจขององค์กร ของ Kolter (องอาจ และคณะ,2546) ท่ีสรุปไว ้4 ปัจจยั ดงัปรากฏในหน้า  13 

ประกอบกบัการศึกษาของสายณัห์  บูรณะนิติกลุ (2554) ท่ีนาํปัจจยัองคก์ร มาเป็นปัจจยัตน้ในการศึกษาการเลือกใช้

ผูรั้บเหมาช่วงในงานบริการของโรงงานซ่ึงเป็นสินคา้ลกัษณะ B2B เช่นกนั ดงันั้นจึงพิจาณานาํปัจจยัองคก์รมาเป็น

ปัจจยัตน้ เพ่ือนาํมาศึกษาเปรียบเทียบกบัปัจจยัการตลาดบริการ หรือ 7Ps (Kolter, 2012) พร้อมศึกษาพฤติกรรมผูซ้ื้อ

ในตลาดธุรกิจ สรุปไดว้่าปัจจยัพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดธุรกิจ ไดแ้ก่ รูปแบบการซ้ือ (Mitchell, 1998) และ

รูปแบบสถานการณ์  (Lewin,J.E. and Donthu, N. 2005) 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดท้าํการกาํหนดสมมติฐานในการศึกษา  ดงัน้ี 
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1. ปัจจยัคุณลกัษณะองค์กรท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือวสัดุ และเคร่ืองมือ

แพทยข์องโรงพยาบาลท่ีแตกต่างกนั  

2. ปัจจยัคุณลกัษณะองคก์รมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือวสัดุ และเคร่ืองมือแพทยข์อง

โรงพยาบาล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วธีิการศึกษา 

     การวิจยัในคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาเชิงสาํรวจ (Exploratory Study) โดยการตรวจสอบเอกสาร งานวิจยั แนวคิด ทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งคน้หาขอ้มูลจากเอกสารและส่ิงอา้งอิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะวิจยั ในรูปแบบของการวิจยัเชิง

พรรณนา (Descriptive Research) ซ่ึงจะดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม (Questionnaire) ในรูปแบบ

ของการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Method) 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 

ปัจจยัคุณลกัษณะองค์กร 

1.  ประเภทของสถานพยาบาล 

2.  จาํนวนแผนกรักษา 

3.  จาํนวนบุคคลากร 

4.  จํานวนเตียงผู้ ป่วยใน 

องอาจ ปทะวานิช และคณะ 

(2546) 

ปัจจยัทางการตลาดที่มผีลต่อการซ้ือวสัดุและเคร่ืองมือแพทย์ 

1.  ผลิตภณัฑ ์

2.  ราคา 

3.  การส่งเสริมการตลาด 

4.  ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

5.  ดา้นบุคลากร 

6.  กระบวนการและการบริการ 

7.  ลกัษณะทางกายภาพ  

(Kotler, 2012) 

 

 

 

 

 

 

พฤตกิรรมการเลือกซ้ือวสัดุและเคร่ืองมือแพทย์ 

รูปแบบการซ้ือ 

1. ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑว์สัดุ และเคร่ืองมือแพทย ์

2. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

3. แหล่งขอ้มูลในการติดต่อ 

4. วิธีจดัหาผลิตภณัฑว์สัดุ และเคร่ืองมือแพทย ์

รูปแบบสถานการณ์ซ้ือ 

5. คุณลกัษณะของวสัดุ และเคร่ืองมือแพทย ์

6. นโยบายสินคา้คงเหลือ 

7. วงเงินงบประมาณในการซ้ือ 

(Mitchell,1998)และ (Lewin,J.E. and Donthu, N. 2005) 
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3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

     ประชากรท่ีทาํการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือสถานพยาบาลภาครัฐทั้งประเภท โรงพยาบาลศูนย ์ โรงพยาบาลทัว่ไป 

โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลนอกสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขและสถานพยาบาลภาคเอกชน ซ่ึงมีจาํนวน

ประชากรทั้งหมดจาํนวน 1,310 แห่ง  (สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข,2558) จึง

คาํนวณขนาดตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรทราบจาํนวนประชากรของ Taro Yamane เพราะทราบจาํนวนประชากร กาํหนด

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยมีสูตรในการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2548) 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ท่ีผูท้าํการศึกษาสร้างข้ึนโดยการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี 

และผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดค้รอบคลุมเน้ือหา และวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงคาํถามมีลกัษณะปลาย

ปิด (Close-end Questionnaire) และปลายเปิด โดยผูต้อบแบบสอบถามตอบดว้ยตนเอง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 

3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัลกัษณะองค์กรของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามท่ีผูต้อบจะตอ้ง

เลือกตอบเพียงขอ้เดียวเท่านั้นและเติมช่องวา่ง ท่ีตรงกบัคุณลกัษณะขององคก์รมีจาํนวน 4 ขอ้ ประกอบดว้ย 

 คาํถามเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) จาํนวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ จาํนวนแผนกรักษา จาํนวนบุคคลากร และจาํนวน

เตียงผูป่้วยใน  

คาํถามนามลาํดบั (Nominal Scale) จาํนวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่  ประเภทของสถานพยาบาล 

 ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกผูซ้ื้อวสัดุ และเคร่ืองมือแพทยใ์นจงัหวดักรุงเทพฯ

เป็นคาํถามท่ีผูต้อบจะตอ้งเลือกตอบ ท่ีตรงกบัคุณลกัษณะของตนเองมีจาํนวน 7 ขอ้ ไดแ้ก่ 

คาํถามเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) จาํนวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ความถ่ีในการซ้ือ (เลือกตอบเพียง 1 ขอ้)  ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 

(เลือกตอบเพียง 1 ขอ้) 
 

คาํถามนามลาํดบั (Nominal Scale) จาํนวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ (เลือกตอบเพียง 1 ขอ้) 

แหล่งขอ้มูล (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ) วิธีในการจดัหา (เลือกตอบเพียง 1 ขอ้) คุณลกัษณะ (เลือกตอบได้

มากกวา่ 1 คาํตอบ) และตน้ทุนในการบริหารสินคา้คงเหลือ (เลือกตอบเพียง 1 ขอ้) 

ส่วนท่ี 3 ความสาํคญัของปัจจยัการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือวสัดุ และเคร่ืองมือแพทยจ์าํนวน 28 ขอ้

ไดแ้ก่ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์     4 ขอ้ 

2. ดา้นราคา     4 ขอ้ 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย   5 ขอ้ 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด    4 ขอ้ 

5. ดา้นบุคลากร     4 ขอ้ 

6. ดา้นกระบวนการและการบริการ   4 ขอ้ 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ    3 ขอ้ 
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3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

     ขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 307 ชุด จะประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ 

โดยนาํแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าดาํเนินการดงัน้ี 

 1.  การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) เม่ือรับแบบสอบถามคืนมาแลว้ ไดมี้การตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

การตอบแบบสอบถาม แลว้ทาํการคดัแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก จนไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ทั้งหมด 

307 ชุด 

 2.  การลงรหัส (Coding) นาํแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มาลงรหัสตามท่ีไดก้าํหนดรหัสไวล่้วงหน้า

สาํหรับแบบสอบถามท่ีเป็นปลายปิด (Closed-end Question) โดยแบ่งส่วนการวิเคราะห์ออกเป็นส่วนๆ 

 3.  การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหว่างตวัแปร 2 กลุ่ม ดว้ย

ค่า t การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหวา่งตวัแปรมากกวา่ 2 กลุ่ม ดว้ยค่า F (One-way ANOVA)  

 

4. ผลการศึกษา 

     ผลการศึกษา ขอ้มูลปัจจยัคุณลกัษณะองคก์รของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่องคก์รของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

เป็นสถานพยาบาลแบบภาครัฐ (โรงพยาบาลศูนย)์ มีจาํนวนแผนกรักษามากกวา่ 10 แผนกข้ึนไป มีจาํนวนบุคลากร

มากกวา่ 500 มีจาํนวนเตียงผูป่้วยในมากกวา่ 90 เตียง 
 

ผลการศึกษา พฤติกรรมการเลือกซ้ือวสัดุ และเคร่ืองมือแพทย ์กลุ่มตวัอย่าง ความถ่ีในการซ้ือวสัดุ และเคร่ืองมือ

แพทยข์องสถานพยาบาล แบบรายปี บุคคลท่ีมีอิทธิพลคือแพทย ์ไดรั้บขอ้มูลในการติดต่อจาก บุคลากรในสายงาน 

จดัหาผลิตภณัฑว์สัดุ และเคร่ืองมือแพทยโ์ดยผ่านพนกังานขาย  ซ้ือวสัดุ และเคร่ืองมือแพทย ์   แบบวสัดุส้ินเปลือง 

คาํนึงถึงตน้ทุนจากราคาสินคา้นั้นๆ  จดัสรรงบประมาณ 100,001 – 500,000 บาท  
 

ผลการศึกษา ระดบัความสําคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือวสัดุและเคร่ืองมือแพทยอ์ยู่ใน

ระดับความสําคัญมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.78 และเม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้

ความสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาดดา้นบุคลากรสูงท่ีสุดดว้ยค่าเฉล่ีย 4.88 รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑ ์ ดว้ยค่าเฉล่ีย 

4.87  ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.81  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.75 ดา้นการส่งเสริมทาง

การตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.73   และ ดา้นราคา ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.69 ตามลาํดบั 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัคุณลกัษณะองคก์รท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือวสัดุ และเคร่ืองมือแพทย ์ท่ีแตกต่างกนั พบว่า ปัจจยัคุณลกัษณะองค์กรดา้นจาํนวนแผนกรักษา ดา้นจาํนวน

บุคลากร  และดา้นจาํนวนเตียงผูป่้วยในท่ีแตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญัปัจจยัทางการตลาดต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือวสัดุ และเคร่ืองมือแพทย ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 และสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัคุณลกัษณะองคก์ร

มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือวสัดุ และเคร่ืองมือแพทย ์พบว่า ปัจจยัพฤติกรรมการตดัสินใจ

เลือกซ้ือในดา้นความถ่ีในการซ้ือวสัดุ และเคร่ืองมือแพทย ์ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ วิธีการจดัหา

ผลิตภณัฑว์สัดุ และเคร่ืองมือแพทย ์การคาํนึงถึงตน้ทุนในการบริหารสินคา้คงเหลือวสัดุ และเคร่ืองมือแพทย ์การ
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จดัสรรงบประมาณในการซ้ือวสัดุ และเคร่ืองมือแพทยต่์อคร้ัง มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัคุณลกัษณะองค์กร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 

ผลการสมัภาษณ์เชิงลึก พบวา่ ปัจจยัการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ในดา้นมาตรฐาน คุณภาพ และปัจจยัดา้นการบริการ

หลงัการขาย  มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจของผูซ้ื้อในลาํดบัตน้ๆ นอกจากน้ียงัพบวา่ผูซ้ื้อมีพฤติกรรมการตดัสินใจ

เลือกซ้ือโดยการรับข่าวสารจากพนกังานขาย และแพทยคื์อบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ 

 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 

1. จากผลการศึกษาปัจจยัทางการตลาดต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือวสัดุ และเคร่ืองมือแพทย ์สามารถเสนอแนะ เพ่ือให้

ผูป้ระกอบการนาํไปกาํหนดแนวทาง และกลยทุธ์ทางการตลาดจาํแนกเป็น กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์กลยุทธ์ดา้นราคา 

กลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์ด้านการช่องทางการจดัจาํหน่าย กลยุทธ์ด้านบุคลากร กลยุทธ์ดา้น

กระบวนการใหบ้ริการ และกลยทุธ์ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

2. ผลจากการศึกษาปัจจยัคุณลกัษณะองคก์รท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือวสัดุ 

และเคร่ืองมือแพทยท่ี์แตกต่าง ทาํให้ผูศึ้กษาสามารถเสนอแนะการพัฒนาปัจจยัทางการตลาดท่ีเหมาะสมกับ

คุณลกัษณะองคก์ร  

3. ผลจากการศึกษาปัจจยัคุณลกัษณะองคก์รมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือวสัดุ และเคร่ืองมือ

แพทย ์ทาํใหผู้ศึ้กษาสามารถเสนอแนะการพฒันาปัจจยัทางการตลาดท่ีเหมาะสมกบัคุณลกัษณะองคก์ร 

4. ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูเ้ก่ียวขอ้งในกลุ่มต่าง ๆ ทาํใหผู้ศึ้กษาสามารถกาํหนดทิศทางการดาํเนินการในดา้น

พฤติกรรมและปัจจยัทางการตลาด ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑสิ์นคา้ตอ้งไดม้าตรฐานสากล  การบริการหลงัการขายท่ีดี

และต่อเน่ือง  เนน้เร่ืองวิชาการ ผูข้ายมีการปรับปรุงขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อยู่สมํ่าเสมอ มีการสนบัสนุน

หรือแนวทางท่ีจะช่วยพฒันาความรู้ใหก้บับุคลากรทางการแพทย ์

 

5.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1.   ควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบ เก็บขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดการตดัสินใจเลือกซ้ือวสัดุ และ

เคร่ืองมือแพทยเ์พ่ือนาํผลการศึกษามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ ใหเ้ห็นถึงผลการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนิน

แบบแผนธุรกิจต่อไป 

2.   เน่ืองจากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือวสัดุ และเคร่ืองมือแพทยใ์นคร้ังน้ี เป็น

การศึกษาเชิงปริมาณและทาํการเกบ็ขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถาม ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรทาํการศึกษา ใน

เชิงคุณภาพ เช่นการทาํโฟกสั กรุ๊ป เพ่ือนาํผลการศึกษามาเปรียบเทียบกนั เพ่ือประโยชนท่ี์มากยิ่งข้ึน 
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การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดในการลงทุนทําธุรกจิจาํหน่ายเคร่ืองมือ 

สําหรับงานกลงึ  ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

THE MARKETING FEASIBILITY STUDY ON AN INVESTMENT OF 

TURNING TOOLS SHOP IN MUANG DISTRICT, KHON KAEN 

PROVINCE 

ณฎัฐ์กานต์  ดอนพนัธ์ช้าง1 และ ภัทรวดี เพิม่วณชิกุล2 

Natkarn   Donphunchang and Pattarawadee  Permwahichagun 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการตลาดในการลงทุนทาํธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือ

สาํหรับงานกลึง ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น โดยศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นการตลาด  จากผลการศึกษา

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสถานประกอบการโรงกลึงและสถานศึกษาท่ีมีหลกัสูตรการเรียนการสอนเก่ียวกบัการกลึง

ภาคปฏิบติั ไดเ้ลือกใชบ้ริการร้านจาํหน่ายเคร่ืองมือสาํหรับงานกลึงท่ีมีราคาเหมาะสม สินคา้ท่ีจาํหน่ายมีรายละเอียด

เฉพาะท่ีตรงตามลกัษณะงานของโรงกลึง มีบริการขนส่งสินคา้ท่ีตรงต่อเวลา  รวมไปถึงการมีช่องทางการจาํหน่ายท่ี

สามารถเขา้ถึงลูกคา้ได ้  โดยใหค้วามสาํคญัท่ีราคา และการมีบริการการขนส่งสินคา้ถึงสถานประกอบการเป็นหลกั

ในการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

 

คาํสาํคัญ : เคร่ืองมือ, การศึกษาความเป็นไปได้, กลึง, การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด 

Abstract 

This research aims to study investment marketing feasibility of turning tool business located in Muang Distriact, 

Khon Kaen, Thailand by analyzing marketing feasibility. The result showed that machine shop Factories and 

institutions that offers practical turning machine lessons chose turning tool shops with certain qualities: 

reasonable price, suitable products according to types of machine shops, punctual delivery, and approachable 

distribution channels. Specifically, buying decision was strongly influenced by price and direct delivery. 

 

Keyword : Tools, Feasibility, Turning, Marketing Feasibility 
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1.  บทนํา 

 

การตดัแต่งโลหะถือเป็นกระบวนการท่ีสาํคญัในการตดัข้ึนรูปโลหะทาํใหก้ลายเป็นรูปร่างต่างๆตามท่ีตอ้งการ  

การตดัแต่งโลหะนั้นมีดว้ยกนัหลายประเภท  ซ่ึงหน่ึงในนั้นก็คือการกลึง (Turning Operations)  ซ่ึงเป็นการข้ึนรูป

โลหะโดยทาํใหช้ิ้นงานหมุนรอบตวัเองโดยมีหวัจบังานเป็นตวัยึดช้ินงานเอาไว ้ จากนั้นมีดกลึงกจ็ะเคล่ือนท่ีเขา้มา 

ทาํใหเ้กิดการเสียดสีกนัจนทาํใหเ้กิดรูปร่างต่างๆตามท่ีตอ้งการ (สุทศัน์ ทิพย-์ปรักมาศ,2551)โดยผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึน

จากการกลึงโดยธุรกิจประเภทโรงกลึงจะถูกนาํไปเป็นวตัถุดิบหรือส่วนประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต,์อิเล็ก-

ทรอนิกส์ และเคร่ืองจกัรกลและส่วนประกอบ เป็นตน้ ซ่ึงในปัจจุบนัรัฐบาลไดมี้การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน

เพ่ิมมากข้ึน  เพ่ือเป็นส่วนช่วยในการกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศไทย  เช่นการเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้

มีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม มุ่งเนน้การใชเ้ทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม เพ่ือดึงดูดนกัลงทุน 

ทัว่โลก  โดยหน่ึงในนั้นมีการสนับสนุนในอุตสาหกรรมยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, หุ่นยนต์  และอุตสาหกรรม

เคร่ืองบินฯ (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2559)  ซ่ึงกิจการโรงกลึงเป็นกิจการตน้นํ้ าในห่วงโซ่อุปทาน  จึงตอ้งมีการพฒันา

ไปพร้อมกนั เพ่ือใหไ้ดช้ิ้นงานท่ีมีคุณภาพและส่งมอบตรงเวลา 

การท่ีโรงกลึงจะผลิตสินคา้ไดอ้ย่างมีคุณภาพและส่งมอบตรงเวลานั้นจะตอ้งมีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี ไม่

วา่จะเป็นการจดัเตรียมวตัถุดิบ เคร่ืองจกัร แรงงาน จะตอ้งมีคุณภาพและเพียงพอต่อการผลิต  รวมไปถึงเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ต่างๆ เช่น  มีดกลึง, ดา้มจบัมีดกลึง, หัวจบัช้ินงาน, ยนัศูนย ์ และอุปกรณ์ช่างอ่ืนๆ  ซ่ึงเป็นส่วนสําคญัใน

กระบวนการปฏิบติังาน  ดงันั้นจึงมีกิจการท่ีจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์สาํหรับงานกลึงเกิดข้ึน  เพ่ือสนบัสนุนการ

ผลิตของกิจการโรงกลึง 

แต่ในระดบัภูมิภาคของประเทศไทยมีกิจการจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์งานกลึงอยู่บริเวณภาคกลางและ

ภาคตะวนัออกเป็นส่วนใหญ่  ทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นการขนส่งไม่ว่าจะเป็นการมีตน้ทุนทีเพ่ิมข้ึน รวมไปถึงระยะทาง

ในการจดัส่งไปยงัภูมิภาคอ่ืนๆอีกดว้ย ซ่ึงอีกภูมิภาคท่ีมีปริมาณของกิจการโรงกลึงรองจากภาคกลางและภาคตะวนั-

ออก และมีความสําคญัต่อการพฒันาระเทศเช่นกนัก็คือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เน่ืองจากรัฐบาลไดก้าํหนดให้มี

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลสัเตอร์อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นการพฒันาในส่วนของอุตสาห-

กรรมยานยนต์และช้ินส่วน และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และในปีพ.ศ.2558 ประเทศไทยไดเ้ขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ ทาํใหภ้าคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นจุดยทุธศาสตร์หน่ึงท่ีน่าสนใจของนกัลงทุน

ทั้งในและต่างประเทศ และจงัหวดัขอนแก่น ถือเป็นจุดศูนยก์ลางของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและศูนยก์ลาง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เน่ืองจากมีเส้นทางคมนาคมขนส่งท่ีสะดวกโดยมีทางหลวงหมายเลข 2 ท่ีเป็นเส้นทาง

หลักในการคมนาคมขนส่ง และยงัเป็นส่วนหน่ึงของทางหลวงเอเชียสาย 12 ท่ีมีเส้นทางไปถึงสาธารณรัฐ

ประชาธิป-ไตยประชาชนลาว และยงัมีโครงการรางรถไฟความเร็วสูงซ่ึงจะเช่ือมโยงไปถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน

อีกด้วย  รวมไปถึงในจงัหวดัขอนแก่นมีผูป้ระกอบการโรงกลึงทั้ งส้ิน 98 ราย  อยู่ในเขตอาํเภอเมือง จังหวดั

ขอนแก่นถึง 32 ราย (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2560) แต่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยงัคงตอ้งสั่งเคร่ืองมือสาํหรับงาน

กลึงจากกรุงเทพฯ หรือรอรถบริการจาํหน่ายเคร่ืองมือสาํหรับงานกลึงท่ีมาเพียงเดือนละคร้ังอยู ่ 

 จากขอ้ความท่ีกล่าวมาในขา้งตน้  ผูศึ้กษาไดเ้ล็งเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบักิจการโรงกลึงท่ีตอ้งสั่งสินคา้จาก

กรุงเทพมหานครทาํให้ใช้ระยะเวลาในการขนส่งและการมีตน้ทุนในการขนส่ง  และเห็นโอกาสในการลงทุน
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ประกอบกิจการจากมาตรการต่างๆของรัฐบาลท่ีสนบัสนุนในการลงทุนของภาคเอกชนและอ่ืนๆ  ทางผูศึ้กษาจึง

ตอ้งการศึกษาความเป็นไปได ้ในการลงทุนทาํธุรกิจจาํหน่ายอุปกรณ์ในงานกลึง  ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดั

ขอนแก่น โดยมีวตัถุประสงคโ์ดยศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการตลาด เพ่ือวิเคราะห์ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย จุดยืนทาง

การตลาด  สภาพแวดลอ้มทัว่ไปท่ีส่งผลต่อการลงทุน ความสามารถในการทาํกาํไรจากการประกอบธุรกิจ และการ

วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ  จากนั้ นจึงรวบรวมข้อมูลเพ่ือการ

ประกอบการตดัสินใจในการลงทุนทาํธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือสาํหรับงานกลึง ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

 

2.  ทบทวนวรรณกรรม 
  
 2.1   แนวความคิดการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด 

 การลงทุนในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการลงทุนขนาดเลก็หรือการลงทุนขนาดใหญ่  ผูล้งทุนจะลงทุนเม่ือได้

เห็นช่องทางหรือโอกาสไดรั้บผลตอบแทนคุม้ค่าท่ีตนลงไปอย่างคุม้ค่า โดยการมองเห็นช่องการตลาดท่ีมารองรับ

สินคา้หรือบริการท่ีธุรกิจนาํเสนอสู่ผูบ้ริโภค ซ่ึงจะมองเห็นทั้งจากประสบการณ์และความชาํนาญส่วนตวัหรือจาก

ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บจากแหล่งต่างๆ  รวมทั้งการวิเคราะห์หาความเป็นไปไดอ้ย่างละเอียด  เพ่ือให้ไดข้อ้สรุปท่ี

ถูกตอ้งแม่นยาํก่อนตดัสินใจลงทุน (ชนงกรณ์ กณุฑลบุตร, 2557) 

  การศึกษาความเป็นไปไดข้องตลาดเป็นการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัตลาดท่ีมีศกัยภาพท่ีกิจการใชใ้นการ

ตดัสินใจวา่จะออกแบบผลิตภณัฑห์รือบริการอยา่งไร จะส่งมอบอยา่งไร ราคาเท่าใด และจะทาํการตลาดอยา่งไร  

ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษามีหลายวิธีเพ่ือประเมินความเป็นไปไดข้องตลาด  โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล

ปฐมภูมิและทุติยภูมิ (อุดม สายะพนัธ์ุ, 2553) 

2.1.1. การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป (General Environment Analysis, PESTE) 

   การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีมีภาวะคุกคามและส่งผลกระทบใน

วงกวา้งทั้งอุตสาหกรรมหรือธุรกิจนั้นๆ  เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีควรวิเคราะห์ก่อนเร่ิมการลงทุน เน่ืองจากเป็นปัจจยั

สาํคญัท่ีผูล้งทุนไม่สามารถควบคุมได ้  จึงตอ้งวิเคราะห์เพ่ือโอกาสหรือป้องกนัจากภาวะคุกภามท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึง

ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

(1) สภาพแวดลอ้มทางการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factor) รวมไปถึงนโยบายและ

กระบวนการทางการเมือง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อองคก์ร  เพราะ-

ฉะนั้นจึงควรศึกษาในรายละเอียดท่ีเก่ียวของกบัองคก์รอยา่งละเอียด (อุดม สายะพนัธ์ุ, 2553) 

(2)  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ (Economic Factor) เป็นเง่ือนไขทัว่ไปทางเศรษฐกิจรวมไปถึง

ปัจจยัทางเศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน, รัฐ, ชาติ หรือระดบัระหวา่งประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรืออุตสาหกรรม 

(3) สภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม  (Social and Culture Factor) เป็นสภาพแวดลอ้ม

ทางดา้นสังคมรวมถึงคุณค่าทางสังคม, ลกัษณะ และรูปแบบการดาํเนินชีวิต ซ่ึงในบางอย่างอาจส่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมจากการเปล่ียนแปลง  (ทรรศนะ บุญขวญั และเอกชยั อภิศกัด์ิกลุ, 2555)   

(4) สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี  (Technological Factor) เป็นอิทธิพลท่ีสร้างใหเ้กิดเทคโนโลยี

ใหม่  การสร้างผลิตภณัฑใ์หม่อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อธุรกิจหรืออุตสาหกรรม  
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(5) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  (Ecology Factor) เป็นสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศน์ เช่น 

สภาพอากาศ, การเปล่ียนแปลงทางสภาพอากาศ หรือปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาดแคนนํ้า เป็นตน้  ปัจจยัเหล่าน้ีอา

จะส่งผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อธุรกิจหรืออุตสาหกรรม (ทรรศนะ บุญขวญั และเอกชยั อภิศกัด์ิกลุ, 2555)   

2.1.2. การวิเคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไร (Competitive Environment Analysis)  

   เป็นสถานการณ์ท่ีทุกอุตสาหกรรมจะตอ้งไดรั้บผลกระทบในลกัษณะท่ีเป็นแรงกดดนัหรือภาวะ

คุกคามต่อการดาํเนินธุรกิจ  ซ่ึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนจะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลอยา่งใกลชิ้ดกบัองคก์รหากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  

จึงตอ้งมรการวิเคราะห์ภาวะคุกคามดงักล่าวเพ่ือหาทางป้องกนัหรือมองหาโอกาสท่ีเกิดข้ึนหลงัจากเกิดการเปล่ียน-

แปลง เรียกเคร่ืองมือดงักล่าววา่ การวิเคราะห์แรงกดดนั 5 ประการ (5 Forces Model)  ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

(1) ภาวะคุกคามจากผูท่ี้มีโอกาสเขา้มาในอุตสาหกรรม (Threat of new entrants) เป็นการวิเคราะห์

การเพ่ิมจาํนวนผลิตภณัฑห์รือบริการในตลาดทาํใหเ้กิดการแข่งขนัสูงข้ึนในอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ   

ผูป้ระกอบ-การรายเดิมในอุตสาหกรรมประสบปัญหาได ้(อุดม สายะพนัธ์ุ, 2553) 

(2) การแข่งขนัในอุตสาหกรรม (Rivalry Among Existing Firms) เป็นการวิเคราะห์คู่แข่งโดย

ตรงท่ีจะเขา้มาแบ่งส่วนตลาดของโครงการ มีทั้งคู่แข่งขนัหลกั และมีคู่แข่งขนัรายท่ีเม่ือรวมกนัแลว้กน็บัเป็นผูท่ี้มี

อิทธิพลต่อยอดขายของกิจการได ้

(3) ภาวะคุกคามจากสินคา้ทดแทน (Threat of Substitute Products ) เป็นการวิเคราะห์สินคา้ท่ี

ไม่ใช่คู่แข่งขนัโดยตรง  แต่สามารถทดแทนกนัได ้

(4) อาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อ (Bargaining Power of Buyers) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือหาอาํนาจการใน

การต่อรองของลูกคา้  ท่ีส่งผลต่อธุรกิจหรืออุตสาหกรรม (ชนงกรณ์  กลุฑลบุตร, 2557) 

(5) อาํนาจต่อรองของผูข้าย (Bargaining Power of  Suppliers) เป็นการวิเคราะห์หาแรงกดดนัท่ี

ผูข้ายปัจจยัการผลิตสามารถสร้างใหก้บัผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม (อุดม สายะพนัธ์ุ, 2553) 

2.1.3. แนวคิดการแบ่งส่วนตลาด การกาํหนดตลาดเป้าหมาย และการกาํหนดจุดยืนทางการตลาด (Market 

Segmentation, Market Targeting and Market  Positioning) 

(1) การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) การผลิตสินคา้และบริการของทุกตอ้งคาํนึงถึง

ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ ใครเป็นผูใ้ชสิ้นคา้หรือบริการท่ีองคก์รผลิตข้ึน  ดงันั้นการวิเคราะห์ทางการตลาดจึงตอ้งมี

การแบ่งส่วนตลาด เพ่ือเป็นการจดักลุ่มผูซ้ื้อท่ีมีความตอ้งการต่างๆ เพ่ือไดเ้ป็นแนวทางไปสู่ตลาด ซ่ึงหลกัเกณฑท่ี์

ใชใ้นพิจารณาคือสภาพทางภูมิศาสตร์, ประชากร, จิตศาสตร์, พฤติกรรม และคุณลกัษณะหลายอยา่งพร้อมๆกนั 

(2) ตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) เป็นกลุ่มประชากรท่ีคาดว่าจะใช้สินค้าหรือบริการท่ี

องคก์รลงทุนผลิตหรือใหบ้ริการ การศึกษาหรือวิเคราะห์การลงทุนว่าจะสาํเร็จหรือไม่จึงตอ้งพิจารณาท่ีตลาดเป้าหมาย  

เพ่ือใชวิ้เคราะห์วางแผนตลอดจนประเมินผลโครงการ 

(3) ตาํแหน่งของตลาด (Market Positioning) เป็นการวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์ ท่ีพิจารณาเร่ือง

จุดเด่นของผลิตภณัฑ ์ คุณภาพ รูปลกัษณ์ การใชง้านไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละอ่ืนๆ เม่ือวิเคราะห์เสร็จส้ินเราจะสามารถ

ทราบไดว้า่ผลิตภณัฑข์องเราอยู่ในตาํแหน่งใดในตลาด จากนั้นตอ้งสร้างและรักษาแนวความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์อง

ธุรกิจในจิตใจของลูกคา้ (ชนงกรณ์ กณุฑลบุตร, 2557) 

2.1.4. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด  สาํหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) 

 ส่วนประสมทางการตลาด  (Marketing Mix) เป็นปัจจยัภายในองคก์รท่ีสามารถควบคุมได ้ โดย

สามารถปรับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกบัช่วงเวลาหรือสภาพแวดลอ้มต่างๆ เพ่ือทาํให้กิจการสามารถ
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ดาํเนินต่อไปได ้เป็นเคร่ืองมือท่ีถูกใช ้เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย  ทาํใหลู้กคา้พึงพอใจ

และส่ือสารคุณค่าของธุรกิจไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํ  โดยประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 7 ประการ เรียกวา่ 7P’s  

(1) ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นส่ิงท่ีเสนอขายเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย โดยท่ีผลิตภณัฑน์ั้นอาจจะมีตวัตนสามารถมองเห็นจบัตอ้งได ้เช่น สินคา้ (Goods) หรือเป็นสินคา้ท่ี

ไม่สามารถจบัตอ้งได ้เช่น การบริการ (Services) ความคิด (Ideas) เป็นตน้ 

(2) ราคา (Price) เป็นส่ิงกาํหนดคุณค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปของตวัเงินหรือเป็นมูลค่า ท่ียอมรับใน

การแลกเปล่ียนผลิตภณัฑท่ี์นาํเสนอ 

(3) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) เป็นกระบวนการเคล่ือนยา้ยของผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตสินคา้  

ไปสู่ผูบ้ริโภคหรือตลาดเป้าหมาย ซ่ึงมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัใน การจดัจาํหน่ายหรือกระจายสินคา้ 

(4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารทางการตลาดระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ

หรือลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย โดยมีวตัถุประสงคท่ี์สาํคญั เพ่ือเตือนชกัจูงหรือแจง้ข่าวสาร ส่ือความหรือเตือนความจาํ 

(5) พนกังานท่ีใหบ้ริการ (People) ประกอบดว้ยบุคคลทั้งหมดในองคก์ารท่ีใหบ้ริการนั้นท่ีมีส่วน

สาํคญัอยา่งมากต่องานบริการขององคก์ร 

(6) กระบวนการ (Process) เป็นการสร้างสรรคแ์ละการส่งมอบผลิตภณัฑโ์ดยอาศยักระบวนการท่ี

มีการวางแผนเป็นอยา่งดี  กลยทุธ์ท่ีสาํคญัสาํหรับการบริการคือ เวลาและประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ 

(7) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นการสร้างภาพลักษณ์และนําเสนอ

ภาพลกัษณ์ในลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้โดยพยามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางดา้นกายภาพและรูปแบบการ

ใหบ้ริการ  เพ่ือสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ (วเิชียร วงศณิ์ชชากลุ, 2554) 

2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 การศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการตลาด  อิศเรศ  แสงนนท ์(2555) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองมือตดัของโรงงานอุตสาหกรรมผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต ์ในนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออกของประเทศ

ไทย  ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัราคาสินคา้ตอ้งมีความเหมาะสมต่อระดบัคุณภาพท่ี

ไดรั้บและช่องทางในการจาํหน่ายท่ีดีท่ีสุดคือการซ้ือโดยตรงจากผูผ้ลิตหรือจากการผา่นตวัแทนจาํหน่ายและพนกั-

งานขายตอบสนองอยา่งรวดเร็วและมีการใหบ้ริการทางดา้นขอ้มูลเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด  ซ่ึงธิบดี วิชญคุปต ์(2550) ท่ี

ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองมือตดัโรงงานอุตสาหกรรมกรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมบางกะดี 

ไดใ้หผ้ลการวิเคราะห์เก่ียวกบัส่วนประสมทางดา้นการตลาดให้ความสําคญัในดา้นผลิตภณัฑแ์ละในดา้นการส่ง-

เสริมการขาย ดา้นราคาและดา้นช่องทางในการจดัจาํหน่ายให้ความสําคญัปานกลางถึงมาก  ในขณะท่ี สุทธิชยั น่ิม

สมุทร (2559) ไดศึ้กษาถึงกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเพ่ิมยอดขายของ บ. คอมพลีท อินดสัเทรียล เซอร์วิส 

จาํกดั โดยศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางดา้นการตลาดท่ีมีผลในการเลือกซ้ือเคร่ืองมือ

ตดัเฉือนโลหะยี่ห้อเซนต์วิคผลปรากฏว่า ลูกคา้ตอ้งการคุณภาพของเคร่ือง-มือตดัโลหะท่ีดี  การใหบ้ริการท่ีดีจาก

พนกังานขาย  และตอ้งมีการส่งมอบท่ีตรงเวลา   เน่ืองจากพนกังานของโรงงานอุตสาหกรรมผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์

ในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวนัออกของประเทศไทยมองว่าการไดน้บัสินคา้ตามเวลานั้นทาํใหส้ามารถผลิตสินคา้

ไดท้นัตามความตอ้งการ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  Schiffman  (1997) ท่ีกล่าวว่าพนักงานมองว่าการจดัซ้ือแบบทนัเวลา

เป็นส่ิงสําคญัเพราะเวลาเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีตอ้งรักษาให้กบัลูกคา้เน่ืองจากตอ้งทาํให้ไม่สูญเสียการต่อกระบวนการ

ผลิตและทนัต่อความตอ้งการ โดยผูศึ้กษาการเพ่ิมยอดขายของเคร่ืองมือตดัเฉือนโลหะยี่หอ้เซนตวิ์ค ยงักล่าวอีกว่า
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ควรเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายเพ่ืออาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้โดยการสร้างกลุ่มไลน์เพ่ือติดต่อส่ือสารกบัฝ่าย

ขายไดโ้ดยตรง และมีการจดัทาํขอ้มูลข่าวสารของสินคา้ผา่นช่องทางบนอินเตอร์เน็ต  เพ่ือความสะดวกในการสัง่ซ้ือ

สินคา้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนิษา  แกว้สุข(2557)  ท่ีกล่าวว่า มนุษยใ์ห้ความสนใจในการใช้ส่ือสังคม

ออนไลนแ์ทนส่ือแบบเดิมๆ กนัมากข้ึน มีการประยุกตใ์ชสู่้ภาคธุรกิจ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากผูค้นอย่าง กวา้งขวาง  

เน่ืองจากความสะดวกและรวดเร็วในการตอบสนองต่อความตอ้งการของตนเอง 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

การศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการตลาดในการลงทุนทาํธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือสาํหรับงานกลึง  ในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดัขอนแก่น  เป็นการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย จุดยืนทางการตลาด  สภาพแวดลอ้มทัว่ไป และ

ความสามารถในการทาํกาํไรท่ีส่งผลต่ออุตสาหกรรม และการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือความพึงพอใจของ

ลูกคา้  จากนั้นจึงรวบรวมขอ้มูลเพ่ือการประกอบการตดัสินใจในการลงทุน ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการการศึกษา

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยมีขั้นตอนการศึกษาตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด 

3.1. กลุ่มตัวอย่าง 

เป็นกลุ่มสถานประกอบการโรงกลึง และหน่วยงานราชการสถานศึกษาท่ีมีหลกัสูตรการเรียนการสอน

เก่ียวกบัการกลึง ท่ีมีท่ีตั้งอยูใ่นเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น จาํนวนทั้งหมด 10 ราย 

3.2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการศึกษาคือการสมัภาษณ์เชิงลึกในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์

ขอ้มูลขั้นปฐมภูมิ โดยรูปแบบแบบท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์เป็นแบบก่ึงโครงสร้าง เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนในเร่ือง

ของความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมท่ีตอ้งการ และเคร่ืองมือการวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป, 5 Force Model, 

STP, และส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)  ในการวิเคราะห์หาความเป็นไปไดด้า้นการตลาด 

3.3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการตลาดในการทาํธุรกิจขายเคร่ืองมืองานกลึง ในเขต

อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  ในหวัขอ้การศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการตลาด  มีการเกบ็ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

3.3.1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

   คือการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ในเชิงลึก มีรูปแบบการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง  

ซ่ึงเป็นการถามท่ีมีความชดัเจน  ดาํเนินการสัมภาษณ์เป็นไปตามลาํดบัขั้นตอนท่ีกาํหนดไว ้ โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ะมาจาก

การจดใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีผูถู้กสัมภาษณ์กล่าวและฟังเสียงจากเคร่ืองอดัเสียงแลว้เขียนออกมาเป็นคาํบรรยาย 

3.3.2. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

   เป็นการศึกษาขอ้มูลจากการศึกษา วิทยานิพนธ์ งานวิจยั  บทความต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งหรือเอกสาร-

อา้งอิงงานวิจยั อินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการสืบคน้จากแหล่งขอ้มูลภายนอก เช่น วารสารหน่วยงานต่างๆ 

3.4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

3.4.1. คดัแยกขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เป็นประเดน็ต่างๆ และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเราตอ้งการศึกษา 
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3.4.2. การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป : เป็นการวิเคราะห์เพ่ือหาผลกระทบท่ีส่งผลกบัอุตสาหกรรมของ

ธุรกิจท่ีผูศึ้กษาสนใจเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลง  จากนั้นหาโอกาสหรือป้องกนัส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

3.4.3. การวิเคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไร : เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือ 5 Forces Model 

เพ่ือวิเคราะห์แรงกดดนัต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อการทาํกาํไรของธุรกิจท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั และหาทางป้องกนั 

3.4.4. การวิเคราะห์ STP : วิเคราะห์เพ่ือหากลุ่มลูกคา้เป้าหมายและตาํแหน่งทางการตลาดของธุรกิจ 

3.4.5. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด : เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีวิเคราะห์เพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทั้ง 7 ดา้น 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 

4.1. สรุปบทสัมภาษณ์ของกลุ่มลูกค้า 

จากการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างโดยการสัมภาษณ์กลุ่มผูป้ระกอบการโรงกลึง จาํนวน 10 ราย  สรุป

ไดด้งัน้ี  ส่วนท่ีหน่ึงคือขอ้มูลทัว่ไปของกิจการ ซ่ึงกิจการต่างๆไดด้าํเนินการตั้งแต่ 3 – 40 ปี  มีพนกังานตั้งแต่ 2 -32 

คน  ลกัษณะงานส่วนใหญ่นั้นเป็นการกลึงงานทัว่ไป, งานซ่อม  และกลึงตามคาํสั่งของลูกคา้  ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้าก

การกลึงเช่น น๊อตทองเหลือง, เพลา, ขอ้เหว่ียง ลูกปืน รวมไปถึงอะไหล่ยนต ์เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 2 คือพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองมือสาํหรับงานกลึง สรุปไดคื้อ สินคา้ท่ีโรงกลึงซ้ือเป็นประจาํ

คือมีดกลึงและดา้มมีด แต่ดา้มมีดมีไม่มากนกัเน่ืองจากมีราคาสูงและสามารถทาํเองได ้ ช่องทางในการเลือกซ้ือมีด

กลึงคือการซ้ือจากรถบริการท่ีมาจาํหน่ายถึงโรงกลึง  รวมไปถึงการสัง่จากตวัแทนจาํหน่ายท่ีกรุงเทพมหานคร  โดย

การเลือกซ้ือเคร่ืองมือจะเลือกซ้ือจากผูจ้าํหน่ายหลายราย  เน่ืองจากผูป้ระกอบการให้ความสําคัญกับราคาท่ี

เหมาะสม และตรงตามความตอ้งการในการใชง้าน ในขณะท่ีผูจ้าํหน่ายบางรายมีราคาท่ีสูงกว่ารายอ่ืน  หรือไม่มี

สินคา้ใหก้บัผูป้ระกอบการก็จะไม่ถูกเลือกซ้ือ โดยความถ่ีในการสั่งซ้ือแต่ละคร้ังมีตั้งแต่อาทิตยล์ะหน่ึงคร้ัง จนไป

ถึง 3 เดือนต่อหน่ึงคร้ัง  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือการท่ีโรงกลึงไดส้ั่งเคร่ืองมือจากกรุงเทพฯ ทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง

ดว้ย  บางคร้ังเกิดปัญหาจากการขนส่ง  ทาํให้เคร่ืองมือนั้นถึงชา้กว่ากาํหนด  จึงทาํให้เสียเวลาในการผลิตและเกิด

ความเสียหาย 

ความตอ้งการของผูซ้ื้อในการเลือกซ้ือเคร่ืองมือสาํหรับงานกลึง  โรงกลึงตอ้งการสินคา้ท่ีตรงกบัความ

ตอ้งการในการใชง้าน  มีรายละเอียดเฉพาะท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงานของลูกคา้  และมีราคาท่ีเหมาะสม  รวมไปถึง

ตอ้งการให้มีรายการแสดงสินคา้ของทางร้านในการเลือกซ้ือและสั่งซ้ือสินคา้ทางโทรศพัท ์หรือช่องทางออนไลน์

ได ้ และมีการขนส่งใหถึ้งมือของลูกคา้  รวมถึงการมีส่วนลดพิเศษสําหรับลูกคา้ประจาํ และในส่วนงานราชการมี

ความตอ้งการใหมี้การใหเ้ครดิต เน่ืองจากตอ้งผา่นข้ึนตอนในการเบิกจ่ายของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ  

4.2. การวเิคราะห์ส่ิงแวดล้อมทัว่ไป (General Environment Analysis) 

ส่งผลกระทบกบัอุตสาหกรรมหรือธุรกิจโดยสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

4.2.1. สภาพแวดลอ้มทางการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factor) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน

การลงทุนในภาคเอกชน คือการกาํหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นกลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต โดย
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อุตสาหกรรมดงักล่าวนั้นมีบทบาทต่อการยกระดบัความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศไทยในอนาคต  ซ่ึงมี

ความเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมจาํหน่ายเคร่ืองมือสําหรับงานกลึงท่ีเป็นกิจการสนบัสนุนการในการผลิตวตัถุดิบ

หรือส่วนประกอบท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมยานยนต ์อิเลก็ทรอนิกส์ และอ่ืนๆท่ีเป็นส่วนหน่ึงในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรม

เป้าหมาย  รวมไปถึงแผนพฒันาจงัหวดัขอนแก่นปี พ.ศ. 2557-2560 ท่ีมีประเดน็ในการพฒันาอุตสาหกรรม เพ่ือมุ่ง

สู่การเสริมสร้างจุดเด่นตามศกัยภาพพ้ืนท่ีอีกดว้ย จึงถือเป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุนในการลงทุนในอุตสาหกรรมจาํหน่าย

เคร่ืองมือสาํหรับงานกลึง ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

4.2.2. สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ (Economic Factor)  เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยไดเ้ขา้สู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งเป็นทางการ ทาํใหภ้าคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นจุดยทุธศาสตร์หน่ึงท่ีน่าสนใจของ

นกัลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยมูลค่าสินคา้ส่งออกและนาํเขา้ผ่านด่านศุลกากรไทย-ลาว ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่า 

353,265.8 ลา้นบาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 22560) ซ่ึงมากกวา่ปีท่ีแลว้ถึงร้อยละ 26.22  ซ่ึงภาคตะวนัออกเฉียง-

เหนือนั้นมีจงัหวดัขอนแก่นเป็นศูนยก์ลางของภูมิและยงัเป็นศูนยก์ลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกดว้ย  จึง

ถือเป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุนในการลงทุนในอุตสาหกรรม 

4.2.3. สภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม  (Social and Culture Factor) สภาพแวดลอ้มทางสังคม

ในปัจจุบนัของจงัหวดัขอนแก่นโดยส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรม เนน้การทาํนา ปลูกออ้ยและผกัต่างๆ  แต่ต่าง

จากอดีตคือไดมี้การจา้งแรงงาน เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีเขา้ร่วมดว้ย เช่นการใชเ้คร่ืองจกัรในการไถนา ทั้งรถไถ

เดินตามและรถแทรกเตอร์ รถเก่ียวข้าว รถปลูกออ้ย (นภาพร อดิวานิชยพงศ์, 2554) ซ่ึงเคร่ืองจกัรกลต่างๆ มี

ช้ินส่วนท่ีผลิตจากการกลึง หากมีการซ่อมบํารุงก็จะส่งมาท่ีโรงกลึง เพราะฉะนั้นจึงถือเป็นจึงถือเป็นปัจจัยท่ี

สนบัสนุนในการลงทุนในอุตสาหกรรม เน่ืองจากอุตสาหกรรมจาํหน่ายเคร่ืองมือสาํหรับงานกลึงเป็นอุตสาหกรรม

ท่ีสนบัสนุนอุตสาหกรรมโรงกลึง 

4.2.4. สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี  (Technological Factor) สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัมีการใชอิ้น-

เตอร์เน็ทอย่างแพร่หลายเหมือนเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์ ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือการคน้ควา้หาความรู้  

เพ่ือความบนัเทิง  รวมไปถึงเพ่ือการทาํธุรกิจหรือท่ีเรียกว่า การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เป็นการทาํ

ธุรกิจท่ีทาํการผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรือการขนส่งผลิตภณัฑแ์ละบริการโดยใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึง

เป็นปัจจยัสนบัสนุนในการลงทุน  เน่ืองจากเป็นช่องทางหน่ึงท่ีลูกคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของสินคา้หรือบริการได้

อย่างตรงจุด สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลไดอ้ย่างทัว่ถึง  และยงัช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถเปิดตลาดใหม่ได ้ หาก

องคก์รในอุตสาหกรรมไดใ้ชเ้ทคโนโลยีน้ีใหเ้ป็นประโยชนก์จ็ะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรม 

4.2.5. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  (Ecology Factor)  จงัหวดัขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ทิศเหนือกบัจงัหวดัอุดรธานี, เลยและหนองบวัลาํภู ทิศใตติ้ดกบัจงัหวดันครราชสีมาและ

บุรีรัมย ์ ทิศตะวนัออกติดกบัจงัหวดักาฬสินธ์ุและมหาสารคาม ทิศตะวนัตกติดกบัจงัหวดัชัยภูมิ และเพชรบูรณ์  

โดยมีทางหลวงหมายเลข 2 : สระบุรี-นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย  ท่ีเป็นเส้นทางหลกัในการ

คมนาคมขนส่งกบัภาคกลางและภาคตะวนัออก  และยงัเป็นส่วนหน่ึงของทางหลวงเอเชียสาย 12  ท่ีมีเสน้ทางไปถึง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และยงัมีโครงการรางรถไฟความเร็วสูง  ซ่ึงจะเช่ือมโยงไปถึงสาธารณรัฐ

ประชาชาจีนอีกดว้ย  ทาํใหส้ะดวกต่อการขนส่งสินคา้ จึงถือเป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุนในการลงทุนในอุตสาหกรรม 
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4.3. การวเิคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไร (Competitive Environment Analysis)  

4.3.1. ภาวะคุกคามจากผูท่ี้มีโอกาสเข้ามาในอุตสาหกรรม (Threat of new entrants)  มีค่อนข้างสูง

เน่ืองจากกาํแพงในการเขา้สู่อุตสาหกรรมตํ่า กล่าวคือการเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่ท่ีจะเขา้มาทาํธุรกิจ

นั้น เพียงแค่มีเงินทุนและท่ีดินและการเขา้ถึงลูกคา้ก็เพียงพอแลว้ เน่ืองจากความตอ้งการของลูกคา้หลกัๆ มีเพียงการ

ท่ีสินคา้ถูกตอ้งตามรายละเอียดเฉพาะท่ีตอ้งการ มีคุณภาพ  ราคาเหมาะสมและสามารถส่งถึงมือลูกคา้ไดต้รงเวลา  

หากผูป้ระกอบการรายใหม่มีวิธีการในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

4.3.2. การแข่งขันในอุตสาหกรรม (Rivalry Among Existing Firms) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น  ในปัจจุบันมีแข่งขนัไม่รุนแรงมากนัก  เน่ืองจากผูป้ระกอบการท่ีแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันมี

จาํนวนนอ้ย  จึงทาํใหก้ารแข่งขนัในอุตสาหกรรมมีภาวะคุกคามนอ้ย 

4.3.3. ภาวะคุกคามจากสินคา้ทดแทน (Threat of Substitute Products )  มีภาวะคุกคามน้อย  เน่ืองจาก

เคร่ืองมือสาํหรับงานกลึงเป็นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นลกัษณะงานต่างๆท่ีเฉพาะ  ไม่สามารถหาสินคา้อ่ืนมาใช้

ทดแทนได ้ อยา่งเช่น  มีดกลึง  กต็อ้งใชมี้ดกลึงท่ีมีรายละเอียดเฉพาะในการกลึงวตัถุดิบแต่ละประเภท 

4.3.4. อาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อ (Bargaining Power of Buyers) มีภาวะคุกคามมาก  เน่ืองจากมีทั้งคู่แข่ง

ทางตรงท่ีเป็นผูค้า้รายใหญ่ในจงัหวดัขอนแก่น และคู่แข่งทางออ้มท่ีมีท่ีตั้งโรงงานอยู่นอกเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั

ขอนแก่น  แต่สามารถส่งตวัแทนจาํหน่ายให้เขา้ถึงกลุ่มของผูซ้ื้อได ้ ทาํให้ผูซ้ื้อนั้นสามารถมีตวัเลือกในการซ้ือ

สินค้าและมีการต่อรองได ้

4.3.5. อาํนาจต่อรองของผูข้าย (Bargaining Power of  Suppliers)  ผูผ้ลิตเคร่ืองมือสาํหรับงานกลึงมีเป็น

จาํนวนมาก ทาํใหผู้ป้ระกอบการจาํหน่ายเคร่ืองมือสาํหรับงานกลึงนั้นมีอาํนาจในการต่อรองกบัผูผ้ลิตไดม้าก  สามารถ

เลือกผูผ้ลิตวตัดุดิบได ้ และยงัสามารถซ้ือวตัถุดิบในราคาท่ีถูกและไดรั้บคุณภาพและรายละเอียดเฉพาะตามตอ้งการ 

4.4. แนวคิดการแบ่งส่วนตลาด  การกาํหนดตลาดเป้าหมาย และการกาํหนดจุดยืนทางการตลาด 

(Market Segmentation, Market Targeting and Market  Positioning) 

4.4.1. การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)  เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามภูมิศาสตร์และพฤติกรรม

การบริโภค ซ่ึงตั้งเป้าหมายเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการและส่วนงานราชการท่ีมีท่ีตั้งขององคก์รอยูใ่นเขตอาํเภอเมือง  

จงัหวดัขอนแก่นและมีความตอ้งการในการซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์งานกลึง เช่น มีดกลึง ดา้มมีด ยนัศูนย ์เป็นตน้       

4.4.2. ตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) เป็นการกาํหนดตลาดในส่วนของสถานประกอบการโรงกลึง  

และสถาบนัการศึกษาท่ีมีหลกัสูตรการเรียนการสอนเก่ียวกบัการกลึง ท่ีมีท่ีตั้งอยูใ่นเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  

โดยคาํนึงถึงคุณภาพและความความตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้ 

4.4.3. ตาํแหน่งของตลาด (Market Positioning) เป็นการกาํหนดตาํแหน่งของสินคา้และบริการใหเ้กิดข้ึน 

ในใจของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งการใหลู้กคา้มองเห็นถึงสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ตรงตามรายละเอียดท่ีช้ีเฉพาะท่ีลูกคา้ตอ้งการ  และ 

การจดัส่งท่ีตรงเวลา 

4.5. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด  สําหรับธุรกจิบริการ (Service Marketing Mix) 

จากการสัมภาษณ์ของกลุ่มสถานประกอบการโรงกลึง และหน่วยงานราชการสถานศึกษาท่ีมีหลกัสูตร

การเรียนการสอนเก่ียวกบัการกลึงทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคา้คือ สินคา้ท่ีซ้ือเป็นปําจาํคือ มีดกลึง 

ช่องทางในการเลือกซ้ือมีดกลึงคือการซ้ือจากรถบริการ การสัง่จากตวัแทนจาํหน่าย โดยเลือกซ้ือจากผูจ้าํหน่ายหลาย



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชีคร้ังท่ี  5                                                                      443 

 
 
ราย  เพราะตอ้งการราคาท่ีเหมาะสม และตรงตามความตอ้งการในการใชง้าน ความถ่ีในการสัง่ซ้ือแต่ละคร้ังมีตั้งแต่

อาทิตยล์ะหน่ึงคร้ัง จนไปถึง 3 เดือนต่อหน่ึงคร้ัง  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนค่าใชจ่้ายในการขนส่งดว้ย  บางคร้ังเกิดปัญหาจาก

การขนส่ง  ทาํใหเ้คร่ืองมือนั้นถึงชา้กว่ากาํหนด  และความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีคาดหวงัต่อร้านจาํหน่ายเคร่ืองมือ

สําหรับงานกลึงว่า สินคา้ตอ้งมีให้ตรงกบัการใชง้าน และมีราคาเหมาะสม  รวมไปถึงตอ้งการให้มีรายการแสดง

สินคา้ของทางร้านในการเลือกซ้ือและสั่งซ้ือสินคา้ทางโทรศพัท ์หรือช่องทางออนไลน์ได ้ และมีบริการการขนส่ง  

รวมถึงการมีส่วนลดพิเศษสาํหรับลูกคา้ประจาํ และในส่วนงานราชการมีความตอ้งการใหมี้การใหเ้ครดิต เน่ืองจาก

ตอ้งผา่นข้ึนตอนในการเบิกจ่ายของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ ทาํใหผู้ศึ้กษาไดใหเ้คร่ืองมือในการจดัการทางการตลาดท่ีเรียกว่า 

7P’s มาใชเ้พ่ือเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย  ทาํใหลู้กคา้พึงพอใจและส่ือสารคุณค่าของ

ธุรกิจไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4.5.1. ผลิตภณัฑ ์ (Product)  จาํหน่ายในส่วนเคร่ืองมือท่ีใชง้านงานกลึง  โดยเนน้เนน้ไปท่ี การจาํหน่าย

มีดกลึง  โดยมีขนาดและเกรดใหต้รงตามลกัษณะงานของลูกคา้  

4.5.2. ราคา (Price)  ราคาของมีดกลึงจะมีดว้ยกนัหลายราคาดว้ยกนัโดยแบ่งตามเกรด และลกัษณะการ

ใชง้าน  โดยราคาเร่ิมตน้ประมาณ 150 บาท  โดยจะเปรียบเทียบใหมี้ราคาตํ่ากวา่หรือเท่ากบัคู่แข่ง 

4.5.3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ท่ีตั้งของร้านอยู่ท่ี บ.ดอนบม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น  มี

เน้ือท่ีประมาณ 800 ตารางเมตร เนน้การบริการขนส่งสินคา้ถึงสถานประกอบการของลูกคา้  และวางรายการสินคา้

ของร้านท่ีสถานประกอบต่างๆ  เพ่ือให้ผูป้ระกอบการสามารถดูรายการสินคา้และสั่งซ้ือสินคา้ไดท้างโทรศพัท ์ 

และช่องทางทางอินเตอร์เน็ต 

4.5.4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  มีการให้ส่วนลดสําหรับลูกคา้ประจาํ  ท่ีมีการติดต่อซ้ือขาย

มากกว่า 1 คร้ัง  และมีการทาํการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์โดยเขา้ถึงตวัผูป้ระกอบการ  และผ่านทางช่องทาง

อินเตอร์เน็ต 

4.5.5. พนกังานท่ีใหบ้ริการ (People)  พนกังานท่ีร้านจาํหน่ายเคร่ืองมือเป็นส่วนสาํคญัในการดาํเนินการ

เน่ืองจากเป็นส่วนท่ีตอ้งพบปะกบัลูกคา้  ดงันั้นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือต่างๆเป็นอย่างดีและมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี

กบัลูกคา้   

4.5.6. กระบวนการ (Process) ใหค้วามสาํคญักบักระบวนการจดัส่งสินคา้ใหก้บัสถานประกอบการ และ

สินคา้ท่ีไดรั้บตอ้งถูกตอ้งครบถว้น  ดงันั้นกระบวนการทาํงานจึงเร่ิมตั้งแต่การสั่งสินคา้จนถึงส่งมอบใหถึ้งมือของ

ลูกคา้  ตอ้งเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.5.7. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence)  ทางร้านมีการตกแต่งร้านท่ีสะอาด  เป็น

ระเบียบ  จดัวางสินคา้อย่างเป็นหมวดหมู่สามารถหาสินคา้ไดง่้ายและหยิบจบัไดส้ะดวก และมีบริเวณจอดรถท่ีอยู่

หนา้ร้านไม่มีส่ิงกีดขวาง  เพ่ือแสดงถึงจุดยืนทางการตลาดท่ีเนน้การส่งสินคา้ตรงเวลา 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

การศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการตลาดในการลงทุนทาํธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือสาํหรับงานกลึง ในเขต

อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น เป็นการศึกษาถึงการมองหาช่องทางหรือโอกาสในการลงทุนทาํธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือ 
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สาํหรับงานกลึง ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ รวมถึงการสัมภาษณ์เพ่ือสํารวจ

ความตอ้งการของลูกกลุ่มคา้เป้าหมาย  ซ่ึงสามารถสรุปผลไดว้่า  จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไปท่ีไม่สามารถ 

ควบคุมไดจึ้งสามารถทาํไดเ้พียงป้องกนัหรือหาโอกาสจากสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงในการวางแผนทาํธุร-กิจ  ซ่ึง

จากสภาพแวดลอ้มทางการเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม เทคโนโลยี และทางกายภาพ ลว้น

แลว้แต่ส่งผลท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมเคร่ืองมือสําหรับงานกลึง  ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีดีในการลงทุน  รวมไปถึงการ

วิเคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไรในอุตสาหกรรม ท่ีวิเคราะห์โดยเคร่ืองมือ 5 Force Model ผลปรากฏว่า แรง

กดดนัท่ีส่งมากท่ีสุดในอุตสาหกรรมน้ีคือภาวะคุกคามจากผูท่ี้มีโอกาสเขา้มาในอุตสาหกรรม เน่ืองจากเพียงแค่มีเงิน

ลงทุนก็สามารถเข้ามาทาํไดแ้ลว้ และภาวะคุกจากอาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อ  เน่ืองจากจากการสัมภาษณ์พบว่ามี

ช่องทางใหผู้ซ้ื้อเลือกซ้ือมากมาย เพราะฉะนั้นจึงหาวิธีท่ีจะเขา้ไปอยูใ่นใจของลูกคา้ใหไ้ดเ้ป็นส่ิงสาํคญั ซ่ึงแรงอ่ืนๆ

ไม่ส่งผลกระทบมากนกั  เน่ืองจากการการแข่งขนัในอุตสาหกรรมเดียวกนันอ้ย และไม่มีสินคา้ท่ีสามารถทดแทน

กนัได ้รวมไปถึงอาํนาจในการต่อรองจากผูข้ายก็นอ้ยดว้ยเน่ืองจากมีผูผ้ลิตเป็นจาํนวนมาก ทาํให้มีตวัเลือกในการ

ซ้ือสินคา้ไดม้าก  เม่ือทราบถึงสภาพแวดลอ้มท่ีไม่สามารถควบคุมไดข้องอุตสาหกรรมจาํหน่ายเคร่ืองมือสําหรับ

งานกลึงและวิเคราะห์ถึงโอกาสและการหาทางป้องกนัแลว้ ขั้นตอนต่อไปเป็นการศึกษาภายในองค์กรท่ีสามารถ

ควบคุมไดซ่ึ้งเร่ิมจากการแบ่งส่วนตลาดเป็นการแบ่งตามภูมิภาคและพฤติกรรมการบริโภค โดยตลาดเป้าหมายเป็น

สถานประกอบการโรงกลึง และสถานศึกษาท่ีมีหลกัสูตรเก่ียวกบัการกลึง ในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น โดย

จุดยืนทางการตลาดของร้านจะทาํใหลู้กคา้นึกถึงในเร่ืองของสินคา้มีคุณภาพ ตรงตามการใชง้านของลูกคา้ และการ

ขนส่งสินคา้ท่ีตรงต่อเวลา  และจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัพฤติกรรมและความตอ้งการของบริโภค ทาํ

ให้ทราบว่าผูบ้ริโภคตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีสินคา้ท่ีตรงตามลกัษณะงานของลูกคา้ ราคาเหมาะสม  และมี

ช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีเขา้ถึงลูกคา้  ทางผูศึ้กษาจึงใชเ้คร่ืองมือ 7P’s ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี ทาํใหลู้กคา้

เกิดความพึงพอใจและสามารถส่ือสารและประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัตาํแหน่งทางการตลาดของร้านได ้โดยจะเนน้มีด

กลึงเป็นผลิตภณัฑห์ลกัของสินคา้ภายในร้าน โดยเนน้ความหลากหลายตามลกัษณะการใชง้าน มีราคาท่ีย่อมเยา  มี

ท่ีตั้งร้านอยู่ท่ี บ.ดอนบม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น การตกแต่งร้านเน้นการหาสินคา้ไดง่้าย หยิบจบัสะดวก มี

บริเวณจอดรถอยู่หนา้ร้าน  พนกังานท่ีใหบ้ริการกเ็ป็นพนกังานท่ีมีความรู้เก่ียวกบังานกลึงและมีรายการสินคา้ วางไวท่ี้

โรงกลึงทุกแห่ง สามารถสั่งสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตหรือทางโทรศพัท์ได ้ รวมไปถึงการมีบริการจดัส่งสินคา้และรถ

บริการท่ีสามารถนาํสินคา้ไปจาํหน่ายถึงโรงกลึงได ้อีกทั้งยงัมีส่วนลดให้กบัลูกคา้ประจาํเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี

ระหว่างร้านและลูกคา้ และท่ีสําคญัคือการให้ความสําคญักบักระบวนการจดัส่งสินคา้ให้กบัสถานประกอบการ และ

สินคา้ท่ีไดรั้บตอ้งถูกตอ้งครบถว้นและตรงเวลา  ซ่ึงจากการวิเคราะห์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้  ผูศึ้กษาจึงพิจารณาว่ามีความ

เป็นไปไดใ้นการลงทุนทาํธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือสาํหรับงานกลึง ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  ดา้นการตลาด 

 

ข้อเสนอแนะ 

 เน่ืองจากระยะเวลาท่ีจาํกดัทาํใหศึ้กษาไดเ้พียงดา้นการตลาดเพียงดา้นเดียว  ควรจะศึกษาใหค้รบทั้ง 4 ดา้น คือ

ดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค ดา้นการจดัการและดา้นการเงิน  เพ่ือใหมี้ขอ้มูลในการตดัสินใจในการลงทุนมากท่ีสุด  
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การศึกษาความพงึพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ                                           

ของพนักงานธนาคาร ABC ฝ่ายอนุมตัสิินเช่ือลูกค้าผู้ประกอบการและสินเช่ือที่อยู่

อาศัย สาขาแจ้งวฒันะ 

A Study of job satisfaction and organizational commitment among employees        

ABC Bank approves loans customers entrepreneurs and mortgages. 

Chaengwattana branch 

ณฐัชา จันทวงษ์0

1 และ รวดิา วริิยกจิจา1

2 

Natcha  Juntawong and Rawida Wiriyakitjar 

บทคดัย่อ 

การศึกษาความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานธนาคาร ABC ฝ่ายอนุมติัสินเช่ือลูกคา้

ผูป้ระกอบการและสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั สาขาแจง้วฒันะโดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของความพึงพอใจใน

งานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคาร ABC ฝ่ายอนุมติัสินเช่ือลูกคา้ผูป้ระกอบการและสินเช่ือท่ี

อยู่อาศยั สาขาแจง้วฒันะ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาองค์การ โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม การ

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ีค่าร้อย

ละค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและหาค่าประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียรสัน ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรอิสระคือความพึง

พอใจในงานของพนกังานธนาคาร ABC ฝ่ายอนุมติัสินเช่ือลูกคา้ผูป้ระกอบการและสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั สาขาแจง้วฒันะ

โดยรวม อยู่ในระดบัดี ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัความพึงพอใจ 9 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นงาน ดา้นค่าจา้ง ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บ

การเล่ือนขั้ นหรือเล่ือนตําแหน่ง ด้านการยอมรับ ด้านผลประโยชน์ ด้านสภาพการทํางาน ด้านหัวหน้าหรือ

ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเพ่ือนร่วมงาน ดา้นองค์การและการจดัการหรือการบริหาร มีความสัมพนัธ์ระสูง และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั 

คาํสาํคัญ : ความสัมพันธ์, ความพึงพอใจในงาน, ความผูกพัน 

Abstract 

This research of organizational commitment between job satisfaction that affects organizational commitment of ABC 

Bank employees, credit approval, customers, entrepreneurs and mortgages. Chaengwattana branch The objectives of 

this study to investigate the relationship of job satisfaction that influenced organizational commitment of ABC Bank 

employees. Credit approval for customers, entrepreneurs and mortgages. Chaengwattana branch To guide the 

development of the organization. Data collection using questionnaires and data analysis by SPSS program. The study 

indicated that good overall job satisfaction and performance were highly correlated. 

Keywords: relationship, job satisfaction, engagement 
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1.  บทนํา 

 

     บุคลากรท่ีมีความผูกพนัต่อองค์การจะปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์และ

ปฏิบติังานกบัองคก์รในระยะเวลายาวนานเท่าท่ีองคก์รตอ้งการ (สาํราญ บุญรักษา 2539 : 42) องคก์รใดก็ตาม หาก

บุคคลในองคก์รไม่มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานก็เป็นมูลเหตุท่ีทาํใหผ้ลงานและผลการปฏิบติังานตํ่า คุณภาพ

ของงานลดลง เกิดปัญหาการขาดงาน ลาออกจากงาน นอกจากน้ีความพึงพอใจในการปฏิบติังานยงัเป็นเคร่ืองหมาย

แสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบติังานและภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองค์กรดว้ยธนาคาร ABC ฝ่ายอนุมติัสินเช่ือ

ลูกคา้ผูป้ระกอบการและสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั สาขาแจง้วฒันะ เป็นธนาคารเอกชน ท่ีใหบ้ริการธุรกรรมทางการเงินท่ีมี

ความสําคญั ประกอบกบัภายในองค์การต่างก็มีภารกิจหน้าท่ีท่ีปฏิบติัแตกต่างกนัออกไปตามโครงสร้างอาํนาจ

หน้าท่ี ท่ีแต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบ ตามลักษณะโครงสร้าง ธนาคาร ABC ฝ่ายอนุมัติ สินเช่ือลูกค้า

ผูป้ระกอบการและสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั สาขาแจง้วฒันะ ให้บริการเก่ียวกบัสินเช่ือทั้งธุรกิจขนาดเลก็รวมไปถึงธุรกิจ

ขนาดใหญ่และใหบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั รวมไปถึงการวิเคราะห์ขอ้มูลลูกคา้ ขั้นตอนการพิจารณาเช่ือสินใหลู้กคา้ 

ธนาคาร ABC ฝ่ายอนุมติัสินเช่ือลูกคา้ผูป้ระกอบการและสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั สาขาแจง้วฒันะ คาดหวงักบับุคคลากร 

ให้มีความรับผิดชอบและความจงรักภกัดีต่อองคก์าร เพ่ือให้การทาํงานสําเร็จบรรลุเป้าหมายขององค์การท่ีตั้งไว ้

โดยมีวตัถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานธนาคาร ABC ฝ่ายอนุมติัสินเช่ือ

ลูกคา้ผูป้ระกอบการและสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั สาขาแจง้วฒันะ  เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อ

ความผูกพนัของพนักงานธนาคาร ABC ฝ่ายอนุมติัสินเช่ือลูกคา้ผูป้ระกอบการและสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั สาขาแจง้

วฒันะและเพ่ือศึกษาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาการดาํเนินงานขององคก์ารเพ่ือการความพึงพอใจใหเ้กิด

ข้ึนกบับุคลากรท่ีจะส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

 

2.  ทบทวนวรรณกรรม 

 

     ความผกูพนัต่อองคก์ร หมายถึง ความผกูพนัทางทศันคติ หรือการท่ีคนๆ หน่ึงจะแสดงตนและมีส่วนเก่ียวขอ้งใน

องคก์รใดๆ ความผูกพนัต่อองคก์รมีความหมายท่ีกวา้งกว่าความพอใจในงาน เพราะจะเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารทั้งหมด

มิใช่เพียงแค่ตวับุคคล และความผกูพนัต่อองคก์รจะมีความมัน่คงมากกวา่ความพอใจในงาน เพราะวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนวนั

ต่อวนันั้นจะไม่ทาํใหค้วามผกูพนัลดลงไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Mowday, Porter and Steers (1982: 27) และ Northcraft 

and Neale (1990: 464-465) ท่ีไดก้ล่าวถึงความผูกพนัต่อองคก์ร ว่า คือความสัมพนัธ์อย่างลึกซ้ึงแน่นแฟ้นระหว่าง

บุคคลใดบุคคลหน่ึงกบัองคก์รใดองคก์รหน่ึง เป็นการแสดงออกท่ีมากกว่าความจงรักภกัดีท่ีเกิดข้ึนตามปกติ เพราะ

เป็นความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นและผลกัดนัให้บุคคลเต็มใจท่ีจะอุทิศตวัเองเพ่ือสร้างสรรค์ให้องค์กรดีข้ึน Steers 

(1977) กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์กรเป็นความเหนียวแน่นของความสัมพนัธ์ท่ีดีของพนกังานท่ีมีต่อองคก์รและ

เก่ียวขอ้งกบัองคก์ร ซ่ึงความผูกพนัต่อองคก์รจะประกอบดว้ยลกัษณะ 3 ประการ คือ 1. ความเช่ือมัน่และยอมรับใน

เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร หมายถึง การท่ีบุคลากรยอมรับแนวทางการปฏิบติังาน เพ่ือใหส้าํเร็จตามเป้าหมาย 

และมีค่านิยมของตนท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยมขององคก์ร 2. ความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอย่างเต็มกาํลงัสามารถ
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เพ่ือประโยชน์ขององค์กร หมายถึง การใชค้วามสามารถ ความพยายามของตนอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้งานขององค์กร

ประสบความสําเร็จ 3. ความตอ้งการท่ีจะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์กรต่อไป หมายถึง ความต้องการของ

บุคลากรท่ีมีความสมคัรใจท่ีจะอยู่ปฏิบติังานในองค์กรถึงแมว้่าจะไดรั้บขอ้เสนอท่ีดีกว่าจากองค์กรอ่ืน ถึงแมว้่า

องค์กรจะเกิดสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ พนักงานจะไม่คิดหรือมีความต้องการท่ีจะลาออกจากองค์กรและ

โดยทัว่ไปแลว้ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ถือเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหบุ้คลากรมีความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์รและ

งานท่ีทาํ รวมถึงเป็นแรงผลกัดนัท่ีช่วยให้บุคลากรนั้นมีความตั้งใจในการปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ ทาํให้

เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือเป้าหมายท่ีองคก์รไดต้ั้งไว ้ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคน

อ่ืนๆ (2541 : 95-96) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังานว่าเป็นทศันคติของคนใดคนหน่ึงท่ีมีต่อ

งานของเขา คนท่ีมีความพึงพอใจงานสูง จะมีทัศนคติในทางบวกต่องาน ตรงขา้มกบัคนท่ีไม่พอใจในงานจะมี

ทศันคติในทางลบ ซ่ึงอาจมองไดจ้ากทศันคติโดยรวมทั้งหมด หรือวดัจากความพึงพอใจในงานท่ีมุ่งเฉพาะส่วนท่ี

สาํคญั เช่น งานท่ีทาํ เพ่ือร่วมงาน ค่าจา้ง สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เป็นตน้ ตามแนวคิดของ Edwin Locke 1968 

ไดจ้าํแนกองค์ประกอบไวท้ั้งหมด 9 ดา้น ดงัน้ี 1. ดา้นงาน เป็นองค์ประกอบอนัดบัแรกท่ีทาํให้คนพอใจ หรือไม่

พอใจ หมายถึง คนนั้นชอบงานหรือไม่ ถา้ชอบและมีความสนในก็จะมีความพอใจในงานสูง นอกจากน้ี งานนั้นทา้

ทายหรืองานนั้นมีโอกาสให้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ไดห้รือไม่ หรืองานนั้นยากง่ายเหมาะสมกบัคนหรือไม่ ปริมาณงาน

มากเวลาน้อย หรืองานนั้นส่งเสริมให้ผูท้ามีโอกาสเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ไดห้รือไม่ ส่งเสริมให้ผูท้ามีโอกาสประสบ

ความสําเร็จหรือไม่ เป็นตน้ 2. ดา้นค่าจา้ง หมายถึง เป็นเงินหรืออย่างหน่ึงอย่างใดท่ีลูกจา้งสามารถนาํไปใช้เป็น

เคร่ืองมือในการบาํบดัความตอ้งการของตนได ้ค่าจา้งท่ีเหมาะสม ยติุธรรมและเท่าเทียมกนั จะทาํใหค้นเกิดความพึง

พอใจ 3. ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บการเล่ือนขั้นหรือเล่ือนตาํแหน่ง หมายถึง ลูกจา้งหรือคนทาํงานจะไดรั้บพิจารณา

เล่ือนขั้นหรือเล่ือนตาํแหน่งสูงข้ึนไป ซ่ึงส่ิงน้ีคือความหวงัท่ีจะไดรั้บจากนายจา้งหรือผูบ้ริหาร ซ่ึงในการเล่ือนขั้น

หรือเล่ือนตาํแหน่ง ตอ้งพิจารณาถึงความยติุธรรมและเป็นเกณฑท่ี์ทุกคนยอมรับได ้4. ดา้นการยอมรับ หมายถึง การ

ยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหารและเพ่ือนร่วมงานเป็นส่ิงท่ีบุคคลทาํงานตอ้งการและทาํให้เกิดความพึง

พอใจได ้5. ดา้นผลประโยชน์ หมายถึง ผลประโยชน์หรือส่ิงตอบแทนท่ีบุคคลรับหรือคาดหวงัจะไดรั้บจากการ

ทาํงาน เช่น โบนัส วนัหยุดพกัผ่อน ค่ารักษาพยาบาล เป็นตน้ 6. ดา้นสภาพการทาํงาน หมายถึง ท่ีเก่ียวขอ้งกับ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานดา้นกายภาพ เช่น อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ ความช้ืน แสง เสียง สภาพห้องทาํงาน 

ท่ีตั้งองคก์ร เป็นตน้ 7. ดา้นหวัหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง หวัหนา้ลกัษณะต่างๆ จะมีอิทธิพลต่อผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบั

บญัชา เช่น หวัหนา้ท่ีมุ่งงานมากกจ็ะคาดหวงัใหลู้กนอ้งมุ่งงานอยา่งเดียวจนหวัหนา้ขาดมนุษยส์ัมพนัธ์ ซ่ึงลูกนอ้งท่ี

พบหัวหนา้ประเภทน้ี จะเกิดความพึงพอใจในการทาํงานหรือไม่พึงพอใจก็ตอ้งข้ึนอยู่กบัการปรับตวัของลูกน้อง

เป็นสาํคญั 8. ดา้นเพ่ือนร่วมงาน หมายถึง จะส่งเสริมหรือหยดุย ั้งความพึงพอใจในการทาํงานของบุคคลไดอ้ยา่งมาก 

เช่น ถา้หากมีเพ่ือร่วมงานท่ีมีความสามารถสูงเป็นมิตรพร้อมช่วยเหลือคนอ่ืน บุคคลนั้นก็จะเกิดความพึงพอใจใน

การทาํงานมากกว่าคนอ่ืน 9. ดา้นองคก์ารและการจดัการหรือการบริหาร หมายถึง นโยบายและการจดัการ หรือการ

บริหารภายในองค์การท่ีสําคญัประการหน่ึง เช่นมีการวางแผนนโยบายแน่นอน หรือไม่เก่ียวกบัการจ่ายค่าแรง 

สวสัดิการลูกจา้งหรือเกณฑพิ์จารณาความดี ความชอบ เป็นตน้ 

    ในการศึกษาคร้ังน้ีไดร้วบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของ

พนกังานธนาคาร ABC ฝ่ายอนุมติัสินเช่ือลูกคา้ผูป้ระกอบการและสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั สาขาแจง้วฒันะ ตามแนวคิด
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และทฤษฏีดงัต่อไปน้ี ธนรัฐ นาทอง, 2556 ไดท้าํการศึกษาการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัในองคก์รของ

พนักงานธนาคารออมสินภาค5 พบว่าความผูกพนัต่อองค์การ มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัในระดบัสูง และ

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั รพีพรรณ สุพรรณพฒัน์, 2554 ไดท้าํการศึกษาการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในงานและ

ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมโซฟิเทล เซนทาราแกรนด ์กรุงเทพมหานคร พบวา่ระดบัความพึงพอใจ

ในงาน และระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร มีความพึงพอใจในงานในแต่ละดา้นในระดบัค่อนขา้งสูง และพบว่าความ

ผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัค่อนขา้งสูงถึงระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 

3.  วธีิการศึกษา 

     การวิจยัในเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในงานของพนกังานธนาคาร ABC ฝ่ายอนุมติัสินเช่ือลูกคา้ผูป้ระกอบการ

และสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั สาขาแจง้วฒันะ โดยประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานธนาคาร ABC ฝ่ายอนุมติั

สินเช่ือลูกคา้ผูป้ระกอบการและสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั สาขาแจง้วฒันะ ทั้งหมด 196 คนโดยวิจยัจะดาํเนินการโดยการใช้

แบบสอบถามเชิงสาํรวจ(Survey Research)โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัปัจจยั

ส่วนบุคคลส่วนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในงาน ส่วนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์าร และ

ทาํการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ทาํการทดสอบค่าความเช่ือมัน่(Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 

(Coefficient Of Alpha) ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดก้าํหนดค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าท่ีระดบั 0.741 ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามมี

ความเช่ือมัน่และไดคุ้ณภาพจากนั้นไดน้าํขอ้มูลทั้งหมดมาเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการประมวลผลดว้ยโปรแกรม

สาํเร็จรูป และคาํนวณหาค่าทางสถิติ สถิติท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี(Frequency) ,ค่าร้อยละ 

(Percentage) ,ค่าเฉล่ีย (Mean) ,  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)และค่าประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียรสัน 

(Pearson’s Correlation Coefficient : r) 

 

กรอบแนวคิด 

                         ตวัแปรอสิระ                    ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปัจจยัด้านความพงึพอใจในงาน 9 ด้าน 

1. ดา้นงาน 

2. ดา้นค่าจา้ง  

3. ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บการเล่ือนขั้นหรือ              

   เล่ือนตาํแหน่ง 

4. ดา้นการยอมรับ 

5. ดา้นผลประโยชน ์ 

6. ดา้นสภาพการทาํงาน  

7. ดา้นหวัหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชา 

8. ดา้นเพ่ือนร่วมงาน  

9. ดา้นองคก์ารและการจดัการหรือการบริหาร 

อ้างองิ : Edwin Locke,1968 

 

 

 

ความผูกพนัต่อองค์การ 3 ด้าน 

1. ด้าน ความเช่ื อมั่น และการยอม รับ ใน

เป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 

2. ดา้นความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่ง

เตม็กาํลงัสามารถเพ่ือประโยชนข์ององคก์าร 

3. ด้านความต้องการท่ีจะคงอยู่เป็นสมาชิก

ภาพขององคก์ารต่อไป 

อ้างองิ : Steers,1977 
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4.   ผลการศึกษา 

     1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ของพนกังานธนาคาร ABC ฝ่ายอนุมติัสินเช่ือลูกคา้ผูป้ระกอบการและ

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั สาขาแจง้วฒันะ จากการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75.50 มีอาย ุ20 - 30 ปี 

คิดเป็นร้อยละ52.60 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 90.30 มีรายไดต่้อเดือน 15,001-20,000 บาท คิด

เป็นร้อยละ 73.00 อยู่ในระดบัตาํแหน่งปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 71.90 และมีระยะเวลาในการทาํงาน 1 - 5 ปี คิด

เป็นร้อยละ 57.10  

     2. ดา้นความพึงพอใจในงาน ของพนกังานธนาคาร ABC ฝ่ายอนุมติัสินเช่ือลูกคา้ผูป้ระกอบการและสินเช่ือท่ีอยู่

อาศยั สาขาแจง้วฒันะ ประกอบดว้ย 9 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นงาน ดา้นค่าจา้ง ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บการเล่ือนขั้นหรือเล่ือน

ตาํแหน่ง ดา้นการยอมรับ ด้านผลประโยชน์ ด้านสภาพการทํางาน ด้านหัวหน้าหรือผูบ้ังคบับัญชา ด้านเพ่ือน

ร่วมงาน ดา้นองคก์ารและการจดัการหรือการบริหาร ผลการวิจยัพบวา่ความพึงพอใจในงาน ของพนกังานธนาคาร 

ABC ฝ่ายอนุมติัสินเช่ือลูกคา้ผูป้ระกอบการและสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั สาขาแจง้วฒันะ โดยรวม อยู่ในระดบัดี 3.89 

สามารถจาํแนกออกเป็นปัจจยัและรายดา้นไดด้งัน้ี 1. ดา้นงาน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.62 2. ดา้นค่างจา้ง พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.81 3. ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บ

การเล่ือนขั้นหรือเล่ือนตาํแหน่ง พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.99 4. ดา้นการยอมรับ 

พบวา่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 5. ดา้นผลประโยชน์ พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

ดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 6. ดา้นสภาพการทาํงาน พบวา่ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 7. 

ดา้นหวัหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 8. ดา้นเพ่ือนร่วมงาน พบว่า 

มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 9. ดา้นองคก์ารและการจดัการหรือการบริหาร มีความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 

     3. ดา้นความผูกพนัต่อองคก์าร ของพนกังานธนาคาร ABC ฝ่ายอนุมติัสินเช่ือลูกคา้ผูป้ระกอบการและสินเช่ือท่ี

อยูอ่าศยั สาขาแจง้วฒันะ ประกอบดว้ยความผูกพนั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือมัน่และการยอมรับในเป้าหมาย และ

ค่านิยมขององค์การ ดา้นความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างเต็มกาํลงัสามารถเพ่ือประโยชน์ขององค์การมี

ความสาํคญัมากท่ีสุด ดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกภาพขององคก์ารต่อไป และดา้นความเช่ือมัน่และการ

ยอมรับในเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์าร ผลการวิจยัพบวา่ความผูกพนัต่อองคก์าร ของพนกังานธนาคาร ABC 

ฝ่ายอนุมติัสินเช่ือลูกคา้ผูป้ระกอบการและสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั สาขาแจง้วฒันะ โดยรวม อยู่ในระดบัดี 3.70 สามารถ

จาํแนกออกเป็นปัจจยัและรายดา้นไดด้งัน้ี 1. ดา้นความเช่ือมัน่และการยอมรับในเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์าร 

พบว่า พนกังานธนาคาร ABC ฝ่ายอนุมติัสินเช่ือลูกคา้ผูป้ระกอบการและสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั สาขาแจง้วฒันะ มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 2. ดา้นความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอย่างเต็มกาํลงัสามารถเพ่ือ

ประโยชนข์ององคก์ารมีความสาํคญัมากท่ีสุด ดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกภาพขององคก์ารต่อไป พบว่า 

พนกังานธนาคาร ABC ฝ่ายอนุมติัสินเช่ือลูกคา้ผูป้ระกอบการและสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั สาขาแจง้วฒันะ มีความคิดเห็น

อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 3. ดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป พบว่า 

พนกังานธนาคาร ABC ฝ่ายอนุมติัสินเช่ือลูกคา้ผูป้ระกอบการและสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั สาขาแจง้วฒันะ มีความคิดเห็น

อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 ส่วนท่ี 4 ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคาร ABC ฝ่ายอนุมติัสินเช่ือลูกคา้ผูป้ระกอบการและสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั สาขาแจง้
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วฒันะ ผลการวิจยัพบว่าความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานธนาคาร ABC ฝ่าย

อนุมติัสินเช่ือลูกคา้ผูป้ระกอบการและสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั สาขาแจง้วฒันะในระดบัสูงท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

เท่ากบั 0.741 (r=0.741) ซ่ึงในดา้น ดา้นองคก์ารและการจดัการหรือการบริหารในระดบัปานสูง (r=0.712) รองลงมา 

คือ ดา้นหวัหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชา ในระดบัสูง (r=0.619) ดา้นสภาพการทาํงาน ในระดบัปานกลาง (r=0.591) ดา้น

ผลประโยชน์  ในระดบัปานกลาง (r=0.581) ดา้นงานในระดบัปานกลาง (r=0.493) ดา้นค่าจา้ง ในระดบัปานกลาง 

(r=0.490) ดา้นเพ่ือนร่วมงาน ในระดบัปานกลาง (r=0.452) ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บการเล่ือนขั้นหรือเล่ือนตาํแหน่ง 

ในระดับปานกลาง (r=0.438) ด้านการยอมรับในระดับปานกลาง (r=0.421) ตามลาํดับ ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.001 

 

5.  อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

 

 จากการศึกษาทาํใหผู้วิ้จยัพิจารณาไดว้่า ความพึงพอใจในแต่ละดา้นนั้นมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั

กบัความผกูพนัตามลาํดบั โดยลาํดบัท่ีสูงท่ีสุดนั้น  

1. ดา้นหัวหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชามีความสาํคญัอย่างยิ่ง หากหวัหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชามีความยุติธรรมท่ีเป็นธรรม

ต่อพนักงานในองค์กรทั้งพนักงานประจาํ และพนักงาน Outsource ดว้ยความยุติธรรม ย่อมส่งผลให้พนักงานมี

แรงจูงใจในการทาํงานและมีความมัน่คงต่อองคก์รไปในระยะยาว  

2. ดา้นองคก์ารและการจดัการหรือการบริหาร ซ่ึงหากองคก์รมีการบริหารจดัการท่ีดี หรือมีการปรับแผนโครงสร้าง

องคก์รต่างๆ จะช่วยส่งผลกระตุน้ใหพ้นกังานมีการปรับตวัท่ีดี และอาจจะช่วยกระตุน้ใหพ้นกังานในองคก์รเกิดการ

เรียนรู้ ส่ิงใหม่ๆ ในกระบวนการทาํงานเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการปฏิบติัหนา้ท่ีภายในองคก์ร  

3.ดา้นงาน ผูบ้ริหารควรมอบหมายงาน หรือจดัสรรงานให้กบัพนกังานอย่างเป็นธรรม หรือหางานท่ีเหมาะสมกบั

ตาํแหน่งและความรู้และประสบการณ์ของตวัพนกังานใหต้รงกบัความงานนั้นๆ  

4. ดา้นค่าจา้ง ผูบ้ริหารควรมีการสาํรวจผลตอบแทนหรือสวสัดิการขอพนกังานประจาํ และพนกังาน Outsourceใหมี้

ความเสมอภาคในสัดส่วนท่ีเห็นว่าความควร ต่องานท่ีทาํหรือค่าตอบแทนในการปฏิบติัหน้าท่ีล่วงเวลางานให้

ชดัเจน  

5. ดา้นโอกาสท่ีจะได้รับการเล่ือนขั้นหรือเล่ือนตาํแหน่ง ควรมีแนวทางหรือนโยบายท่ีชัดเจนต่อพนักงานทั้ ง

พนกังานประจาํ และพนักงาน Outsource เพ่ือให้เกิดแรงกระตุน้ในการปรับเงินเดือนหรือการเล่ือนตาํแหน่ง จาก

พนกังาน Outsource ไปสู่พนกังานประจาํของธนาคาร ABC  

6. ดา้นการยอมรับ ผูบ้ริหารควรสร้างความเช่ือมัน่ต่อพนกังานหรือมีเกณฑใ์นการทาํงานท่ีชดัเจน   

7. ดา้นผลประโยชน์ ควรมีนโยบายกบัพนักงานในเร่ืองของผลประโยชน์และสิทธิต่างๆ หรือการฝึกอบรบเพ่ือ

พฒันาศกัยภาพในการทาํงานของพนกังานอย่างต่อเน่ือง โดยท่ีไม่แบ่งว่าจะตอ้งมีการจดัอบรมแต่พนกังานประจาํ 

ควรจะส่งพนกังาน Outsource เขา้อบรมดว้ย เพ่ือพฒันาขีดความสามารถในดา้นท่ีแตกต่างกบัพนกังานประจาํหรือ

สิทธิประโยชน์ เช่น สวสัดิการต่างๆ ท่ีพนกังานประจาํไดรั้บ ก็ควรจะจดัสรรใหก้บัพนกังาน Outsource ดว้ยเช่นกนั 

เพ่ือสร้างความผกูพนักบัพนกังาน Outsource ท่ีจะอยูเ่ป็นสมาชิกกบัองคก์รต่อไปในระยะยาว  

8. ดา้นสภาพการทาํงาน ควรสร้างบรรยากาศโดยรอบองค์กรเพ่ือดึงดูดให้พนกังานมีแรงจูงใจในการทาํงาน หรือ

ควรนาํเคร่ืองมือใหม่ๆ ท่ีอาํนวยความสะดวก หรือลดขั้นตอนการทาํงานใหมี้ความรวดเร็วข้ึน  
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9. ดา้นเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือให้เพ่ือนร่วมงานในองค์กรรู้สึกว่าทาํงานร่วมกนัอย่างมีความสุข และไม่มีแรงกดดนัต่อ

งานท่ีไดรั้บมอบหมายและสามารถสร้างความเป็นกนัเองในกลุ่ม เพ่ือใหง้านท่ีออกมามีประสิทธิภาพ  

ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังนี ้

 

     จากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถนําไปปรับใช้กับองค์การและเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดาํเนินงานขององคก์ารเพ่ือสร้างความพึงพอใจใหเ้กิดข้ึนกบับุคลากรท่ีจะส่งผลต่อความผูกพนัในการทาํงานผูวิ้จยั

จึงไดมี้ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1.  ผูวิ้จยัควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ของความพึงพอใจงาน ในแต่ละดา้นใหช้ดัเจนและครอบคลุมถึงพนกังานทุก

ระดบัชั้น เพ่ือทราบถึงปัญหาท่ีแทจ้ริงและศึกษาในเร่ืองของความผกูพนัในแต่ละดา้นใหค้รบทุกมิติขององคก์ร โดย

มีกรอบและการวิจยัท่ีชดัเจน เช่น พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร แรงจูงใจในงาน ประสิทธิภาพในการ

ทาํงาน เป็นตน้ เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์รใหมี้ความยัง่ยืน

ต่อไป  

2.  ผูวิ้จยัควรมีการขยายผลการศึกษาให้ครอบคลุมบริเวณต่าง ๆ ให้มากท่ีสุด เพ่ือเปรียบเทียบผลงานวิจยั และใช้

ประโยชน์ในการบริหารงานขององคก์รต่อไปในอนาคต สามารถกาํหนดหรือปรับแผนในการดาํเนินงานใหมี้ความ

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของคนในองค์กรได้อย่างลงตวั และลดปัญหาการลาออกจากองค์กรมีส่ิงท่ีกระตุน้ให้

พนกังานรักองคก์รและเลือกท่ีจะอยูก่บัองคก์รไปตลอด 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุของปัญหาท่ีแท้จริงท่ีทาํให้สินค้า ของ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ณัฐชา 

ตะวนัออก กรุ๊ป ไม่มีคุณภาพ และเพ่ือเสนอแนะกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

ผลการศึกษาพบวา่สาเหตุของปัญหา สินคา้ของ หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ณฐัชา ตะวนัออก กรุ๊ป ไม่มีคุณภาพมีสาเหตุมาจาก

ปัจจยัดา้นเคร่ืองจกัร คือ ขาดการดูแลรักษา ปัจจยัดา้นกระบวนการ คือ ขาดการควบคุมคุณภาพ ปัจจยัดา้นพนกังาน คือ 

พนกังานทาํงานไม่เรียบร้อย และปัจจยัดา้นวตัถุดิบคือ ลกัษณะทางกายภาพของวตัถุดิบต่างกนั และไดเ้สนอกลยุทธ์ระดบั

องคก์ร คือ กลยทุธ์เติบโต กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ คือ กลยทุธ์สร้างความแตกต่าง และกลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี ไดเ้สนอแนะวิธีการ

แกไ้ขปัญหา โดยนาํเสนอในรูปแบบแผนปฏิบติั (Action plan) คือ กิจกรรมลดความผิดพลาดการทาํงานของพนักงาน

ปฏิบติัการ กิจกรรมควบคุมคุณภาพของวตัถุดิบ กิจกรรมแกไ้ขเคร่ืองจกัรชาํรุด และกิจกรรมสร้างมาตรฐานในการควบคุม

คุณภาพสินคา้ 
 

คาํสาํคัญ: การจัดการกลยทุธ์, การควบคุมคุณภาพ, แผนปฏิบัติ 

 

Abstract 
 

     The purpose of this research is to find the root causes of the low quality product problem of an organization that 

made the products  of   Natcha Eastern Group Partnership impractical and to suggest strategy for solving the problem.. 

The study found the cause of the low quality product problem of   Natcha Eastern Group Partnership are 1) 

machine factor such as lack of maintenance and 2) Raw product such as unequal characteristics  of the product. 

Thus, the suggestion for the organizational strategy is the growth strategy. The Business strategy is the 

differentiate strategy. And the functional level strategy is the Action Plan by setting activity to reduce the error 

from the operating staff, quality control, and maintenance and standardize in product quality control.  

Keywords: quality control, Strategic management, action plan 
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บทนํา 

 

     หจก. ณัฐชา ตะวนัออก กรุ๊ป ไดป้ระกอบกิจการรีไซเคิลประเภทพลาสติก โดยมีกระบวนการต่าง ๆ คือ การรับ

วตัถุดิบ การคดัแยกชนิดวตัถุดิบ การแปรรูป และการจดัส่ง ในการปฏิบติังานตามกระบวนการน้ี พนกังานทุกฝ่าย

ตอ้งปฏิบติังานอย่างสอดคลอ้งกนั เพ่ือจะไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ แต่ขณะน้ีทางองค์กรไดป้ระสบปัญหาสินคา้ไม่มี

คุณภาพ ผูศึ้กษาไดเ้ห็นความสาํคญัในปัญหาน้ี จึงไดท้าํการศึกษาโดยมีวตัถุประสงค ์คือ เพ่ือศึกษาสาเหตุของปัญหาท่ี

แทจ้ริงท่ีทาํใหสิ้นคา้ ของ หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ณัฐชา ตะวนัออก กรุ๊ป ไม่มีคุณภาพ และเพ่ือเสนอแนะกลยทุธ์เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการแกไ้ขปัญหา นอกจากน้ีประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในการศึกษาคร้ังน้ี สามารถแบ่งไดเ้ป็น ประโยชน์ระยะสั้ น คือ  ห้าง

หุน้ส่วน ฯ สามารถวางแผนการควบคุมคุณภาพสินคา้ เพ่ือใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดในการผลิตสินคา้ลดนอ้ยลง ประโยชนร์ะยะกลาง 

คือ สามารถสร้างความเช่ือมัน่ในสินคา้ใหก้บัคู่คา้ และมาตรฐานในการดาํเนินงาน เร่ืองการควบคุมคุณภาพการผลิต ประโยชน์

ระยะยาว คือ การบริหารจดัการท่ีดี จะทาํให้ห้างหุ้นส่วน ฯ เกิดความยัง่ยืนในองค์กร การขยายสาขาให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรมมากข้ึน เพ่ิมศกัยภาพทางการแข่งในธุรกิจรีไซเคิล 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
ทฤษฎีคุณภาพ 

 ไตรศาสตร์ดา้นคุณภาพ ของจูรานในท่ีน้ี มีองคป์ระกอบ 3 ดา้น ซ่ึงคลา้ยกบัแนวคิดเร่ืองวงลอ้เดมม่ิงดา้น

แรก การวางแผนคุณภาพ แบ่งออกอีก 4 ขั้น คือ  รู้จกัลูกคา้ทั้งลูกคา้ภายใน ภายนอกองคก์ารและความตอ้งการของ

ลูกคา้  ขั้นท่ีสอง ตอ้งกล่าวถึงความตอ้งการของลูกคา้ซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่า เพ่ือให้องค์การหรือฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ใจเสร็จ

แลว้ก็ออกแบบให้เป็นไปตามความตอ้งการนั้น ขั้นท่ีสาม เม่ือออกแบบเสร็จแลว้ก็สร้างกระบวนการผลิต ลงมือ

ผลิตและทาํใหก้ารผลิตใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ขั้นท่ีส่ี เม่ือสร้างกระบวนเสร็จและพิสูจนว์า่ถูกตอ้งแลว้ ก็ใหถ่้ายโอน

ความรับผิดชอบไปสู่การปฏิบติัในระดบัล่างต่อไป 

         ดา้นท่ีสอง การควบคุมคุณภาพ ระบบคุณภาพใดก็ตามเม่ือลงมือปฏิบติัจริงก็ตอ้งมีความเส่ือมถอย การจดัการ

คุณภาพจึงตอ้งมีการควบคุม เพ่ือสืบหาความแปรปรวนและนาํมาแกไ้ขให้เป็นกระบวนการทีดีอีกคร้ังหน่ึง การ

ควบคุมน้ีต้องอาศัยเคร่ืองมือและเทคนิคในเชิงกลยุทธ์ของการจัดการคุณภาพวตัถุประสงค์ก็เพ่ือให้แน่ใจว่า

กระบวนการจะเกิดผลลพัธ์ท่ีสามารถทาํนายได ้ทาํให้การบริหารงานราบร่ืน และเป็นฐานท่ีมัน่คงสําหรับการ

ปรับปรุงคุณภาพต่อไป 

         ดา้นท่ีสาม การปรับปรุงคุณภาพ ขณะท่ีการควบคุมคุณภาพมุ่งไปท่ีเป้าหมายในการรักษาระดบัคุณภาพท่ี

เป็นอยู่ แต่การปรับปรุงคุณภาพจะมุ่งไปท่ีคุณภาพในระดับท่ีสูงข้ึน โดยการสร้างนิสัย ทั้ งน้ี เพ่ือให้บรรลุ

ความกา้วหนา้ในดา้นคุณภาพระดบัใหม่ท่ีดีกว่า ความกา้วหนา้น้ีเป็นผลมาจากการคิดและวางแผนระยะยาวโดย

ผูบ้ริหาร ในฐานะท่ีรับผิดชอบในการสร้างลาํดบัขั้นความสาํเร็จท่ีเป็นสากล 

ทฤษฎีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานในปัจจุบนัเพ่ือคน้หา จุดแขง็ จุดอ่อน 

โอกาส และอุปสรรค ท่ีอาจส่งผลต่อการดาํเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)   , W-Weakness (จุดอ่อน) , O-
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Opportunity (โอกาส) , และ T-Threat (อุปสรรค)  เทคนิคน้ี ถูกนํามาแสดงในงานสัมมนาท่ีมหาวิทยาลัย

สแตนฟอร์ด ในช่วงทศวรรษท่ี 1960 – 1970 ทฤษฎีน้ีคิดคน้ข้ึนโดย อลัเบิร์ต ฮมัฟรี (Albert Humphrey) 

 หลกัการสําคญัของ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์สภาพการณ์ 2 ดา้น คือ สภาพการณ์ภายนอก และ

สภาพการณ์ภายใน เพ่ือให้รู้จักสภาพแวดลอ้มในการทําธุรกิจของตนเอง และรู้จักกิจการของตนเอง ในการ

วิเคราะห์น้ีจะช่วยให้ผูป้ระกอบการในกิจการนั้น ๆ ทราบถึงการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนัและอนาคต รวมถึงทราบ

ถึงผลกระทบท่ีจะมีต่อธุรกิจ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะสามารถช่วยให้ผูป้ระกอบการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกล

ยทุธ์ของกิจการได ้สาํหรับความหมายและคาํจาํกดัความของการวิเคราะห์ในแต่ละสภาพการณ์ มีดงัต่อไปน้ี  

 โอกาส (Opportunity) หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินกิจการกิจการของ

บริษทั ในขณะเดียวกนัอาจหมายถึงผลกระทบท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มภายนอกของธุรกิจท่ีส่งผลดา้นบวกต่อธุรกิจ ทาํ

ใหผู้บ้ริหารจะตอ้งติดตามสภาพแวดลอ้มในแวดวงอุตสาหกรรมนั้น ๆ เพ่ือใหเ้กิดการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้

บรรลุตามวตัถุประสงค ์ 

อุปสรรค (Threat) หมายถึง  สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นผลเสียต่อการดาํเนินกิจการกิจการของบริษทั

หรืออาจหมายถึงผลกระทบดา้นลบของสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่ผูป้ระกอบการสามารถติดตามสภาพการณ์และ

วิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหนา้ ถึงอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือก่อให้เกิดแผนรับมือหากเกิดอุปสรรคจากภายนอก เช่น 

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย ภยัธรรมชาติ ตน้ทุนทางพลงังานท่ีสูงข้ึน เป็นตน้ 

 จุดแขง็ (Strength)  คือ ผลกระทบทางดา้นบวกท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ร เป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการดาํเนินธุรกิจ

หรือหมายถึงการดาํเนินงานภายในองคก์รเป็นไปไดด้ว้ยดี กล่าวคือจุดเด่นขององคก์รนัน่เอง ซ่ึงตอ้งพิจารณาในทุก 

ๆ องคป์ระกอบ เช่น การเงิน การผลิต การบริหาร การตลาด การวิจยัและพฒันา เป็นตน้ จุ ด อ่ อ น  (Weakness) 

คือ ผลกระทบทางดา้นลบท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กร หรือขอ้เสียเปรียบในการดาํเนินธุรกิจ หรือขอ้บกพร่องจากการ

ดาํเนินงานภายในบริษทั ส่งผลใหบ้ริษทัเกิดความเสียเปรียบในการแข่งขนั บริษทัควรจะดาํเนินการหาแนวทางการ

แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนตวัอยา่งจุดอ่อน ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของบริษทั ตน้ทุนการผลิตท่ีสูง เป็นตน้ 

ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินการวิเคราะห์ SWOT 

1. การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกบริษทั 

การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกบริษทันั้น จะทาํให้เราสามารถคน้หาโอกาสเติบโตทางอุตสาหกรรมนั้น ๆ 

ผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินธุรกิจทั้งในไทยและต่างประเทศ เช่น ดา้นสังคม (ระดบัการศึกษาและ

อตัราการรู้หนังสือของประชาชน ลกัษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี  ) ดา้นเศรษฐกิจ (นโยบายการเงิน 

งบประมาณ อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ) ดา้นเทคโนโลยี (นวตักรรมการผลิต พฒันาการดา้นเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์) เป็นตน้   

2. การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในบริษทั 

การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในของบริษทัจะเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์และพิจารณาบริษทัในทุก ๆ ดา้น เพ่ือท่ีจะ

ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัท แหล่งท่ีมาของข้อมูลเบ้ืองต้นจะต้องคลอบคลุมทุกด้าน ทั้ งในด้านระบบ 

โครงสร้าง วิธีปฏิบติังาน ระเบียบ บรรยากาศในการทาํงาน และทรัพยากรในการบริหารงาน ซ่ึงไดแ้ก่ เงิน คน วสัดุ

อุปกรณ์  การจดัการ รวมถึง การประเมินผลการดาํเนินงานเพ่ือใหเ้ขา้ใจสถานการณ์ปัจจุบนัและผลของกลยทุธ์ท่ีได้

กาํหนดไว ้
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วธีิการศึกษา 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากร ไดแ้ก่ พนกังานทั้งหมดของ ห้างหุ้นส่วน ณัฐชา ตะวนัออก กรุ๊ป จาํนวน

ทั้งหมด 39 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยเลือกฝ่าย

ปฏิบติัการ จาํนวน 10 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  นาํทฤษฎีท่ีใชใ้นการคน้หาปัญหา คือ ทฤษฎีกา้งปลา (Cause and Effect Diagram) ทฤษฎี

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) การวิเคราะห์ TOWS MATRIX  การ

วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า Value chain Analysis การกาํหนดกลยุทธ์  แนวคาํถามในการสัมภาษณ์ เป็นเคร่ืองมือท่ีผู ้

ศึกษาไดพ้ฒันาข้ึน โดยการศึกษาประเด็นคาํถามจากทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 นาํมา

สร้างคาํถามให้ครอบคลุมตามขอบเขตของการศึกษาน้ี เน้ือหาของคาํถาม ลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิดในการ

กาํหนดคาํถามเพ่ือใชใ้นการสัมภาษณ์นั้นแบบเจาะลึก (In-depth Interview) นั้น ประกอบไปดว้ย คาํถามจาํนวน 2 

ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ ตอนท่ี 2 กระบวนการทาํงานและการปฏิบติัในแต่ละหนา้ท่ี 

การวิเคราะห์ข้อมูล  นาํขอ้ความหรือประโยคท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั มาจดักลุ่ม โดยมีการกาํหนดรหัสขอ้มูล 

ในทุก ๆ ประโยค จากนั้นนาํมาตั้งช่ือคาํสาํคญั ซ่ึงจะจดัเป็นทั้งกลุ่มใหญ่ (Thematic) และกลุ่มยอ่ย ท่ีอยูใ่นความหมาย

ของกลุ่มใหญ่ (Sub - Theme) ซ่ึงเป็นกระบวนการสร้างหัวขอ้สรุป และกลุ่มหวัขอ้สรุปแนวคิดในขอ้มูล ซ่ึง (องอาจ 

นยัพฒัน์, 2548) อธิบายว่า ทาํไดโ้ดยการอ่านทบทวนขอ้มูลท่ีอยู่ในรูปขอ้ความทางภาษา (Textual Primary Data) ซ่ึง

เก็บรวบรวมได้จากแหล่งต่าง ๆ ในภาคสนาม แล้วจึงแบ่งแยกข้อมูลออกเป็นส่วนย่อย (Breaking Down) ตาม

ความหมาย (Meaning Unit) หรือ หน่วยวิเคราะห์ (Analysis Unit) จากนั้นทาํการสรุปหัวขอ้แนวคิดต่าง ๆ (Content 

Analysis) และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันากลยทุธ์ 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผูศึ้กษาไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชท้ฤษฎีกา้งปลา ซ่ึงมีปัจจยัจาํแนกสาเหตุของปัญหาออกมาได ้5 ปัจจยั คือ 

กระบวนการทาํงาน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ คน และวตัถุดิบ ซ่ึงจากขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

สามารถนาํมาวิเคราะห์และจดัทาํแผนผงักา้งปลาเพ่ือคน้หาสาเหตุของปัญหาได ้4 ปัจจยั  

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลตามทฤษฎีก้างปลาแลว้นั้นสามารถสรุปประเด็นสาเหตุของปัญหาออกมาได้

ทั้งหมด 4 สาเหตุหลกักคื็อ  

• เคร่ืองจกัร  

• กระบวนการ  

• คน  

• วตัถุดิบ  

ซ่ึงสาเหตุหลกัทั้งหมดนั้นยงัประกอบไปดว้ยสาเหตุรองและสาเหตุย่อยตามลาํดบั ท่ีส่งผลใหเ้กิดปัญหา สินคา้ไม่มี

คุณภาพ ดงัแสดงออกมาในรูปของภาพ แผนผงักา้งปลา 
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Figure 1 แผนผงักา้งปลาแสดงสาเหตุของปัญหาสินคา้ไม่มีคุณภาพ 

 

 จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใชแ้ผนผงักา้งปลา ซ่ึงจาํแนกปัจจยัในการวิเคราะห์ได ้4 ปัจจยั คือ 

ปัจจยัดา้นพนักงาน ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นวตัถุดิบ ปัจจยัดา้นเคร่ืองจกัร จึงทาํให้ทราบถึงสาเหตุของ

ปัญหาท่ีทาํให้สินคา้ไม่มีคุณภาพ โดยสามารถสรุปได ้2 ประเด็นหลกั คือ บุคลากรไม่ไดรั้บการอบรมก่อนการ

ปฏิบัติงาน และ องค์กรไม่มีการบริหารคุณภาพ เม่ือทราบถึงสาเหตุของปัญหาแลว้นั้นจึงทาํเขา้สู่กระบวนการ

จดัการกลยทุธ์เพ่ือแกไ้ปปัญหาต่อไป 

 เม่ือทาํการวิเคราะห์แผนผงักา้งปลาแลว้จึงเขา้สู่กระบวนการ การจดัการกลยุทธ์ โดยเร่ิมจากการทาํการ

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของอุตสาหกรรมและศกัยภาพองคก์ร โดยวิเคราะห์จาก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

(SWOT Analysis) เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจ จากนั้นจึงทาํการกาํหนด

กลยุทธ์โดยใชเ้คร่ืองมือ TOWS Matrix เพ่ือกาํหนดกลยุทธ์ระดบัองคก์ร ระดบัธุรกิจ ระดบัหนา้ท่ี ของ หจก. ณัฐชา 

ตะวนัออก กรุ๊ป เพ่ือสร้างขอ้ได้เปรียบทางการแข่งขัน และแก้ไปปัญหาการดาํเนินงานภายในองค์เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน และไดน้าํเสนอกลยุทธ์ระดบัองค์กร คือ กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) กลยุทธ์

ระดบัธุรกิจ คือ กลยทุธ์ในการสร้างความแตกต่าง (Focus Differentiation Strategy ) และกลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี คือ กล

ยทุธ์การมุ่งเนน้การพฒันาบุคลากร และการควบคุมคุณภาพของการผลิต พร้อมทั้งการนาํเสนอแผนปฏิบติั (Action 

plan) ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา เร่ือง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดําเนินงานและการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ คือ วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์ จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค การใช ้TOWS Matrix สามารถเสนอกลยทุธ์ท่ีสาํคญั คือ การพฒันาดา้นบุคลากร ใหมี้การ

ฝึกอบรม ให้มีความรู้ ความสามารถ ความพร้อมท่ีจะปฏิบติั เพ่ือท่ีจะไดป้ฏิบติังานอย่างถูกตอ้งเหมาะสม รวมทั้ง

ส่งเสริมให้พนักงานได้ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งท่ีเหมาะสมกับความรู้ของพนักงาน เพ่ือเป็นวิธีในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางาน(เกศแก้ว ทวยเจริญ , 2553)  แต่มีความแตกต่างกับการศึกษาศึกษาเร่ือง การจัดการ

กระบวนการทาํงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการจดัส่งสินคา้ของบริษทั คอสเมกา้ จาํกดั มีวตัถุประสงค์

เพ่ือประยุกต์ใช้แนวคิดแบบ lean ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของการดําเนินงานภายใน

คลงัสินคา้ มีการคน้หาปัญหาโดยใช ้แผนผงั cause and effect สามารถกาํหนดแผนกลยุทธ์ โดยใชก้ลยุทธ์ระดบั
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องค์กรท่ีเลือกใช้คือ กลยุทธ์คงตัว (Stability Strategy) มุ่งเน้นให้ธุรกิจเข้มแข็ง ลดการลงทุน กลยุทธ์ระดับ

ปฏิบติัการ ท่ีนาํมาใชใ้นดา้นการบริหารจดัการคือ การลดตน้ทุนในการดาํเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุก และ 

การจดัสรรพนกังานให้เหมาะกบัการปฏิบติังานของแต่ละหน้าท่ีมากท่ีสุด(ภาณุพงศ์ เพ็ชรปานกนั, 2557) ซ่ึงจะ

แตกต่างกนัในดา้นกลยุทธ์ระดบัหนา้ท่ีของผูศึ้กษา เพราะ ความแตกต่างกนัของสภาพอุตสาหกรรมท่ีธุรกิจดาํเนิน

อยู่ และเป็นการดาํเนินงานโดยใช้แนวคิดท่ีแตกต่างกัน มุ่งเน้นไปท่ีการลดความสูญเปล่าของการดาํเนินงาน       

(ภาณุพงศ ์เพช็รปาน, 2557)   

 

สรุปผลการศึกษา 
 

ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาจากแผนผงักา้งปลา โดยใชข้อ้มูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

depth Interview) กบัพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ เก่ียวกบักระบวนการทาํงาน เพ่ือคน้หาสาเหตุของปัญหาท่ีว่า สินคา้ไม่

มีคุณภาพ และขอ้มูลทุติยภูมิโดยการรวบรวมเอกสารการซ้ือ ขาย บญัชีรายรับ รายจ่าย เพ่ือนาํมาวิเคราะห์สาเหตุ

ของปัญหา และกาํหนดกลยทุธ์สาํหรับองคก์ร สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

•        พนกังานไม่ไดรั้บการอบรมก่อนเขา้ปฏิบติังาน  

• องคก์รไม่มีกระบวนการบริหารคุณภาพ (Quality Management) ซ่ึงองคก์รจาํเป็นจะตอ้งคาํนึงถึง

คุณภาพของสินคา้เป็นสําคญั และการบริหารคุณภาพเป็นกิจกรรมท่ีทุกคนในองค์กรจะตอ้งมีส่วนร่วมเพ่ือให้ได้

คุณภาพของการดาํเนินงาน ส่งผลต่อสินคา้และบริการขององคก์ร เพราะสินคา้และบริการขององคก์ร จะบ่งบอกถึง

ภาพลกัษณ์องค์กร ดงันั้นการบริหารคุณภาพจึงเป็นส่ิงสําคญั ทางผูศึ้กษาจึงไดเ้สนอกลยุทธ์ในการแกปั้ญหา 3 

ระดบั ดงัน้ี 

กลยุทธ์ระดบัองค์กร (Corporate Strategy) ใช้กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) ทาง ไดมี้การเตรียม

ความพร้อมในเร่ืองใบอนุญาตผูป้ระกอบกิจการท่ีเป็นอนัตราย ตามท่ีกฎหมายกาํหนด และมีความพร้อมทางดา้น

แรงงานต่างด้าวท่ีถูกกฎหมาย มีเอกสารอนุญาตทํางานในประเทศไทย (Work permit) และมีหนังสือเดินทาง 

(Passport) 

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)  ใช้กลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่าง (Focus Differentiation 

Strategy ) มุ่งเนน้การเป็นผูน้าํในการสร้างความแตกต่างของสินคา้และบริการ ในตลาดเฉพาะส่วน (Niche Market) 

โดยอาศยัความถนัดและความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของผูน้ําองค์กรในเร่ืองการรับกาํจดัและขนถ่ายกากของเสีย

อุตสาหกรรม 

กลยุทธ์ระดบัหนา้ท่ี (Functional Strategy) ใชก้ลยุทธ์การมุ่งเนน้การพฒันาบุคลากร และการควบคุมคุณภาพ

ของการผลิตใหสิ้นคา้และบริการมีคุณภาพ เพ่ือเป็นการลดการสูญเสีย และเพ่ือให้ลูกคา้เกิดความเช่ือมัน่ในสินคา้

และบริการ ภายใตอ้งคก์รช่ือ หจก.ณฐัชา ตะวนัออก กรุ๊ป วิธีการโดยการนาํเสนอในรูปแบบแผนปฏิบติั (Action plan) 

คือ กิจกรรมลดความผิดพลาดการทาํงานของพนกังานปฏิบติัการ กิจกรรมควบคุมคุณภาพของวตัถุดิบ กิจกรรมแกไ้ข

เคร่ืองจักรชํารุด และกิจกรรมสร้างมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพสินคา้และยกระดับทักษะการปฏิบัติงานของ

พนกังาน 
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ข้อเสนอแนะ 

 

1. ศึกษาองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีทาํใหก้ารดาํเนินงานเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น ศึกษาเร่ืองการจดัการองคก์ร 

วฒันธรรมองคก์ร ท่ีมีผลต่อการปฏิบติัของพนกังาน 

2. ศึกษาถึงองค์ประกอบด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีทําให้พนักงานปฏิบัติไม่มีคุณภาพ ว่ามี

ความสมัพนัธ์ต่อกนัมากนอ้ยเพียงใด 
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ความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาถนนมิตรภาพ (ขอนแก่น) 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพ (ขอนแก่น) โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน  120 ราย ใชเ้คร่ืองมือ SERVQUAL  5 

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้  ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ดา้นการรู้จกัและ

เขา้ใจลุกคา้ ดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการโดยมีคาํถาม 21 ขอ้เป็นแบบสอบถาม ใช ้Likert scale 7 ระดบัเป็น

มาตรวดั ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างประเมินคุณภาพการบริการในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งทั้ง 21 ขอ้ ในความ

คาดหวงัคุณภาพบริการและการรับรู้คุณภาพในการบริการ เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและ

การรับรู้ ในคุณภาพการบริการรายดา้น พบวา่ มีช่องว่างในการรับรู้คุณภาพการบริการตํ่ากว่าความคาดหวงัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทุกดา้น จึงควรนาํผลการศึกษาเพ่ือไปหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพต่อไป 
 

คาํสาํคัญ: ความคาดหวัง, การรับรู้, คุณภาพบริการ,ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนมิตรภาพ(ขอนแก่น) 

 

Abstract 

The objectives of this survey  were to evaluate the expectations and perceptions of customers towards the service 

quality in Krung Thai Bank, Mitrapap branch, Khon Kaen province using SERVQUAL of 5 dimensions; namely 

Reliability, Responsive, Assurance, Empathy and Tangible of 21 items with  Likert Scale of seven levels. The 

questionnaires 120 samples were used. The results found that all means 21 item of the perception and expectation 

of  Service quality  were evaluated at the levels of  mostly agree. The results also found The means of perception 

were significantly lower than the means of expectation of service quality in all 5 dimensions. Therefor there is a 

need for the Bank to improve its’ service quality. 
 

Keywords: Expectations, Perception, Service Quality 
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1. บทนํา 

 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพ (ขอนแก่น) เปิดดาํเนินการเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2556 

ตั้ งอยู่ เลขท่ี 177/12 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  มีพนักงานทั้ งหมด                 

10 คน เปิดให้บริการทุกวนั เวลา 10.00 น. – 18.00 น. โดยดาํเนินการให้บริการแก่ลูกคา้ภายใตก้ลยุทธ์หลกัสําคญั

ในการดาํเนินงานของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ 

1) มุ่งเนน้ธุรกิจหลกั โดยยกระดบัการดูแลลูกคา้แต่ละกลุ่ม  ดว้ยการปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบ้ริการเพ่ือ

สร้าง Customer Experience ในทุกระดบั ตลอดจนใหค้วามสาํคญั กบัการรักษาฐานลูกคา้ในต่างจงัหวดั 

2) เพ่ิมขีดความสามารถในการทาํงาน โดยปรับปรุงกระบวนการภายใน ทั้งดา้นการอนุมติัสินเช่ือและการ

บริหารความเส่ียงดว้ยการปรับปรุงนโยบายสินเช่ือใหมี้ความชดัเจนและมีความคล่องตวัยิ่งข้ึน 

3) ต่อยอดสู่โอกาสใหม่ทางธุรกิจ โดยเนน้ขยายธุรกิจในกลุ่มท่ีเป็นโอกาสและในกลุ่มท่ีความนิยมในตลาดมี

แนวโนม้เพ่ิมข้ึน 

4) พฒันาธนาคารให้เป็นองค์กรท่ีมุ่งผลสําเร็จในงานเป็นสําคญั ปรับปรุงการให้รางวลั ผลตอบแทน และ

เส้นทางความกา้วหน้า ท่ีสะทอ้นผลงานของพนักงานไดเ้หมาะสม เป็นการวางรากฐานสู่การเป็น Best place to 

work 

 ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพบริการของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาถนน

มิตรภาพ (ขอนแก่น) เพ่ือให้ทราบความคาดหวงัและการรับรู้ของลูกค้าในปัจจุบัน การวดัคุณภาพบริการตาม

แนวคิด “SERVQUAL” เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพการให้บริการของ

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพ (ขอนแก่น) เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนักบัธนาคารอ่ืนได ้

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

 การศึกษาน้ีใช้แนวคิดและทฤษฎีของคุณภาพการบริการ (Parasuraman et al., 1985) โดยใช้ช่องว่างระหว่าง

ความคาดหวงัของลูกคา้และประสบการณ์การรับรู้ท่ีไดรั้บจริงของลูกคา้ ซ่ึงสามารถสร้างความพึงพอใจในคุณภาพ

การบริการใหก้บัลูกคา้ได ้ความแตกต่างหรือระยะห่างระหวา่งความคาดหวงักบัการรับรู้ท่ีไดรั้บจากการบริการเป็น

อุปสรรคท่ีสําคญัในการส่งมอบบริการคุณภาพสูงให้กบัผูบ้ริโภค โดยช่องว่างของคุณภาพ (Quality Gap) เกิดข้ึน 

จากช่องวา่งท่ีเกิดข้ึนจากการเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้ของผูรั้บบริการ ชุดคาํถามหรือตวัแบบท่ีเรียกว่า 

SERVQUAL จึงถูกออกแบบมาเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพบริการลูกคา้ในธุรกิจบริการ และธุรกิจ

คา้ปลีกทัว่ไป ประกอบดว้ย 5 มิติหลกั ดงัน้ี มิติท่ี 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) มิติท่ี 2 ความเช่ือถือ

ไวว้างใจได้ (reliability) มิติท่ี 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) มิติท่ี 4 การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกค้า 

(assurance) และมิติท่ี 5 การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (empathy) โดยแบบจาํลองน้ีจะมีขอ้คาํถาม 21 ขอ้ และมีระดบั

ความคิดเห็นตั้งแต่ 1 – 7 จากไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไปจนถึงเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง การรับรู้คุณภาพบริการจะมาจากช่องวา่ง

ระหวา่งความคาดหวงักบัการรับรู้คุณภาพในการบริการ เม่ือการรับรู้บริการท่ีไดรั้บจริงของลูกคา้มีค่านอ้ยกวา่ความ

คาดหวงัจะทาํใหลู้กคา้ไม่พอใจในการบริการดงักล่าว และถา้หากการรับรู้บริการท่ีไดรั้บจริงของลูกคา้มีค่ามากกว่า
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หรือเท่ากบัความคาดหวงัก็จะทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ (Zeitham,Bitner and Berry, 2013) ดงันั้น (Kotler and 

Keller, 2012) กล่าวว่า ลูกคา้จะสร้างความคาดหวงัในการบริการจากประสบการณ์ในอดีต โดยเปรียบเทียบกบัการ

รับรู้จริง ถา้หากการบริการท่ีรับรู้ตํ่ากว่าความคาดหวงัจะส่งผลใหลู้กคา้รู้สึกผิดหวงั และลูกคา้พร้อมจะใชบ้ริการท่ี

ระดบัการรับรู้ตรงกบัหรือเกินกวา่ท่ีระดบัคาดหวงั ซ่ึงลูกคา้พร้อมจะมาใชบ้ริการซํ้า 

 

3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

 ประชากรในการศึกษา คือ ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพขอนแก่น ท่ีมี

บัญชีเพ่ือทําธุรกรรมทางการเงินกับสาขาขอนแก่น จํานวน 12,000 คน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ลูกค้า

ผูใ้ชบ้ริการ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพขอนแก่น ท่ีมีบญัชีเพ่ือทาํธุรกรรมทางการเงินกบั

สาขาขอนแก่น จาํนวน 120 คน โดยใช้สูตรคาํนวณของ Barlett ,Kotrlik & Higgins (2001) ดังสมการท่ี 1 และ 

สมการท่ี 2 

 

 𝑛𝑛0 =  (𝑡𝑡)2∗(𝑠𝑠)2

(𝑑𝑑)2
  (1) 

 

  𝑛𝑛0 = 𝑛𝑛0
(  1+ 𝑛𝑛0/ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛      )

   (2) 

 

สมการท่ี (1) และ (2) การคาํนวณจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 

3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการบริการ โดยผูศึ้กษาได้สร้าง

แบบสอบถาม โดยใชเ้คร่ืองมือ SERVQUAL เป็นเคร่ืองมือวดัคุณภาพบริการท่ีมีความตรงและความเท่ียง  

 แบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้แบบสอบถาม 

มีรูปแบบปลายปิด (Close - Ended Question) เป็นแบบเลือกตอบ (check list) 

 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบ้ริการของธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพ (ขอนแก่น) เป็น

แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close - Ended Question) เป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 

 ส่วนท่ี 3 ความคาดหวงัการให้บริการของธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพ (ขอนแก่น) 

แบบสอบถามส่วนน้ีใชเ้คร่ืองมือท่ีใชว้ดัคุณภาพการบริการ ท่ีเรียกวา่ SERVQUAL จาํนวน 21 ขอ้ โดยแบ่งเป็นดา้น

ความเป็นรูปธรรมของบริการ  (Tangibles)  จาํนวน 4 ขอ้ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ (Reliability) จาํนวน 4 ขอ้

ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness)  จาํนวน 4 ขอ้ ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) จาํนวน 

4 ขอ้ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) จาํนวน 5 ขอ้ และใช ้likert scale 7 ระดบัเป็นมาตรวดั ใชเ้กณฑก์าร
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แปลผลแบบอันตรภาคชั้ น และเม่ือนําไปทดสอบความน่าเช่ือถือ  แบบสอบถามด้านความคาดหวงัได้ค่า 

Cronbach’s alpha คือ 0.913 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.7 จึงมีความน่าเช่ือถือ สามารถนาํไปใชเ้กบ็ขอ้มูลได ้

 ส่วนท่ี 4 การรับรู้เก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการของธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพ 

(ขอนแก่น) แบบสอบถามส่วนน้ีใช้ข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินคุณภาพการบริการ เคร่ืองมือท่ีใช้วดั 

แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพบริการ เช่นเดียวกบัแบบสอบถามส่วนท่ี 3  และเม่ือนาํไปทดสอบความน่าเช่ือถือ  

แบบสอบถามด้านการรับรู้คุณภาพบริการ ได้ค่า Cronbach’s alpha คือ 0.934 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.7 จึงมีความ

น่าเช่ือถือ สามารถนาํไปใชเ้กบ็ขอ้มูลได ้

 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

  

 แหล่งขอ้มูล (source of data) การศึกษาเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) และวิจยัเชิง

สาํรวจ (Survey research) ประกอบดว้ยแหล่งขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  

 1)  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นข้อมูลท่ีไดม้าจากแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 120 คน โดยดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามดว้ยตนเอง 

 2)  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นข้อมูลท่ีได้มาจากการศึกษาค้นควา้และรวบรวมข้อมูลจาก

เอกสาร ตาํรา หนงัสือต่างๆ บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 

 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 สถิติท่ีใชใ้นการศึกษาความคาดหวงัการให้บริการของธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพ 

(ขอนแก่น) ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t test 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

 จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง จาํนวน 

83 คน คิดเป็นร้อยละ 69.17 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50 อาชีพรับราชการ 

จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 30.83 รายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท จาํนวน 41 คน คิดเป็น ร้อยละ 34.17 ใชบ้ริการ

ฝาก/ถอน จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ 3-4 ปี จาํนวน  29 คน คิดเป็นร้อยละ 24.17 

ความถ่ีท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 1 คร้ัง/สปัดาห์ จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 

 จากการศึกษาความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยรวม ความคาดหวงัอยูใ่นระดบั

เห็นดว้ยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 6.79 ) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ทุกขอ้ความคาดหวงัอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไดแ้ก่  

ธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพการใหบ้ริการท่ีดี เม่ือสัญญาว่าจะทาํบางส่ิงบางอย่างตามท่ีกาํหนด ธุรกิจก็ควร

รักษาสัญญาท่ีให้ไวก้บัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 6.84) รองลงมา ธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพการให้บริการท่ีดี ควร
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ให้บริการไดต้ามกาํหนดเวลาท่ีสัญญาไว ้(ค่าเฉล่ีย 6.78) ธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพการใหบ้ริการท่ีดี ควรมี

การใหบ้ริการท่ีถูกตอ้งตั้งแต่คร้ังแรกท่ีลูกคา้รับบริการ (ค่าเฉล่ีย 6.77) และพนกังานของธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มี

คุณภาพในการใหบ้ริการท่ีดี ควรมีการทาํรายการใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่ผิดพลาด (ค่าเฉล่ีย 6.75) ตามลาํดบั 

 ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) โดยรวม ความคาดหวงัอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 

6.76) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ทุกขอ้ความคาดหวงัอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่  พนกังานของธุรกิจธนาคาร

พาณิชยท่ี์มีคุณภาพในการใหบ้ริการท่ีดี ควรมีการแจง้ขอ้มูลใหลู้กคา้ทราบวา่จะใหก้ารบริการไดเ้ม่ือไหร่ (ค่าเฉล่ีย 

6.80) พนกังานของธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพในการใหบ้ริการท่ีดีควรใหบ้ริการลูกคา้ทนัที (ค่าเฉล่ีย 6.74) 

พนักงานของธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพในการให้บริการท่ีดีควรมีความพร้อมท่ีจะสนองตอบต่อความ

ตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 6.74) และพนกังานของธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพในการให้บริการท่ีดี ควรมี

ความยินดีและเตม็ใจในการช่วยเหลือและใหบ้ริการเสมอ (ค่าเฉล่ีย 6.73) ตามลาํดบั 

 ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) โดยรวม ความคาดหวงัอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 

6.75) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าทุกขอ้ความคาดหวงัอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งไดแ้ก่  พนกังานของธุรกิจธนาคาร

พาณิชยท่ี์มีคุณภาพในการใหบ้ริการท่ีดี ควรมีมารยาทและสุภาพนอบนอ้มกบัลูกคา้เสมอ (ค่าเฉล่ีย 6.78) รองลงมา 

ลูกคา้ของธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพการใหบ้ริการท่ีดี ควรเกิดความรู้สึกปลอดภยั มัน่ใจ ในการทาํธุรกรรม 

หรือการใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 6.75) พนกังานของธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพในการให้บริการท่ีดี ควรทาํให้

ลูกคา้เกิดความมัน่ใจในการรับการบริการ (ค่าเฉล่ีย 6.70) และพนกังานของธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพในการ

ให้บริการท่ีดี ควรมีความรู้ ความสามารถ ท่ีสามารถตอบคําถาม ข้อสงสัย และแนะนําลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 

(ค่าเฉล่ีย 6.75) ตามลาํดบั 

 ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) โดยรวม ความคาดหวงัอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 6.67) เม่ือ

พิจารณารายขอ้พบวา่ ทุกขอ้ความคาดหวงัอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไดแ้ก่  ธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพการ

ใหบ้ริการท่ีดี ควรเอาใจใส่ดูแลลูกคา้แต่ละราย (ค่าเฉล่ีย 6.85) รองลงมา ธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพการใหบ้ริการ

ท่ีดี ควรมีจิตบริการ ใส่ใจในลูกคา้ และถือประโยชน์สูงสุดของลูกคา้เป็นสําคญั (ค่าเฉล่ีย 6.73)  พนักงานของธุรกิจ

ธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพในการให้บริการท่ีดี  ควรเขา้ใจถึงความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ในแต่ละราย (ค่าเฉล่ีย 6.60) 

ธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพการให้บริการท่ี ควรเปิดให้บริการในช่วงเวลาท่ีสะดวกแก่การมาใชบ้ริการของลูกคา้ 

(ค่าเฉล่ีย 6.59)และธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพการใหบ้ริการท่ีดี ควรมีพนกังานท่ีเอาใจใส่และใหบ้ริการ ดูแลลูกคา้

เป็นการส่วนบุคคล (ค่าเฉล่ีย 6.58) ตามลาํดบั 

 ดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ (Tangibles) โดยรวม ความคาดหวงัอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 

6.70) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ทุกขอ้ความคาดหวงัอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไดแ้ก่  ธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มี

คุณภาพการใหบ้ริการท่ีดี ควรมีเคร่ืองมือ เทคโนโลยี  อุปกรณ์สาํนกังานท่ีพร้อมให้บริการ และทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 6.70) 

รองลงมา ธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพการใหบ้ริการท่ีดี ควรมีส่ิงอาํนวยความสะดวก รวมไปถึงสถานท่ีปฏิบติังาน 

ท่ีมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มองดูสวยงาม น่าดึงดูด น่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย 6.74 ) พนกังานของกลุ่มธุรกิจธนาคาร

พาณิชยท่ี์มีคุณภาพการใหบ้ริการท่ีดี ควรแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 6.79) และธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพ

การใหบ้ริการท่ีดี ควรมีการแสดงรายการบริการหรือขอ้มูลต่างๆ ของธนาคารภายในส่วนบริการ เช่น แผ่นพบั โบร์ชวัร์ 

เป็นตน้ ท่ีอยูใ่นสภาพท่ีดี และสามารถดึงดูดใหส้นใจใชง้านได ้(ค่าเฉล่ีย 6.59) ตามลาํดบั 
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 การศึกษาการรับรู้ในคุณภาพของการใหบ้ริการของลูกคา้ต่อธนาคาร ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยรวม 

การรับรู้อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 6.58) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ทุกขอ้การรับรู้อยู่ในระดบัเห็นดว้ย

อยา่งยิ่ง ไดแ้ก่  ธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพการใหบ้ริการท่ีดี เม่ือสญัญาวา่จะทาํบางส่ิงบางอยา่งตามท่ีกาํหนด 

ธุรกิจก็ควรรักษาสัญญาท่ีให้ไวก้บัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 6.66) ธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพการให้บริการท่ีดี ควรมี

การให้บริการท่ีถูกต้องตั้ งแต่คร้ังแรกท่ีลูกค้ารับบริการ (ค่าเฉล่ีย 6.49) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ท่ีมีคุณภาพการ

ใหบ้ริการท่ีดี ควรใหบ้ริการไดต้ามกาํหนดเวลาท่ีสัญญาไว ้(ค่าเฉล่ีย 6.52) และพนกังานของธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ท่ีมีคุณภาพในการใหบ้ริการท่ีดี ควรมีการทาํรายการใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่ผิดพลาด (ค่าเฉล่ีย 6.55) ตามลาํดบั 

 ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) โดยรวม การรับรู้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 6.59) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้การรับรู้อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งไดแ้ก่พนกังานของธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มี

คุณภาพในการให้บริการท่ีดีควรมีการแจ้งขอ้มูลให้ลูกค้าทราบว่าจะให้การบริการได้เม่ือไหร่ (ค่าเฉล่ีย 6.53)  

พนักงานของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ท่ีมีคุณภาพในการให้บริการท่ีดีควรให้บริการลูกค้าทันที (ค่าเฉล่ีย 6.55) 

พนกังานของธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพในการใหบ้ริการท่ีดี ควรมีความยินดีและเตม็ใจในการช่วยเหลือและ

ใหบ้ริการเสมอ (ค่าเฉล่ีย 6.60) และพนกังานของธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพในการใหบ้ริการท่ีดี ควรมีความ

พร้อมท่ีจะสนองตอบต่อความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 6.66) ตามลาํดบั 

 ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) โดยรวม การรับรู้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 6.54) เม่ือ

พิจารณารายขอ้พบว่า ทุกขอ้การรับรู้อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไดแ้ก่  พนักงานของธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มี

คุณภาพในการให้บริการท่ีดี ควรมีมารยาทและสุภาพนอบนอ้มกบัลูกคา้เสมอ(ค่าเฉล่ีย 6.57) รองลงมา พนกังาน

ของธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพในการให้บริการท่ีดี ควรทาํให้ลูกคา้เกิดความมัน่ใจในการรับการบริการ 

(ค่าเฉล่ีย 6.57) ลูกคา้ของธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพการใหบ้ริการท่ีดี ควรเกิดความรู้สึกปลอดภยั มัน่ใจ ใน

การทาํธุรกรรม หรือการใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 6.52) และพนักงานของธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพในการ

ให้บริการท่ีดี ควรมีความรู้ ความสามารถ ท่ีสามารถตอบคําถาม ข้อสงสัย และแนะนําลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 

(ค่าเฉล่ีย 6.50) ตามลาํดบั 

 ด้านการรู้จกัและเข้าใจลูกค้า (Empathy) โดยรวม การรับรู้อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 6.44) เม่ือ

พิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อการรับรู้อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่  ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ท่ีมีคุณภาพการ

ให้บริการท่ีดี ควรมีจิตบริการ ใส่ใจในลูกคา้ และถือประโยชน์สูงสุดของลูกคา้เป็นสําคญั (ค่าเฉล่ีย 6.63) รองลงมา 

ธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพการให้บริการท่ีดี ควรมีพนักงานท่ีเอาใจใส่และให้บริการ ดูแลลูกคา้เป็นการส่วน

บุคคล (ค่าเฉล่ีย 6.43) ธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพการให้บริการท่ีดี ควรเอาใจใส่ดูแลลูกคา้แต่ละราย (ค่าเฉล่ีย 

6.43) พนกังานของธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพในการให้บริการท่ีดี  ควรเขา้ใจถึงความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ใน

แต่ละราย (ค่าเฉล่ีย 6.39) และธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพการใหบ้ริการท่ี ควรเปิดใหบ้ริการในช่วงเวลาท่ีสะดวก

แก่การมาใชบ้ริการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 6.30) ตามลาํดบั 

 ดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ (Tangibles) โดยรวม การรับรู้อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 6.48) 

เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ทุกขอ้การรับรู้อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไดแ้ก่ ธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพการ

ให้บริการท่ีดี ควรมีเคร่ืองมือ พนกังานของกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพการให้บริการท่ีดี ควรแต่งกายสุภาพ 

เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 6.68) รองลงมา ธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพการให้บริการท่ีดี ควรมีส่ิงอาํนวยความสะดวก 
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รวมไปถึงสถานท่ีปฏิบติังาน ท่ีมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มองดูสวยงาม น่าดึงดูด น่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย 6.52) 

ภายในส่วนบริการ เช่น แผน่พบั โบร์ชวัร์ เป็นตน้ ท่ีอยูใ่นสภาพท่ีดี และสามารถดึงดูดใหส้นใจใชง้านได ้(ค่าเฉล่ีย 6.41) 

และธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์มีคุณภาพการให้บริการท่ีดี ควรมีการแสดงรายการบริการหรือขอ้มูลต่างๆ ของธนาคาร

เทคโนโลยี  อุปกรณ์สาํนกังานท่ีพร้อมใหบ้ริการ และทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 6.32) ดงัรูปท่ี 1-2 

 

 
 

รูปที่ 1 ค่าเฉล่ียความคาดหวงัในคุณภาพการบริการรายดา้น 

 

 
 

รูปที่ 2 ค่าเฉล่ียการรับรู้ในคุณภาพการบริการรายดา้น 

 

 ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการท่ีดีของลูกคา้ท่ีมีต่อธุรกิจธนาคารพาณิชยพ์บว่าระดบัความคาดหวงัใน

คุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพ (ขอนแก่น) และการรับรู้ในคุณภาพ

การบริการท่ีดีของลูกคา้ท่ีมีต่อธุรกิจธนาคารพาณิชย ์พบว่า ระดบัความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ

ของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพ (ขอนแก่น) ในทุกขอ้ มีคะแนนเฉล่ีย 6.17 – 7.00 หมายถึง 

เห็นดว้ยอยา่งยิ่งแสดงวา่ลูกคา้มีการรับรู้ในคุณภาพการบริการตามท่ีระบุไวท้ั้ง 21 ขอ้ ดงัรูปท่ี 3-4 

 

6.79 

6.76 6.75 

6.67 

6.71 
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*T=Tangibles, R=Responsiveness, Re=Reliability, A=Assurance, E=Empathy 

 

รูปที่ 3 ค่าเฉล่ียความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารจาํแนกรายขอ้ 

 

 
*T=Tangibles, R=Responsiveness, Re=Reliability, A=Assurance, E=Empathy 

 

รูปที่ 4  ค่าเฉล่ียการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารจาํแนกรายขอ้ 

 

 เสน้ช่วงคะแนนระดบัความเห็นแบบค่าเฉล่ียอนัตรภาคชั้นสามารถแปลผลเป็นระดบัความคิดเห็นไดด้งัน้ี  

 ค่าเฉล่ีย 6.17–7.00   หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ค่าเฉล่ีย 5.31–6.16   หมายถึง  เห็นดว้ย  

 ค่าเฉล่ีย 4.44-5.30   หมายถึง  เห็นดว้ยเลก็นอ้ย ค่าเฉล่ีย 3.58–4.44   หมายถึง  ไม่แน่ใจ  

 ค่าเฉล่ีย 2.73–3.58   หมายถึง ไม่เห็นดว้ยเลก็นอ้ย ค่าเฉล่ีย 1.87–2.72   หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 

 ค่าเฉล่ีย 1.00–1.86   หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
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4.1   ผลการศึกษาความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพการบริการรายด้านของลูกค้าที่มต่ีอบริการ  
 

ตารางที่ 1  ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการรายดา้น 
 

คุณภาพการบริการรายด้าน 

ค่าเฉลีย่ 

ความคาดหวงั 

(E) 

ค่าเฉลีย่ 

การรับรู้ 

(P) 

ค่าเฉลีย่

ของ

ผลต่าง 

Sig. 

(1-tailed) 
ผล 

ดา้นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 6.7875 6.5581 0.2294 0.0000** E  > P 

ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) 6.7563 6.5869 0.1694 0.0000** E  > P 

ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) 6.7488 6.5413 0.2075 0.0000** E  > P 

ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) 6.6730 6.4385 0.2345 0.0000** E  > P 

ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) 6.7088 6.4819 0.2269 0.0000** E  > P 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นถึงค่าเฉล่ียของความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการ

บริการแต่ละดา้นของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพ (ขอนแก่น) เม่ือนาํค่าเฉล่ีย

ของแต่ละดา้นมาเปรียบเทียบความแตกต่าง พบวา่ มีความคาดหวงัมากกวา่การรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้

ท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพ (ขอนแก่น) ในทุกดา้น ดงัรูปท่ี 5 

 
รูปที่ 5 ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารจาํแนก

รายดา้น 

 

4.2 อภิปรายผล 

 

 แบบสอบถามมีการแบ่งแยกเป็น 2 ส่วน ในการวดัระดับความคาดหวงัและระดับการรับรู้จริงของผูต้อบ

แบบสอบถาม ดงันั้นผูแ้จกแบบสอบถามควรจะอธิบายและส่ือสารใหเ้ขา้ใจแก่ผูต้อบแบบสอบถาม เพ่ือขอ้มูลท่ีได้

มีความใกลเ้คียงกบัความรู้สึกจริงของผูต้อบแบบสอบถาม 
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5. สรุปผลการศึกษา 

 

 การศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้เก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา

ถนนมิตรภาพ (ขอนแก่น) กลุ่มตัวอย่างคือ ผูใ้ช้บริการของจํานวน 120 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็น

แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา่ ความคาดหวงัคุณภาพบริการ ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 6.73) 

เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) ความคาดหวงัอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 

6.79) การศึกษาการรับรู้ในคุณภาพของการให้บริการของลูกคา้ต่อธนาคารโดยรวม การรับรู้อยู่ในระดบัเห็นดว้ย

อย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 6.52) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) ความคาดหวงัอยู่

ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 6.58) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของจุฬารัตน์ ศรีบุดดา 

(2557)ทาํการศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้าท่ีมีต่อบริษัทบริหารสินทรัพย ์

กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สํานกังานนครราชสีมามีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการ

บริการของลูกค้าท่ีมีต่อบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จาํกัด (บสก.) สํานักงานนครราชสีมา และ

เสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพการบริการของ บสก. สํานักงานนครราชสีมา ใชแ้บบสอบถามตามแนวคิดของ 

"SERVQUAL" จาํนวน 21 ข้อ ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) 5 ระดับ เป็นมาตรวดั มีกลุ่มตัวอย่าง 

จาํนวน 300 ตวัอย่าง วิเคราะห์ผลโดยใชส้ถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวดัค่าความ

แตกต่างของความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ โดยใชส้ถิติอา้งอิงแบบที (t-test) ผลการศึกษาความ

คาดหวงัในคุณภาพการบริการ พบว่า ลูกค้าเห็นดว้ยในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งในคุณภาพการบริการทุกข้อ ผล

การศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการบริการของ บสก. สํานกังานนครราชสีมา พบว่า ลูกคา้เห็นดว้ยในระดบัเห็นดว้ย

อยา่งยิ่งกบัคุณภาพการบริการทุกขอ้  
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คุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านดุง จงัหวดัอุดรธานี 

A service Quality of the Bangkok Bank 

in Ban Dung District Udonthani Province Branch. 
 

ณฐันิชา วงัโน และ ภัทรวดี เพิม่วณชิกุล 

Natnicha Wangno and Pattarawadee Permwanichagun 

 

บทคดัย่อ 

 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทาํการศึกษาคุณภาพบริการของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ 

สาขาบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี โดยผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาสมัภาษณ์จากลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ จาํนวน 30 ราย โดย

วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยการสมัภาษณ์ผูเ้ขา้มาใชบ้ริการธนาคาร ลูกคา้บางรายกมี็ความพึงพอใจต่อการเขา้มา

ใชบ้ริการ และบางรายกย็งัมีขอ้สอบถาม ท่ียงัไม่พึงพอใจมากนกั ผูศึ้กษาจึงเลง็เห็นแนวการการแกไ้ขปัญหาการ

บริการใหดี้ยิ่งข้ึน เพ่ือผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลใหลู้กคา้พึงพอใจในคุณภาพบริการ  
 

คาํสาํคัญ:คุณภาพบริการ,ธนาคารกรุงเทพ,ลกูค้า 

 

ABSTRACT 
 

 The purpose of this research is to study the service quality of Bangkok Bank, Bandung, Udonthani 

province branch. The researcher conducted this study using data collection  by interviewing 30 customers. Some 

customer are satisfied with the service but some are not satisfied and have question. The researcher then sees the 

solution to solve  this  problem for  better and effectiveservice. Therefore, the customer would be satisfied with 

the service quality.  
 

Keyword: Service quality,Bangkok Bank,Customer 
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1.บทนํา 
 

 ดา้นเศรษฐกิจของประเทศไทย เดือนธันวาคม 2559 เศรษฐกิจไทยไดข้ยายตวัข้ึนเร่ือยมาจากเดือนก่อน 

จบัจ่ายใชส้อยของภาครัฐมีอตัราขยายตวัสูง ภาคท่องเท่ียวไดข้ยายตวัเพ่ิมข้ึนตามจาํนวนผูท่ี้เขา้มาท่องเท่ียวท่ีมาจาก

ต่างประเทศ เพราะรัฐบาลไดย้กเวน้ และลดค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวสาํหรับบางประเทศ ซ่ึงประกอบกบับริโภคของ

ภาคเอกชนโดยรวม ปรับตวัดีข้ึนตามความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค เม่ือปลายปีท่ีผ่านมาดชันีลงทุนในภาคเอกชน ไดมี้อตัรา 

ขยายตัวท่ีเพ่ิมสูงข้ึน จาก 123.70 เพ่ิมข้ึนเป็น 124.60 (หน่วย: millions of us) ซ่ึงปัจจุบันธนาคารไทยมีค่าความ

เสถียรภาพและความมัน่คงมากข้ึน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยและองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ บริษทัจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือ มกัจะอา้งถึงความมัน่คงของธนาคารไทยในฐานะท่ีมีปัจจยัเชิงบวกในภาคเศรษฐกิจ ภาคธนาคารของ

ไทยถือไดว้า่เป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง ในช่วง 12 เดือนขา้งหนา้ถือเป็นช่วงสาํคญัของเศรษฐกิจประเทศไทย 

เพ่ือคน้หาว่าประเทศจะเดินหนา้สู่ความสามคัคีไปในทิศทางใด ทั้งดา้น เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ซ่ึงเป็นความ

มัน่คงของคนในประเทศ ตลอดจนอยู่ร่วมกนัอย่างปรองดอง เพ่ือรักษาเสถียรภาพท่ีมัน่คงต่อไป โดยขอ้มูลท่ีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แสดงรายไดสุ้ทธิของกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 6 แห่งในประเทศไทย 5 ปียอ้นหลงั 

จะเห็นไดว้า่ความสามารถในการสร้างรายไดสุ้ทธิตลอด 5 ปีท่ีผา่นมา กลุ่มธนาคารพาณิชยมี์การทาํรายไดท่ี้เติบโตอยา่ง

ต่อเน่ือง  

 

รายได้สุทธิ ในไตรมาสที2่ 

 หน่วย:ลา้นบาท

 

 ท่ีมา:TERRABKK 
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 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) สร้างข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2487 และยงัมีรายช่ือเขา้ไปอยู่

ในตลาดหลกัทรัพยร์ายแรกๆ ตั้งแต่เร่ิมจดัตั้ งตลาดหลกัทรัพยใ์นปี พุทธศักราช 2518 ปัจจุบนัธนาคารมีมูลค่า

สินทรัพยร์วม 2,944,229.79 ลา้นบาท ให้บริการท่ีครบวงจร หลากหลายรูปแบบ ทั้ งกลุ่มธุรกิจ และกลุ่มบุคคล

ทัว่ไป ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ไวค้อยบริการให้กบักลุ่มลูกคา้ท่ีอยากจะก่อตั้งธุรกิจ รวมถึงบริการทาง 

การเงินอ่ืนๆ เช่น ฝาก-ถอน โอนเงิน แลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ เป็นตน้ บริการเหล่าน้ีเพ่ิมค่าธรรมเนียม

และค่าบริการเร่ือยมา ดงันั้น ยงัคงพฒันาบริการสมํ่าเสมอ เพ่ือตอบสนองของผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

 

1.ทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพบริการ 

 กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงของบุคคลในองค ์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ของบุคคลอ่ืนให้ไดรั้บความสุข และความสะดวกสบายหรือพึงพอใจในการดาํเนินการนั้น โดยมีลกัษณะเฉพาะ

ตัวเอง (ไพรพนา 2554) แต่สามารถตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้ การดําเนินการไปก็ยงัต้อง

สมํ่าเสมอ ต่อเน่ือง และเท่าเทียมกนัทุกคน และไม่สร้างความยุ่งยากให้แก่ผูม้ารับบริการ โดยการให้บริการท่ีมี

คุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผูรั้บสูงสุด (พงษเ์ทพ 2546) การประสบความสําเร็จในดา้นการบริการอาจจะตอ้ง

ประกอบไปดว้ยปัจจยั 10 ประการ ไดแ้ก่ 1.ความเช่ือถือได(้reliability)2.การตอบสนอง(responsive)3.ความสามารถ

(competency)4.การเขา้ถึงบริการ(access)5.ความสุภาพอ่อนโยน(courtesy)6.การส่ือสาร(communication)7.ความ

ซ่ือสตัย(์credibility)8.ความมัน่คง(security)9.ความเขา้ใจ(understanding)10.การสร้างส่ิงท่ีจบัตอ้งได(้tangibility) 

 

2.ทฤษฏีเกี่ยวกบัการบริการ 

 กระบวนการของการปฏิบติังานเพ่ือใหลู้กเกิดความพึงพอใจ ความสะดวก หรือความสบาย จากกระกระทาํ

ท่ีเกิดจากจิตใจท่ีเป่ียมไปดว้ยความปรารถนาดี ก่อให้เกิดความประทบัใจ และนาํไปสู่ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่าง       

ผูใ้หบ้ริการและลูกคา้ ถา้นาํคาํวา่บริการ หรือ “service” มาแยกอกัษรแต่ละตวั จะพบองคข์องการบริการท่ีดี 

 S Smiling & Sympathy ยิม้แยม้ เอาใจเขาใส่ใจเรา  

 E Early Response  ตอบสนองความประสงคอ์ยา่งรวดเร็ว 

 R Respecful  แสดงออกถึงการใหเ้กียรติแก่ผูรั้บบริการ 

 V Voluntariness Manner ใหบ้ริการอยา่งเตม็ใจ 

 I Image Enhancing รักษาภาพพจนข์องผูใ้หบ้ริการในองคก์ร 

 C courtesy  มีไมตรีจิตในการบริการ 

 E Enthusiasm  กระตือรือร้นในการทาํงาน 

 

3.ทฤษฎคีวามพงึพอใจ 

 ความพึงพอใจเกิดจากความตอ้งการส่วนบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์อนัดี จากส่ิงท่ีไดรั้บ ไม่ว่าจะเป็นงานหรือ

การรับบริการ (Korman,A.K.1997) หรือ ความพึงพอใจนั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชบ้ริการไดรั้บสินคา้หรือบริการ
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แลว้ และมีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัของผูใ้ช้บริการก่อนท่ีจะไดรั้บสินคา้และบริการนั้นๆ ถา้สินคา้หรือ

บริการนั้นผูรั้บบริการรู้สึกวา่ไดรั้บตํ่าไปกว่าความคาดหวงั ก็จะทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ และถารับไดรั้บสินคา้หรือ

บริการท่ีตรงตามความความหวงั กจ็ะทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ (Kotlerand Armstrong, 2001) 

 

3.วธีิการศึกษา 

 การศึกษาคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ สาขาบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี ผูศึ้กษา

ไดใ้ชวิ้ธีการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ โดยใชวิ้ธีการวิจยัเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) 

โดยมีวิธีการศึกษา ดงัน้ี 
 

3.1ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ จาํนวนของประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นอาํเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี จากการ

สาํรวจทุกๆส้ินปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2559 โดยมีประชากรรวมทั้งส้ิน 124,675 คน 
 
3.2 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่าง คือ จาํนวนลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ สาขาบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี โดยระบุ

จาํนวน 30 กลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัดา้นระยะเวลา ผูศึ้กษาจึงเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ ซ่ึงกาํหนดกลุ่ม

ตวัอย่างโดยการการสุ่มแบบเจาะจง(กลัยา,2550) โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างจากลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการอย่างสมํ่าเสมอ 

ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 โดยเป็นลูกคา้ประจาํ และเป็นผูท่ี้สะดวกต่อการใหข้อ้มุลการสมัภาษณ์  เพราะลูกคา้

กลุ่มน้ีจะไดเ้ห็นการทาํงานของพนกังานในหลายๆคร้ัง และสามารถรับรู้ถึงคุณภาพบริการในดา้นต่างๆไดเ้ป็นอยา่ง

ดี เพ่ือใหส้มัภาษณ์ เป็นไปตามความจริง สามารถใหค้าํแนะนาํและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง

คุณภาพบริการได ้
 
3.3เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือการสมัภาษณ์ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพบริการของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี โดยแบ่งออกเป็น 3ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี1 :ข้อมูลทั่วไป คาํถามในส่วนน้ีจะถามขอ้มูลทั่วไปของลูกค้า โดยผูศึ้กษาตอ้งการทราบข้อมูล

พ้ืนฐาน ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน เป็นตน้ 

 ส่วนท่ี 2: ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการ ท่ีมีตอ้การบริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี 

ซ่ึงเป็นการถามความตอ้งการเบ้ืองตน้ ซ่ึงไดแ้ก่ ลกัษณะการมองเห็นสญัลกัษณ์ของธนาคาร สถานท่ีในการบริการ 

ความสะดวกต่อการจอดรถเพ่ือเขา้มาใชบ้ริการ ความสะอาด อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการใหบ้ริการ เป็นตน้  

 ส่วนท่ี 3 : ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการท่ีเขา้มาใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ สาขาบา้นดุง 

จงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงไดน้าํทฤษฎี SERVQUAL หรือองค์ประกอบของคุณภาพบริการ มาใช้ในการสัมภาษณ์ ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ความเป็นรูปธรรมของการบริการ(tangible) 2.ความน่าเช่ือถือในการให้บริการ

(reliability) 3.การตอบสนองความตอ้งการ(responsiveness) 4.การสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูม้ารับบริการ(assurance) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี  5                                                                  477 

 
 
5.การเอาใจใส่(empathy) เพ่ือเก็บขอ้มูลของความพึงพอใจท่ีมรการคุณภาพบริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาบา้นดุง 

จงัหวดัอุดรธานี 
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้มาใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ สาขาบา้นดุง 

จงัหวดัอุดรธานี จาํนวน 30 กลุ่มตวัอย่าง ทั้งน้ีการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง ยงัเปิดโอกาสให้มีการถาม หากมีขอ้สงสัย

เก่ียวกบัคุณภาพบริการ โดยผูศึ้กษาไดน้าํเนินการสัมภาษณ์ในช่วงเดือน มีนาคม 

 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ มีการวิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์ ประกอบกบัใชแ้นวความคิด

ต่างๆ เพ่ือนาํมาสรุปและอภิปรายผลการดาํเนินงานในแต่ประเด็นตามคุณภาพบริการทั้ง 5 ดา้น มีทั้งดา้นท่ีลูกคา้พึง

พอใจ และไม่พึงพอใจ เพ่ือเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพบริการธนาคารกรุงเทพ สาขาบา้น

ดุง จงัหวดัอุดรธานี 

 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
4.1 ข้อมูลทัว่ไป 

 จากการเกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ 30 กลุ่มตวัอยา่ง ผูถู้กสมัภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

มีอายุตั้งแต่ 35ปี – 63ปี  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ธุรกิจส่วนตวั รับราชการ ตามลาํดบั มีระดบัการศึกษา

ตั้งแต่ ป.6 ไปจนถึงปริญญาตรี  โดยรวมแลว้มาใชบ้ริการท่ีธนาคารกรุงเทพ สาขาบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี เก่ียวกบั

การฝาก-ถอนเงิน การโอนเงินระหว่างธนาคาร แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ชาํระค่าสินคา้ต่างๆ และรวมไปถึง

บริการอ่ืนๆ ทั้งทาํบตัรเดบิต และเปิดบญัชีใหม่ 
 
4.2 ด้านบริการ  

 ผูใ้หบ้ริการบริการดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส พูดจาสุภาพ ชดัถอ้ยชดัคาํ ดว้ยวาจาท่ีไพเราะ สนใจและใส่ใจ

ต่อผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการ สามารถใหค้าํอธิบายท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน ต่อผูม้าใชบ้ริการ ในการทาํงานมีความกระตือรือร้น

ต่อผูเ้ขา้มาใชบ้ริการเสมอ ส่งผลใหผู้รั้บบริการเกิดความรู้สึกยินดี อยากกลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง แมใ้นบางการพ้ืนท่ี

ในการจอดรถ อาจจะไม่เพียงพอสกัเท่าไหร่ ในบางคราว แต่ความสมัพนัธ์ท่ีดี กย็งัเกิดข้ึน และดาํเนินต่อไป 
 
4.3 ด้านคุณภาพบริการ 

 จากการสัมภาษณ์ความพอใจต่อคุณภาพบริการขิงธนาคารกรุงเทพสาขาบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี โดยผูถู้ก

สมัภาษณ์มีความพึงพอใจในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

1.ดา้นการเป็นรูปธรรมของการบริการ ลูกคา้ส่วนใหญ่พึงพอใจต่อการรองรับลูกคา้ คือ มีนํ้ าด่ืมท่ีสะอาด กาแฟ ท่ี

นัง่พกัสาํหรับรอรับบริการ มีการจดัพ้ืนท่ีใหเ้หมาะสม มีหนงัสือพิมพไ์วค้อยบริการระหวา่งรอเรียกคิว มีส่ือโฆษณา 
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ผลิตภณัฑข์องธนาคาร ไวใ้หผู้ท่ี้สนใจ และในส่วนท่ีลุกคา้อยากใหป้รับปรุงคือ อยากใหมี้ท่ีนัง่เสริมไวค้อยบริการ 

ในวนัท่ีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการเป็นจาํนวนมาก เป็นตน้ 

2.ดา้นความน่าเช่ือถือในการใหบ้ริการ ลูกคา้ส่วนใหญ่ไวว้างใจในการธุรกรรม ให ้เพราะมีผูอ้าวุโส คอยตรวจสอบ

ความถูกตอ้งอยู่เสมอและมีพนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญไวค้อยให้บริการ หรือเม่ือลูกคา้เจอปัญหาก็สามารถช่วย

แกปั้ญหาได ้

3.ดา้นการตอบสนองความตอ้งการต่อลูกคา้ ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในดา้นการบริการ ท่ีธนาคารมีความ

พร้อมต่อการบริการอยู่เสมอ เช่น เม่ือลูกคา้ตอ้งการโอนเงินไปยงัต่างประเทศแบบเร่งด่วน หรือลูกคา้มีปัญหาใน

การทาํธุรกรรมไปต่างประเทศ ทางพนกังานก็ให้ความช่วยเหลือและเต็มใจท่ีช่วยเหลือ และยงัช่วยตอบปัญหาท่ี

เกิดข้ึน ให้ตรงประเด็นได ้ลูกค้ามีข้อเสนอแนะ ลูกคา้อยากให้มีช่องทางท่ีไวค้อยรับบริการ เก่ียวกับธุรกรรม

ต่างประเทศโดยเฉพาะ เพราะส่วนใหญ่ใชใ้นเวลาในการดาํเนินการนาน 

4.ดา้นการสร้างความมัน่ใจในการบริการ ลูกคา้ส่วนใหญ่ มัน่ใจในการบริการของพนักงาน เพราะทาํดว้ยความ

ถูกตอ้ง แม่นยาํ ทวนส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการอีกคร้ังก่อนทาํรายการเสมอ เพ่ือลดความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน ลูกคา้บาง

รายมีขอ้เสนอแนะในดา้นน้ีว่า อยากใหพ้นกังานทวนการใหเ้งินทอนส่วนท่ีเหลือ ว่าเหลือเท่าไหร่ หกัค่าธรรมเนียม

อะไรไปบา้ง เพ่ือความถูกตอ้งและแม่นยาํ 

5.ดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้ ลูกคา้มีความพึงพอใจ ต่อการเอาใจใส่ เพราะทางสาขาจดัให้มีพนกังานไวก้ล่าวตอ้นรับ 

และสอบถามวา่ลูกคา้ประสงคจ์ะทาํรายการอะไร และคอยแนะนาํวิธีการเพ่ือความถูกตอ้ง และรวดเร็ว และบางราย

ก็สามารถทาํธุรกรรมไดเ้ลย ก็ทาํใหป้ระหยดัเวลาในการรอคิว ขอ้เสนอท่ีอยากใหมี้ในดา้นการเอาใจใส่ อยากให้มี

พนกังานในจุดน้ีเพ่ิมมากข้ึน เพราะสอบถามไดง่้าย และรวดเร็ว 

 

5.สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาคุณภาพบริการของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี 

การผลการศึกษาและอภิปราย ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาบา้นดุง 

จงัหวดัอุดรธานี เพราะในปัจจุบนัส่ือต่างๆ เทคโนโลยี เขา้มามีบทบาทสาํคญัต่อการดาํรงชีวิต เขา้มาเพ่ือช่วยอาํนวย

ความสะดวก สบาย เกิดความรวดเร็วในการให้บริการต่อลูกค้า โดยใช้ทฤษฎี SERVQUAL ทั้ ง 5 ด้าน  และ

การศึกษาคร้ังน้ีผู ้ศึกษายงันํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาให้กับธนาคาร เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สานความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ รักษาลูกคา้รายเก่าใหย้งักลบัมาใชบ้ริการ และบอกต่อไปยงัลูกคา้รายใหม่ 

ถึงแมก้ารใหบ้ริการดา้นพ้ืนท่ีในการจอดรถจะยงัไม่พอใจมากนกั แต่เช่ือวา่ความสมัพนัธ์ท่ีดีจะทาํใหลู้กคา้พึงพอใจ  

เม่ือตอ้งการใชบ้ริการ กย็งัคงนึกถึงธนาคารกรุงเทพ สาขาบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี เสมอ 
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ปัจจยัในการนําระบบการบริหารจดัการความสัมพนัธ์ลูกค้ามาใช้ในธุรกจิกาํจดัแมลง  

Implementation of Customer Relationship Management System in Pest Control Business 

ณฐัพงศ์  ใหม่รัตนกุล1 และ เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล2 

Nattapong Mairattanakul and Ek-anong Tangrukwaraskul 
 

บทคดัย่อ 

ระบบการบริหารจดัการความสัมพนัธ์ลูกคา้ (Customer Relationship Management : CRM) คือ ระบบการจดัการ

ขอ้มูลท่ีบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ย่างทนัทีทนัใด เพ่ือสร้างคุณค่าใน

สินค้าและบริการและส่งมอบไปยังกลุ่มลูกค้า ส่งผลให้ธุรกิจดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ธุรกิจกาํจัดแมลงและสัตวพ์าหะนําโรคเป็นธุรกิจประเภทบริการท่ีมี

ความสําคญัต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร อสังหาริมทรัพยแ์ละสาธารณสุขและส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ 

SMEs ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีกาํลงัประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการงานอยางเป็นระบบ งานวิจัยน้ีได้ทําการ

ประเมินปัจจยัลกัษณะองคก์รเปรียบเทียบการรับรู้ประโยชนข์องแนวคิด CRM ของผูบ้ริหารและการใชร้ะบบ CRM 

ในธุรกิจโดยศึกษาจากผูบ้ริหารธุรกิจกาํจดัแมลงและสัตวพ์าหะนําโรคจาํนวน 62 ราย เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย

แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอย ท่ีค่านยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 

คาํสาํคัญ:  การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM), นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT),  

ธุรกิจกาํจัดแมลงและสัตว์พาหะนาํโรค 
 

Abstract 

Customer relationship management (CRM) has as its aim the enhancement of a company’s ability to achieve the 

ultimate goal of retaining customers and so gain a strategic advantage over its competitors by implementation of 

innovation and information technologies (IT). Pest control business is service business which is important for 

real-estate, food manufacturing and public health and mostly is SMEs. Nevertheless, implementation of CRM 

depends on critical factors which are organization characteristics, CRM perception of management role and 

current CRM usage. Therefore, the objective of this study is to evaluate critical factors in implementation of 

CRM in pest control businesses and compare with organization characteristics and CRM perception. Data was 

collected from 62 management role of pest control business, using questionnaire, and was analyzed using 

frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression. 

 

Keyword:  Customer relationship management (CRM), innovations and information technologies (IT), 

Pest control business 
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1 บทนํา 

 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมอาหาร มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและเป็น

อุตสาหกรรมท่ีสําคญัในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ธุรกิจกาํจดัแมลงและสัตวพ์าหะนาํโรคเป็นหน่ึงในธุรกิจ

บริการท่ีสาํคญัในอุตสาหกรรมดงักล่าว เช่น การบริการป้องกนัปลวกตามมาตรฐานมาตรฐาน Master Format 2004 

ในอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย ์ การบริการกาํจดัแมลงตามมาตรฐาน GMP และ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร 

เป็นตน้ แน่นอนว่าหากอุตสาหกรรมดงักล่าวมีแนวโน้มในการเติบโตแลว้ย่อมส่งผลในทิศทางเดียวกนักบัธุรกิจ

กาํจดัแมลงและสัตวพ์าหะนาํโรค นอกจากน้ีงานบริการกาํจดัแมลงยงัมีความสาํคญัดา้นสาธารณสุขในกระบวนการ

ป้องกนัและควบคุมโรคระบาด 

ธุรกิจกาํจดัแมลงและสัตวพ์าหะนาํโรคส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ SMEs หน่ึงในอุปสรรคสําคญัท่ีทาํให้กลุ่ม

ธุรกิจ SMEs ไม่ประสบความสาํเร็จ คือ การขาดความรู้ในการจดัการหรือการบริหารงานอยา่งเป็นระบบ การบริการ

ลูกคา้ท่ีดีถือเป็นหัวใจสาํคญัของธุรกิจกาํจดัแมลงและสัตวพ์าหะนาํโรค ผลของการบริการท่ีดีและการจดัการดา้น

การบริการท่ีมีความรวดเร็ว ถูกตอ้งและแม่นยาํ ลว้นแลว้แต่เป็นส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัจากการรับบริการทั้งส้ิน  

แนวคิด CRM เป็นหน่ึงแนวคิดท่ีสําคัญ ท่ีช่วยในการบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบและส่งเสริม

ความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจและสร้างผลตอบแทนใหก้บัองคก์ร เน่ืองจากแนวคิด CRM มีความเก่ียวเน่ือง

กบัขอ้มูลการจดัการ การนาํแนวคิด CRM มาใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึงข้ึนอยูก่บัความถูกตอ้งและความแม่นยาํ

ของขอ้มูลเป็นผลให้นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นส่ิงท่ีสาํคญัและเป็นตวัช่วยรวบรวมขอ้มูล จึง

เป็นท่ีมาของระบบ CRM ซ่ึงเป็นระบบการจดัการขอ้มูลท่ีบนัทึกความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงของลูกคา้ 

และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่งทนัทีทนัใด  

งานวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาปัจจยัส่งผลต่อในการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในตามแนวคิด 

CRM ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะขององคก์รและปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ของนวตักรรมและเทคโนโลยี

ของผูบ้ริหารระดบัสูง โดยคุณลกัษณะขององค์กรประกอบขนาดขององค์กรและกลยุทธ์ขององค์กร ซ่ึงแสดงให้

เห็นถึงความพร้อมดา้นทรัพยากรทั้งดา้นเงินทุนและบุคลากร รวมถึงคุณลกัษณะของผูบ้ริหารระดบัสูง ไดแ้ก่ ช่วง

อาย ุระดบัการศึกษา และกลยทุธ์ขององคก์ร  

ในงานวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดท้าํการประเมินปัจจยัลกัษณะองคก์รเปรียบเทียบการรับรู้ประโยชน์ของแนวคิด CRM ของ

ผูบ้ริหารและการใชร้ะบบ CRM ในธุรกิจ โดยผูวิ้จยัไดเ้ล็งเห็นถึงประโยชน์ในการศึกษาดงักล่าว ซ่ึงจะสามารถ 

ทราบถึงปัจจยัในการนาํระบบ CRM ในธุรกิจกาํจดัแมลงและสัตวพ์าหะนาํโรคมาใชเ้พ่ือเพ่ิมศกัยภาพของธุรกิจ 

นอกจากน้ียงัสามารถใชแ้นวทางการส่งเสริม สนบัสนุนและเพ่ิมขีดความสามารถแก่ธุรกิจอ่ืนๆ ของภาครัฐ และ

เป็นขอ้มูลอา้งอิงสาํหรับการศึกษาเก่ียวกบัระบบ CRM ในธุรกิจอ่ืนๆไดต่้อไป 

 

2 ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคิด CRM และระบบ CRM 
 

แนวคิดการบริหารจดัการความสมัพนัธ์ลูกคา้ (CRM) นั้นมีวตัถุประสงคห์ลกัในการเพ่ิมความสามารถของธุรกิจ

เพ่ือท่ีจะรักษากลุ่มลูกคา้และการเพ่ิมศกัยภาพกระบวนการทาํงานในธุรกิจโดยมุ่งผลลพัธ์สุดทา้ย คือ ผลตอบแทน

ขององคก์ร ดงันั้น แนวคิด CRM คือ ระบบทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบั คน(People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี 
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(Technology) โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะประสบความสําเร็จในดา้นความสามารถการแข่งขนัในตลาดอย่างย ัง่ยืน ควบคู่ไป

กบัการตดัสินใจลงทุนอยา่งสมเหตุสมผล 

Bihari, (2012) ไดใ้ห้นิยามแนวคิดการจดัการและบริการความสัมพนัธ์ลูกคา้ (CRM) คือกระบวนการหรือวิธีการท่ี

ทาํให้เขา้ใจความตอ้งการและพฤติกรรมของลูกคา้เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีข้ึน กระบวนการท่ีสําคญัของแนวคิด 

CRM คือ กระบวนการรวบรวมขอ้มูลซ่ึงจะถูกนาํมาแสดงแบบภาพรวม เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลการขาย ขอ้มูล

ดา้นการตลาดท่ีประสบความสาํเร็จ เป็นตน้ โดยแนวคิด CRM ใชท้รัพยากรดา้นเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษยใ์นการ

วิเคราะห์พฤติกรรมและคุณค่าของลูกคา้ ทาํใหลู้กคา้ไดรั้บสินคา้หรือบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการและเกิดความภกัดี

ในท่ีสุด ส่งผลใหแ้นวคิด CRM สามารถช่วยในการลดค่าใชจ่้ายต่างๆและเพ่ิมผลกาํไรใหแ้ก่องคก์ร 

Sarmaniotis, Assimakopoulos and Papaioannou, (2013) ได้ให้นิยามแนวคิด CRM เป็นทั้ งระบบการจัดเก็บ

ขอ้มูลท่ีช่วยใหอ้งคก์รเขา้ใจความตอ้งการและพฤติกรรมของลูกคา้และเช่ือมโยงกระบวนการทาํงานและเทคโนโลยี

ซ่ึงต่างจากในอดีตท่ีแนวคิด CRM ท่ีเคยถูกมองวา่เป็นเพียงเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีหรือการเก็บฐานขอ้มูลอยา่งง่าย

เพ่ือใชใ้นการตลาด การนาํเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใชง้านและการเขา้ถึง internet ทาํใหแ้นวคิด CRM ถูกใชง้านอย่าง

แพร่หลาย ในปัจจุบันนั้ นเราสามารถส่ือสารตรงไปยงักลุ่มลูกค้าเป้าหมายและจัดเน้ือหาให้เหมาะสมและ

เฉพาะเจาะจงกบัลกัษณะและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลไดผ้่านทางส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) อาทิเช่น 

Facebook Youtube Twitter  

จากการทบทวนวรรณกรรมจึงสรุปไดว้่า แนวคิด CRM คือ กลยทุธ์ทางธุรกิจท่ีเนน้ลูกคา้เป็นสาํคญั โดยการใช้

ขอ้มูล การเก็บขอ้มูล และการใชป้ระโยชน์จากนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพ่ือสร้างผลตอบแทน 

เพ่ิมอตัราการคงอยู่ของลูกคา้และการเพ่ิมจาํนวนลูกคา้ โดยการเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการทาํงานและการใช ้IT 

จึงเป็นท่ีมาของระบบ CRM 

ระบบ CRM คือ ระบบการจดัการขอ้มูลท่ีบนัทึกความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงของลูกคา้และสามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ย่างทนัทีทนัใด เช่น ประวติัการซ้ือ ประวติัการใหบ้ริการ ปัญหาท่ีลูกคา้ประสบอยู่ เป็นตน้ 

(Nguyen, Sherif, and Newby, 2007) 

จากการทบทวนวรรณกรรมจึงสรุปไดว้่า ระบบ CRM คือ การใชน้าํนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

มาประยกุตใ์ชต้ามแนวคิด CRM และมีความสามารถในการจดัการดา้นขอ้มูล การบนัทึกขอ้มูลและการนาํขอ้มูลมา

ใชไ้ดอ้ย่างทนัทีทนัใด การบูรณากบักระบวนการดาํเนินงานท่ีมีอยู่เป็นส่ิงท่ีสําคญัในการบรรลุวตัถุประสงค์ของ

แนวคิด CRM อย่างไรกต็ามปัจจยัในการนาํระบบ CRM มาใช ้คือ ความรู้และความเขา้ใจในการนาํระบบ CRM มา

ใช ้ลกัษณะของธุรกิจ และปัจจยัคุณลกัษณะขององคก์ร 

 

2.2 ปัจจัยลกัษณะองค์กร 
 

2.2.1 ขนาดขององค์กร 
 

ขนาดขององค์กรนั้นมีผลต่อการนํานวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม (Ettlie, Bridges and 

O'Keefe, 1984; Mansfield et al., 1971; Swanson, 1994; Whately, 1985) โดยปกติแลว้กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่สามารถนาํ

นวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้ได้ง่ายกว่ากลุ่มธุรกิจ SMEs เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่มีความสามารถในการ

จดัการความเส่ียงอย่างดี มีความพร้อมดา้นทรัพยากร และมีโครงสร้างองค์กรท่ีแข็งแรง ขณะท่ีกลุ่มธุรกิจ SMEs ตอ้ง

เผชิญกับตลาดท่ีแข่งขันสูง ขาดแคลนด้านทรัพยากร ประสบปัญหาด้านการเงิน และขาดผูเ้ช่ียวชาญ ส่งผลเป็น

อุปสรรคในการนาํนวตักรรมมาใช ้(Thong, 1999)  
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2.2.2 กลยุทธ์ขององค์กร 
 

กลยุทธ์ขององค์กร นั้นมีผลต่อการนาํนวตักรรมมาใช้ (Damanpour, 1987; Ettlie, 1983; Ettlie, Bridges, และ 

O'Keefe, 1984; Ko, Kincade, และ Brown, 2000) จากงานวิจยัของ Miles and Snow (1978) พบว่า องค์กรท่ีมีกล

ยุทธ์ขององค์กรเชิงรุกจะส่งผลต่อการนาํนวตักรรมหรือกลยุทธ์เชิงนวตักรรมมาใช ้และสามารถสรุปกลยุทธ์ของ

องคก์รในรูปแบบของลกัษณะบุคคล 4 ประเภท ไดแ้ก่ Prospector, Analyzer, Reactor และ Defender 

องคก์รท่ีมีกลยทุธ์แบบ Prospector นั้น จะมีการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชม้ากท่ีสุด ในขณะท่ีองคก์รท่ีมี

กลยุทธ์แบบ Defender มีการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชน้อ้ยท่ีสุด ผลศึกษาน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ S. 

Alshawi et al. (2011) ท่ีพบว่า ระดบัผูบ้ริหารหรือผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจมีความเห็นว่าการนาํแนวคิด CRM มา

ใชน้ั้นเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ขององคก์ร ดงันั้นกลยทุธ์ขององคก์รจึงส่งผลต่อการนาํแนวคิด CRM และ IT มาใช ้

(English, 1999 และ Goodhue et al., 2002) 

 

2.2.3 ลกัษณะของผู้บริหาร 
 

O'Leary, Rao and Perry (2004) เสนอว่าความสาํเร็จในการใชร้ะบบ CRM เกิดจากความตั้งใจจริง การสนบัสนุน

และการตัดสินใจของผูบ้ริหาร ลกัษณะของผูบ้ริหารหรือ CEO ซ่ึงประกอบดว้ย ช่วงอายุ ระดบัการศึกษา เป็น

พ้ืนฐานของการรับรู้ประโยชน์ของแนวคิด CRM ความรู้ความเขา้ใจในระบบ CRM และทศันคติทางบวกในการนาํ

เทคโนโลยีแนวคิด CRM มาใช้ ผูบ้ริหารจึงมีบทบาทสําคญัในการตดัสินใจนํานวตักรรมมาใช้ (Nguyen, 2013; 

Morris and Venkatesh, 2000; Ko et al., 2008; Rogers, 1983) 

 

2.3 การรับรู้ประโยชน์ตามแนวคิด CRM ของผู้บริหาร 
 

Cruz-Cunha, Varajao, Satana 2013 เสนอว่า การรับรู้ประโยชน์จากการนาํระบบ CRM มาใชน้ั้นสอดคลอ้งกบั

แรงจูงใจในการนาํระบบ CRM มาใช ้โดยผลลพัธ์ท่ีสาํคญัจากการนาํระบบ CRM มาใชจ้ริงนั้น ไดแ้ก่ การพฒันา

คุณภาพของขอ้มูล การพฒันากระบวนการตดัสินใจ และการพฒันากระบวนการทาํงาน 

S. Alshawi et al. (2011) พบว่า การรับรู้แนวคิด CRM และการใช ้IT ในระดบัผูบ้ริหารหรือผูท่ี้ตดัสินใจ เช่น 

ผูจ้ดัการดา้น IT ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด ผูจ้ดัการทัว่ไป เป็นตน้ เป็นส่วนสาํคญัท่ีส่งผลต่อการนาํ CRM และ

การใช ้IT มาใชต้ั้งแต่ระยะเร่ิมตน้  

จากการทบทวนวรรณกรรมจึงสรุปไดว้่า การรับรู้ประโยชน์ของแนวคิด CRM ของผูบ้ริหารหรือผูท่ี้ตดัสินใจมี

ผลต่อการนาํระบบ CRM มาใชใ้นธุรกิจ การโนม้นา้วใหบุ้คคลากรในองคก์รใหเ้ห็นประโยชนแ์ละทศันคติทางบวก

ต่อแนวคิด CRM เป็นกระบวนการท่ีสําคญัท่ีทาํให้การนาํระบบ CRM มาใชใ้นองคก์ร ถึงแมว้่าระบบ CRM จะมี

ประโยชน์ต่อองค์กร แต่กลุ่มธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่ไม่คาํนึงถึงประโยชน์ของแนวคิด CRM (Ismail et al., 2007; 

Reijonen and Laukkanen, 2010) 
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2.4 นวตักรรมและเทคโนโลยีตามแนวคิด CRM 
 

ความสําเร็จในการนาํแนวคิด CRM มาใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้นข้ึนอยู่กบัความถูกตอ้งและความแม่นยาํของ

ข้อมูล (Abbott et al., 2001) ซ่ึงเป็นผลทําให้นวตักรรมและเทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีสําคัญขององค์กร จากกการทบทวน

วรรณกรรม คาํว่า “นวตักรรม” ถูกให้คาํจาํกดัความตามตารางท่ี 2.2 ซ่ึงสรุปไดว้่า นวตักรรม คือ การกระทาํของการ

สร้างสรรคท่ี์มุ่งเนน้ในส่วนของกระบวนการ โดยท่ีการกระทาํนั้นตอ้งมีความใหม่ มีความแตกต่าง และสามารถนาํมาใช้

ได้จริง และ “เทคโนโลยี” คือ ส่ิงท่ีจบัตอ้งไดซ่ึ้งเกิดจากการประสมของสติปัญญาหรือกระบวนการความรู้ เกิดเป็น

ผลลพัธ์ท่ีถูกใชโ้ดยองคก์รอ่ืนๆหรือหน่วยย่อยในองคก์รเดียวกนั (Hulin และ Roznowski, 1985) 

Ko et al. (2007 อา้งถึง Ko et al. 2004; Mitussis, O'Malley, และ Patterson, 2006; Park และ Park, 2004; 

Rowley, 2005) ไดร้ะบุเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ CRM ดงัน้ี 
 

1.ระบบการวิเคราะห์ฐานขอ้มูลลูกคา้เพ่ือการพฒันา

ผลิตภณัฑ ์

2.ระบบการมีส่วนร่วมของลูกคา้เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ ์

3.ระบบการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เฉพาะเจาะจง 

4.ระบบการสะสมแตม้ของลูกคา้ 

5.ระบบการใชบ้ริการลูกคา้อยา่งทนัทีทนัใด 

6.ระบบการจดัการความภกัดีของลูกคา้ 

7.ระบบการจดัการการร้องเรียนของลูกคา้ 

 

8. ระบบการพฒันาระบบสมาชิกลูกคา้ผา่นทางเวบ็ไซด ์

9. ระบบการพฒันาฐานขอ้มูล 

10. ระบบแบ่งประเภทลูกคา้ตามการใชจ่้าย 

11. ระบบการบริการเฉพาะเจาะจงแบ่งตามประเภทลูกคา้ 

12. ระบบ CRM ท่ีนาํไปใชจ้ริง 

13. ความสามารถในการจดัส่งขอ้มูลผา่น Email และ  

แคตาลอค 

2.5 กรอบแนวคิดงานวจัิย 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัจจยัลกัษณะองค์กรและปัจจยัการรับรู้ประโยชน์ของแนวคิด CRM 

ของผูบ้ริหารเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการนาํระบบ CRM มาใช ้ทางผูวิ้จยัจึงมีความตอ้งการศึกษาว่าปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อ

การนาํระบบ CRM มาใช ้หรือไม่ ในบริบทของธุรกิจกาํจดัแมลงและสัตวพ์าหะนาํโรค โดยสามารถพฒันาเป็น

กรอบแนวคิดงานวิจยัไดด้งัภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดงานวจิยั 

ลกัษณะองค์กร 

• ขนาดขององคก์ร (Firm Size) 

• กลยทุธ์ขององคก์ร  

(Organizational Strategy) 

• ช่วงอายขุอง CEO 

• ระดบัการศึกษาของ CEO 

 

การรับรู้ประโยชน์ของแนวคดิ CRM  

ของผู้บริหาร 

การใช้ระบบ CRM  

H2 

H1 

H3 
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สมมุตฐิานงานวจิยั 

H1: ลกัษณะขององคก์รมีผลต่อการรับรู้ถึงประโยชนข์องแนวคิด CRM ของผูบ้ริหาร 

H2: ลกัษณะขององคก์รมีผลต่อการนาํระบบ CRM มาใช ้

H3: การรับรู้ประโยชน์ตามแนวคิด CRM ของผูบ้ริหารระดบัสูงมีผลต่อการนํานวตักรรมและ IT  

มาใชต้ามแนวคิด CRM 

 

3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

3.1 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูเ้ข้าอบรมหลักสูตรผูค้วบคุมการใช้วตัถุอนัตรายเพ่ือใช้รับจ้าง

หลกัสูตรต่อเน่ือง ซ่ึงจดัอบรมโดยภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในวนัท่ี 3 

มีนาคม 2560 และอยู่ในตาํแหน่งระดบับริหารในธุรกิจกาํจดัแมลงและสัตวพ์าหะนาํโรค จาํนวน 62 คน ซ่ึงทราบ

จาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 

 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัพฒันาปรับปรุงจากการศึกษา

เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนสอบถามอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

การศึกษา โดยแบบสอบถามจาํนวน 1 ชุด ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1: แบบสอบถามขอ้มูลดา้นลกัษณะขององคก์ร ประกอบดว้ย ขนาดขององคก์ร ช่วงอายขุอง CEO ระดบั

การศึกษาของ CEO และกลยทุธ์ขององคก์ร 

ส่วนท่ี 2: แบบสอบถามขอ้มูลการรับรู้ดา้น CRM ของผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย ระบบ IT ช่วยในการจดัการขอ้มูล

ลูกคา้ของท่านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ, ระบบ IT สามารถเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั, ระบบ IT สามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจดัการฝ่ายขาย/การตลาด, ระบบ IT สามารถเพ่ิมผลกาํไรให้ท่านได,้ ระบบ IT สามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริการในธุรกิจของท่าน และระบบ IT ถือเป็นมาตรฐาน/ส่ิงท่ีสาํคญัต่อธุรกิจท่าน 

ส่วนท่ี 3: แบบสอบถามระดับการใช้ระบบ CRM ประกอบด้วย ระบบ IT กลางท่ีทุกฝ่ายในองค์กรใช้งาน

ร่วมกนั เช่น ระบบ SAP, ระบบ IT ท่ีใชใ้นระบบ Call center, ระบบการบริการลูกคา้ ท่ีใชซ้อร์ฟแวร์ควบคุม, ระบบ 

IT ในการจดัการฝ่ายขายและการตลาด, ระบบ IT ในการทาํระบบ Loyalty Program (การสะสมแตม้), การวิเคราะห์

ขอ้มูลหลงัจากการทาํการตลาดแบบ Offline, การวิเคราะห์ขอ้มูลหลงัจากการทาํการตลาดแบบ Online, ระบบ IT 

ในการจดัการเกบ็ขอ้มูลลูกคา้หรือฐานขอ้มูลลูกคา้ (Database)   
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3.3 วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

1.จัดทําจดหมายเพ่ือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามไปยงัภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2. ติดต่อผูรั้บผิดชอบในการประสานงานจากภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เพ่ืออธิบายในรายละเอียดและกาํหนดวนัเพ่ือเขา้ไปทาํการแจกแบบสอบถาม 

3. ส่งแบบสอบถามดว้ยตวัเองไปยงักลุ่มตวัอยา่งในวนัท่ีกาํหนด 

 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

1. ค่าสถิติเชิงพรรณนา ใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานใชใ้นการอธิบายขอ้มูลดา้นลกัษณะขององคก์รของกลุ่มประชากร 

2. ค่าสถิติเชิงอนุมานท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ค่า f-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย

มากกว่า 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ซ่ึงเป็นวิธีการหารูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม 1 ตวั กบัตวัแปรอิสระหลายตวั 

และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product – Moment Correlation Coefficient) 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลการดาํเนินงานดา้นการเงินของธุรกิจครอบครัวท่ีเป็นกิจการเพ่ือสังคม โดย

ผูวิ้จยัศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นธุรกิจครอบครัวท่ีมีรูปแบบการทาํเพ่ือสังคมตามการจาํแนกของสภาปฏิรูป

แห่งชาติ ท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคดัเลือกจาํนวนไดท้ั้งส้ิน 23 บริษทั ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษา

ขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพแห่งประเทศไทยและรายงานประจาํปีของแต่ละบริษทัยอ้นหลงั 5 ปี ตั้งแต่พ.ศ. 2555 ถึง

พ.ศ.2559 จากการศึกษาพบวา่ในพ.ศ.2559 มีร้อยละ 52 ท่ียอดขายเพ่ิมข้ึนโดยอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินเป็นกลุ่มท่ี

มียอดขายเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด และอุตสาหกรรมบริการเป็นกลุ่มท่ีมียอดขายเฉล่ียสูงท่ีสุด ร้อยละ 61 มีกาํไรสุทธิมาก

ข้ึนโดยมีเพียงอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินท่ีมีกาํไรสุทธิเฉล่ียสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป็น

กลุ่มท่ีมีกําไรสุทธิเฉล่ียสูงท่ีสุด มีร้อยละ 43 ท่ีมีค่า ROE เพ่ิมข้ึนและมีร้อยละ 39 ท่ีมีค่า ROA เพ่ิมข้ึน โดย

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างเป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ีย ROE และ ROA สูงข้ึน มากท่ีสุด และอุตสาหกรรม

สินคา้อุปโภคบริโภคเป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ีย ROE และ ROA เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  
 

คาํสาํคัญ : ธุรกิจครอบครัว, กิจการเพ่ือสังคม, ผลการดาํเนินงานด้านการเงิน 

 

Abstract 

This study aimed to study the financial performance of family social enterprise. The sample of this study  are 23 

family social enterprises from The Stock Exchange of Thailand.  This paper analyzed the last five years ago 

(during the 2012 to 2016) annual report from The Stock Exchange of Thailand.  The results indicated that 52 

percent can increase their sales, financials industry is the highest sales increase and services industry is the 

highest average sales. There are 61 percent can increase their net profit, financials industry is the only one with 

continuous higher average of net profit and technology industry is the highest net profit. There are 43 percent can 

increase their ROE and 39 percent can increase their ROA. Moreover, property and construction industry is the 

highest average ROE increase and highest average ROA increase. And consumer product industry is the only one 

with continuous higher average of ROE and ROA. 

Keywords : Family Business, Social Enterprise, Financial Performance 
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1.บทนํา 

 

     กิจการทัว่โลกมากกว่าร้อยละ 95 เป็นธุรกิจครอบครัว (Jawed, 2015) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม (2559) ไดอ้า้ง

ถึงการรายงานของ Price Waterhouse ระบุว่า ร้อยละ 80 ของธุรกิจในเอเชียเติบโตจากธุรกิจครอบครัว จึงแสดงให้

เห็นวา่ธุรกิจครอบครัวมีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศ สาํหรับประเทศไทย วิสาหกิจกวา่ร้อยละ 80 

เป็นธุรกิจครอบครัว มีการกระจายตวัอยู่ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และมีขนาดตั้งแต่วิสาหกิจขนาดเล็กไปจนถึง

องค์กรธุรกิจระดบัประเทศ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) ทั้งน้ีปัญหาทางสังคมท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจใน

ปัจจุบนัมีหลายดา้น ยกตวัอย่าง เช่น มลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม ความไม่เท่าเทียมกนั หรือแมก้ระทัง่ปัญหาการมีผูค้า้

รายใหญ่มาเบียดเบียนผูค้า้รายยอ่ย (Gils et al., 2014) จึงจาํเป็นตอ้งมีนวตักรรมจากธุรกิจครอบครัวท่ีเป็นกิจการเพ่ือ

สังคมเขา้มาช่วยบรรเทาและแกปั้ญหาดงักล่าวโดยการประกอบกิจการเพ่ือสังคมเป็นการดาํเนินกิจการท่ีเนน้ความ

สมดุลระหว่างผลลพัธ์ทางดา้นเศรษฐศาสตร์และผลลพัธ์ทางดา้นสังคม (Imperatori and Ruta, 2015) จึงนาํมาสู่

ผลลพัธ์เชิงบวกทางสังคม ตวัอย่างเช่น ในทวีปแอฟริกามีการสร้าง     มา้หมุนท่ีเรียกวา่ PlayPumpsโดยใชห้ลกัการ

ว่าเม่ือมีการหมุนจะสูบนํ้าจากใตดิ้นข้ึนมาเก็บไวใ้นแท็งค์นํ้ า ซ่ึงเป็นการสร้างผลลพัธ์เชิงบวกต่อสังคม และไดรั้บ

การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในท้องถ่ิน  (Sodhi and Tang, 2011; Saunders and Borand, 2013) ขณะท่ี

งานวิจยัของ Gils et al. (2014) ซ่ึงเป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลลพัธ์ทางดา้นสังคมของธุรกิจครอบครัวกล่าวว่า 

ธุรกิจครอบครัวมีแนวโน้มท่ีจะให้ความสําคญัต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มมากกว่าธุรกิจท่ีไม่ใช่ธุรกิจครอบครัว 

นอกจากน้ีการทาํกิจการเพ่ือสังคมยงัมีความเช่ือมโยงกบัการเกิดเครือข่ายความสัมพนัธ์ท่ีก่อให้เกิดความเช่ือใจ 

ไวว้างใจ มากกว่าองค์กรทั่วไป ธุรกิจท่ีเป็นกิจการเพ่ือสังคมจึงมีแนวโน้มท่ีจะไดรั้บการสนับสนุนจากชุมชน

มากกว่า และส่งผลต่อกิจการในการไดรั้บโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจ (Meutia and Ismail, 2012) โดยจะมีผลทางบวก

ต่อการดาํเนินงานของธุรกิจ ทาํใหป้ระสิทธิภาพขององคก์รดีข้ึนและธุรกิจกจ็ะสามารถประสบความสาํเร็จไดต่้อไป 

(Hooghe, 2003; Chen et al., 2007; Fornoni et al., 2012) ดงันั้นจากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าการประกอบ

กิจการเพ่ือสังคมเป็นแนวคิดท่ีมีความสาํคญัและมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก ธุรกิจครอบครัวซ่ึงมีอยูเ่ป็นจาํนวน

มากถือว่าเป็นแกนหลกัในการพฒันาเศรษฐกิจ ผูวิ้จยัจึงไดท้าํการศึกษาหาผลการดาํเนินงานดา้นการเงินจากธุรกิจ

ครอบครัวท่ีเป็นกิจการเพ่ือสังคมในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ งน้ีในส่วนถัดไปของบทความวิจัย 

ประกอบดว้ย การทบทวนวรรณกรรม วิธีการศึกษา ผลการศึกษาและอภิปราย  และสรุปผลการศึกษา ตามลาํดบั 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ธุรกจิครอบครัวภายใต้แนวคิดกจิการเพ่ือสังคม 

 

     ธุรกิจครอบครัว หมายถึง ธุรกิจท่ีหุ้นของกิจการมากกว่าคร่ึงหน่ึงเป็นของบุคคลก่อตั้ ง ผูท่ี้มีความสัมพนัธ์

เก่ียวขอ้งทางสายเลือด หรือมีความสัมพนัธ์จากการแต่งงาน โดยมีการสืบทอดธุรกิจหรือมีแนวโนม้ท่ีจะมีการสืบ

ทอดธุรกิจจากรุ่นหน่ึงไปสู่ทายาทรุ่นต่อไป (อรุณ ศิริจานุสรณ์, 2554) ส่วนกิจการเพ่ือสังคม หมายถึง  กิจการท่ี

ดาํเนินงานโดยมีวตัถุประสงค์ทางสังคมหรือส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มโดยอาศยักาํไรจากการดาํเนินกิจการ หรือรูปแบบวิธีการดาํเนินกิจการ(Conway, 2008; Ebrashi, 2013) 
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กิจการเพ่ือสังคมมีการสร้างคุณค่าอยู่ระหว่างองคก์รการกุศลและองคก์รธุรกิจทัว่ไป (นิตนา    ฐานิตธนกร, 2554) 

จึงมีการสร้างคุณค่าทางสังคมควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจอย่างสมดุล ส่งผลให้กิจการสามารถ

บรรลุผลทั้งในดา้นเศรษฐกิจและสังคมและสร้างประโยชน์ให้ภาคอ่ืนๆต่อไปได ้(Ridley-Duff and Bull, 2011) 

ทั้งน้ีสภาปฏิรูปแห่งชาติ (2558) ไดจ้าํแนกวิสาหกิจเพ่ือสังคมออกไดเ้ป็น 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1. เนน้การสร้างรายได้

สูงเพ่ือนาํกาํไรไปช่วยเหลืองานหรือกิจกรรมทางสังคม ตวัธุรกิจไม่จาํเป็นตอ้งสร้างผลกระทบทางสังคมโดยตรง 

และไม่จาํเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักิจกรรมทางสังคมท่ีไปช่วยเหลือ 2. เนน้การขายสินคา้/บริการในตลาดปกติ 

เพ่ือนําผลกาํไรไปสนับสนุนสินค้า/บริการให้กบักลุ่มผูย้ากจน 3. เน้นไปท่ีการสร้างผลกระทบทางสังคมผ่าน

กระบวนการ หรือ สินคา้/บริการ ของกิจการ 4. ธุรกิจท่ีมีการถือครองโดยผูด้อ้ยโอกาส 5. ธุรกิจท่ีขายผลิตภณัฑห์รือ

ใหบ้ริการปกติแต่มีการจา้งงานผูด้อ้ยโอกาสในโครงสร้างองคก์ร 

     ธุรกิจครอบครัวมีรูปแบบการดาํเนินงานท่ีมีจริยธรรมควบคู่กนัไป (Adams et al., 1996) มีแนวโนม้ท่ีจะมีการ

ตอบสนองต่อสงัคมมากกวา่ธุรกิจท่ีไม่ใช่ครอบครัว (Dyer and Whetten, 2006) นอกจากน้ี แรงบนัดาลใจและคุณค่า

ของธุรกิจครอบครัวจะส่งผลออกมาในรูปของการทาํเพ่ือสังคม และส่งผลต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและ

เพ่ิมศักยภาพของธุรกิจได้ (Gils et al., 2014 cited Chrisman et al., 2003) ประกอบกับ Craig and Dibrell (2006) 

กล่าวว่า ธุรกิจครอบครัวมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นมิตรกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม จะมีการพฒันานวตักรรมและศกัยภาพ

ด้านการเงินท่ีดีข้ึนด้วย ในทํานองเดียวกับงานวิจัยของ O’Boyle et al. (2010) ท่ีกล่าวว่าธุรกิจครอบครัวท่ีมี

จริยธรรมจะมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับศกัยภาพทางการเงิน และนอกจากน้ี Sorenson et al. (2009) ไดเ้สริมว่า

ธุรกิจครอบครัวท่ีมีการทาํเพ่ือสงัคมมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลการดาํเนินงานอีกดว้ย 

 

2.2 ผลการดําเนินงานด้านการเงินขององค์กร 

 

     ผูวิ้จยัได้ทาํการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลการดาํเนินงานด้านการเงิน ซ่ึงพบว่า ผลการดาํเนินงานดา้น

การเงินสามารถวดัไดจ้าก ยอดขาย กาํไร(Ruf et al., 2001; Batjargal 2003; Fernoni, 2012; Mani and Lakhal, 2015) 

อัตราผลตอบ แทนต่อส่วน ผู ้ถือหุ้น  (ROE: Return on equity) (Ruf et al., 2001; Allouche et al. 2008) อัตรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA: Return on assets)(Batjargal, 2003; Erhardt et al., 2003; Allouche et al. 2008) 

โดยสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 1 

 

ตารางที่  1  ตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานดา้นการเงินขององคก์ร 

 

ตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน แหล่งอา้งอิง 

ยอดขาย Ruf et al.(2001); Mani and Lakhal(2015) 

กาํไรสุทธิ Batjargal(2003); Fornoni et al.(2012); Mani and Lakhal(2015) 

ROE Ruf et al.(2001); Allouche et al. (2008) 

ROA Batjargal(2003); Erhardt et al.(2003); Allouche et al. (2008) 
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2.3 กจิการเพ่ือสังคมกบัผลการดําเนินงานด้านการเงินขององค์กร 

 

     กิจการเพ่ือสังคมนอกจากจะสร้างประโยชน์ใหก้บัสังคมและส่ิงแวดลอ้มแลว้ กิจการเพ่ือสังคมยงัมีส่วนช่วยใช้

องค์กรมีผลการดาํเนินงานดา้นการเงินท่ีดีดว้ย เน่ืองจากเป็นการสร้างประโยชน์ให้สังคม ธุรกิจท่ีเป็นกิจการเพ่ือ

สังคมจึงมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชนและส่งผลใหกิ้จการไดรั้บโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจ (Meutia 

and Ismail, 2012) จึงมีผลการดาํเนินงานดา้นการเงินท่ีดีข้ึนทาํใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จไดต่้อไป (Hooghe, 2003; 

Chen et al., 2007; Fornoni et al., 2012) ประกอบกบังานวิจยัของ Rettab (2008) ซ่ึงกล่าวว่าร้อยละ 55 ของงานวิจยั

เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการทาํเพ่ือสังคมกับผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน ไดผ้ลลพัธ์ว่าการทาํเพ่ือสังคมมี

ความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน และผลการวิจยัในงานของเขาเองก็ไดผ้ลลพัธ์ว่าการทาํ

เพ่ือสงัคมมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลการดาํเนินงานดา้นการเงินดว้ยเช่นกนั 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     การศึกษาน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นบริษทัท่ีเป็นธุรกิจครอบครัวตามคาํนิยามของงานวิจยัท่ีมีรูปแบบการทาํเพ่ือสงัคม

ตรงตามการจาํแนกของสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยคดัเลือกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดจ้าํนวนทั้งส้ึน 23 

บริษทั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบดว้ยอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 8 บริษทั 

อุตสาหกรรมทรัพยากร 1 บริษัท อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 3 บริษัท อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน 1 บริษัท 

อุตสาหกรรมบริการ 3 บริษทั อุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม 5 บริษทั อุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค 1 

บริษทั และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 1 บริษทั ดงัท่ีแสดงไวใ้น รูปท่ี 1 โดยผูวิ้จยัไดศึ้กษาขอ้มูล

จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและรายงานประจาํปีของแต่ละบริษทั และนาํมาวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน

ดา้นการเงินยอ้นหลงั 5 ปี ตั้งแต่พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1  สดัส่วนธุรกิจครอบครัวท่ีเป็นกิจการเพ่ือสงัคมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร

35%

ทรัพยากร

5%

เทคโนโลยี

13%

ธุรกิจการเงิน

4%

บริการ

13%

สินคา้อุตสาหกรรม

22%

สินคา้อุปโภคบริโภค

4%

อสงัหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง 4%
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     การศึกษาผลการดําเนินงานด้านการเงินของธุรกิจครอบครัวท่ีเป็นกิจการเพ่ือสังคม จากตารางท่ี 2 เม่ือ

เปรียบเทียบปีพ.ศ.2555กบัพ.ศ.2559 พบว่าในปีพ.ศ.2559 ธุรกิจครอบครัวท่ีเป็นกิจการเพ่ือสังคมทั้งหมด 23 บริษทั 

ส่วนใหญ่มียอดขาย และกาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปีพ.ศ.2555 โดยมี 12 บริษทั (ร้อยละ 52) ท่ีมียอดขายเพ่ิมข้ึน และ 14 

บริษทั (ร้อยละ 61) ท่ีสามารถทาํกาํไรสุทธิไดม้ากข้ึน ในจาํนวนนั้น มีธุรกิจครอบครัวท่ีเป็นกิจการเพ่ือสังคมถึง 7 

บริษทั (ร้อยละ 30) ท่ีในพ.ศ.2559 สามารถทาํกาํไรไดสู้งข้ึนกวา่ปีพ.ศ.2555 กวา่ ร้อยละ 100 ทั้งน้ีเม่ือผูวิ้จยัไดศึ้กษา

ดูขอ้มูลเชิงลึกลงไป ดงั รูปท่ี 2 พบว่าธุรกิจครอบครัวท่ีทาํกาํไรไดสู้งข้ึนกว่าปีพ.ศ.2555 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม

ธุรกิจการเงิน อุตสาหกรรมทรัพยากร อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรม

สินคา้อุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ตามลาํดบั และพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีผลการดาํเนินงาน

ดา้นการเงิน ทั้ง 4 ดา้นในพ.ศ.2559 เพ่ิมข้ึนกว่าพ.ศ.2555 ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง และ

อุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค แต่อย่างไรก็ตามพบวา่ธุรกิจครอบครัวท่ีเป็นกิจการเพ่ือสงัคมในพ.ศ.2559 ส่วน

ใหญ่มีค่า ROE และ ROA ลดลงจากปีพ.ศ.2555 โดยมี 13 บริษทั (ร้อยละ57) ท่ีมี ROE ลดลง และมี 14 บริษทั (ร้อย

ละ61) ท่ี ROA ลดลง 

ตารางที่  2  ผลการดาํเนินงานดา้นการเงินในพ.ศ.2559 ท่ีเพ่ิมข้ึน/ลดลงจาก พ.ศ.2555 

 

 ผลการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน ผลการดาํเนินงานลดลง รวม 

 1-50% 51-100% 101%ข้ึนไป รวม -(1-20%) 

ยอดขาย 7 4 1 12 11 23 

กาํไร 4 3 7 14 9 23 

ROE 9 0 1 10 13 23 

ROA 3 2 4 9 14 23 

 

 
รูปที่  2  ผลการดาํเนินงานดา้นการเงินรายอุตสาหกรรม ในพ.ศ.2559 ท่ีเพ่ิมข้ึน/ลดลงจาก พ.ศ.2555 

เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา่ยอดขายเฉล่ียและกาํไรสุทธิเฉล่ียของธุรกิจครอบครัวท่ีเป็นกิจการเพ่ือสงัคมในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่พ.ศ.2555-พ.ศ.2559 มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนโดยมีการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงบา้งเลก็นอ้ยใน

บางปี ในขณะท่ีค่า ROE และ ROA ของธุรกิจครอบครัวท่ีเป็นกิจการเพ่ือสงัคมในภาพรวม พบวา่ค่าเฉล่ียตั้งแต่พ.ศ. 

2555- พ.ศ.2559 มีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง ดงั รูปท่ี 3 
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รูปที่  3  ค่าเฉล่ียของ ยอดขาย กาํไรสุทธิ ROE และ ROA รวมทุกอุตสาหกรรมของธุรกิจครอบครัวท่ี      

เป็นกิจการเพ่ือสงัคมระหวา่ง พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559 

 

   เม่ือพิจารณาเป็นรายอุตสาหกรรม พบวา่กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมียอดขายเฉล่ียระหวา่งพ.ศ.2555-พ.ศ.2559สูงท่ีสุด

ไดแ้ก่กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ โดยมียอดขายเฉล่ีย 11,531 ลา้นบาท และมีกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย ์

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน และอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค ท่ีมียอดขายเฉล่ียตั้งแต่

พ.ศ.2555-พ.ศ.2559เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองดงั รูปท่ี 4 ในขณะท่ีกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินเป็นอุตสาหกรรมเดียว

ท่ีมีกาํไรสุทธิเฉล่ียระหวา่งพ.ศ.2555-พ.ศ.2559เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง นอกเหนือจากนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีกาํไร

สุทธิมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนโดยมีลดลงบา้งในบางปี ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมเทคโนโลยี อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง และอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค ทั้งน้ีกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีกาํไรสุทธิเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่กลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีซ่ึงมีกาํไรสุทธิเฉล่ีย 1,858 ลา้นบาท ดงัรูปท่ี 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4 ยอดขายเฉล่ียรายอุตสาหกรรมระหวา่ง พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 

 

 
รูปที ่5 กาํไรสุทธิเฉล่ียรายอุตสาหกรรมระหวา่ง พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 

-2000

0

2000

4000

6000

เก
ษ

ตร
แล

ะ…

ท
รัพ

ยา
กร

เท
คโ

น
โล

ยี

ธุร
กิจ

กา
รเ

งิน

บ
ริก

าร

สิ
น

คา้
อุต

ส
าห

กร
รม

สิ
น

คา้
อุป

โภ
ค…

อส
ังห

าริ
มท

รัพ
ย…์

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

0

20

40

ROE ROA

0

20000

40000

ยอดขาย กาํไรสุทธิ

0

5000

10000

15000

เก
ษ

ตร
แล

ะ…

ท
รัพ

ยา
กร

เท
คโ

น
โล

ยี

ธุร
กิจ

กา
รเ

งิน

บ
ริก

าร

สิ
น

คา้
อุต

ส
าห

กร
รม

สิ
น

คา้
อุป

โภ
ค…

อส
ังห

าริ
มท

รัพ
ย…์

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

ลา้นบาท 

% ลา้นบาท 

ลา้นบาท 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                                               494 

 
     เม่ือพิจารณาค่า ROE และ ROA รายอุตสาหกรรมแลว้ พบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างเป็น

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ีย ROE ในพ.ศ.2559สูงข้ึนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48 เม่ือเทียบกบัพ.ศ.2555 ดงั รูปท่ี 6 อีกทั้งกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยก์ย็งัเป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ีย ROA ในพ.ศ.2559สูงข้ึนมากท่ีสุดอีกดว้ย โดยคิดเป็นร้อยละ 

48 นอกจากน้ีมีเพียงกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภคเท่านั้น ท่ีมีค่าเฉล่ีย ROE และ ROA สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง

ตั้งแต่พ.ศ.2555-พ.ศ.2559 ดงั รูปท่ี 7 

  

 

 

 

 

 

รูปที ่6 ค่าเฉล่ีย ROE รายอุตสาหกรรมของธุรกิจครอบครัวท่ีเป็นกิจการเพ่ือสงัคมระหวา่ง พ.ศ.2555 - พ.ศ.2559 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 ค่าเฉล่ีย ROA รายอุตสาหกรรมของธุรกิจครอบครัวท่ีเป็นกิจการเพ่ือสงัคมระหวา่ง พ.ศ.2555 - พ.ศ.2559 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

     ธุรกิจครอบครัวท่ีเป็นกิจการเพ่ือสังคมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นบัตั้งแต่พ.ศ.2555 - พ.ศ. 2559 มี

ยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนและลดลงในสัดส่วนจาํนวนท่ีใกลเ้คียงกนั กล่าวคือในพ.ศ.2559มีร้อยละ 52 ท่ียอดขายเพ่ิมข้ึน 

และร้อยละ 48 ท่ีมียอดขายลดลงเม่ือเทียบกบัพ.ศ.2555 โดยในท่ีน้ีกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินเป็นกลุ่มท่ีมี

ยอดขายเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดถึงร้อยละ 260 และอุตสาหกรรมบริการเป็นกลุ่มท่ีมียอดขายเฉล่ียสูงท่ีสุดถึง 11,531 ลา้น

บาท นอกจากน้ีมีร้อยละ 61 ท่ีมีกาํไรสุทธิท่ีมากข้ึนกว่าปีพ.ศ.2555 โดยมีร้อยละ 30 ท่ีทาํกาํไรไดม้ากข้ึนกว่าพ.ศ.

2555ถึงกว่าร้อยละ 100  และมีเพียงอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินท่ีมีกําไรสุทธิเฉล่ียสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองโดยมี

อุตสาหกรรมเทคโลโนยีเป็นกลุ่มท่ีมีกาํไรสุทธิเฉล่ียสูงท่ีสุดท่ี 1,858 ลา้นบาท แต่ในทางกลบักนั ธุรกิจครอบครัวท่ี

เป็นกิจการเพ่ือสังคมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีเพียงร้อยละ 43 ท่ีมีค่า ROE เพ่ิมข้ึนจากปีพ.ศ. 2555 

และมีเพียงร้อยละ 39 ท่ีมีค่า ROA เพ่ิมข้ึนจากปีพ.ศ. 2555 โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง

เป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ีย ROE และ ROA สูงข้ึนจากพ.ศ.2555 มากท่ีสุดและกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภคเป็น

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ีย ROE และ ROA เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองจากผลจากการศึกษามีบริษทัท่ีผลการดาํเนินงาน
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ดา้นการเงินดีข้ึนเพียงส่วนหน่ึง ผลการศึกษาจึงมีเพียงบางส่วนท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Rettab (2008) ซ่ึงกล่าว

ว่าการทาํเพ่ือสังคมมีผลทางบวกกบัผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน งานวิจยัน้ีจึงสรุปไดว้่าธุรกิจครอบครัวท่ีเป็น

กิจการเพ่ือสังคมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีทั้งกลุ่มท่ีมีผลการดาํเนินงานดา้นการเงินดีข้ึน และกลุ่มท่ีมี

ผลการดาํเนินงานแยล่งปะปนกนั ซ่ึงต่างจากงานวิจยัจากต่างประเทศท่ีผลการดาํเนินงานของธุรกิจครอบครัวท่ีเป็น

กิจการเพ่ือสังคมส่วนใหญ่จะมีผลการดาํเนินงานดา้นการเงินท่ีดีข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากมีขอ้จาํกดัของการวิจยัท่ีใชแ้ต่

ขอ้มูลทุติยภูมิจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและรายงานประจาํปีของแต่ละบริษทั จึงทาํใหไ้ม่ทราบเบ้ืองลึก

ของเหตุผลท่ีผลการดาํเนินงานดา้นการเงินดีข้ึนหรือแย่ลงไดช้ดัเจน ผูวิ้จยัจึงขอเสนอแนะให้งานวิจยัในอนาคต

ศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการดาํเนินงานด้านการเงินเพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ

ครอบครัวท่ีเป็นกิจการเพ่ือสงัคมกบัผลการดาํเนินงานของกิจการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                                               496 

 

บรรณานุกรม 

 

กระทรวงอุตสาหกรรม(2559). (Online). 

 http://www.industry.go.th/industry/index.php/th/knowledge/item/10603-2016-05-23-05-38-40,  

นิตนา ฐานิตธนกร. (2554). Social Enterprise: ธุรกิจแห่งการสร้างสรรค์สังคม. Executive Journal, 31 (2), 30-35. 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ. (2558). สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปพิเศษ ๑ : วิสาหกิจเพ่ือสังคม.   

อรุณ ศิริจานุสรณ์. (2554). การสืบทอดธุรกิจครอบครัว : กระบวนการแห่งการสร้างความสัมพันธ์ เพ่ือการอยู่  

 รอดและยั่งยืน. สุทธิปริทศัน.์ 77, 107-124.  

Adams, J. S., A. Taschian, & T. H. Shore. (1996). Ethics in Family and Non-Family Owned Firms: An 

Exploratory Study. FAMILY BUSINESS REVIEW, 9 (2), 157-170. 

Allouche, J., B. Amann, J. Jaussaud, & T. Kurashina. (2008). The Impact of Family Control on the  

 Performance and Financial Characteristics of Family Versus Nonfamily Businesses in Japan: A Matched-

Pair Investigation. FAMILY BUSINESS REVIEW, 21 (4), 315-329. 

Batjargal, B. (2003). Social Capital and Entrepreneurial Performance in Russia: A Longitudinal Study.  

 Organization Studies, 24 (4), 535–556. 

Chen, C.-N., L.-C. Tzeng, W.-M. Ou, & K.-T. Chang. (2007). The Relationship among Social Capital,  

 Entrepreneurial Orientation, Organizational Resources and Entrepreneurial Performance for New Ventures. 

Contemporary Management Research, 3 (3), 213-232. 

Conway, C. (2008). Business Planning Training for Social Enterprise. Social Enterprise Journal, 4 (1), 57-73. 

Craig, J. & C. Dibrell. (2006). The Natural Environment, Innovation, and Firm Performance: A Comparative 

Study. FAMILY BUSINESS REVIEW, 19 (4), 275-288. 

Dyer, W. G. & D. A. Whetten. (2006). Family Firms and Social Responsibility: Preliminary Evidence from  

 the S&P 500. Entrepreneurship Theory and Practice, 30 (6), 785-802. 

Ebrashi, R. E. (2013). Social Entrepreneurship Theory and Sustainable Social Impact. Social Responsibility 

Journal, 9 (2), 188-209. 

Fornoni, M. , D.  Ribeiro Soriano, I.  Arribas, & J.  E.  Vila.  ( 2012).  An Entrepreneur's Social Capital and 

Performance. Journal of Organizational Change Management, 25 (5), 682-698. 

Gils, A. V., C. Dibrell, D. O. Neubaum, & J. B. Craig. (2014). Social Issues in the Family Enterprise. Family 

Business Review, 27 (3), 193-205. 

Saunders, S. G. & R. Borland. (2013). Marketing‐Driven Philanthropy: The Case of Playpumps. European 

Business Review, 25 (4), 321-335.  

Hooghe, M. & D. Stolle. (2003). Generating Social Capital. New York: PALGRAVE MACMILLAN. 

Imperatori, B. & D. C. Ruta. (2015). Designing a Social Enterprise. Social Enterprise Journal, 11 (3), 321-346. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                                               497 

 
Jawed, M. S. (2015). Kavil Ramachandran: The 10 Commandments for Family Business. Journal of Family and 

Economic Issues, 37 (3), 505-507. 

Mani, Y. & L. Lakhal. (2015). Exploring the Family Effect on Firm Performance. International Journal of  

 Entrepreneurial Behavior & Research, 21 (6), 898-917. 

Meutia & T. Ismail. (2012). The Development of Entrepreneurial Social Competence and Business Network to 

Improve Competitive Advantage and Business Performance of Small Medium Sized Enterprises:  A Case 

Study of Batik Industry in Indonesia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 65, 46-51. 

O'Boyle, E. H., M. W. Rutherford, & J. M. Pollack. (2010). Examining the Relation between Ethical Focus and 

Financial Performance in Family Firms: An Exploratory Study. Family Business Review, 23 (4), 310-326. 

Rettab, B., A. B. Brik, & K. Mellahi. (2008). A Study of Management Perceptions of the Impact of  

 Corporate Social Responsibility on Organisational Performance in Emerging Economies: The Case of 

Dubai. Journal of Business Ethics, 89 (3), 371-390. 

Ridley-Duff, R. & M. Bull. (2011). Understanding Social Enterprise. London: SAGE Publications. 

Ruf, B. M., K. Muralidhar, R. M. Brown, J. J. Janney, & K. Paul. (2001). An Empirical Investigation of the 

 Relationship between Change in Corporate Social Performance and Financial Performance: A Stakeholder 

Theory Perspective. Journal of business ethics, 32 (2), 143-156. 

Sodhi, M. S. & C. S. Tang. (2011). Social Enterprises as Supply-Chain Enablers for the Poor. Socio- 

 Economic Planning Sciences, 45 (4), 146-153. 

Sorenson, R. L., K. E. Goodpaster, P. R. Hedberg, & A. Yu. (2009). The Family Point of View, Family  

 Social Capital, and Firm Performance an Exploratory Test. Family Business Review, 22 (3), 239-253. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี  5                                                              498 

 

การแบ่งกลุ่มผู้สนใจใช้บริการธุรกจิร้านรับจดังานแต่งงาน(Wedding Organizer) 

ในเขตจงัหวดัระยอง  โดยใช้ปัจจยัด้านความสําคญัต่อคุณภาพการบริการ  

(Service Quality) 

Cluster analysis of people interested use the service  

“Wedding Organizer” in  Rayong , By focused on service quality 

ณฐัพงษ์ แซ่อึง้¹ และ พนัธิตรา ปัทมานนท์² 

Natthaphong Sae-ung and Pantitra Putthamanon 

 

บทคดัย่อ 

 

การศึกษาวิจยัเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูส้นใจใชบ้ริการธุรกิจร้านรับจดังานแต่งงาน ( Wedding Organizer ) ในเขตจงัหวดั

ระยองโดยใช้ปัจจยัดา้นความสําคญัต่อคุณภาพการบริการ (Service Quality) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือ

แบบสอบถาม ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม SPSS สถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มโดยใช้ Cluster Analysis การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One Way 

ANOVA และการวิเคราะห์ทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ย Chi-Square  ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง อายุระหว่าง 21- 25 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  ประกอบอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ดือนต่อ

เดือน 20,001-30,000 บาท จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติพบวา่ ทุกปัจจยัมีค่า Sig ค่านอ้ยกวา่ค่านยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ี 0.05 แสดงวา่มีผลต่อระดบัความสาํคญัต่อคุณภาพการบริการอยา่งมีนยัสาํคญั และสามารถแบ่งกลุ่มไดด้งัต่อไปน้ี  

กลุ่มท่ี 1 ช่ือ “ General ”  กลุ่มท่ี 2  ช่ือ “ Honesty ” และกลุ่มท่ี 3  ช่ือ  “ Differentiate ” 

คาํสาํคัญ : ร้านรับจดังานแต่งงาน , คุณภาพการบริการ , จงัหวดัระยอง 

 

Abstract 
Study on Cluster analysis of people interested use the service “ Wedding Organizer ”  in  Rayong , by 

focused on service quality. Research tools include : Questionnaire , SPSS program , Cluster analysis One 

Way ANOVA and Shi-Square. The results showed that all factors affect the priority of service quality, And can 

be grouped as follows : 1. General  2. Honesty  And 3. Differentiate  

Keywords: Wedding Organizer , Service Quality , Rayong 

 

 

 

 

 

 
¹ นกัศึกษาปริญญาโท บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

²  อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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1.บทนํา 

 
     คาํวา่ แต่งงาน เป็นคาํสามญัท่ีใชพู้ดกนัทัว่ไป พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ใหค้วามหมาย ทาํ

พิธีชายหญิงอยู่กินกนัเป็นผวัเมียตามประเพณี การจดังานแต่งงานจะมีการเช้ือเชิญญาติมิตรมากินเล้ียง และเป็น

พยานว่า ทั้งสองไดเ้ป็นสามีภรรยาอยู่กินอยู่ตอ้งตามประเพณี ฝ่ายสามีจะเรียกว่า เจา้บ่าว ส่วนฝ่ายภรรยา เรียกว่า

เจา้สาว เรียกรวมกนัว่าคู่บ่าวสาว  (เสถียรโกเศศ, 2532) ใครจะเช่ือว่าการแต่งงานจะทาํให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจข้ึน

มากมายในทุกๆประเทศ ซ่ึงขอ้มูลจากศูนยวิ์จยักสิกรไดป้ระเมินมูลค่าธุรกิจการแต่งงานของประเทศไทย ซ่ึงมีมูลค่า

สูงถึง 30,000 ลา้นบาท/ปี  คู่สมรสท่ีจดทะเบียนสมรสมีจาํนวนมากกว่า 300,000 คู่/ปี โดยร้อยละ 80-90 ของคู่รัก

เป็นกลุ่มท่ี มีการจัดงานแต่งงาน มูลค่าเร่ิมต้นเฉล่ีย 500,000 – 1,000,000 ต่อคร้ัง (วารสารศาสตร์ ดิ จิทัล 

มหาวิทยาลยัรังสิต http://www.jr-rsu.net/article/1673) สถิติการจดทะเบียนสมรสประจาํปีในเขตจงัหวดัระยอง

พบว่า ตั้งแต่ปี 2556 มีผูเ้ขา้จดทะเบียนสมรสเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆทุกปี จนถึงปัจจุบนั คาดวา่จะมีแนวโนม้สูงข้ึนต่อไป

ทุกปี (สถิติทะเบียนสมรสประจาํปี กรมการปกครอง กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย)์ จาก

การลงพ้ืนท่ีสํารวจจาํนวนร้านท่ีให้บริการเก่ียวกบัการรับจดังานแต่งงาน (Wedding Organizer) ในจงัหวดัระยอง  

พบว่ามีมากถึง 50 ร้าน แต่ละร้านนั้นจะมีงานเข้ามาเฉล่ียประมาน 10 งาน/เดือน รายไดเ้ฉล่ียต่องานประมาน 

100,000 บาท ทาํให้เล็งเห็นถึงการเติบโตของธุรกิจรับจดังานแต่งงาน (Wedding Organizer) ในแต่ละปีมีคนใช้

บริการถึงประมาณ 6,000 คู่ต่อปี ประกอบกบัการศึกษาการเปล่ียนทางทศันคติประเพณีแต่งงานไทยพบวา่คนหนุ่ม

สาวท่ียงัโสดนั้นมีความรู้ในขั้นตอนต่างของพิธีแต่งงานแบบไทยเพียงร้อยละ 36 และไดใ้หค้วามสาํคญักบัพิธีเล้ียง

ฉลองเป็นอย่างยิ่งมากถึงร้อยละ 91 ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาอย่างหน่ึงของครอบครัวทั้ง 2 (ธันนิกานต์ ชยนัตราคม) 

และในปัจจุบนัรูปแบบการจดังานแต่งงานจะมีการปรับเปล่ียน เพ่ือให้เขา้กบัยุคสมยัและสภาพสังคมมากยิ่งข้ึน 

ประกอบกบัคู่บ่าวสาวสมยัใหม่ท่ีตดัสินใจจะเขา้สู่ประตูวิวาห์นั้น ส่วนใหญ่มกัจะไม่มีความรู้หรือความเขา้ใจใน

เร่ืองเก่ียวกบัขนบธรรมเนียมประเพณี และตอ้งการใหง้านแต่งงานออกมาสมบูรณ์แบบท่ีสุด ใหส้มกบัเป็นวนัในฝัน

ท่ีเฝ้ารอมาทั้งชีวิต จึงทาํใหห้นัมาเขา้ใชบ้ริการร้านรับจดังานแต่งงานกนัมากข้ึน  
     จากท่ีกล่าวมาในขา้งตน้นั้น จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ ช่วยในการรับรู้และทราบปัจจยัดา้นความสาํคญัต่อคุณภาพ

การบริการ (Service Quality) ของผูส้นใจใช้บริการธุรกิจร้านรับจัดงานแต่งงาน (Wedding Organizer) ในเขต

จงัหวดัระยอง และช่วยในการจดักลุ่มผูส้นใจใชบ้ริการธุรกิจร้านรับจดังานแต่งงาน (Wedding Organizer) ในเขต

จงัหวดัระยอง เพ่ือใชเ้ป็นทางเลือกในการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายในทางธุรกิจ รวมไปถึงช่วยในการวางแผน การ

ประกอบธุรกิจร้านรับจดังานแต่งงาน (Wedding Organizer) ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

     ดงันั้นงานวิจยัจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความสําคญัต่อคุณภาพการบริการ (Service Quality) ของ

ผูส้นใจใชบ้ริการธุรกิจร้านรับจดังานแต่งงาน (Wedding Organizer) ในเขตจงัหวดัระยองและการแบ่งกลุ่มผูส้นใจ

ใชบ้ริการธุรกิจร้านรับจดังานแต่งงาน (Wedding Organizer) ในเขตจงัหวดัระยอง โดยใชปั้จจยัดา้นความสาํคญัต่อ

คุณภาพการบริการ (Service Quality) 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัการวดัคุณภาพการบริการ (Service Quality) ของ Parasuraman,Ziethaml& Berry (1988) 

ไดก้ล่าวไวว้่า การให้บริการทีมีคุณภาพนั้น หมายถึง การให้บริการท่ีสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการ
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หรือผูบ้ริโภคอยา่งสมํ่าเสมอ ดงันั้นความพึงพอใจต่อการบริการ จึงมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัการทาํใหเ้ป็นไปตาม

ความคาดหวงัหรือการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั ของผูบ้ริโภคนั้นเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของบซัเซลและ

เกลล ์Buzzell & Gale (1987) คุณภาพการให้บริการเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจและมีการให้ความสาํคญัเป็นอย่าง

มาก คุณภาพการให้บริการเป็นเร่ืองซับซ้อนข้ึนอยู่กับการมองหรือทัศนะของผูบ้ริโภคท่ีเราเรียกกันทั่วไปว่า 

“ลูกค้า” ตัวแบบท่ีใช้วดัคุณภาพการให้บริการท่ีได้รับความนิยมมาใช่กันอย่างแพร่หลายนั้น ได้แก่งานของ 

Parasuraman,Ziethaml & Berry ซ่ึงไดพ้ฒันาตวัแบบเพ่ือใชส้ําหรับประเมินคุณภาพการให้บริการโดยอาศยั การ

ประเมินพ้ืนฐานการรับรู้ของผูรั้บบริการหรือลูกคา้ พร้อมกับไดพ้ยายามหานิยามความหมายของคุณภาพการ

ให้บริการและปัจจยัท่ีกาํหนดคุณภาพการให้บริการท่ีเหมาะสมผลงานความคิดและพฒันาตวัแบบ SERVQUAL 

โดยการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการ ทาํใหท้ราบว่าผูบ้ริโภคไดใ้ชปั้จจยั 10 ประการ ไดแ้ก่  1.ความสะดวก 2.การ

ติดต่อส่ือสาร 3. ความสามารถ 4.ความสุภาพ 5. ความน่าเช่ือถือ 6.ความ 7.การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 8.ความ

ปลอดภยั 9. ลกัษณะภายนอก และ10. ความเขา้ใจผูรั้บบริการ และต่อมาในปี ค.ศ. 1988 ไดน้าํเอาปัจจยักาํหนด

คุณภาพของการบริการทั้ง 10 ประการท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ นาํมายุบรวมกนัให้เหลือเพียง  5 ดา้นประกอบ โดย

วิธีการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ และไดท้ดสอบคุณภาพของแบบวดัน้ีแลว้ พบว่ามีความเช่ือมัน่ (Reliability)และ

ความตรง(Validity) มากพอ จึงนํามาใช้เพ่ือการศึกษาถึงความคาดหวงัและการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบั

คุณภาพของการบริการประเภทต่างๆ ไดอ้งคป์ระกอบหลกั 5 ประการของคุณภาพการบริการ ซ่ึงใชใ้นการสร้าง

แบบวดัคุณภาพของการบริการ SERVQUAL (Service Quality)   ไดแ้ก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

(Tangibility) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้เห็นถึงส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ บริการท่ีถูกนาํเสนอ

ออกมาเป็นรูปธรรมจะทําให้ผูรั้บบริการรับรู้ถึงการให้บริการนั้นได้ชัดเจนข้ึน ด้านความเช่ือถือไวว้างใจได ้

(Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้ตรงกบัสัญญาท่ีให้ไวก้บัผูรั้บบริการ บริการท่ีให้ทุกคร้ัง

จะตอ้งมีความถูกตอ้ง เหมาะสม ความสมํ่าเสมอจะทาํให้ผูรั้บบริการรู้สึกว่าบริการท่ีไดรั้บนั้นมีความน่าเช่ือถือ 

สามารถใหค้วามไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองลูกคา้ (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเตม็ใจท่ีจะ

ให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ย่างทนัถ่วงที และกระจายให้บริการไปอย่าง

ทัว่ถึงและรวดเร็ว ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเช่ือมัน่ให้

เกิดข้ึนกบัผูรั้บบริการ ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความสุภาพ นุ่มนวล มีกิริยามารยาทท่ีดี และทาํ

ให้ความมั่นใจว่าผูรั้บบริการจะได้รับบริการท่ีดีท่ีสุด และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) หมายถึง 

ความสามารถในการดูแลและเอาใจใส่ต่อผูรั้บบริการตามความตอ้งการท่ีแตกต่างของผูรั้บบริการแต่ละคน และมี

ความตั้งใจท่ีจะจดัหาส่ิงท่ีผูใ้ชต้อ้งการมาตอบสนองได ้

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

     สวกัญญ์ กีรติโกศล (2558) ศึกษาเก่ียวกับปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการใชบ้ริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรปราการ จากผลการวิจยัพบวา่ ระดบั

ความสาํคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์คือคุณภาพสินคา้ ดา้นราคา คือสินคา้มีหลายระดบัราคา

ใหเ้ลือก ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย คือ เวลาท่ีเปิดให้บริการมีความเหมาะสม ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด คือ 
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จดัรายการโปรโมชัน่บ่อยคร้ัง ดา้นบุคลากร คือ เสนอบริการไดถู้กตอ้ง ดา้นลกัษณะทางกายภาพ คือ จอดรถสะดวก 

และด้านกระบวนการ คือ ผูบ้ริโภคให้ความสําคัญเก่ียวกับการคิดเงินรวดเร็ว ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว และ

กระบวนการใหบ้ริการไม่ยุง่ยากใหค้วามสาํคญัอยูใ่น ในระดบัท่ีเท่ากนั 

     มลฤดี อาํนวยเวโรจน์ (2557) ศึกษาเก่ียวกบัการศึกษาความพึงพอใจการเลือกใชบ้ริการสถานท่ีจดังานแต่งงาน

ของคู่แต่งงานท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้มาก

ท่ีสุด คือ คุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้  โดยคุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้จะเพ่ิมสูงข้ึนไดน้ั้น จะตอ้งเกิดจากความคุม้ค่าท่ีเกิดจากคุณภาพ

เทียบกบัราคาและค่าใชจ่้ายท่ีลูกคา้เสียไป โดยปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพท่ีลูกคา้รับรู้ คือการบริการท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการส่วนบุคล และคุณภาพโดยรวม  

     ภัทรทิรา องัศิริจินดา (2555) ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านรับจัดงาน

แต่งงาน ในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ร้านรับจดังานแต่งงาน ดา้นผลิตภณัฑต่์อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ คือ ความทนัสมยัและไดม้าตรฐาน ดา้นราคา 

คือความเหมาะสมระหวา่งราคากบัสินคา้และบริการท่ีไดรั้บ ดา้นสถานท่ี คือ บรรยายกาศ และการจดัตกแต่งภายใน

ร้าน และดา้นการส่งเสริมการขาย คือ การมีส่วนลด แลก แถม  

     ไข่มุก ศิริรักษ ์(2554) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีปรึกษาการจดังาน

แต่งงานในเขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบั ดา้นผลิตภณัฑ ์

คือการบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการ ดา้นราคา คือการแสดงราคาใหเ้ห็นชดัเจน ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย คือการ

เดินทางในการมาใชบ้ริการสะดวก และดา้นส่งเสริมการตลาด คือ มีรายการบริการลดราคาจากราคาปกติ 

     จกัรินทร์ สิงห์รัตนพนัธ์ (2554)ศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชร้้าน Wedding Studio ของคู่สมรสในจงัหวดั

ชลบุรี จากผลการศึกษาพบว่า ด้านภาพลกัษณ์องค์กรร้าน Wedding Studio ของคู่สมรสในจงัหวดัชลบุรี กลุ่ม

ตวัอย่างให้ความสาํคญัมากท่ีสุดคือ ราคาแพค็เก็จของร้าน มีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้และบริการ และ

ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือ ท่านตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ เพราะราคาแพ็ค

เกจ็ของร้าน  

 

3. ระเบียบวธีิวจิัย 

 
     ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ  บุคคลทัว่ไปทั้ งชายและหญิงท่ีมีความสนใจท่ีใช้บริการธุรกิจร้านรับจดังาน

แต่งงาน (Wedding Organizer) ในเขตจงัหวดัระยอง ประมาณการจาก สถิติการจดทะเบียนสมรสในเขตจงัหวดั

ระยองในปี 2559 ท่ีผา่นมา ซ่ึงมีจาํนวน 7,852 คู่ หรือคิดเป็น 15,704 คน (กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย)์  ประกอบกบัขอ้มูลจากศูนยวิ์จยักสิกรไดป้ระเมินมูลค่าธุรกิจการแต่งงานของประเทศไทย และพบว่า

ร้อยละ 80-90 ของคู่รัก เป็นกลุ่มท่ีมีการจา้งจดังานแต่งงาน  ซ่ึงประชากรในงานวิจยัน้ีได ้ คือ จากจาํนวน 15,704 

คน คิดเป็นร้อยละ 80 ไดเ้ท่ากบั 12,563 คน โดยผูวิ้จยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอย่างจากตาราง Krejcie&Morgan,1970   

โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95 % และมีอตัราคลาดเคล่ือนเท่ากบั 5 % เม่ือพิจารณาจากประชากรจาํนวน 12,563 คน 

มีความใกลเ้คียงกบั 10,000 คน ดงันั้นจะไดข้นาดกลุ่ม ตวัอย่างจาํนวน 370 คน โดยท่ีงานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิง

สาํรวจ (Survery Research)โดยใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด ระยะเวลาเกบ็ขอ้มูลเดือน มกราคม 2560 หลงัจากทาํ

การเก็บแบบสอบถามทั้งหมด และนาํมาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มโดยใช ้Cluster Analysis การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว One Way ANOVA และการวิเคราะห์ทดสอบความสมัพนัธ์ดว้ย Chi-Square 
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กรอบแนวความคดิ 
 

          ประชากรที่จะศึกษา                  ประชากรกลุ่มย่อย 
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4. ผลการศึกษา 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีทําการศึกษาการแบ่งกลุ่มผู ้สนใจใช้บริการธุรกิจร้านรับจัดงานแต่งงาน ( Wedding 

Organizer ) ในเขตจงัหวดัระยองโดยใชปั้จจยัดา้นความสําคญัต่อคุณภาพการบริการ (Service Quality) พบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.4 มีอายรุะหวา่ง 21-25 ปี ร้อยละ 39.5 ระดบัการศึกษาระดบัปริญญา ร้อย

ละ 35.9 ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 38.1 และมีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท 

ร้อยละ 43.0 ตอ้งการจดังานท่ีโรงแรมร้อยละ 34.1 ตอ้งการจดังานแบบงานเชา้-เล้ียงกลางคืน ร้อยละ 68.6 ตอ้งการ

จัดเล้ียงแบบโต๊ะจีน ร้อยละ 58.1 สีท่ีชอบ คือ สีแดงและชมพู ร้อยละ 27.8 เท่ากัน และผูท่ี้มีส่วนรวมในการ

ตัดสินใจเลือกร้านรับจัดงานแต่งงาน (Wedding Organizer)  คือคู่สมรส ร้อยละ 54.6 ผลการศึกษาปัจจัยด้าน

ความสําคัญต่อคุณภาพการบริการ (Service Quality) ในแต่ละด้านมีดังน้ี        ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า 

(Empathy) ร้านรับจดังานแต่งงงาน (Wedding Organizer ) มีแพ็คเก็จให้ท่านเลือกหลากหลาย เร่ิมตั้งแต่ซ้ือแบบ

ครบวงจร  หรือซ้ือแค่บางรายการเท่านั้น แลว้แต่ฐานะหรือตามกาํลงัของท่าน มีค่าเฉล่ียสูงสุด มีค่าเฉล่ีย 4.44 และ 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน.731 ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) คือ พนกังานของร้านรับจดังานแต่งงงาน 

(Wedding Organizer ) ใหข้อ้มูลกบัท่านดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ไม่เอาเปรียบท่าน มีค่าเฉล่ีย 4.34 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน .659   ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility)  คือพนักงานของร้านรับจดังานแต่งงงาน 

กลุ่มที ่1 

 

กลุ่มที ่2 

กลุ่มที ่3 

 

กลุ่มที ่K 

ผู้สนใจใช้บริการบริการธุรกจิ 

ร้านรับจดังานแต่งงาน 

(Wedding Organizer) 

ในเขตจงัหวัดระยอง 

ตวัแปรที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มย่อย 

แนวคิดทฤษฏีเกีย่วกบัการวดัคุณภาพการบริการ   (Service Quality) 

1.ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility) 

2.ความเช่ือถือไว้วางใจได้ (Reliability) 

3.การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) 

4.การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกค้า (Assurance) 

5.การรู้จกัและเข้าใจลูกค้า (Empathy) 

(Parasuraman,Ziethaml & Berry 1985) 
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(Wedding Organizer ) มีความรู้ใหค้าํแนะนาํไดถู้กตอ้งตามประเพณีและวฒันธรรมท่ีปฏิบติักนั มีค่าเฉล่ีย 4.29 และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .671 ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) คือ ร้านรับจดังานแต่งงงาน (Wedding 

Organizer ) มีการโชวผ์ลงานท่ีผ่านมาให้ท่านดู เพ่ือเป็นการการันตีคุณภาพ และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัท่าน มี

ค่าเฉล่ีย 4.26 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .721   และดา้นการตอบสนองลูกคา้ (Responsiveness) คือพนกังานของ

ร้านรับจดังานแต่งงงาน (Wedding Organizer ) มีไหวพริบและสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอย่างดี มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด มีค่าเฉล่ีย4.24 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .701 หลังจากนั้ นจากการทํา Cluster Analysis ด้วยวิธี 

Hierarchical เพ่ือหาจาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสม ไดด้งัตารางท่ี 4.1 

 

ตารางที ่4.1 แสดงผลการแบ่งกลุ่มดว้ยวธีิ Cluster Analysis  

 

จาํนวนกลุ่มที่เหมาะสม จาํนวน ร้อยละ 

กลุ่มท่ี 1. ช่ือวา่ “ General ”  150.000 40.54% 

กลุ่มท่ี 2. ช่ือวา่ “ Honesty ” 108.000 29.19% 

กลุ่มท่ี 3. ช่ือวา่ “ Differentiate “ 112.000 30.27% 

รวม 370.000 100% 

 

จากตารางท่ี 4.1 แสดงให้เห็นถึง กลุ่มท่ี 1 ให้ความสําคญักบับริการทั่วๆไป ท่ีสามารถหาไดต้ามร้านรับจดังาน

แต่งงานตามร้านทัว่ไปในปัจจุบนั จึงตั้งช่ือว่า “ General ”  กลุ่มท่ี 2 ให้ความสําคญักบัความถูกตอ้ง ความซ่ือสัตย์

สุจริต เสมอต้นเสมอปลายในการให้บริการ จนทําให้กลายมาเป็นความเช่ือถือไวว้างใจในท่ีสุด จึงตั้ งช่ือว่า “ 

Honesty ” และกลุ่มท่ี 3 ใหค้วามสําคญักบัรายละเอียดการจดังานแต่งงานตอ้งการใหง้านแต่งงานออกมาไม่ซํ้ าใคร 

ไม่เหมือนใคร จึงตั้งช่ือวา่ “  Differentiate ”   

 

     การเปรียบเทียบความสําคัญต่อคุณภาพการบริการ (Service Quality)  โดยใช้สถิติความแปรปรวนทางเดียว 

(Analysis of Variance) One – way ANOVA พบว่า มีเพียงคาํถามขอ้เดียว คือ ร้านรับจดังานแต่งงงาน (Wedding 

Organizer ) มีช่องทางติดต่อส่ือสารกบัท่าน ผา่นทาง Email (อยู่ในปัจจยัดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้) มีค่า Sig 

= 0.001 นอกจากนั้นจะ มีค่า Sig = 0.000 ซ่ึงแสดงวา่ทุกขอ้ มีค่านอ้ยกวา่ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 แสดงว่ามีผล

ต่อระดับความสําคัญต่อคุณภาพการบริการอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้นแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าทุกข้อลว้นมี

ความสาํคญั อาจเป็นเพราะการแต่งงานเป็นความใฝ่ฝันของหนุ่มสาวหลายๆคน และ มีรายละเอียดขั้นตอนพิธีการ

ต่างๆมากมาย และทา้ยสุดกค็งไม่พน้ท่ีจะตอ้งการใหง้านออกมาสมบูรณ์แบบท่ีสุด ดงันั้นทุกขอ้มีความสาํคญั ท่ีจะ

ใชใ้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านรับจดังานแต่งงาน ( Wedding Organizer ) ในเขตจงัหวดัระยอง 
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ตารางที ่4.2 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย Chi-Square 

 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์และด้านพฤตกิรรม Sig. (2-sided) 

เพศ  0.001 

อาย ุ 0.027 

ระดบัการศึกษา 0.234 

อาชีพ 0.450 

รายไดต่้อเดือน  0.145 

สถานท่ีจดังานแต่งงานในฝัน 0.002 

รูปแบบการจดังานแต่งงาน 0.013 

รูปแบบการจดังานเล้ียงในงานแต่งงานในฝัน 0.359 

โทนสี หรือ ธีมงาน ท่ีชอบและตอ้งการกาํหนดจดัในวนัแต่งงาน 0.247 

ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านรับจดังานแต่งงาน 0.933 
 

จากตารางท่ี 4.2  แสดงใหเ้ห็นวา่ เพศ อาย ุสถานท่ีจดังานแต่งงานในฝัน และรูปแบบการจดังานแต่งงาน ท่ีต่างกนั มี

ความสมัพนัธ์ต่อระดบัความสาํคญัต่อคุณภาพการใชบ้ริการ (Service Quality) ของผูส้นใจใชบ้ริการธุรกิจร้านรับจดั

งานแต่งงาน ( Wedding Organizer ) ในเขตจงัหวดัระยอง แสดงว่าให้ความสําคญัท่ีต่างกัน แต่ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดต่้อเดือน รูปแบบการจดังานเล้ียงในงานแต่งงานในฝัน โทนสี หรือ ธีมงาน ท่ีชอบและตอ้งการกาํหนด

จัดในวนัแต่งงาน และผูท่ี้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านรับจัดงานแต่งงาน ท่ีต่างกัน ไม่มี

ความสมัพนัธ์ต่อระดบัความสาํคญัต่อคุณภาพการใชบ้ริการ (Service Quality) ผูส้นใจใชบ้ริการธุรกิจร้านรับจดังาน

แต่งงาน ( Wedding Organizer ) ในเขตจงัหวดัระยอง แสดงวา่ใหค้วามสาํคญัเหมือนกนั 

 

5. การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 

ปัจจยัดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ร้านรับจดังานแต่งงงาน (Wedding Organizer ) 

มีแพค็เกจ็ใหท่้านเลือกหลากหลาย เร่ิมตั้งแต่ซ้ือแบบครบวงจร  หรือซ้ือแค่บางรายการเท่านั้น แลว้แต่ฐานะหรือตาม

กาํลงัของท่าน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จกัรินทร์ สิงห์รัตนพนัธ์ (2554) ท่ีระบุไวว้่า กลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจเลือกใช้

บริการ เพราะราคาแพค็เก็จของร้าน อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ สวกญัญ ์กีรติโกศล (2558) เช่นเดียวกนั ท่ี

ระบุไวว้า่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบั สินคา้มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก  

ปัจจัยด้านความเช่ือถือไวว้างใจได้ (Reliability) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือพนักงานของร้านรับจัดงานแต่งงงาน 

(Wedding Organizer ) ให้ขอ้มูลกบัท่านดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สวกญัญ์ กีรติโกศล 

(2558) ท่ีได้ระบุไวว้่า ด้านบุคลากรให้ความสําคัญกับการเสนอบริการได้ถูกต้องและด้านกระบวนการให้

ความสาํคญัเก่ียวกบัการคิดเงินรวดเร็ว ใหบ้ริการถูกตอ้ง รวดเร็ว และกระบวนการใหบ้ริการไม่ยุง่ยาก  
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กลุ่มท่ี 1 ช่ือ “ General ”  ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัคุณภาพการบริการ (Service Quality) กบัทุกปัจจยั คือมีลกัษณะ

คือจะใหค้วามสาํคญักบับริการทัว่ๆไป ไม่ไดโ้ดดเด่นในปัจจยัดา้นใดเป็นพิเศษ สามารถหาไดต้ามร้านรับจดังาน

แต่งงานตามร้านทัว่ไปในปัจจุบนั 

กลุ่มท่ี 2 ช่ือ “ Honesty ” ใหค้วามสาํคญัในปัจจยัดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) เป็นพิเศษ โดยจะให้

ความสาํคญักบัความถูกตอ้ง ความซ่ือสตัยสุ์จริต เสมอตน้เสมอปลายในการใหบ้ริการ เป็นลาํดบัตน้ๆ ซ่ึงทาํให้

กลายมาเป็นความเช่ือถือไวว้างใจในท่ีสุด                                                                                                                  

กลุ่มท่ี 3 “  Differentiate ”  ใหค้วามสาํคญัในปัจจยัดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) เป็นพิเศษ โดดเด่น

ชดัเจนมากท่ีสุด ใหค้วามสาํคญักบัรายละเอียดการจดังานแต่งงานตอ้งการใหง้านแต่งงานออกมาไม่ซํ้าใคร มีความ

ใสใจในรายละเอียดขั้นตอนการจดังานแต่งงานตอ้งการใหง้านแต่งงานออกมาไม่ซํ้าใคร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

มลฤดี อาํนวยเวโรจน ์(2557) ท่ีไดร้ะบุไวว้า่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพท่ีลูกคา้รับรู้ คือการบริการท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการส่วนบุคล และคุณภาพโดยรวม 

 

ข้อเสนอแนะทีนํ่าไปใช้ในงานวจิัยคร้ังนี ้
 
ดา้นพฤติกรรม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการจดังานในโรงแรม ทางร้านรับจดังานแต่งงาน (Wedding Organizer)ตอ้ง

ติดต่อประสานงานไปยงัโรงแรมต่างๆ จะไดมี้ตวัเลือกกบัให้ผูส้นใจไดเ้ลือก นอกจากน้ีในผลวิจยัยงัพบว่า  สีแดง

และสีชมพู เป็นสีท่ีกลุ่มตวัอย่างตอ้งการกาํหนดเป็นธีมในวนังานแต่งงานดงันั้นร้านรับจดังานแต่งงาน (Wedding 

Organizer) ในการลงทุนเลือก วสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่า ผา้ หรือ ดอกไม ้เป็นตน้ ในคาํนึงนึกถึงสีแดงและสีชมพู

เป็นหลกั เพราะมีโอกาสถูกนาํออกมาใชจ้ดังานแต่งงานมากกวา่สีอ่ืนๆ   

กลุ่มท่ี 1 “ General ”  ดาํเนินธุรกิจร้านรับจดังานแต่งงาน (Wedding Organizer)  พร้อมทั้งพยายามควบคุมตน้ทุนให้

ถูกลงคือการใชข้องหรืออุปกรณ์ต่างๆท่ีมีคุณภาพ ลงทุนเร่ิมแรกเผื่อหวงัผลในระยะยาว ในธุรกิจท่ีแข่งกนัสูงแต่

ลูกคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นทัว่ๆไป  ส่ิงเดียวท่ีเราจะสามารถทาํไดน้ั้น คือทาํตน้ทุนใหต้ํ่าท่ีสุด 

กลุ่มท่ี 2  “ Honesty ” ดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานคุณธรรม ตอ้งอบรมพนักงานให้มีความซ่ือสัตย ์ให้บริการดว้ยใจ 

เสมอตน้เสมอปลาย ใหข้อ้เท็จจริงกบัลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยหวงัวา่ลูกคา้จะไปบอก

ต่อแบบปากต่อปากในทางท่ีดี ทาํให้คนเขา้มาใช้บริการอย่างต่อเน่ือง ส่งผลทาํให้ธุรกิจมีความยัง่ยืน อยู่รอดใน

ตลาดธุรกิจแต่งงานท่ีแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง  

กลุ่มท่ี 3 “ Differentiate “ สร้างทีมงานท่ีศกัยภาพความสามารถรอบดา้น มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จกัประยุกต์ใช ้

ดดัแปลง ของท่ีมีอยู่มาปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด  อย่างท่ีทราบดีว่างานทุกอย่างถูกจาํกดัดว้ยงบประมาณ แต่

งานท่ีออกมาสมบูรณ์แบบไม่เป็นตอ้งเป็นงานท่ีแพง เพียงรู้จกัมาปรับใชใ้หต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
 

สําหรับกลุ่มท่ีน่าสนใจในธุรกิจร้านรับจดังานแต่งงาน (Wedding Organizer) ในเขตจงัหวดัระยอง คือ 

ผูวิ้จยัเลง็เห็นว่า กลุ่มท่ี 2  “ Honesty ” การดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานคุณธรรม คนในกลุ่มน้ีจะส่งผลในระยะยาวกบั

ทางร้านรับจดังานแต่งงาน (Wedding Organizer) เพราะว่าการไดรั้บการบริการดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต เสมอตน้

เสมอปลาย เป็นส่ิงท่ีทุกคนบนโลกน้ีปรารถนา ในธุรกิจแต่งงานก็เช่นกนั ถา้คนเหล่าน้ีไดรั้บการบริการดี มีคุณภาพ 

ส่งผลทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ แลว้ในท่ีสุดกบ็อกต่อกนัไปเร่ือยๆแบบปากต่อปากนั้นเอง ทาํใหมี้คนเขา้มาใชบ้ริการ

อย่างต่อเน่ือง มาจากคาํแนะนาํหรือคาํบอกต่อของผูท่ี้เคยใชบ้ริการมาแลว้นั้นเอง  เป็นดาํเนินธุรกิจท่ีค่อยๆเติบโต

อยา่งชา้ๆแต่มีความมัน่คง และยัง่ยืนในอนาคต 
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ความสัมพนัธ์ของผลการดาํเนินงานและความเห็นผู้สอบบัญชี กรณศึีกษาบริษทัที่มี

มูลค่าทางบัญชีตํา่ 

The relationship between firm performance and auditor’s report : A case study 

on companies with low price-to-book ratio 

ณฐัวุฒิ ใจรัก0

1 และ ภัทรกติติ์ เนตินิยม1

2 

Nattawut Jairuk and Pattaragit Netiniyom 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลกระทบของผลการดาํเนินงานต่อประเภทความเห็นในรายงานผูส้อบ

บญัชี ซ่ึงผลการดาํเนินงานในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบไปดว้ยอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ อตัราผลตอบแทนต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อยอดขาย อตัตราส่วนราคาต่อกาํไรต่อหุน้ อตัราการจ่ายเงินปันผล โดยมีตวั

แปรควบคุม คือ ขนาดของกิจการ ขนาดของสาํนกังานสอบบญัชี อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสิน

หมุนเวียน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SET P/BV จดัอนัดบัตํ่าสุด

ยอ้นหลงั 2 ปี (2558-2559) ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ.  2559 จาํนวน 45 บริษทั ประกอบดว้ยบริษทัท่ีมีขอ้มูลงบ

การเงินในปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ.  2559   

 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่รายงานผูส้อบบญัชีเป็นแบบไม่มีเง่ือนไขจาํนวน 203 ขอ้มูล และรายงานผูส้อบบญัชีแบบท่ี

เปล่ียนแปลงไป 22 ขอ้มูล เม่ือตรวจสอบผลกระทบของผลการดาํเนินงานต่อประเภทความเห็นของผูส้อบบญัชี

พบวา่อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อยอดขาย อตัรา

เงินปันผลตอบแทน ขนาดของกิจการ และอตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน มีผลกระทบของผล

การดาํเนินงานต่อประเภทความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชี แต่อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น และ

ขนาดของสํานกังานสอบบญัชี  ไม่มีผลกระทบของผลการดาํเนินงานต่อประเภทความเห็นในรายงานของผูส้อบ

บัญชี ดังนั้นเราสามารถใช้ความเห็นของผูส้อบบัญชีเพ่ือพยากรณ์ความน่าลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เราสนใจได้

เช่นเดียวกนั  

 

คาํสาํคัญ: ความเห็นผู้สอบบัญชี, ผลการดาํเนินงาน 
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Abstract 

The objective of this study is to examine the impact of relationship between firm performance and auditor’s 

report, which are return on asset, return on equity, net profit margin, price-earnings ratio and dividend yield. The 

control variables which are firm size, audit size and liquidity ratio. The sampling data are the listed companies in 

Stock Exchange of Thailand (SET) between 2012 and 2016 with low price-to-book ratio. 

 

This study found that the unqualified auditor’s report had 203 reports and the modified auditor’s report had 22 

reports. When examining the impact of relationship between firm performances on auditor’s report, this study 

found that the firm performance has effect on the auditor’s report which are return on asset, return on equity, net 

profit margin, dividend yield, firm size and liquidity ratio. In addition, there are no effect on auditor’s report from 

audit size and price-earnings ratio. Therefore, we can use the auditor’s report to forecast the efficiency of stock 

investment. 

 

Keywords: auditor’s report, performance,  

 

1. บทนํา 

 

     งบการเงินเป็นส่ิงสาํคญัอย่างยิ่งต่อการแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัโดยขอ้มูลในงบ

การเงินนั้นตอ้งจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน อยา่งไรกต็ามผูใ้ชง้บการเงินแต่ละกลุ่มมีจุดมุ่งหมายและ

วตัถุประสงคใ์นการใชง้บการเงินท่ีต่างกนั ไม่วา่ผูใ้ชง้บการเงินจะมีความสามารถความเขา้ใจในงบการเงินระดบัใด 

ตวัเลขท่ีผูใ้ช้งบการเงินให้ความสําคัญเป็นอนัดับแรกคือ ผลการดาํเนินงานของธุรกิจ ดงันั้น ถา้ตัวเลขผลการ

ดาํเนินงานท่ีประกาศออกมาเป็นกาํไรท่ีมีคุณภาพย่อมหมายถึง ข้อมูลมีความถูกตอ้งเช่ือถือได้และสามารถใช้

ประโยชนใ์นการพยากรณ์และวิเคราะห์ อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

     จากความสาํคญัของผลการดาํเนินงานและการแสดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชี อาจทาํใหผู้ใ้ชง้บการเงิน

สามารถใชวิ้จารณญาณเพ่ือวิเคราะห์กาํไรจากงบการเงินประกอบกบัความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชี เพ่ือนาํไปใช้

ในการตดัสินใจนั้น ทาํให้ผูศึ้กษามีความสนใจศึกษาผลกระทบของผลการดาํเนินงานต่อประเภทความเห็นใน

รายงานของผูส้อบบญัชีเพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่าประเภทความเห็นของผูส้อบบญัชีอาจใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์

ว่าบริษทัมีผลการดาํเนินงานท่ีดีหรือไม่ เพ่ือเป็นแนวทางให้นกัลงทุนใชพิ้จารณาเพ่ือประกอบการตดัสินใจ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุน สาํหรับนกัลงทุนระยะยาวโดยพิจารณาจากหุน้ท่ีมีอตัราส่วน

มูลค่าทางบญัชีตํ่ากว่ามูลค่าความเป็นจริง และ เพ่ือศึกษาผลกระทบของความเห็นผูส้อบบญัชีท่ีมีต่อความน่าลงทุน

ของหลกัทรัพย ์
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอ้างองิในเน้ือหา 
 

     จากผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลการดาํเนินงานและความเห็นผูส้อบบญัชีใน

ดา้นต่าง ๆ โดยผลการศึกษาท่ีสนบัสนุนแนวคิดความเห็นผูส้อบบญัชีจะส่งผลต่อผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึน รวมถึง

ความสามารถสร้างมูลค่าตลาดของกิจการท่ีดีข้ึนตามไปดว้ย โดยสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 1 
 

ผลการศึกษาที่เกีย่วข้อง ROA ROE NPM P/E DY 

วีระพงษ ์กิติวงศ ์(2550)      

ธมนวรรณ ป้อมสนาม (2554)      

สุกญัญา เจียระนยั (2556)      

Francis and Krishnan (1999)      

Crunk and Yasar (2014)      

ธิดา อู่ทรัพยเ์จริญชยั (2548)      

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 

หมายเหตุ: มีความสมัพนัธ์กบัความเห็นของผูส้อบบญัชี, ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความเห็นผูส้อบบญัชี  
 

2.2 การเขียนสมการ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล แบ่งการวเิคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 

     ส่วนที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นด้วยสถิตเิชิงพรรณนา 

     วิเคราะห์ข้อมูลขอ้มูลออกมาในรูปแบบของค่าสถิติพ้ืนฐาน เพ่ือเสนอข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับตัวแปรท่ีเก็บ

รวบรวมไดใ้นรูปของตาราง โดยเสนอตามมุมมองต่าง ๆ รวมทั้งเพ่ือเป็นการพรรณนาถึงลกัษณะของรายงานแต่ละ

ประเภทของกิจการ สถิติพรรณนาท่ีนําเสนอในการศึกษาน้ีประกอบด้วยค่าความถ่ีและร้อยละ (Frequency and 

Percentage), ค่าตํ่าสุด (Minimum), ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean)  
 

     ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นด้วยสถิตเิชิงอนุมาน 

การวเิคราะห์การถดถอยโลจสิตกิส์  

     เพ่ือตอบปัญหาจากการศึกษาท่ีว่าผลการดาํเนินงานมีผลกระทบต่อความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชีหรือไม่ ซ่ึง

ในการศึกษาคร้ังน้ีกาํหนให้รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นรายงานท่ีสนใจศึกษา ดงันั้นตอ้งใชต้วัแบบ 

(Model)   ประกอบการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis) ในการตรวจสอบผลกระทบ

ระหว่างผลการดาํเนินงานกบัรายงานของผูส้อบบญัชี โดยไดอ้อกแบบตวัแบบท่ีใชใ้นการทดสอบ ซ่ึงจะรวมตวัแปรท่ี

เก่ียวกับผลการดําเนินงานไวด้้วยกัน ได้แก่ ดัชนีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน (Operating Cash Index)  ความ

เพียงพอของเงินสด (Cash Flow Adequacy) และจาํนวนเงินคงคา้งจากผลการดาํเนินงานสุทธิ รวม โดยมีตวัแปรควบคุม 

ไดแ้ก่ ขนาดของกิจการ (Firm size) ขนาดของสํานกังานสอบบญัชี (Audit size) และอตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อ

หน้ีสินหมุนเวียน (Liquidity Ratio) ลกัษณะของตวัแบบมีดงัน้ี 
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1. ตวัแบบทดสอบผลกระทบระหวา่งดา้นการบริหารสินทรัพยว์ดัโดยอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(Return 

on Asset : ROA) กบัรายงานของผูส้อบบญัชี 

Prob (event) = 1/1+ e -z  

โดยท่ี z = β0 + β1 [ROA] + β2 [Firm size] + β3 [Audit size] + β4 [Liquidity Ratio] 

 

     ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรควบคุม 

 

2.  ตวัแบบทดสอบผลกระทบระหวา่งดา้นการบริหารเงินทุนของผูถื้อหุน้โดยวดัโดยอตัราผลตอบแทนต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on Equity: ROE) กบัรายงานของผูส้อบบญัชี 

Prob (event) = 1/1+ e -z  

โดยท่ี z = β0 + β1 [ROE] + β2 [Firm size] + β3 [Audit size] + β4 [Liquidity Ratio] 

 

     ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรควบคุม 

3.  ตวัแบบทดสอบผลกระทบระหวา่งดา้นความสามารถในการทาํกาํไรวดัโดยอตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อ

ยอดขาย (Net Profit Margin) กบัรายงานของผูส้อบบญัชี 

Prob (event) = 1/1+ e -z  

โดยท่ี z = β0 + β1 [NPM] + β2 [Firm size] + β3 [Audit size] + β4 [Liquidity Ratio] 

 

     ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรควบคุม 

 

4. ตวัแบบทดสอบผลกระทบระหวา่งดา้นการประเมินมูลค่าสินทรัพยว์ดัโดยอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร

สุทธิต่อหุน้ (Price-Earning Ratio: P/E Ratio) กบัรายงานของผูส้อบบญัชี 

Prob (event) = 1/1+ e -z  

โดยท่ี z = β0 + β1 [PE] + β2 [Firm size] + β3 [Audit size] + β4 [Liquidity Ratio] 

 

     ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรควบคุม 

 

5. ตวัแบบทดสอบผลกระทบระหวา่งอตัราเงินปันผลตอบแทน  (Dividend Yield) กบัรายงานของผูส้อบบญัชี 

Prob (event) = 1/1+ e -z  

โดยท่ี z = β0 + β1 [DY] + β2 [Firm size] + β3 [Audit size] + β4 [Liquidity Ratio]  

 

     ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรควบคุม 
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 เม่ือ prob (event) คือ ความน่าจะเป็นของรายงานของผูส้อบบญัชี (เน่ืองจากเป็นตวัแปรกลุ่มหรือตวัแปร

เชิงคุณภาพจึงวดัได ้ 2 ค่า เรียกวา่ตวัแปรทวิ (Binary หรือ Dichotomous)   ซ่ึงมีค่าเป็น 1 และ 0 โดยกาํหนดให้

รายงานในแบบท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็น 1 และรายงานแบบไม่มีเง่ือนไขเป็น 0 

 

 β คือ ค่าสมัประสิทธ์ิท่ีประมาณไดจ้ากขอ้มูล 

 e คือ ค่าลอ๊กธรรมชาติ (natural logarithms) มีค่าประมาณ 2.718  

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     การศึกษาผลกระทบของประเภทความเห็นของผูส้อบบญัชีต่อผลการดาํเนินงานกรณีศึกษาบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SET PBV โดยทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SET P/BV จดัอนัดบัตํ่าสุดยอ้นหลงั 2 ปี (2558-2559) เป็นรายไตรมาส ในช่วงปี พ.ศ. 

2555 – พ.ศ.  2559 จาํนวน 45 บริษทั 900 ชุดขอ้มูล โดยวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics Analysis) มาอธิบายตวัแปรตวัแปรอิสระ ตวัแปรควบคุม และตวัแปรตาม ส่วนการวิเคราะห์ผลกระทบ

ของความเห็นผูส้อบบญัชีท่ีมีต่อความน่าลงทุนของหลกัทรัพย ์จะใชส้มการถดถอย (Logistic Regression Analysis) 

ในการวิเคราะห์  

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ตวัแปรอสิระ  ตวัแปรตาม 

ผลการดาํเนินงานของกจิการ 

1.อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) 

2.อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) 

3.อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อยอดขาย (Net Profit 

Margin) 

4.อตัราส่วนราคาต่อกาํไรต่อหุน้ (Price-Earning 

Ratio: P/E) 

5.อตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Yield) 

ตวัแปรควบคุม 

1.ขนาดของกิจการ 

2.ขนาดของสาํนกังานสอบบญัชี 

3.อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสิน

หมุนเวียน (Liquidity Ratio) 

 ความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี 

 

 

-รายงานของผูส้อบบญัชีแบบไม่มีเง่ือนไข 

-รายงานของผูส้อบบญัชีแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา  
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

Variable β  S.E. Wald df p-value Exp.(B) 

ROA -2.165 0.688 9.897 1 0.002* 0.115 

ROE 1.746 0.499 12.217 1 0.000* 5.731 

NPM 0.182 0.051 12.962 1 0.000* 1.199 

PE -0.184 0.108 2.907 1 0.088 0.832 

DY -0.631 0.303 4.335 1 0.037* 0.532 

FIRM -3.405 0.827 16.973 1 0.000* 0.033 

AUS -13.641 1681.353 0.000 1 0.994 0.000 

CACL -2.697 0.883 9.317 1 0.002* 0.067 

Constant 48.214 12.057 15.990 1 0.000* 8,691,405,650 

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความน่าลงทุนของหลกัทรัพยต่์อประเภทความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชี ปี พ.ศ.

2555 – ปี พ.ศ.2559 

 

จากตารางท่ี 2 สรุปไดว้า่ ค่าสมัประสิทธ์ิท่ีสามารถพยากรณ์ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสามารถเขียนเป็น

การในการพยากรณ์ความคาดหวงัจากตวัแปรทั้งหมดดงัน้ี 

 

 Z  =  48.214 – 2.165(ROA) + 1.746(ROE) + 0.182(NPM) – 0.184(PE)  

   - 0.631(DY) - 3.405(FIRM) – 13.641(AUS) – 2.697(CACL) 

 

 จากค่าสมัประสิทธ์ิท่ีไดส้ามารถเขียนสมการถดถอยโลจิสติกส์ ทาํนายความน่าจะเป็นไดด้งัน้ี 

 Prob. (event) = ze−+1
1

 

 โดยท่ี Z = 48.214 – 2.165(ROA) + 1.746(ROE) + 0.182(NPM) – 0.184(PE)  

      - 0.631(DY)  - 3.405(FIRM) – 13.641(AUS) – 2.697(CACL) 

 Prob. (event) = )419.27(1
1
−−+ e

 

           =  )419.27(718.21
1

−−+
 

           =  0.0132 

 

     จากผลการวิเคราะห์สามารถพยากรณ์ไดว้า่ความน่าจะเป็นท่ีความน่าลงทุนของหลกัทรัพยจ์ะมีผลกระทบต่อ

ประเภทความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชี นั้นข้ึนอยู่กบัตวัแปรอิสระทั้ง 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อยอดขาย  อตัราเงินปันผลตอบแทน ขนาด
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ของผูส้อบบญัชี และอตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน  โดยการพยากรณ์ยึดเกณฑค์วามน่าจะเป็น 

0.05 (มะแอม ราโอบ, 2548) สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 

 

     อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั ประเภทความเห็นในรายงานของผูส้อบ

บญัชี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงค่า Odds ratio มีค่าเท่ากบั 0.115 เม่ือ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 โอกาสรายงานผูส้อบบญัชีแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป จะลดลง 0.115 เท่าหรือ ร้อยละ 88.5 

 

     อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั ประเภทความเห็นในรายงานของ

ผูส้อบบญัชี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงค่า Odds ratio มีค่าเท่ากบั 5.731 เม่ือ อตัราผลตอบแทนต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 โอกาสรายงานผูส้อบบญัชีแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป จะเพ่ิมข้ึน 5.731 เท่า 

 

     อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อยอดขาย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั ประเภทความเห็นในรายงานของผูส้อบ

บัญชี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงค่า Odds ratio มีค่าเท่ากับ 1.199 เม่ือ อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อ

ยอดขาย เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 โอกาสรายงานผูส้อบบญัชีแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป จะเพ่ิมข้ึน 1.199 เท่า 

     อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรสุทธิต่อหุน้ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั ประเภทความเห็นในรายงาน

ของผูส้อบบัญชี อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความว่า อัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น ไม่มี

ผลกระทบต่อประเภทความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชี 

 

     อตัราเงินปันผลตอบแทน มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั ประเภทความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชี 

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงค่า Odds ratio มีค่าเท่ากบั 0.532 เม่ือ อตัราเงินปันผลตอบแทน  เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 1 โอกาสรายงานผูส้อบบญัชีแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป จะลดลง 0.532 เท่าหรือ ร้อยละ 46.8 

 

     ขนาดของผูส้อบบญัชี มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั ประเภทความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชี 

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงค่า Odds ratio มีค่าเท่ากบั 0.033 เม่ือ ขนาดของผูส้อบบญัชี เพ่ิมข้ึน ร้อย

ละ 1 โอกาสรายงานผูส้อบบญัชีแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป จะลดลง 0.033 เท่าหรือ ร้อยละ 96.7 

 

     ขนาดของสาํนกังานสอบบญัชี มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั ประเภทความเห็นในรายงานของผูส้อบ

บัญชี อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความว่า ขนาดของสํานักงานสอบบัญชี ไม่มีผลกระทบต่อประเภท

ความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชี 

 

     อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั ประเภทความเห็น

ในรายงานของผูส้อบบัญชี  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงค่า Odds ratio มีค่าเท่ากับ 0.067 เม่ือ 

อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 โอกาสรายงานผูส้อบบญัชีแบบท่ีเปล่ียนแปลง

ไป จะลดลง 0.067 เท่าหรือ ร้อยละ 93.3 
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     จากผลการวิเคราะห์ขา้งตน้ทาํให้สามารถสรุปไดว้่า อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนต่อส่วน

ของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อยอดขาย  อตัราเงินปันผลตอบแทน ขนาดของกิจการ และอตัราส่วนสินทรัพย์

หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน มีผลกระทบของผลการดาํเนินงานต่อประเภทความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชี 

แต่อัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น และขนาดของสํานักงานสอบบัญชี ไม่มีผลกระทบของผลการ

ดาํเนินงานต่อประเภทความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชี 

 

ตารางที่ 3  การทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบจาํลอง Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 0.201 8 1.000 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ จากการทดสอบความเหมาะสมของแบบจาํลอง Hosmer-Lemeshow พบวา่ค่า Sig. 

เท่ากบั 1.000 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงถือไดว้า่แบบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษามีความเหมาะสมกบัขอ้มูล  

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

ผลกระทบของผลการดําเนินงานต่อประเภทความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี 

 

     ผลการศึกษาผลกระทบของผลการดาํเนินงานต่อประเภทความเห็นในรายงานผูส้อบบญัชีของบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 900 ขอ้มูล 45 บริษทั พบวา่ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ (ROA) 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อยอดขาย (Net Profit Margin) อตัราเงินปัน

ผลตอบแทน (Dividend Yield) ขนาดของกิจการ (Firm size) และอตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสิน

หมุนเวียน (Current Ratio) มีผลกระทบของผลการดาํเนินงานต่อประเภทความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชี แต่

อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรสุทธิต่อหุน้ (P/E) และขนาดของสาํนกังานสอบบญัชี  (Audit size) ไม่มีผลกระทบ

ของผลการดาํเนินงานต่อประเภทความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชี 

 

     จากการวิเคราะห์ พบวา่ผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีดีนั้น ส่งผลกระทบต่อความเห็นของผูส้อบบญัชีท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 โดย มีแค่อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรสุทธิต่อหุน้ (P/E) และขนาดของสาํนกังานสอบ

บญัชี  (Audit size) ท่ีไม่ส่งผลกระทบแบบมีนยัสาํคญัระหวา่งผลการดาํเนินงานต่อประเภทความเห็นในรายงาน

ของผูส้อบบญัชี  
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ของเจนเนอเรช่ัน กรณศึีกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย  

Organizational Citizenship Behavior Affecting Job Performance and Generation 

Differences: A Case Study of Electricity Generating Authority of Thailand 

ณฐัสินี  ใจแกว้1 ทองฟู  ศิริวงศ ์2และเอกอนงค ์ ตั้งฤกษว์ราสกุล3 

Natsinee Jaikaew, Tongfu Siriwongse and Ek-anong Tangrukwaraskul 

 

บทคัดย่อ 

พนกังาน ถือไดว้่าเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัและมีคุณค่าท่ีสุดขององค์การ ดงันั้นการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 

จึงเป็นเร่ืองสําคัญท่ีผูบ้ริหารต้องให้ความสนใจ เพ่ือให้พนักงานสามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรในปัจจุบันส่งผลให้เกิดความหลากหลายดา้นกาํลงัแรงงานใน

องค์การต่าง ๆ กลุ่มพนักงานรุ่นใหม่ตอ้งมารับหน้าท่ีต่อจากพนักงานรุ่นเก่า ทาํให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์

แบบเดิมอาจใชไ้ม่ไดก้บักลุ่มพนกังานรุ่นใหม่ งานวิจยัน้ีไดท้าํการศึกษาอิทธิพลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์ารต่อผลการปฏิบติังาน และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพนกังานเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจนเนอเรชัน่

วาย โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนกังานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํนวน 400 คน และวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการอธิบาย และใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ ค่าที การทดสอบความแปรปรวนทาง

เดียวและการวิเคราะห์ความถดถอย เพ่ือทาํการทดสอบสมมติฐาน 

คําสําคัญ: เจนเนอเรช่ันเอก็ซ์, เจนเนอเรช่ันวาย, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ, ผลการปฏิบัติงาน 

 

Abstract 

Employee is the most essential and valuable resource in an organization. Executive should focus on human resource 

management to enhance employee efficiency. Nowadays, changes in employees' demographic results in workforce 

diversity in many organizations. New generation workforces take on the roles of older generations, therefore the 

conventional human resource management style might not provide the same outcome. Therefore, the objective of 

this study is to compare effect of organizational citizenship behavior on job performance between generation X 

and generation Y employees. Data was collected from 400 Electricity Generating Authority of Thailand employees 

using questionnaires, and was analyzed using descriptive statistics and inferential statistics, namely, t-test, one-way 

ANOVA and regression.  

Keywords: Generation X, Generation Y, Organizational Citizenship Behavior, Job Performance 
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1. บทนํา 

     พนกังาน ถือไดว้่าเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัและมีคุณค่าท่ีสุดขององคก์าร ไม่ว่าจะเป็นพนกังานระดบัล่าง จนถึง

ผูบ้ริหารระดบัสูง หากองคก์ารใดมีพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพ องคก์ารนั้นกจ็ะสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขนั มีความเจริญเติบโตกา้วหนา้ และช่วยขบัเคล่ือนองค์การให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีองค์การตอ้งการไดอ้ย่าง

ย ัง่ยืน ดงันั้นการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์จึงเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีผูบ้ริหารจะใหค้วามสนใจ เพ่ือใหพ้นกังานมีผล

การปฏิบติังานท่ีดีมีประสิทธิภาพ และมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ทุ่มเททาํงานให้กบัองค์การ

ร่วมมือร่วมใจกนัพฒันาและนาํพาองคก์ารใหไ้ปสู่เป้าหมายได ้

     ในปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผลใหเ้กิดความหลากหลายดา้นกาํลงัแรงงานในองคก์ารต่าง 

ๆ เดิมทีองคก์ารมีพนกังานกลุ่มท่ีมีอายุอยู่ใน 50-60 ปีในปัจจุบนั หรือท่ีเรียกกนัว่า เบบ้ี บูมเมอร์ (Baby Boomers) 

เป็นกาํลงัแรงงานสาํคญัขององคก์าร ซ่ึงในอีกไม่นานพนกังานกลุ่มน้ีกต็อ้งเกษียณออกไปพร้อม ๆ กบัประสบการณ์

การทาํงาน วิธีการทาํงาน วิธีการแกไ้ขปัญหา การรับมือกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสั่งสมมานาน เป็นแหล่งความรู้ท่ี

สาํคญัสาํหรับการทาํงานในองคก์าร กลุ่มพนกังานรุ่นใหม่ตอ้งมารับหนา้ท่ีต่อไม่วา่จะเป็นพนกังานท่ีอยูเ่รียกวา่ เจน

เนอเรชัน่เอก็ซ์ (Generation X) หรือ เจนเนอเรชัน่วาย (Generation Y) และผลจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างกาํลงั

แรงงานนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษยแ์บบเดิมอาจใชไ้ม่ไดก้บักลุ่มพนกังานรุ่นใหม่ ดว้ยความแตกต่างทางดา้น

พฤติกรรม ความคิด ความเช่ือ วิถีการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกนั การบริหารทรัพยากร

มนุษย ์วฒันธรรมองคก์าร ค่านิยม หรือการจูงใจแบบเดิม อาจใชไ้ม่ไดผ้ลดีกบักลุ่มพนกังานรุ่นใหม่ ดงันั้นผูบ้ริหาร

จะตอ้งหาวิธีการแกไ้ขและรับมือกบัปัญหาเหล่านั้น เพ่ือใหพ้นกังานมีผลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้

องคก์ารบรรลุเป้าหมายและเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นองคก์ารรัฐวิสาหกิจรายใหญ่แห่งหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรศาสตร์ ปัจจุบนัองค์การมีพนักงานทั้ งหมด 23,096 คน (ท่ีมา: กอง

สารสนเทศบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559) กลุ่มเบบ้ี บูม

เมอร์ (Baby Boomers) จาํนวน 9,921 คน หรือคิดเป็น 43% ของจาํนวนพนกังานทั้งหมด ซ่ึงอีก 5 ปี พนกังานในกลุ่ม

น้ีกจ็ะหายไปเกือบหมด พนกังานท่ีอยูใ่นกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย (Generation Y) ท่ีมีจาํนวน 6,350 คน หรือคิดเป็น 27 

% และมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ เน่ืองจากยงัคงมีการสรรหาบุคคลภายนอกเพ่ือเขา้มาทาํงานและชดเชยจาํนวน

พนกังานท่ีจะหายไปจากองคก์ารตามแผนอตัรากาํลงัท่ีไดว้างไว ้และมีพนกังานเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์ (Generation X) 

จาํนวน 6,825 คน คิดเป็น 30% ของจาํนวนพนกังานทั้งหมด ความแตกต่างระหว่างวยัของพนกังานในองค์การน้ี

ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย เน่ืองจากประสบการณ์ ความคิด ความเช่ือ วิธีการทาํงาน การส่ือสารท่ีแตกต่าง 

เพราะการเติบโตมาในสภาพแวดลอ้มและสังคมท่ีแตกต่างกนั พนกังานเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์ (Generation X) จะตอ้ง

รับหนา้ท่ีตาํแหน่งบงัคบับญัชาต่อจากกลุ่มเบบ้ี บูมเมอร์ (Baby Boomers) ตอ้งมีภาระหนา้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน รับผิดชอบ

มากข้ึน อาจจะกระทบต่อความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตวักบัชีวิตการทาํงาน (Work life balance) ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีคน

กลุ่มน้ีใหค้วามสาํคญั และจากการสาํรวจความผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อองค์การในปี 2558 พบว่า กลุ่มพนกังาน

เจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) มีความผูกพนัต่อองค์การน้อยกว่ากลุ่มพนักงานในเจนเนอเรชั่นอ่ืน ๆ (ท่ีมา: 

รายงานการสํารวจความผูกพนัของพนักงานต่อ กฟผ. ปี 2558) ดว้ยลกัษณะพฤติกรรมของคนกลุ่มน้ีท่ีไม่ได้ให้

ความสาํคญักบัความผูกพนัต่อองคก์ารมากนกั องคก์ารไหนอยู่แลว้สามารถบริหารจดัการการทาํงานและเวลาของ
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ตวัเองได ้ทาํงานแลว้มีความสุขสนุกสนาน กจ็ะอยูก่บัองคก์ารนั้น ปัญหาดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อผลการปฏิบติังาน

ของพนกังาน ดงันั้นเพ่ือใหพ้นกังานเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์ (Generation X)  และเจนเนอเรชัน่วาย (Generation Y) มีผลการ

ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจพฤติกรรมและความตอ้งการของพนักงานเหล่าน้ี และวางแผนการ

บริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์หส้อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะและพฤติกรรมของพนกังานกลุ่มนั้น 

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัอิทธิพลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์ารต่อผลการปฏิบติังานระหวา่งพนกังานเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์ (Generation X) และเจนเนอเรชัน่วาย (Generation 

Y) ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยนาํแนวคิดเจนเนอเรชัน่ แนวคิดการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร และ

แนวคิดผลการปฏิบติังานมาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัเจนเนอเรช่ัน (Generation)  

     Strauss & Howe (1991 อา้งใน Xander D. Lub, Rob J. Blomme and Matthijs Bal, 2015) ไดใ้ห้ความหมายของ

เจนเนอเรชัน่ (Generation) ไวว้่า เจนเนอเรชัน่ คือ กลุ่มคนท่ีเกิดหรือหมู่คนท่ีร่วมปีเกิดและผ่านประสบการณ์ใน

ช่วงเวลาเดียวกนั เกิดเป็นค่านิยมและพฤติกรรมเดียวกนั (Mannheim,1972 อา้งใน Xander D. Lub,Rob J. Blomme 

and Matthijs Bal, 2015) โดยสามารถแบ่งกลุ่มประชากร ไดด้งัน้ี  

     Haeberle et al. (2009 อา้งใน Camille Kapoor and Nicole Solomon, 2011) แบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 4 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ เจนเนอเรชัน่ Traditionalist หรือ Silent Generation เป็นคนกลุ่มท่ีเกิดระหว่างปี 1925 - 1945 เจนเนอเรชัน่เบ

บ้ี บูมเมอร์ (Baby Boomers) เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงปี 1946 – 1964 เจนเนอเรชัน่เอก็ซ์ (Generation X) เกิดระหวา่ง

ปี 1965 - 1980 และเจนเนอเรชัน่วาย (Generation Y) หรือ Millennials เกิดระหวา่งปี 1981 - 1999  

     Xander Lub (2013) ไดแ้บ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 3 กลุ่มคือ เจนเนอเรชัน่เบบ้ี บูมเมอร์ (Baby Boomer) กลุ่ม

คนท่ีเกิดระหว่างปี 1945 – 1964 เจนเนอเรชัน่เอก็ซ์ (Generation X) คนท่ีเกิดช่วงปี 1965 – 1980 และเจนเนอเรชัน่

วาย (Generation Y) กลุ่มคนท่ีเกิดระหวา่งปี 1981 – 1995 

     กานตพิ์ชชา  เก่งการช่าง (2556) ทาํการแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 3 กลุ่มเช่นกนัแต่มีแตกต่างกบั Xander Lub 

เร่ืองของช่วงปีท่ีเกิดของคนแต่ละเจนเนอเรชัน่ คือ เจนเนอเรชัน่เบบ้ี บูมเมอร์ (Baby Boomer) กลุ่มประชากรท่ีเกิด

ระหว่างปี 1941 – 1960 เจนเนอเรชัน่เอก็ซ์ (Generation X) กลุ่มท่ีเกิดระหว่างปี 1961 – 1976 และเจนเนอเรชัน่วาย 

(Generation Y) กลุ่มประชากรท่ีเกิดช่วงปี 1977 – 1992 

 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior : OCB )  

 

     Organ (1988 อา้งใน Jon M. Werner ,2000) ไดใ้หค้วามหมายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีไวว้่า เป็นพฤติกรรม

ของพนักงานท่ีนอกเหนือจากงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ไม่มีผลต่อระบบการให้รางวลัอย่างเป็นทางการ แต่เป็น

พฤติกรรมท่ีสนบัสนุนให้การทาํงานขององค์การมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อองค์การโดยรวมทาํให้มีการ

พัฒนาประสิทธิผลขององค์การ และเกิดเป็นประสิทธิภาพสูงสุด Organ (1993, 1997) และยงัมีส่วนในการ

บาํรุงรักษาและเพ่ิมประสิทธิภาพท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานขององคก์าร      
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     Graham (1989), Moorman and Blakely (1995) (อ้างใน Philip M. Podsakoff, Scott B. MacKenzie, Julie Beth 

Paine and Daniel G. Bachrach, 2000) แบ่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การ

ช่วยเหลือผูอ่ื้น (Interpersonal Helping) ความจงรักภักดี (Loyalty Boosterism) รับผิดชอบในหน้าท่ี (Personal 

Industry) และความคิดสร้างสรรค ์(Individual Initiative) 

     Organ (1991 อา้งใน อรรณพ นิยมเดชา, 2557) ไดแ้บ่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร แบ่งเป็น 5 ดา้น

หลัก คือ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) พฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติตาม (Conscientiousness) 

พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) และพฤติกรรมการ

คาํนึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) 

     ในการศึกษาวิจยัน้ี ผูวิ้จยัไดเ้ลือกแนวคิดของ Philip M. Podsakoff (2000) มาใชเ้น่ืองจากมีองคป์ระกอบท่ี การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไดใ้หค้วามสาํคญัและมีความสอดคลอ้งกบัค่านิยมขององคก์าร อีกทั้งในปัจจุบนัมี

การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมาย จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีพนักงานจะต้องมีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคพ์ฒันาการทาํงานดว้ยการนาํเทคโนโลยีหรือคิดเทคนิควิธีการทาํงานใหม่ ๆ มาใช ้นอกจากนั้นแลว้ยงั

ตอ้งเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือช่วยใหอ้งค์การมีประสิทธิภาพและมีการพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดยสามารถ

แบ่งองคป์ระกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารตามแนวคิดของ Podsakoff ออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ 

พฤติกรรมการช่วยเหลือ (Helping Behavior) พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) พฤติกรรมการ

จงรักภักดีต่อองค์การ (Organizational Loyalty) พฤติกรรมการสํานึกในหน้าท่ี (Organizational Compliance)

พฤติกรรมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Individual Initiative) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue)  และ

พฤติกรรมการพฒันาตนเอง (Self-Development)  

 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัผลการปฏิบัติงาน 

 

     Schemerhorn (1989 อา้งใน Cheng-Liang Yang and Mark Hwang,201) กล่าวว่า ผลการปฏิบติังาน คือ การวดั

ปริมาณและคุณภาพของความสาํเร็จในการทาํงานท่ีกระทาํโดยบุคคลหรือกลุ่ม  

     ตามแนวคิดของ Campbell (1993 อา้งใน Joyce Hogan and Bernt Holland ,2003) ผลการปฏิบติังาน หมายถึง 

พฤติกรรมและผลลพัธ์ท่ีพนกังานมีส่วนร่วม หรือทาํใหเ้กิดความเช่ือมโยงกบัความสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์าร 

โดย แบ่งองค์ประกอบของผลการปฏิบติังานได ้8 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ความชาํนาญในงาน (Job-Specific Task 

Proficiency) ความชาํนาญท่ีนอกเหนือจากงาน (Non-Job-Specific Task Proficiency) การส่ือสารในการทาํงานโดย

การเขียนและการพูด (Written and Oral Communication Task Proficiency) การแสดงออกถึงความพยายาม 

(Demonstrating Effort) การมีระเบียบวินยั (Maintaining Personal Discipline) การใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน

และการปฏิบติังานเป็นทีม (Facilitating Peer and Team Performance) การควบ 

     Welbourne,Johnson and Erez. (1998 อา้งใน ณิชาภทัร วฒัยากร, 2557) ไดเ้สนอแนวคิดการวดัผลการปฏิบติังาน

ตามบทบาท (The Role-Based Performance) ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบสาํคญั 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่บทบาทใน

งาน (Job) บทบาทในอาชีพ (Career) บทบาทการเป็นผูส้ร้างนวตักรรม (Innovator) บทบาทการเป็นสมาชิกในทีม 

(Team) และบทบาทการเป็นสมาชิกองคก์าร (Organization)  
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     สุเมธ วงศ์บุณยย์ง (2542 อา้งใน อติพร สมรรถจิตต์, 2556) แบ่งองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ออกเป็น 4 องค์ประกอบ ดงัต่อไปน้ี ประเมินผลสําเร็จของงาน (Job Accomplishment) พฤติกรรมในการทาํงาน 

(Job Behaviour) ความรู้ในการทาํงาน (Job Knowledge) และศกัยภาพ (Potential)  

 

2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัเจนเนอเรช่ัน  

 

     Vittal S. Anantatmula and Bobbie Shrivastav (2012) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัวิวฒันาการของทีมโครงการ

สาํหรับกาํลงัแรงงานเจนเนอเรชัน่วาย เพ่ือพฒันาความรู้ของผูจ้ดัการโครงการใหเ้ขา้ใจและรับมือกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน

จากการท่ีพนกังานเจนเนอเรชัน่วายทาํงานร่วมกบัเจนเนอเรชัน่อ่ืน ๆ โดยผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาจากงานวิจยัอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งและไดท้าํแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเป็นพนักงานเจนเนอเรชั่นวายท่ีทาํงานอยู่ใน

สหรัฐอเมริกา และจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างไดรั้บการตอบกลบัจาํนวน 278 ราย พบว่าช่องว่าง

ระหว่างเจนเนอเรชัน่เป็นปัญหาอย่างหน่ึง เจนเนอเรชัน่วายถูกมองว่าไม่เป็นมิตรและเผชิญหนา้กบัปัญหาในการ

รับมือกับเจนเนอเรชั่นอ่ืน ๆ ปัญหาช่องว่างระหว่างเจนเนอเรชั่นน้ีอาจจะต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรมและ

องคป์ระกอบของกาํลงัแรงงาน คนในแต่ละเจนเนอเรชัน่มีความแตกต่างดา้นทศันคติ ค่านิยมและจริยธรรมในการ

ทาํงาน ผูจ้ดัการโครงการจึงตอ้งบริหารจดัการคนเหล่าน้ีเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานของทีม 

     Nitya Rani and Anand Samuel (2016) ไดศึ้กษาขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัความแตกต่างทางดา้นค่านิยมในการทาํงาน

และความเหมาะสมระหว่างบุคคลกบัองค์การของพนกังานเจนเนอเรชัน่เบบ้ี บูมเมอร์ เจนเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจน

เนอเรชัน่วาย ในอินเดีย และเพ่ือทาํความเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่าง การเลือกคนท่ีเหมาะสมกบัองคก์าร ค่านิยม 

และสาเหตุในการเปล่ียนงานของพนกังานเจนเนอเรชัน่วาย มีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยทาํ

การเกบ็ขอ้มูลจากพนกังานขององคก์ารต่าง ๆ ทัว่อินเดียจาํนวน 800 ราย ไดแ้บบสอบถามกลบัมา 779 ราย จากการ

วิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัในค่านิยมการทาํงานระหว่างเจนเนอเรชัน่วายและพนักงาน

เจนเนอเรชัน่อ่ืน ๆ ท่ีแก่กว่า นอกจากนั้นแลว้พนกังานเจนเนอเรชัน่วายยงัถูกรายงานว่ามีความแตกต่างทางดา้น

ความเหมาะสมกบัองคก์ารค่อนขา้งสูงกวา่พนกังานเจนเนอเรชัน่เบบ้ี บูมเมอร์ และพนกังานเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์ ซ่ึงมี

ผลต่อความตอ้งการเปล่ียนงานของพนกังานเหล่านั้น 

 

2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัเจนเนอเรช่ันและผลการปฏิบัติงาน 

 

     Camille Kapoor and Nicole Solomon (2011) ไดศึ้กษาสถานท่ีทาํงานในปัจจุบนัท่ีมีพนักงานเจนเนอเรชั่น 

ท่ีหลากหลาย ความแตกต่างน้ีก่อให้เกิดความทา้ทายในการบริหารจดัการพนกังานของนายจา้ง องคก์ารควรปรับ

สถานท่ีทํางานให้สอดคล้องกับพนักงานทุกคนเพ่ือให้สร้างประสิทธิผล ผลการศึกษาพบว่านายจ้างระบุ

บุคลิกลกัษณะท่ีแสดงออกแตกต่างกนัของแต่ละเจนเนอเรชัน่ในองคก์าร นอกจากนั้นแลว้นายจา้งตอ้งสนบัสนุนให้

มีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีช่วยใหก้ารทาํงานของแต่ละเจนเนอเรชัน่เกิดประสิทธิผล ตอ้งใหข้อ้มูลและทกัษะ

ท่ีจาํเป็นในการทาํความเขา้ใจบุคลิกลกัษณะแต่ละเจนเนอเรชัน่ของเพ่ือนร่วมงาน วิธีอ่ืน ๆ ท่ีผูจ้ดัการสามารถ
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นาํมาใชคื้อ การให้คาํปรึกษาเก่ียวกบัความหลากหลายทางเจนเนอเรชั่น ออกแบบวิธีการส่ือสารท่ีตรงกบัความ

ตอ้งการของพนกังานแต่ละเจนเนอเรชัน่ 

     Marilena Bertolino, Donald M. Truxillo and Franco Fraccaroil (2013) ไดท้าํการศึกษาการรับรู้เก่ียวกับ

คุณลกัษณะตามทฤษฎีบุคลิก 5 ประการ (Big Five Personality) และผลการปฏิบติังาน (Job Performance) ของ

พนกังานรุ่นเก่าและพนกังานรุ่นใหม่ พบว่าพนกังานรุ่นเก่าและรุ่นใหม่มีรับรู้ท่ีแตกต่างกนัทางเน่ืองมาจากตวัแปร

ดา้นอาย ุพนกังานรุ่นเก่ามีการรับรู้ทางดา้นบวกเก่ียวกบัคุณลกัษณะมากกวา่พนกังานรุ่นใหม่ แต่การรับรู้เก่ียวกบัผล

การปฏิบติังานไม่ค่อยมีความแตกต่างมากนกั 

 

2.6 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การและผลการปฏิบัติงาน 

 

     Philip M. Podsakoff, Michael Ahearne and Scott B. MacKenzie (1997) ทาํการศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีขององคก์าร โดยมีสมมติฐานเบ้ืองตน้ว่ารูปแบบพฤติกรรมเหล่านั้นสามารถพฒันาประสิทธิภาพของกลุ่มงาน

หรือองค์การ โดยมีกลุ่มตวัอย่างคือพนกังาน 218 คน ของ 40 โรงงานกระดาษใน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ

สหรัฐอเมริกา และจากการศึกษากลุ่มตวัอย่างพบว่า พนกังานท่ีช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัดว้ยการให้เวลากบัเพ่ือน

ร่วมงานท่ีมีปัญหาในการทาํงาน แบ่งปันความรู้ท่ีมีใหก้นั ช่วยกนัป้องกนัปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิด และเห็นใจกนัและ

กนัมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานคนอ่ืน ๆ ทั้งดา้นคุณภาพและปริมาณ 

     Enrico Sevi (2010) ทาํการศึกษาผลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีมีต่อประสิทธิภาพของ

องค์การ โดยเนน้ศึกษาผลกระทบของพฤติกรรมการช่วยเหลือในกลุ่มท่ีมีสมาชิกระงบัความทุ่มเทพยายามใหก้บั

งาน พบว่าเม่ือมีสมาชิกกลุ่มระงับความทุ่มเทพยายาม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การจะทําให้

ประสิทธิภาพขององคก์ารลดลง ในทางตรงกนัขา้มหากแต่ละคนมีความพยายามในการทาํงาน พฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์ารจะก่อใหเ้กิดกลุ่มท่ีมีการปฏิบติังานท่ีดีและกลุ่มท่ีสามารถเรียนรู้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี

ดีขององคก์ารไดอ้ยา่งเหมาะสมจะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  

     Chun-Fang Ching and Tsung_Sheng Hsieh (2012) ศึกษาวิธีการท่ีพนกังานโรงแรงจะรับรู้การสนบัสนุนจาก

องคก์าร การเสริมสร้างอาํนาจทางจิตวิทยา พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร และผลการปฏิบติังาน กลุ่ม

ตวัอย่างจาํนวน 513 คนเป็นพนกังานโรงแรมในไตห้วนั ผลการศึกษาพบว่าการเสริมสร้างอาํนาจทางจิตวิทยาและ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบติังาน 

     Alexandra Mihaele Popescu, Alecxandrina Deaconua and Teodor Popescu (2015) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

อายุขององคก์าร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร และประสิทธิภาพการปฏิบติังานของธุรกิจSMEs ผล

จากการศึกษาพบว่าระดบัของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ของธุรกิจ SMEs โดยถือว่าเป็นหัวใจสําคญัของกระบวนการภายในองค์การ เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขนัควรมีการสร้างหรือพฒันาระดบัของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร   

     อชัรียา  ร่วมวงศ ์(2546) ไดศึ้กษาศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร กบัความ

พึงพอใจในงาน และผลการปฏิบติังานของพนกังานระดบัสามญับริษทั บางจากกรีนเนท จาํกดั กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

200 คน พบว่าพนักงานท่ีมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การอยู่ในระดับมาก คะแนนประเมินผลการ
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ปฏิบัติงานก็จะอยู่ในระดับดีด้วย เพราะการท่ีพนักงานแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ เป็น

พฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑ์การประเมินขององค์การ การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานจึงไดรั้บ

คะแนนในระดบัดี 

     อรรณพ  นิยมเดชา (2557) ไดศึ้กษาการรับรู้บทบาทภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การ ความผูกพนัต่อองค์การ และผลการปฏิบติังานของพนักงานองค์การธุรกิจคา้ปลีก โดยมีการส่ือสารใน

องค์การเป็นตวัแปรส่ือ โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็นพนกังานองค์การธุรกิจคา้ปลีกแห่งหน่ึง จาํนวน 255 คน พบว่าถา้

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การสูง ผลการปฏิบติังานของพนกังานก็จะสูงไปดว้ย พฤติกรรมน้ีเกิดจาก

ความสมคัรใจของพนกังานไม่ไดก้าํหนดไวว้่าเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติั แต่เน่ืองจากพนกังานมีความรีบผิดชอบต่อ

การปฏิบติังาน มีความทุ่มเทท่ีจะปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด เห็นไดจ้ากการอาสาเขา้ร่วมงานใน

โครงการต่าง ๆ ขององคก์ารแมจ้ะไม่ใช่งานหลกัหรือการทาํงานใหว้นัหยุดโดยไม่มีรายไดพิ้เศษ เพราะอยากใหง้าน

ท่ีไดรั้บมอบหมายสาํเร็จไปดว้ยดี ดงันั้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารดา้นต่าง ๆ ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ การ

ให้ความช่วยเหลือ การคาํนึงถึงผูอ่ื้น ความอดทนอดกลั้น การให้ความร่วมมือ และความสํานึกในหน้าท่ี จึงมี

ความสมัพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน  

 

2.7 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

-  เพศ 

-  ระดบัการศึกษา 

-  ตาํแหน่ง 

-  สงักดัสายงาน 

 

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เ ป็ น ส ม า ชิ ก ที่ ด ี

ขององค์การ 

(Organizational Citizenship Behavior) 

-  พฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ 

-  พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น 

-  พฤติกรรมการจงรักภกัดีต่อองคก์าร 

-  พฤติกรรมการสาํนึกในหนา้ท่ี 

-  พฤติกรรมการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

-  พฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ 

-  พฤติกรรมการพฒันาตนเอง 

ผลการปฏิบัตงิาน (Job Performance) 

-  ความชาํนาญในงาน 

-  ความชาํนาญท่ีนอกเหนือจากงาน 

-  การส่ือสารในการทาํงานโดยการเขียนและ

การพูด 

-  การแสดงออกถึงความพยายาม 

-  การมีระเบียบวินยั 

-  การใหค้วามช่วยเหลือ เพ่ือนร่วมงานและ

ผลการปฏิบติังานเป็นทีม 

-  การควบคุมดูแลหรือการเป็นผูน้าํ 

-  การบริหารจดัการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

เจนเนอเรชัน่  

(Generation) 
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2.8 สมมติฐานงานวจัิย 

 สมมติฐานท่ี 1 พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลการปฏิบติังานต่างกนั 

     สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารมีผลต่อผลการปฏิบติังาน 

       สมมติฐานท่ี 3 เจนเนอเรชัน่และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน 

 

3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) และเจนเนอเรชั่นวาย 

(Generation Y) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จาํนวน 13,175 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดย

ใช้สูตรของ Taro Yamane ดงันั้น กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย จาํนวน 400 คน เพ่ือให้ครอบคลุมจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 388.24 คน ท่ีคาํนวณไดต้ามสูตรของ Taro 

Yamane การเก็บขอ้มูลเพ่ือการศึกษาคร้ังน้ีจะเก็บขอ้มูลพนกังานเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์ (Generation X) และพนกังาน

เจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ทั้ ง 11 สายงานในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ ผูวิ้จัยใช้วิธีการเลือกกลุ่ม

ตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota 

Sampling) ซ่ึงจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งแยกตามสายงานทั้ง 11 สายงาน 

 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

     การศึกษาในคร้ังน้ีใช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล โดยแบบสอบถาม

แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป เป็นแบบตรวจรายการ (Check list) และระบุขอ้มูล ซ่ึงเป็น

คาํถามเก่ียวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง และสายงานท่ีสงักดั 

ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ผูวิ้จยัไดใ้ชพ้ฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององค์การตามแนวคิดของ Podsakoff (2000) เน่ืองจากมีการแบ่งองค์ประกอบท่ีครอบคลุมกว่าแนวคิดของ

นกัวิชาการคนอ่ืน ๆ ทั้งองค์ประกอบดา้นพฤติกรรมการจงรักภกัดีต่อองคก์าร พฤติกรรมการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

และพฤติกรรมการพฒันาตนเอง เน่ืองจากพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ารใน

ปัจจุบนั โดยแบบสอบถามไดพ้ฒันามาจาก Podsakoff (2000) แบบสอบถามส่วนน้ีเป็นแบบ Likert Scale 5 ระดบั 

ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัผลการปฏิบติังาน (Job Performance) ผูวิ้จยัเลือกใชแ้นวคิดผลการปฏิบติังานของ 

Campbell (1993) ซ่ึงประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบทั้ง 8 ดา้น และนาํองคป์ระกอบเหล่านั้นมาปรับปรุงเป็นคาํถาม

ในแบบสอบถาม แบบสอบถามส่วนน้ีเป็นแบบ Likert Scale 5 ระดบั 

 

3.3 ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือและทดสอบแบบสอบถาม 

     ลาํดบัขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดงัน้ี 

     1. ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และแนวคิดจากตาํราเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัเจนเนอเรชัน่ พฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร และผลการปฏิบติังาน 
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     2. รวบรวมขอ้มูลท่ีไดแ้ลว้สรุปขอบข่ายเน้ือหาของแต่ละตวัแปรแลว้นาํมาสร้างขอ้คาํถาม โดยสร้างเป็นมาตรวดั

แบบ Likert Scale 5 ระดบั 

     3. นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบแกไ้ขจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ไปทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดย 

เกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 41 ชุด โดยพฤติกรรมการเป็นสมาชกท่ีดีขององคก์ารมีค่าความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 0.897 และผล

การปฏิบติังานมีค่าความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 0.906 

     4. แกไ้ข ปรับปรุงแบบสอบถาม และนาํแบบสอบถามท่ีไดท้าํการแกไ้ขไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการ

ศึกษา คือ พนกังานเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์ (Generation X) และเจนเนอเรชัน่วาย (Generation Y) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย จาํนวน 400 คน 

 

3.4 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 

     การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือการศึกษาวิจยัน้ี ผูวิ้จยัทาํแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google 

Form จากนั้นทาํบนัทึกขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบสอบถามในข่าวประชาสัมพนัธ์ของฝ่ายส่ือสารองคก์ร ผา่น

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพ่ือทาํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

 

3.5 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล  

 

     1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของตวัแปร เช่น เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา ตาํแหน่ง สายงานท่ีสังกดั และผลการปฏิบติังาน โดยสถิติท่ีเลือกใชคื้อ ค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

     2. ใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทาํการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่  t-test F-test การวิเคราะห์ความ

ถดถอย (Regression Analysis)   
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การประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนที่ใช้นโยบายเชิงรุก        

Assessing the Capabilities of Equity Funds   Using Proactive Aggressive Funds 

ดนัย เช้ือสุวรรณ์1 และ บุญเลิศ จิตรมณโีรจน์2  

Danai Chuasuwan and Boonltre Jitmaneeroj 

 

บทคดัย่อ 

 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการแบ่งกลุ่มกองทุนโดยใชค่้าเบตา้(Outperform, 

Underperform market) และ อัลฟ่า (Aggressive,Defensive securities)ท่ีได้ จากแบบจําลองการกําหนดราคา

หลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model: CAPM)และคดัเลือกกองทุนท่ีให้อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีสูง

กว่าดชันีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยการศึกษาในคร้ังน้ี จะเลือกหลกัทรัพยก์องทุนรวมตราสารทุนท่ีใช้

นโยบายเชิงรุก 27 กองทุน โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ โดยใชร้าคาปิดของกองทุนในแต่ละตวัมาคาํนวณเปรียบเทียบกบั

อตัราผลตอบแทนส่วนเกินของตลาดในแต่ละวนั ตั้งแต่วนัท่ี 5 กรกฎาคม พ ศ 2556 ถึง วนัท่ี 30 ธนัวาคม พ ศ 2559 

ผลการศึกษาพบว่า ทําการแบ่งกลุ่มกองทุนโดยใช้ค่าเบต้า (Outperform, Underperform market) และอัลฟ่า

(Aggressive,Defensive securities)ท่ีได้ มาทําการจัดกลุ่ม มี 4 กองทุน  คือ    K-STAR  K-STEQ  MS-COREEQ  

TNP ท่ีให้ผลตอบแทนสูงกว่าดชันีตลาดหลกัทรัพย ์และมีผลการดาํเนินงานไดจ้ริงตรงตามนโยบายการบริหาร

ตามท่ีหนงัสือช้ีชวนไดร้ะบุไว ้

ABSTEACT 

                   This study The purpose is to divide the pool of funds by using Outperform, Underperform 

market and Alpha (Aggressive, Defensive). Securities From the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and the 

selection of higher return and risk funds than the Stock Exchange of Thailand Index. Will select 27 aggressive 

equity fund equity funds using secondary data. Using the closing price of each fund is calculated against the 

excess market rate of each day. From July 5, 2013 to December 30, 2016. The study found that Divide the funds 

by using outperform, underperform market and alpha (Aggressive, Defensive Securities There are 4 funds, K-

STAR K-STEQ MS-COREEQ TNP, which offers higher return than SET Index. The results of the operation are 

in line with the management policy as specified in the prospectus.            

 

 

 
¹ นกัศึกษาปริญญาโท บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

²  อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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1. บทนํา 

 

กองทุนรวม คือเคร่ืองมือในการวมเงินออมจากนักลงทุน นาํไปเขา้สู่ระบบแก่ผูท่ี้ตอ้งการทุนเม่ือนาํไป

ลงทุน โดยการลงทุนน้ีเป็นส่ิงสาํคญัในทางเศรษฐศาสตร์ ท่ีเป็นตวัแปรหน่ึงในผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 

(GDP) การลงทุนท่ีเกิดข้ึนจะส่งผลให้มีการจา้งงานในระบบเศรษฐกิจจะทาํให้มีการกระจายรายได ้การลงทุนจะ

ช่วยในการกระจายทรัพยากรทีมีนอ้ยไปสู่ระบบเศรษฐกิจไดอี้กดว้ย ดงันั้นกองทุนรวมจึงมีส่วนอยา่งมากในการช่วย

พฒันาเศรษฐกิจ การนาํเงินเขา้สู่ระบบผ่านกองทุนรวมนั้น จะทาํให้เกิด การลงทุนและ การจา้งงาน การบริโภคท่ี

มากข้ึน จะก่อใหเ้กิดผลกระทบเป็นอยา่งต่อเน่ืองในระบบเศรษฐกิจ 

การท่ีกองทุนรวมตราสารทุน มีอยู่จาํนวนมากให้เลือกลงทุน ดังนั้นผูล้งทุนต้องศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ

กองทุนใดๆท่ี จะเขา้ไปลงทุนใหดี้ เพ่ือใชก้ารวิเคราะห์ซ่ึงนาํไปสู่การตดัสินใจในลงทุน อย่างไรก็ดีตามประชาชน

และนกัลงทุนท่ีเขา้มาลงทุนนั้น ขาดความรู้ขาดความเขา้ใจเร่ืองหลกัการลงทุนและไม่ไดศึ้กษาปัจจยั ของกองทุน 

ความเส่ียง รวมถึง ปัจจยัมหาภาคดว้ย จะส่งผลต่อราคา หรือเงินปันผลท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของกองทุนรวมตราสาร

ทุนนั้น เปล่ียนแปลงไปได ้จะทาํให้การลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีนกัลงทุนให้ความ

สนใจในการลงทุน  นักลงทุนจะตอ้งศึกษาขอ้มูลปัจจยั อตัราผลตอบแทน ความเส่ียงในการลงทุนในหลกัทรัพย์

นั้นๆ ใหดี้ และรอบคอบใหเ้หมาะสมกบัผูล้งทุน ก่อนการตดัสินใจในลงทุนนั้น 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

การวิจยัเร่ือง การประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนท่ีใชน้โยบายเชิงรุก:กรณีศึกษากองทุน

รวมตราสารทุนท่ีใชน้โยบายเชิงรุก (Active Fund)ท่ีใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงกว่าดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย:ซ่ึงผูวิ้จยัไดน้าํ แนวคิด ทฤษฎี โดยใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย(์CAPM) และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

มาใชเ้พ่ือเป็นเคร่ืองมือในการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ี คือทฤษฎีแบบจาํลองการประเมินราคาของหลกัทรัพย ์(Capital 

Asset Pricing Model : CAPM) หนังสือการลงทุน( รศ.จิรัตน์ สังข์แกว้, 2544) เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายเก่ียวกบัอตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียง ของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัท่ีนักลงทุนไปลงทุน ซ่ึงในการลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้น นัก

ลงทุนจะตอ้งไดรั้บการชดเชยความเส่ียงหรืออตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการ ท่ีเกิดจากความเส่ียงในส่วนของ

ความเส่ียงตลาดซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ซ่ึงนกัลงทุนไม่สามารถขจดัความเส่ียงน้ีออกไปได ้ดงันั้นการลงทุน

นกัลงทุนควรจะไดจ้ะไดอ้ตัราผลตอบแทนอยา่งนอ้ยท่ีสุด คือ อตัราผลตอบแทนท่ีไม่มีความเส่ียง (Risk free rate) + 

ส่วนชดเชยความเส่ียงของความเส่ียงตลาด (Market risk return) 

 (วรัณญา นวะมะรัตน,2550)การศึกษาผลตอบแทนความเส่ียงและความสามารถในการบริหารหลกัทรัพย์

ของกองทุนรวมเพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบหากองทุนท่ีมีผลตอบแทนจากหน่วยลงทุนท่ีดีท่ีสุด ความเส่ียงตํ่าท่ีสุด

และสามารถบริหารกลุ่มหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุดแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพยห์รือ Capital 

Asset Pricing Model;(CAPM)และประยุกต์ใช้แบบจาํลองของ Shape Index,Trey nor Indexและ Jensen Index เพ่ือ

วดัความสามารถในการบริหารหลกัทรัพย ์พบว่าผลการศึกษาทั้ง 3วิธีเม่ือนามาใหค้ะแนนและจดัอนัดบักองทุนท่ีมี

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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
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ความสามารถในการบริหารหลกัทรัพยไ์ดดี้ท่ีสุด    คือ กองทุนเปิดอยธุยาทุนทวีปันผล( AYFSCAR)ส่วนกองทุนท่ีมี

ความสามารถในการบริหารหลกัทรัพยต์ํ่าท่ีสุด   คือ กองทุนเปิดวรรณพลสัวรรณ( ONE+1) ซ่ึงเป็นกองทุนเดียวท่ีมี

ความสามารถในการบริหารหลกัทรัพยต์ํ่าท่ีสุดทั้ง 3 วิธี ทั้งน้ีนกัลงทุนจาํเป็นตอ้งติดตามสถานการณ์และตดัสินใจ

ลงทุนโดยพิจารณาปัจจยัอ่ืนประกอบดว้ย ดา้นผูบ้ริหารกองทุนควรมีการวดัผลการดาเนินงานของกองทุนอยู่เสมอ

เพ่ือใหส้ามารถปรับเปล่ียนกลยุทธ์การลงทุนในหน่วยลงทุนไดท้นัต่อเหตุการณ์และยงัสอดคลอ้งกบั( Jitmaneeroj 

and Buck ,2014) แบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model และแบบจาํลอง Treynor-Mazuy Model ในการแบ่งกลุ่ม 

(Segmentation) กองทุนรวมตราสารทุนในกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ (Developed markets) และกลุ่มประเทศตลาด

เกิดใหม่ (Emerging markets) ทั้ งหมด 27 กลุ่มโดยใช้คุณลักษณะทั้ ง 3 ของกองทุนรวม คือ อัตราผลตอบแทน

ส่วนเกินหรือความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพย ์ ค่าอัลฟ่า ความเส่ียงท่ีเป็นระบบของกองทุนรวมเม่ือเทียบกบั

ตลาด (ค่าเบตา้) และความสามารถในการจบัจงัหวะการลงทุน ค่าเดลต้า ผลการศึกษาปี ค.ศ. 1997-2013 บอกถึง 

กองทุนรวมท่ีใช้การบริหารเชิงรุก (Active Funds) ร้อยละ 14 ในกลุ่มประเทศพัฒนาแลว้ มีอตัราผลตอบแทน

ส่วนเกิน (Excess return) ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic risk) และความสามารถในการจบัจงัหวะการลงทุน 

(Timing ability) ท่ีตํ่ากว่าดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ในขณะท่ีกองทุนรวมท่ีใชก้ารบริหารเชิงรุก (Active Funds) ร้อยละ 

76 ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ มีอตัราผลตอบแทนส่วนเกิน (Excess return) ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic 

risk) และความสามารถในการจบัจงัหวะการลงทุน (Timing ability) ดีกวา่ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ผลการศึกษาใชเ้ป็น

แนวทางในการเลือกลงทุนของผูล้งทุน คือ ผูล้งทุนท่ีสนใจลงทุนในกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ ไม่จาํเป็นตอ้งเลือก

กองทุนท่ีใชบ้ริหารเชิงรุกเพราะมีค่าธรรมเนียมท่ีสูงกว่ากองทุนบริหารเชิงรับแต่กลบัมีผลการดาํเนินงานท่ีตํ่ากว่า

ตลาด ในส่วนผูล้งทุนท่ีสนใจลงทุนกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ควรจะเลือกกองทุนบริหารเชิงรุกเพราะมีผลการ

ดาํเนินงานท่ีดีกวา่ตลาด 

 

 

 

 

 

Figure 1 แผนภาพกรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือ เลือกกองทุนรวมตราสารทุน

ในประเทศไทยจากทั้งหมด 27 กองทุน กองทุนรวมท่ีไม่จ่ายเงินปันผล กองทุนรวมท่ีใชน้โยบายเชิงรุก กองทุนรวม

ท่ีมีผลการดาํเนินงานภายใน วนัท่ี 05/07/2556 ถึง 30/12/2559 

ตวัแปรต้นที่จะศึกษา  

ตวัแปรต้น 

 คือ อตัราผลตอบแทนส่วนเกิน  

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (Rm –- Rf) และ, Rf, Rm 

 

ตวัแปรตาม 

 คือ อตัราผลตอบแทนส่วนเกิน

ของกองทุนรวมตราสารทุน

จาํนวน 28 กองทุน (Ri) 

 

ตวัแปรตาม :  
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนส่วนเกินของตลาดหลักทรัพย์(หน่วย: 

เปอร์เซ็นต์)  และอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของหลกัทรัพย ์I (หน่วย: เปอร์เซ็นต์), สัมประสิทธ์ิความชัน 𝛽𝛽𝑖𝑖 ,
สัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี  𝛼𝛼𝑖𝑖  โดยใชส้ถิตเชิงพรรณนามาบรรยายถึงลกัษณะของขอ้มูล เช่น ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด 

ค่ามธัยฐาน กราฟ และใช้แบบจาํลองสมการ CAPM ในการสร้างสมการถดถอย(Linear Regressions) โดยเป็น

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์บบสิทธิการเช่า 

เปรียบเทียบกบั กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์บบเจา้ของกรรมสิทธ์ิ และเปรียบเทียบกบัดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ผา่นโปรแกรมสาํเร็จรูป Eviews 

 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ิมจากคาํนวณอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศและใช้สถิตเชิง

พรรณนามาบรรยายถึงลกัษณะของขอ้มูลท่ีเก็บมาได ้เช่น ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด และกราฟ และใช้

สมการ CAPM ในการทดสอบสมมติฐาน  ท่ีระดบันยัสาํคญั 5% (Significance Level = 5%) โดยท่ีจะทาํการศึกษา

ยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยใชวิ้ธีการประมาณค่าดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary least squares) โดยมีการ

ใช้ Newey – west correction เพ่ือแกไ้ขปัญหาเร่ืองความคลาดเคล่ือนมีความสัมพนัธ์กนัเอง(Autocorrelation)และ

ความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนไม่คงท่ี(Heteroskedasticity) โดยจะตอ้งทาํการทดสอบสมมติฐานดงัน้ี 

สัมประสิทธ์ิค่าคงที่  𝜶𝜶𝒊𝒊 คือค่าท่ีแสดงวา่อตัราผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวม I มีค่ามากกว่า/เท่ากบั/นอ้ยกว่า 

อตัราผลตอบแทนส่วนเกินของตลาด ทาํการทดสอบสมมติฐานดงัน้ี  

สมมติฐานหลกั  (H0): 𝛼𝛼𝑖𝑖 = 0      

สมมติฐานรอง  (H1): 𝛼𝛼𝑖𝑖 ≠ 0       

ถา้ 𝛼𝛼𝑖𝑖   มีค่ามากกว่า 0 อย่างมีนัยสําคญัท่ีระดับ 5% หมายความว่ากองทุนรวม I ให้อตัราผลตอบแทนส่วนเกิน

มากกว่าตลาดจึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์น่าจะลงทุน  

ถา้ 𝛼𝛼𝑖𝑖   มีค่าเท่ากบั 0 อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 5% หมายความว่ากองทุนรวม I ใหอ้ตัราผลตอบแทนส่วนเกินเท่ากับ

ตลาด  

ถา้ 𝛼𝛼𝑖𝑖   มีค่านอ้ยกว่า 0 อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 5% หมายความว่ากองทุนรวม I ให้อตัราผลตอบแทนส่วนเกินน้อย

กว่าตลาด จึงเป็นกองทุนรวมท่ีน่าท่ีจะลงทุน  

 

สัมประสิทธ์ิความชัน 𝜷𝜷𝒊𝒊 คือค่าท่ีแสดงว่ากองทุนรวม I มีความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากกวา่/เท่ากบั/นอ้ยกวา่ความเส่ียง

ของตลาดหลกัทรัพย ์โดยจะตอ้งทาํการทดสอบสมมติฐานดงัน้ี (ตลาดหลกัทรัพยมี์ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบเท่ากบั 

1 )  

สมมติฐานหลกั  (H0): 𝛽𝛽𝑖𝑖 = 1    

สมมติฐานรอง  (H1): 𝛽𝛽𝑖𝑖 ≠ 1     

ถา้ 𝛽𝛽𝑖𝑖  มีค่ามากกว่า 1 อย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 5% หมายความว่ากองทุนรวมI มีความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากกว่า

ตลาด หรือเรียกว่ากองทุนรวมเชิงรุก ซ่ึงเหมาะสมกับการลงทุนในช่วงเศรษฐกิจเจริญเติบโต เพราะถา้อตัรา

ผลตอบแทนของกองทุนรวมจะเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีสูงกวา่ตลาดหลกัทรัพย ์ 

ถา้ 𝛽𝛽𝑖𝑖   มีค่าเท่ากบั 1 อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 5% หมายความวา่กองทุนรวมI มีความเส่ียงท่ีเป็นระบบเท่ากบัตลาด  
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ถา้ 𝛽𝛽𝑖𝑖   มีค่าน้อยกว่า 1 อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 5% หมายความว่ากองทุนรวมI มีความเส่ียงท่ีเป็นระบบน้อยกว่า

ตลาด หรือเรียกวา่กองทุนเชิงรับ ซ่ึงเหมาะสมกบัการลงทุนในช่วงเศรษฐกิจถดถอย เพราะถํ้าอตัราผลตอบแทนของ

กองทุนรวมจะลดลงในอตัราท่ีตํ่ากวา่ตลาดหลกัทรัพย ์ 

จากนั้นมาทาํการแบ่งกลุ่มกองทุนรวมตราสารทุน จากการทดสอบสมมติฐานของค่าสมัประสิทธ์ิค่าคงท่ี 𝛼𝛼𝑖𝑖 และ

สมัประสิทธ์ิความชนั 𝛽𝛽𝑖𝑖 ทาํใหส้ามารถแบ่งกลุ่ม (Segmentation) เพ่ือใหท้ราบวา่หลกัทรัพยแ์ต่ละตวัมีลกัษณะแบบ

ใด สามารถใหผ้ลตอบแทนไดม้ากวา่หรือนอ้ยกวา่หรือเท่ากบัตลาด 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนจาํนวน27กองทุน 

ตลอดช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2556 – 30 ธนัวาคม 2559 โดยทาํการแยกการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 ใชส้ถิติเชิงพรรณนามาบรรยายถึงลกัษณะของขอ้มูล พบวา่อตัราผลตอบแทนส่วนเกินรายวนั ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  -0.0223% และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.0653%  มี

หลกัทรัพยจ์าํนวน 24 หลกัทรัพย ์ท่ีมีค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนส่วนเกินรายวนัมากกว่าตลาด ไดแ้ก่ ABG  

ABSL ABSM B-INFRA BKA BKA2  BTP KAEQ KFDNAMIC KFSEQ K-STAR K-STEQ MS-COREEQ ONE-

G SCBDA SF5 SSB TEF TISCOEGF T-NFPLUS TNP T-NSET UNF TSF ใหอ้ตัราผลตอบแทนส่วนเกิน เท่ากบั -

0.0138% -0.0175% 0.01640% -0.0163% 0.0052% 0.0030% 0.0144% -0.0077% -0.0170% -0.0188% 0.0025% 

0.0077%  0.0029% -0.0198% -0.0186% 0.0065% 0.0111% 0.0003% -0.0137% -0.0137% -0.0130% -0.0108% 

0.0073% 0.0116% และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.9219% 0.9653% 0.8208% 1.1058% 0.9909% 1.0014% 

1.0368% 1.1397% 1.1482% 1.2073% 1.1431% 1.1658% 1.1271%  1.1318% 1.1501% 1.0798% 1.0665% 

1.2208% 1.1684% 1.0665% 1.0813% 1.0536% 1.1159%และ1.3742%  ตามลาํดับ ส่วนหลกัทรัพยมี์ค่าเฉล่ียของ

อตัราผลตอบแทนส่วนเกินรายวนัน้อยกว่าตลาด จาํนวน 3 หลกัทรัพย ์คือ BTK KFVALUE UOBSDF ให้อตัรา

ผลตอบแทนส่วนเกินเท่ากับ -0.0451% -0.0310%และ -0.0455% และค่า Standard devation เท่ ากับ  1.0690% 

1.0646% และ1.1603%   ตามลาํดบั 

วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของตลาดทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกองทุนรวม

ตราสารทุน พบวา่อตัราผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมตราสารทุนทั้งหมดมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัอตัรา

ผลตอบแทนส่วนเกินของตลาดหลกัทรัพย ์ และมีกองทุนรวมตราสารทุนท่ีมีค่า Correlation ท่ีมีอตัราผลตอบแทน

ส่วนเกินมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของตลาดหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั อยา่งมีระดบันยัสาํคญั 

จาํนวน 27 กองทุนไดแ้ก่ ABG ABSL ABSM B-INFRA BKA  BKA2 BTK BTP  KAEQ KFDYNAMIC KFSEQ  

KFVALUE K-STAR K-STEQ MS-CORE ONE-G SCBDA SF5 SSB TEF TISCOEGF T-NFPLUS TNP T-NSET 

TSF UNF UOBSDF ซ่ึงมีค่า Correlation0.9411 0.9452 0.8386  0.9244 0.9282 0.9301 0.9026 0.8603 0.9753 0.9125 

0.9145  0.9348 0.9725 0.9551  0.9790 0.9649 0.9618  0.9333 0.9393 0.9190 0.9668 0.9340 0.9977 0.9039 0.8889 

0.9377และ 0.9386ตามลาํดบั และมีค่า P-Value เท่ากบั 0.0000 ทั้งหมด 27 กองทุน 
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ส่วนท่ี 2 ใชส้มการ CAPM ในการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนส่วนเกิน (𝛼𝛼) และความเส่ียง (𝛽𝛽) กบั

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วิเคราะห์การประมาณค่าสมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) ในการ

กาํหนดอตัราผลตอบแทนส่วนเกินและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นหมวดกองทุนรวมตราสารทุน ก่อนการแกปั้ญหา

เร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม (Autocorrelation) ปัญหาเร่ืองความแปรปรวนของตวัแปร 

(Heteroskedasticity) ตามทฤษฎีแบบจาํลองในการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ (Capital Asset Pricing Model : CAPM) 

แลว้ทดสอบปัญหาเร่ืองความแปรปรวนไม่คงท่ีของตวัคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) และเร่ืองการเกิด

สหสมัพนัธ์ของตวัคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) ท่ีไดจ้ากประมาณค่าสมการถดถอยเชิงเสน้ (Linear Regression) 

ตามทฤษฎีแบบจาํลองในการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ (Capital Asset Pricing Model : CAPM)แลว้นาํมาทดสอบ

ปัญหา Heteroskedasticity โดยใชก้ารพิจารณาจาก White Heteroskedasticity ท่ีระดบันยัสาํคญั 5%แลว้นาํมา

ทดสอบปัญหา Autocorrelation โดยพิจารณาจาก Breusch-Godfrey Serial Correlation จาํนวน 5 lags ทดสอบท่ี

ระดบันยัสาํคญั 5% ใน การแกไ้ขปัญหา Heteroskedasticity และปัญหา Autocorrelationในกรณีท่ีมีปัญหาในเร่ือง

ของ Heteroskedasticity เพียงอยา่งเดียว สามารถแกปั้ญหาโดยใช ้ White’s heteroscedasticity corrected standard 

error ในการแกไ้ขปัญหาในกรณีท่ีมีปัญหาในเร่ืองของ Autocorrelation เพียงอยา่งเดียว สามารถแกปั้ญหาโดยใช ้

Newey-West correction standard error ในการแกไ้ขปัญหาส่วนในกรณีท่ีพบปัญหาทั้ง Heteroskedasticity และ 

Autocorrelation สามารถทาํการแกไ้ขปัญหาโดยใช ้ Newey-West correction standard error แลว้ทาํการทดสอบค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (α)พบวา่กองทุนรวมตราสารทุน K-STAR K-STEQ MS-COREEQ TNP มีอตัราผลตอบแทน

ส่วนเกินมากกวา่ตลาดหลกัทรัพย ์(Outperform market) ส่วนหลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนส่วนเกินเท่ากบัตลาด 

ไดแ้ก่ ABG ABSL ABSM B-INFRA BKA BKA2 BTK BTP KAEQ KFDYNAMIC KFSEQ KFVALUE ONE-G 

SCBDA  SF5  SSB TEF  TISCEGF T-NSET UNF TSF UOBSDF T-NFPLUS และทาํการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิ

เบตา้ (β) พบวา่กองทุนรวมตราสารทุน ABG ABSL ABSM BKA BKA2 BTK BTP KFVALUE T-NSET T-

NFPLUS ความเสีย่งทีเ่ป็นระบบน้อยกว่าความเสีย่งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกองทุนรวม

ตราสารทุน B-INFRA KFDYNAMIC KFSEQ ONE-G SCBDA SF5 SSB TEF UNF UOBSDF มีความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบไม่แตกต่างจากตลาดหลกัทรัพย ์ และกองทุนรวมตราสารทุน KAEQ K-STAR K-STEQ MS-CORE EQ  

TISCEGF TNP  TSF ความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากกวา่ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาอตัราผลตอบแทนส่วนเกินและความเส่ียงของการลงทุนใน กองทุนรวมตราสารทุน จาํนวน 

28 กองทุน เทียบกบัดชันีตลาด ซ่ึงมีดงัน้ี เป็นรายวนั กองทุนรวมท่ีใชน้โยบายเชิงรุก กองทุนรวมท่ีมีผลการ

ดาํเนินงาน ตั้งแต่วนัท่ี 05/07/2556 ถึง 30/12/2559 เม่ือพิจารณา ค่าอลัฟ่า(α)และค่าเบตา้(β)   จากกองทุนรวมตรา

สารทุน 27กองทุน พบวา่ จาก ตารางท่ี1 
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Table 1 ทาํการแบ่งกลุ่มกองทุนตราสารทุนจากค่า(α)และค่า(β) 

 

จะเห็นไดจ้ากการแบ่งกลุ่มของกองทุนรวมทั้ง27กองทุน มีบางกองทุนท่ีค่าผลตอบแทนและความความ

เส่ียงเป็นไปตามท่ีหนงัช่ือช้ีชวนไดบ้อกไว ้ดงันั้น จะเห็นไดว้่า กองทุนท่ีใชก้ลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก เป็นกองทุนท่ี

ผูจ้ดัการกองทุนมุ่งเน้นการทาํกาํไรให้ไดม้ากท่ีสุด หรือพยายามให้ผลตอบแทนของกองทุนชนะดชันีท่ีใชอ้า้งอิง 

โดยผูจ้ดัการกองทุนจะใชค้วามสามารถเพ่ือคดัเลือกหุน้รายตวั การปรับสดัส่วนสินทรัพยแ์ต่ละประเภทใหเ้หมาะสม

ในแต่ละสถานการณ์ ซ่ึงเราจะพบวา่กองทุนท่ีใชก้ลยุทธ์แบบ Active นั้น จะมีกองทุนท่ีไดผ้ลตอบแทนท่ีสูงกวา่และ

กองทุนท่ีไดผ้ลตอบแทนท่ีไม่แตกต่างจากดชันีอา้งอิง(ดชันีตลาดหลกัทรัพย)์ ดงันั้นคนท่ีจะซ้ือกองทุนประเภท 

Active จะตอ้งมีความสามารถในการเลือกกองทุน เพราะผลท่ีออกมาแสดงใหเ้ห็นว่ากองทุนใชก้ลยุทธ์แบบ Active 

บางกองทุนกไ็ม่สามารถใหผ้ลตอบแทนท่ีเอาชนะตลาดไดเ้สมอไป ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 

 

ข้อเสนอแนะ 

           จากงานวิจยัน้ีพบว่า ถึงแมเ้ราจะสามารถยอมรับความเส่ียงไดสู้ง ผูล้งทุนควรเลือกกองทุนรวมตราสารทุน

การลงทุนของแต่ละกองทุนนั้นควรหาข้อมูลหลายๆด้าน ในการตักสินใจซ้ือกองทุนว่า สัดส่วนการลงทุนใน

สินทรัพยแ์ต่ละอยา่งเป็นอยา่งไรบา้ง หุน้เท่าใด เงินฝากเท่าใด สินทรัพยแ์ต่ละอย่างเท่าใด เป็นตน้ และหากลงทุนใน

หุ้น ก็ตอ้งดูดว้ยว่า ลงในหุ้นกลุ่มอะไรบา้ง เช่นลงในอุตสาหกรรมใดในสัดส่วนเท่าใด ลงในธนาคารในสัดส่วน

เท่าใด พลงังานในสัดส่วนเท่าใด และแนวโนม้เศรษฐกิจมีแนวโนม้ไปทิศทางไหน และการดูรายละเอียดเหล่าน้ีก็ทาํให้

เรารู้ไดว้่า กองทุนมีแนวโน้มว่าเป็นอย่างไร เพราะหนังสือช้ีชวนก็เป็นแค่ส่วนในการตดัสินใจในการเลือกกองทุน

เท่านั้น แต่อยากใหน้กัลงทุน ไดล้องเปรียบเทียบ และศึกษาขอ้มูลใหร้อบครอบก่อนตดัสินใจเลือกกองทุนนั้น 

 

 

 𝛽𝛽𝑖𝑖  < 1 

(Defensive) 

𝛽𝛽𝑖𝑖 = 1 𝛽𝛽𝑖𝑖  > 1 

(Aggressive) 

𝛼𝛼𝑖𝑖 < 0 

(Underperform) 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 

𝛼𝛼𝑖𝑖 = 0 

 

กลุ่มท่ี 4 

 ABG   ABSL  ABSM  

BKA BKA2  BTK  BTP 

KFVALUE  T-

NFPLUS  T-NSET   

 

กลุ่มท่ี 5  

B-INFRA KFDNAMIC  

KFSEQ ONE-G  

SCBDA SF5 SSB  TEF 

UNF UOBSDF 

 

กลุ่มท่ี 6  

KAEQ TISCOEGF  

TSF 

𝛼𝛼𝑖𝑖 > 0 

(Outperform) 

กลุ่มที่ 7 กลุ่มที่ 8 กลุ่มที่ 9  

  K-STAR     K-STEQ  

MS-COREEQ      TNP 

http://www.aommoney.com/tag/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99
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การศึกษาจรณทักษะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

The Study of Soft Skills in Tourist Industry in Thailand 
 

ดลนภา คงความสุข1 ยุรพร ศุทธรัตน์2 และ พทิวสั เอือ้สังคมเศรษฐ์3 

Dolnapa Kongkwamsuk Yuraporn Sudharatna and Pittawat Ueasangkomsate 

 

บทคดัย่อ 

     การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เขา้ใจถึงความสําคญัของจรณทกัษะ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัเฉพาะของบุคคลท่ี

สําคญั อีกทั้งจดัลาํดบัความสําคญัของจรณทกัษะ ในมุมมองของผูป้ระกอบการและมคัคุเทศก์ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนว

ทางการจดัทาํคู่มือพฒันาจรณทกัษะในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย ซ่ึงการศึกษาน้ีใชวิ้ธีการวิจยัแบบ

ผสมผสาน ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ 8 ราย ท่ีมีการดาํเนินงานอยู่ในเกณฑดี์ จดัลาํดบัโดย

กรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และการสํารวจเชิงปริมาณผูป้ระกอบการและ

มคัคุเทศกใ์นประเทศไทย  385 ราย การวิจยัเชิงคุณภาพใชเ้พ่ือนาํไปสู่การพฒันาแบบสอบถามเชิงปริมาณ ขอ้มูลท่ี

รวบรวมจากแบบสอบถามจะระบุถึงทกัษะท่ีผูป้ระกอบการและมคัคุเทศก์ให้ความสําคญั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์

โดยตรงต่อผูท่ี้หางานในปัจจุบนัหรือในอนาคต และเป็นแนวทางเพ่ือการพฒันาจรณทกัษะอยา่งย ัง่ยืนต่อไป  

 

คาํสาํคัญ: อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว, จรณทักษะ  

 

Abstract 

     This research aims to better understand the importance of soft skills that needed for tourist industry in 

Thailand and aims to prioritize the importance of these skills necessary as perceptive by the owners and tour 

guides. The result of this research could be guidelines for basic handbook to develop soft skills in tourist industry. 

This study use mixed method. This study interviews 8 owners are rated “Good” according to Department of 

Tourism in Thailand and located in Bangkok for qualitative research. Quantitative research is conducted 385 

owners and tour guides in Thailand. The qualitative research used for develop the quantitative questionnaire. This 

questionnaire will directly identify skills perceived by the owners and tour guides. Thus, directly benefits to those 

who seek job in tourist industry at present or the infuture and also this study could help to deverlop soft skills for 

sustainable. 

 

Keywords: Tourist industry, Soft skills 
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1. บทนํา 

 

     ในปัจจุบนัทกัษะท่ีใชใ้นการทาํงานนั้นมีความแตกต่างจากท่ีอดีตท่ีผ่านมา ทั้งน้ีเน่ืองมาจากเดิมสมรรถนทกัษะ 

หรือทกัษะท่ีเป็นทกัษะความสามารถในการทาํงานท่ีไดจ้ากการเรียนรู้หรือฝึกฝน (สํานักงานราชบณัฑิตยสภา, 

2557)  มีความจาํเป็นในการจา้งงาน แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบนันั้นแสดงให้เห็นว่าทกัษะน้ีไม่เพียงพออีกต่อไปเม่ือ

องค์กรมีการคดัเลือกพิจารณาตาํแหน่งงานท่ีเหมาะสมและเม่ือองค์กรมีการตดัทอนตาํแหน่ง (James and James, 

2004) ในทางตรงกันข้าม ทักษะท่ีไม่ใช่สมรรถนทักษะ หรือ จรณทักษะ เป็นทักษะท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะหรือ

คุณสมบัติเฉพาะของบุคคลในเร่ืองความฉลาด ความสามารถทางอารมณ์ หรือความมีคุณธรรม มีลกัษณะเป็น

นามธรรม (สํานกังานราชบณัฑิตยสภา, 2557) นั้นเป็นทกัษะท่ีจะส่งผลต่อความสามารถส่วนบุคคลในการทาํงาน

ร่วมกนักบัเพ่ือนร่วมงานและลูกคา้ (Anderson, 2014) จรณทกัษะ นับไดว้่าเป็นทกัษะท่ีสําคญัมากยิ่งกว่าความรู้ 

(Gore, 2013) แสดงให้เห็นว่า บริษทั หรือ ธุรกิจ กาํลงัมองหาผูร่้วมงานท่ีมีทั้งความรู้และจรณทกัษะในการทาํงาน

เพ่ือให้ บริษทั บรรลุเป้าหมาย บรรลุผลสําเร็จ และเติบโตอย่างย ัง่ยืน ซ่ึง John (2009) และ Rodas (2007) กล่าวว่า

ธุรกิจตอ้งการให้พนกังานมีจรณทกัษะในทุกระดบั ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น พนกังาน สามารถกระตุน้ให้เกิดการ

ทาํงานร่วมกนัและมีความเอาใจใส่ต่อเพ่ือนร่วมงาน Klaus (2010) ซ่ึงในปัจจุบนัผูน้าํธุรกิจตาํหนิวา่บณัฑิตไม่มีจรณ

ทกัษะ เช่น การส่ือสารดว้ยวาจา และการส่ือสารดว้ยอวจันภาษา จริยธรรมในการทาํงาน การเขา้งาน ความสามารถ 

และทศันคติท่ีดีต่อการทาํงาน ซ่ึงเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นส่ิงสาํคญัอยา่งมากท่ีตอ้งพฒันาอยา่งเร่งด่วน 

     เน่ืองจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกาํลงัเติบโต ทั้งในรูปแบบท่ีเป็นกิจกรรมและอุตสาหกรรม จึงเป็นขอ้มูลท่ี

ชัดเจนว่าการท่องเท่ียวถือเป็นส่ิงหน่ึงท่ีสําคญัในเศรษฐกิจของโลก (Cooper et al., 2000) และสําหรับบริษทัท่ี

ประกอบธุรกิจท่องเท่ียว ในอุตสาหกรรม นบัเป็นสังคมหน่ึง ทีสามารถถ่ายทอดความคิดเห็นจากสังคมหน่ึงไปสู่

สงัคมอ่ืนๆได ้ดงันั้น การวางแผนงานท่ีดีในการทาํงานสามารถลดความผิดพลาดของขอ้มูลท่ีอาจเกิด และสามารถ

ทาํใหเ้กิดคุณค่าในการทาํงานได ้นอกจากน้ีกญุแจสาํคญัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จอีกประการหน่ึงคือ การเตรียมตวั หาก

การดาํเนินการเป็นไปอยา่งราบร่ืน กจ็ะทาํใหเ้กิดการแนะนาํบอกต่อทาํใหเ้กิดการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน  

     จากการศึกษาของ Kemper (1999) และ McMurchie (1998) พบว่าการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วสําหรับตลาด

งานท่ีซบัซอ้นในปัจจุบนั การใส่ใจในชัว่โมงการทาํงานและการเก่งในงานท่ีทาํอาจไม่เพียงพอ เน่ืองจากตลาดงานมี

การแข่งขนัอยา่งมากในปัจจุบนั รวมไปถึงทกัษะต่างๆท่ีเคยยอมรับไดใ้นอดีต กาํลงัถูกแทนท่ีดว้ยมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

ซ่ึงในบรรดามาตรฐานท่ีสูงข้ึนนั้นหมายถึง จรณทกัษะนัน่เอง  ท่ีสามารถทาํใหเ้กิดความแตกต่างข้ึนในแต่ละบุคคล 

(Lazarus, 2013)  

     ในการวิจัยคร้ังน้ีทําการศึกษาจรณทักษะในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย สืบเน่ืองมาจาก 

สถานการณ์และขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นแสดงให้เห็นว่าจรณทกัษะมีความสําคญัต่อองค์กรเฉกเช่นเดียวกับ

สมรรถนทกัษะ  ดงัคาํกล่าวของสํานกังานราชบณัฑิตยสภา (2557) ท่ีว่า “บุคคลท่ีมีจรณทกัษะจะเป็นผูป้ฏิบติังาน

ไดดี้ ส่วนบุคคลท่ีมีสมรรถนทกัษะจะเป็นผูป้ฏิบติังานไดเ้ก่ง” และเน่ืองจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศ

ไทย ขอ้มูลทางดา้นน้ียงัไม่เป็นท่ีแพร่หลาย การวิจยัในคร้ังน้ีจึงหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะเป็นแนวทางพฒันาจรณทกัษะ

สืบต่อไป 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

     2.1 ทักษะในงาน (The skills in workplace) 

 

     Andrews and Higson (2008) กล่าวว่า ทกัษะของทุนมนุษย ์(human capital) สามารถจาํแนกออกเป็นจรณทกัษะ 

(soft skills )  และสมรรถนทกัษะ (hard skills) ซ่ึงในปัจจุบนันายจา้งมีความตอ้งการบุคคลากรท่ีมีสมรรถนทกัษะ

เป็นปัจจยัพ้ืนฐาน และจะใชจ้รณทกัษะเป็นตวัแปรในการตดัสินใจเลือกบุคคลากรในการทาํงาน โดยสมรรถน

ทกัษะ หมายถึง ทกัษะทางเทคนิคท่ีเราไดรั้บมาจากมหาวิทยาลยั โรงเรียนและประสบการณ์ก่อนหนา้น้ี ทกัษะน้ี

เป็นความรู้ท่ีจาํเป็นและมีความจาํเพาะในงานท่ีแตกต่างกนั (Sharma, 2009; Webber, Finley, Crawford and Rivera, 

2009; Wellington, 2005 James and James, 2004 Rainabury et al., 2002) แต่สําหรับจรณทกัษะ มกัถูกเรียกว่าเป็น

ศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการในการจดัการและการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น การรับประกนัถึงความพึงพอใจของ

ลูกคา้โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือรักษาไว ้การสร้างบรรยากาศท่ีดีใหก้บัทีมงานและส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพสูงท่ีอยู่

ภายในงบประมาณให้ทันเวลา และตรงตามความคาดหวงั อาจกล่าวได้ว่าจรณทักษะโดยปกติแลว้จะข้ึนกับ

ประสบการณ์ (Belzer, 2004) โดยเป็นทกัษะท่ีไม่ใช่ทางดา้นเทคนิค ความสามารถและลกัษณะ แต่เก่ียวขอ้งกบั

ทกัษะส่วนบุคคล (people skills)  ไดแ้ก่ การส่ือสาร ความสุภาพ ความยืดหยุ่น ความซ่ือสัตย ์ทกัษะระหว่างบุคคล 

ทศันคติเชิงบวก ความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบในการทาํงาน ทาํงานเป็นทีม และมีจรรยาบรรณในการทาํงาน

และมีความฉลาดทางปัญญา (Anderson, 2014, p.13; Tadimeti, 2014; Conrad and Leigh, 1999; Windels et al., 

2013, Robles, 2012, Shakir, 2009; Rainsbury et al., 2002) 

     ผูท่ี้เร่ิมตน้มองหางานในหลากหลายอาชีพท่ีขาดแคลนบุคลากรในหลายพ้ืนท่ี ดูเหมือนวา่ จรณทกัษะถูกแสดงอยู่

ในรายละเอียดของงานเช่นเดียวกบัความตอ้งการดา้นคุณสมบติัทางดา้นเทคนิค ซ่ึงทกัษะทางเทคนิคหรือสมรรถน

ทกัษะ อาจทาํใหคุ้ณไดรั้บการสัมภาษณ์งาน แต่จรณทกัษะจะช่วยให้คุณไดง้านและช่วยใหคุ้ณสามารถรักษางาน

นั้นๆไวไ้ด ้ดงัเช่นนายจา้งคนหน่ึงกล่าวว่า "เราตอ้งการใครสักคนท่ีปรากฏตวัตรงเวลา ใครบางคนท่ีทาํงานหนัก 

และคนท่ีสามารถฝึกหัดได้" (Arkansas Department of Education, 2007, p 13) และเน่ืองจากการวิจยัท่ีมีไม่มาก

เก่ียวกบัเร่ืองจรณทกัษะ ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติม ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถช่วยใหเ้ขา้ใจสมรรถนทกัษะ

ไดดี้ยิ่งข้ึน 

 

     2.2 จรณทักษะในอุตสาหกรรม (Soft skills in industry) 

     2.2.1 จรณทักษะในอุตสาหกรรมต่างๆ (Soft skills for any industry) 

 

      Mamidenna (2009) ในองค์กรในปัจจุบันการทํางานในกลุ่มหรือการทํางานในทีมเป็นส่ิงปกติท่ีทําใน

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ซ่ึงในท่ีน้ีมีหลายองค์กรท่ีไม่จาํเป็นตอ้งออกแบบงานบนพ้ืนฐานของทีม พวกเขาตอ้งการ

ความเท่าเทียมกนัระหวา่งการปฏิสมัพนัธ์กนัภายในท่ีทาํงานท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จเท่านั้น  จรณทกัษะกลายเป็นส่ิงท่ี

จาํเป็นสําหรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นทักษะท่ีหมายถึงความสามารถในการโต้ตอบและส่ือสารกับ

พนักงานคนอ่ืนไดอ้ย่างดี เช่นเดียวกบั Roble (2012) ท่ีกล่าวว่า จรณทกัษะมีความสําคญัเท่ากบัทกัษะทางปัญญา 

(John, 2009; Zehr, 1998) ซ่ึงการขาดจรณทกัษะสามารถทาํใหบ้ริษทัลม้เหลวได ้หากพนกังานมีความสามารถแต่
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เพียงดา้นเทคนิคและประสบการณ์วิชาชีพ แต่ไม่มีความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Klaus, 2010) ในขณะท่ี Wellington 

(2005) สนับสนุนว่า จรณทักษะของความสําเร็จ จะแตกต่างกันทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับประสบการณ์ในการทาํงานใน

ตาํแหน่งต่างๆดว้ย  

     จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นไดว้่าจรณทกัษะมีความสาํคญัอย่างมาก สาํหรับการจา้งงานในหลากหลายอาชีพและใน

อุตสาหกรรม (Sutton, 2002) ดงัเช่นการวิจยัสาํหรับศตวรรษท่ี 21 แสดงใหเ้ห็นวา่นายจา้งตอ้งการจา้งคนท่ีมีทกัษะ

ด้าน ความมีมนุ ษ ยสัมพัน ธ์ ท่ี ดี  ("Employers Value Communication", 2004 Glenn, 2008; Mitchell et al. 2010 

Perreault, 2004 Sutton, 2002 Wilhelm, 2004) และจรณทกัษะมีความสําคญัในการทาํงานดา้นเทคนิค (James  and 

James, 2004) อีกทั้งผูเ้ช่ียวชาญดา้นธุรกิจตอ้งการผูท่ี้มีจรณะทกัษะ เน่ืองจากนายจา้งใหค้วามสาํคญักบัพวกเขา เป็น

อยา่งมาก (John, 2009) 

 

     2.2.2 จรณทักษะในอุตสาหกรรมการบริการ (Soft skills for service industry) 

 

     Kotler และ Keller (2009) กล่าวว่า บริการ (service) คือการแสดงออกท่ีนาํเสนอโดยฝ่ายหน่ึงไปยงับุคคลอ่ืน ซ่ึง

โดยทัว่ไปไม่มีสาระสําคญัและไม่ไดเ้ป็นกรรมสิทธ์ิในส่ิงใด ตวัอย่างเช่นในการผลิต การบริการสามารถหรือไม่

สามารถมีความสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑ ์(ทางกายภาพ) ดงัเช่น Munhurrun et al. (2010) ระบุว่า บริการไม่เหมือนกบั

ผลิตภณัฑจ์ริงท่ีผลิต และบริโภคต่อหนา้ลูกคา้และผูใ้ห้บริการในเวลาเดียวกนั เช่นเดียวกบั Tjiptono (2007) ท่ีให้

ความหมายของบริการโดยการตีความบริการว่าเป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ และความพึงพอใจท่ีมีการเสนอขาย 

ตวัอย่างเช่น โรงจอดรถ ร้านซ่อม ร้านเสริมความงาม โรงแรม และโรงพยาบาล  Zeithaml et al. (1993) ระบุว่า

คุณภาพการใหบ้ริการจะถูกกาํหนดโดยลูกคา้ ซ่ึงคุณภาพการบริการ หมายถึง ความคาดหวงัของลูกคา้และการรับรู้

ของลูกคา้ เช่นเดียวกบั Kotler และ Keller (2009) ท่ีกล่าววา่ ภาพลกัษณ์ของคุณภาพท่ีดี จะไม่ข้ึนอยู่กบัการรับรู้ของ

ผูใ้หบ้ริการ แต่จะข้ึนอยูก่บัการรับรู้ของลูกคา้  

     Gronroos (2007) การเพ่ิมคุณภาพในระยะยาวของการบริการ ควรใหค้วามสาํคญักบัความคาดหวงัของลูกคา้ดว้ย 

ตวัอย่างเช่น Weber et al. (2009) ระบุว่า จรณทักษะในด้านธุรกิจบริการ (hospitality management) ควรมีทกัษะ

ความเป็นผูน้าํ/ทกัษะส่วนบุคคล/ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล การส่ือสาร การจดัการ/องค์กรและทกัษะ/ความรู้

ความเขา้ใจ เป็นตน้ 

     จากตวัอย่างขา้งตน้จะพบว่าในอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัมีจรณทกัษะท่ีแตกต่างกนั บา้งมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั

หรือเหมือนกนั ดว้ยเหตุน้ีจึงนาํไปสู่ความสนใจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยว่ามีจรณทกัษะใดท่ี

เก่ียวขอ้งบา้ง และทกัษะใดท่ีมีความสาํคญัมากนอ้ยในมุมมองของผูป้ระกอบการรวมไปถึงมคัคุเทศก ์

 

     2.2.3 จรณทักษะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Soft skills in tourist industry) 
 

     Haven-Tang และ Jones (2008) ระบุว่า การท่องเท่ียวเป็นเร่ืองท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการใชแ้รงงานและส่วนท่ีตอ้ง

ติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ ดงันั้นพนักงานจึงถือเป็นปัจจยัสําคญัในการกาํหนดคุณภาพ โดยการมีพนักงานท่ี

เหมาะสมกบัทกัษะท่ีเหมาะสม ในเวลาท่ีเหมาะสม ในสถานท่ีท่ีเหมาะสม มีความสําคญัอย่างยิ่ง ท่ีจะเป็นกุญแจ

ไปสู่ความสาํเร็จขององคก์ร นัน่คือการบรรลุถึงคุณภาพท่ีดีและสมํ่าเสมอท่ีสุดสาํหรับนกัท่องเท่ียว 
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     สืบเน่ืองมาจากการท่องเท่ียวไปสู่จุดหมายปลายทาง พบวา่จาํนวนจุดหมายปลายทางต่างๆ ในต่างประเทศเติบโต

ข้ึน จึงควรมีการเพ่ิมมาตรฐานข้ึน ซ่ึงทุกธุรกิจในการท่องเท่ียวลว้นมีส่วนร่วมในการตอบสนองความทา้ทายในการ

เปล่ียนแปลงความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนทั้ งส้ิน (Department for Culture, Media and Spot, 1999, หน้า 22)  

หากธุรกิจมีพนกังานท่ีไดรั้บการฝึกฝนและมีแรงบนัดาลใจในการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ ์ธุรกิจนั้นก็จะสามารถ

สร้างความพึงพอใจของลูกคา้ให้สูงข้ึนและนาํไปสู่ผลกาํไรท่ีสูงข้ึนได ้(Department for Culture, Media and Sport, 

1999, หนา้ 40) 

     สําหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยยงัไม่มีการศึกษาเก่ียวกับจรณทักษะอย่างเฉพาะเจาะจง 

การศึกษาคร้ังน้ีจะช่วยให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยและในประเทศอ่ืน ๆ เกิดความเขา้ใจท่ีดีข้ึน

เก่ียวกับจรณทักษะ ซ่ึงจะช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถหาพนักงานท่ีมีความเหมาะสมในงาน รวมไปถึงผูท่ี้

ประกอบอาชีพมคัคุเทศกซ่ึ์งเป็นผูท่ี้ตอ้งเผชิญหนา้กบัลูกคา้หลากหลายลกัษณะ สามารถนาํจรณทกัษะมาปรับใช้

หรือถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากน้ียงัเหมาะสําหรับผูท่ี้ตอ้งการหางานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในปัจจุบนั

หรือในอนาคต 

 

     2.3 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

     Salleh et al., (2015) มุ่งเนน้ไปท่ีการระบุจรณทกัษะของสถาปนิกในระดบับณัฑิตศึกษา ผลจากการสํารวจของ

สถาปนิกอาวโุส/มืออาชีพ จาก 65 บริษทั ช้ีใหเ้ห็นวา่ความเช่ียวชาญในภาษาองักฤษ (ในรูปแบบปากเปล่า การเขียน 

การนาํเสนอปากเปล่า และการเขียนแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร) ถือเป็นทกัษะท่ีสาํคญัท่ีสุดสําหรับสถาปนิกระดบั

บณัฑิตศึกษา  

     Watson (2015) มุ่งเนน้จรณทกัษะสาํหรับความสําเร็จระดบัมืออาชีพในระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือสร้างจุดแข็ง

และแกไ้ขจุดอ่อน เพ่ือใหเ้กิดการทาํงานอยา่งมืออาชีพ ผลจากการสาํรวจพบวา่ ทกัษะท่ีจาํเป็น คือทกัษะเก่ียวกบัคน 

(people skills) เป็นผูท่ี้มีปฏิสมัพนัธ์และการโตต้อบท่ีดีกบัคน หาท่ีปรึกษาท่ีสามารถใหค้าํแนะนาํแก่บริษทั เพ่ือดูว่า

คุณคือใครและรู้ว่าคนอ่ืนรู้จกัเราไดอ้ยา่งไร มุมมองในระยะยาวในอาชีพเพ่ือตดัสินใจและเขา้ใจวา่อะไรคืออาชีพท่ี

คุณตอ้งการ เขา้ร่วมหลกัสูตรท่ีไม่ใช่ทางดา้นเทคนิคแต่เป็นเร่ืองเก่ียวกบังานท่ีว่างานท่ีตอ้งการมากข้ึนตอ้งมีทกัษะ

มากข้ึน เขา้ใจการรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ ทกัษะการนาํเสนอ แยกเร่ืองส่วนตวัและเร่ืองงาน มีชีวิตท่ีสมดุล 

(work-life balance) และจดัลาํดบัความสาํคญัในการดาํเนินงาน  

     Lazarus (2013) ศึกษาความสาํคญัของจรณทกัษะสาํหรับความสําเร็จในการทาํงาน บทความน้ีเป็นการทบทวน

วรรณกรรม เขาพบว่า ทกัษะท่ีสําคญัท่ีสุดสําหรับผูน้าํทางการแพทยคื์อความเป็นผูน้าํ การส่ือสาร ความเป็นมือ

อาชีพ ลกัษณะภาพลกัษณ์และมารยาท  

     Windels et al. (2013) พบว่า จรณทกัษะ เช่น ทกัษะการส่ือสารและ ความเป็นมืออาชีพ มีความสําคญัสําหรับ

ระดบัการเร่ิมตน้งานในตาํแหน่งงานโฆษณา  

     Robles (2012) กล่าวว่า 10 จรณทกัษะท่ีจาํเป็นในการทาํงานในปัจจุบนั คือความซ่ือสตัย ์การส่ือสาร ความสุภาพ 

ความรับผิดชอบ ทักษะทางสังคม ทัศนคติเชิงบวก ความเป็นมืออาชีพ ความยืดหยุ่น การทํางานเป็นทีมและ
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จรรยาบรรณในการทาํงาน เขาพบว่า ผูบ้ริหารธุรกิจทุกคน (100%) ช้ีใหเ้ห็นว่าความซ่ือสัตยแ์ละการติดต่อส่ือสาร

เป็นสองจรณทกัษะท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิ่งในการทาํงานในปัจจุบนั  

     Mitchell et al. (2010) เนน้เร่ืองจรณทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับความสาํเร็จในงานในศตวรรษท่ี 21 จากการรับรู้ของ

นักการศึกษาธุรกิจ ผลจากการศึกษา 11 จรณทักษะ ได้แก่ การส่ือสารทั่วไป จริยธรรมทั่วไป การจดัการเวลา/ 

องค์กร การส่ือสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร การทาํงานเป็นทีม มารยาททางธุรกิจ ความหลากหลาย การบริการลูกคา้

การแกปั้ญหา/การคิดเชิงวิพากษ ์การส่ือสารและความเป็นผูน้าํ เหล่าน้ีลว้นมีความสําคญัต่อความสาํเร็จในงานใน

ศตวรรษท่ี 21  

     Shakir (2009) กล่าวถึงการพฒันาทุนมนุษยผ์่านองค์ประกอบจรณทกัษะ 7 ประการ ซ่ึงประกอบดว้ยทกัษะการ

ส่ือสาร การคิดเชิงวิพากษแ์ละทกัษะการแกปั้ญหา การทาํงานเป็นทีม การเรียนรู้ในระยะยาวและทกัษะการจดัการ

ขอ้มูล ทกัษะการประกอบวิชาชีพ จริยธรรม ทกัษะดา้นคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพ  

     Sharma (2009) เก็บขอ้มูล 50 แบบโดยใชแ้บบสอบถามจากผูบ้ริหารระดบักลางถึงระดบับนสุดของผูบ้ริหารท่ี

เป็น HR หรือผูจ้ดัการท่ีตอ้งการพนกังาน ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่าจรณทกัษะมีความสาํคญัมากในสถานท่ีทาํงาน 

จรณทกัษะ 3 ทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสาร การทาํงานเป็นทีม และการจดัการเวลา  

     จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของจรณทกัษะสามรถแบ่งออกเป็น 11 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การส่ือสาร ความสุภาพ 

ความยืดหยุ่น ความซ่ือสัตย ์ทักษะระหว่างบุคคล ทัศนคติเชิงบวก ความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบในการ

ทาํงาน ทาํงานเป็นทีม มีจรรยาบรรณในการทาํงานและมีความฉลาดทางปัญญา เน่ืองจากผูวิ้จยัยงัไม่พบขอ้มูลท่ี

ศึกษาเก่ียวกบัจรณทกัษะในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํใหเ้กิดความสนใจท่ีจะศึกษา 

เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศรวมถึงผูท่ี้สนใจไดศึ้กษาขอ้มูลเพ่ิมเติม 

 

     สาํหรับการศึกษาจรณทกัษะในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย สามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจยั

ไดด้งัรูปที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั เร่ืองการศึกษาจรณทกัษะในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย 

 
 การศึกษาจรณทักษะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

สร้างแบบสอบถามใหแ้ก่ผูป้ระกอบการและผูท่ี้ประกอบอาชีพมคัคุเทศก ์

จดัลาํดบัความสาํคญัของจรณทกัษะท่ีสาํคญัในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย 

 สมัภาษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ท่ีถูกจดัอยูใ่นระดบัดี โดยกรมการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ทั้งส้ิน 8 บริษทั 

11 จรณทกัษะจากการทบทวนวรรณกรรม 

 

แนวทางการจดัทาํคู่มือพฒันาจรณทกัษะในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย 
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3. วธีิการศึกษา 

     3.1 แนวทางการวจิยัและการออกแบบ 

 

     วิธีการวิจยัท่ีสําหรับการศึกษาคร้ังน้ีเป็นวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methods) เป็นการนําข้อมูลเชิง

คุณภาพโดยใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพเชิงสมัภาษณ์และการสาํรวจเชิงปริมาณ ซ่ึงการวิจยัเชิงคุณภาพใชเ้พ่ือตอบคาํถาม

การวิจยัและพฒันาแบบสอบถามเชิงปริมาณ ผลการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจะถูกนาํมาวิเคราะห์เพ่ือหา

คาํตอบในการวิจยั 

 

     3.2 ประชากรและการสุ่มตวัอย่าง 

 

     มีการเลือกแบบเจาะจง (purposive selection) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก กบักลุ่มตัวอย่างของผูป้ระกอบการใน

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ท่ีถูกจัดอยู่ในระดับดี โดยกรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและตั้ งอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร รวมทั้งส้ิน 8 ราย และกลุ่มตวัอยา่ง 385 รายท่ีเป็นผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้ประกอบอาชีพมคัคุเทศก์

ใชใ้นการตอบแบบสอบถามท่ีพฒันามาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือจดัทาํเป็นแนวทางการจดัทาํคู่มือพฒันาจรณ

ทกัษะท่ีในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย 

 

     3.3 เคร่ืองมือ 

 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณเป็น

แบบสาํรวจความสาํคญั โดยเกบ็ขอ้มูลจากผูป้ระกอบการและผูท่ี้ประกอบอาชีพมคัคุเทศกโ์ดยใชแ้บบสอบถามท่ีมี

การใหข้อ้มูลดว้ยตนเอง  

 

     3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

     การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบตวัต่อตวั การสัมภาษณ์ไดด้าํเนินการในเวลาและ

สถานท่ีถูกกาํหนดล่วงหน้า โดยบทสัมภาษณ์จะถูกบนัทึกเทปและนักวิจยัเก็บบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการ

สมัภาษณ์ ส่วนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณเกิดข้ึนโดยใชก้ารแจกแบบสาํรวจดว้ยตนเอง 

 

     3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

     การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะช่วยในการระบุจรณทักษะเพ่ิมเติมจากการทบทวนวรรณกรรม ส่วนการ

วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจะใชโ้ปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ผล ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีใชส้ถิติเชิงพรรณา ค่าเฉล่ีย

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการจดัลาํดบัความสาํคญัของจรณทกัษะ และในขั้นตอนสุดทา้ยของการวิเคราะห์จะ
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ทาํการวิเคราะห์สามเส้า ระหว่างผลลพัธ์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยขอ้มูลจะถูกนาํมาใชเ้พ่ือเป็นแนวทางการ

จดัทาํคู่มือพฒันาจรณทกัษะในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยต่อไป 

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

     การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงความสาํคญัของจรณทกัษะท่ีสาํคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย รวมถึงทาํใหท้ราบว่าทกัษะใดมีความสาํคญั และมีความสาํคญัมากนอ้ยเพียงใด ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีรวบรวม

ได้จากแบบสอบถามจะระบุถึงทักษะท่ีผู ้ประกอบการและผู ้ท่ีประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทยให้

ความสาํคญั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผูท่ี้กาํลงัหางานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในปัจจุบนัหรือในอนาคต 

รวมถึงนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยั นาํมาจดัทาํแนวทางการจดัทาํคู่มือพฒันาจรณทกัษะในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

ในประเทศไทยเพ่ือเป็นแนวทางแก่ผูท่ี้สนใจและเป็นทางเลือกหน่ึงในการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน

ประเทศไทยเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนต่อไป 
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ความสูญเปล่าของกระบวนการส่งตรวจส่ิงส่งตรวจ ของกองอายุรกรรม 
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The waste in the specimen examination process of internal medicine department 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาความสูญเปล่าในกระบวนการส่งตรวจส่ิงส่งตรวจ

(Specimens) การศึกษาใช้กรณีศึกษากระบวนการส่งตรวจส่ิงส่งตรวจของกองอายุรกรรม โรงพยาบาลABC จ.

ลพบุรี โดยเก็บขอ้มูลโดยการสังเกตการทาํงานและสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่ามีกิจกรรมเกิดข้ึนทั้ งหมด 10 

กิจกรรม ซ่ึงใชเ้วลาดาํเนินงาน 300-400 นาที เวลารอคอย 280-370 นาที และรอบเวลาทั้งหมดท่ีใชใ้นกระบวนการ 

จากจุดเร่ิมตน้จนส้ินสุดกระบวนการทั้งหมด 580-770 นาที มีกิจกรรมท่ีเกิดความสูญเปล่า 3 กิจกรรม ซ่ึงพบความ

สูญเปล่าในกระบวนการทั้งส้ิน 4 ประการ ได้แก่ ความสูญเปล่าเกิดจากการรอคอย ความสูญเปล่าเกิดจากการ

เคล่ือนยา้ย ความสูญเปล่าเกิดจากการทาํงานผิดพลาด และความสูญเปล่าเกิดจากกระบวนการท่ีมากเกินความจาํเป็น 

คาํสาํคัญ:ความสูญเปล่า,ส่ิงส่งตรวจ,โรงพยาบาล 

 

Abstract 

The objective of  this study was to study waste in   specimen examination process. This study used 

specimen examination process case study from internal medicine department of ABC hospital Lopburi province. 

Data were gathered from observation   the process and   interview. The result of the study discovered total of 10 

activities, 300-400 minutes of overall time consuming for the process, and 280-370 minutes of overall waiting 

time. In conclusion, it took 580-770 minutes from the beginning point to the finishing point. The study found four 

activities that led to four major wastes in the process;   waiting, translocation, working failure, and   unnecessary 

procedures.  

Key word: The waste, Specimen, Hospital 
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1. บทนํา 

  

โรงพยาบาล ABC จ.ลพบุรี เป็นโรงพยาบาลทัว่ไปอยู่ในกลุ่มท่ีมีขนาด 100 เตียงข้ึนไป เป็นโรงพยาบาล

รัฐบาล รับผูป่้วยในจาํนวน 400 เตียง ใหบ้ริการตรวจรักษาผูป่้วยในสาขาหลกั  ไดแ้ก่  อายุรกรรม ศลัยกรรม สูตินรี

เวชกรรม กุมารเวชกรรม ออร์โธปิ ดิกส์ จกัษุกรรม โสต ศอ นาสิก จิตเวชและการบาํบดัสารเสพติด รวมทั้งสาขา

ย่อยอีกหลากหลาย ได้แก่ อายุรแพทย์โรคหัวใจโรค โรคทางเดินอาหาร  โรคระบบประสาท  โรคผิวหนัง  

ศลัยแพทยท์างเดินปัสสาวะ  เป็นตน้ ดูแลประชากรในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบทั้งหมด 117,664 คน  ไดแ้ก่ กาํลงัพล

ทหารและครอบครัว ในพ้ืนท่ี อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยกองท่ีมีประชาชนมาใชบ้ริการมาท่ีสุดคือกองอายุรกรรม  ซ่ึงมี

จาํนวนผูป่้วยใน 3,442 คน ผูป่้วยในเฉล่ีย 75.82 /วนั จาํนวนผูป่้วยนอก   341,323 คน  อตัราครองเตียง   82.71 %   

กองอายุรกรรม  จะให้บริการในดา้นการรักษาป้องกนัส่งเสริม   ฟ้ืนฟูแก่ผูป่้วยทางอายุรกรรมชายและ

หญิงท่ีมีอายุตั้งแต่  14   ปีข้ึนไป  ทั้งผูป่้วยภาวะวิกฤติ  และโรคเร้ือรังอย่างมี    คุณภาพ   เป็นธรรม   รวดเร็ว  และ

ประทบัใจ  ให้บริการรักษาพยาบาลตลอด  24  ชัว่โมง โดยใหบ้ริการทั้งผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน ไดแ้ก่  OPD อายุ

กรรม OPD ผิวหนงั คลินิกโรคปอด คน คลินิกโรคหัวใจ คลินิคโรคไต กองอายุรกรรมประกอบไปดว้ย หอผูป่้วย

อายุรกรรมชาย 24 เตียง หอผูป่้วยอายุรกรรมหญิง 24 เตียง หอผูป่้วยอายุรกรรมรวม 24 เตียง และหอผูป่้วยวิกฤต

(ICU) 11 เตียง และการส่งส่ิงส่งตรวจ (Specimen) เป็นส่วนหน่ึงของการช่วยวินิจฉัย ท่ีจะทาํให้วางแผนการรักษา

ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ผูป่้วยปลอดภยั โดยมีขั้นตอนในการเก็บส่ิงส่งตรวจไปห้องตรวจทางพยาธิและส่งผลการตรวจ

กลับมาสู่แผนกหอผูป่้วยอายุรกรรม การมีกิจกรรมท่ีมากเกินความจําเป็นจะส่งผลให้ใช้เวลาค่อนมากใน

กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่จุดเร่ิมตน้จนถึงส้ินสุดกระบวนการ ซ่ึงทาํให้เกิดความล่าชา้ต่อการวินิจฉัยโรค และทาํ

การรักษาต่อไป  จะเป็นการดีกว่าหากการส่งส่ิงส่งตรวจใชเ้วลาไดอ้ย่างเหมาะสม เพ่ือสามารถวินิจฉยัโรคไดอ้ย่าง

โรคเร็วและทาํใหเ้กิดการรักษาอยา่งทนัท่วงที 

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงพยาบาลส่วนใหญ่พบวา่ (ฐิติกลุ เหล่าวฒิุกลุ และ ยุพา เอ้ือวิจิตรอรุณ, 2558)

ไดท้าํการศึกษาการลดความสูญเปล่าในการบริการโลหิตของธนาคารเลือด โรงพยาบาลยะลา (ยุพิน อภิสิทธิสวศ ์,

อาํพรรณ จนัทโรกร และ นลินี โกวิทวนาวงษ,์ 2555) ไดท้าํการศึกษาถึงประสิทธิผลของการใชก้ระบวนการลีนใน

การลดขั้นตอนการกาํหนดการผ่าฉุกเฉินในเวลาราชการกรณีศึกษาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ชุติพร รัตนพนัธ์ 

และ ปณิธาน พีรพฒันา)ไดท้าํการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการเพ่ือลดการรอคอยกรณีศึกษาคลินิกทนั

ตกรรม จงัหวดัขอนแก่น (ต่อศกัด์ิ อุทยัไขฟ้า , ณัฐชานนัท ์องัศุเศรณี และ พลตรี ฐิติวชัร กาํลงัเอก)ไดท้าํการศึกษา

การปรับปรุงการให้บริการทางการแพทยส์ําหรับหน่วยบริการผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลในกาํกบัของรัฐ (ศริพร 

เจริญศรีวิริยะกุล)ได้ทาํการศึกษาเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลทั่วไปของรัฐบาลในเขตจังหวดั

ปทุมธานี (วชิราภรณ์ ภูมิเขต)ไดท้าํการศึกษาคุณภาพการให้บริการของตลินิคตา แผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชสระแกว้ อาํเภอเมืองสระแกว้  จงัหวดัสระแกว้ (พิณทิพ ทศันา)ไดท้าํการศึกษาความคิดเห็นของ

ผูรั้บบริการต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลพระปกเกลา้ อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี และ(อุไรวรรณ 

วรรณศิริ, 2559)ไดท้าํการศึกษาการลดความสูญเปล่าของระบบกรณีศึกษา แผนกรังสีรักษา โรงพยาบาลตติยภูมิ แต่

ส่วนนอ้ยพบว่ายงัไม่ค่อยมีผูท้าํการศึกษาการลดความสูญเปล่าในส่วนระบวนการส่งส่ิงส่งตรวจ(Specimens)ของ

กองอายรุกรรม  
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ผูศึ้กษาจึงได้ทําการศึกษากระบวนการส่งตรวจส่ิงส่งตรวจ(Specimens)  วิเคราะห์ความสูญเปล่าใน

กระบวนการส่งตรวจส่ิงส่งตรวจ(Specimens)  และศึกษาความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการส่งตรวจส่ิงส่ง

ตรวจ(Specimens) เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดขั้นตอนท่ีไม่จาํเป็นในกระบวนการส่งตรวจส่ิง

ส่งตรวจ(Specimens)ของกองอายรุกรรม โรงพยาบาลABC จ.ลพบุรี 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1แผนภูมิการไหล(Flow Chart) 

     Heizer & Render (2008) ได้กล่าวว่า แผนภูมิการไหล(Flow chart )เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้สําหรับบันทึกข้อมูล 

ประกอบไปดว้ยสัญลกัษณ์ต่างๆ คาํอธิบาย เพ่ือใชใ้นการบอกขอ้มูลรายละเอียดของขั้นตอนการผลิตเพ่ือช่วยให้ผู ้

ศึกษาสามารถมองเห็นภาพของขั้นตอนต่างๆ การไหลของขอ้มูล ไดอ้ยา่งชดัเจน สามารถนาํไปพฒันาและปรับปรุง

ขั้นตอนต่างๆ  

2.2แผนผงัสายธารคุณค่า(Value Stream Mapping) 

     Heizer & Render (2008) ไดก้ล่าวว่าแผนผงัสายธารคุณค่า คือเคร่ืองมือใช้ช่วยในการวิเคราะห์แยกกิจกรรมท่ี

สร้างคุณค่า ไม่สร้างคุณค่าแต่จําเป็น และกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ เพ่ือปรับปรุงข้ึนตอนต่างๆให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2.3 หลกั 5W1H 

     อาทิตยา มานะจิตต์ (2559) ไดก้ล่าวว่าการใชห้ลกั 5W1H ในการรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอ

ขอ้มูลสาํคญัๆ หลกัการคิดคือตอบใหไ้ดว้่า Who ใครเป็นคนทาํ What ทาํอะไร Where ทาํท่ีไหน When ทาํเม่ือไหร 

Why ทาํทาํไม? และ How ทาํอยา่งไร 

2.4ความสูญเปล่า 8 ประการ 

     บุญเลิศ คณาธนสาร. (2560)  ไดก้ล่าวถึงความสูญเปล่าคือส่ิงท่ีสูญเสียไปในขั้นตอนการผลิตโดยไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์และยงัทาํใหป้ระสิทธิภาพการทาํงานตํ่าลง สังเกตไดจ้ากสินคา้ท่ีดอ้ยคุณภาพ ตน้ทุนสูง ใชเ้วลานานใน

การผลิต/บริการ มีขอเสียเกิดข้ึน การผลิตท่ีมาก/นอ้ยเกินความจาํเป็น หรือการใชพ้นกังานท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน ์ 

2.5 ทฤษฎีสามเสา้ 

      ประคอง สาธรรม.(2553)ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีสามเสา้วา่เป็นเคร่ืองมือนาํมาใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพของงานวิ-

จยัทั้งการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การศึกษาเชิงคุณภาพเป็นการทดสอบความน่าเช่ือถือ ความเท่ียงตรง และ

ความถูกตอ้งของขอ้มูล  

 

3.วธีิการศึกษา 

     3.1ขั้นตอนการศึกษา โดยเร่ิมจากการศึกษากระบวนการส่งส่ิงส่งตรวจ(Specimens) ของกองอายุรกรรม 

โรงพยาบาลABC จ.ลพบุรี โดยการใชเ้คร่ืองมือแผนภูมิการไหล(Flow Chart) เพ่ือให้มองเห็นรายล่ะเอียดเบ้ืองตน้

ของแต่ล่ะกิจกรรม จากนั้นวิเคราะห์คุณค่าของแต่ล่ะกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า

(Value Stream Mapping) และทาํการศึกษาถึงความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการส่งส่ิงส่งตรวจ(Specimens) 

โดยใชแ้นวคิดของความสูญเปล่า 8 ประการ 
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     3.2การเก็บขอ้มูล ขอ้มูลปฐมภูมิ(Primary Data) โดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์โดยใชห้ลกัการสัมภาษณ์แบบ 5W1H 

ร่วมกบัสังเกตการทาํงานของแพทย ์จาํนวน1คน หัวหนา้พยาบาล จาํนวน 1 คน พยาบาล จาํนวน 3 คน และผูช่้วย

พยาบาล 1 คน ในประเดน็ของรายละเอียดแต่ล่ะกิจกรรมเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์หาคุณค่าของแต่ล่ะกิจกรรม  

     3.3การวิเคราะห์ขอ้มูล 1)ศึกษากระบวนการส่งส่ิงส่งตรวจ(Specimens)โดยใชเ้คร่ืองมือ Flow Chart 2)วิเคราะห์

กระบวนการส่งส่ิงส่งตรวจ(Specimens)โดยใชเ้คร่ืองมือ VSM และ 3)ศึกษาความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ

ส่งส่ิงส่งตรวจ(Specimens)ของโรงพยาบาลABC จ.ลพบุรีโดยใชแ้นวคิด ความสูญเปล่า 8 ประการ ใชท้ฤษฎีสาม

เสา้ในการทดสอบความน่าเช่ือถือ ความเท่ียงตรง และความถูกตอ้งของขอ้มูล  

 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย  

     4.1 ผลการศึกษากระบวนการส่งส่ิงส่งตรวจ(Specimens) ของกองอายรุกรรม โรงพยาบาลABC จ.ลพบุรี พบวา่มี

ทั้งหมด 10 กิจกรรม (ตามรูปท่ี 1) โดยมีรายละเอียดแต่ล่ะกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

 
รูปที่ 1 แผนผงักระบวนการไหล(Flow Chart) ของกระบวนการส่งส่ิงส่งตรวจ(Specimens) 

กิจกรรมท่ี 1 เขียนใบบนัทึกขอ้มูลการส่ง(Request) 

      เวลา 8.00 น แพทยต์รวจคนไขจ้าํนวน 24 ราย และทาํการจดบนัทึกขอ้มูลการส่งตรวจส่ิงส่งตรวจ(Specimens) 

ลงบนใบบนัทึกขอ้มูลการส่ง(Request) เพ่ือส่งตรวจความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วย ท่ีแผนกผูป่้วยอายุกรรมชาย ใช้

เวลาดาํเนินการประมาณ 45 นาที ก่อนส่งไปยงักิจกรรมต่อไป  

กิจกรรมท่ี 2 ติดสต๊ิกเกอร์ช่ือและCode บนใบบนัทึกขอ้มูลการส่ง(Request) 

     เวลา 8.45 น พยาบาลคนท่ี 1 แผนกหอผูป่้วยอายรุกรรม ทาํการแปะติดสต๊ิกเกอร์ช่ือและCode ของผูป่้วยลงบน

ใบบนัทึกขอ้มูลการส่ง(Request) ท่ีรับมาจากแพทยจ์ากกิจกรรมท่ี1 ใชเ้วลาดาํเนินการทั้งส้ินประมาณ 30 นาที ก่อน

ส่งไปยงักิจกรรมต่อไป 

กิจกรรมท่ี 3 เตรียมอุปกรณ์และเกบ็ส่ิงส่งตรวจ(Specimens) 
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     เวลา 09.15 น พยาบาลคนท่ี 2 แผนกหอผูป่้วยอายรุกรรม รับใบRequestจากพยาบาลคนท่ี 1 และเตรียมอุปกรณ์

เก็บส่ิงส่งตรวจ(Specimens) โดยแปะติดสต๊ิกเกอร์ช่ือและCode ของผู ้ป่วยลงบนอุปกรณ์ เก็บส่ิงส่งตรวจ

(Specimens) นั้น เพ่ือความถูกตอ้ง ตรงกนัระหว่างอุปกรณ์เก็บส่ิงส่งตรวจ(Specimens) กบัใบบนัทึกขอ้มูลการส่ง

(Request)ของผูป่้วยแต่ละคน  ใชเ้วลาดาํเนินการทั้งส้ินประมาณ 30 นาที ก่อนส่งไปยงักิจกรรมต่อไป 

กิจกรรมท่ี 4 ดาํเนินการเกบ็ส่ิงส่งตรวจ(Specimens) 

     เวลา 09.45 น พยาบาลคนท่ี 2 แผนกหอผูป่้วยอายรุกรรม  ดาํเนินการเก็บส่ิงส่งตรวจ(Specimens) ลงในอุปกรณ์

ท่ีเตรียมไว ้ใหค้รบทุกคน  เพ่ือใหผู้ป่้วยไดรั้บการตรวจส่ิงส่งตรวจ(Specimens)  ทางพยาธิไดถู้กตอ้งและครบถว้น  

ใชเ้วลาดาํเนินการทั้งส้ินประมาณ 45 นาที ก่อนส่งไปยงักิจกรรมต่อไป 

กิจกรรมท่ี 5 คิดค่าตรวจส่ิงส่งตรวจ(Specimens) 

     เวลา 10.30 น ผูช่้วยพยาบาล แผนกหอผูป่้วยอายุรกรรม นาํใบบนัทึกขอ้มูลการส่ง(Request) พยาบาลคนท่ี 2  ท่ี

ตรวจสอบช่ือและcodeในใบบนัทึกขอ้มูลการส่ง(Request)แต่ละใบแลว้ นาํไปลงบนัทึกค่าใชจ่้ายในคอมพิวเตอร์

ประจาํแผนก ในการตรวจส่ิงส่งตรวจ(Specimens) ของผูป่้วยแต่ละคน  ใชเ้วลาดาํเนินการทั้งส้ินประมาณ 30 นาที 

ก่อนนาํไปยงักิจกรรมต่อไป 

กิจกรรมท่ี 6 ตรวจสอบช่ือและCode ให้ตรงกัน ระหว่างใบบันทึกข้อมูลการส่ง(Request) และ ส่ิงส่งตรวจ

(Specimens) 

     เวลา 11.00 น. พนักงานช่วยการพยาบาล แผนกหอผูป่้วยอายุรกรรม รับใบบนัทึกขอ้มูลการส่ง(Request)จาก

ผูช่้วยพยาบาล และรับส่ิงส่งตรวจ(Specimens) จากพยาบาลคนท่ี 2 ท่ีดําเนินการเก็บส่ิงส่งตรวจ(Specimens) 

เรียบร้อยแลว้ ทาํการตรวจสอบช่ือและCode ให้ตรงกนั ระหว่างใบบนัทึกขอ้มูลการส่ง(Request) และส่ิงส่งตรวจ

(Specimens) ท่ีดาํเนินการเก็บเรียบร้อยแลว้ เพ่ือความถูกตอ้งในการ Identification ตรงช่ือ ตรงคน ในผูป่้วยแต่ละ

ราย ใชเ้วลาดาํเนินการทั้งส้ินประมาณ 20 นาที ก่อนนาํไปยงักิจกรรมต่อไป  

กิจกรรมท่ี 7 นาํส่ิงส่งตรวจ(Specimens) ส่งไปยงัหอ้งปฏิบติัการ 

     เวลา 11.20 น  พนกังานช่วยการพยาบาล แผนกหอผูป่้วยอายุรกรรม ดาํเนินการส่งส่ิงส่งตรวจ(Specimens)  ท่ี

ตรวจสอบแลว้ นาํส่งห้องตรวจทางพยาธิซ่ึงอยู่ชั้น 1 ของอาคาร เพ่ือให้ส่ิงส่งตรวจ(Specimens)  ไดรั้บการตรวจ

ทางพยาธิทนัที ใชเ้วลาดาํเนินการทั้งส้ินประมาณ 30 นาที 

กิจกรรมท่ี 8 ตรวจส่ิงส่งตรวจ(Specimens) และรายงานผลการตรวจ 

     เวลา 11.50 น. เจา้หน้าท่ีห้องพยาธิ รับส่ิงส่งตรวจ(Specimens) จากพนกังานช่วยการพยาบาล แผนกหอผูป่้วย

อายุรกรรม และทาํการตรวจส่ิงส่งตรวจ(Specimens) เม่ือดาํเนินการตรวจเรียบร้อยแลว้ จะทาํการรายงานผลการ

ตรวจ กรณีตอ้งการผลด่วนจะรายงานภายใน 30 นาที กรณีไม่เร่งด่วนจะรายงานภายใน 2 ชัว่โมง เพ่ือให้ไดรั้บผลการ

ตรวจไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัต่อการใหก้ารรักษาผูป่้วยในแต่ละราย ใชเ้วลาดาํเนินการทั้งส้ินประมาณ 30 - 120 นาที 

กิจกรรมท่ี 9 ลงไปรับผลLab ท่ีหอ้งปฏิบติัการ 

     เวลา 12.20 - 13.50น พนกังานช่วยการพยาบาล แผนกหอผูป่้วยอายุรกรรม  ลงไปรับผลLab ท่ีห้องปฏิบติัการ 

เพ่ือนาํผลการตรวจส่งต่อให้กบั พยาบาลคนท่ี 1 เพ่ือใหไ้ดรั้บผลการตรวจไดอ้ย่างรวดเร็ว ทนัต่อการให้การรักษา

ผูป่้วยในแต่ละราย ใชเ้วลาดาํเนินการทั้งส้ินประมาณ 20 นาที 

กิจกรรมท่ี 10 รายงานผลการตรวจ 

     เวลา 12.40 – 14.30 น พยาบาลคนท่ี 1 รายงานผลการตรวจท่ีผิดปกติกบั แพทยท่ี์สั่งตรวจส่ิงส่งตรวจ (Specimens) 

ในวนันั้นๆ เพ่ือผูป่้วยไดรั้บการรักษาไดท้นัท่วงที ใชเ้วลาดาํเนินการทั้งส้ินประมาณ 20 - 30 นาที 
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      4.2 ผลการวิเคราะห์ความสูญเปล่ากระบวนการส่งส่ิงส่งตรวจ(Specimens) ของกองอายุรกรรม โรงพยาบาล

ABC จ.ลพบุรี โดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์สายธารคุณค่า(Value Stream mapping) แบ่งเป็น 3 ระดบั (ตามรูปท่ี 2) ดงัต่อไปน้ี 
 

 
รูปที่ 2 การวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า(Value Stream Mapping) ของกระบวนการส่งส่ิงส่งตรวจ(Specimens) 

จากการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า(Value Stream Mapping) ของกระบวนการส่งส่ิงส่งตรวจ (Specimens) 

พบว่าเวลาท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน(Process Time)ทั้ งหมดเท่ากบั 300-400 นาที เวลารอคอย(Delay Time)ทั้งหมด

เท่ากบั 280-370 นาที รอบเวลาทั้งหมดท่ีใชใ้นกระบวนการ จากจุดเร่ิมตน้จนส้ินสุดกระบวนการ(Total turnaround 

time)เท่ากบั 580-770 นาที มีกิจกรรมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดคุณค่าอยู ่3 กิจกรรม (ตามตารางท่ี 1 ) 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลจากการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping)  ของกระบวนการส่งส่ิงส่งตรวจ 

(Specimens) 
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4.3 ผลการศึกษาความสูญเปล่ากระบวนการส่งส่ิงส่งตรวจ(Specimens) ของกองอายุรกรรม โรงพยาบาลABC จ.

ลพบุรี จากการสังเกตขอ้มูลของ การศึกษากระบวนการส่งส่ิงส่งตรวจ (Specimens) ร่วมกบั การวิเคราะห์ความสูญ

เปล่ากระบวนการส่งตรวจส่ิงส่งตรวจ (Specimens) ของแผนกอายุกรรม โรงพยาบาลABCจ.ลพบุรี พบว่ามีความ

สูญเปล่าเกิดทั้งหมด 4 ประการ ซ่ึงตรงตามหลกัการสูญเปล่า 8 ประการ (ตามตารางท่ี 2) ดงัต่อน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

การศึกษาของงานบริหารทรัพยากรสุขภาพ คณะแพทศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล โดยใช้เคร่ือง

วิเคราะห์สารธารแห่งคุณค่า(VSM)ในการวิเคราะห์กระบวนการเพ่ือหาความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึน  

หวัขอ้ ความสูญเปล่า 

1.ความสามารถของบุคลากร (Talent)   ไม่พบ 

2.สินคา้คงคลงั (Inventory) 

3.การเคล่ือนไหว (Motion) 

4.การรอคอย (Waiting) 

5.การเคล่ือนยา้ย (Transportation) 

6.การทาํงานผิดพลาด (Defect) 

7.การผลิตมากเกินไป(OverProduction) 

8.กระบวนการมากเกินไป(OverProcessing) 

 

ไม่พบ 

ไม่พบ 

พบ 

พบ 

พบ 

ไม่มี 

                                         พบ 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการส่งส่ิงส่งตรวจ (Specimens) 

 

5.สรุปผลการศึกษา  

     ผลการศึกษาจากการศึกษากระบวนส่งตรวจส่ิงส่งตรวจ(Specimens) โดยใชเ้คร่ืองมือแผนภูมิการไหล(Flow 

Chart)พบว่ามีกิจกรรมทั้ งส้ิน 10 กิจกรรม และวิเคราะห์กระบวนการส่งตรวจส่ิงส่งตรวจ(Specimens) โดยใช้

เคร่ืองมือวิเคราะห์สารธารแห่งคุณค่า(VSM) พบว่าเวลาท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน(Process Time)ทั้งหมดเท่ากบั 300-

400 นาที เวลารอคอย(Delay Time)ทั้ งหมดเท่ากับ 280-370 นาที รอบเวลาทั้ งหมดท่ีใช้ในกระบวนการ จาก

จุดเร่ิมตน้จนส้ินสุดกระบวนการ(Total turnaround time)เท่ากบั 280-770 นาที มีกิจกรรมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดคุณค่าอยู่ 3 

กิจกรรมจาก 12 กิจกรรม และพบว่ามีความสูญเปล่าเกิดข้ึนทั้งหมด 4 ประการ ดงัต่อไปน้ี 1.ความสูญเปล่าเกิดจาก

การรอคอย 2.ความสูญเปล่าเกิดจากการเคล่ือนยา้ย 3.ความสูญเปล่าเกิดจากการทาํงานผิดพลาด 4.ความสูญเปล่าเกิด

จากกระบวนการท่ีมากเกินความจาํเป็น 

     ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของสาเหตุของความสูญเปล่า และแนวทางในการ

ลดความสูญเปล่าทีเกิดข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการทาํงานมากยิ่งข้ึน และสามารถนาํไปเป็นแนวทาง

ในการประยกุตใ์ชก้บัองคก์รอ่ืนๆ เพ่ือลดความสูญเปล่าต่อไป  
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การศึกษาเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าคงคลงั 

กรณศึีกษา บริษทั มั่นคงพฒันาค้าเหลก็ จาํกดั 

Study of inventory management efficiency improvement:  

Case study of Munkhongpattanakalek Co., ltd 
 

ตฤณกฤษ พูลเกดิ0

1  และ วชัรวี จันทรประกายกุล1

2 

Tinnakrit Poolkerdand and Watcharavee Chandraprakaikul 
 

บทคดัย่อ 

งานวิจยัฉบับน้ีเป็นการศึกษากระบวนการทาํงานของบริษทั มัน่คงพฒันาค้าเหล็ก จาํกดั เพ่ือหาแนวทางการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั เน่ืองจากวิเคราะห์กระบวนการทาํงานในปัจจุบนัจะพบปัญหาหลกัๆ

ไดแ้ก่ 1. การจดัวางสินคา้ไม่เหมาะสมไม่มีการทาํป้ายสัญลกัษณ์บ่งบอกสินคา้ใหช้ดัเจนส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ในการ

ทาํงาน 2. จาํนวนสินคา้ในสต็อกมีมากเกินไปทาํให้มีตน้ทุนในการจดัเก็บสินคา้สูงดงันั้น วตัถุประสงค์ของงานวิจยั

เพ่ือให้พนกังานทาํงานไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึนรวมถึงช่วยลดตน้ทุนปริมาณจดัเก็บสินคา้โดยให้มีความเหมาะสมกับ

ความตอ้งการของลูกคา้ จึงไดเ้สนอแนวทางแกไ้ขการวิเคราะห์กลุ่มสินคา้ ABC โดยเรียงตามปริมาณการใชสิ้นคา้จาก

มากไปนอ้ย ออกแบบผงัการจดัเกบ็สินคา้ จดัทาํป้ายสญัลกัษณ์ และจดัทาํโปรแกรม Excel ในการเบิกสินคา้เพ่ือบ่งบอก

ตาํแหน่งการวางของสินคา้และคาํนวณปริมาณการซ้ือสินคา้ท่ีเหมาะสมและจุดสั่งซ้ือใหม่เพ่ือลดตน้ทุนและปริมาณใน

การจดัเก็บสินคา้ ซ่ึงจากผลการศึกษา 2 ปัญหาหลกัๆของทางบริษทัพบว่า 1.หลงัจากปรับปรุงการทาํงานพนกังานเขา้

ไปหยิบหาสินคา้เร็วข้ึน 7.87 นาที/รายการ  2. วิเคราะห์ปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีเหมาะสมทาํให้ตน้ทุนรวมลดลง 

2,728.49 บาท/ปีและการวิเคราะห์หาจุดสัง่ซ้ือใหม่ทาํใหมี้ตน้ทุนสินคา้คงเหลือลดลง 283,022บาท  

คาํสาํคัญ: คลงัสินค้า, การวิเคราะห์ABC, ปริมาณการส่ังซื้อท่ีเหมาะสม, จุดส่ังซื้อสินค้าใหม่ 

Abstract 

This research is a study of warehouse process improvement of a case study company named Munkongpattanalek Co., 

Ltd.  Due to the analysis of current processes, the problems of this case include the delay of picking time as no sign or 

symbol for identifying products and high inventory giving impact to inventory carrying cost. Therefore, the aim for this 

research is to propose a solution in order to reduce inventory cost and respond to customer requirements. The researchers 

applied ABC technique, warehouse layout design, visual control and Excel program for this case study. Reorder point 

and economic order quantity for inventory management are also proposed in this research. The results show that picking 

time is reduced 7.87 minutes per item and total cost decrease 2728.49 baht per year. Moreover, inventory amount is 

reduced to 283,022 baht.  

Keyword : warehouse , ABC Analysis , Economic Order Quantity, Reorder Point 
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1. บทนํา 

     ในปัจจุบนับริษทั มัน่คงพฒันาคา้เหล็ก จาํกดั ดาํเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างจาํพวกเหล็กเส้น

เหลก็รูปพรรณโดยกระบวนการศึกษาของบริษทั มัน่คงพฒันาคา้เหล็ก จาํกดั จะมุ่งเนน้ในเร่ืองการบริหารจดัการ

คลงัสินคา้โดยจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานและควบคุมตน้ทุนของสินคา้ใหเ้หมาะสมซ่ึงทางบริษทัจาํเป็นตอ้ง

ปรับปรุงกระบวนการทาํงานเดิมเพ่ือให้มีการทาํงานไดร้วดเร็วข้ึนอีกทั้งยงัตอ้งควบคุมปริมาณสินคา้เพียงพอต่อ

ความตอ้งการของลูกคา้ใหอ้ยูใ่นตน้ทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัในธุรกิจเดียวกนัซ่ึงในการศึกษา

คร้ังน้ีจะกล่าวถึงการปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการทาํงาน,ความเช่ือมัน่ของจาํนวน

สินคา้ในสต็อกและการเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจจากพ้ืนท่ีเหลือใชร้วมไปถึงตน้ทุนจดัซ้ือสินคา้และสินคา้คงเหลือสูงซ่ึง

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี  

 1.1 ความล่าชา้ในกระบวนการหยิบหาสินคา้เฉล่ียต่อ 1รายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี1 ภาพแสดงกระบวนการทาํงานในการใชเ้วลาในการเบิกสินคา้ 

 จากรูปท่ี1 ในการหยิบหาสินคา้ 1 รายการใชเ้วลาในการหาสินคา้เฉล่ียถึง 8 นาทีเน่ืองจากพนกังานตอ้ง   

กวาดสายตาหาสินคา้และคอยพลิก label ดูวา่สินคา้ถูกตอ้งและถูกขนาดตามท่ีสัง่ 
 

 1.2 ขอ้มูลจาํนวนสินคา้ในสตอ็กไม่ตรงกบัในระบบทางบญัชี 

ตารางท่ี 1 การสุ่มนบัจาํนวนสินคา้ไม่ตรงกบัในระบบทางบญัชี 

รายการสินคา้ 
จาํนวนสินคา้ท่ีอยูใ่นระบบ

(ท่อน) 

จาํนวนสินคา้ในการนบัจริง

(ท่อน) 

ผลต่าง

(%) 

เหลก็กล่องแบน 2"x 1"  1.4 มม. 46 34 26.09 

เหลก็กล่อง1/2”x1 1/2x1.2 มม. 37 28 24.32 

  

จากตารางท่ี 1 พบว่าจากการท่ีเขา้ไปสุ่มนบัจาํนวนสินคา้2รายการทาํให้เห็นถึงจาํนวนสินคา้ท่ีไม่ตรงกบัใน

ระบบทางบญัชีคิดเป็นอตัราความผิดพลาดเฉล่ีย 25.20% เน่ืองจากในกระบวนการทาํงานพนกังานอาจลืมหกัสินคา้

ท่ีขายออกจากระบบทางบญัชีและไม่มีการใหค้วามสาํคญักบัการตรวจนบัสตอ็ก 

 

หน่วยสิ�งของ จํานวนต่อหน่วย
ทํางาน ขนส่ง ตรวจสอบ รอคอย จัดเก็บ

รายการ 1 เดินไปที�ชั�นวางสินค้า 1 0.17 1
รายการ 1 หยิบหาสินค้า 8
รายการ 1 ยกขนส่งขึ�นรถ 2 2

หมายเหตุ
สัญลักษณ์

รายละเอียด ระยะทาง(เมตร) เวลา(นาท)ี คนงาน(คน)
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ตน้ทุนสนิคา้คงเหลอื

ตน้ทุนรวม

บาท/ครั�ง

 1.3 ปริมาณจดัซ้ือสินคา้สูง  

รูปท่ี2 ภาพแสดงตน้ทุนการจดัซ้ือสินคา้ 

 จากรูปท่ี 2 ทางร้านจะมีการสั่งซ้ือสินคา้ปริมาณคร้ังละ50ท่อนซ่ึงจากการวิเคราะห์ในตน้ทุนการสั่งซ้ือ

สินคา้จะมีตน้ทุนรวมทั้งหมด 20,243.18 บาท/ปี  

 1.4 ปริมาณสินคา้คงเหลือสูง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 ภาพแสดงตน้ทุนคงเหลือต่อคร้ังท่ีสัง่สินคา้เขา้มาใหม่ 

 จากรูปท่ี 3 ทางร้านจะมีการสั่งซ้ือสินคา้เพ่ิมเขา้มาโดยการกะปริมาณเม่ือสินคา้เหลืออยู่จาํนวนเฉล่ีย 32 

ท่อนทาํใหต้น้ทุนสินคงเหลือรวมทั้งหมด  446,784 บาทดงันั้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในคร้ังสินคา้จึงตอ้งไดรั้บการ

แกไ้ขโดยด่วนจึงจะตอ้งทาํการศึกษาว่าสามารถจดัวางสินคา้รูปแบบใดและปรับเปล่ียนกระบวนทาํงานเพ่ือใหก้าร

บริหารคลงัสินคา้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและทาํงานไดส้ะดวกรวดเร็วอีกทั้งยงันาํขอ้มูลจากปริมาณการใชสิ้นคา้คิด
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วิเคราะห์ตน้ทุนปริมาณการสัง่ซ้ือสินคา้และตน้ทุนสินคา้คงเหลือใหน้อ้ยนอ้ยลงซ่ึงจากวิเคราะห์การจดัวางสินคา้จะ

ใชท้ฤษฎีการวิเคราะห์จดักลุ่มสินคา้ ABCจึ งทาํใหมี้การจดัวางสินคา้ได3้รูปแบบคือ 1.การจดักลุ่มสินคา้ ABC แบบ

จดักลุ่มสินคา้ทั้งหมดโดยเรียงตามมูลค่ายอดขาย 2.การจดักลุ่มสินคา้ ABC แบบจดักลุ่มสินคา้ทั้งหมดโดยเรียงตาม

ปริมาณการใชสิ้นคา้และ 3. การจดักลุ่มสินคา้ ABC แบบแบ่งตามประเภทสินคา้ซ่ึงเกณฑใ์นการเลือกการจดักลุ่มสินคา้

จะประเมินในเร่ืองระยะเวลาการขนถ่ายสินคา้ให้กบัลูกคา้ไดส้ะดวกรวดเร็วและมีการทาํ Cycle count ในตรวจนับ

สินคา้ อีกทั้งยงัไดป้รับปรุงกระบวนการเบิกสินคา้โดยจดัทาํโปรแกรม Excel ในการเบิกสินคา้เพ่ือช่วยในการเขา้ไป

หยิบสินคา้ไดร้วดเร็วและเป็นหลกัฐานในการท่ีพนกังานลืมคียสิ์นคา้ออกจากระบบทางบญัชีแสดงดงัรูปท่ี4 

 

 

รูปท่ี4 การใชโ้ปรแกรม Excel เบิกสินคา้ 

ส่วนของตน้ทุนการสั่งซ้ือสินคา้จะใชท้ฤษฎีการวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม(Economic Order 

Quantity)และตน้ทุนสินคา้คงเหลือจะใชท้ฤษฎีการวิเคราะห์จุดสั่งซ้ือใหม่(Reorder Point) เขา้มาช่วยในการศึกษา

ในคร้ังน้ี 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 ธนากร จินดาบรรเจิด (2554) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการจดัการสินคา้คงคลงัของบริษทัปอกา

ล่าออโตจ้าํกดั จากผลการวิจยัพบวา่เบ้ืองตน้ผูวิ้จยัไดศึ้กษายอดขายของบริษทัวา่สินคา้ภายในบริษทัมียอดขายเท่าไร

บา้งเพ่ือนาํมาจดักลุ่มสินคา้โดยทฤษฎี ABC Analysis โดยจะมีการพยากรณ์ยอดขายเพ่ือให้ไดย้อดขายในปีถดัไป

แลว้นาํมาคาํนวณหาจุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมซ่ึงพบว่าการพยากรณ์แบบใหม่มีความคลาดคลาดเคล่ือนน้อยกว่าการ

พยากรณ์แบบเก่าและสามารถลดตน้ทุนในการจดัเก็บสินคา้ลดลงได ้อีกทั้งยงัสามารถลดค่าเสียโอกาสจากการ

ไม่ไดข้ายและหลงัจากปรับคลงัสินคา้ใหม่โดยใชท้ฤษฎี ABC Analysis พบว่าประสิทธิภาพในการทาํงานเร็วข้ึน

โดยสุ่มหยิบสินคา้30รายการแต่เดิมใชเ้วลาทั้งส้ิน 22.22 นาทีซ่ึงหลงัปรับใหม่แลว้ใชเ้วลาทั้งส้ิน 17.03 นาทีมีประ

สิทธิภาเพ่ิมข้ึนจากเดิมถึง 23.36%  รจนาฎไกรปัญญาพงศ ์(2555) การศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบจดัซ้ือ

และการจดัการสินคา้คงคลงั (กรณีศึกษาบริษทั AAA) จากผลการวิจยัพบว่าบริษทัเกิดปัญหาดา้นค่าใชจ่้ายในการ

จัดซ้ืออะไหล่ในการซ่อมบาํรุงรถคอนเทนเนอร์เน่ืองจากไม่มีการวางแผนการจัดซ้ืออีกทั้ งสินค้าค้างสต็อก

ค่อนขา้งมากจดัไม่เป็นระเบียบใชร้ะยะเวลาหานานดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดท้าํการวางแผนการจดัซ้ืออะไหล่สาหรับซ่อม

บาํรุงรถคอนเทนเนอร์เพ่ือลดตน้ทุนและการจดัวางอะไหล่ในคลงัสินคา้เพ่ือลดเวลาในการทาํงานพบว่าเม่ือวาง

แผนการจดัซ้ือและคาํนวณหาปริมาณการสัง่ซ้ือท่ีเหมาะสมแลว้ทาํใหต้น้ทุนในการสัง่ซ้ือลดลงจาก 34,495.25 บาท

เหลือ 19,910.66 บาทซ่ึงสามารถประหยดัได ้14,584.59 บาทหรือลดลงประมาณ 42.30 เปอร์เซ็นตแ์ละทาํให้ตน้ทุน

ในการจดัเกบ็สินคา้คงคลงัลดลงตามไปดว้ย 
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จากการทบทวนวรรณกรรมในปัญหาท่ีใกลเ้คียงกัน ดงันั้นทางผูวิ้จยัจะใช้ทฤษฎี ABC Analysis และ

วางแผนการจดัซ้ือใหม่ และวางรูปแบบการจดัวางใหม่เพ่ือใหส้ะดวกต่อการหยิบจ่ายสินคา้ อีกทั้งยงัทาํใหส้ามารถ

ลดตน้ทุนของบริษทักรณีท่ีศึกษาไดอี้กดว้ย  

 

3. วธีิการศึกษา 

การศึกษาข้อมูลภายในคลงัสินค้าจะมีการลงพ้ืนท่ีจริงเข้าไปเก็บข้อมูลต่างๆและมีการสอบถามจาก

พนกังานท่ีทาํงานแต่ละฝ่ายดงันั้นจึงไดท้าํการเก็บขอ้มูลและปรับปรุงขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 1.ขอ้มูลยอดขาย

ยอ้นหลงั 6 เดือน (พฤษภาคม – ตุลาคม 2559 ) 2. เกบ็ขอ้มูลจาํนวนรายการสินคา้ 3. เกบ็ขอ้มูลภายในคลงัสินคา้เพ่ือ

นาํมาประกอบการคิดวิเคราะห์การปรับปรุงประสิทธิภาพภายในคลงัสินคา้ 4. ทาํการวิเคราะห์ผลการจุดกลุ่มสินคา้

ABC  5. จดัทาํVisual Control  6. จดัทาํโปรแกรมExcelในการเบิกสินคา้ 7. ทาํการตรวจนบัสินคา้ตามรอบเวลาท่ีได้

จดักลุ่มสินคา้ไว ้8. ทาํการวิเคราะห์ผลปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีเหมาะสม 9.ทาํการวิเคราะห์ผลจุดสั่งซ้ือสินคา้ท่ี

เหมาะสม 10. ทาํการเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจเพ่ิมโอกาสทางการคา้  11. สรุปผลการวิจยั 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ผลการวิเคราะห์ในการจดัวางสินคา้ABCแบบจดักลุ่มสินคา้ทั้งหมดโดยเรียงตามปริมาณการใชสิ้นคา้โดย

มีการใชV้isual Control และจดัทาํโปรแกรม Excel ช่วยในการเบิกสินคา้โดยมีการระบุตาํแหน่งชั้นวางของสินคา้ทาํ

ใหพ้นกังานเขา้ไปหยิบหาสินคา้ใชเ้วลาเฉล่ีย 0.13 นาทีหรือ 8วินาทีในการเขา้ไปหยิบหาสินคา้แสดงดงัรูปท่ี 5 

รูปท่ี5 ภาพแสดงขั้นการเบิกสินคา้หลงัจากปรับปรุงการทาํงาน 

 ผลการตรวจนบัสินคา้หลงัจากมีการให้ความสําคญักบัการตรวจนับสินคา้โดยให้พนักงานจดบันทึก

จาํนวนสินคา้ลงในใบรายงานแสดงดงัรูปท่ี 6 จากนั้นเจา้ของธุรกิจยงัมีการสุ่มนบั re-check จาํนวนสินคา้เทียบกบั

ในระบบในใบรายงานแสดงดงัรูปท่ี 7  

หน่วยสิ�งของ จํานวนต่อหน่วย
ทํางาน ขนส่ง ตรวจสอบ รอคอย จัดเก็บ

รายการ 1 ทําใบเบิกสินค้าลงในExcel
รายการ 1 เดินไปที�ชั�นวางสินค้า 1 0.17 1
รายการ 1 หยิบหาสินค้า 0.13 1
รายการ 1 ยกขนส่งขึ�นรถ 2 2

หมายเหตุ
สัญลักษณ์

รายละเอียด ระยะทาง(เมตร) เวลา(นาท)ี คนงาน(คน)
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รูปท่ี 6 ภาพแสดงใบรายงายตรวจนบัสินคา้ 

รูปท่ี 7 ภาพแสดงใบรายงานสุ่มนบั Re-Check จาํนวนสินคา้ 

จากการศึกษาพบวา่ในการใหค้วามสาํคญักบัตรวจนบัสินคา้และมีการจดัทาํใบเบิกสินคา้ไวเ้ป็นหลกัฐาน

ทาํให้สามารถตรวจสอบจาํนวนสินคา้ท่ีออกไปได้ในกรณีท่ีลืมคียสิ์นคา้ออกจากระบบทาํให้เม่ือมีการเข้าไป

ตรวจสอบจาํนวนสินคา้ ณ วนัท่ี31 มกราคมจาํนวนสินคา้ตรงกบัในระบบทุกรายการแสดงดงัรูปท่ี 8 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8 ภาพแสดงขอ้มูลจาํนวนสินคา้ในสตอ็กเทียบกบัในระบบ 
 

ผลการวิเคราะห์ในการหาปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีเหมาะสมพบว่ามีตน้ทุนรวมทั้งหมดเท่ากบั 17,514.69

บาท/ปี แสดงดงัรูปท่ี 9 
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จํานวนสนิคา้ ณ วนัท ี�31 มกราคม 2560

จํานวนสนิคา้ที�อยุ่ในระบบ

จํานวนสนิคา้ที�อยู่ในสต็อก
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รูปท่ี 9 ภาพแสดงตน้ทุนปริมาณการสัง่ซ้ือสินคา้ท่ีเหมาะสม 

ผลการวิเคราะห์ในการหาจุดสั่งซ้ือใหม่พบว่ามีตน้ทุนคงเหลือทั้งหมดก่อนท่ีสั่งซ้ือสินคา้เขา้มาใหม่

เท่ากบั 163,782 บาท แสดงดงัรูปท่ี 10  

รูปท่ี 10 ภาพแสดงตน้ทุนคงเหลือก่อนจุดสั่งซ้ือใหม่ 

ผลการวิเคราะห์การลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจไดมี้การไปสาํรวจตลาดท่ีร้านไทวสัดุก่อสร้างสาขา

แจง้วฒันะท่ีจะนาํสินคา้อ่ืนมาวางขายควบคู่กบัสินคา้ทางร้านพบว่าท่ีร้านไทวสัดุก่อสร้างจะจดัพ้ืนท่ีวางขายฉนวน

กนัความร้อนสาํหรับปูเหนือฝ้าเพดานใกลก้บัสินคา้จาํพวกเหลก็ในบริเวณพ้ืนท่ีเดียวกนัแสดงดงัรูปท่ี11 
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รูปท่ี11 ภาพสินคา้จากการสาํรวจตลาดท่ีร้านไทวสัดุก่อสร้าง 
 

 ซ่ึงขอ้ดีของสินคา้จะช่วยทาํให้บา้นเย็นข้ึนและช่วยประหยดัไฟฟ้าอีกทั้งตามร้านขายวสัดุก่อสร้างใน

บริเวณใกลเ้คียงยงัไม่มีการนาํฉนวนกนัความร้อนสาํหรับปูเหนือฝ้าเพดานมาวางขายโดยไดมี้การออกแบบสาํรวจ

ความคิดเห็นของลูกคา้30ท่านท่ีจะนาํฉนวนกนัความร้อนสาํหรับปูเหนือฝ้าเพดานมาวางขายท่ีร้านเพ่ิมเติมและจาก

การสาํรวจพ้ืนท่ีเหลือใชภ้ายในร้านประมาณ 10 ตารางเมตรแสดงดงัรูปท่ี 12 

 

รูปท่ี12 ภาพพ้ืนท่ีเหลือภายในคลงัสินคา้ 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

ผูวิ้จยัทาํการเกบ็ขอ้มูลปริมาณการใชสิ้นคา้และยอดขายของบริษทั ขอ้มูลของสินคา้และขอ้มูลพ้ืนท่ีภายใน

คลงัสินคา้ดว้ยวิธีการวิเคราะห์จดักลุ่มสินคา้ ABC โดยสินคา้กลุ่ม A เป็นกลุ่มสินคา้ท่ีมีปริมาณการใชสู้งท่ีสุดมี

ปริมาณการใชส้ะสม 80% ของสินคา้ทั้งหมด สินคา้กลุ่มBเป็นกลุ่มสินคา้ท่ีมีปริมาณการใชป้านกลางมีปริมาณการ

ใชส้ะสม 15% ของสินคา้ทั้งหมด และสินคา้กลุ่ม C เป็นกลุ่มสินคา้ท่ีมีปริมาณการใช้น้อยท่ีสุดมีปริมาณการใช้

สะสม5%ของสินคา้ทั้งหมดซ่ึงหลงัจากการวิเคราะห์จดักลุ่มสินคา้ ABC แลว้พบว่าจาํนวนสินคา้ในกลุ่ม A มี 30

รายการ สินคา้ในกลุ่ม B มี 29 รายการ และสินคา้กลุ่ม C มี 19 รายการ เพ่ือนาํมาใชใ้นการออกแบบพ้ืนท่ีในการจดั

วางสินคา้ตามความสะดวกและรวดเร็วในการเขา้ไปหยิบหาและขนส่งสินคา้อีกทั้งยงัมีการจดัทาํ Visual Control 

และโปรแกรม Excel ในการเบิกสินคา้เพ่ือบ่งบอกการวางตาํแน่งของสินคา้ท่ีชดัเจนทาํให้พนกังานใชเ้วลาลดลง

เฉล่ีย 7.87 นาที 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                                                562 

 

จากนั้นไดท้าํการวิเคราะห์หลงัจากการทาํ Cycle count และทาํใบเบิกสินคา้ไวเ้ป็นหลกัฐานในกรณีท่ีลืมคีย์

สินคา้ออกจากระบบทาํใหพ้บว่ายอดจาํนวนสินคา้ในสต็อกและในระบบเดือนมกราคมตรงกนัทุกรายการ และทาํ

การวิเคราะห์ปริมาณสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม (EOQ) เพ่ือลดตน้ทุนปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้พบว่าปริมาณการสั่งซ้ือท่ี

เหมาะสม หลงัการทาํงานมีตน้ทุนรวมนอ้ยกว่า 2,728.49 บาท/ปี และจดัการวิเคราะห์จุดสั่งซ้ือใหม่ (ROP) เพ่ือลด

ต้นทุนสินค้าคงเหลือก่อนท่ีจะสั่งซ้ือสินค้าใหม่พบว่าจุดสั่งซ้ือใหม่หลงัการทาํงานมีต้นทุนคงเหลือน้อยกว่า 

283,022 บาท 

ผูวิ้จยัยงัไดท้าํการวิเคราะห์การเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจจากการสํารวจความคิดเห็นของลูกคา้พบว่าควรนาํ

ฉนวนกนัความสําหรับปูเหนือฝ้าเพดานมาวางขาย 93.33% และคิดว่าช่วยสร้างความแตกต่างจากร้านขายวสัดุ

ก่อสร้างทัว่ๆไปอยู่ในระดบัมาก 83.34% ซ่ึงในการนาํฉนวนกนัความร้อนสาํหบัปูเหนือฝ้าเพดานมาขายจะตอ้งวาง

บน pallet โดยจะใช ้pallet ขนาด 80x120x15cm. สามารถวาง pallet ได ้9 ช้ินและวิเคราะห์จุดคุม้ทุนจะตอ้งขายให้

ได ้12 ถุง/เดือน และหากตอ้งการขายใหไ้ดก้าํไร 30% ต่อเดือนจะตอ้งขายใหไ้ด ้14 ถุง/เดือน 

ขอ้เสนอแนะ 1.ท่ีร้านควรมีการจดัทาํ 5ส. เน่ืองจากเป็นระบบมีแนวปฏิบติัท่ีเหมาะสมสามารถนาํมาใชเ้พ่ือ

ปรับปรุงแกไ้ขงานและรักษาส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีทาํงานใหดี้ข้ึนทั้งในส่วนดา้นการบริการซ่ึงนาํมาใชใ้นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทาํงานขององคก์รเพ่ือใหท้าํงานใหเ้ป็นระบบมากข้ึน เพ่ิมความปลอดภยัใหก้บัพนกังานและความ

พึงพอใจของลูกคา้ 2.มีการจดัทาํระบบขอ้มูลจาํนวนสินคา้ในสต็อกให้สามารถให้โรงงานผลิตเขา้มาเห็นจาํนวน

สินคา้ในสตอ็กไดเ้พ่ือลดขั้นตอนกระบวนการสั่งซ้ือสินคา้เขา้มาเติมไดแ้ละมีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้ 3.มี

การจดัอบรมปลูกฝังใหพ้นกังานมีใจรักในการบริการเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 4.มีการใชร้ะบบ Barcode 

เขา้มาช่วยในการทาํงานเพ่ือช่วยใหเ้กิดสิทธิภาพในการทาํงานสูงสุด 
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A Cluster of Fishermen in Bangkok Using Fishing Behavior Factor and 
the Demand for the Service Marketing Mix of Using the Fishing Tour Service 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมี วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการตกปลา ความตอ้งการส่วนประสมการบริการ

ของทวัร์ตกปลา และเพ่ือแบ่งกลุ่มนกักีฬาตกปลาในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 202 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการศึกษาพบว่าสามารถแบ่งนักกีฬาตกปลาไดเ้ป็น 3 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 ให้ช่ือว่า Primary Target มี

ลกัษณะคือ ให้ความสําคญักบัไกด์ทวัร์ท่ีมีประสบการณ์และสามารถแนะนาํวิธีรักษาพยาบาลปลาก่อนท่ีจะปล่อยได ้

มกัจะเลือกแหล่งตกปลาท่ีไม่เคยไปมาก่อน ตอ้งการให้พนกังานอธิบายรายละเอียดของโปรแกรมทวัร์ก่อนการชาํระ

ค่าบริการ กลุ่มท่ี 2 ใหช่ื้อว่า Influencer มีลกัษณะคือ นิยมตกปลาคนเดียว ไม่ตอ้งการไกดท์วัร์ท่ีมีประสบการณ์ มีความ

เป็นไปไดว้่าคนกลุ่มน้ีตอ้งการนาํปลาท่ีตกไดไ้ปประกอบอาหาร นอกจากน้ียงัไม่ตอ้งการการโฆษณาบนส่ือออนไลน์

หรือการรีวิวจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการ  กลุ่มท่ี 3 ใหช่ื้อว่า Secondary Target มีลกัษณะคือ ตอ้งการส่วนลด 10 % สาํหรับการ

ชาํระเงินดว้ยเงินสด ไม่นิยมตกปลาในบึงหรือคลองธรรมชาติ ไม่ไดเ้ลือกแหล่งตกปลาจากแหล่งท่ีมีปลาหนาแน่น และ

ไม่นิยมการตกปลาเพ่ือแข่งขนั 

คาํสาํคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค, ส่วนประสมการบริการ, นักกีฬาตกปลา 

 

Abstract 
 

 The purposes of this study are to investigate fishing behaviors, demand for service mix of fishing tour, 

and clustering 202 anglers by using questionnaires. The results from this research reveal three groups of anglers. 

The first group is called Primary Target, who need a guidance from an experienced guide to assist them and teach 

them about cure the fish before releasing them back to the river. This group of angler tends to go fishing at a place 

that they have never visited before. They prefer to hear advice or explanation from a staff or a guide before their 

purchases. The second group is called Influencer. They prefer to go fishing alone. They do not need an experienced 

guide to attend and they tend to cook the fish that they hooked.  Moreover, they do not prefer online advertisement 

and user reviews. The last group is called Secondary Target. This group of angler seek for 10% discount for cash 

payments. They do not go fishing at natural canal and they avoid high fish population density. In addition, they do 

not seek for competition. 

Keyword: Consumer Behavior, Service Marketing Mix, Angler 
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บทนํา 

 

     อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยนบัว่าเป็นรายไดห้ลกัประการหน่ึงของประเทศซ่ึงนอกจากจะสร้าง

รายไดใ้หก้บัประเทศอย่างมหาศาลแลว้ยงัก่อใหเ้กิดการจา้งงาน การกระจายรายไดสู่้ชุมชนตามแหล่งท่องเท่ียวทัว่

ประเทศ การขยายตวัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีการขยายตวัสูงถึง 140% ภายในเวลา 6 ปีตั้งแต่พ.ศ. 2553 -

2558 (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2559) จากความสําคญัดงักล่าวรัฐบาลจึงเล็งเห็นถึงความสําคญัของการ

ท่องเท่ียวและได้ระบุแผนการพฒันาการท่องเท่ียวลงในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงแผนการ

พฒันาการท่องเท่ียวถูกระบุไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมแล้ว 6 ฉบับ มีระยะเวลาการ

ดาํเนินงานตั้งแต่พ.ศ.2530 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั วรรณา วงษ์วานิช (2546: 17-18) กล่าวว่าประเภทของการ

ท่องเท่ียวสามารถแบ่งไดต้ามวตัถุประสงค์ ดงัน้ี 1) การท่องเท่ียวเพ่ือความสนุกสนานและความบนัเทิง 2) การ

ท่องเท่ียวเพ่ือพกัผ่อนและสุขภาพ 3) การท่องเท่ียวเพ่ือศึกษาวฒันธรรม 4) การท่องเท่ียวเพ่ือการกีฬา 5) การ

ท่องเท่ียวเพ่ือธุรกิจ การประชุม และสมัมนา 6) การท่องเท่ียวเพ่ือการศึกษา จากขอ้มูลดงักล่าวการตกปลาจดัว่าเป็น

การท่องเท่ียวเชิงกีฬาเน่ืองจากเป็นการออกไปท่องเท่ียวเพ่ือเล่นกีฬาท่ีนกัท่องเท่ียวมีความสนใจหรือช่ืนชอบและ

การตกปลา นอกจากนั้นการตกปลายงัเป็นกิจกรรมสันทนาการท่ีคนไทยคุน้ชินมานานเน่ืองจากเป็นวิธีการดาํรงชีพ

ประเภทหน่ึงของประชาชนในสมยัก่อน จนต่อมาไดรั้บอิทธิพลจากประเทศแถบตะวนัตกทาํให้การตกปลาใน

ประเทศไทยไดรั้บความนิยมมากข้ึน  เน่ืองจากปัจจุบนัในประเทศไทยมีผูป้ระกอบการนาํเท่ียวท่ีเก่ียวกบัการตกปลา

โดยตรงอยู่เพียงไม่ก่ีราย (รุจิโรจน์ พนัธ์ุประภาส, สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2559) โดยส่วนใหญ่จะผูใ้หบ้ริการจะ

เป็นนกัตกปลาชาวไทย ซ่ึงเกือบทั้งหมดจะให้บริการเฉพาะนกัตกปลาชาวต่างชาติ ซ่ึงผูวิ้จยัไดท้าํการสํารวจแลว้

พบว่าผูใ้ห้บริการการท่องเท่ียวตกปลาส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นรูปแบบบริษทัท่ีมีรูปแบบการให้บริการท่ีชดัเจนและ

เน่ืองจากผูวิ้จยัมีความรู้ดา้นการตกปลาอีกทั้งยงัมีความสนใจจะหาขอ้มูลก่อนการลงทุนเพ่ือท่ีจะประกอบธุรกิจทวัร์

ตกปลาเน่ืองจากเห็นถึงช่องว่างทางการตลาดคือกลุ่มนกัตกปลาชาวไทยซ่ึงมีจาํนวนมาก มีกาํลงัซ้ือ และคาดว่ามี

ความตอ้งการในการใชบ้ริการทวัร์ตกปลา ซ่ึงไม่ไดมี้บริษทัทวัร์ใดให้ความสนใจกลุ่มเป้าหมายกลุ่มน้ี ผูวิ้จยัจึงมี

ความคิดท่ีจะริเร่ิมธุรกิจทวัร์ตกปลาโดยมุ่งเนน้กลุ่มไปท่ีนกัตกปลาชาวไทย ผูวิ้จยัจึงไดมี้การวางแผนและกาํหนด

ส่วนประสมการบริการสาํหรับธุรกิจใหม่ โดยใชช่ื้อบริษทั Full Fishing Thailand และไดท้าํการวิจยัในคร้ังน้ี โดยมี

วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1) เ พ่ือศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการตกปลาของนักกีฬาตกปลาในเขต

กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาความตอ้งการส่วนประสมการบริการของทวัร์ตกปลา 3) เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่ม

นกักีฬาตกปลาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการตกปลาและความตอ้งการส่วนประสมการ

บริการของทวัร์ตกปลา  

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

     ทฤษฎีการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation), การกาํหนดตลาดเป้าหมาย (Market Targeting), และการวาง

ตาํแหน่งทางการตลาด (Market Positioning) คอตเลอร์ (2545: 132-148) กล่าววา่ ขั้นตอนหลกัในการแบ่งส่วนตลาด 

การกาํหนดตลาดเป้าหมายและการวางตาํแหน่งทางการตลาดมีดังน้ี ขั้นตอนท่ี 1 การแบ่งส่วนตลาด (Market 
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Segmentation) เป็นการแบ่งตลาด ๆ หน่ึงออกเป็นกลุ่มผูซ้ื้อตามลกัษณะตลาดหรือตามพฤติกรรมของลูกคา้ ขั้นตอนท่ี 2 

การกาํหนดลูกคา้เป้าหมาย (Market Targeting) การเลือกส่วนใดส่วนหน่ึงหรือหลายส่วนตลาดท่ีมีความน่าสนใจเพ่ือ

กาํหนดให้เป็นเป้าหมายท่ีจะเขา้ทาํการดาํเนินธุรกิจ ขั้นตอนท่ี 3 การวางตาํแหน่งทางการตลาด (Market Positioning) 

เป็นการกาํหนดตาํแหน่งทางการแข่งขนัสาํหรับผลิตภณัฑห์รือบริการโดยการสร้างสรรค ์ออกแบบรายละเอียดในส่วน

ประสมทางการตลาดเพ่ือใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดรั้บรู้ตรงกบัส่ิงท่ีกิจการตอ้งการส่ือสาร  

     ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s (Service Marketing Mix) ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2546: 63-80) 

อธิบายวา่ ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการประกอบดว้ย 7P’s ไดแ้ก่ 1) ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึงสินคา้

หรือบริการท่ีกิจการนาํเสนอเพ่ือตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค 2) ราคา (Price) หมายถึงจาํนวนเงินท่ี

ผูบ้ริโภคจ่ายเพ่ือแลกมากบัผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีตอ้งการ 3) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึงช่องทางต่าง 

ๆ ท่ีทาํให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงสินคา้หรือบริการได ้4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงกิจกรรมทาง

การตลาดท่ีกิจการกาํหนดข้ึนเพ่ือกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเห็นถึงปัญหาหรือเกิดความตอ้งการในสินคา้หรือบริการ 5) 

พนกังาน (People) ประกอบดว้ยบุคคลทั้งหมดในองคก์รท่ีคอยใหบ้ริการลูกคา้ 6) กระบวนการใหบ้ริการ (Process) 

กระบวนการบริการมีความสาํคญัมากกบัธุรกิจบริการ กิจการควรพฒันากระบวนการบริการใหมี้ประสิทธิภาพอยู่

เสมอ 7) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นกายภาพ สามารถมองเห็น จบั

ตอ้งได ้ซ่ึงจะมีผลกบัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการนั้น 

     ทฤษฎีพฤติกรรมผู ้บริโภค (Consumer Behavior) นภวรรณ คณานุรักษ์ (2555: 88-95) กล่าวว่า การวิเคราะห์

พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นส่วนสาํคญัในการทาํธุรกิจ กิจการจาํเป็นตอ้งเขา้ใจลูกคา้ในแต่ละกลุ่มเพ่ือท่ีจะกาํหนดนโยบาย

และจดัการกบัผลิตภณัฑ์เพ่ือให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ในการวิเคราะห์ผูบ้ริโภคอย่างเป็นระบบ

กิจการควรตอบคาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 6 ประการ คือ ใครคือลูกคา้ (Who) ลูกคา้ซ้ืออะไร (What) ลูกคา้

เลือกอยา่งไร (How) ลูกคา้ซ้ือเพราะเหตุผลใด (Why) ลูกคา้ซ้ือท่ีไหน (Where) ลูกคา้ซ้ือเม่ือใด (When) 

ณิชาพชัร์ ทรัพยบ์ริบูรณ์ (2551) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการเปล่ียนแปลงการทาํประมงท่ีเกิดจากการพฒันาการ

ท่องเท่ียว; กรณีศึกษา อาํเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด ผลการศึกษาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงกิจกรรมการทาํประมง 

พบว่า เม่ือเกิดการพฒันาการท่องเท่ียวทาํให้ชาวประมงมีโอกาสในการประกอบอาชีพเสริมคือการให้บริการท่ี

เก่ียวกบัการท่องเท่ียว มีการเปล่ียนแปลงกิจกรรมการทาํประมงไปจากเดิม โดยการปรับเปล่ียนเรือประมงไปเป็น

เรือใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว และใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวสลบักบัการทาํประมง หลงัจากมีการพฒันาการท่องเท่ียวทาํ

ให้ชาวประมงมีโอกาสในการประกอบอาชีพเสริมเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ดงันั้นชาวประมงจึงมีรายไดจ้ากการทาํ

ประมงลดลง แต่มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนและมีรายไดร้วมเพ่ิมข้ึน 

สุพตัรา คาํจนัทร์ (2558) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองรูปแบบการท่องเท่ียวของอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานีใน

มุมมองของนกัท่องเท่ียวชาวไทย เพ่ือศึกษารูปแบบการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวใน

อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาํนวน 385 ตวัอยา่ง ผลการศึกษาพบวา่สามารถจาํแนกรูปแบบการท่องเท่ียวได ้11 

รูปแบบ เม่ือนาํมาพิจารณาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ทาํให้ไดรู้ปแบบการ

ท่องเท่ียว 5 รูปแบบท่ียอมรับได ้ซ่ึงผูวิ้จยัยกมาเพียง 1 รูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคือ รูปแบบท่ี 1 ช่ือว่ามนต์

เสน่ห์แห่งธรรมะและชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าความเช่ือมัน่อยู่ท่ี 0.818 มีองค์ประกอบคือ (1) ชมการแสดง

มโนราห์ หนงัตะลุง มหรสพ (2) เยี่ยมชมและกราบนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ (3) แวะชมและซ้ือสินคา้ทางการเกษตร 
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สินคา้ OTOP (4) ชอบเก็บผกั ผลไมใ้นสวนเศรษฐกิจพอเพียง (5) ศึกษาประวติัศาสตร์ วดัพฒันาราม วดัไตรธรรม

บูชา (6) ช่ืนชมความงามของนก และตกปลาริมเข่ือนแม่นํ้าตาปี การท่องเท่ียวรูปแบบน้ีเป็นการผสมผสานรูปแบบ

การท่องเท่ียวท่ีหลากหลายตามความนิยมของนกัท่องเท่ียวเขา้ดว้ยกนั 

วนัทิกา หิรัญเทศ (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียว

ชาวไทยในแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหวา่ง 26 - 35 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 

10,001 – 15,000 บาท ผลการศึกษาดา้นระดบัการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในแหล่ง

ท่องเท่ียวจงัหวดันนทบุรี พบว่า ระดบัการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศนข์องนกัท่องเท่ียวชาวไทยในแหล่งท่องเท่ียว

จงัหวดันนทบุรี ตามองคป์ระกอบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อยูใ่นระดบัมากทั้ง 4 ดา้น  

 

 ประชากรท่ีจะศึกษา                                         ประชากรกลุ่มยอ่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดของงานวิจยั 

 

วธีิการศึกษา 

 

     ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มนักกีฬาตกปลาท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุระหว่าง 20-40 ปี

จาํนวน 13,000 คน (รุจิโรจน์ พนัธ์ุประภาส, สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน2559) เม่ือนาํไปกาํหนดขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ Krejcie and Morgan (1970) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% มีค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 

จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเท่ากบั 375 ตวัอยา่ง แต่ผูวิ้จยัพบอุปสรรคในการเก็บขอ้มูล จึงมีความ

จาํเป็นตอ้งลดจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเหลือเพียง 202 ตวัอยา่ง ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ะทาํใหก้าร

ประมาณการค่าสัดส่วนของประชากร (Population Proportion) มีความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ในระดบั ± 

6.89 % ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95% และจากการคาํนวณกลุ่มตวัอย่างขั้นตํ่าทางสถิติได้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 

กลุ่มที่ … กลุ่มที่ k 

ตวัแปรที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มประชากรกลุ่มย่อย (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

ช่ือตวัแปร ประเภทตวัแปร มาตรวดัที่ใช้ 

พฤตกิรรมการตกปลา Behavior - มาตรวดัระดบัการ

กระทาํ 

ความต้องการส่วนประ

สมการบริการของทัวร์

ตกปลา 

 

Motivation - มาตรวดัระดบัความ

ตอ้งการ 

 

กลุ่มนกักีฬาตกปลา 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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จาํนวนกลุ่มตวัอย่างขั้นตํ่าเท่ากบั 60 คนซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีผูวิ้จยัไดก้าํหนดไวท่ี้ 202 กลุ่มตวัอย่างมีจาํนวนมากกว่า

จาํนวนกลุ่มตวัอย่างขั้นตํ่า ซ่ึงทาํใหจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่างท่ีผูวิ้จยัเก็บนั้นมีความน่าเช่ือถือตามหลกัการการวิเคราะห์

ขอ้มูล ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูล โดยใชก้ารเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มหลายขั้นตอน (Multi-Stage Cluster 

Sampling) การศึกษาในคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือทางสถิติคือ Cluster Analysis ซ่ึงหลงัจากเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างไดค้รบ

ตามจาํนวนท่ีกาํหนดไวแ้ลว้จึงนาํมาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยการนาํข้อมูลทั่วไปของการตกปลา ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

พฤติกรรมการตกปลาและความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด มาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 

(Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

จาํนวน 4 เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ Cluster Analysis, ANOVA, Chi-Square Test และ Multiple Correspondence Analysis  

 

ผลการวจิัย 

 

การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตกปลา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ไม่มีสังกดัทีมจาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 

82.70 รับข่าวสารเก่ียวกบักรตกปลาจากทางเวบ็ไซตส์ยามฟิชช่ิงมากท่ีสุด จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 56.40 มี

ความถ่ีในการตกปลาเฉล่ีย 6.17 คร้ังต่อเดือน มีค่าเฉล่ียค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังเท่ากบั 808.13 บาทต่อคร้ัง  

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายจาํนวน 194 คน คิดเป็น          

ร้อยละ 96.00 มีอายุมากกว่า 40 ปีข้ึนไป จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20 ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 38.60 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท จาํนวน 56 

คน คิดเป็นร้อยละ 27.70 มีสถานภาพแต่งงานแลว้ จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.10 

ข้อมูลส่วนพฤติกรรมการตกปลา พบว่า พฤติกรรมด้านรูปแบบของการตกปลากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

พฤติกรรมการตกปลาดว้ยเหยื่อปลอมมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 ดา้นสถานท่ีท่ีไปตกปลา กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่ตกปลาในบ่อตกปลามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 ดา้นผูร่้วมตกปลา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตกปลากบัเพ่ือน

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 ดา้นเวลาในการตกปลา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตกปลาในเวลากลางวนัมากท่ีสุด          

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 ดา้นสาเหตุของการตกปลา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตกปลาเพ่ือการพกัผอ่นมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.68 ดา้นการเลือกแหล่งตกปลา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกแหล่งตกปลาท่ีสามารถไปเชา้เยน็กลบัไดม้าก

ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 

ข้อมูลส่วนความต้องการส่วนประสมการบริการของการใช้บริการทัวร์ตกปลา พบว่า ความตอ้งการส่วนประ

สมการบริการ จาํแนกตามดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตอ้งการทวัร์ตกปลาท่ีสามารถคา้งคืน

บนเรือไดม้ากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 ดา้นราคา มีความตอ้งการบริการเรือเร็วตกปลาในราคาไม่เกิน 2,000 บาท

ต่อวนัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความตอ้งการการจองทวัร์ผ่านทาง Facebook 

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความตอ้งการส่วนลด 10% สาํหรับการชาํระเงินดว้ย

เงินสดมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 ดา้นบุคลากร มีความตอ้งการไกดท์วัร์ท่ีมีความเช่ียวชาญในการเลือกใชเ้หยื่อ

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ดา้นกระบวนการบริการ มีความตอ้งการให้พนกังานอธิบายขอ้มูลของโปรแกรม
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ทวัร์อย่างละเอียดก่อนการชาํระค่าบริการมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ มีความ

ตอ้งการใหมี้รีวิวจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 

การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน 

มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ดงัน้ี 

1. การแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี Hierarchical (Ward’s Method) พบวา่ สามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 3 กลุ่ม เน่ืองจาก

กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3 กลุ่มมีความแตกต่างกนัมาก ผูวิ้จยัจึงไม่สามารถรวมกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3 กลุ่มเขา้ดว้ยกนัได ้

2. การแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี K-Means พบว่า Cluster 1 มีจาํนวนแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ 102 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 

50.50 รองลงมาคือ Cluster 3 มีจํานวนแบบสอบถาม 61 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 30.20 และ Cluster 2 มีจํานวน

แบบสอบถาม 39 ชุด คิดเป็นร้อยละ 19.30 ตามลาํดบั โดยท่ี Cluster 1 มีค่าเฉล่ียขอ้คาํถาม ท่านตกปลาเพ่ือการ

พกัผอ่นมากท่ีสุด เท่ากบั 4.80 และมีค่าเฉล่ียขอ้คาํถาม ท่านมกัจะตกปลาในทะเลฝ่ังอนัดามนันอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 1.97 

Cluster 2 มีค่าเฉล่ียขอ้คาํถาม ท่านมกัจะตกปลาในเวลากลางวนัมากท่ีสุด เท่ากบั 4.56 และมีค่าเฉล่ียขอ้คาํถาม ท่าน

มกัจะตกปลาในทะเลฝ่ังอนัดามนันอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 1.44 Cluster 3 มีค่าเฉล่ียขอ้คาํถาม ท่านตกปลาเพ่ือการพกัผ่อน

มากท่ีสุด เท่ากบั 4.56 และมีค่าเฉล่ียขอ้คาํถาม ท่านมกัจะตกปลาในทะเลฝ่ังอนัดามนันอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 1.26 

3. การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยโดยใชก้ารทดสอบ ANOVA พบว่า 1 มีความแตกต่างจากกลุ่มท่ี 

2 มากท่ีสุด โดยมีขอ้คาํถามแตกต่างกนั 69 ขอ้คาํถาม รองลงมาคือ กลุ่มท่ี 1 มีความแตกต่างจากกลุ่มท่ี 3 โดยมีขอ้

คาํถามแตกต่างกนั 65 ขอ้คาํถาม และ กลุ่มท่ี 2 มีความแตกต่างจากกลุ่มท่ี 3 โดยมีขอ้คาํถามแตกต่างกนั 19 ขอ้

คาํถาม  

4. การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยโดยใช้การทดสอบ Chi-Square  พบว่า กลุ่มท่ี 1 2 และ 3 มี

แนวโนม้ท่ีจะรับข่าวสารเก่ียวกบัการตกปลาผ่านทางเวบ็ไซต์สยามฟิชช่ิงมากท่ีสุด เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 

ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน โดยท่ีกลุ่มท่ี 1 มีแนวโนม้ท่ีจะมีอายรุะหวา่ง 30 – 34 ปี ส่วนกลุ่มท่ี 2 และ 

3 มีแนวโนม้ท่ีจะมีอายุมากกว่า 40 ปีข้ึนไป ดา้นรายได ้กลุ่มท่ี 1 และ 2 มีแนวโนม้ท่ีจะมีรายไดร้ะหว่าง 15,001 – 

35,000 บาท ส่วนกลุ่มท่ี 3 มีแนวโน้มท่ีจะมีรายได้ระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท ด้านสถานภาพ กลุ่มท่ี 1 มี

แนวโนม้ท่ีจะมีสถานภาพโสด ส่วนกลุ่มท่ี 2 และ 3 มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นผูท่ี้แต่งงานแลว้ 

5. การอธิบายลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม ดว้ยวิธี Multiple Correspondence Analysis  พบวา่ 

     Cluster 1 ใหช่ื้อ Primary Target มีลกัษณะเฉพาะท่ีต่างจากกลุ่มอ่ืนคือ ใหค้วามสาํคญักบัไกดท์วัร์เป็นหลกัโดย

จะมีความตอ้งการใชบ้ริการกบัไกด์ทวัร์ท่ีมีประสบการณ์ดา้นการตกปลาและสามารถแนะนาํวิธีการรักษาพยาบาล

ก่อนท่ีจะปล่อยปลาได ้กลุ่มน้ีมกัเลือกแหล่งตกปลาจากแหล่งท่ีไม่เคยไปมาก่อน ในดา้นกระบวนการบริการ มีความ

ตอ้งการใหพ้นกังานอธิบายรายละเอียดของโปรแกรมทวัร์อย่างละเอียดก่อนการชาํระค่าบริการและทวัร์ท่ีไดรั้บการ

รับรองจากสถาบนัต่าง ๆ เช่น สติกเกอร์รับรองจาก TripAdvisor จะช่วยเพ่ิมความมัน่ใจใหก้บัคนกลุ่มน้ีได ้ 

     Cluster 2 ให้ช่ือว่า Influencer มีลกัษณะเฉพาะท่ีต่างจากกลุ่มอ่ืนคือ ไม่ตอ้งการไกด์ทวัร์ท่ีมีประสบการณ์ดา้น

การตกปลาและไม่ตอ้งการไกด์ทวัร์ท่ีสามารถอธิบายวิธีการรักษาพยาบาลปลาก่อนท่ีจะปล่อยมากท่ีสุดมีความ

เป็นไปไดว้่าคนกลุ่มน้ีตอ้งการนาํปลาท่ีตกไดไ้ปประกอบอาหาร นอกจากน้ียงัไม่ตอ้งการให้พนักงานอธิบาย

รายละเอียดของโปรแกรมทวัร์ก่อนการชาํระค่าบริการ ไม่ตอ้งการการโฆษณาบนส่ือออนไลน์หรือการรีวิวจากผูท่ี้

เคยใชบ้ริการ และคนกลุ่มน้ีนิยมตกปลาคนเดียวอีกดว้ย 
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     Cluster 3 ให้ช่ือว่า Secondary Target มีลกัษณะเฉพาะท่ีต่างจากกลุ่มอ่ืนคือ ในส่วนของการส่งเสริมการตลาด 

คนกลุ่มน้ีมีการตอบสนองต่อการให้ส่วนลด 10 % สาํหรับการชาํระค่าบริการเป็นเงินสดมากท่ีสุด ไม่นิยมตกปลา

ในบึงหรือคลองธรรมชาติ โดยไม่ไดเ้ลือกแหล่งตกปลาจากแหล่งตกปลาท่ีมีปลาหนาแน่น และไม่นิยมการตกปลา

เพ่ือแข่งขนั  

 

สรุปและอภิปรายผล 

 

     ดา้นพฤติกรรม กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียพฤติกรรมดา้นสาเหตุของการตกปลามากท่ีสุด เท่ากบั 3.89 และ

พฤติกรรมดา้นสถานท่ีท่ีไปตกปลานอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.76 ดา้นความตอ้งการส่วนประสมการบริการของ

การใชบ้ริการทวัร์ตกปลา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียความตอ้งการส่วนประสมการบริการดา้นการส่งเสริม

การตลาดมากท่ีสุด เท่ากบั 3.62 และมีค่าเฉล่ียความตอ้งการส่วนประสมการบริการดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายนอ้ย

ท่ีสุด เท่ากบั 3.11 ดา้นการแบ่งกลุ่มนกักีฬาตกปลาในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได ้ดงัน้ี 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 102 คน มีลกัษณะเด่นคือ นิยมตกปลาดว้ยเหยื่อปลอม ตกปลาเพ่ือความสนุกสนาน

และการพกัผ่อน มกัจะเลือกแหล่งตกปลาท่ีสามารถไปเชา้ เยน็กลบัไดแ้ละเป็นแหล่งท่ีไม่เคยไปมาก่อน โดยคน

กลุ่มน้ี มีความตอ้งการไกดท์วัร์ท่ีมีประสบการณ์และสามารถแนะนาํวิธีการรักษาพยาบาลปลาก่อนท่ีจะปล่อยได ้

นอกจากน้ียงัตอ้งการใหพ้นกังานอธิบายรายละเอียดของโปรแกรมทวัร์ก่อนการชาํระเงิน และสต๊ิกเกอร์รับรองจาก 

TripAdvisor สามารถช่วยเพ่ิมความมัน่ใจใหก้บัคนกลุ่มน้ีได ้กลุ่มที่ 2 กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 39 คน มีลกัษณะเด่นคือ 

มกัจะตกปลาคนเดียว ตกปลาเวลากลางวนั ในวนัหยุดเสาร์ อาทิตย ์เลือกแหล่งตกปลาท่ีสามารถไปเชา้เยน็กลบัได ้

ไม่ตอ้งการไกดท์วัร์ท่ีมีประสบการณ์ดา้นการตกปลาและไม่ตอ้งการไกดท์วัร์ท่ีสามารถอธิบายวิธีการรักษาพยาบาล

ปลาก่อนท่ีจะปล่อย ไม่ตอ้งการการโฆษณาบนส่ือออนไลนห์รือการรีวิวจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการ กลุ่มที่ 3 กลุ่มตวัอย่าง

ทั้งหมด 61 คน มีลกัษณะเด่นคือ นิยมตกปลาดว้ยเหยื่อปลอมในเวลากลางวนั สาเหตุของการตกปลาคือ เพ่ือการ

พกัผอ่น โดยจะเลือกแหล่งตกปลาท่ีสามารถไปเชา้ เยน็กลบัไดแ้ละเป็นแหล่งตกปลานํ้าจืด มีความตอ้งการไกด์ทวัร์

ท่ีมีประสบการณ์ดา้นการตกปลา คนกลุ่มน้ีมีความตอ้งการส่วนลด 10% สําหรับการชาํระค่าบริการดว้ยเงินสด 

นอกจากนั้น คนกลุ่มน้ีไม่นิยมตกปลาในบึงหรือคลองธรรมชาติและไม่นิยมการตกปลาเพ่ือการแข่งขนั 

     เน่ืองจากงานวิจยัเก่ียวกบัทวัร์ตกปลานั้นเป็นงานวิจยัท่ียงัไม่เคยมีมาก่อนผูวิ้จยัจึงใชท้ฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค

ของ นภวรรณ คณานุรักษ ์(2555: 88-95) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นส่วนสาํคญัในการทาํธุรกิจ 

กิจการจาํเป็นตอ้งเขา้ใจลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม ผูวิ้จยัจึงทาํการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักกีฬาตกปลาจากปัจจยั 6 

ประการคือ รูปแบบของการตกปลา สถานท่ีท่ีไปตกปลา ผูร่้วมตกปลา เวลาในการตกปลา สาเหตุของการตกปลา 

และการเลือกแหล่งตกปลา จากการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียพฤติกรรมดา้นสาเหตุของการตกปลา

มากท่ีสุด รองลงมาเป็นพฤติกรรมดา้นการเลือกแหล่งตกปลา รองลงมาเป็นพฤติกรรมดา้นเวลาในการตกปลา 

รองลงมาเป็นพฤติกรรมด้านรูปแบบของการตกปลา รองลงมาเป็นพฤติกรรมด้านผูร่้วมตกปลา และสุดท้าย

พฤติกรรมดา้นสถานท่ีท่ีไปตกปลา ตามลาํดบั 

     เม่ือพิจารณาดา้นความตอ้งการส่วนประสมการบริการของการใชบ้ริการทวัร์ตกปลา โดยทฤษฎีส่วนประสมทาง

การตลาดบริการของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546: 63-80)  กล่าวว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ประกอบดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นพนักงาน ดา้นกระบวนการบริการ และดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ผูวิ้จยัจึงไดท้าํการวิเคราะห์ความ
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ตอ้งการส่วนประสมการบริการของการใชบ้ริการทวัร์ตกปลาจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบวา่กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่มีความตอ้งการดา้นการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นบุคลากร รองลงมาคือดา้น

ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ รองลงมาคือดา้นกระบวนการบริการ รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ รองลงมา

คือดา้นราคา และอนัดบัสุดทา้ยคือดา้นดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ตามลาํดบั 

     เม่ือพิจารณาการแบ่งกลุ่มนกักีฬาตกปลาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการตกปลาและ

ความตอ้งการส่วนประสมการบริการของการใชบ้ริการทวัร์ตกปลา ตามทฤษฎีการแบ่งส่วนตลาดของ คอตเลอร์ 

(2545: 132-148) กล่าววา่การแบ่งส่วนตลาด เป็นการแบ่งตลาดออกเป็นกลุ่มผูซ้ื้อโดยสามารถแบ่งตามความตอ้งการ 

ลกัษณะตลาดหรือตามพฤติกรรมของคนท่ีมีความตอ้งการผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีต่างกนัไป ซ่ึงจากการวิจยัพบว่า 

สามารถแบ่งส่วนตลาดได ้3 ส่วนและแต่ละส่วนตลาดมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน 
 

ข้อเสนอแนะ 

 

ผูวิ้จยัขอเสนอแนวทางในการพฒันากลยทุธ์สาํหรับธุรกิจทวัร์ตกปลาไว ้ดงัน้ี  

ส่วนตลาดที่ 1 Primary Target ส่วนตลาดน้ีเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีกิจการควรใหค้วามสนใจมากท่ีสุด ธุรกิจทวัร์ตก

ปลาควรใหค้วามสาํคญักบัการสรรหาบุคลากรท่ีจะเขา้มาเป็นไกดท์วัร์ เพราะไกดท์วัร์ท่ีมีประสบการณ์ดา้นการตก

ปลาจะช่วยสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ในส่วนตลาดน้ี ดงันั้นกิจการจึงควรใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาบุคลากร

เป็นอย่างยิ่ง ควรมีการจดัอบรมเพ่ือฝึกทกัษะทั้งในดา้นการตกปลาและดา้นการให้บริการแก่ไกด์ทวัร์อยู่เสมอ อีก

ประเดน็หน่ึงท่ีควรใหค้วามสาํคญัคือ การเลือกแหล่งตกปลาตอ้งเป็นแหล่งตกปลาท่ีมีชนิดปลาหลากหลายและเป็น

แหล่งท่ีมีพนัธ์ุท่ีสนใจ กิจการจึงควรพฒันาโปรแกรมทวัร์อยา่งต่อเน่ือง เพราะธรรมชาติมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

เม่ือแหล่งตกปลาใดมีผูส้นใจเขา้ไปตกปลามากข้ึน ย่อมส่งผลใหป้ลามีจาํนวนลดลง หาปลาไดย้ากข้ึน เม่ือการตก

ปลามีความยากมากข้ึน อาจส่งผลใหค้วามพึงพอใจในการใชบ้ริการลดลงดว้ย 

ส่วนตลาดที่ 2 Influencer ส่วนตลาดน้ีมีความตอ้งการใชบ้ริการทวัร์ตกปลาตํ่ากวา่ส่วนตลาดอ่ืน ๆ นิยมตกปลา

คนเดียวและมกัจะนาํปลาท่ีไดไ้ปประกอบอาหาร ดงันั้นส่วนตลาดท่ี 2 จึงไม่ใช่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของกิจการ แต่

กิจการก็ไม่ควรละเลยส่วนตลาดน้ีเพราะยงัสามารถทาํใหค้นกลุ่มน้ีช่วยเป็นส่ือในการสร้างการรับรู้เก่ียวกบักิจการ

แก่กลุ่มลูกคา้ในส่วนตลาดอ่ืน ๆ ได ้ถึงแมว้่าส่วนตลาดน้ีจะไม่ต้องการใช้บริการทวัร์ตกปลาแต่ก็ยงัมีการรับ

ข่าวสารเก่ียวกบัการตกปลาผา่นเวบ็ไซตส์ยามฟิชช่ิงและ Facebook ดงันั้นกิจการจึงควรสร้างเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การตกปลาเพ่ือใหลู้กคา้ในส่วนตลาดน้ีเกิดความคุน้เคยและเผยแพร่เร่ืองราวเก่ียวกบักิจการได ้

ส่วนตลาดที่ 3 Secondary Target ลูกคา้ในส่วนตลาดน้ีมีความตอ้งการการลดราคาหากชาํระค่าบริการเป็นเงิน

สด ดงันั้นกิจการจึงควรจะมีสิทธิพิเศษสําหรับลูกคา้ในส่วนตลาดน้ี อาทิ ส่วนลดพิเศษสําหรับการใชบ้ริการคร้ัง

แรก ส่วนลดพิเศษสาํหรับการใชบ้ริการสะสมเป็นระยะเวลาหน่ึง จะทาํใหลู้กคา้ในส่วนตลาดน้ีมีการตดัสินใจใช้

บริการไดง่้ายข้ึน นอกจากน้ีลูกคา้ในส่วนตลาดท่ี 3 น้ีมกัจะตกปลาเพ่ือการพกัผ่อนหย่อนใจ ใหค้วามสาํคญักบัการ

ใชก้ารตกปลาเพ่ือเป็นการพกัผ่อนจากการทาํงาน ความเครียดหรือความวุ่นวายในเมืองเป็นหลกั กิจการจึงควร

พฒันารูปแบบการใหบ้ริการลูกคา้เพ่ือใหไ้ดพ้กัผ่อนอยา่งแทจ้ริง ควรเนน้ความสะดวกสบาย ความเงียบสงบ ในการ

ท่องเท่ียว การอยูอ่าศยัในระหวา่งการใชบ้ริการเพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ในส่วนตลาดน้ีมากท่ีสุด 
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การพฒันาแนวคดิผลติภณัฑ์นํา้มันหอมระเหยจากดอกไม้ไทยสําหรับผู้บริโภคใน

จงัหวดัขอนแก่น 

PRODUCT CONCEPT DEVELOPMENT FOR ESSENTIAL OIL FROM 

THAI FLOWERS FOR CONSUMERS IN KHON KAEN PROVINCE 
 

 ถาวร นันตา0

1 และ ทพิย์วรรณา งามศักดิ์ 1 2 

Thaworn Nanta and Tipvanna Ngarmsak  
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ ศึกษาความชอบดอกไมไ้ทย พฒันาและทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ ์โดยใชแ้บบสอบถาม กลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 220 คนและนาํขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ ์และทดสอบแนวคิดโดย สอบถามกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 

70 คนถึงความตั้งใจซ้ือ ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ใชแ้บบเพอร์ฟูมกล่ินดอกมะลิ ใชใ้นการเสริมบุคลิคภาพ ใช้

ขวดแกว้แบบฉีด ขนาด 50 มิลลิลิตร ซ้ือเดือนละ 1 คร้ังจากเคาเตอร์ แบรนดต์ามหา้งสรรสินคา้   มีความรู้สึกผ่อน

คลายเม่ือใช ้นํ้ามนัหอมระเหยควรเป็นธรรมชาติ ใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพการผลิต วนัหมดอายแุละ คุณประโยชน ์ 

ชอบดอกมะลิ ดอกโมกและจาํปี แนวคิดผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคสนใจจะซ้ือคือนํ้ามนัหอมระเหยจากดอกมะลิและจาก

ดอกโมก บรรจุในขวดแกว้แบบฉีด สีนํ้าเงินและสีแดงตามลาํดบั ขนาด 50  มิลลิลิตร ราคา 950 บาท บรรจุในกล่อง   
 

คาํสาํคัญ: นํา้มนัหอมระเหย, แนวคิดผลิตภัณฑ์, พฤติกรรมผู้บริโภค,ทัศนคติผู้บริโภค, ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

 

Abstract 

The objectives of this study were to study consumers’ behavior, attitude, influencing marketing mix’s factors, 

preferences for Thai flowers, and to develop and test product concept. Questionnaires were used with 220 

samples. The results from the survey were used for product concept development which was tested for buying 

decision with 70 samples.  The study found most of consumers used jasmine perfume for personality enhancing, 

chose 50ml spray glass bottle type, and purchased product once a month from counter brand in  department store. 

Consumer felt relaxed when used it.  Essential oil product should be natural, and focused on quality, expire date 

and benefit. The product concepts as per the consumer interests were jasmine and wild water plum essential oils 

in blue and red  spray bottle size 50 ml.,  price 950 baht,  and packed in paper box.  
 

Keywords: Essential oil, Product Concept, Consumer Behavior, Consumer Attitude, Marketing Mix’s 
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1. บทนํา 

     ปัจจุบนัผูบ้ริโภคให้ความสนใจผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัหอมระเหยท่ีเป็นธรรมชาติ  ส่วนใหญ่นํ้ ามนัหอมระเหยท่ีมีอยู่

ในประเทศไทยมกัจะเป็นสารสังเคราะห์จากสารเคมีท่ีนาํมาปรุงแต่งให้มีกล่ินคลา้ยธรรมชาติ  และ ไทยมีไมด้อก

หลายชนิดท่ีสามารถนาํมาสกดัเป็นนํ้ ามนัหอมระเหย    ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาแนวคิดผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัหอม

ระเหยจากดอกไมไ้ทย การสร้างแนวคิดผลิตภณัฑจ์าํเป็นตอ้งศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

นํ้ามนัหอมระเหย   ทศันคติดา้นความรู้สึกเชิงบวก  เชิงลบและลกัษณะทางประสาทสัมผสั ศึกษาปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ามนัหอมระเหย และศึกษาความชอบดอกไมไ้ทย เพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง

ในการสร้างแนวคิดผลิตภณัฑแ์ละทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหอมระเหยจากดอกไมไ้ทย 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรม ทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ ามนัหอม  

จากดอกไมไ้ทย 

1.2 สร้างและทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหอมระเหยจากดอกไมไ้ทย  

 

2. วรรณกรรมและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ทฤษฎแีละแนวคิดการสร้างแนวคิดผลติภัณฑ์ 

     การศึกษา การพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหอมระเหย  โดยการศึกษาแนวคิดผลิตภณัฑ ์โดยใชห้ลกัการพฒันา

ผลิตภณัฑอ์าหาร ของ ทิพยว์รรณา งานศกัด์ิ (2545) เพ่ือนาํหลกัการและแนวคิดมาใชส้าํหรับสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ์

นํ้ ามนัหอมระเหย   ศึกษาพฤติกรรม ทศันคติโดยใชท้ฤษฎีของ Aikman (2006) เก่ียวกบัทศันคติ ดา้นความรู้สึกเชิง

บวก ความรู้สึกเชิงเชิงลบ ความรับรู้ดา้นคุณภาพ ความรู้สึกประสาทสัมผสัทัว่ไป ความรู้สึกและพฤติกรรมเม่ือใช ้

และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด    4 ดา้นโดยใช้ทฤษฎีของ Kotler and Keller (2012) ไดแ้ก่ ด้านผลิตภณัฑ ์  

ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย   ด้านการส่งเสริมการขาย การสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ คือ การแปลง

แนวความคิดผลิตภณัฑม์าเป็นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑว์่าจะเป็นอยา่งไรและขายอยา่งไร เป็นการอธิบายคุณสมบติั

ของผลิตภณัฑ ์ประโยชนท่ี์ผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากผลิตภณัฑ ์

 2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

     พรรณิภา  การถาง (2558) ได้ศึกษาเร่ืองการพฒันาแนวความคิดผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากนมถัว่เหลืองสําหรับ

ผูบ้ริโภคท่ีรับประทานอาหารมงัสวิรัติและอาหารเจ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยการศึกษาจากทศันคติ และ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยใช้แบบสอบถาม แลว้นํามาวิเคราะห์เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์ จากการสํารวจทาํให้ได้

แนวคิดผลิตภณัฑจ์ากนมถัว่เหลือง 3 ชนิดไดแ้ก่ โยเกิร์ตนมถัว่เหลือง รสธรรมชาติ รสสตรอเบอร์ร่ี รสชาเขียวแอป

เป้ิล จากนั้นก็จะทาํการทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑท์ั้ง 3 ชนิด โดยการสอบถามระดบัความสนใจ พบว่ากลุ่มตวัอย่าง

มีความสนใจ ในระดบัซ้ือแน่นอน ไดแ้ก่ โยเกิร์ตนมถัว่เหลือง รสธรรมชาติ   รสชาเขียวแอปเป้ิล โดย โยเกิร์ตนม

ถัว่เหลืองรสชาเขียวแอปเป้ิล มีผลรวมของความสนใจซ้ือและซ้ือแน่นนอนสูงท่ีสุด ผูป้ระกอบการจึงตดัสินใจ

พฒันา ผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตนมถัว่เหลืองรสชาเขียวแอปเป้ิล 
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     อภิสิทธ์ิ  สืบไวย (2555)  ศึกษาแนวคิดผลิตภณัฑแ์ละแผนการตลาดของนํ้าด่ืมสมุนไพรสาํหรับกลุ่มผูบ้ริโภคใน

เขตเทศบาลนครขอนแก่น จากผลการศึกษาท่ีได ้สามารถนาํมาเป็นแนวคิดผลิตภณัฑไ์ดด้งัน้ีวตัถุดิบ  นํ้ าเก็กฮวย  

นํ้าใบเตยหอม นํ้ามะตูม บรรจุภณัฑ ์ขวดเพททรงกลม ปริมาณ 250 มิลลิลิตร  ราคาจาํหน่าย 15 บาท (มีสองสูตรคือ 

สูตรไม่มีนํ้ าตาลและสูตรนํ้าตาลนอ้ยหรือใชส้ารใหค้วามหวานแทน) พบวา่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ าด่ืม สมุนไพรหรือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดดงัน้ี  (1) ดา้นผลิตภณัฑคุ์ณค่าทางโภชนาการ คุณภาพของผลิตภณัฑ ์รสชาติของนํ้าด่ืม ความสด

ใหม่ของวตัถุดิบ และการรับรองเคร่ืองหมาย  อย.  (2) ดา้นราคา ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ รองลงมาคือ  ราคาเหมาะสม

กบัปริมาณคุณภาพ (3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย หาซ้ือไดง่้ายและทัว่ถึงมากท่ีสุด รองลงมาคือ การจดัวางสินคา้

สะดวกในการเลือกซ้ือ และสถานท่ีจดัจาํหน่ายสะดวกต่อการซ้ือ (4)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาผ่านทาง

โทรทศัน ์ วิทย ุมากท่ีสุด รองลงมาคือ การลดราคา  และการแจกสินคา้ตวัอยา่ง 

 

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

     การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งเน่ืองดว้ยผูศึ้กษาจะใชผ้ลจากแบบสอบถาม  ท่ีใชว้ดัตวัแปลดว้ยมาตรอนัตรภาค ( 

Continuous Scale)  เป็นสําคญัจึงใช้สูตรของ Barlett (2001) ในการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างซ่ึงคาํนวนได้

จาํนวน 109.27 คน   และเพ่ือสะดวกในการเกบ็ขอ้มูล จึงเพ่ิมจาํนวน   เป็น 120 คน  

การเกบ็ข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในส่วนของแบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย ระดบัการศึกษา โดยใชม้าตรวดันาม

บญัญติั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา แสดงค่าความถ่ีและร้อยละ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑน์ํ้ ามนัหอมระเหย ไดแ้ก่ ประสบการณ์ใชง้าน ชนิด

ท่ีผสมแอลกอฮอลท่ี์เคยใช ้กล่ินดอกไมท่ี้เคยใช ้คุณประโยชน์ท่ีเลือกใช ้ชนิดและปริมาณของบรรจุภณัฑ ์

จาํนวนและความถ่ีในการซ้ือ สถานท่ีซ้ือ บุคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินในซ้ือ และแหล่งขอ้มูลท่ีไดม้า โดย

ใชม้าตรนามบญัญติั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา แสดงค่าความถ่ีและร้อยละ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติ ดา้นความรู้สึกเชิงบวก เชิงลบ ความรับรู้ดา้นคุณภาพ ความรู้สึกประสาทสัมผสั

ทัว่ไป ความรู้สึกและพฤติกรรมเม่ือใช้ ท่ีมีต่อการผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัหอมระเหย จากดอกไมไ้ทย  โดยใช ้

Likert scale 5 ระดับ ตั้ งแต่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จนถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แบบสอบถามทั้ งฉบับมีค่า

สัมประสิทธ์ิ อลัฟ่า เท่ากบั .933 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Product mix’s)  4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) 

ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) ท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์นํ้ ามนัหอมระเหย จากดอกไมไ้ทย  โดยใช้ Important scale 5 ระดับ ตั้ งแต่ 

สาํคญัมากท่ีสุด จนถึงสาํคญันอ้ยท่ีสุด แบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าสมัประสิทธ์ิ อลัฟ่า เท่ากบั .939 วิเคราะห์

ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลความชอบวตัถุดิบท่ีใชส้กดันํ้ามนัหอมระเหย จากดอกไม ้9 ชนิด ไดแ้ก่ ลีลาวดี ราตรี ปีป โมก มะลิ 

พิกุล กระดังงา จาํปี การะเวก โดยใช้ Hedonic scale 5 ระดบั ตั้งแต่ชอบมากท่ีสุด จนถึงชอบน้อยท่ีสุด 
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แบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าสัมประสิทธ์ิ อลัฟ่า เท่ากบั .704 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา แสดง

ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     นาํแบบสอบถามไปแขวนในอินเตอเน็ต เพ่ือทาํการสอบถามขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง     

 

4. ผลการศึกษา 

4.1 ผลการศึกษาลกัษณะด้านประชาการศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ผลจากการศึกษากลุ่มตวัอย่างจากการเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากการนาํไปแขวนไวใ้นอินเตอร์เน็ต ทาํใหไ้ดข้อ้มูล

มาทั้งหมด 220 ขอ้มูล แลว้มาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง   คิดเป็นร้อยละ 

64.5    ช่วงอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยล 46.5 มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 40.91 มีรายไดเ้ฉล่ีย

มากกวา่ 35,000 บาท ระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 50.46  ดงัรูปที ่1 

 

  
รูปที ่1 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ ช่วงอาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา 

4.2 ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใช้ผลติภัณฑ์นํา้มันหอมระเหยจากดอกไม้ไทย 

     ผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑน์ํ้ ามนัหอมระเหยจากดอกไมไ้ทย  ดังรูปที่ 2 (A) กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์มากท่ีสุด คือกลุ่มท่ีเคยใช ้  คิดเป็นร้อยละ 60.91 รูปที่ 2 (B) กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีประสบการณ์

ในการใชน้ํ้ามนัหอมระเหยชนิดท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์พบว่า Perfume ท่ีมีความเขม้ขน้ของ แอลกอฮอล ์70 - 

75 %   คิดเป็นร้อยละ 56.98 รูปที่  3 ชนิดดอกไม้ท่ี เลือก ดอกมะลิ คิดเป็นร้อยละ 65.5 รูปที่  4 การเลือกใช้

คุณประโยชนใ์นการใชก้ล่ินเสริมบุคลิค คิดเป็นร้อยละ 59.8  รูปที่ 5 (A) ชนิดของบรรจุท่ีใชม้ากท่ีสุดคือ ชนิดบรรจุ

ภณัฑเ์ป็นชนิดขวดแกว้แบบฉีด คิดเป็นร้อยละ 70   ท่ี 5 (B) ปริมาณบรรจุ ของบรรจุภณัฑ ์  ปริมาณของบรรจุภณัฑ์

ท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ 50 มิลลิลิตร   คิดเป็นร้อยละ 41.2 รูปที่ 6 (A) จาํนวนท่ีซ้ือ 1 ขวดต่อคร้ัง   คิดเป็นร้อยละ 60  

รูปที่ 6 (B) ความถ่ีในการซ้ือ 12 เดือนต่อคร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 27.73  รูปที่ 7 พฤติกรรมการเลือกสถานท่ีซ้ือ  เลือก

ซ้ือจากเคาเตอร์แบรนด์ตามห้างสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 47.9  รูปที่ 8 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ พบว่า 

ตัวเองมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 79.5 รูปท่ี 9 แหล่งท่ีมาของข้อมูล โดยส่วนใหญ่รับข้อมูลจาก

อินเตอร์เน็ต   คิดเป็นร้อยละ 63.5 
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                 (A)                                                                                   (B) 

รูปที ่2  จาํนวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามประสบการณ์ (A) และชนิดท่ีเคยใช ้(B) 

 

รูปที ่3 พฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกชนิดของดอกไมท่ี้นาํมาสกดัเป็นผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหอมระเหย   

 

รูปที ่4 พฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกจากคุณประโยชนก์ารใชผ้ลิตภณัฑน์ํ้ามนัหอมระเหย 
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(A)                                                                                        (B) 

ภาพที่ 5 พฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกชนิดของบรรจุภณัฑ ์(A) และปริมาณบรรจุภณัฑข์อง ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั
หอมระเหย (B) 

 
(A)                                                                                                   (B) 

รูปที ่6 พฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนและความถ่ีในการซ้ือของผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหอมระเหย   

 

รูปที ่7 พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหอมระเหย     

 

รูปที ่8    พฤติกรรมผูบ้ริโภคในดา้นของบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหอมระเหย   

 

รูปที ่9 พฤติกรรมผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการรับรู้ขอ้มูลผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหอมระเหย  ของกลุ่มตวัอยา่ง 
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4.3 ผลการศึกษาทศันคติของผู้บริโภคทีม่ีผลต่อผลติภัณฑ์นํา้มันหอมระเหยจากดอกไม้ไทย 

     ผลจากการศึกษาดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัหอมระเหยจากดอกไมไ้ทย ทั้งหมด 5 ดา้น

ดว้ยกนั คือ ดา้นความรู้สึกเชิงบวก  ดา้นความรู้สึกเชิงลบ ดา้นความรับรู้ในดา้นคุณภาพ  ดา้นความรู้สึกประสาท

สมัผสัทัว่ไป  ดา้นความรู้สึกและพฤติกรรมเม่ือใชน้ํ้ามนัหอมระเหย  ดงัน้ี 

     ผลจากการศึกษา ทศันคติดา้นความรู้สึกเชิงบวก   พบวา่ กลุ่มตวัอย่าง ใหค้วามคิดเห็นในระดบั  เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

ไดแ้ก่ ฉนัรู้สึกผ่อนคลายเม่ือไดก้ล่ินนํ้ามนัหอมระเหย ( ค่าเฉล่ีย  4.24) กลุ่มตวัอย่าง ใหค้วามคิดเห็นในระดบั  เห็น

ดว้ย ไดแ้ก่ ฉนัรู้สึกสบายอารมณ์เม่ือไดก้ล่ินนํ้ามนัหอมระเหย( ค่าเฉล่ีย  4.16)  ฉนัมีความรู้สึกมีชีวิตชีวาเม่ือไดก้ล่ิน

นํ้ามนัหอมระเหย ( ค่าเฉล่ีย  4.10)  ฉนัรู้สึกสดช่ืนเม่ือไดก้ล่ินนํ้ามนัหอมระเหย ( ค่าเฉล่ีย  4.03) , ฉนัรู้สึกพึงพอใจ

เม่ือไดก้ล่ินนํ้ามนัหอมระเหย ( ค่าเฉล่ีย  4.02)  ฉนัรู้สึกสบายตวัเม่ือไดก้ล่ินนํ้ามนัหอมระเหย ( ค่าเฉล่ีย  4.00)   ฉนั

รู้สึกสงบเม่ือไดก้ล่ินนํ้ ามนัหอมระเหย ( ค่าเฉล่ีย  3.95)  ฉนัรู้สึกมีความสุขเม่ือไดก้ล่ินนํ้ามนัหอมระเหย ( ค่าเฉล่ีย  

3.94)  ฉนัรู้สึกร่าเริงเม่ือไดก้ล่ินนํ้ามนัหอมระเหย ( ค่าเฉล่ีย  3.87)  และฉนัรู้สึกต่ืนเตน้เม่ือไดก้ล่ินนํ้ามนัหอมระเหย 

( ค่าเฉล่ีย  3.49)   

     ผลจากการศึกษา ทศันคติดา้นความรู้สึกเชิงลบ    พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามคิดเห็นในระดบั  ไม่เห็นดว้ย มาก

ท่ีสุด ไดแ้ก่ ฉนัรู้สึกผิดเม่ือไดก้ล่ินนํ้ามนัหอมระเหย ( ค่าเฉล่ีย  2.19)   นอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ฉนัรู้สึกขยะแขยงเม่ือไดก้ล่ิน

นํ้ามนัหอมระเหย ( ค่าเฉล่ีย  1.99)    แสดงวา่ผูบ้ริโภคทศันคติไม่มีดา้นความรู้สึกเชิงลบ ต่อนํ้ามนัหอมระเหย 

     ผลจากการศึกษา ทศันคติความรับรู้ในดา้นคุณภาพนํ้ ามนัหอมระเหย  พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ให้ความคิดเห็นใน

ระดบั  เห็นดว้ย ไดแ้ก่ นํ้ ามนัหอมระเหยเป็นนํ้ามนัหอมระเหยจากธรรมชาติ ( ค่าเฉล่ีย  4.00) และไม่แน่ใจในเร่ือง

ค่าทางโภชนาการ ( ค่าเฉล่ีย  3.41)    

     ผลจากการศึกษา ทศันคติความรู้สึกประสาทสัมผสัทัว่ไป    พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ใหค้วามคิดเห็นในระดบั  เห็น

ดว้ย ไดแ้ก่ นํ้ ามนัหอมระเหยเป็นกล่ินท่ีดี( ค่าเฉล่ีย  4.08) ฉันรู้สึกอ่ิมเอมเม่ือไดก้ล่ินนํ้ ามนัหอมระเหย ( ค่าเฉล่ีย  

3.84)  ฉนัชอบเน้ือสัมผสัของนํ้ามนัหอมระเหย ( ค่าเฉล่ีย  3.70)   และฉนัชอบอุณหภูมิของนํ้ามนัหอมระเหยตอน

สมัผสั( ค่าเฉล่ีย  3.59)   กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามคิดเห็นในระดบั  ไม่แน่ใจ ไดแ้ก่ ฉนัชอบขั้นตอนในการเตรียมนํ้ามนั

หอมระเหย ( ค่าเฉล่ีย  3.50)    

     ผลจากการศึกษา ทศันคติความรู้สึกและพฤติกรรม   พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ให้ความคิดเห็นในระดบั  เห็นดว้ย 

ไดแ้ก่ เม่ือรู้สึกดี ก็จะบอกต่อ( ค่าเฉล่ีย  3.99) เม่ือใชแ้ลว้พอใจ กจ็ะใชเ้ป็นประจาํ( ค่าเฉล่ีย  3.82)  เม่ือใชแ้ลว้พอใจ 

กจ็ะใชบ่้อยคร้ังข้ึน  ( ค่าเฉล่ีย  3.81)   และรู้สึกมัน่ใจ เม่ือไดใ้ช ้ ( ค่าเฉล่ีย  3.80)    

4.4 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มอีทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ นํา้มนัหอมระเหยจากดอกไม้ไทย 

      ผลจากการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)   พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามสาํคญั

ในระดบั สาํคญัมากท่ีสุด  ไดแ้ก่ คุณภาพสินคา้ของผลิตภณัฑ ์( ค่าเฉล่ีย  4.60) และวนัหมดอาย ุ ( ค่าเฉล่ีย  4.45) , 

ประโยชนใ์นการนาํไปใชง้าน ( ค่าเฉล่ีย  4.40)  ชนิดของดอกไม ้( ค่าเฉล่ีย  4.25)   

     ผลจากการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา (Price)  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามสาํคญัในระดบั 

สาํคญัมากท่ีสุด  ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ( ค่าเฉล่ีย  4.45) และ การระบุราคาท่ีชดัเจน  ( ค่าเฉล่ีย  4.37) และ

มีหลายราคาใหเ้ลือกตามขนาดบรรจุภณัฑ ์ ( ค่าเฉล่ีย  4.27)     

     ผลจากการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ให้

ความสําคัญในระดับ สําคัญมากท่ีสุด  ได้แก่ สั่งซ้ือได้ง่าย ( ค่าเฉล่ีย  4.35) และหาซ้ือได้ง่าย ( ค่าเฉล่ีย  4.34)  
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สะดวกในการเดินทางไปซ้ือ ( ค่าเฉล่ีย  4.28) การเก็บรักษาเหมาะสม   ( ค่าเฉล่ีย  4.27) และการให้คาํปรึกษา

เก่ียวกบัสินคา้ ( ค่าเฉล่ีย  4.24)   

     ผลจากการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ให้

ความสําคญัในระดบั สําคญัมาก ไดแ้ก่ มีการจดัแพ็ตเกจ ส่วนลด  ( ค่าเฉล่ีย  4.19) และมีขอ้มูลผลิตภณัฑต์ามส่ือ

ต่างๆ ( ค่าเฉล่ีย  4.17)  มีของสมนาคุณ หรือมีส่วนแถม ( ค่าเฉล่ีย  4.07) โฆษณาดึงดูดน่าสนใจ ( ค่าเฉล่ีย  4.05)  

4.5 ผลการศึกษาข้อมูลความชอบวตัถุดิบทีใ่ช้สกดันํา้มันหอมระเหย 

     ผลจากการศึกษาขอ้มูลความชอบวตัถุดิบท่ีใชส้กดันํ้ามนัหอมระเหย พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามรู้สึก ในระดบั

ความชอบมากท่ีสุดได้แก่ ดอกมะลิ (ค่าเฉล่ีย 4.21)  และให้ความรู้สึก ในระดับความชอบมาก ไดแ้ก่ ดอกโมก 

(ค่าเฉล่ีย 3.63)   และใหค้วามรู้สึก ในระดบัความชอบปานกลาง ไดแ้ก่  ดอกจาํปี (ค่าเฉล่ีย 3.61)  

4.6 สร้างและทดสอบแนวคิดผลติภัณฑ์นํา้มันหอมระเหยจากดอกไม้ไทย   

     ขอ้มูลจากการแบบสอบจาํนวน 220 ชุดไดข้อ้สรุปดงัน้ี   ผลการศึกษาดา้นพฤติกรรม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายรุะหว่าง 31-40 ปี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดม้ากกว่า 35,000 บาทต่อเดือน และ

จบการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่เคยใชแ้บบเพอร์ฟูม (Perfume) กล่ินดอกมะลิ ใชป้ระโยชน์ในการเสริมบุคลิคภาพ 

เลือกใชช้นิดขวดแกว้แบบฉีด ขนาด 50 มิลลิลิตร และซ้ือเดือนละ 1 คร้ัง จากเคาเตอร์แบรนด์ตามหา้งสรรสินคา้   ใน

ดา้นทศันคติ ในดา้นความรู้สึกเชิงบวก เห็นดว้ยกบัความรู้สึกผ่อนคลาย ความรู้สึกเชิงลบ ไม่เห็นดว้ยกบัความรู้สึกผิด 

เม่ือไดก้ล่ิน ดา้นการรับรู้ดา้นคุณภาพ กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ย ต่อความเป็นธรรมชาติ  ดา้นความรู้สึกประสาทสัมผสั

ทัว่ไป กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ย กบันํ้ามนัหอมระเหยเป็นกล่ินท่ีดี  ดา้นความรู้สึกและพฤติกรรมเม่ือใชน้ํ้ ามนัหอมระเหย 

พบวา่ กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ย เม่ือรู้สึกดีจึงบอกต่อ ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัมาก

ท่ีสุดในดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) คือ คุณภาพการผลิต วนัหมดอายุ คุณประโยชน์ ในดา้นราคา(Price) กลุ่มตวัอย่างให้

ความสาํคญัมากท่ีสุดกบัราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  ในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญั

มากท่ีสุดกบั การสั่งซ้ือไดง่้าย ในดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากกบั การมี

แพ็คเกจ ส่วนลด  ในดา้นความชอบวตัถุดิบ พบว่า ดอกมะลิ ชอบมากท่ีสุด ดอกโมกชอบมาก และดอกจาํปีชอบปาน

กลาง นาํขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ ์สรุปไดท้ั้งหมด 3 แนวคิด ไดแ้ก่  

แนวความคิดผลติภัณฑ์ที ่1  นํา้มันหอมระเหยจากดอกไม้ไทย  กลิน่ดอกมะล ิดัง รูปที ่10 (A) 

     นํ้ามนัหอมระเหย กล่ินดอกมะลิ ขนาด 50 มิลลิลิตร เป็นนํ้ ามนัหอมระเหยจากธรรมชาติ บรรจุในขวดแกว้สีนํ้าเงิน 

แบบฉีด ขนาด 50 มิลลิลิตร  ราคาประมาณ 950 บาทต่อขวด  บรรจุกล่องกระดาษสีดาํ เคลือบมนั กนันํ้า ภายในบุดว้ย

กาํมะหยี่ 

 แนวความคิดผลติภัณฑ์ที ่2  นํา้มันหอมระเหยจากดอกไม้ไทย  กลิน่ดอกโมก รูปที ่10 (B) 

     นํ้ามนัหอมระเหย กล่ินดอกโมก   ขนาด 50 มิลลิลิตร เป็นนํ้ามนัหอมระเหยจากธรรมชาติ บรรจุในขวดแกว้แบบ

ฉีดอย่างดี  สีแดง ขนาด 50 มิลลิลิตร ประมาณ ราคา  950 บาทต่อขวด  บรรจุกล่องกระดาษ สีดาํ  เคลือบมนักนันํ้ า 

ภายในบุดว้ยกาํมะหยี่ 

 แนวความคิดผลติภัณฑ์ที ่3  นํา้มันหอมระเหยจากดอกไม้ไทย  กลิน่จําปี รูปที ่10 (C) 

     นํ้ามนัหอมระเหย กล่ินดอกจาํปี  ขนาด 50 มิลลิลิตร เป็นนํ้ามนัหอมระเหยจากธรรมชาติ บรรจุในขวดแกว้แบบ

ฉีดอย่างดี  สีม่วง ขนาด 50 มิลลิลิตร ประมาณ ราคา  950 บาทต่อขวด  บรรจุกล่องกระดาษสีขาว - แดง  เคลือบมนั  

กนันํ้า ภายในบุดว้ยกาํมะหยี่ 
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     จากนั้นก็นาํแนวคิดผลิตภณัฑ์ทั้ง 3 แนวคิดไปทาํการทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ ์ โดยการทาํแบบสอบถามเพ่ือ

สาํรวจจากกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑท์ั้งส้ิน 70 คน โดยใหผู้บ้ริโภคพิจารณาวา่หากมีผลิตภณัฑต์ามแนวคิดดงักล่าวทั้ง 

3 แนวความคิดวางจาํหน่ายในร้านท่ีผูบ้ริโภคเคยซ้ือประจาํ   สนใจจะซ้ือหรือไม่  โดยใชม้าตรความตั้งใจซ้ือ 5 

ระดบั  ตั้งแต่ซ้ือแน่นอน จนถึงไม่ซ้ือแน่นอน  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา แสดงค่าเฉล่ีย  

  

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา         

     5.1.1 ผลศึกษาพฤติกรรม ทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ ามนั

หอม  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง   คิดเป็นร้อยละ 64.5  ช่วงอายุ 31 – 40 ปี    คิดเป็นร้อยละ อาชีพ

พนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียมากกว่า 35,000 บาท ระดับปริญญาตรี  ผลการศึกษาดา้นพฤติกรรม กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์มากท่ีสุด คือกลุ่มท่ีเคยใชน้ํ้ ามนัหอมระเหยจากธรรมชาติ และมีประสบการณ์ในการใช้

นํ้ามนัหอมระเหยชนิดท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอลพ์บมากท่ีสุดคือ  Perfume ท่ีมีความเขม้ขน้ของ แอลกอฮอล ์70 - 

75 %  ใส่ใหญ่เลือกใชก้ล่ิน ดอกมะลิ โดยเลือกคุณประโยชน์ในการใชก้ล่ินเพ่ือเสริม ชนิดของบรรจุภณัฑ์ท่ีใช ้  

เป็นชนิดขวดแกว้แบบฉีด  ขนาด 50 มิลลิลิตร โดยซ้ือคร้ังละ 1 ขวด ซ้ือ 12 เดือนต่อคร้ัง   เลือกซ้ือจากเคาเตอร์แบ

รนด์ตามห้างสรรพสินค้า  ตัวเองเป็นคนตดัสินใจเลือกซ้ือ แหล่งท่ีมาของขอ้มูล ได้มาจากอินเตอร์เน็ต ผลจาก

การศึกษา ทศันคติดา้นความรู้สึกเชิงบวก   พบว่า เห็นดว้ยอย่างยิ่งเม่ือใชแ้ลว้ฉนัรู้สึกผ่อนคลายเม่ือไดก้ล่ินนํ้ ามนั

หอมระเหย  ผลจากการศึกษา ทศันคติดา้นความรู้สึกเชิงลบ  พบว่า ไม่เห็นดว้ย กบัความรู้สึกท่ีผิดเม่ือไดก้ล่ินนํ้ามนั

หอมระเหย  ผลจากการศึกษา ทศันคติความรับรู้ในดา้นคุณภาพนํ้ามนัหอมระเหย  เห็นดว้ย นํ้ามนัหอมระเหยท่ีเป็น

นํ้ามนัหอมระเหยจากธรรมชาติ ผลจากการศึกษา ทศันคติความรู้สึกประสาทสัมผสัทัว่ไป  เห็นดว้ย  เพราะนํ้ามนั

หอมระเหยเป็นกล่ินท่ีดี ผลจากการศึกษา ทศันคติความรู้สึกและพฤติกรรม เห็นดว้ย เม่ือรู้สึกดี กจ็ะบอกต่อ ผลจาก

การศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ส่ิงท่ีสาํคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ คุณภาพสินคา้ของ     

ดา้นราคา (Price)  ให้ความสําคญัมากท่ีสุด  เร่ืองราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)  

ความสาํคญัมากท่ีสุด เร่ือง สั่งซ้ือไดง่้าย   ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) ใหค้วาม สาํคญัมาก เร่ืองการจดัแพต็เกจ 

ส่วนลด ผลจากการศึกษาขอ้มูลความชอบวตัถุดิบท่ีใชส้กดันํ้ ามนัหอมระเหย ในระดบัความชอบมากท่ีสุดไดแ้ก่ 

ดอกมะลิ   

     5.1.2 สร้างและทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัหอมระเหยจากดอกไมไ้ทย   ผลจากการสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ ์

และทาํการทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ ์โดยใช ้แบบสอบถามใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 70 คน   

                       
                              (A)                                                 (B)                                              (C) 

รูปที่ 10  แนวคิดผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหอมระเหยจากดอกมะลิ (A) โมก (B) และจาํปี  (C) 
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     กล่ินดอกมะลิ มีความสนใจระดบัซ้ือแน่นอนและอาจจะซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 58.5  ดอกโมก มีความสนใจระดบั

ซ้ือแน่นอนและอาจจะซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 62.9  และดอกจาํปี มีความสนใจระดบัซ้ือแน่นอนและอาจจะซ้ือ คิดเป็น

ร้อยละ 47.2 ดงันั้นจึงเลือกดอกมะลิและดอกโมกสาํหรับการพฒันาเป็นผลิตภณัฑต่์อไป 

 
รูปที ่10  ความสนใจซ้ือตามแนวความคิดผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหอมระเหยจากดอกไมไ้ทย   

5.2 ข้อแนะนํา 

     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี คือผูท่ี้เคยใชน้ํ้ ามนัหอมระเหย ในจงัหวดัขอนแก่นซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมตลาด

เป้าหมายสาํหรับผลิตภณัฑท่ี์จะพฒันาต่อไปในอนาคต  การเพ่ิมกลุ่มตวัอย่างเป็นบุคคลทัว่ไป ท่ียงัไม่เคยใชน้ํ้ ามนั

หอมระเหยอาจจะทาํให้ไดข้อ้มูลอีกดา้นหน่ึง  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัทุกคน ทุก

เพศ ทุกวยั ทาํใหมี้กลุ่มเป้าหมายกวา้งข้ึน เพ่ิมโอกาสในการขยายตลาดมากยิ่งข้ึน  

     ในการศึกษา จะเห็นไดว้่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัหอมระเหยจากดอกไมไ้ทย ในดา้นการ

ช่วยลดอาการคล่ืนไสแ้ละคุณค่าทางโภชนาการค่อนขา้งนอ้ย ดงันั้นเพ่ือการพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นท่ียอมรับในการ

เพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการและคุณประโยชน์ดา้นการช่วยลดอาการคล่ืนไส้ จะตอ้งพฒันาทุกดา้นควบคู่กนัไปใน

แนวทางเดียวกนั ทั้งทางดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด เช่น 

การใชด้อกไมไ้ทยชนิดอ่ืนๆ มาเป็นส่วนผสม เพ่ือให้เกิดกล่ินใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดการยอมรับมากยิ่งข้ึน ออกแบบ

บรรจุภณัฑ ์ใหมี้ความทนัสมยั น่าสนใจมากยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นการดึงดูดใหก้ลุ่มวยัรุ่นหนัมาสนใจนํ้ามนัหอมระเหยจาก

ดอกไมไ้ทย รวมถึงมีการส่งเสริมการตลาดใหมี้ความหลากหลายช่องทาง และสมํ่าเสมอ เช่น การออกแสดงสินคา้

ตามหา้งสรรพสินคา้ การแจกตวัอยา่งทดลองใช ้การจดัส่วนลด เป็นตน้ 

     ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูศึ้กษาจะทําการศึกษาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ทั้ งจาํนวนและพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัหอมระเหย เพ่ือใหท้ราบขอ้มูลท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะทาํให้การพฒันาผลิตภณัฑต์รงตามความ

ตอ้งการ และตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

ดอกมะลิ ดอกโมก ดอกจาํปี

ความสนใจซ้ือ 58.5 62.9 47.2
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ผลกระทบจากประโยชน์การมีส่วนร่วมในสังคมออนไลน์บนเพจเฟชบุ๊ก มีผลต่อ 

ระดบัการสะท้อนกลบัในแบรนด์ (Brand Resonance) โดยมีการส่ือสาร 

แบบบอกต่อเป็นตวัแปรส่งผ่าน 

The Impact of the Participation Benefits from Facebook on Brand Resonance 

by Using Word of Mouth Mediator variable 

ทศัดาว  ล้อมลาย*0

*   ธงชัย  ศรีวรรธนะ** 

Tasdaw Lomlay*  Thongchai Srivardhana ** 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีศึกษาและทาํการพิสูจนโ์มเดลสมการโครงสร้างโดยมีประโยชนก์ารมีส่วนร่วมในสงัคมออนไลน์บนเพจ

เฟชบุ๊กเป็นตวัแปรอิสระ ปัจจยัทางการส่ือสารแบบบอกต่อ เป็นตวัแปรส่งผ่านระดบัการสะทอ้นกลบัในแบรนด์

ร้านอาหารเป็นตวัแปรตาม โดยการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามทั้งออฟไลน์และ ออนไลน์จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

412  ชุด (ประกอบดว้ย แบบสํารวจออนไลน์ 127 ชุด และแบบสํารวจภาคสนาม 285 ชุด) ผลการวิจยัพบความ

สอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสร้างตามเกณฑท่ี์ยอมรับได ้(CMIN/DF = 2.556, RMSEA = 0.062, GFI = 0.969, 

CFI = 0.988, AGFI=0.937, NFI=0.981, IFI=0.988, TLI=0.98) ซ่ึงพบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิตวัแปรจากประโยชน์การมี

ส่วนร่วมในสงัคมออนไลนบ์นเพจเฟสบุ๊ก โดยตรงอยูท่ี่ 0.35 และโดยผา่นการส่ือสารแบบบอกต่อ 0.5340  

 

คําสําคัญ  การส่ือสารแบบบอกต่อ, การสะท้อนกลับในแบรนด์ร้านอาหาร, ประโยชน์การมีส่วนร่วมในสังคม

ออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊ก 

 

Abstract 

This research aims to conduct the structural equation model of the relationships to understand online restaurant 

community participation benefits as independent variable, WOM as mediating variables and Brand Resonance as 

dependent variable. Using 412 individuals completed the Online (n= 127) and Offline Surveys (n =285). The results 

show that most of fit indices in the proposed structural equation model are in acceptable levels (e.g. CMIN/DF = 

2.556, RMSEA = 0.062, GFI = 0.969, CFI = 0.988, AGFI=0.937, NFI=0.981, IFI=0.988, TLI=0.98) . The 

standardized path coefficient between benefit and brand resonance 0.35 and effect though WOM is 0.534  

 

 Keywords: WOM, Brand Resonance, Restaurant, Online community participation benefit on Facebook 
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1.  บทนํา 

 

ในสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งดา้นพฤติกรรมและไลฟ์สไตลข์องคนไทยคน

รุ่นใหม่ นิยมอยู่อาศยัตามคอนโดมิเนียมในย่านใจกลางเมืองหรือใกลท่ี้ทาํงานมากข้ึน โดยมีขอ้จาํกดัดา้นสถานท่ี

สาํหรับทาํอาหารทาํใหโ้อกาสในการปรุงอาหารรับประทานเองท่ีบา้นจึงเป็นไปไดน้อ้ย มีขอ้จาํกดัในดา้นเวลาและ

ความสะดวกสบายท่ีสะทอ้นถึงวิถีชีวิตประจาํวนัของผูค้นในสังคมเปล่ียนไป  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบา้นท่ีเป็นทางเลือกใหไ้ดรั้บความนิยมมากข้ึน  

ดว้ยความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีมากข้ึน จึงมีร้านอาหารเปิดให้บริการเป็นจาํนวนมาก ส่งผลใหร้้านอาหารเชน 

ท่ีมีระบบและความสามารถในการแข่งขันได้ขยายตัวอย่างมาก อีกทั้ งแนวโน้มการลงทุนซ้ือเชนใหม่ๆจาก

ต่างประเทศมีสูงข้ึน จึงทาํใหก้ารแข่งขนัระหวา่ง ร้านอาหารเชนมีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Communication and Information Technology) มาใชใ้นการ

ทาํการตลาดจึงเป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากโดยสามารถส่ือสารโตต้อบได ้2 ทาง และช่วยการ

กระจายขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และการบริการจากร้านคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้ พร้อมกบัการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารท่ีรวดเร็ว

และทัว่ถึง หรือแมแ้ต่ลูกคา้เองกมี็การติดต่อส่ือสารท่ีสร้างการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มลูกคา้กนัเอง  เรียกว่า “กลุ่ม

สังคมออนไลน์”  ท่ีมีการพูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างลูกคา้ดว้ยกนั  การบอกต่อ  การรีวิวร้านอาหาร ท่ี

เรียกวา่ การส่ือสารแบบบอกต่อ “ Word of Mouth” ท่ีเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัของลูกคา้ ซ่ึงมีทั้งสอง

ลกัษณะดว้ยกนั มีการส่ือสารแบบพูดกนัจากปากต่อปาก หรือมีการส่ือสารกนัในรูปแบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เป็นการ

ส่ือสารท่ีสาํคญัต่อแบรนดร้์านอาหารในทั้งส้ิน  

รูปแบบการตลาดยุคดิจิทลั (Digital Marketing) ซ่ึงมีหลกัการทาํการตลาดท่ีเขา้ใจง่าย โดยอาศยัส่ือสังคม

ออนไลน์(Social media) เป็นเคร่ืองมือทาํการส่ือสารการตลาด เพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดดี้ โดยการสร้างเพจ 

เฟชบุ๊กร้านอาหารให้มีผูติ้ดตาม มุ่งการสร้างปฎิสัมพนัธ์ ให้เกิดการโตต้อบระหว่างกนั มีการอพัเดตขอ้มูล ความ

สนใจ การรับรู้ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัในความสมัพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน(Madupu,2006)   

นกัการตลาดจึงใชก้ลยทุธ์การส่ือสารน้ี มาพฒันาเป็นกลุ่มลูกคา้ใหเ้ป็นลูกคา้ท่ีมีการสะทอ้นกลบัของแบรนด ์

ท่ีพร้อมจะแชร์ต่อ  และสร้างสังคมออนไลน์บนเพจเฟชบุ๊กใหเ้หมือนกบัสังคมน้ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของลูกคา้

ไปแลว้ แลว้ถา้ลูกคา้กลุ่มน้ีเกิดปฎิสัมพนัธ์เชิงบวก ก็จะสะทอ้นกลบัมาในรูปแบบพฤติกรรมการแสดงออกท่ีลูกคา้

มีต่อแบรนด์ (Brand Resonance) เป็น 4 ระดบัขั้น คือ ระดบัการผูกพนัทางใจหรือสัญญาใจในแบรนด์  ระดบัการ

เขา้ร่วมชุมชนหรือสังคมในแบรนด ์ระดบัความผูกพนัหรือยึดติดในแบรนด ์และระดบัความจงรักภกัดีในแบรนด์

ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุด (Keller ,2013)โดยแต่ละระดบัขั้นจะมีการสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีการเช่ือมโยงระหว่างแบรนด์กบั

พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.เพ่ือศึกษาถึงประโยชนก์ารมีส่วนร่วมในสงัคมออนไลนบ์นเพจเฟชบุ๊กต่อระดบัการสะทอ้นกลบัใน  

แบรนดร้์านอาหาร  

2.เพ่ือศึกษาถึงการส่ือสารแบบบอกต่อท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อระดบัการสะทอ้นกลบัในแบรนด ์  
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3.เพ่ือศึกษาถึงประโยชนก์ารเขา้มามีส่วนร่วมบนเพจเฟชบุ๊กมีอิทธิพลทางออ้มโดยส่งผา่นการส่ือสารแบบ

บอกต่อท่ีมีอิทธิพลรวมท่ีส่งผลต่อการสะทอ้นกลบัในแบรนด ์ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมในสังคมออนไลน์ (Online Community Participation) 

 การสร้างสังคมออนไลน์ท่ีประสบความสาํเร็จ นกัการตลาดตอ้งดึงดูดและสนบัสนุนใหส้มาชิกมีความ

จงรักภกัดีในสังคมออนไลน์นั้นๆ วิธีหน่ึงคือ ตอ้งสร้างประโยชน์ให้เป็นท่ีตอ้งการของสมาชิกในสังคมออนไลน์

นั้นๆ (Wang et al.,2002; Kang et al., 2007) ไดเ้นน้วา่ประโยชนด์งักล่าว ควรจะถูกสร้างข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ ถา้สงัคม

ออนไลน์ไหนไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสมาชิกได้ ก็จะลม้เหลว (Wang et al ,2002) เม่ือสมาชิกได้รับ

ประโยชน์จากการมีส่วนในสังคมออนไลน์ ก็จะมีแนวโนม้จะมีปฎิสัมพนัธ์ในสังคมออนไลน์มากข้ึน (Morgan & 

Hunt 1994) โดยในการศึกษาน้ีจะอา้งอิงการศึกษาของ Juhee Kang (2011) ซ่ึงแบบประโยชน์ท่ีสมาชิกในสังคม

ออนไลนไ์ดรั้บออกเป็น 5 ดา้น คือ 

  1. ดา้นประโยชนด์า้นขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจเลือก    

 2. ประโยชนด์า้นความรู้สึกดา้นจิตใจและแสดงความเป็นตวัตนในสงัคม 

 3. ประโยชนด์า้นความเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 

 4. ประโยชนด์า้นความบนัเทิงและความชอบ  

 5. ประโยชนด์า้นการเงิน 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการส่ือสารแบบบอกต่อ (Word-of-Mouth: WOM) 

 เม่ือมีการส่ือสารระหวา่งบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป จะเกิดการส่งผา่นขอ้มูลซ่ึงหลายคร้ังผูรั้บสารกจ็ะนาํ

ขอ้มูลน้ี ไปส่ือสารกบัผูอ่ื้นต่อไป กลายเป็นการส่ือสารแบบบอกต่อ ในปัจจุบนันกัวิจยัหลายท่านไดใ้ช ้WOM เป็น

หน่ึงในส่วนประกอบของการสร้างความสนใจและการรักษาฐานลูกคา้ เน่ืองจาก WOM มีผลต่อความจงรักภกัดี

ของลูกคา้และเพ่ิมกาํไรใหก้บัธุรกิจ โดย ไดแ้บ่งขอบเขตของการส่ือสาร WOM ออกเป็น 4 หวัขอ้หลกัดงัน้ี 

 1.  ความเขม้ของการส่ือสาร (WOM intensity)    

 2. การส่ือสารดา้นบวก (Positive valence)  

 3. การส่ือสารดา้นลบ (Negative valence)   

 4. เน้ือหาของการส่ือสาร (WOM content) 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการรับรู้คุณค่าตราสินค้าในสายตาของลูกค้า (CBBE) 

  Keller (2013) การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภค คือ ผลกระทบท่ีแตกต่างท่ีลูกคา้ตอบสนองต่อ

การตลาดของแบรนด์ ซ่ึงแบรนด์ท่ีมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภค (CBBE) ในเชิงบวก พบว่า ลูกคา้จะ

พอใจสินคา้ในทิศทางของการตลาดมากกวา่เม่ือไม่แบรนด ์รวมถึงลูกคา้ท่ีมีแนวโนม้จะยอมรับการขยายตวัของแบ

รนด์ และให้ความสําคญักบัการข้ึนราคาน้อยลง และให้ความสําคญักบัช่องทางการจดัจาํหน่ายมากข้ึน ในทาง

กลบักนั แบรนดท่ี์มีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภค ในเชิงลบลูกคา้จะตอบสนองต่อกิจกรรมทางการตลาด

นอ้ยลง เม่ือเทียบกบัแบรนดน์ั้นๆ 
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2.4  แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการสะท้อนกลบัในแบรนด์ (Brand Resonance) 

 เป็นลกัษณะซ่ึงเกิดจากความสัมพนัธ์อย่างเหนียวแน่นระหว่างลูกคา้กบัการสะทอ้นกลบัในแบรนด ์

(Brand Resonance) เป็นธรรมชาติของความสัมพนัธ์ระดบัสูงสุด ซ่ึงลูกคา้ไดมี้ความรู้สึก ถึงความเป็นส่วนหน่ึงของ

แบรนด ์ดว้ย (Keller 2003)จึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา (Brakus et al., 2009; Schmitt, 2009) จากการศึกษาท่ีไดก้ล่าว

มา ไดพ้ฒันา Concept ของการรับรู้ในหลายๆ ดา้นท่ีมีผลต่อประสบการณ์ ท่ีก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่และการสะทอ้น

กลบัในแบรนด์ (Brand Resonance) การสร้างและการรักษาความเช่ือถือของลูกคา้ เป็นหัวใจสําคญัของการรับรู้

คุณค่าแบรนดข์องลูกคา้ ซ่ึงการสะทอ้นกลบัในแบรนดแ์บ่งเป็น 4 ระดบั  

 1. ความผกูพนัหรือสัญญาใจในแบรนด ์(Brand Engagement) 

 2. ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนหรือสงัคมแบรนด ์(Brand Community) 

 3. ความผกูพนัหรือยึดติดทางอารมณ์ (Brand Attachment) 

 4. ความจงรักภกัดี (Brand Loyalty) 

 

กรอบงานวิจยั 

ผลกระทบจากประโยชน์การมีส่วนรวมในสังคมออนไลน์บนเพจเฟชบุ๊กมผีลต่อระดบัการสะท้อนกลบัใน 

แบรนด์ร้านอาหารที่ให้บริการหลากหลายสาขาโดยมกีารส่ือสารแบบบอกต่อเป็นตวัแปรส่งผ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1  กรอบงานวจิยั 

 

3.  วธีิการศึกษา 

 

 3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ผูวิ้จยัจึงทาํการศึกษากลุ่มลูกคา้ร้านอาหาร (Restaurants) ท่ีเขา้มามีส่วนร่วมบนเพจเฟสบุ๊ก ร้านอาหาร  

การศึกษาน้ีเป็นแบบสืบคน้ (Exploratory) โดยอาศยัการตรวจสอบและการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบทุติยภูมิจากขอ้มูล

รายงานวิจยั (Literature Review) หนังสือ และบทความจากเวบ็ไซต์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง (Survey method)  เป็นแบบ

ประโยชน์การเข้ามามีส่วน 

ร่วมบนเพจเฟชบุ๊ก 

1. Functional 

2. Psychological 

3. Social 

4. Hedonic 

5. Monetary             

 

  Juhee Kang ,2011 

 

   

                        

การส่ือสารและการบอกต่อ 

(WOM) 

1. WOM intensity   

2. Positive valence   

3. Negative valence  

4. WOM content  

                   Isabelle Goyette ,2010 

 

ระดบัการสะท้อนกลับในแบรนด์ 

 (Brand Resonance) 

1. Brand Engagement 

2. Brand Community 

3. Brand Attachment 

4. Brand Loyalty 

              Kevin Lane Keller, 2013 
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อาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) ท่ีมีทั้ งการออกแบบสอบถาม 2 รูปแบบ 1) ผ่านทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ  2) แบบสอบถามท่ีเก็บขอ้มูลจากภาคสนาม รวมทั้งส้ิน 412 ชุด โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล

เพ่ือการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วมบนเเพจเฟชบุ๊กร้านอาหาร และเก็บขอ้มูลระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 

29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559  ระยะเวลา 2 เดือน 

 3.2  ตวัแปรที่ใช้ในการวจิยัประกอบด้วย 

  ตวัแปรอิสระ ประโยชน์และขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจเลือก, ความรู้สึกดา้นจิตใจและแสดงความเป็น

ตวัตนในสงัคม,ความเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม,ความบนัเทิงและความชอบ,ประโยชนด์า้นการเงิน 

  ตวัแปรตาม การสะทอ้นกลบัของแบรนด์,ระดบัขั้นของการเขา้ร่วมชุมชนหรือสังคมท่ีมีต่อแบรนด์

ร้านอาหารท่ีมีสาขาบนเพจเฟชบุ๊ก, ระดบัขั้นของความผูกพนัท่ีมีต่อแบรนดร้์านอาหารท่ีมีสาขาบนเพจเฟชบุ๊ก และ 

ระดบัขั้นของความจงรักภกัดีท่ีมีต่อแบรนดร้์านอาหารท่ีมีสาขาบนเพจเฟชบุ๊ก 

  ตวัแปรส่งผ่าน  การส่ือสารและการบอกต่อ ความเขม้ของการส่ือสาร,การส่ือสารดา้นบวก,การส่ือสาร

ดา้นลบ และ เน้ือหาของการส่ือสาร 

 3.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

  การวิจยัในคร้ังน้ีคือ การวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก

เอกสาร ตาํรา ผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีครอบคลุมเน้ือหา ซ่ึงวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ีไดอ้อกแบบคาํถามโดย

แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล  

 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลการมีส่วนร่วมในสังคมออนไลน์บนเพจเฟชบุ๊กของร้านอาหาร  

 แบบสอบถามเก่ียวกบัการส่ือสารแบบบอกต่อของร้านอาหารบนเพจเฟชบุ๊ก  

 แบบสอบถามเก่ียวกบั ระดบัการสะทอ้นกลบัในแบรนดร้์านอาหารท่ีคุณชอบและมีส่วนร่วมบนเพจ 

เฟชบุ๊ก  

 3.4  การทดสอบเคร่ืองมือ 

  ผูวิ้จยัไดส้ร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดการศึกษา และใชก้ารทดสอบเคร่ืองมือโดยทดสอบความ

ถูกตอ้งของเน้ือหา และความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม ดงัน้ี 

  1.  การหาความเท่ียงตรง (Validity)  ไดท้ดสอบและพิจารณาเน้ือหาของแบบทดสอบให้ ครอบคลุม

ปัจจยัท่ีสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานในการวิจยัหรือไม่ ซ่ึงเป็นการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

และความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยนําแบบสอบถามไปเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร และนาํคาํแนะนาํต่างๆ มาปรับปรุง

แกไ้ขเพ่ือใหแ้บบสอบถามมีความถูกตอ้งและตรงกบัวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษา 

 2. การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) เพ่ือใหแ้น่ใจว่าคาํถามมีความน่าเช่ือถือในเชิงสถิติ วิธีการ

ตรวจสอบ กระทําโดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะคลา้ยคลึงกับ

ประชากรท่ีจะทาํการศึกษาร้อยละ 10 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดหรือเท่ากบัจาํนวน 40 ชุด (Iacobucci and Churchill, 

2010) เพ่ือทดสอบว่าคาํถามในแต่ละขอ้ในแบบสอบถามสามารถส่ือความหมายไดต้รงตามท่ีผูวิ้จยัไดก้าํหนดไว้

หรือไม่ หลงัจากนั้นนาํแบบสอบถามไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลและทดสอบดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือหาค่า
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สัมประสิทธ์ิอลัฟ่า  (Alpha Coefficient) ไดค่้าคอมบาคอลัฟ่า(cronbach’s Alpha ) 0.948   เป็นค่า  ณ ระดบัความ

เช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.948  ซ่ึงนบัว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือสูงเพียงพอ สามารถนาํไปใชเ้ก็บ

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือท่ีจาํดาํเนินการวิจยัต่อไปได ้

 

4.  ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

 จากการสร้างแบบจาํลองไดพ้บว่าประโยชน์ดา้นจิตวิทยาและดา้นการเงินมีผลนอ้ย และ การบอกต่อ

เชิงลบมีผลต่อนอ้ยและเม่ือนาํตวัแปรเหล่าน้ีออกจากแบบจาํลองทาํให้แบบจาํลองมีความสอดคลอ้งกนัมากข้ึนจึง

นาํเสนอแบบจาํลองท่ีไดต้ดัตวัแปรดงักล่าวออก  

 สาํหรับการตรวจสอบมาตรวดัสาํหรับตวัแปรในงานวิจยัน้ี เป็นการปรับปรุงมาตรวดัทั้งหมดจากงานวิจยั

ท่ีมีการตีพิมพใ์นระดบันานาชาติ ดงันั้นมาตรวดัจึงมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) นอกจากน้ีใน

เบ้ืองตน้ไดท้าํการทดสอบค่าความน่าเช่ือถือ (Reliability) ดว้ยการคาํนวณค่า Cronbach’s Alpha ตามท่ีไดแ้สดงใน

ตารางท่ี 1 พบวา่ค่า Cronbach’s Alphas ทั้งหมดอยูร่ะหวา่ง 0.82 ถึง 0.91 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีน่าพึงพอใจสาํหรับค่าความ

สอดคลอ้งภายในระหวา่งตวัแปร (Cronbach, 1970)  สาํหรับค่าความเท่ียงตรงนอกเหนือจาก Content Validity ท่ีได้

กล่าวไปแลว้ งานวิจยัน้ีไดท้ดสอบค่า Convergent Validity หรือค่าความเท่ียงตรงเชิงสอดคลอ้งของมาตรวดั (Larcher 

,1981) พบวา่ค่า Average Variance Explained (AVE) ของแต่ละตวัแปรท่ีสนใจศึกษา (Latent Variables) มีค่าสูงกวา่ 

0.50 (แสดงผลในตารางท่ี 1) แสดงใหเ้ห็นวา่มาตรวดัโดยเฉล่ียของแต่ละขอ้คาํถามมีความสามารถในการวดัค่าตวั

แปรท่ีมีระดบัความเท่ียงตรงผา่นเกณฑท่ี์ยอมรับ 

 

ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติต่างๆสาํหรับการวดัตวัแปรท่ีศึกษา  

            (n=412) 

ตวัแปรท่ีศึกษา จาํนวน

องคป์ระกอบ 

ค่าครอนบาค ค่า AVE 

ประโยชนก์ารเขา้มามีส่วนร่วมบนเพจเฟชบุ๊ก 

การส่ือสารแบบบอกต่อ 

ระดบัการสะทอ้นกลบัในแบรนด ์

3 

3 

4 

0.82 

0.90 

0.91 

0.53 

0.75 

0.71 

 

ผลการวจิยั 

จากการวิเคราะห์ผลกระทบจากประโยชนก์ารมีส่วนร่วมในสังคมออนไลนบ์นเพจเฟชบุ๊กมีผลต่อระดบัการ

สะทอ้นกลบัในแบรนด ์(Brand Resonance) ร้านอาหารท่ีมีสาขาของผูบ้ริโภคโดยมีการส่ือสารแบบบอกต่อเป็น 

ตวัแปรแทรกซอ้นดว้ยโดยใชโ้ปรแกรม AMOS 22 สร้างแบบจาํลองความสัมพนัธ์ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ไดแ้บบจาํลองตามภาพ 
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รูปที่ 2   โมเดลสมการโครงสร้าง 

 

 ผลการทดสอบสมการโครงสร้างสาํหรับโมเดลท่ีทาํการทดสอบ พบวา่ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Fit Indices) 

มี ค่ าดัง ต่ อ ไป น้ี  คื อ  CMIN/DF = 2.556, RMSEA =  0.062, GFI = 0.969, CFI = 0.988  AGFI=0.937 FI=0.981 

IFI=0.988 TLI=0.98 RFI=0.968 จึงเห็นไดว้า่โครงสร้างแบบจาํลองน้ีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเขิงประจกัษ ์

ผลการวิจยัสนบัสนุนขอ้สมมุติฐานท่ี 1 ประโยชน์การเขา้มามีส่วนร่วมบนเพจเฟชบุ๊กมีอิทธิพลโดยตรงต่อ

การสะทอ้นกลบัในแบรนด์(Brand Resonance) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิแสดงอิทธิพลจากตวัแปรตน้ไปยงัตวัแปร

ดงักล่าวเท่ากบั 0.35 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีp< 0.05 

ผลการวิจยัสนบัสนุนขอ้สมมุติฐานท่ี 2 การส่ือสารแบบบอกต่อท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อระดบัการสะทอ้น

กลบัในแบรนด ์ (Brand Resonance) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิแสดงอิทธิพลจากตวัแปรตน้ไปยงัตวัแปรดงักล่าวเท่ากบั 

0.60 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีp < 0.05 

ผลการวิจยัสนบัสนุนขอ้สมมุติฐานท่ี 3 ประโยชน์การเขา้มามีส่วนร่วมบนเพจเฟชบุ๊กมีอิทธิพลทางออ้มโดย

ส่งผ่านการส่ือสารแบบบอกต่อท่ีมีอิทธิพลรวมท่ีส่งผลต่อการสะทอ้นกลบัในแบรนด ์(Brand Resonance) โดยมีค่า

สมัประสิทธ์ิแสดงอิทธิพลจากตวัแปรตน้ไปยงัตวัแปรดงักล่าวเท่ากบั 0.53 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีp < 0.05 

ซ่ึงเม่ือรวมอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มของ ประโยชน์การเขา้มามีส่วนร่วมบนเพจเฟชบุ๊กจะมีอิทธิพล

รวมเท่ากบั 0.88 โดยเป็นผลจากอิทธิพลโดยตรง 0.35 จากอิทธิพลโดยออ้ม 0.53 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

 จากผลการศึกษาจะเห็นไดว้่าร้านอาหารไดใ้ชป้ระโยชน์จากสังคมออนไลนใ์นการส่งเสริมระดบัความสมัพนัธ์

ท่ีใกลชิ้ดระหว่างแบรนด์กบัลูกคา้ได้อย่างมีนัยสําคญั ผูวิ้จยัเสนอว่าหากร้านอาหารใช้กลยุทธ์การส่ือสารทาง

การตลาดผ่านทางสังคมออนไลน์บนเฟจเฟสบุ๊กควรเนน้ไปท่ีการบอกต่อเชิงบวก และ ประโยชน์ดา้นขอ้มูลเพ่ือ

การตดัสินใจเลือก จะเป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการลูกคา้มีการสะทอ้นกลบัในแบรนด์ท่ีเป็นความสัมพนัธ์ในเชิงบวก

มากข้ึน 
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 จากการศึกษาคร้ังน้ีเสนอว่าร้านอาหารควรเนน้ปฎิสัมพนัธ์ของการส่ือสารในประโยชน์ดา้นขอ้มูลเพ่ือการ

ตดัสินใจเลือกจะทาํให้ลูกคา้เกิดการบอกต่อในแบรนด์ และจะส่งผลต่อระดับการสะท้อนกลบัในแบรนด์ของ

ร้านอาหารท่ีเพ่ิมมากข้ึน เป็นอีกทางหน่ึงในการสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัแบรนดข์องร้านอาหาร 

 จากขอ้มูลการศึกษาในส่วนของ การบอกต่อ จะพบวา่การบอกต่อท่ีมีความสมัพนัต่อการสะทอ้นกลบัใน

แบรนดอ์ยา่งเห็นไดช้ดั การส่งเสริมการบอกต่อเชิงบวก ในรูปแบบต่างๆ ทั้งผา่นรูปภาพ และคาํพูดจึงเป็นอีก

ช่องทางท่ีสาํคญัร้านอาหารจึงสามารถใหก้ารสร้างบรรยากาศท่ีเหมาะกบัการถ่ายภาพ หรือ การบอกเล่าเพ่ือ

สนบัสนุนการบอกต่อใหแ้ก่ลูกคา้ รวมถึงการเสนอโปรโมชัน่ท่ีจูงใจในการซ้ือ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ใหค้วามสนใจและ

ยินดีบอกต่อกบัผูบ้ริโภคท่านอ่ืนเป็นการสนบัสนุนการสร้างการบอกต่อ และจะส่งผลใหลู้กคา้มีปฏิสมัพนักบัแบ

รนดม์ากข้ึนและสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ใหก้บัแบรนดใ์นอีกทางหน่ึงดว้ย 

 ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีมาจากลูกคา้ดว้ยกนัจะไดค้วามเช่ือถือจากลูกคา้ท่านอ่ืน และ ลูกคา้รายใหม่ๆมากกวา่ การให้

ขอ้มูลท่ีมาจากร้านโดยตรง ดงันั้นหากร้านอาหารเนน้การสนบัสนุนการบอกต่อในเชิงบวกใหก้บักลุ่มลูกคา้ได้

ส่ือสารกนัเอง จะเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเพ่ิมระดบัความน่าเช่ือถือมาก  
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การสร้างความรู้ จดัเกบ็ความรู้และถ่ายโอนความรู้เพ่ือความสําเร็จในการส่งต่อธุรกจิ

ครอบครัว 

Knowledge Creation Accumulation and Transfer for Family Business 
Succession 

ทพิย์อปัสร ชูเกยีรติเมธา1 ยุรพร ศุทธรัตน์2 และ พทิวสั เอื้อสังคมเศรษฐ์3 

Tipapsorn Chukiatmetha Yuraporn Sudharatna and Pittawat Ueasangkomsate 

 

บทคัดย่อ 

ธุรกิจครอบครัวเป็นธุรกิจท่ีมีความสําคญัในระบบเศรษฐกิจ ในความเป็นจริงนั้นธุรกิจขนาดใหญ่ในโลกหลายธุรกิจ

เร่ิมตน้มาจากการเป็นธุรกิจครอบครัว การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการส่ง

ต่อธุรกิจครอบครัว เน่ืองจากอตัราการอยู่รอดของธุรกิจหลงัการส่งต่อมีโอกาสสําเร็จท่ีตํ่ามากในแต่ละช่วงอาย ุโดย

ทาํการศึกษาธุรกิจครอบครัวท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย ์จาํนวน 211 บริษทั โดยใชแ้บบสอบถามในการสํารวจทั้งหมด

ของธุรกิจท่ีเขา้เกณฑคื์อเป็นธุรกิจท่ีมีบุคคลในครอบครัวเดียวกนัถือหุน้รวมกนัเกินร้อยละ 51 และทาํการสุ่มสัมภาษณ์

ผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัดงักล่าว โดยใชส้ถิติเชิงพรรณาในการอธิบายลกัษณะของความคิดเห็นท่ีมีเก่ียวกบั ปัญหาการ

สืบทอด การสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้ การถ่ายโอนความรู้ แผนการสืบทอด และใชส้ถิติเชิงอนุมานในการทอด

ความปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการส่งต่อธุรกิจโดยการใชส้มการโครงสร้าง โดยผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บคือ การสร้าง

ความรู้ จดัเกบ็ความรู้ ถ่ายโอนความรู้ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมอตัราความสาํเร็จในการส่งต่อธุรกิจครอบครัว 
 

คาํสาํคัญ: การสร้างความรู้, การจัดเกบ็ความรู้, การถ่ายโอนความรู้, ธุรกิจครอบครัว 
 

Abstract 

Family Business is an important business to economic system. Most of the large enterprise in the world starting 

from family business. The objectives of this study is to clarify factors affecting family business succession. Since 

it was found that the survival rate of family business is very low after the transferred from generation to another 

generation. The survey research is conducted to the population of this study is 211 family business listed in The 

Stock Exchange of Thailand and management in depth interview is applied. Descriptive statistics is used to describe 

the nature of comment relating to inheritance problems,Knowledge creation accumulation and transfer, succession 

plan. Additionally inferential statistic is used to predict the factors that affecting the success of business succession 

by Structural Equation Modeling. The expected result will be the increase of survival rate of family business 

transfer to next generation applying the said  Knowledge creation accumulation and transfer. 

Keywords: Knowledge Creation Knowledge Accumulation Knowledge Transfer Family Business 

 

*นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลย ัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10900 email: tipapsorn@hotmail.com                                              

**อาจารยประจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10900 email: fbusyps@ku.ac.th                                                         

***อาจารยประจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10900 email: pittawat.u@ku.ac.th                                                   

mailto:tipapsorn@hotmail.com
mailto:fbusyps@ku.ac.th
mailto:pittawat.u@ku.ac.th


การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                                                 594 

 

1.บทนํา 

 

ธุรกิจครอบครัว เป็นปัจจยัท่ีสําคญัประการหน่ึงในการขบัเคล่ือนธุรกิจในปัจจุบนั เพราะถูกจดัให้เป็น

ส่วนประกอบขนาดย่อยในระบบเศรษฐกิจของทุกๆประเทศ และเป็นธุรกิจท่ีมีรูปแบบท่ีเหมือนกนัทัว่โลก ทั้งยงั

เป็นธุรกิจเร่ิมตน้และพฒันาต่อยอดไปเป็นสู่การเป็นธุรกิจขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในเวลาต่อมา  นอกจากน้ีจาก

การศึกษาของ  Lank(1994) พบวา่ธุรกิจครอบครัวเป็นฟันเฟืองสาํคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจของทุกประเทศทัว่โลก 

โดยพบว่าร้อยละ 75-90 ของธุรกิจในโลกสามารถจดัอยู่ในหมวดธุรกิจครอบครัว หรือมีการบริหารจดัการโดยคน

ในครอบครัว นอกจากน้ีเม่ือมองแยกส่วนไปในพ้ืนท่ีสาํคญัยงัพบไดว้่าในประเทศสหรัฐอเมริกา อตัราส่วนของ

ธุรกิจครอบครัวนั้นครอบคลุม 2ใน3 ของธุรกิจทั้งหมด ซ่ึงมีมูลค่ามากกวา่คร่ึงหน่ึงของ GDP   

สาํหรับประเทศในแถบเอเชียประมาณร้อยละ75 เป็นธุรกิจครอบครัว หรือมีการบริหารธุรกิจภายใตก้ารสั่ง

การของคนในครอบครัวไม่ทางตรงก็ทางอ้อม (Montgomery and Sinclair, 2000) ส่วนในประเทศไทย ธุรกิจ

ครอบครัวมีประมาณร้อยละ 80 (สาํนกัพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2559; ตลาดหลกัทรัพย ์

แห่งประเทศไทย, 2550) แต่จากผลการวิจยัของ (Poutziousris, 2000; lbrahim et al., 2003) ธุรกิจเหล่าน้ีเม่ือทาํการ

ส่งต่อไปยงัรุ่นต่อไปพบว่ามีเพียง 1ใน 3 เท่านั้นท่ีสามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้และเม่ือสืบต่อไปยงัรุ่นท่ีสามจะ

สาํเร็จเพียง 1 ใน 3 เช่นกนั สอดคลอ้งกบัธงชยั สันติวงษ ์(2546) ท่ีกล่าวว่า ธุรกิจครอบครัวจะเติบโตไดไ้ม่เกินสาม

ช่วงอายคุน  ทาํใหเ้กิดความทา้ทายอยา่งมากต่อเจา้ของธุรกิจในปัจจุบนัในการแกปั้ญหาน้ี  

Chirico (2008) กล่าวว่าหน่ึงในเหตุผลของความลม้เหลวจากการส่งต่อของธุรกิจครอบครัวอาจจะเป็นเพราะ

ขาดความสามารถหรือความตั้งใจในการมีส่วนร่วมของกระบวนการสืบทอดการสร้างความรู้ เก็บความรู้และถ่ายทอด

ความรู้จากคนรุ่นหน่ึงไปอีกรุ่นหน่ึง การจัดการความรู้จะช่วยให้นําความรู้ท่ีมีในธุรกิจมาให้เกิดประโยชน์ตาม

สถานการณ์ท่ีเผชิญ โดยไม่ตอ้งพ่ึงพาในตวับุคลากรเพียงเท่านั้น เพราะจะทาํการรวบรวมความรู้ท่ีกระจายทัว่ไปใน

บริษทั ทั้งในตวับุคลากร ระบบงาน เอกสารต่างๆท่ีสาํคญัรวมกนัเป็นระบบ ทาํใหเ้ม่ือเกิดการถ่ายโอนตาํแหน่งจะไม่มี

ปัญหาการรับช่วง หรือความล่าชา้ในการถ่ายทอดงาน เพราะระบบการจดัเก็บและแบ่งปันขอ้มูลดงักล่าวจะช่วยย่น

ระยะเวลาการปรับตวัและศึกษาขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วข้ึน  Cabrera & Martín (2010, อา้งใน Martínez et al., 2013) กล่าว

ว่าการจดัการความรู้ของธุรกิจครอบครัวควรเน้นบทบาทท่ีสําคญัของผูก่้อตั้ง การเรียนรู้ และการส่งต่อ การแปลง

ความรู้ของแต่ละคนในองค์การ ซ่ึงบางคร้ังเป็นความรู้ท่ีสําคญั การศึกษาของ Brachos et al., 2007 , Zack et al., 2009, 

Chirico et al., 2011 สนบัสนุนขอ้ความขา้งตน้โดยแสดงใหเ้ห็นวา่ ประโยชนห์ลกัในการจดัการความรู้ คือการถ่ายทอด

ความรู้ท่ีจะทาํใหบ้ริษทัอยู่รอดในระยะยาว องคก์ารท่ีมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จะมี

แนวโนม้ท่ีจะอยูร่อดไดม้ากกวา่องคก์ารท่ีมีความสามารถตํ่า เน่ืองจากแผนการส่งต่อธุรกิจครอบครัวแบบดั้งเดิมจะเป็น

การถ่ายทอดระบบธุรกิจการดาํเนินงานต่างๆเพียงเท่านั้น และมกัท่ีจะละเลยทรัพยสิ์นท่ีมีค่ามากทีสุดของบริษทั นัน่คือ

ความรู้ (Harris 2007) โดยขอ้ความดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Marquardt  (2011) ท่ีระบุไวว้่าการจัดเก็บ

ความรู้ท่ีเหมาะสมจะทาํให้องค์การสามารถเก็บรักษาความรู้ซ่ึงคือทุนทางปัญญาท่ีเป็นทรัพยสิ์นขององค์การไวไ้ด ้

เพราะจะทาํใหไ้ม่เกิดการสูญหายเม่ือเกิดการลาออกของพนกังาน นอกจากน้ียงัระบุว่าความรู้ท่ีอยู่ในตวัพนกังานนั้นมี

ความสาํคญัมากกว่าขอ้มูลเอกสารต่างๆเพราะกระจายอยู่ทัว่ไปและสูญหายไดง่้ายหากไม่มีการจดัเก็บท่ีเหมาะสม ทาํ

ใหก้ารจดัเกบ็ความรู้เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอยา่งมากหากตอ้งการรักษาทรัพยากรความรู้ในส่วนน้ีเอาไว ้
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นอกจากน้ี Cabrera-Suarez et al. (2001) ยงัสนับสนุนว่าความรู้ต่างๆท่ีมีจะเป็นตัวช่วยสําหรับการวาง

แผนการถ่ายทอดธุรกิจครอบครัว โดยเป็นกญุแจสาํคญัและเป็นส่ือกลางในการส่งถ่ายธุรกิจครอบครัวใหเ้ป็นไปได้

อย่างราบร่ืนโดย Chirico และ Laurier (2008) กล่าวเสริมว่าการจัดเตรียมการส่งถ่ายข้อมูลบางคร้ังนั้นก็ยงัไม่

เพียงพอและขาดนวตักรรมความรู้ใหม่ทาํใหน้าํไปสู่ความลม้เหลวของบริษทัในการผลกัดนัธุรกิจใหด้าํเนินต่อไป

ขา้งหนา้ ดงันั้น ทาํให้ผูวิ้จยัเกิดความสนใจในการศึกษากรอบแนวคิดในคร้ังน้ีโดย ไดท้าํการศึกษาในเร่ืองการ

จดัเกบ็ความรู้สะสมความรู้ และถ่ายโอนความรู้วา่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการสืบต่อธุรกิจครอบครัวจริง

หรือไม่เพ่ือทาํการวางแผนการวางแนวทางเพ่ือเป็นตวัอยา่งในการพฒันากระบวนการการส่งต่อธุรกิจครอบครัวให้

ประสบความสําเร็จในอตัราท่ีเพ่ิมสูงข้ึนรวมถึงธุรกิจท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงและประสบปัญหาท่ีคลา้ยถึงกนั โดย

มุ่งเนน้พฒันาตวัแปรท่ีส่งผลต่อและพฒันากระบวนการเพ่ือแกปั้ญหาใหล้ดลง 

 

2.การทบทวนวรรณกรรม 

 การจดัการความรู้ หรือ KM ยอ่มาจากคาํวา่ Knowledge Management คือการรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยู่ซ่ึง

กระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาใหเ้ป็นระบบเพ่ือใหทุ้กคนในธุรกิจหรือองคก์าร สามารถเขา้ถึง

ความรู้ พฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้้ นาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการปฎิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้

องคก์ารมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงท่ีสุด การจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือท่ีจะทาํใหเ้กิดการ จดัระบบ เผยแพร่ 

ถ่ายโอนความรู้ท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือให้นาํไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆไดท้นัเวลาและทนัเหตุการณ์ เพ่ือ

วางแผนในเหตุการณ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึน หรือป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาซํ้ าเหมือนในอดีต ซ่ึงจะส่งผลให้การปฎิบติังาน

ของคนในองคก์ารมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยผา่นกระบวนการต่างๆคือ          

              

การสร้างความรู้                                                                                                                                                                                            

  Michael J. Marquardt, EdD (2011) ไดท้าํการศึกษาประเด็นการสร้างความรู้พบว่า ในขณะท่ีการแสวงหา

ความรู้มกัจะเป็นการทาํในรูปแบบการนาํความรู้ท่ีมีนั้นมาปรับใชเ้พ่ือใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆท่ีเผชิญอยู ่แต่การ

สร้างความรู้นั้นจะเป็นการส่งเสริมและพฒันาใหเ้กิดความรู้ใหม่เพ่ิมเติมจากส่ิงเดิมท่ีมีอยู่ การสร้างความรู้ใหม่นั้น

ไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาส่ือสารสนเทศน์ภายนอกเท่านั้น แต่ยงัเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความรู้โดยนยั ซ่ึง

เป็นความรู้เชิงนามธรรมซ่ึงไดม้าจากการไดรั้บความรู้จากการลงมือทาํ หรือการตดัสินใจ สัญชาตญาณของบุคคล 

ดงันั้นการสร้างความรู้จึงเป็นการใชท้รัพยากรต่างๆและความคิด เพ่ือขบัเคล่ือน ดดัแปลง ริเร่ิม ใหเ้กิดนวตักรรม 

เม่ือมีการสร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยการทบทวนความสาํเร็จและความลม้เหลวของตน ดว้ยการประเมินอยา่งเป็นระบบ

รวมทั้งถ่ายโอนและบนัทึกผลท่ีเรียนรู้เอาไวใ้นลกัษณะท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์กบัองค์การ และทาํให้เกิดการ

พฒันาส่ิงใหม่ๆท่ีเกิดจากความลม้เหลวทาํใหก้ลายเป็นเคร่ืองมือสู่ความสาํเร็จในอนาคต นอกจากน้ี Nonaka (2008) 

กล่าววา่บริษทัท่ีประสบความสาํเร็จคือบริษทัท่ีมีการสร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ และเผยแพร่ความรู้นั้นไปทัว่

ทั้งองค์การ รวมทั้งนาํความรู้เหล่านั้นไปใช้การการผลิตเทคโนโลยีและผลิตภณัฑใ์หม่ๆไดอ้ย่างรวดเร็ว และยงั

กล่าวว่าการสร้างความรู้นั้นสามารถถือไดว้่าเป็นสุดยอดกลยุทธ์ท่ีมีความสาํคญัและอยู่เหนือกลยุทธ์ต่างๆท่ีมีของ

บริษทั 
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การจดัเกบ็ความรู้           

 ความรู้เป็นทรัพยาการท่ีมีคุณค่า และจําเป็นอย่างมากในการบริหารงานของธุรกิจในปัจจุบัน อัน

เน่ืองมาจากเป็นปัจจยัท่ีสามารถช่วยในการแกปั้ญหาและตดัสินใจต่างๆ ท่ีจะทาํใหก้ารบริหารเป็นไปอยา่งลุล่วงไม่

ติดขดั โดยมีพ้ืนฐานมาจากความรู้ท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตทั้งของตนเองและผูอ่ื้น ทาํให้เกิดความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนัเม่ือเผชิญกบัปัญหา เม่ือเทียบกบัธุรกิจท่ีเจอปัญหาเดียวกนัแต่ไม่มีความรู้ในเร่ืองท่ีเจอเลยนั้นผลท่ีเกิดมี

แนวโนม้ท่ีจะทาํให้เกิดความสูญเสียของเวลาและทรัพยสิ์นมากกว่าโดยเปรียบเทียบ จากการศึกษาบทความของ     

ภูริชา หิรัญยูปกรณ์ และ ยุรพร ศุทธรัตน์ (2557) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ืองการจดัการระบบความจาํขององค์การ 

สามารถสรุปไดว้่า การสูญหายของความรู้ในองค์การเกิดข้ึนไดจ้ากหลายสาเหตุ และทาํใหมี้แนวโนม้ท่ีจะพบกบั

ความเส่ียงท่ีมีสาเหตุมาจากความเส่ียงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสูญหายของความรู้และทกัษะท่ีสาํคญั รวมทั้ง

ขอ้มูลในประเดน็ของความสมัพนัธ์ท่ีมีมาของลูกคา้ท่ีเคยติดต่อร่วมงานกนัเพราะการจดัเกบ็ความรู้ขององคก์ารท่ีไม่

มีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากเพียงพอ หากมีการจดัเก็บท่ีเหมาะสมจะส่งผลในแง่ของการดึงความรู้มาใชไ้ด้

อย่างรวดเร็วทนัต่อเวลาและมีประสิทธิภาพ Marquardt  (2011) เสนอว่าการทาํระบบการจดัเก็บความรู้นั้นไม่ใช่

เร่ืองท่ีใหม่ มนุษย์ควรมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆในชีวิตประจาํวนัให้เป็นระเบียบว่าอะไรอยู่ตรงไหน จัดเป็น

หมวดหมู่ เพ่ือให้สามารถค้นหาได้ทันเวลาเม่ือมีความต้องการใช้ และเช่ือว่าความรู้ท่ีอยู่กับพนักงานนั้นมี

ความสําคญัมากกว่าแฟ้มงานหรือเอกสารท่ีใชป้ระกอบการทาํงานใดๆก็ตามขององค์การ แต่หลายคนละเลยไป

เพราะเป็นความรู้ท่ีกระจดักระจายอยู่ทัว่ไปไม่เป็นท่ี และอาจจะสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยโดยไม่มีทางรู้ตวัไดเ้ลย 

ถา้ไม่มีการจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบ จึงสรุปไดว้า่การจดัเกบ็ความรู้มีความสาํคญัมากในการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั  

 

การถ่ายโอนความรู้          

 เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารมกัจะเกิดปัญหามากมายตามมา ทั้งในดา้นขอ้มูลท่ีบิดเบือนไปจาก

การตีความท่ีผิดเพ้ียน หรือขอ้มูลขาดหายอนัเน่ืองจากการส่งผ่านขอ้มูลท่ีไม่ครบถว้น ประเด็นดงักล่าวทาํใหก้าร

ถ่ายโอนความรู้ท่ีมีในองค์การพฒันาเขา้มาเป็นปัจจยัหลกัท่ีน่าสนใจในการบริหารธุรกิจภายใตก้ระแสแห่งการ

เปล่ียนแปลงเพ่ือตอบสนองต่อขอ้ผิดพลาดดงักล่าวใหล้ดลงหรือหมดไป โดยการถ่ายโอนท่ีถูกกล่าวถึงน้ีจะถือไดว้่า

มีประสิทธิภาพเม่ือสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ยกตวัอย่างเช่นฝ่ายออกแบบผลิตภณัฑอ์อกแบบ

สินคา้ใหม่ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการหรืออยากใหป้รับปรุงเป็นตน้ จะเห็นไดว้่าการท่ีจะทาํเช่นน้ี

ได ้การถ่ายโอนความรู้นั้นจะตอ้งมีการสนบัสนุนและร่วมมือจากหลายๆฝ่ายเพ่ือใหป้ระสบความสาํเร็จ ดงันั้นการ

ถ่ายโอนความรู้จึงเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถกล่าวไดว้่าเป็นการทาํท่ีง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินกว่าความพยายาม อนัเน่ืองจาก

ในปัจจุบนัการใช้ความรู้ท่ีมีมาเป็นตวัช่วยในการแข่งขนันับว่าเป็นส่ิงจาํเป็นอย่างมาก การปล่อยความรู้ให้สูญ

หายไปจึงเป็นความสูญเสียท่ีเป็นตน้ทุนจากความผิดพลาดทางหน่ึง แมก้ารพฒันาระบบการถ่ายโอนจะมีความ

ยุ่งยากมากมายอนัเน่ืองจากลักษณะความรู้ท่ีมีนั้นแตกต่างกันซ่ึงใช้ลักษณะการถ่ายโอนท่ีแตกต่างกัน หรือ

แมก้ระทัง่ การจดัเกบ็ การแปลความ การลงมือแปลผล แต่ส่ิงท่ีกล่าวมาทั้งหมดนั้นสามารถลดทอนใหส้าํเร็จง่ายข้ึน

ดว้ยความร่วมมือกนัของคนในองคก์าร เพราะความรู้ท่ีถ่ายโอนนั้นกจ็ะไหลเวียนอยูใ่นองคก์ารนัน่เอง 
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แผนการสืบทอดธุรกิจครอบครัว        

 ธุรกิจขนาดใหญ่จาํนวนมากในประเทศไทยมกัจะเป็นของชาวจีน ท่ีเดินทางอพยพมาจากแผน่ดินใหญ่ ใน

ศตวรรษท่ี20 ชาวจีนไดเ้ขา้มาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทยเพ่ือทาํการคา้ขาย เม่ืออยู่ต่อมาไดร้ะยะหน่ึงก็ได้มีปฎิ

สมัพนัธ์ท่ีดีและแน่นแฟ้นข้ึนโดยมีการพฒันาทั้งในดา้นการลงทุนร่วมกนั รวมไปถึงการแต่งงานกบัคนไทยในสมยั

นั้น ทาํใหไ้ดรั้บอิทธิพลท่ีส่งผลต่อค่านิยม รวมถึงไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ทั้งทางศิลปะวฒันะธรรม ความ

เป็นอยู่ และศาสนา ต่อมาหลายๆตระกูลท่ีสืบเช้ือสายมานั้นไดเ้ขา้สู่การพฒันาการจากการคา้ขายธรรมดา เขา้สู่การ

เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ทั้งในระดบัประเทศ และระดบัภูมิภาค นอกจากน้ียงัพบวา่บริษทัจดทะเบียนมากกวา่ 3 ใน 4 มี

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรกท่ีมีมูลค่าหุน้รวมทั้งหมดมากกวา่ร้อยละ 70 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด ทาํใหบ้ริษทันั้น

ยงัคงเสมือนว่าเป็นธุรกิจครอบครัว Suehiro (2001) แบ่งลกัษณะของธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยออกเป็น 2 

กลุ่มหลกั คือธุรกิจแบบผูกขาดอาํนาจ ซ่ึงจะถูกควบคุมการบริหารจดัการโดยผูบ้ริหารครอบครัวเพียงไม่ก่ีคนอยา่ง

เบด็เสร็จ โดยมกัจะพลาดหรือลม้เหลวในการดาํเนินงานธุรกิจในช่วงวิกฤติ และธุรกิจแบบมีนวตักรรม ซ่ึงจะมีการ

บริหารในทางตรงกนัขา้ม ผูน้าํจะบุกเบิกนวตักรรมใหม่ๆและปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป โดย

การลดขนาดขององคก์าร ลดหน้ี หาแหล่งเงินทุนใหม่นอกเหนือจากธนาคาร เช่นการสร้างพนัธมิตรธุรกิจกบัต่างชาติ

เป็นตน้ การถ่ายโอนธุรกิจครอบครัวในปัจจุบนั มีการเตรียมพร้อมกนัมากยิ่งข้ึนเม่ือเกิดการตระหนกัถึงปัญหาท่ีพบ

จากการศึกษาของนกัวิชาการท่ีผา่นมา การเพ่ิมประสิทธิภาพใหก้ารอยูร่อดของการเปล่ียนผา่นการบริหารนั้น ปัจจยัท่ี

ถูกกล่าวถึงเป็นอนัดบัตน้ๆนั่นคือ การวางแผนการสืบทอดท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการวางแผนการสืบทอดนั้นเป็น

ขั้นตอนหน่ึงในกระบวนการสืบทอด ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองโดยเป็นกระบวนการแบบไดนามิกท่ีส่งผ่าน

อาํนาจการควบคุมการบริหารจากสมาชิกครอบครัวคนหน่ึงไปอีกคนหน่ึง (Sharma et al., 2003) มีความซบัซอ้นทาง

อารมณ์ท่ีสูง และตอ้งใชเ้วลาในการพฒันาและวางแผนการจดัการเพ่ือท่ีจะใหป้ระสบความสาํเร็จ (Morris et al., 1997; 

Sharma et al., 2003) โดยมีหลายการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นว่ามีความยากลาํบากในขั้นตอนท่ีเก่ียวกบัการแทรกซ้อน

โดยธรรมชาติของการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจดัการธุรกิจ (Malinen, 2001; Cabrera-Suarez et al., 2001; Chirico 

and Salvato, 2008)  

โดยทัว่ไปธุรกิจครอบครัวมกัจะลม้เหลวหลงัเขา้สู่กระบวนการส่งผ่านอาํนาจการบริหาร โดยขั้นตอนการ

สืบทอดมกัมีความล่าช้าและถูกละเลยความสําคญัจากคนรุ่นก่อน  Sharma (2004) ระบุว่า การส่งต่ออาํนาจการ

บริหารในธุรกิจครอบครัวจะเก่ียวพนักบัการตีความและการบริหารจดัการท่ีเป็นกระบวนการของการสร้าง ถ่ายโอน 

และจดัเก็บความรู้ในการทาํงานท่ีผ่านมา ซ่ึงส่งส่งต่อธุรกิจครอบครัวของประเทศไทยเองก็เช่นกนัท่ีประสบปัญหา

เหล่าน้ี เน่ืองจากไม่ไดมี้การแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีกระทบต่อการเปล่ียนผา่นอาํนาจบริหารเพ่ือทาํการรับมือกบัปัญหา

อยา่งเหมาะสม ส่วนมากอาํนาจการบริหารจะส่งต่อตามสายเลือดโดยไม่ไดเ้ตรียมการล่วงหนา้ท่ีเพียงพอ นอกจากน้ี

ธุรกิจในประเทศไทยส่วนมากมีอายุท่ีค่อนขา้งนอ้ยไม่เกิน100ปีเป็นส่วนมากทาํใหก้ารทบทวนวรรณกรรมในส่วน

น้ีทาํไดย้าก จึงเนน้ไปท่ีการศึกษาธุรกิจในต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนัแต่มีอายขุองธุรกิจท่ียาวนานมากกวา่ 

 จากการศึกษาเบ้ืองตน้นอกจากจะพบว่า กระบวนการสืบทอดนั้นเก่ียวพนักบัความสาํเร็จในการถ่ายโอน

ธุรกิจครอบครัวจากรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึง แต่ส่ิงท่ียงัส่งผลกระทบต่อกระบวนการสืบทอดใหบ้รรลุเป้าหมายได้

ดว้ยดีคือแผนการสืบทอดท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีตวัช่วยท่ีทาํใหแ้ผนการสืบทอดมีประสิทธิภาพนั้นกย็งัมาจาก

การ การสร้างความรู้ จดัเกบ็ความรู้ ถ่ายโอนความรู้ ท่ีมีอยูอ่ยา่งครบถว้นเหมาะสม เม่ือศึกษางานวิจยัของ Rodrigues 
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et al (2014) พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลลพัธ์ของกระบวนการสืบทอด และส่ิงท่ีเป็นความกงัวลเก่ียวกบัแผนการ

สืบทอดประเด็นหลกัๆของเจา้ของธุรกิจในปัจจุบนันัน่คือการถ่ายทอดความรู้ท่ีมีของบรรพบุรุษไปยงัทายาท โดย

ธุรกิจครอบครัวมีแนวโน้มท่ีจะมีการจัดการความรู้ตํ่ากว่าธุรกิจทั่วไป เน่ืองจากมีทรัพยากรทางการเงินและ

ทรัพยากรทัว่ไปขององคก์ารท่ีตํ่ากว่า การขาดการพฒันาการจดัการระบบขอ้มูลเคร่ืองมือและกระบวนการจดัการ

จะกลายเป็นจุดอ่อนท่ีสําคญัของธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือตอ้งเผชิญหนา้กบักระบวนการสืบทอด 

(Wong and Aspinwall, 2004) ดังนั้นลาํดับการสืบทอดจึงถือเป็นแหล่งท่ีสําคญัของการสูญเสียความรู้ในธุรกิจ

ครอบครัว 

กระบวนการสืบทอดจากรุ่นหน่ึงไปอีกรุ่นนั้นจะมีโอกาสและสามารถประสบความสาํเร็จไดเ้พ่ิมข้ึนผ่าน

กระบวนการสร้างองค์ความรู้ การจดัเก็บความรู้ และถ่ายโอนความรู้ (Chirico and Salvato, 2008) เน่ืองจากการ

ถ่ายทอดความรู้เป็นลกัษณะสําคญัท่ีเก่ียวกบัการจดัการดา้นความต่อเน่ืองทางธุรกิจ นอกจากนั้นการโอนและ

แบ่งปันความรู้จะอาํนวยความสะดวกในดา้นความสัมพนัธ์ของการไวว้างใจในตวัผูสื้บทอดและบรรพบุรุษ การ

เช่ือมต่อการบริหารธุรกิจครอบครัวท่ีเขม้แข็งจะปรับปรุงกลไกลการส่งผ่านความรู้ ทาํใหเ้กิดความเช่ือและค่านิยม

ร่วมกนัซ่ึงจะทาํใหเ้กิดการแบ่งปันความรู้มากข้ึน (Zahra et al ., 2007) นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบวา่ การวางแผน

การสืบทอดเป็นจุดสาํคญัท่ีสุดสาํหรับผูน้าํของธุรกิจครอบครัว ในการช่วยใหก้ารสืบทอดประสบความสาํเร็จ โดย

การวางแผนการสืบทอดนั้นควรจะอยู่ในขั้นตอนการถ่ายโอนความรู้ โดยมีหลกัฐานท่ีเช่ือมโยงถึงความใกลชิ้ด

ระหว่างการจดัการความรู้ และการวางแผนการสืบทอด ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการส่งต่อธุรกิจเพ่ือให้มีความ

เหมาะสมและสามารถรับมือไดใ้นสถานการณ์ระยะยาว  

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

Chirico, F.(2007) ศึกษาเร่ือง The Accumulation Process Of Knowledge In Family Firm พบว่า ความรู้จะ

ส่งผลต่อระยะเวลาการดาํเนินงานของธุรกิจครอบครัว อนัเน่ืองมาจากความรู้เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํการจดัเกบ็

เพ่ือใชร่้วมกนัเพ่ือใชต่้อไปในแต่ละรุ่น เม่ือเวลาผ่านไปจึงเป็นความทา้ทายใหม่ท่ีสาํคญั และเป็นส่ิงท่ีทุกธุรกิจตอ้ง

เผชิญในชีวิตประจาํวนั นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมท่ีเพ่ิมสูงข้ึนของผูสื้บทอดธุรกิจและลดลงของบรรพบุรุษทาํให้ 

เม่ือเกิดการถ่ายโอนจริงจะเป็นกระบวนการท่ีใชร้ะยะเวลานาน และยงัพบว่าสาเหตุหลกัในความลม้เหลวของการ

ดาํเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาจากการสํารวจพบว่าเกิดจาก การขาดคุณสมบติัในการจดัการของเจา้ของ

ธุรกิจ และขาดทกัษะความรู้และไม่สนใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอดีตจากการบริการเดิม ถึง ร้อยละ 66 และมีสถิติยืนยนัถึง

ความลม้เหลวของบริษทัครอบครัวจากรุ่นท่ีสองเป็นตน้ไป ในประเด็นท่ีขาดความสามารถ หรือความตั้งใจท่ีจะ

สร้างและแบ่งปันขอ้มูลท่ีเหมาะสมรวมไปถึงความรู้ท่ีจาํเป็นในดา้นต่างๆเพ่ือท่ีจะให้การส่งต่อธุรกิจดาํเนินไปได้

อย่างรวดเร็วและครบถว้นจากรุ่นสู่รุ่น โดยกล่าวเพ่ิมเติมในการศึกษาของ Cabrera-Suarez et al.(2001) ท่ีเนน้ย ํ้าถึง

ความสําคัญของความรู้ท่ีเป็นแหล่งท่ีมาของความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจครอบครัว ซ่ึงถา้พฒันา

ความสามารถในการเก็บและถ่ายโอนความรู้ซ่ึงเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ท่ีสําคัญ จะส่งผลในเชิงบวกกับ

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของธุรกิจหลงัมีการเปล่ียนผา่นอาํนาจการบริหาร 

Chirico, F.Nordqvist, M.(2010) ศึกษาเร่ือง Dynamic Capabilities and Trans Generational Value Creation 

in Family Firms: The Role of Organizational Culture ซ่ึงเก่ียวกบัการส่งผ่านคุณค่าในแต่ละรุ่นของการบริหาร อนั
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เน่ืองมาจากตอ้งการรักษาความสามารถทางการแข่งขนั เพ่ือให้ธุรกิจยงัคงอยู่รอดภายใตว้ฎัจกัรธุรกิจ เพราะการ

ครอบครองทรัพยาการท่ีมีคุณค่า ในดา้นความหายากและยากต่อการเลียนแบบนั้น จะนาํไปสู่ความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนัอย่างย ัง่ยืน แต่ละบริษทัจะตอ้งไดรั้บการจดัการอย่างเหมาะสมในการจดัการปัจจยัดงักล่าว โดยพฒันาผ่าน

การสร้างและใชก้ลยทุธ์ท่ีเหมาะสม การแข่งขนัของธุรกิจในปัจจุบนัเป็นการแข่งขนักนัในดา้นเวลา ธุรกิจท่ีมีวิการ

รวดเร็วในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ หรือสามารถรวบรวมทรัพยากรเดิมและทรัพยากรใหม่ท่ีโดดเด่น พร้อมทั้งต่อยอดให้

กลายเป็นนวตักรรมใหม่จะเพ่ิมความสามารถพ้ืนฐานในการแข่งขันได ้ความสามารถเหล่าน้ียงัจะกระทบกับ

ความสมัพนัธ์ในธุรกิจครอบครัวทั้งทางบวกและลบ ในการรวบรวมทรัพยากรต่างๆ อนัเน่ืองมาจากธุรกิจครอบครัว

มีความเก่ียวขอ้งกนัทางอารมณ์ในระดบัสูง การมีส่วนร่วม และการตอบโตก้นัอย่างรุนแรง จะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความไวว้างใจระหว่างกนั การพฒันาการส่ือสารระหว่างสมาชิกในครอบครัวจะช่วยใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือใหค้วามรู้ต่างๆนั้นรวมตวักนัอยูภ่ายในครอบครัวในรุ่นเดียวกนัเองและระหว่าง

รุ่น ทาํให้ในปัจจุบนัจึงเป็นความทา้ทายท่ีจะพฒันาความสามารถน้ีเพ่ือสนับสนุนผลการดาํเนินงานของธุรกิจ

ครอบครัว เพราะเป็นประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ารอีกประเดน็ดว้ย 

การวิเคราะห์ของการศึกษาคร้ังน้ีไดส้รุปวา่ การถ่ายโอนความรู้และการสร้างความรู้ของธุรกิจครอบครัวมี

ผลกระทบต่อความสาํเร็จของกลยทุธ์ในการสืบทอด โดยเม่ือทาํการศึกษาในเชิงลึกลงไปสาํหรับผูบ้ริหารของธุรกิจ

ครอบครัวนั้น ส่ิงท่ีเป็นประเด็นท่ีไดรั้บความสนใจมากท่ีสุด คือกลยุทธ์การสืบทอดท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของ

บริษทัและสภาพภายใน โดยการสร้างองคค์วามรู้ในกลยุทธ์การสืบทอดนั้นจะเป็นวิธีท่ีเก่ียวกบัการโอนยา้ยขอ้มูล

ต่างๆท่ีมี โดยความสําเร็จนั้นก็จะข้ึนกบัประเภทของความรู้ท่ีครอบครองอยู่เน่ืองจากตอ้งหาวิธีสร้างกลยุทธ์ท่ีมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุดสําหรับสินทรัพยท์างความรู้ท่ีมีของธุรกิจ บริษทัท่ีมีกลยุทธ์การสืบทอดท่ีมีประสิทธิภาพ

เหมาะสมกบัทรัพยากท่ีมี จะมีมีโอกาสท่ีจะประสบความสาํเร็จในการสืบทอดมากกว่าธุรกิจท่ีไม่มีการจดัการอยา่ง

เหมาะสมและสามารถสรุปออกมาเป็นตวัแปรท่ีสาํคญัใหญ่ๆ ทั้งส้ิน 5ปัจจยั คือ การสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้ 

การถ่ายโอนความรู้ การวางแผนการสืบทอด และความสาํเร็จใจการส่งต่อธุรกิจครอบครัว โดยสามารถนาํมาสรุป

เป็นกรอบแนวคิดดงัรูปท่ี 1  

 

การจัดเก็บความรู้ 
การวางแผนสืบ

ทอดธุรกิจ

ครอบครัว 

การถ่ายโอนความรู้ 

ความสาํเร็จใน

การส่งต่อธุรกิจ

ครอบครัว 

การสร้างความรู้ 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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3.วธีิการวจิัย  

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจโดยทาํการศึกษาจากธุรกิจในตลาดหลกัทรัพยท่ี์เขา้เกณณ์การมี

ลกัษณะเป็นธุรกิจครอบครัวคือมีลกัษณะคือมีการจดัตั้งข้ึนโดยสมาชิกในครอบครัวและถือหุน้เกินคร่ึงหน่ึงของ

ทั้งหมด หรือเป็นผูถื้อหุน้หลกั กรรมการบริหารมีความสมัพนัธ์กนัทางสายเลือดหรือกฏหมาย มีการส่งผ่านธุรกิจท่ี

ก่อตั้งหรือมีแนวโนม้ท่ีจะทาํการส่งต่อธุรกิจนั้นไปยงัทายาทรุ่นต่อไป โดยทาํการศึกษาทั้งหมด 211 บริษทัโดยใช้

แบบสอบถามท่ีลกัษณะคาํถามเป็นปลายปิด มีตวัเลือกทั้งส้ิน 5 ตวัเลือกแบ่งจากระดบัมากท่ีสุด ไปจนถึงนอ้ยท่ีสุด 

โดยมีจาํนวนขอ้ทั้งหมด 40 ขอ้   โดยทาํการแบ่งส่วนคาํถามออกเป็น 2 ส่วน โดยคาํถามในส่วนท่ี1 เป็นการศึกษา

ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป และส่วนท่ี2 ศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดจากการส่งต่อธุรกิจครอบครัว การ

เตรียมพร้อมของธุรกิจในประเด็นของ การสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้ การถ่ายโอนความรู้ การวางแผนการสืบ

ทอด และการวดัความสาํเร็จของการส่งต่อธุรกิจ นอกจากนั้นมีการทาํการสมัภาษณ์เพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งท่ี

แบบสอบถามไม่สามารถทาํได ้เพ่ือสรุปปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสาํเร็จในการส่งต่อธุรกิจครอบครัวทั้งหมด โดยมี

การนาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัจาํนวน 30 ชุด แลว้จึงนาํขอ้มูลมาทดสอบ

หาความเช่ือมัน่รวมโดยใชสู้ตรสัมประสิทธิแอลฟ่าครอนบาด ซ่ึงมีค่า 0.874 และทดสอบค่าอ่ืนๆและพบว่าไม่มี

ปัญหาใดๆ จึงนาํแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากประชากรเพ่ือทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ สมการโครงสร้าง เพ่ือทดสอบสมมติฐานตาม

กรอบแนวคิดงานวิจยัน้ี 

 

4.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการทาํวิจยัในคร้ังน้ีคือ ทาํใหท้ราบถึงส่ิงท่ีส่งผลต่ออตัราความสาํเร็จใน

การส่งต่อธุรกิจครอบครัว ว่ามีสาเหตมาจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนสืบทอดท่ีมีคุณภาพและมีการเตรียม

ความพร้อมในดา้นต่างๆอย่างเหมาะสม โดยมีปัจจยัท่ีกระทบต่อการวางแผนสืบทอดนั้นมีปัจจยัท่ีมาช่วยเหลือให้

เกิดการปรังปรุงและพฒันาแผนอยา่งมีประสิทธิภาพ คือ การสร้างความรู้ การจดัเกบ็ความรู้ และการถ่ายโอนความรู้ 

ท่ีจะส่งผลในแง่ของการสนบัสนุนใหล้ดช่วงเวลาและปัญหาต่างๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนลง ทาํใหอ้ตัราความสาํเร็จในการ

ส่งต่อนั้นเพ่ิมสูงข้ึนเม่ือวดัผลในดา้นต่างๆ นอกจากนั้นยงัจดัลาํดบัความสัมพนัธ์ว่าตวัแปรไหนท่ีส่งผลสูงสุดเพ่ือ

ลดระยะเวลาในการจดัการกระบวนการใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดในระยะเวลาท่ีมีซ่ึงจะเป็นประโยชน์สาํหรับธุรกิจ

ในลักษณะเดียวกันหรือลักษณะใกล้เคียงนําไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอด หรือนําไปใช้ในการเพ่ิมอัตรา

ความสาํเร็จในการส่งต่อธุรกิจ ทาํใหอ้ตัราการอยู่รอดของธุรกิจนแต่ละรุ่นเพ่ิมสูงข้ึนและเติบโตอย่างต่อเน่ืองซ่ึงจะ

ส่งผลดีกบัเศรษฐกิจของประเทศ และพฒันาต่อเน่ืองเป็นธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนเหมือนต่างประเทศไดเ้พ่ิมข้ึน  
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การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกจิมหภาคที่มีผลกระทบต่อดชันีราคาที่อยู่อาศัย 

 (The study of Economic Factors  Affecting of Housing Price Index) ในเขตพืน้ที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ทวิากรณ์  สุทธไชย1 และ ประสิทธ์ิ มะหะหมัด2 

Thiwargorn Sutthachai1 and Prasit Mahamad2 
 

บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาท่ีอยู่อาศยัซ่ึงประกอบไปดว้ย 

ดชันีราคาทาวน์เฮา้ส์พร้อมท่ีดิน ดชันีราคาบา้นเด่ียวพร้อมท่ีดิน ดชันีราคาท่ีดิน และดชันีราคาอาคารชุด ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้การวิเคราะห์ดว้ยสมการถดถอยเชิงซ้อน ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุดผล

การศึกษาพบว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาท่ีอยู่อาศยัทั้ง 4 ประเภท ส่วน

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมแบบมีระยะเวลา มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาทาวน์เฮา้ส์พร้อมท่ีดิน 

ดชันีราคาท่ีดิน และดชันีราคาบา้นเด่ียวพร้อมท่ีดิน ส่วนอตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันี

ราคาท่ีอยูอ่าศยัทั้ง 4 ประเภท 

 

Abstract 

The purpose of this study was to examine the relationship between economic factors affecting of housing price 

index, comprises of Single-detached house (including land) Price Index, Town house (including land) Price 

Index, Condominium Price Index and Land Price Index in the metropolitan area by multiple regression Analysis 

at 0.05 significant level. The results show that the Consumer Price Index has positive relationship with all 4 type 

of Housing Price Index and Minimum Loan Rate has negative relationship with Town house (including land) 

Price Index, Land Price Index, Single-detached house (including land) Price Index and Inflation has negative 

relationship with all 4 type of Housing Price Index. 
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1. บทนํา 

      ปัจจุบนัท่ีอยู่อาศยันบัว่าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของผูค้นเน่ืองจากท่ีอยู่อาศยัเป็น

พ้ืนฐานชีวิตของคนทัว่ไป เป็นศูนยก์ลางของครอบครัว และยงัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสําคญักบัระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เน่ืองจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์ขนาดและมูลค่าท่ีสูงมากเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศ  ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีสามารถขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของไทยใหเ้ติบโตมาจนถึงปัจจุบนัแมว้า่อดีตท่ี

ผ่านมาประเทศไทยจะเคยประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปี 2540 แลว้ก็ตามท่ีมีผลกระทบทาํให้ตลาด

อสังหาริมทรัพยมี์อุปทานมากเกินความตอ้งการของตลาด ปัญหาจากการเก็งกาํไรจากการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์

การประกาศลดค่าเงินบาท และภาวะทางเศรษฐกิจตกตํ่าท่ีส่งผลกระทบใหห้ลายภาคส่วนธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกนัเช่น 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง ผูใ้ชแ้รงงาน ตลอดจนสถาบนัการเงินท่ีเป็นผูป้ล่อยสินเช่ือเป็น

ตน้ ดงันั้นการทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีการเปล่ียนแปลงของราคาท่ีอยู่อาศยั

จึงถือเป็นเร่ืองสาํคญัอีกทั้งยงัสามารถนาํไปวิเคราะห์ประกอบการตดัสินใจเพ่ือซ้ือท่ีอยู่อาศยัทั้งในการอุปโภคหรือ

เพ่ือการลงทุนได ้

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

      บทบาทของอสังหาริมทรัพยมี์ 2 บทบาทท่ีสําคญัซ่ึงไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ใชเ้พ่ือทาํเป็นการลงทุนและ

เป็นสินคา้เพ่ืออุปโภคบริโภค สุวพิชญ ์ บรรลือฤทธ์ิทฤษฎีการวิเคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยปัจจยัพ้ืนฐาน (Fundamental 

Analysis) ถึงแมว้่าความสามารถในการหากาํไรของบริษทัหรือกิจการจะเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีเป็นตวักาํหนดราคาของ

หลกัทรัพย ์แต่ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการหากาํไรไดแ้ก่ภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงในการเคล่ือนไหวของ

เศรษฐกิจเป็นการเคล่ือนไหวของเศรษฐกิจโดยกวา้งๆหรือโดยภาพรวม ดูไดจ้ากการเปล่ียนแปลงของปัจจยัซ่ึงเป็น

ตวัช้ีภาพรวมของเศรษฐกิจไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ รายไดต่้อประชากร อตัตาการว่างงาน เป็นตน้ Adam Smith ทฤษฎี

ราคา (Price theory) การกาํหนดราคาอสังหาริมทรัพยแ์ละการเปล่ียนแปลงของราคาอสังหาริมทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้ง

กบัปัจจยัต่างๆคาดว่ามีอิทธิพลต่อทั้ งอุปสงค์และอุปทานในด้านอุปสงค์ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ การ

เจริญเติบโตของรายได ้การเติบโตของการจา้งงาน การเปล่ียนแปลงของกลไกทางการเงินหรืออตัราดอกเบ้ีย รวม

ไปถึงกบัสภาพแวดลอ้มของสถาบนัทางการเงินก็ส่งผลกระทบเช่นกนั ในขณะท่ีดา้นอุปทาน จะมุ่งเนน้ไปท่ีสภาพ

คล่อง เง่ือนไขทางการเงินและขอ้จาํกดัของสินเช่ือในตลาดอสงัหาริมทรัพย ์ 

      ชลิต วงศป์ระเสริฐสุข ไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์พบวา่ค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริงมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันี

ราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้วราภรณ์ 

จามรสวสัด์ิ ไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยพ์ฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง ดชันี

ความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ และดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัท่ีนัยสําคญัทางสถิติ 

และดชันีราคาผูบ้ริโภคไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีส่งผลต่อดชันีตลาดหลกัทรัพย ์เกรียงไกร 

ลิมปนะสุคนธ์ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกับการเปล่ียนแปลงดัชนีราคา

อสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทย พบว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภคและปริมาณเงินหมุนเวียน มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
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เดียวกนักบัดชันีราคาอสังหาริมทรัพยท์ั้ง 3 ประเภทส่วนดชันีราคาวสัดุก่อสร้างมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั

กบัดชันีราคาอสังหาริมทรัพย ์และดชันีราคาบา้นทาวเฮา้ส์  สาธิรัตน์ ช่ืนสมบติั ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคา

หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พบว่า ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างอย่างมีนยัสําคญั 

ในขณะท่ีดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้อตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ดวง

กมล วงสายตา ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่าผลตอบแทนหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์หมวด

พฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราดอกเบ้ีย

ลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจใน 3 เดือน ส่วนอตัราส่วนราคา

ตลาดต่อกําไรหุ้นและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่ม

อสงัหาริมทรัพย ์หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชาครีย ์อกัษรถึง คธาฤทธ์ิ  สิทธิ

สูง ไดศึ้กษาการพฒันาดชันีราคาท่ีอยู่อาศยัของไทย พบว่าเหตุการณ์อุทกภยัซ่ึงทาํให้ราคาท่ีอยู่อาศยัในแนวราบ

ตํ่าลง ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัในแนวด่ิงเพ่ิมมากข้ึนทาํใหด้ชันีราคาคอนโดมิเนียมสูงข้ึน และสาํหรับช่วง

ท่ีรัฐบาลออกนโยบายบา้นหลงัแรงส่งผลกระทบใหด้ชันีราคาท่ีอยูอ่าศยัทั้ง 3 ประเภทสูงข้ึน ส่วนมาตรการ Loan to 

Value สาํหรับท่ีอยูอ่าศยัแนวด่ิงของ ธปท. ทาํใหด้ชันีราคาคอนโดมิเนียมลดลง 
 

วธีิการวจัิย 

การศึกษาน้ีใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณโดย

ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 60เดือนโดยได้

รวบรวมมาจากแหล่งขอ้มูลต่อไปน้ี 

1. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th)  

2. ธนาคารแห่งประเทศไทย(www.bot.or.th)  

3. สาํนกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ (www.price.moc.go.th)  

โดยใชต้วัแปรในการตั้งสมมุติฐานสาํหรับการศึกษาหาความสมัพนัธ์ระหวา่งดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงไดแ้ก่

ดชันีราคาบา้นเด่ียวพร้อมท่ีดิน ดชันีราคาทาวนเ์ฮา้ส์พร้อมท่ีดิน ดชันีอาคารชุด ดชันีราคาท่ีดิน และตวัแปรอิสระซ่ึง

ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมแบบมีระยะเวลา (MLR) อตัราการวา่งงาน (Unemployment Rate) ดชันีราคาวสัดุ

ก่อสร้าง (CMI) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) และอตัราเงินเฟ้อ (INF) วา่มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัดชันี

ราคาท่ีอยูอ่าศยัหรือไม่อยา่งไรโดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple linear Regression) ดว้ยวิธีการ

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS)  โดยมีสมการดงัน้ี 

House Price Index =a+b1MLR+b2UR+b3CMI+b4CPI+b5INF 

โดยท่ี 

House Price Index   หมายถึง ดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั 

a    หมายถึง ค่าสมัประสิทธ์ิของค่าคงท่ี 

b1 - b5   หมายถึง ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

MLR     หมายถึง อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมแบบมีระยะเวลา 

http://www.price.moc.go.th/
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UR    หมายถึง อตัราการวา่งงาน 

CMI    หมายถึง ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง 

CPI    หมายถึงดชันีราคาผูบ้ริโภค 

INF    หมายถึง อตัราเงินเฟ้อ 

โดยแยกตามหมวดหมู่ของท่ีอยู่อาศยัไดด้งัน้ี 

1. ดชันีราคาบา้นเด่ียวพร้อมท่ีดิน (Single-detached house (including land) Price Index) แสดง

ความสมัพนัธ์ของสมการไดด้งัน้ี 

ดชันีราคาบา้นเด่ียวพร้อมท่ีดิน = a+b1MLR+b2UR+b3CMI+b4CPI+b5INF 

2.  ดชันีราคาทาวนเ์ฮา้ส์พร้อมท่ีดิน (Town house (including land) ) Price Index)  

แสดงความสมัพนัธ์ของสมการไดด้งัน้ี 

ดชันีราคาทาวนเ์ฮา้ส์พร้อมท่ีดิน = a+b1MLR+b2UR+b3CMI+b4CPI+b5INF 

3. ดชันีราคาอาคารชุด (Condominium Price Index)  แสดงความสมัพนัธ์ของสมการไดด้งัน้ี  

ดชันีราคาอาคารชุด = a+b1MLR+b2UR+b3CMI+b4CPI+b5INF 

4. ดชันีราคาท่ีดิน (Land Price Index) แสดงความสมัพนัธ์ของสมการไดด้งัน้ี 

ดชันีราคาท่ีดิน = a+b1MLR+b2UR+b3CMI+b4CPI+b5INF 
 

กรอบแนวคิดงานวจัิย 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)                       ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมแบบมีระยะเวลา (MLR) เป็นอตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสาํคญัท่ีผูบ้ริโภค

มองวา่เป็นส่วนประกอบในการตดัสินใจในการซ้ืออสงัหาริมทรัพย ์เช่นถา้อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมอยูใ่นระดบัท่ีตํ่า 

ปริมาณการซ้ือขายอสงัหาริมทรัพยอ์าจจะมีแนวโนม้ไปในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 

     อตัราการวา่งงาน (Unemployment Rate)  เน่ืองจากผูซ้ื้ออสังหาริมทรัพยส่์วนใหญ่ทาํการซ้ือโดยผอ่นชาํระกบั

สถาบนัการเงิน และเป็นภาระระยะยาวในการผอ่นชาํระ หากผูบ้ริโภคขาดความมัน่ใจในความมัง่คงของการทาํงาน

ยอ่มมีผลทั้งต่อจิตวิทยาในการตดัสินใจซ้ือและมีโอกาสถูกปฏิเสธจากสถาบนัการเงินในช่วงท่ีมีอตัราการเลิกจา้งสูง 

จึงทาํใหต้ลาดอสงัหาริมทรัพยมี์แนวโนม้ไปในทิศทางท่ีลดลง 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมแบบมีระยะเวลา (MLR) 

อตัราการวา่งงาน (Unemployment Rate) 

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

ดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั(Housing 

Price Index) 
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     ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) เป็นดชันีท่ีคาํนวณเพ่ือใชว้ดัการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้วสัดุก่อสร้าง เม่ือ

ดชันีเพ่ิมข้ึนจะมีผลทาํใหร้าคาสินคา้และวสัดุก่อสร้างมีอตัราการปรับตวัของราคาเพ่ิมข้ึน อีกทั้งส่งผลกระทบต่อนกั

ลงทุนภาคอสงัหาริมทรัพยท์าํใหต้น้ทุนทางธุรกิจสูงข้ึน ทาํใหก้ารก่อสร้างลดลง 

     ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เป็นดชันีราคาท่ีใชว้ดัการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคใชจ่้ายหรือซ้ือ เพ่ือ

การบริโภค ณ ตลาดหรือร้านคา้ปลีกในปีใดปีหน่ึง เปรียบเทียบกบัราคาสินคา้ชนิดและจาํนวนเดียวกนัในปีฐาน

ทั้งน้ี สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคจ่ายซ้ือ ไดแ้ก่ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์ท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ซ่ึงสินคา้เหล่าน้ีเป็น

สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายซ้ือในราคาตลาดหรือราคาขายปลีก 

     อตัราเงินเฟ้อ (INF) การท่ีระดบัราคาของสินคา้หรือบริการในระยะเวลาหน่ึงท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ อย่างต่อเน่ืองมีผลทาํ

ให ้เม่ือราคาสินคา้หรือบริการสูงข้ึนเงินหน่ึงหน่วยสามารถซ้ือหรือบริการไดน้อ้ยลง ดงันั้นจึงมองไดว้่าภาวะเงิน

เฟ้อเป็นการสะทอ้นถึงอาํนาจการซ้ือท่ีลดลงของเงินหน่ึงหน่วย เป็นปริมาณการสูญเสียมูลค่าท่ีแทจ้ริงของตวักลาง

ท่ีใชแ้ลกเปล่ียนสินคา้ในระบบเศรษฐกิจ   

     ดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั (House Price Index) หมายถึงดชันีท่ีวดัการเปล่ียนแปลงราคาของบา้นเด่ียว, ทาวเฮา้ส์, และท่ีดิน 

     ดชันีราคาบ้านเด่ียวพร้อมท่ีดิน (Single-detached house (including land) Price Index) หมายถึง ดัชนีท่ีวดัการ

เปล่ียนแปลงราคาบา้นเด่ียวพร้อมท่ีดิน 

     ดชันีราคาทาวนเ์ฮา้ส์พร้อมท่ีดิน (Town house (including land) Price Index) หมายถึง ดชันีท่ีวดัการเปล่ียนแปลง

ราคาทาวนเ์ฮา้ส์พร้อมท่ีดิน 

     ดชันีราคาอาคารชุด (Condominium Price Index) หมายถึง ดชันีท่ีวดัการเปล่ียนแปลงราคาอาคารชุด 

     ดชันีราคาท่ีดิน (Land Price Index) หมายถึง ดชันีท่ีวดัการเปล่ียนแปลงราคาท่ีดิน 
 

ผลการศึกษา 

     จากการศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาท่ีอยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ตารางผลการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั 

ตัวแปร SDHP THP LP CP 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 2.511191* 3.186417* 4.677287* 3.295160* 

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) -0.377593 -0.725877* -2.340397* -1.328678* 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืแบบมีระยะเวลา (MLR) -6.120678* -1.692879* -0.897153* 3.735804 

อตัราการวา่งงาน (Unemployment Rate) -1.692879 0.338627 5.233112 4.589869 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) -1.222779* -1.820849* -2.124867* -3.293019* 

* แสดงนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 

SDHP  = -51.96620 - 0.377593CMI + 2.511191CPI – 6.120678MLR – 1.222779INF - 1.692879UR 

 (3.845799) (-1.852715)  (9.255107)    (-3.351130)        (-2.555740)      (-0.836207) 
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THP  =  -61.95138 - 0.725877CMI - 1.820849INF + 3.186417CPI  - 8.635908MLR + 0.338627UR 

(-2.665959)  (-2.626952)    (-3.407952)      (8.836085)         (-3.457194)        (0.127536) 

CP = -61.95138 - 0.725877CMI - 1.820849INF + 3.186417CPI - 8.635908MLR + 0.338627UR 

        (-3.021243)   ( -2.531186)     (-2.686528)      (8.654607)       (-3.050360)        (0.095116) 

LP  =  - 61.4188 - 2.340397CMI + 4.677287CPI - 2.124867INF -0.897153MLR + 5.233112UR 

(-1.770490)   (-5.673717)     (8.688410)     (-2.664038) (-0.240586) (1.320261) 

     จากตารางท่ี 1 สามารถอธิบายได้ว่าดชันีราคาบ้านเด่ียวพร้อมท่ีดิน (Single-detached house (including land) 

Price Index) มีค่า R2 เท่ากบั 0.956194 และ Adjusted R2 เท่ากบั 0.952138หมายความว่าตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการ

ทดสอบมีผลต่อตัวแปรตามร้อยละ 95.62 และท่ีเหลืออีก 4.38 เป็นตัวแปรภายนอกอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้นํามาใช้ใน

การศึกษาคร้ังน้ี โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาบา้นเด่ียวพร้อมท่ีดิน คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราดอกเบ้ียเงิน

กูย้ืมแบบมีระยะเวลา (MLR) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และอตัราเงินเฟ้อ (INF) มี

ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้   

     ดชันีราคาทาวน์เฮา้ส์พร้อมท่ีดิน (Town house (including land) ) Price Index) มีค่า R2 เท่ากับ 0.946030 และ 

Adjusted R2 เท่ากบั 0.941033 หมายความวา่ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการทดสอบมีผลต่อตวัแปรตามร้อยละ 94.60 และ

ท่ีเหลืออีก 5.4 เป็นตวัแปรภายนอกอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้าํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีโดยปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาทาวน์เฮา้ส์

พร้อมท่ีดิน คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมแบบมีระยะเวลา (MLR) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และอตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) มีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

     ดชันีราคาท่ีดิน (Land Price Index) มีค่า R2 เท่ากบั 0.928164 และ Adjusted R2 เท่ากบั 0.921512 หมายความว่า

ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการทดสอบมีผลต่อตวัแปรตามร้อยละ 92.82  และท่ีเหลืออีก 7.18 เป็นตวัแปรภายนอกอ่ืนๆ ท่ี

ไม่ไดน้าํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาท่ีดิน คือดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) และอตัราดอกเบ้ีย

เงินกูย้ืมแบบมีระยะเวลา (MLR) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

     ดชันีราคาอาคารชุด (Condominium Price Index) มีค่า R2 เท่ากบั 0.901969 และ Adjusted  R2 เท่ากบั 0.892892 

หมายความว่าตวัแปรอิสระท่ีใช้ในการทดสอบมีผลต่อตวัแปรตามร้อยละ 90.20 และท่ีเหลืออีก 9.8 เป็นตวัแปร

ภายนอกอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้าํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาอาคารชุด คือดชันีราคาผูบ้ริโภค 

(CPI) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และอตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง 

(CMI) มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

3. สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาพบว่าปัจจยัพบว่าอตัราการว่างงาน (Unemployment Rate) ไม่มีผลต่อดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยัทั้ง 

4 ประเภทซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้แต่พบว่าดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคา

ทาวน์เฮา้ส์พร้อมท่ีดิน ดชันีราคาบา้นเด่ียวพร้อมท่ีดิน ดชันีราคาท่ีดิน และดชันีราคาอาคารชุด อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
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สถิติและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับสมมุติฐานท่ีตั้ งไว้ตามทฤษฎีการวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วย

ปัจจยัพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis) และตรงกบังานวิจยัของเกรียงไกร ลิมปนะสุคนธ์ ซ่ึงถา้ดชันีราคาผูบ้ริโภค

ปรับตวัสูงข้ึนเท่ากบัว่าประชากรจะมีอาํนาจในการซ้ือลดลง ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีรัฐบาลคอยติดตามเพ่ือเพ่ิมค่าแรง

หรือค่าจ้างท่ีให้ประชาชน เม่ือประชากรในประเทศมีรายได้ท่ี สูงข้ึน ก่อให้เกิดอุปทานเพ่ิมข้ึนในตลาด

อสังหาริมทรัพย ์ดงันั้นจึงเป็นปัจจยัท่ีทาํให้ดชันีราคาท่ีอยู่อาศยัเพ่ิมข้ึนในเวลาต่อมา ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม

แบบมีระยะเวลา (MLR) มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาบา้นเด่ียวพร้อมท่ีดิน ดชันีราคาท่ีดิน และดชันีราคาทาวนเ์ฮา้ส์

พร้อมท่ีดินอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มซ่ึงตรงกบัท่ีตั้งสมมติฐานไวท้ั้งหมด

ตามทฤษฎีของการวิเคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยปัจจยัพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis)  ท่ีกล่าวไวว้่าอตัราดอกเบ้ียมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการลงทุน หากอตัราดอกเบ้ียปรับตวัสูงข้ึน จะเป็นการลดมูลค่าปัจจุบนัของ

ประแสเงินสดในอนาคต ดงันั้นการลดอตัราดอกเบ้ียจึงเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการลงทุนหรือการซ้ือ ในแง่ของ อตัรา

เงินเฟ้อ (INF) มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาทาวน์เฮา้ส์พร้อมท่ีดิน ดชันีราคาบา้นเด่ียวพร้อมท่ีดิน ดชันีราคาท่ีดิน 

ดชันีราคาอาคารชุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติแต่มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มซ่ึงโดยปกติแลว้อตัราเงินเฟ้อ

มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาท่ีอยู่อาศัยในทิศทางเดียวกันเพราะอัตราเงินเฟ้อท่ีปรับตัวสูงข้ึนส่งผลให้ราคา

อสังหาริมทรัพยป์รับตวัสูงข้ึน แต่ในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาพบว่าช่วงเวลาดงักล่าวพบอตัราเงินเฟ้อไม่สูงมากนกั

ส่งผลให้นักลงทุนเกิดการชะลอตวั นอกจากน้ีพบว่าดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคา

ทาวน์เฮา้ส์พร้อมท่ีดิน ดชันีราคาท่ีดิน ดชันีราคาอาคารชุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติและมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้ม ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ในทางทฤษฎีนั้นดชันีราคาวสัดุก่อสร้างเป็นตน้ทุนทางตรงของท่ีอยู่อาศยัทั้งหมดซ่ึงถา้

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้างปรับราคาสูงข้ึนจะส่งผลใหร้าคาอสังหาริมทรัพยป์รับตวัสูงข้ึน ส่วนสาเหตุท่ีผลแสดงค่า

ความสัมพนัธ์ออกมาในทิศทางตรงกนัขา้มนั้น อาจเป็นเพราะปัจจยัอ่ืนเช่น ราคาท่ีดินท่ีสูงมากๆ ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

เป็นตน้ ซ่ึงจากการท่ีไดศึ้กษาแนวโนม้ของดชันีราคาท่ีอยู่อาศยัในหลายปีท่ีผ่านมามีแนวโนม้ลดลงเม่ือเทียบกบั

หลายปีก่อนแต่ราคาอสังหาริมทรัพยไ์ม่ไดมี้การปรับตวัให้ตํ่าลงไปดว้ยแสดงใหเ้ห็นว่า อาจมีปัจจยัอ่ืนท่ีมีอิทธิพล

นอกเหนือจากดชันีราคาวสัดุก่อสร้างดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ 
 

ข้อเสนอแนะในงานวจิัย 

 ผลการศึกษางานวิจยันั้นเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัท่ีทาํให้ดชันีราคาท่ีอยู่อาศยัเปล่ียนแปลงไปซ่ึงไม่ใช่ทั้งหมด 

ดงันั้นนักลงทุนควรพิจารณาปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ แนวทางหรือมาตรการในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของ

รัฐบาลซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยัโดยท่ีเราสามารถนาํไปเป็นตวัช่วยในการวิเคราะห์แนวโนม้เพ่ือการ

ลงทุนท่ีอยู่อาศยัในอนาคตและการตดัสินใจเลือกลงทุน แต่การลงทุนในอสังหาริมทรัพยมี์ความเส่ียงค่อนขา้งสูง

เน่ืองจากมีมูลค่ามาก ดงันั้นผูล้งทุนควรศึกษาหาขอ้มูลในปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆ เช่น ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเมือง 

ขอ้มูลหลกัทรัพย ์นโยบายทางการเงินของรัฐบาล ราคาท่ีดิน ความใกลไ้กลของสาธารณูปโภคท่ีคอยอาํนวยความ

สะดวก เช่น รถไฟฟ้า และเหตุการณ์อุทกภยัต่างๆ เป็นตน้ เน่ืองจากวิจยัคร้ังน้ีเป็นส่วนน้อยเม่ือเทียบกบัปัจจยั

ทั้งหมดท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั 
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ทุนทางปัญญากบัโอกาสในการลงทุน หลกัฐานเชิงประจกัษ์จากประเทศไทย 

Intellectual Capital and Investment Opportunity Set: 

Empirical Evidence from Thailand 

ทีรั่ก  เรืองศิริไพศาล0

1 และ ฉัตรมงคล  วงศ์รัฐนันท์1
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทุนทางปัญญากับโอกาสในการลงทุนของบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2557-2558  ผลการศึกษาพบว่า ทุนทางปัญญามี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัโอกาสในการลงทุนซ่ึงวดัดว้ยอตัราส่วนมูลค่าตลาดของสินทรัพยต่์อมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพย ์(MBA)  และเม่ือแยกพิจารณาองค์ประกอบย่อยของทุนทางปัญญาเป็นทุนมนุษย ์และทุนโครงสร้าง  

พบว่าทั้งทุนมนุษย ์และทุนโครงสร้างมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัโอกาสการลงทุน นอกจากน้ียงัพบดว้ยว่าทุนท่ีได้

ลงทุนไปแลว้ ขนาดกิจการ และความยืดหยุ่นทางการเงิน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัโอกาสการลงทุนเช่นเดียวกนั  

อย่างไรก็ตามการศึกษาคร้ังน้ีไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างทุนของกิจการ การเติบโตของกิจการกับ

โอกาสในการลงทุน สรุปไดว้่า ทุนทางปัญญาสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและประโยชน์ใหแ้ก่กิจการในระยะยาว โดย

นาํมาซ่ึงโอกาสการลงทุนใหแ้ก่กิจการ 
 
คาํสาํคัญ: ทุนทางปัญญา, ทุนมนุษย,์ ทุนโครงสร้าง, โอกาสการลงทุน 

 

Abstract 

This research aims to study the relationship between intellectual capital and investment opportunity set of listed 

companies on the Stock Exchange of Thailand during the year 2014-2015. The study finds that intellectual capital 

is positively related with the investment opportunity set measured by market-to-book assets (MBA). Considering 

the sub-components of intellectual capital as human capital and structural capital, the study finds that both human 

capital and structural capital are positively related with investment opportunity set.  It also finds that capital 

employed, firm size and financial flexibility are positively related with the investment opportunity set. However, 

this study does not find the relationship between leverage and growth with investment opportunity set.  In 

conclusion, intellectual capital adding up value and benefit to the firm in the long run brings investment 

opportunities to the business. 

Keywords: Intellectual Capital, Human Capital, Structural Capital, Investment Opportunity Set 
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1. บทนํา 

 

     ปัจจุบนัการวดัความสาํเร็จของกิจการหรือการวดัผลการดาํเนินงานไดเ้ปล่ียนแปลงไป   โดยการวดัความสาํเร็จ

ของกิจการในปัจจุบนั จะวดัจากความสามารถในการสร้าง  ”คุณค่าและมูลค่าเพ่ิม” ให้กบักิจการซ่ึงอยู่ในรูปแบบ

ของตัววดัทางการเงิน และตัววดัท่ีไม่ใช่ตัวเงิน ( Non-Financial Measurement) ตามแนวคิด Balance Scorecard 

(BSC)  เป็นสําคัญ ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจะเป็นตัวบ่งช้ีถึงโอกาสและขีดความสามารถของกิจการท่ีก้าวไปสู่

ความสาํเร็จไดอ้ยา่งย ัง่ยืนในอนาคต   (นภดล  ร่มโพธ์ิ, 2548)  ซ่ึงตามแนวคิดน้ีสรุปวา่ ความสาํเร็จดา้นการเงินเพียง

อย่างเดียวไม่น่าจะทําให้กิจการประสบผลสําเร็จได้อย่างย ัง่ยืน โดยการจะประสบผลสําเร็จได้อย่างย ัง่ยืนจะต้อง

พิจารณาจาก 4 มุมมองหลกั ไดแ้ก่ มุมมองทางดา้นการเงิน (Financial Perspective)  มุมมองทางดา้นลูกคา้ (Customer 

Perspective)   มุมมองทางดา้นกระบวนการทางธุรกิจภายใน (Internal Business Perspective)  และมุมมองทางดา้นการ

เรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective)   (Kaplan and Norton , 1992) อย่างไรก็ตามกลบัพบว่า  

“ทุนมนุษย”์  ซ่ึงถือเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ามากท่ีสุดของกิจการ ซ่ึงเป็นกลไกขบัเคล่ือนธุรกิจ ใหป้ระสบความสาํเร็จ กลบั

ไม่ไดถู้กจดัเป็นสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงบการเงิน เน่ืองมาจากไม่เขา้คาํจาํกดัคาํนิยามของคาํว่า “สินทรัพย”์  จึงทาํให้

การวดัผลการดาํเนินงานดว้ยอตัราส่วนทางการเงินท่ีคาํนวณจากสินทรัพยข์องกิจการจึงอาจไม่สะทอ้นถึงการใช้

ทรัพยากรท่ีแทจ้ริงของกิจการ 

     ดงันั้น นกัวิจยัจาํนวนมากจึงไดเ้ร่ิมศึกษาขอ้มูลดา้นทุนทางปัญญาท่ีประกอบดว้ยทุนมนุษย ์และทุนโครงสร้างท่ี

แฝงอยูใ่นงบการเงิน  ไดมี้การพยายามวดัมูลค่าทุนทางปัญญา   และมีการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างทุนทางปัญญา

กบัผลการดาํเนินงาน ซ่ึงการศึกษาส่วนใหญ่พบว่าอยู่ทางยุโรปและอเมริกา  รวมถึงในเอเชียกลาง  และเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทุนทางปัญญากบัผลการดาํเนินงาน กลบัได้

ขอ้สรุปท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือมีทั้งพบความสัมพนัธ์  และไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างทุนทางปัญญากบัผลการ

ดาํเนินงาน ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศ  สําหรับประเทศไทย ปิติพร ธรรมประศาสน์ (2557) พบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างทุนทางปัญญากบัผลการดาํเนินงานทางบญัชี แต่ไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างทุนทางปัญญา

กบัผลการดาํเนินงานทางการตลาด ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากทุนทางปัญญาอาจไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัผลการ

ดําเนินงาน แต่อาจจะต้องส่งผ่านตัวแปรกลางตัวอ่ืน โดย  Baron and Kenny (1986) ได้มีการเสนอแนวทาง

การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีสนใจกบัตวัแปรตามโดยผ่านตวักลาง ซ่ึงแนวคิดน้ีผูวิ้จยัไดน้าํมาพิจารณา  

และคาดว่าการท่ีผลการศึกษาไม่พบความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานน่าจะมีปัจจยับางอยา่งท่ีเช่ือมความสัมพนัธ์

ระหว่างทุนทางปัญญาและผลการดําเนินงาน ซ่ึงการศึกษาในอดีตพบว่าตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับผลการ

ดาํเนินงานตัวแปรหน่ึงคือโอกาสในการลงทุน (Yuliani et al., 2012; Isa et al., 2015;  Ma  and Yanbo ., 2016) 

เน่ืองจากกิจการท่ีมีโอกาสการลงทุนยอ่มส่งผลดีต่อการขยายตวัและเพ่ิมผลการดาํเนินงานท่ีตั้งเป้าหมายไว ้

     การวิจยัคร้ังน้ี จึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งทุนทางปัญญากบัโอกาสในการลงทุนของบริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2557-2558  โดยประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการ

วิจยัคร้ังน้ี คือ เพ่ือเพ่ิมงานวิจยัด้านทุนทางปัญญาและโอกาสการลงทุน โดยเฉพาะประเทศกาํลงัพฒันา อย่าง

ประเทศไทยท่ีกาํลงัเปล่ียนถ่ายยุทธศาสตร์การพฒันาทางเศรษฐกิจมาเป็นทรัพยากรมนุษยม์ากข้ึนตามนโยบายของรัฐ  

นอกจากน้ีคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารของกิจการสามารถนาํผลการวิจยัไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง
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องคก์ร และเป็นแรงจูงใจใหอ้งคก์รใหค้วามสาํคญักบัทุนทางปัญญา เห็นคุณค่า และรักษาบุคลากรใหค้งอยูก่บัองคก์ร 

รวมไปถึงทาํใหน้กัลงทุนไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลเร่ืองการลงทุนในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

สาํหรับผูใ้หกู้ห้รือเจา้หน้ีสามารถนาํผลการศึกษาไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการตดัสินใจในเร่ืองการประเมินการ

เติบโตของกิจการในอนาคต ส่วนพนกังานหรือบุคลากรของกิจการจะไดเ้ห็นความสาํคญัศกัยภาพของตนเอง และ

เป็นแรงผลกัดนัให้เรียนรู้ ฝึกทกัษะ พฒันาตนเอง ตลอดจนให้หน่วยงานภาครัฐท่ีสนใจ นําผลการวิจยัทุนทาง

ปัญญาไปใชใ้นการวางแผนดา้นทรัพยากรมนุษยข์องประเทศไดอี้กดว้ย  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1  ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง   

     งานวิจยัน้ีไดท้าํการรวบรวมทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย ทฤษฏีฐานทรัพยากร (Resource-based view) ทฤษฏี

การเติบโตของกิจการ (Theory of the growth of firm) และแนวคิดความได้เปรียบทางการแข่งขนั (Competitive 

Advantage)  มาเป็นแนวทางประกอบการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทุนทางปัญญากบัโอกาสการลงทุน ซ่ึงทฤษฏี

และแนวคิดท่ีกล่าวมามีรายละเอียดดงัน้ี  

     Chamberin (1933) ไดอ้ธิบายทฤษฏีฐานทรัพยากร  ว่ากิจการเป็นแหล่งสะสมทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ เป็น

สินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะและความสามารถพิเศษท่ีเป็นปัจจยัใชข้บัเคล่ือนกิจการใหส้ร้างผลประกอบการดี บรรลุ

เป้าหมายทางธุรกิจท่ีตั้งไว ้และประสบความสาํเร็จ  

     ในขณะท่ี  Penrose (1959) ไดเ้สนอทฤษฏีการเติบโตของกิจการว่าหากกิจการใดมีทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ

และมีความสามารถพิเศษใชข้บัเคล่ือนกิจการจนบรรลุเป้าหมายประสบความสําเร็จแลว้ กิจการนั้นถือไดว้่ามีการ

เติบโตสรุปไดว้า่ ทั้งทฤษฎีฐานทรัพยากรและทฤษฎีการเติบโตของกิจการสามารถนาํมาอธิบายเร่ืองทุนทางปัญญา

ได ้กล่าวคือ เม่ือกิจการพิจารณาทรัพยากรท่ีมีอยู่และเลง็เห็นความสาํคญัทุนทางปัญญาเป็นความสามารถหลกัของ

กิจการ พฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นปัจจยัใชข้บัเคล่ือนกิจการ  

     สาํหรับ   Barney (1991)  ไดอ้ธิบายว่าทรัพยากรของกิจการเป็นแหล่งการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั

อย่างย ัง่ยืนซ่ึงมีลักษณะเฉพาะคือ ทรัพยากรนั้นมีคุณค่าท่ีดีให้กับองค์กร (Value) หายาก (Rare) ไม่สามารถ

ลอกเลียนแบบหรือมีตน้ทุนในการเลียนแบบสูง (Imitability) และหาทรัพยากรอ่ืนทดแทนไดย้าก (Substitutability)   

     ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ทฤษฎีฐานทรัพยากร  ทฤษฎีการเติบโตของกิจการและแนวคิดความได้เปรียบทางการ

แข่งขนั สามารถนาํมาอธิบายเร่ืองทุนทางปัญญาได ้กล่าวคือ เม่ือกิจการพิจารณาทรัพยากรท่ีมีอยู่และไดเ้ล็งเห็น

ความสําคญัทุนทางปัญญาเป็นความสามารถหลกัของกิจการ เป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขนัต่อกิจการในทุกสภาวะการแข่งขนัสูง สามารถพฒันาทรัพยากรมนุษยท์ั้งทกัษะและความชาํนาญท่ีเป็นปัจจยั

ใชข้บัเคล่ือนกิจการ เกิดความแข็งแกร่งดา้นโครงสร้างองคก์รทั้งภายในและภายนอก นาํมาซ่ึงผลประกอบการท่ีดี 

บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจท่ีตั้งไว ้ประสบความสาํเร็จ และกิจการมีโอกาสเติบโตในอนาคต 

2.2  ทุนทางปัญญา ( Intellectual Capital ) 

     Brooking (1996) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของทุนทางปัญญาว่าเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 

สินทรัพย์ทางตลาด สินทรัพย์มนุษย์  ทรัพย์สินทางปัญญา  และสินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน  Edvinsson and 
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Malone (1997) ใหค้าํนิยามทุนทางปัญญาว่า  เป็นแหล่งกาํเนิดสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีปกติแลว้จะไม่ปรากฏในงบ

แสดงฐานะการเงิน    Pike et al. (2005)  ไดข้ยายความหมายทุนทางปัญญาว่า เป็นกลุ่มของมูลค่าท่ีไม่มีตวัตนซ่ึงทาํ

ให้องค์กรมีผลกาํไรในปัจจุบันและอนาคต  Sharma et al. (2007) มองว่าทุนทางปัญญา หมายถึง ความรู้ ทกัษะ

ความชาํนาญและเทคโนโลยีท่ีประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ความลํ้ าหน้าเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร  ปิติพร ธรรม

ประศาสน์ (2014) ไดใ้หนิ้ยามของทุนทางปัญญาว่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตบ้ริบทองคก์รอนัจะส่งผลกระทบต่อ

การสร้างมูลค่าแก่องคก์รในท่ีสุด   ดงันั้นจึงสามารถสรุปความหมาย “ทุนทางปัญญา” โดยภาพรวมไดว้่า ทุนทาง

ปัญญาเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงมาจากบุคลากร สามารถนาํสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่กิจการและสร้างความไดเ้ปรียบ

เชิงการแข่งขนั นาํมาซ่ึงผลกาํไรท่ีตั้งไว ้

     Brooking (1996);  Sveiby (1997)  และ Edvinsson and Malone (1997) ไดพ้ฒันาแนวคิดทุนทางปัญญาโดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่  ได้แก่ ทุนมนุษย์ (Human Capital) และ ทุนโครงสร้าง (Structural Capital) ซ่ึงทุน

โครงสร้างแบ่งเป็นทุนโครงสร้างภายใน และทุนโครงสร้างภายนอก ทุนมนุษย์ คือ ความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์ของพนกังานซ่ึงพิจารณาใหเ้ป็นหน่ึงในสินทรัพยเ์ชิงกลยุทธ์ท่ีมีคุณค่า ความสามารถของมนุษยเ์ป็น

พ้ืนฐานของทุนมนุษย ์และทุนมนุษยก์็เป็นรากฐานของทุนทางปัญญา บุคลากรท่ีไดรั้บการฝึกฝนพฒันาเรียนรู้ย่อม

มีความสามารถในการใชเ้หตุผล ใชเ้คร่ืองมือสร้างนวตักรรมและก่อให้เกิดมูลค่าต่อองค์กร อย่างไรก็ตามกิจการ

ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของบุคลากร ดงันั้นเม่ือพนักงานลาออกไป ทุนมนุษยห์รือความรู้ท่ีอยู่ในตวัพนักงานก็หายไปดว้ย 

และการท่ีมีระดบัอตัราการลาออกสูงส่งสัญญาณว่าองคก์รนั้นกาํลงัสูญเสียทุนทางปัญญาไป ทุนมนุษยจึ์งถือเป็น

หวัใจสาํคญัของทุนทางปัญญา สาํหรับองคก์รก็ตอ้งหาแกไ้ขปัญหาน้ีดว้ยการสร้างทุนโครงสร้างมารองรับ (Bontis, 

2003)   ทั้งน้ี  Chen et al. (2005) ไดใ้ห้ความเห็นไวว้่าทุนโครงสร้างมีส่วนสนบัสนุนบุคลากรในกิจการปรับปรุง

พฒันาตนเอง ทุนโครงสร้างท่ีแข็งแกร่งจะช่วยให้เกิดการพฒันาทุนมนุษยไ์ดด้ว้ยการสร้างโลกและสังคมแห่งการ

เรียนรู้ เกิดการแลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้ สร้างวฒันธรรมท่ีจาํเป็นต่อการอยูร่อดในสภาพตลาดท่ีแข่งขนักนัใน

ปัจจุบนั  จากความสําคญัของประเภททุนทางปัญญาจะ เห็นไดว้่าทุนเหล่าน้ีลว้นมีส่วนในการสร้างมูลค่าให้แก่

กิจการ ไม่ว่าจะเป็นทุนมนุษยแ์ละทุนโครงสร้างต่างตอ้งทาํงานร่วมกนัและตอ้งไดรั้บการสนับสนุนส่งเสริมจาก

บุคลากรทุกระดบัภายในกิจการ เพ่ือทาํให้ทุนทางปัญญาน้ีสร้างมูลค่าให้เกิดข้ึน เช่นเดียวกบัสินทรัพยท่ี์ไดใ้ชไ้ป

หรือลงทุนไปในธุรกิจกส็ร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บักิจการ  

     การสร้างมูลค่าเพ่ิมของกิจการท่ีกล่าวมาไดส้อดคลอ้งกบัมุมมองของ Pulic (1998) ซ่ึงอธิบายว่าทรัพยากรหลกั

ของกิจการท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมมี 2 ส่วน ส่วนแรกคือ สินทรัพยท่ี์ลงทุนไปในธุรกิจ ประกอบดว้ย สินทรัพยท์างกาย

ภาย และสินทรัพยท์างการเงิน  ส่วนท่ีสองคือทุนทางปัญญาท่ีประกอบดว้ย ทุนมนุษยแ์ละทุนโครงสร้าง สินทรัพย์

เหล่าน้ีจึงเป็นจุดแขง็ของกิจการ สร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนักบัคู่ต่อสู้ ความสนใจเร่ืองทุนทางปัญญาทาํให้

เกิดการพฒันาวิธีการวดัมูลค่าทุนทางปัญญาท่ีต่างกนัออกไป  แต่จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า วิธี Value 

Added Intellectual Coefficient (VAICTM)  ของ Pulic (1998) เป็นวิธีท่ีนิยมมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นวิธีวดัค่าทุนทางปัญญา

ผา่นประสิทธิภาพการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใชทุ้นทางปัญญา (Intellectual Capital Efficiency: ICE) และทุนมนุษย์

และทุนโครงสร้างซ่ึงเป็นองคป์ระกอบย่อยของทุนทางปัญญา ก็วดัผ่านประสิทธิภาพการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการ

ลงทุนในทุนมนุษย์ (Human Capital Efficiency: HCE) และประสิทธิภาพการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้ทุน

โครงสร้าง (Structural Capital Efficiency: SCE) ตามลาํดบั     โดย Firer and William (2003)ไดอ้ธิบายเหตุผลวา่วิธี 

VAIC น้ีเป็นวิธีท่ีคาํนวณไดง่้ายและสามารถทาํความเขา้ใจไดง่้ายในแต่ละขั้นตอนของการคาํนวณ และขอ้มูลท่ีใช้

ในการคาํนวณ สามารถนาํมาจากรายงานทางการเงินหรืองบการเงินซ่ึงผา่นการรับรองจากผูส้อบบญัชี ดงันั้นจึงเป็น

ขอ้มูลท่ีมีความเท่ียงธรรม ถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และพิสูจนไ์ด ้



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                                                 615 

 

2.3  โอกาสในการลงทุน ( Investment Opportunity Set) 

     Myers (1977) กล่าวว่า โอกาสการลงทุนเป็นมูลค่ากิจการอย่างหน่ึง โดยมีรูปแบบทางเลือกการลงทุนท่ีให ้   

ผลตอบแทนในอนาคตจากการใชจ่้ายไปในปัจจุบนั  โดย Gaver and Gaver (1993) เสนอว่า โอกาสการลงทุน คือ

มูลค่ากิจการท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน ซ่ึงมาจากค่าใชจ่้ายการจดัการท่ีลงทุนไป โอกาสการลงทุนนาํมาซ่ึงผลตอบแทนท่ี

คุม้ค่าในอนาคต สามารถบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายของกิจการท่ีวางไว ้โอกาสการลงทุนจึงเป็นตวัเช่ือมโยง

ระหว่างสินทรัพยท่ี์กิจการท่ีไดล้งทุนไปแลว้ กบัทางเลือกการลงทุนในอนาคต  Hartono (1999) มองว่า โอกาสใน

การลงทุน เป็นส่ิงท่ีใหป้ระโยชน์และเป็นทางเลือกในการลงทุนสาํหรับอนาคตของกิจการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Bodie 

et al. (2008) ท่ีสรุปว่า โอกาสการลงทุนแสดงถึงความเติบโตในอนาคต   ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า โอกาสการลงทุน 

หมายถึง การจดัการลงทุนในปัจจุบนัหรือบริหารสินทรัพยท่ี์มีอยู่ในปัจจุบนั นาํมาซ่ึงผลตอบแทนในอนาคตและ

สร้างมูลค่าเพ่ิมใหกิ้จการ มีการเติบโตซ่ึงบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายขององคก์ร 

     องคป์ระกอบท่ีเพ่ิมมูลค่ากิจการมี 2 องคป์ระกอบ  องคป์ระกอบแรกคือมูลค่าสินทรัพยท่ี์ถือครองอยู่ (Value of 

asset- in- place)  เป็นผลมาจากการดาํเนินงานในอดีต  องคป์ระกอบท่ีสองคือโอกาสในการลงทุนท่ีเพ่ิมมูลค่าตลาด

ของกิจการและการเติบโตของกิจการในอนาคต  ดงันั้นโอกาสการลงทุนเป็นความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอย่าง

หน่ึงซ่ึงมาจากทุนทางปัญญาท่ีเป็นสินทรัพยอ์ย่างหน่ึงท่ีกิจการถือครองอยู่ และเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของกิจการ 

สอดคลอ้งกบั Resource based view (RBV)  ท่ีว่าการสร้างมูลค่าของกิจการไม่ไดเ้กิดจากปัจจยัภายนอก แต่เกิดจาก

กระบวนการภายในท่ีขบัเคล่ือนไปสู่การเป็นเจา้ของลกัษณะเฉพาะกิจการ ทุนทางปัญญาจึงเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญั

ของกิจการ ทุนทางปัญญาเป็นส่ิงท่ียากต่อการลอกเลียนแบบ หาส่ิงอ่ืนทดแทนไดย้าก สามารถนาํไปประยุกต์ใช้

และสร้างโอกาสการลงทุนในอนาคตเพ่ือจุดมุ่งหมายในการพฒันาองค์กร ทุนทางปัญญาเพ่ิมขีดความสามารถใน

การบริหารจดัการ นาํไปสู่การเจริญเติบโตท่ีมีประสิทธิผล ผลกัดนัไปสู่ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยืน สร้างประโยชนใ์หแ้ก่

กิจการในระยะยาว  เพ่ิมมูลค่าเพ่ิมใหผู้ถื้อหุน้ ดงันั้นทุนทางปัญญาจึงเป็นกลยทุธ์หน่ึงท่ีสร้างความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขนั (Sumedrea, 2013)   

     สาํหรับแนวคิดการวดัค่ากลุ่มโอกาสการลงทุนท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีใชแ้นวคิดการวดัค่าโอกาสการลงทุนของ 

Myers (1977) ผ่านตัวแทนตามเกณฑ์ราคา (Price-based proxies) ตวัแทนการวดัค่าน้ีคือ ตัววดัค่าโอกาสในการ

ลงทุนผ่านราคาหุ้น กล่าวคือ ถา้กิจการมีโอกาสการลงทุน กิจการจะตอ้งมีมูลค่าตลาดของสินทรัพยห์รือส่วนของ   

ผูถื้อหุ้นสูงกว่าราคามูลค่าตามบญัชี โดยเห็นไดจ้าก   อตัราส่วนมูลค่าตลาดของสินทรัพยต่์อมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพย ์(Market-to-book Assets : MBA)2

3         

2.4  สมมติฐานงานวจัิยและกรอบแนวคิด 

     จากการทบทวนงานวิจยั  การศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งทุนทางปัญญากบัโอกาสการลงทุนมีหลายวิธี  

และผลการศึกษาก็มีความแตกต่างกันภายใตบ้ริบทตามกลุ่มตัวอย่างของประเทศนั้นๆ เช่น ผลการศึกษาของ 

Razafindrambinina and Santoso (2013)  ท่ี ได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในอินโดนี เซีย พบว่าทุนทางปัญญาไม่ มี

3
 Adam and Vidhan  (2008) ไดป้ระเมินตวัวดัท่ีเก่ียวกบัโอกาสการลงทุน (Investment Opportunity Set :IOS) 4 ตวั ประกอบดว้ย (1) Market-to-book assets 

(MBA),  (2) Market-to-book equity (MBE),   (3) Earning-price (EP)  และ (4) Capital expenditure over net book value of plant, property and equipment (CAPX/PPE) ซ่ึง

ผลการศึกษาพบวา่ MBA เป็นตวัแทนของ IOS ท่ีดีท่ีสุด (Highest Information Content) 
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ความสัมพนัธ์กบัโอกาสการลงทุน เน่ืองดว้ยนักลงทุนยงัคงไม่ให้ความสําคญัเร่ืองทุนทางปัญญามากนัก ขณะท่ีผล

การศึกษาของ Kehelwalatenna and Gunaratne (2010) ไดข้อ้สรุปในทิศทางตรงกนัขา้ม พบความสัมพนัธ์ระหว่างทุน

ทางปัญญากับโอกาสการลงทุนในศรีลังกา สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ Jafaridehkordi and Rahim (2014) ท่ีได้

ขอ้สรุปในทิศทางเดียวกนั คือพบความสัมพนัธ์ระหว่างทุนทางปัญญากบัโอกาสการลงทุนในมาเลเซีย  ซ่ึงสามารถ

อธิบายจากทฤษฏีฐานทรัพยากร ไดว้่ากิจการไดเ้ห็นความสําคญัของทุนทางปัญญาเป็นความสามารถหลกัในการ

สร้างความแข็งแกร่งทั้งโครงสร้างภายในและภายนอก เกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและจะนาํมาซ่ึงโอกาสใน

การลงทุน สําหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัเช่ือมัน่ว่ากิจการในประเทศไทยน่าจะไดเ้ล็งเห็นความสําคญัของทุนทาง

ปัญญาและพิจารณาทุนทางปัญญาเป็นกลยุทธ์หน่ึงใชข้บัเคล่ือนกิจการและจะนาํมาซ่ึงโอกาสการลงทุน ผูวิ้จยัจึง

กาํหนดสมมติฐานการศึกษาในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

     H1: ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัโอกาสการลงทุน 
 

     นอกจากน้ีจากผลวิจัยของ Tavakolo and Alikhami (2014) ท่ีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในอิหร่านโดยไม่พบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างทุนมนุษย ์กบัโอกาสการลงทุน เน่ืองดว้ยนกัลงทุนในอิหร่านยงัไม่สามารถรับรู้ถึงมูลค่าเพ่ิม

ของกิจการท่ีมาจากทุนมนุษย ์ ขณะท่ีงานวิจยัของ Kehelwalatenna and Gunaratne (2010) และ Jafaridehkordi and 

Rahim (2014) กลบัพบความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างทุนมนุษย ์กบัโอกาสการลงทุน เน่ืองดว้ยกลุ่มตวัอย่างของ

งานวิจยั Kehelwalatenna and Gunaratne (2010) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินในศรีลงักา ซ่ึงทุนมนุษยมี์ความสาํคญัอย่าง

มากในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่กิจการ ส่วนกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัของ Jafaridehkordi and Rahim (2014) เป็น

กลุ่มจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องมาเลเซีย ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเร่ืองทุนมนุษยจ์ากรัฐบาลอย่าง

ต่อเน่ือง  สําหรับประเทศไทยแลว้ ผูวิ้จยัเห็นว่าทุนมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนองค์กร สร้างความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั สร้างประโยชน์ให้กบัองค์กร  และมีความสําคญัในการระดมทุน ผูวิ้จยัจึงเช่ือมัน่ว่าทุน

มนุษยมี์ความสมัพนัธ์กบัโอกาสการลงทุน ดงันั้นจึงกาํหนดสมมติฐาน ดงัน้ี 
 

     H1a: ทุนมนุษย ์(Human Capital) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัโอกาสการลงทุน 
 

     ผลการศึกษาของ Razafindrambinina and Santoso (2013) ท่ีได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในอินโดนีเซีย ไม่พบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างทุนโครงสร้าง กบัโอกาสการลงทุน เน่ืองดว้ยนักลงทุนยงัคงไม่ไดใ้ห้ความสําคญัต่อทุน

โครงสร้างมากนกั  แต่งานวิจยัของ Alnajjar Riahi-belkaoui (2001) ท่ีศึกษากิจการบริการและการผลิตในอเมริกา 

ไดข้อ้สรุปในทิศทางตรงกนัขา้ม พบว่า มีความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างทุนโครงสร้าง กบัโอกาสการลงทุน เน่ือง

ดว้ยกิจการท่ีมีช่ือเสียงดี แสดงถึงโครงสร้างภายนอกกิจการแข็งแกร่งและสร้างความสนใจต่อนกัลงทุน ในมุมมอง

ของผูวิ้จยัท่ีคาดว่าบริษทัส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีแนวโน้มวางรากฐานดา้นโครงสร้างกิจการทั้งภายในและ

ภายนอกอย่างแขง็แกร่ง ทาํใหเ้กิดสังคมแห่งการเรียนรู้ และสร้างวฒันธรรมท่ีจาํเป็นในการอยู่รอดท่ามกลางสภาพ

เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ผูวิ้จยัจึงกาํหนดสมมติฐานการศึกษา ดงัน้ี 
 

     H1b: ทุนโครงสร้าง (Structutal Capital) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัโอกาสการลงทุน 
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     เน่ืองดว้ยกิจการยงัคงตอ้งใชสิ้นทรัพยท่ี์มีตวัตนในการสร้างความน่าเช่ือถือต่อสายตานกัลงทุน ซ่ึงเป็นไปตาม

คาํอธิบายของ Pulic (1998) ว่าสินทรัพยท่ี์ลงทุนไปแลว้เป็นองค์ประกอบหน่ึงในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของกิจการ  

ผูวิ้จยัมีความเห็นว่ากิจการในประเทศไทยส่วนใหญ่ยงัคงพ่ึงพาสินทรัพยท่ี์มีตวัตนท่ีไดล้งทุนไปแลว้หรือทุนดั้งเดิม

ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัในการขบัเคล่ือนกลยุทธ์ทางธุรกิจและเอ้ือต่อโอกาสการลงทุน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความเห็นว่า

สินทรัพย์ท่ี มีตัวตนท่ีได้ลงทุนไป (Capital Employed) น่าจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับโอกาสการลงทุน   

นอกจากน้ีผูวิ้จยัยงัไดมี้การควบคุมปัจจยัอ่ืนๆ เพ่ิมเติมประกอบดว้ย ขนาดของกิจการ (Firm Size)  ความยืดหยุ่น

การจัดหาเงิน  (Financial Flexibility) และการเติบโตของยอดขาย (Growth) ซ่ึ งผู ้วิจัยคาดหมายว่าน่าจะมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัโอกาสการลงทุนเช่นเดียวกบัการผลการศึกษาในอดีต (Tavakoli and Alikhami, 2014; 

Cynthia and Sulistika, 2015; Marchica and Mura, 2009; Khanqah  and Ahmadnia, 2013)  ส่วนปัจจัยโครงสร้าง

เงินทุน (Leverage) คาดวา่น่าจะมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัโอกาสการลงทุนเช่นเดียวกบัผลการศึกษาในอดีต (Tsai et 

al., 2013 ; Cynthia and Sulistika, 2015)   

 

     จากสมมติฐานขา้งตน้ และการศึกษาในอดีต ผูวิ้จยัสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ีไดด้งัต่อไปน้ี  

 

ตวัแปรอสิระ  ตวัแปรตาม 

ตวัแปรทดสอบ   

ทุนทางปัญญา 

(Intellectual Capital Efficiency : ICE) 

 โอกาสการลงทุน  

(Investment Opportunity Sets : IOS) 

  - ทุนมนุษย ์

(Human Capital Efficiency : HCE)  

 -  ทุนโครงสร้าง  

(Structural Capital Efficiency :SCE) 

 

ตวัแปรควบคุม 

 - อตัราส่วนมูลค่าตลาดของสินทรัพยต่์อมูลค่า 

   ตามบญัชีของสินทรัพย(์Market-to-book  

   Assets : MBA) 

 

- ทุนท่ีไดล้งทุนไปแลว้ 

  (Capital Employed Efficiency :CEE)  

- ขนาดกิจการ (Firm size) 

- โครงสร้างเงินทุน (Leverage)  

- ความยืดหยุน่ทางการเงิน (Flexibility) 

- การเติบโตของยอดขาย (Growth) 

- กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Type) 

- ปี (Year) 

  

รูปที ่1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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3. วธีิการศึกษา 
 

3.1  วธีิการเกบ็รวมรวมข้อมูล 

     ผูวิ้จยัได ้เก็บรวบรวมมาจากฐานขอ้มูลทุติยภูมิ จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงาน

ประจาํปี และงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปี พ.ศ.2557-2558  ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์

ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ฐานขอ้มูล SETSMART ของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  โดยประชากรในการศึกษา คือ บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

ระหว่าง ปี พ.ศ. 2557 – 2558 มีทั้งส้ิน 1,025 ปีบริษทั   กลุ่มตวัอย่างคือบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ในปี พ.ศ.2557-2558 และไม่ครอบคลุมถึงบริษทัท่ีอยู่ในกลุ่มต่อไปน้ี (1) บริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

ธุรกิจการเงินจาํนวน 117  ปีบริษทั (2) บริษทัจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหว่างฟ้ืนฟูการดาํเนินงานจาํนวน 27 ปีบริษทั  

(3) บริษทัจดทะเบียนท่ีถูกถอดถอนออกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ละถอนตวัเองออกจากตลาดหลกัทรัพย ์ในปี พ.ศ. 

2557-2558 จาํนวน 15  ปีบริษทั   (4) บริษทัจดทะเบียนท่ีมีขอ้มูลไม่ครบถว้นในช่วงปี พ.ศ. 2557-2558 จาํนวน 68  

ปีบริษทั (5) บริษทัจดทะเบียนท่ีไม่มีรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม จาํนวน 46  ปีบริษทั และ 

(6) บริษทัท่ีมีความผิดปกติของข้อมูล (Outlier) จาํนวน  98  ปีบริษทั ดังนั้นคงเหลือกลุ่มตวัอย่างทั้ งส้ิน 654  ปี

บริษทั ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 64 ของประชากรทั้งส้ิน  
 

3.2  การวเิคราะห์ข้อมูลและแบบจําลองทีใ่ช้ศึกษา 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ประกอบดว้ย สถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงแสดงดว้ย ค่าเฉล่ียของขอ้มูล (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าตํ่าสุด (Min)  ค่ามธัยฐาน (Median) ค่าสูงสุด (Max)  และการวิเคราะห์ความ

ถดถอยเชิงพหุ โดยมีแบบจาํลองในการศึกษาดงัน้ี  

   IOS  =  β0+ β1ICEit+ β2CEEit+ β3SIZEit+ β4LEVit+ β5FLEXit+ β6GROWTHit+ INDit+ YEARit + εit            (1)      

   IOS  =  β0+ β1HCEit+ β2SCEit+ β3CEEit+ β4SIZEit+ β5LEVit+ β6FLEXit+ β7GROWTHit+ INDit 

 + YEARit + εit               (2) 
 

ตารางที ่1  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

ตวัแปร สัญลกัษณ์ การวดัค่า 

ตวัแปรตาม 

โอกาสการลงทุน 

 

IOS 

 

 

- อตัราส่วนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์

ต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์

MBA [(สินทรัพยร์วม – ส่วนของหุ้นสามญัรวม) + (จาํนวนหุ้นท่ี

ออกจาํหน่ายxราคาปิดของหุน้ตอนส้ินปี)] / สินทรัพยร์วม  

ตวัแปรที่สนใจ   

ทุนทางปัญญา ICE HCE+ SCE 

- ทุนมนุษย ์   HCE VA / HC      (VA วดัค่าจาก กาํไรสุทธิ+ภาษี+ ดอกเบ้ียจ่าย+

เงินเดือนและสวสัดิการต่างๆ   ส่วน HC วดัค่าจาก เงินเดือน 

สวสัดิการ และผลประโยชนอ่ื์นๆท่ีจ่ายใหแ้ก่บุคลากร 

- ทุนโครงสร้าง    SCE SC / VA ( SC วดัค่าจาก VA – HC ) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                                                 619 

 

ตารางที ่1  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา (ต่อ) 

ตวัแปร สัญลกัษณ์ การวดัค่า 

ตวัแปรควบคุม   

ทุนท่ีใชไ้ปแลว้    CEE VA / CE  (CE วดัค่าจากสินทรัพยร์วมหกัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ) 

ขนาดกิจการ SIZE ค่าลอการิทึมธรรมชาติของมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยร์วม 

โครงสร้างเงินทุน LEV อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

ความยืดหยุน่การจดัหาเงิน FLEX อตัราส่วนเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดต่อสินทรัพยสุ์ทธิ 

การเติบโตของยอดขาย GROWTH [รายไดร้วมปีปัจจุบนั – รายไดร้วมปีก่อน) /รายไดร้วมปีก่อน] 

ประเภทอุตสาหกรรม IND กาํหนดเป็นค่า Dummy 

ปี YEAR กาํหนดเป็นค่า Dummy 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย  

ตารางที ่2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา 

ตวัแปร ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ค่า 

ตํา่สุด 

ค่า 

มธัยฐาน 

ค่า 

สูงสุด 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งทุนทางปัญญากบัโอกาสการลงทุน  (n = 654) 

อตัราส่วนมูลค่าตลาดของสินทรัพยต์่อมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพย ์(MBA) 

1.367 0.130    0.500   1.213   2.770 

ทุนทางปัญญา (ICE) 2.864 3.657  -9.370   2.094 26.070 

ทุนมนุษย ์(HCE) 2.484 3.381  -8.410   1.662 25.110 

ทุนโครงสร้าง (SCE) 0.380 0.920  -9.460   0.439   4.280 

ทุนท่ีลงทุนไป (CEE) 0.162 0.125   -0.390   0.150   0.800 

ขนาดกิจการ (SIZE) 22.512 1.498 18.420 22.269 28.410 

โครงสร้างเงินทุน (LEV) 1.156 1.884 -2.710  0.827 34.970 

ความยดืหยุน่การจดัหาเงิน (FLEX) 0.130 0.216 -0.020 0.078  4.100 

การเติบโตของยอดขาย (GROWTH) 0.070 0.414 -0.810 0.010 4.780 
 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งทุนทางปัญญาและโอกาสการลงทุน                    

ตวัแปร แบบจําลองที่ 1 แบบจําลองที่ 2 

 Expected 

Sign 

Coef. p-value VIF  Expected 

Sign 

Coef. p-value VIF 

Constant  1.694 0.000***     1.665 0.000***  

ICE + 0.018 0.002** 1.288      

HCE      +  0.011 0.068* 1.354 

SCE      +  0.062 0.002*** 1.060 
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    ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งทุนทางปัญญาและโอกาสการลงทุน                    

ตวัแปร แบบจําลองที่ 1 แบบจําลองที่ 2 

 Expected 

Sign 

Coef. p-value VIF  Expected 

Sign 

Coef. p-value VIF 

CEE + 1.320 0.000*** 1.162  +  1.344 0.000*** 1.167 

SIZE + 0.032 0.025** 1.330  +  0.030 0.032** 1.332 

LEV - -0.010 0.394 1.486  - -0.012 0.302 1.496 

FLEX + 0.414 0.000** 1.393  +  0.409 0.000** 1.393 

GROWTH + 0.061 0.186 1.065  +  0.061 0.183 1.065 

IND   Control     Control  

YEAR   Control     Control  

Prop>F  14.928 0.000***    14.317 0.000***  

Adj R2  0.217     0.222   

Observation  654     654   

หมายเหตุ:  *,  **,  *** หมายถึง มีความสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.10, 0.05 และ 0.01  ตามลาํดบั    
 

  ตารางท่ี 2  สรุปไดว้า่ทุนทางปัญญาท่ีวดัดว้ยประสิทธิภาพการใชทุ้นทางปัญญา  (ICE) ของบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเฉล่ียอยูท่ี่  2.864  ประกอบดว้ยประสิทธิภาพทุนมนุษย ์(HCE) เป็นสัดส่วนท่ี

สูงถึง 2.484  ส่วนท่ีเหลือคือ ประสิทธิภาพใชทุ้นโครงสร้าง (SCE) 0.380  ส่วนประสิทธิภาพของทุนท่ีไดล้งทุนไป 

(CEE) อยู่ท่ี 0.162  สามารถมองได้ว่ามูลค่าเพ่ิมท่ีเกิดจากการใช้ทุนทางปัญญาของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาจากการใชทุ้นมนุษยเ์ป็นสาํคญั 

     ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างทุนทางปัญญาและโอกาสการลงทุน ซ่ึงมีการตรวจสอบ 

Variance Inflation Factor (VIF) ค่า VIF ท่ีไดไ้ม่เกิน 2 จึงมัน่ใจไดว้่าไม่เกิดปัญหา  Multicollinearity   ผลการวิจยั

คร้ังน้ีช้ีใหเ้ห็นว่า ในช่วงปี พ.ศ.2557-2558  ทุนทางปัญญา (ICE) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ

กบัโอกาสการลงทุน   นอกจากน้ี ทุนท่ีใชไ้ป  ขนาดกิจการ และความยืดหยุน่ในการจดัหาเงิน พบวา่มีความสมัพนัธ์

เชิงบวกกับโอกาสการลงทุนด้วย  ขณะท่ีโครงสร้างเงินทุนและการเติบโตของยอดขาย แม้จะไม่พบว่ามี

ความสัมพนัธ์แต่ทิศทางความสัมพนัธ์ก็เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวส้ําหรับสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Adjusted R-

Square) มีค่า 21.70% หมายความวา่ ทุนมนุษย ์ทุนโครงสร้าง ทุนท่ีไดล้งทุนไปแลว้  ขนาดกิจการ ความยืดหยุน่ทาง

การเงิน  ประเภทอุตสาหกรรม และปี สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงโอกาสการลงทุน ไดร้้อยละ 21.70   

     เม่ือแยกพิจารณาองค์ประกอบย่อยของทุนทางปัญญา พบว่าทั้งทุนมนุษย ์(HCE) และทุนโครงสร้าง (SCE) มี

ความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติกบัโอกาสการลงทุน  ส่วนตวัแปรควบคุมท่ีพบความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

โอกาสการลงทุนไดแ้ก่ ทุนท่ีใชไ้ป  ขนาดกิจการ และความยืดหยุ่นในการจดัหาเงิน ขณะท่ีโครงสร้างเงินทุนและ

การเติบโตของยอดขาย แมจ้ะไม่พบว่ามีความสัมพนัธ์แต่ทิศทางความสัมพนัธ์ก็เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้  ส่วน

สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Adjusted R Square) มีค่า 22.20% หมายความว่า ทุนมนุษย ์ทุนโครงสร้าง ทุนท่ีไดล้งทุน

ไปแลว้  ขนาดกิจการ ความยืดหยุ่นทางการเงิน  ประเภทอุตสาหกรรม และปี สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

โอกาสการลงทุน ไดร้้อยละ 22.20  
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5. สรุปผลการศึกษา 

 

     การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทุนทางปัญญาและโอกาสในการลงทุน จาก

การศึกษาขอ้มูลบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยระหวา่งปี 2557 - 2558 พบวา่ ทุนทางปัญญา

ท่ีวดัผ่านประสิทธิภาพการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใชทุ้นทางปัญญา (ICE) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัโอกาสการ

ลงทุนซ่ึงวดัดว้ยอตัราส่วนมูลค่าตลาดของสินทรัพยต่์อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์(MBA)  และเม่ือพิจารณา

องค์ประกอบย่อยของทุนทางปัญญา ท่ีประกอบด้วยทุนมนุษย์ (HCE)  และทุนโครงสร้าง (SCE)  พบว่ามี

ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างประสิทธิภาพการใช้ทุนมนุษย์กับโอกาสการลงทุน   ในขณะเดียวกันก็พบ

ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ประสิทธิภาพจากการใชทุ้นโครงสร้างกบัโอกาสการลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีผูวิ้จยั

ได้คาดไว ้ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยในอดีตของ Seyednezhad et.al (2013) และ Jafaridehkordi and Rahim 

(2014)  

     ประโยชน์ในการศึกษาคร้ังน้ีทาํใหท้ราบว่าทุนทางปัญญาเป็นปัจจยัหน่ึงในการเพ่ิมศกัยภาพความไดเ้ปรียบใน

การแข่งขนัผา่นโอกาสในการลงทุนใหแ้ก่กิจการ ซ่ึงจะนาํมาซ่ึงมูลค่าเพ่ิมและประโยชนอ์ยา่งย ัง่ยืนในอนาคต 

  

     อย่างไรก็ตามแมว้่าอตัราส่วนมูลค่าตลาดของสินทรัพยต่์อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์(MBA) จะเป็นตวัวดั

โอกาสในการลงทุนท่ีดีท่ีสุด แต่ก็มีขอ้จาํกดัในการวดัมูลค่า (Adam and Vidhan  , 2008)  กล่าวคือนอกจากจะเป็น

ตวัแทนการวดัค่าโอกาสการลงทุนแลว้ อตัราส่วน MBA ยงัเป็นตวัแทนสาํหรับตวัแปรอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น เป็นตวัแทน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และมูลค่าของกิจการดว้ย  ดงันั้นผูท่ี้สนใจอาจพิจารณาการวดัค่าโอกาสในการลงทุนอ่ืน ๆ  

เช่น อตัราส่วนกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานต่อมูลค่าตลาดของหุน้สามญั (Earnings / Price Ratio: EP)   อตัราส่วนมูลค่า

ตลาดของส่วนของหุ้นสามญัต่อมูลค่าตามบญัชีของหุ้นสามญั (Market-to-book Equity, MBE)  นอกจากน้ีสําหรับ

การวิจยัคร้ังต่อไปนั้น  ผูส้นใจอาจทาํการเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติมหลงัจากปี พ.ศ. 2558 เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีทาํการ

เก็บขอ้มูลเพียง 2 ปี ซ่ึงเป็นระยะแรกท่ีมีการเปล่ียนถ่ายยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0  ดงันั้นอาจยงัไม่

เห็นผลชดัเจน กอปรกบัการท่ีกิจการจ่ายเงินไปกบัทุนทางปัญญาตอ้งอาศยัระยะเวลาในการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งทุนทางปัญญากบัโอกาสการลงทุนจึงอาจจะชดัเจนมากข้ึนเม่ือพิจารณาในระยะยาว   
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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ืองการแบ่งกลุ่มพนกังานบริษทัการีนาออนไลน์ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยใชปั้จจยัดา้นแรงจูงใจใน

การทาํงาน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS โดยมีสถิติ

ท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์การจดักลุ่ม หรือ 

Cluster Analysis ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว หรือ One-way ANOVA เพ่ือหาปัจจยัท่ีทาํใหแ้ต่ละ

กลุ่มมีความแตกต่าง และใช ้Chi-Square ในการตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มกบัขอ้มูลส่วนบุคคล  

ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 233 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ทีช่วงอายรุะหว่าง 26-30 ปี สถานภาพโสด จบ

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปฏิบติังานในบริษทัมาเป็นระยะเวลา 1-2 ปี มีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท 

มีแรงจูงใจจากลกัษณะงานหรือเน้ืองานท่ีทาํมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.90) จากความมัน่คงในงานน้อยท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 

2.05) สามารถจดักลุ่มไดเ้ป็น 1. กลุ่มท่ีบริษทัควรเก็บไวใ้หดี้ เน่ืองจากมีระดบัแรงจูงใจท่ีสูง 2. กลุ่มท่ีบริษทัควรให้

ความสนใจ เพราะมีระดบัแรงจูงใจตํ่ากวา่กลุ่มอ่ืน และ 3. กลุ่มท่ีบริษทัควรพิจารณา เน่ืองจากยงัสามารถเพ่ิมระดบั

แรงจูงใจใหก้ลุ่มน้ีได ้

คาํสาํคัญ: แรงจูงใจในการทาํงาน, การแบ่งกลุ่ม 
 

Abstract 

This research entitled “Garena Online (Thailand) Co., Ltd officers clustering by work motivation factor.” studied about 

work motivation factor by referring Herzberg’s two-factor theory to divide officer into groups so that Human Resource 

Department and Project Manager can make strategic human resource plans and support office’s motivation level. The 

population consisted of samplings 233 staffs. Data were collected by using questionnaires, then analyzed by frequency, 

percentage, mean, standard deviation. The clustering analyzed by Cluster Analysis, using Hierarchical Cluster Analysis 

to estimate number of group then K-means to divide samplings into each group. One-way ANOVA is for testing 

significant level of the difference among group and for the relationship between personal and work motivation factor 

are tested significant level by Chi-Square. 

     The results are the majority of samplings is men, 26-30 years old, single, graduated, duration of employment 1-2 

years, income 20,001-30,000 baht per month, having high work motivation level on the Work itself factor (average 

3.90) and the Job security factor pulls down work motivation level (2.05). The samplings can be divided into 3 group, 1. 

Group of highly motivated officers, which company should keep them as is, 2. Group of less motivated officers, company 

should pay attention to, and, 3. Group of average motivation level, should consider to rise their motivation or not. 

Keywords: Work motivation factor, Cluster 
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1. บทนํา 

     ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัของบริษทั ความสัมพนัธ์ของพนกังานและองคก์รเป็นไปอย่างถอ้ยทีถอย

อาศยักนั (Boeyens, 1985) การเกิดปัญหาในการทาํงานอาจนาํพามาซ่ึงการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษทัการีนานั้น

ตลอดระยะเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการมา มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์รเป็นประจาํทุกปี ทาํใหมี้พนกังานบางส่วนท่ี

ตอ้งโยกยา้ยฝ่าย ยุบหน่วยงาน และเชิญให้ลาออกโดยสมคัรใจ ส่งผลถึงกาํลงัใจโดยรวมของพนักงาน เกิดการ

ลาออกตามหวัหนา้ แรงจูงใจในการทาํงานลดลงเน่ืองจากความไม่มัน่คงในการทาํงาน ทาํใหบ้ริษทัตอ้งสูญเสียทั้ง

งบประมาณและเวลาในการสรรหาบุคลากรใหม่ จึงเป็นท่ีมาของงานวิจยัช้ินน้ี คือ เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจใน

การทาํงาน และศึกษาการแบ่งกลุ่มพนกังานบริษทัการีนาออนไลน ์(ประเทศไทย) จาํกดั โดยใชปั้จจยัดา้นแรงจูงใจ

ในการทาํงาน ซ่ึงจะสามารถนาํผลการศึกษาวิจยัไปใชเ้ป็นแนวนาํแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล และเสริม

แรงจูงใจใหก้บัพนกังานต่อไป 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     การศึกษาเร่ือง การแบ่งกลุ่มพนกังานบริษทัการีนาออนไลน์ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยใชปั้จจยัดา้นแรงจูงใจใน

การทาํงาน ผูวิ้จยัไดค้น้ควา้หาขอ้มูลจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา

ดงัน้ี 

     แนวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน ซ่ึงแรงจูงใจในการทาํงานคือ ความรู้สึกส่วนบุคคลของพนกังาน ท่ีมีต่อ

งานท่ีทาํ ทาํให้เกิดการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ในการทาํงาน แบ่งเป็นสองปัจจยั ตามทฤษฎีสองปัจจยัของ 

Herzberg โดยแบ่งเป็น ปัจจยัคํ้าจุน (Hygiene) และปัจจยัจูงใจ (Motivator) (Herzberg, 1959) 

     ปัจจยัคํ้าจุน เป็นส่ิงท่ีองคก์รพึงตอ้งมีใหก้บัพนกังาน การขาดปัจจยัดา้นน้ีจะทาํใหพ้นกังานขาดแรงจูงใจในการ

ทาํงาน มีเก้าปัจจยัดังน้ี 1. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการทาํงาน (Salary) 2. ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลในองคก์ร (Interpersonal relations) 3. การควบคุมดูแลของหัวหน้างาน (Supervision-technical) 4. นโยบาย

บริษัทและการบริหาร (Company policy and administration) 5. สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทํางาน 

(Working conditions) 6. สถานภาพในการทาํงาน (Status) 7. ความมัน่คงในงาน (Job security) 8. ปัจจยัส่วนบุคคล

ของพนกังาน (Factors in personal life) 9. ความเจริญกา้วหนา้ในการทาํงาน (Possibility of growth) 

     ปัจจยัจูงใจ เป็นปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทาํงาน การเพ่ิมระดบัเขา้ไปจะทาํให้พนกังานมีแรงจูงใจในการ

ทาํงานมากข้ึน มีห้าปัจจยัดงัน้ี 1. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) 2. ความสําเร็จในการทาํงาน (Achievement) 

3. การไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่ง (Advancement) 4. ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) 5. ลกัษณะงานหรือเน้ืองาน

ท่ีทาํ (Work itself) 

     งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งนั้นอา้งอิงทฤษฎีของ Herzberg ในการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจและ

แรงจูงใจในการทาํงาน ซ่ึงมกัอา้งอิงใชปั้จจยัคํ้าจุนเจด็จากทั้งหมดเกา้ดา้น ประกอบดว้ย แรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (แสงรัตนทองคาํ, 2552) การศึกษา

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบริษทับิซิเนส เซอร์วิสเซล อลัไลแอนซ์ จาํกดั (มงคลฉัตร, 2555), การศึกษา

ความพึงพอใจในงานของพนกังานบริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) (นุกลูอ้ึงอารี, 2555), ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความถึง

พอใจในการทาํงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย (บุญเอนก, 2556), อิทธิพลของความเป็นส่วนหน่ึงใน

งาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพนักบัองคก์รต่อความตั้งใจลาออก (ตนัติบุญทวีวฒัน์, 2556), การแบ่งกลุ่ม

พนกังานบริษทับริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยใชร้ะดบัความพึงพอใจในการทาํงาน (ปัญญาธร, 

2557), และความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษาพนักงานรุ่นใหม่ 
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Generation Y ธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่ (กอ้นคง, 2557) และความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้ําของ

หัวหนา้งานกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานสถาบนัการเงิน A (อภิชยัชชัวาล, 2557) ซ่ึงสามารถ

สรุปออกมาเป็นกรอบแนวคิดงานวิจยัไดด้งัน้ี 
 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. วธีิการศึกษา 

     จากประชากรซ่ึงเป็นพนกังานบริษทัการีนาออนไลน ์(ประเทศไทย) จาํกดั ทั้งหมด 622 คน ผูวิ้จยัไดน้าํพนกังาน

ในฝ่ายบุคคลและพนกังานระดบัผูบ้ริหารออก แลว้กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยทฤษฎีของ Krejcie และ Morgan 

ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้233 คน ซ่ึงสามารถเฉล่ียออกไปตามหน่วยงานต่างๆ 

แบบ Quota Sampling  

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 

กลุ่มท่ี 3 ... 

พนกังานบริษทั 

การีนาออนไลน ์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

ตวัแปรที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย (เชิงปริมาณ) 

แรงจูงใจในการทาํงาน โดยใชท้ฤษฎี Two-factors ของ Herzberg 

        ปัจจยัคํ้าจุน (Hygiene) 

        1.  ค่าตอบแทนและผลประโยชนท่ี์ไดจ้ากการทาํงาน (Salary) 

        2.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองคก์ร (Interpersonal relations) 

        3.  การควบคุมดูแลของหวัหนา้งาน (Supervision-technical) 

        4.  นโยบายบริษทัและการบริหาร (Company policy and administration) 

        5.  สภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการทาํงาน (Working conditions) 

        6.  สถานภาพในการทาํงาน (Status) 

        7.  ความมัน่คงในงาน (Job security) 

        8.  ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน (Factors in personal life) 

        9.  ความเจริญกา้วหนา้ในการทาํงาน (Possibility of growth) 

        ปัจจยัจูงใจ (Motivator) 

        10.  การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) 

        11.  ความสาํเร็จในการทาํงาน (Achievement) 

        12.  การไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่ง (Advancement) 

        13.  ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) 

        14.  ลกัษณะงาน หรือเน้ืองานท่ีทาํ (Work itself) 
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     ผูวิ้จยัจะทาํการเกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จากนั้นจะทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือการ

วิจยัทางสถิติ (SPSS) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 1. ปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคล ใชก้ารหาความถ่ี ร้อยละ 2. ปัจจยัดา้น

แรงจูงใจในการทาํงาน หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียในกลุ่มประชากร 3. หา

จาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสมดว้ย Hierarchical Cluster Analysis แลว้จาํแนกสมาชิกดว้ย K-Means Cluster จากนั้นจึงใช ้

ANOVA หาปัจจยัท่ีทาํใหก้ลุ่มท่ีแบ่งออกมาแตกต่างกนั 4. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มท่ีจาํแนกออกมาได ้

กบัขอ้มูลส่วนบุคคล โดยใช ้Chi-square 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     พนกังานบริษทัการีนาออนไลน ์(ประเทศไทย) จาํกดั ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 

มีช่วงอายรุะหวา่ง 26-30 ปี จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 สถานภาพโสด จาํนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 83.7 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 159 คน คิดเป็นร้อยละ 68.2 อายงุานอยูร่ะหวา่ง 1-2 ปี จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 

49.4 รายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง 20,001-30,000 บาท จาํนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 57.9  

     ภาพรวมของปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน พนกังานมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นคือ 3.10 อนัมาจากปัจจยั

ดา้นลกัษณะงานหรือเน้ืองานท่ีทาํ โดยมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นสูงสุดคือ 3.80 รองลงมาเป็นปัจจยัดา้น

ความสาํเร็จในการทาํงาน มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นคือ 3.76 และปัจจยัดา้นความมัน่คงในงานท่ีมีค่าเฉล่ียระดบั

ความคิดเห็นตํ่าสุดคือ 2.05 รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นนโยบายบริษทัและการบริหาร มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นคือ 

2.56 สามารถสรุปเป็นตารางไดด้งัน้ี 

ตารางที่ 1 ระดบัแรงจูงใจของพนกังานแยกตามปัจจยัทั้ง 14 ดา้น ของ Herzberg  

ปัจจยัด้านแรงจูงใจในการทํางาน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ค่าตอบแทนและผลประโยชนท่ี์ไดจ้ากการทาํงาน 2.92 0.970 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองคก์ร 3.42 0.902 

การควบคุมดูแลของหวัหนา้งาน 2.88 1.065 

นโยบายบริษทัและการบริหาร 2.56 0.940 

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการทาํงาน 3.71 0.797 

สถานภาพในการทาํงาน 2.65 0.779 

ความมัน่คงในงาน 2.05 0.699 

ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน 3.64 0.731 

ความเจริญกา้วหนา้ในการทาํงาน 2.93 0.703 

การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3.42 0.886 

ความสาํเร็จในการทาํงาน 3.76 0.720 

การไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่ง 2.74 0.670 

ความรับผิดชอบในงาน 2.95 0.998 

ลกัษณะงานหรือเน้ืองานท่ีทาํ 3.80 0.841 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชีคร้ังท่ี 5                                                                628 

 

     การแบ่งกลุ่มพนักงานบริษทัการีนาออนไลน์ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยใช้ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน 

สามารถแบ่งไดส้ามกลุ่ม ไดแ้ก่ 1. กลุ่มท่ีบริษทัควรเกบ็ไวใ้หดี้ มีสมาชิก 82 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ของกลุ่มตวัอยา่ง

ทั้งหมด 2. กลุ่มท่ีบริษทัควรให้ความสนใจ มีสมาชิก 68 คน คิดเป็นร้อยละ 29 ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด  และ 3. 

กลุ่มท่ีบริษทัควรพิจารณา มีสมาชิก 83 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด โดยปัจจยัท่ีจาํแนกทั้งสาม

กลุ่มอยา่งมีนยัสาํคญัมีสามปัจจยัคือ 1. ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชนท่ี์ไดจ้ากการทาํงาน โดยมีค่า sig ใน

คาํถามท่ีหน่ึงและสองเท่ากบั 0.000 กบั 2. ปัจจยัดา้นการควบคุมดูแลของหวัหนา้งาน มีค่า sig ในคาํถามท่ีหน่ึงและ

สองเท่ากบั 0.000 กบั 3. ปัจจยัดา้นความรับผิดชอบในงาน มีค่า sig ในคาํถามท่ีหน่ึงเท่ากบั 0.007 และในคาํถามท่ี

สองเท่ากบั 0.000 

     การทดสอบ Chi-Square เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน พบว่า

ขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน หน่วยงาน ต่างไม่มี

ความสัมพันธ์กับข้อมูลปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทํางาน โดยมีค่า sig สูงกว่านัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ทั้งหมด 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

     การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 26 – 30 ปี สถานภาพโสด มี

การศึกษาในระดับปริญญาตรี ปฏิบัติงานในบริษทัฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 1 – 2 ปี มีรายไดอ้ยู่ในช่วงระหว่าง 

20,001 – 30,000 บาท เม่ือพิจารณาแยกเป็นแต่ละปัจจยัตามทฤษฎีของ Herzberg จะพบว่า แรงจูงใจในการทาํงาน

ในด้านปัจจัยคํ้ าจุนมีค่าเฉล่ียไม่มากนักทั้ งสามกลุ่ม โดยกลุ่ม 1, 2 และ 3 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.99, 2.91 และ 3.00 

ตามลาํดบั หมายความวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการทาํงานท่ีบริษทัแห่งน้ีค่อนขา้งนอ้ย จึงมีแรงจูงใจในการ

ทาํงานไม่มากตามท่ี Herzberg ไดก้ล่าวไว ้ซ่ึงมีตวัแปรอยู่สองดา้นท่ีจะสร้างปัญหาให้กบับริษทั คือ ดา้นนโยบาย

และการบริหาร กบัดา้นความมัน่คงในงาน ซ่ึงมีแรงจูงใจในส่วนของปัจจยัคํ้าจุนในระดบัท่ีตํ่า โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน

ดา้นความมัน่คงในงาน จะส่งผลให้แรงจูงใจในการทาํงานโดยรวมลดลงเป็นอย่างมาก ในดา้นความมัน่คงในงาน

นั้นเกิดจากนโยบายการบริหาร ซ่ึงทุกปีจะมีการพิจารณาใหพ้นกังานลาออกโดยสมคัรใจ ซ่ึงทางฝ่ังพนกังานเองนั้น

อาจมีความเห็นทั้งดา้นสนบัสนุนและไม่สนบัสนุน แต่โดยรวมแลว้เป็นการบัน่ทอนกาํลงัใจของพนกังาน ซ่ึงแมจ้ะ

ทาํงานดีแลว้ ก็ยงัมีความเส่ียงท่ีจะตอ้งออกจากงานสูง ซ่ึงผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะ คือ ฝ่ายบุคคลนั้นมีส่วนร่วมกบัการ

ตดัสินใจของผูบ้ริหาร ผลงานวิจยัน้ีบ่งช้ีแลว้วา่กลุ่มท่ีมีความรับผดิชอบในระดบัค่อนขา้งมากควรพิจารณาใหอ้ยูต่่อ 

แมว้่าโดยปกติแลว้การพิจารณาให้ออกจากงานจะเกิดข้ึนทั้งหน่วยงานนั้นๆ ก็ตาม การใหอ้อกนั้นก็จะเป็นไปตาม

เหตุผล และเกิดข้ึนเป็นรายบุคคล มิใช่ทั้งหน่วยงาน พนักงานก็จะรู้สึกว่าความมัน่คงในงานนั้นมีสูงข้ึน และยงั

พบว่า พนกังานส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจในค่านิยมของบริษทั สืบเน่ืองมาจากไม่มีการถ่ายทอดค่านิยมจากระดบับริหาร 

หรือระดบัจดัการ ไปยงัระดบัปฏิบติัการ อีกทั้งการกาํหนด Key Performance Index (KPI) ดว้ยรายได ้มิไดมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งกบัค่านิยมของบริษทั พนกังานจึงมิไดต้ระหนกัถึงค่านิยมท่ีมี และทาํหนา้ท่ีไปตาม KPI ท่ีไดรั้บ เห็นไดช้ดั

วา่การอบรมพนกังานก่อนเขา้ทาํงานนั้นไม่ไดป้ลูกฝังค่านิยมเท่าไรนกั ฝ่ายบุคคลตอ้งพิจารณาหาวิธีในการจดัการ

ปลูกฝังค่านิยม หรือจดัการคดัเลือกพนกังานท่ีมีค่านิยมในการใชชี้วิตสอดคลอ้งกบัค่านิยมของบริษทัเขา้มาทาํงาน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชีคร้ังท่ี 5                                                                629 

 

เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการทาํงานจากดา้นนโยบายบริษทัและการบริหารน้ี และมีขอ้เสนอแนะในแต่ละกลุ่มท่ีแบ่ง

ออกมาดงัน้ี 

     กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีมีความรับผิดชอบในการทาํงานค่อนขา้งมากกว่ากลุ่มอ่ืน อีกทั้งมีแรงจูงใจจากปัจจยัคํ้ าจุน

ปานกลาง มีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารจดัการและการปรับปรุงการทาํงาน เพ่ือให้มีระดบัแรงจูงใจท่ีสูงข้ึน 

ดงัน้ี 1. ดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการทาํงาน ในกลุ่มน้ีมีระดบัปานกลาง แสดงว่ามีแรงจูงใจจาก

เงินเดือนและสวสัดิการอยู่แลว้ การเพ่ิมแรงจูงใจให้กบักลุ่มน้ี สามารถเพ่ิมได้ดว้ยการเพ่ิมอตัราเงินเดือน โดย

สามารถคงไวซ่ึ้งปริมาณสวสัดิการท่ีไดรั้บ เน่ืองจากผลจากแบบสอบถามบ่งช้ีว่ากลุ่มน้ีมีแรงจูงใจจากสวสัดิการท่ี

ไดรั้บในระดบัท่ีสูงพอประมาณแลว้ 2.  ดา้นสถานภาพในการทาํงาน ในกลุ่มน้ีมีระดบัตํ่าท่ีสุดในสามกลุ่ม ระดบั

ตาํแหน่งในบริษทัฯ มิไดบ่้งช้ีถึงความแตกต่าง ความมีเกียรติ หนา้ท่ีรับผิดชอบ หรือค่าตอบแทน เท่าไรนกั ตาํแหน่ง

ท่ีตํ่ากว่าก็สามารถมีเงินเดือนสูงกว่าได ้บริษทัควรมีลาํดบัขั้นตาํแหน่งท่ีเหมาะสมและชดัเจนกว่าน้ี ไม่ว่าจะเป็น 

ระดบัผลตอบแทน สิทธิพิเศษ หนา้ท่ีความรับผิดชอบ อาํนาจท่ีไดรั้บ เพ่ือสร้างแรงจูงใจท่ีจะยกระดบัข้ึนไปสู่ระดบั

ท่ีสูงข้ึน และ 3. ดา้นความเจริญกา้วหน้าในการทาํงาน ในกลุ่มน้ีมีระดบัปานกลาง เน่ืองจากพนักงานมิไดส้นใจ

หลกัสูตรท่ีทางบริษทัฯ จดัใหเ้พ่ือพฒันาตนเองเท่าไรนกั อีกทั้งการสนบัสนุนใหเ้กิดการเจริญกา้วหนา้จากหวัหนา้ก็

ยงัไม่มากนกั ความเจริญกา้วหนา้ซ่ึงสอดคลอ้งไปกบัเงินเดือนนั้นเป็นไปตามท่ีหัวหนา้รายงานต่อระดบัผูบ้ริหาร 

แต่แมห้วัหนา้จะสนบัสนุน ความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานกถู็กพิจารณาตามปีท่ีปฏิบติังาน คนในกลุ่มน้ีหาก

ได้รับการสนับสนุนด้านความเจริญก้าวหน้าในการทํางานท่ีดี จะทําให้พวกเขาเกิดแรงจูงใจในการทํางาน 

     กลุ่มท่ี 2  เป็นกลุ่มท่ีองคก์รควรพิจารณา เน่ืองจากมีค่าเฉล่ียในปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํงานโดยรวมตํ่าท่ีสุด

ในสามกลุ่ม โดยดา้นปัจจยัคํ้ าจุนนั้นมีระดบัท่ีตํ่า ส่งผลให้ปัจจยัจูงใจแทบไม่มีผล จึงมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ

บริหารจดัการและการปรับปรุงการทาํงาน เพ่ือให้มีระดบัแรงจูงใจท่ีสูงข้ึน ดงัน้ี 1.  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มน้ีคือ 

ดา้นการควบคุมดูแลของหัวหนา้งาน ซ่ึงพนกังานในกลุ่มน้ีไม่มีแรงจูงใจเน่ืองจากความสามารถของหัวหนา้งาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นความเจริญกา้วหนา้ในงาน ซ่ึงกลุ่มท่ีสองน้ีมีค่าตํ่าสุดดว้ย การจดัการโยกยา้ยพนกังานไปใน

หน่วยงานท่ีเหมาะสมจะเป็นการเปล่ียนหวัหนา้งาน ซ่ึงจะส่งผลต่อเร่ืองดา้นการไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งดว้ย ทาํให้

สามารถเพ่ิมแรงจูงใจในการทาํงานได ้และ 2.  อีกทั้งกลุ่มน้ีมีปัจจยัจูงใจจากทฤษฎี Herzberg ถึงส่ีดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า

กว่าค่าเฉล่ียรวมของกลุ่ม อนัไดแ้ก่ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นการไดรั้บ

การเล่ือนตาํแหน่ง และดา้นความรับผิดชอบในงาน ซ่ึงปัจจยัจูงใจน้ีจะมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานโดยตรง โดย

สามารถเพ่ิมแรงจูงใจใหพ้นกังานทาํงานมากข้ึนได ้บริษทัตอ้งพิจารณาว่าคนในกลุ่มน้ีควรจะจดัการเพ่ิมแรงจูงใจ 

หรือปรับผงัองคก์รใหม่เพ่ือลดจาํนวนคนในกลุ่มน้ีลง 

     กลุ่มท่ี 3  เป็นกลุ่มท่ีองค์กรควรให้ความสนใจ มีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารจดัการและการปรับปรุงการ

ทาํงาน เพ่ือใหมี้ระดบัแรงจูงใจท่ีสูงข้ึน ดงัน้ี 1.  ดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการทาํงาน โดยในกลุ่ม

น้ีมีแรงจูงใจดา้นน้ีตํ่าท่ีสุดในสามกลุ่ม บริษทัฯ สามารถเพ่ิมแรงจูงใจไดด้ว้ยวิธีง่ายๆ เช่นการเพ่ิมเงินเดือน รวมถึง

การเล่ือนตาํแหน่ง เน่ืองจากค่าเฉล่ียดา้นการไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งก็ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวม และ 2.  บริษทัฯ สามารถ

ยกระดบัแรงจูงใจ เพ่ือท่ีจะทาํใหพ้นกังานในกลุ่มน้ีสามารถทาํงานไดม้ากข้ึนดว้ยการปรับระดบัพนกังานในแต่ละ

ขั้น แยกแยะอาํนาจและระดบัเงินเดือนรวมถึงสวสัดิการให้ชดัเจน เพ่ือเพ่ิมปัจจยัดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

ซ่ึงกลุ่มน้ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดในสามกลุ่ม 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้น้ีเป็นการศึกษาประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ปริมาณการซ้ือขาย(Volume Analysis)ในการส่ง

สัญญาณซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ี มีดัชนีSET50เป็นสินค้าอ้างอิง (SET50 Index Future) และนําไป

เปรียบเทียบกบัเคร่ืองมือทางเทคนิคอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เคร่ืองมือค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเสน้ (Moving Average Convergence 

Divergence : MACD) เคร่ืองมือแบบสุ่ม (Stochastic Oscillator) และเส้นค่าเฉล่ียแบบถ่วงนํ้ าหนัก (Exponential 

Moving Average : EMA) เน่ืองจากเคร่ืองมือทางเทิคนิคเป็นการคาํนวณผ่านสูตรทางคณิตศาสตร์โดยใชต้วัแปรคือ 

ราคา ปริมาณการซ้ือขาย และเวลา ซ่ึงหากวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์ปริมาณการซ้ือขายจากขอ้มูลดิบ ก่อน

ผ่านสูตรทางคณิตศาสตร์จะสามารใหส้ัญญาณซ้ือขายท่ีมีความรวดเร็วและแม่นยาํกว่าหรือไม่ หรือสามารถสร้าง

ผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียงไดม้ากนอ้ยเพียงใด โดยศึกษาขอ้มูลจากปริมาณการซ้ือขายของหลกัทรัพยใ์น

ดชันี SET50 และราคาปิดของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีดชันีSET50เป็นสินคา้อา้งอิง ณ ช่วงเวลาเกบ็ของมูล ตั้งแต่

วนัท่ี 4 มกราคม 2559 ถึง 30 กนัยายน 2559 และจาํลองการเขา้ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีดชันีSET50เป็น

สินคา้อา้งอิงตามท่ีการวิเคราะห์ปริมาณการซ้ือขายส่งสัญญาณ และนาํไปเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนและความ

เส่ียงของเคร่ืองมือทางเทคนิค โดยใช้ราคาปิดของแต่ละวนัในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีดชันีSET50เป็นสินคา้

อา้งอิง เป็นราคาเพ่ือใชท้าํการซ้ือขาย หลงัจากนั้นคาํนวณผลตอบแทนรายวนั และนาํกลุ่มตวัอย่างคาํนวณหาค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า Sharpe Ratio เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการส่งสัญญาณการซ้ือขาย ผลการศึกษา

สรุปไดว้า่ การวิเคราะห์ดว้ยปริมาณการซ้ือขายสามารถพยากรณ์การลงทุนได ้เน่ืองจากความถูกตอ้งของสญัญาณมี

สดัส่วนท่ีดีท่ีสุดเม่ือเทียบกบัเคร่ืองมือทางเทคนิคอ่ืนๆ ท่ีนาํมาเปรียบเทียบ แต่เม่ือวดัในดา้นผลตอบแทนและความ

เส่ียง กลบัไดผ้ลตอบแทนต่อ 1หน่วยความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด ฉะนั้นการวิเคราะห์ดว้ยปริมาณการซ้ือขาย จึงอาจจะ 

นาํไปใชร่้วมกบัสญัญาณทางเทคนิคท่ีมาจากเคร่ืองมือทางเทคนิคอ่ืนๆ เพ่ือประสิทธิภาพท่ีดีกวา่   

 

Abstract 

The purpose of this study were to study The Efficiency of Volume Analysis in Investment Forecast in SET 50 

Index Future and comparative with other technical analysis tools include Moving Average Convergence 

Divergence : MACD, Stochastic Oscillator as well as Exponential Moving Average : EMA. Because technical 

analysis must calculate by math formulas if we can analysis by raw data it’s have signal better than technical 
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tools or not. Sample used time series data of trading volume in SET50 and closing price of SET50 index future. 

Sampling period held from January 2016 to September 2016 and building a model portfolio for trading SET50 

Index Future as per the signal of technical indicator and comparative with return and risk which using closing 

price of SET50 Index Future per day for trading, then calculating the return for each day include standard 

deviation and Sharpe ratio for comparative efficiency of the signal indicator Results of the study showed that 

Investment Forecast can be predicted by the trading volume analysis  due to the ratio of win rate more than other 

technical analysis tools. However, the result of return and risk showed the least return per unit risk. Thus, The 

more efficiency of Investment Forecast, the investor may analyze the trading volume with other technical 

analysis indicators. 

 

1. บทนํา 

 

 การลงทุนในปัจจุบนัมีสินทรัพยท์างการเงินใหเ้ลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น ตลาดทุน หรือ ตลาดเงิน ซ่ึงเร่ิม

เป็นท่ีนิยมมากข้ึนสาํหรับผูท่ี้เขา้มาเพ่ือลงทุน ออมเงิน หรือแมแ้ต่การเกง็กาํไร โดยหลกัการวิเคราะห์ตลาดมีดว้ยกนั

2ประเภท คือ การวิเคราะห์ทางพ้ืนฐาน(Fundamental Analysis) เป็นวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์อุตสาหกรรม 

และวิเคราะห์บริษทั ดงันั้นการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานจึงอาจเหมาะกบัระยะปานกลาง ถึง ระยะยาวมากกว่า ซ่ึง

มุ่งเนน้การประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยเ์พ่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของหลกัทรัพยเ์ดียวกนั หาก

ราคาตลาดของหลกัทรัพยต์ํ่ากว่ามูลคา้ท่ีแทจ้ริงก็จะตดัสินใจซ้ือหลกัทรัพย ์แต่หากมูลค่าท่ีแทจ้ริงตํ่ากว่าราคาตลาด

ก็จะตดัสินใจขาย ซ่ึงการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานมีดว้ยกนัหลายวิธี อาทิ การคิดลดกระแสเงินสด(Discount Cash 

Flow) หรือการใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ ส่วน การวิเคราะห์ทางเทคนิค(Technical Analysis) เป็นการศึกษา

รูปแบบพฤติกรรมการเคล่ือนไหวของราคาในตลาด โดยมีสมมติฐานว่า ราคาไดส้ะทอ้นปัจจยัต่างๆไวห้มดแลว้ 

ราคาจะเคล่ือนไหวเป็นแนวโน้มในช่วงเวลาหน่ึงก่อนจะมีปัจจัยท่ีมากระทบซ่ึงทําให้การเคล่ือนไหวเปล่ียน

แนวโนม้ และ พฤติกรรมราคาจะเกิดข้ึนซํ้ ารอยเดิม โดยการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถวิเคราะห์ไดท้ั้งระยะสั้น 

ระยะกลาง และระยะยาว ข้ึนอยู่กบักรอบเวลาท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ โดยกรอบเวลาท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ข้ึนอยู่กบั

ความถนดัและวตัถุประสงคข์องแต่ละบุคคล ซ่ึงสามารถตอบสนองตามความตอ้งการไดห้ลายรูปแบบ เช่น การซ้ือ

ขายระหว่างอาทิตย  ์หรือแมแ้ต่เพ่ือใช้การหาจงัหวะในการเข้าซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือลงทุนในระยะยาว อีกทั้ งยงัมี

เคร่ืองมือทางเทคนิคมากมายท่ีใชเ้พ่ือช่วยในการวิเคราะห์ อาทิ เช่น เคร่ืองมือค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเส้น (Moving 

Average Convergence Divergence : MACD) เคร่ืองมือดัชนีกําลังสัมพันธ์ (Relative Strength Index : RSI) เส้น

ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเส้นแบบถ่วงนํ้าหนกั (Exponential Moving Average : EMA) เป็นตน้โดยเคร่ืองมือทางเทคนิค

เหล่าน้ีใชปั้จจยัของราคา ปริมาณการซ้ือขาย และเวลา ผ่านสูตรคาํนวณทางคณิตศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัออกไป และ

จึงไดอ้อกมาเป็นเคร่ืองมือทางเทคนิคต่างๆ ซ่ึงเคร่ืองมือทางเทคนิคนั้นเป็นท่ีนิยมใชก้นัอย่างแพร่หลายโดยใน

ปัจจุบันตลาดท่ีได้รับความนิยมในการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคมากอย่างมีนัยสําคัญก็คือ ตลาดอนุพันธ์

(Derivative) โดยเฉพาะสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีดชันี SET50เป็นสินคา้อา้งอิง(SET50 Index Future) ท่ีไดรั้บความ

นิยมเพ่ิมข้ึนมาอย่างต่อเน่ืองซ่ึงสังเกตได้จากปริมาณการซ้ือขายท่ีเพ่ิมข้ึนมาตลอดหลายปีมาน้ีเน่ืองจากตลาด

หลกัทรัพยมี์การปรับลดขนาดของสัญญาจากท่ีมี ตวัคูณดชันี 1,000บาทเป็น ตวัคูณดชันี 200บาทซ่ึงส่งผลให้นัก

ลงทุนรายยอ่ยท่ีมีพอร์ทขนาดเลก็และขนาดกลาง สามารถเขา้มาซ้ือขายในตลาดอนุพนัธ์ไดง่้ายข้ึน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                                                 633 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 สุวรรณศร ใจหาญ (2558) การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET100 Index 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยอาศยัหลกัการวิเคราะห์หลกัทรัพยท์างเทคนิคแบบเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 

โดยจะใชเ้ส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีทั้งหมด 4เสน้ คือ เสน้ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 10วนั เสน้ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 25วนั เสน้ค่าเฉล่ีย

เคล่ือนท่ี 50วนั และเสน้ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 200วนั เพ่ือหาสญัญาณซ้ือขายดว้ยวิธี Double Moving Average Crossover 

โดยอาศยัขอ้มูลรายวนัตั้งแต่ปี 2549 - 2558 รวมทั้งหมด 2442วนั จากการทดสอบพบว่าอตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนตามสัญญาณซ้ือขายดว้ยเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี เส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี10วนั ตดักบั เส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 200วนั 

จะใหผ้ลตอบแทนตามสัญญาณซ้ือขายสูงท่ีสุด 147% และเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี ท่ีให้ความถูกตอ้งของสัญญาณซ้ือ

ขายสูงท่ีสุดคือ เสน้ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 10วนั ตดักบั เสน้ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 50วนั ใหค้วามถูกตอ้งของสญัญาณซ้ือขายท่ี 

46% โดยผลลพัธ์ดา้นความถูกตอ้งของสัญญาณซ้ือขายมีความใกลเ้คียงกบัผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้น้ี ซ่ึงความ

ถูกตอ้งของสัญญาณซ้ือขายมีเสถียรภาพและสามารถนาํมาใชเ้พ่ือเปรียบเทียบกบัสัญญาณซ้ือขายจากการวิเคราะห์

ปริมาณการซ้ือขาย 
 

2.2 สัวพร พรชัย และ วรรณรพ ีบานช่ืนวจิติร  (2556) ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

กรณีศึกษาบริษทัไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกดั(มหาชน) ใชข้อ้มูลราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษา บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกดั(มหาชน) ซ่ึงอยู่ในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม 

หมวดธุรกิจยานยนต ์โดยทาํการศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึง วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 ตวัแปรอิสระท่ีใช้

ในการศึกษา ไดแ้ก่ ตวัแปรหุ่นท่ีแสดงถึงวนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสับดี วนัศุกร์ และวนัองัคารหลงัวนัจนัทร์ท่ีเป็น

วนัหยดุ ส่วนตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ราปิดรายวนัของหลกัทรัพย ์ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการทดสอบทางสถิติ ณ ระดบั

นยัสําคญั 5% จากการทดสอบพบว่า ไม่มีตวัแปรอิสระใดท่ีมีผลต่อราคาปิดหลกัทรัพย ์บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ 

จาํกดั(มหาชน)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ นัน่คือราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นอดีตไม่มีผลต่อราคาปิดของหลกัทรัพย์

ในอนาคตหรือราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นอดีตและอนาคตเป็นอิสระต่อกนั ฉะนั้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

จึงมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า ซ่ึงหมายความวา่ตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยสามารถใชก้ารวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่

สามารถสร้างผลตอบแทนมากกว่าผลตอบแทนจากตลาดได  ้แต่เน่ืองจากสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ท่ีอา้งอิงกับ

หลกัทรัพย์ในดัชนี SET50 จึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะหามูลค่าพ้ืนฐานและคาํนวณเป็นดัชนี SET50 ดังนั้นจึงนําการ

วิเคราะห์ทางเทคนิคมาช่วยในการตดัสินใจ 
 

2.3 ทฤษฎีการวเิคราะห์ปริมาณการซ้ือขาย (Volume Analysis) 

(จุติ เสนางคนิกร. 2559. The secret of volume by price) มีแนวคิดวา่ขอ้มูลในตลาดท่ีมีการซ้ือขายเกิดข้ึนมาจาก

ขอ้มูลปฐมภูมิ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

1.ราคา (Price) เป็นการดูพฤติกรรมทิศทางของราคา หรือการคน้หาความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกบัราคา ไดแ้ก่ 

รูปแบบของราคา (Price Pattern) คล่ืนเอเลียต (Elliot Wave) หรือทฤษฎีดาว (Dow Theory) เป็นตน้ ซ่ึงราคาถือเป็น

ปัจจยัสาํคญัในการวิเคราะห์ปริมาณการซ้ือขาย เน่ืองจากการจะตั้งเป้าหมายของยอดขาย กจ็าํเป็นตอ้งทราบถึงราคา
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ก่อนนัน่เอง ดงันั้น การวิเคราะห์จึงใหค้วามสาํคญักบัราคาเป็นอนัดบัแรก โดยใชป้ริมาณการซ้ือขาย และเวลา เป็น

สญัณาณท่ีช่วยยืนยนั 

2.ปริมาณการซ้ือขาย (Volume) เป็นการวิเคราะห์รูปแบบปริมาณการซ้ือขาย (Volume Analysis) โดยวิเคราะห์

จากการเรียงตวัของปริมาณการซ้ือขายในแต่ละราคา (Volume By Price : VBP) และการดูอุปสงค ์และอุปาทาน 

โดยการคน้หาความผิดปกติทีเกิดข้ึน 

3.เวลา (Time) เป็นการอาศยัช่วงเวลาท่ีไดเ้ปรียบจากทิศทางของตลาดก่อนหนา้ เพ่ือคาดการณ์ทิศทางและความ

เป็นไปไดข้องราคาในอนาคต ในบางคร้ังอาจมีลกัษณะเป็นวงจร ของการข้ึนลง เช่น หลกัทรัพยก์ลุ่มโรงแรมและ

ท่องเท่ียว จะมีแนวโนม้ข้ึนในช่วงตน้ปี กบั ปลายปีในแต่ละปี เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีมีนกัท่องเท่ียวจากต่างชาติเดิน

ทางเขา้มาเท่ียวในประเทศมากข้ึนเป็นพิเศษ (High Season) แต่กลบัมีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาในประเทศนอ้ย

ในช่วงกลางปี (Low Season) ดงันั้นจึงอาศยัความไดเ้ปรียบในช่วงกลางปี เป็นจงัหวะซ้ือ เพราะคาดการณ์วา่เม่ือถึง

ช่วงปลายปี กลุ่มโรงแรมและท่องเท่ียว จะมีการปรับตวัของราคาสูงข้ึนเน่ืองจากมีรายรับจากลูกคา้มากข้ึน นัน่เอง

 คนส่วนมากท่ีใชก้ารวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) เป็นการวิเคราะห์ท่ีตอ้งพ่ึงพาเคร่ืองมือทาง

เทคนิค ซ่ึงเคร่ืองทางเทคนิคเหล่าน้ีส่วนมากถูกใชเ้พ่ือหาสญัญาณในการซ้ือขายจากเคร่ืองมือแต่ละอยา่งท่ีแตกต่าง

กนัออกไป ในบางคร้ังอาจไม่ไดค้าํนึงถึงความหมายของเคร่ืองมือทางเทคนิคเหล่านั้น ซ่ึงอาจนาํไปสู่การตดัสินใจท่ี

ผิดพลาด หรือผิดวิธี โดยเคร่ืองมือทางเทคนิคเหล่าน้ีเป็นการนาํขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) มาผา่นการคาํนวณ

โดยใชสู้ตรคณิตศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัออกไป กจ็ะไดเ้ป็นเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีแตกต่างกนัออกไปตามสูตรคาํนวณ 

โดยทัว่ไปผูท่ี้ใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิคในการช่วยวิเคราะห์สญัญาณการซ้ือขาย จะคาํนึงหรือใหค้วามสาํคญักบัราคา 

เพียงอยา่งเดียว ทาํใหข้าดความสมบูรณ์ในการวิเคราะห์ตลาด ซ่ึงหากสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลปฐมภูมิทั้ง 3อยา่ง มา

เช่ือมโยงกนัได ้กจ็ะใหเ้กิดความแม่นยาํสูงข้ึน ดงันั้นหากผูใ้ชส้ามารถวิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิไดโ้ดยตรง กจ็ะทาํให้

การวิเคราะห์มีความแม่นยาํ และรวดเร็วกวา่การท่ีรอสญัญาณการซ้ือขาย จากเคร่ืองมือทางเทคนิคต่างๆ ท่ีอาจเกิด

ความล่าชา้ของสญัญาณการซ้ือขาย หรืออาจเกิดจากการตีความสญัญาณของเคร่ืองมือทางเทคนิค ท่ีคลาดเคล่ือน

แตกต่างกนัไปตามแต่ละบุคคล นัน่อาจทาํใหเ้ราสามารถหาจุดท่ีทาํการซ้ือขายไดใ้นราคาท่ีดีกวา่สญัญาณทาง

เทคนิคท่ีคนส่วนมากใชใ้นการวิเคราะห์กเ็ป็นได ้โดยจะใชท้ฤษฎีแนวโนม้เขา้สู่ศูนยก์ลาง และทฤษฎีการแจกแจง

แบบปกติ มาร่วมในการวิเคราะห์ปริมารการซ้ือขาย โดยดูจากราคาท่ีมีปริมาณการซ้ือขายท่ีมากท่ีสุดในแต่ละวนั

(Mode)ในวนันั้นเป็นเกณฑ ์โดยใหดู้วา่ราคาท่ีอยูท่ ั้งสองขา้งของแท่งราคาท่ีมีปริมาณการซ้ือขายท่ีสูงท่ีสุดมีการ

กระจายตวัแบบไหน ถา้มีการกระจายตวัไปดา้นใดดา้นหน่ึงมากกวา่นัน่หมายความวา่มีความเบเ้กิดข้ึน ซ่ึงถา้เกิด

การเบ ้จะมีสมมติฐานวา่ การกระจายตวัของราคาควรมีการกระจายตวัอยา่งเท่าเทียมกนั หรือใกลเ้คียงกบัรูปแบบ

การกระจายตวัแบบปกติ (Normal Distribution)  

 

3. วธีิการศึกษา 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาคน้ควา้น้ีทาํเพ่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการเกง็กาํไรในตลาดอนุพนัธ์จากสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมี

ดชันี SET50เป็นสินคา้อา้งอิง(SET50 Index Future) ดว้ยวิธีการอ่านการอ่านการเรียงตวัของปริมาณการซ้ือขาย ณ 

ส้ินวนัของหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในดชันี SET50 เพ่ือหาแนวโนม้ของทิศทางตลาดในวนัถดัไป และนาํมาใชเ้ป็นสัญญาณ
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ของการกาํหนดจงัหวะซ้ือขายใน สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีดชันี SET50เป็นสินคา้อา้งอิง(SET50 Index Future) ซ่ึง

จะนาํไปเปรียบเทียบกบัสัญญาณซ้ือขายจากเคร่ืองมือทางเทคนิคเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเส้น(MACD) เคร่ืองมือ

แบบสุ่ม (Stochastic Oscillator)  และเสน้ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงนํ้าหนกัโดยใชข้อ้มูลยอ้นหลงัรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 

4 มกราคม 2559 จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 โดย ทาํการวิเคราะห์สัญญาณการซ้ือขายดว้ยวิธีการ วิเคราะห์ทาง

ปริมาณการซ้ือขาย (Volume Analysis) โดยมีวิธีการอ่านสญัญาณการซ้ือขายดว้ยวิธีการวิเคราะห์ปริมาณการซ้ือขาย

ดงัน้ี ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลการซ้ือขายรายวนัซ่ึงแสดงถึง ณ ระดบัราคานั้นมีปริมาณการซ้ือขายเป็นในหน่ึงวนั ซ่ึงใน

แต่ละวนัจะมีแท่งท่ีมีปริมาณการซ้ือขายสูงท่ีสุดเรียกว่า “Mode” โดยจะดูการเรียงตวัของราคาว่ามีการเบเ้กิดข้ึน

หรือไม่ โดยใช ้Mode ในเป็นเกณฑ ์โดยให้ดูว่าราคาท่ีอยู่ทั้งสองขา้งของแท่ง Mode มีการกระจายตวัแบบใด ถา้มี

การกระจายตวัไปดา้นใดดา้นหน่ึงมากกว่านัน่หมายความว่ามีความเบเ้กิดข้ึน โดยจะมีสมมติฐานวา่ การกระจายตวั

ของราคาควรมีการกระจายตวัท่ีใกลเ้คียงกบัรูปแบบการกระจายตวัแบบปกติ( Normal Distribution) โดยหากมีการ

กระจายตวัแบบเบข้วาใหเ้ป็นสัญญาณขาย(Sell) แต่หากมีการกระจากตวัแบบเบซ้า้ยใหเ้ป็นสัญญาณซ้ือ(Buy) โดย

จะเปรียบเทียบหลกัทรัพยใ์นดชันี SET50 ให้สัญญาณใดมากกว่ากนั หากเป็นสัญญาณซ้ือ(Buy) ให้เปิดสถานะ 

Open Long ไปจนกว่าจะมีสัญญาณการเปล่ียนแปลง ในวนัต่อไป หากในวนัต่อไปมีสัญญาณ ขาย(Sell) ให้ทาํการ

ปิดสถานะ Close Short  และทาํการเปิดสถานะ Open Short ข้ึนมาใหม่ และให้ทาํการถือสถานะจนกว่าจะมีการ

เปล่ียนแปลงในวนัต่อไป 

ทาํการหาผลตอบแทนรายวนั (Daily Return ) เพ่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีไดใ้นแต่ละวนั และใชใ้นการคาํนวณ

Sharp Ratio  

 

𝑅𝑅𝑡𝑡 =
𝑃𝑃𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝑡𝑡−1
𝑃𝑃𝑡𝑡−1

 

 
สมการท่ี (1) แสดงการคาํนวณอตัราผลตอบแทน ณ วนัท่ี t 

โดยท่ี 𝑅𝑅𝑡𝑡   คือ ผลตอบแทน ณ วนัท่ี t  

𝑃𝑃𝑡𝑡   คือ ราคาปิด ณ วนัท่ี t 

𝑃𝑃𝑡𝑡−1  คือ ราคาปิด ณ วนัท่ี t-1 

คาํนวณหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) เป็นการวดัการกระจายแบบหน่ึงของกลุ่มขอ้มูล เพ่ือ

แสดงถึงความเส่ียงจากสญัญาณการซ้ือขาย วา่มีความเส่ียงมากนอ้ยเพียงใด สามารถคาํนวณไดจ้าก 

 

 σ =  �∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖−x�)2n
i=1

n
 

 

สมการท่ี (2) แสดงการคาํนวณส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

โดยท่ี σ คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 𝑥𝑥𝑖𝑖  คือ ผลตอบแทนของการลงทุนใน Set50 Index Future ณ วนัท่ี i  

 �̅�𝑥 คือ ผลตอบแทนเฉล่ียของการลงทุนใน Set50 Index Future 

 N คือ จาํนวนวนัท่ีลงทุนใน Set50 Index Future 
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คาํนวณหาค่า Sharpe Ratio : ค่า Sharpe Ratio เป็นการวิเคราะห์ผลตอบแทนของการลงทุนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 1

หน่วย เพ่ือนาํมาเปรียบเทียบวา่วิธีการใดใหผ้ลตอบแทนคุม้ค่าความเส่ียงมากท่ีสุด โดยสามารถคาํนวณไดจ้ากสูตร 

 

 𝑆𝑆 =
(𝑅𝑅𝑖𝑖−𝑅𝑅𝑓𝑓)

𝜎𝜎𝑖𝑖
 

สมการท่ี (3) แสดงการคาํนวณค่าSharpe Ratio 

โดยท่ี 𝑆𝑆 คือ ค่า Sharpe Ratio 

 𝑅𝑅𝑖𝑖  คือ ค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนรายวนัของสญัญาณซ้ือขายจากเคร่ืองมือ i 

 𝑅𝑅𝑓𝑓  คือ ค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง(พนัธบตัรรัฐบาล อาย9ุเดือน) 

 𝝈𝝈𝒊𝒊 คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสัญญาณซ้ือขายจากเคร่ืองมือ i 

 
4. ผลการศึกษา 
 

ในบทน้ีเป็นการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีไดจ้ากสัญญาณซ้ือขายรายสันท่ีเกิดจากการวิเคราะห์ปริมาณการซ้ือขาย โดย

เปรียบเทียบกบัเส้น ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเส้น (MACD) เคร่ืองมือแบบสุ่ม (Stochastic) และเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี

แบบถ่วงนํ้ าหนกั (EMA) โดยเป็นสัญญาณรายวนัท่ีเกิดใน สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีดชันีSET50เป็นสินคา้อา้งอิง 

(SET50 Index Future) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 จนถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

 

ตารางที่ 1 ความถูกตอ้งของสัญญาณ(win rate)  

 Win Loss Total Win Rate 

Volume Analysis 32 43 75 42.67% 

NACD 1 10 14 28.57% 

Stochastic 11 15 26 42.31% 

EMA 7 10 17 41.18% 

 

จากตารางจะแสดงถึงจาํนวนท่ีทาํการซ้ือขายและความถูกตอ้งของสัญญาณ(win rate) ซ่ึงการวิเคราะห์ 

ปริมาณ การซ้ือขาย จะเป็นระบบท่ีใหส้ญัญาณซ้ือขายมากกวา่ระบบอ่ืนๆ โดยมีการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ี

มีดชันีSET50เป็นสินคา้อา้งอิงมากท่ีสุดถึง 80 คร้ังภายในระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 30กนัยายน 2559  ซ่ึง

มากกว่าสัญญาณซ้ือขายท่ีมาจากเคร่ืองมือทางเทคนิคอ่ืนๆค่อนขา้งมาก ในส่วนของความถูกตอ้งของสัญญาณ

อนัดบัแรกเป็นการวิเคราะห์ดว้ยปริมาณการซ้ือขาย อยู่ท่ีร้อยละ42.67อนัดบัท่ีสองเป็นสัญญาณจาก เคร่ืองมือแบบ

สุ่ม (Stochastic Oscillator) อยู่ ท่ี ร้อยละ 42.3118 อันดับ ท่ีสามเป็นเคร่ืองมือเส้นค่าเฉล่ียแบบถ่วงนํ้ าหนัก 

(Exponential Moving Average : EMA) อยู่ท่ีร้อยละ 41.18 และอนัดบัสุดทา้ยเป็นเคร่ืองมือค่าเฉล่ีย เคล่ือนท่ีสอง

เส้น (Moving Average Convergence Divergence : MACD) อยู่ท่ีร้อยละ 28.57 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าถึงแมจ้ะมีการให้

สัญญาณการซ้ือขายท่ีมากกว่าเคร่ืองมือทางเทคนิคชนิดต่าง แต่การ วิเคราะห์ดว้ยปริมานการซ้ือขายกลบัมีความ

ถูกตอ้งของสัญญาณมากท่ีสุด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ดว้ยปริมานการซ้ือขายสามารถยาการณ์ทิศทางการ

ลงทุนไดดี้กวา่เคร่ืองมือทางเทคนิคอ่ืนๆ 
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ตารางที่ 2 แสดงผลตอบแทนรายวนัและความเส่ียง 

 Max Min Mean SD 

Volume Analysis 99.20% -59.00% 0.47% 18.12% 

MACD 186.40% -52.00% 0.91% 18.14% 

Stochastic 146.40% -43.20% 0.90% 14.83% 

EMA 134.40% -78.80% 0.66% 13.33% 

 

 ในส่วนของผลตอบแทนและความเส่ียงส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation : SD) การวิเคราะห์

ดว้ยปริมาณการซ้ือขายใหผ้ลตอบแทนสูงสุดรายวนัอยูท่ี่ร้อยละ 99.20 ใหผ้ลตอบแทนรายวนัตํ่าสุดเป็นลบอยูท่ี่ร้อย

ละ 59.00 โดยมีค่าเฉล่ียผลตอบแทนรายวนัอยูท่ี่ร้อยละ 0.47 และมีค่าความผนัผวนอยู่ท่ีร้อยละ 18.12 เคร่ืองมือเส้น

ค่าเฉล่ียสองเส้น (Moving Average Convergence Divergence : MACD)ให้ผลตอบแทนสูงสุดรายวนัอยู่ท่ีร้อยละ 

186.40 ให้ผลตอบแทนรายวนัตํ่าสุดเป็นลบอยู่ท่ีร้อยละ 52.00 โดยมีค่าเฉล่ียผลตอบแทนรายวนัอยู่ท่ีร้อยละ 0.91 

และมีค่าความผนัผวนอยู่ท่ีร้อยละ 18.14เคร่ืองมือแบบสุ่ม (Stochastic Oscillator) ใหผ้ลตอบแทนสูงสุดรายวนัอยู่ท่ี

ร้อยละ 146.40 ใหผ้ลตอบแทนรายวนัตํ่าสุดเป็นลบอยู่ท่ีร้อยละ 43.20 โดยมีค่าเฉล่ียผลตอบแทนรายวนัอยู่ท่ีร้อยละ 

0.90 และมีค่าความผนัผวนอยู่ท่ีร้อยละ 14.83เส้นค่าเฉล่ียแบบถ่วงนํ้ าหนกั (Exponential Moving Average : EMA) 

ให้ผลตอบแทนสูงสุดรายวนัอยู่ท่ีร้อยละ 134.40 ให้ผลตอบแทนรายวนัตํ่าสุดเป็นลบอยู่ท่ีร้อยละ 78.80 โดยมี

ค่าเฉล่ียผลตอบแทนรายวนัอยูท่ี่ร้อยละ 0.66 และมีค่าความผนัผวนอยู่ท่ีร้อยละ 13.33 ซ่ึงเม่ือพิจารณาวาเมส่ียงแลว้

การวิเคราะห์ดว้ยปริมานการซ้ือขายมีความผนัผวนมากเป็นอนัดบัท่ีสอง รองจากเคร่ืองมือเส้นค่าเฉล่ียสองเส้น 

(Moving Average Convergence Divergence : MACD) เน่ืองจากมีสัญญาณในการซ้ือขายท่ีค่อนขา้งมากเม่ือเทียบ

กบัเคร่ืองมือชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีการเปรียบเทียบ 

ตารางที่ 3 แสดงผลตอบแทนและความเส่ียง ทาํการวดัค่าดว้ย Sharpe Ratio 

 Volume Analysis MACD Stochastic EMA 

Sharpe Ratio 0.0347 0.0429 0.0520 0.0749 

 

 ในดา้นผลตอบแทนและความเส่ียงจะทาํการวดัค่าดว้ย Sharpe Ratio ซ่ึงจะแสดงถึงผลตอบแทนต่อ 1

หน่วยความเส่ียง โดยผลท่ีออกมาคือ การวิเคราะห์ดว้ยปริมานการซ้ือขายใหผ้ลตอบแทนต่อ1หน่วยความเส่ียงอยูท่ี่ 

0.0347หน่วย เสน้ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเส้นใหผ้ลตอบแทนต่อ1หน่วยความเส่ียงอยูท่ี่ 0.0429หน่วย เคร่ืองมือแบบ

สุ่มใหผ้ลตอบแทนต่อ1หน่วยความเส่ียงอยูท่ี่ 0.0520หน่วย และเสน้ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงนํ้าหนกัให้

ผลตอบแทนต่อ1หน่วยความเส่ียงอยูท่ี่ 0.0749หน่วย 

 

5.อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ปริมาณการซ้ือขายในการพยากรณ์การลงทุน เพ่ือศึกษาว่าการวิเคราะห์

ดว้ยปริมาณการซ้ือขายมีประสิทธิภาพเพียงในการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีดชันี SET50เป็นสินคา้อา้งอิง

∗ 𝑅𝑅𝑓𝑓(𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌) = 1.54% 𝑅𝑅𝑓𝑓(𝑑𝑑𝑌𝑌𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑) = 0.1283%   * 
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มากเพียงใด เม่ือเทียบกบัเคร่ืองมือทางเทคนิค3ชนิด คือ เส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเส้น(MACD) เคร่ืองมือแบบสุ่ม

(Stochastic) และเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงนํ้ าหนัก(EMA) โดยการวิเคราะห์ดว้ยปริมาณการซ้ือขายจะอ่าน

สัญญาณการเรียงตวัของราคาซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นดชันี SET50 ในแต่ละวนัว่ามีการเรียงตวัในรูปแบบใดเพ่ือใช้

กาํหนดสัญญาณในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีดชันี SET50เป็นสินคา้อา้งอิง โดยเทียบความถูกตอ้งของ

สญัญาณ(win rate) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation : SD) และผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียงโดยใช้

ค่า Sharpe Ratio และศึกษาวา่ระบบใดใหส้ญัญาณซ้ือขายท่ีดีท่ีสุดเม่ือเทียบผลตอบแทนและความเส่ียง    

จากผลการศึกษาสามารถสรุปโดยการวิเคราะห์ผลจากสญัญาณการซ้ือขายไดด้งัน้ี          

1.ความถูกต้องของสัญญาณ(win rate) ระบบท่ีมีความถูกตอ้งของสัญญาณมากท่ีสุดคือ การวิเคราะห์ดว้ยปริมาณ

การซ้ือขาย ซ่ึงถึงแมว้า่จะเป็นระบบท่ีใหส้ญัญาณการซ้ือขายท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด แต่ก็ยงัสามารถใหค้วามแม่นยาํได้

ในระดบัท่ีดีท่ีสุดท่ีมีในการเปรียบเทียบ ซ่ึงการวิเคราะห์ดว้ยปริมาณการซ้ือขายมีการให้สัญญาณการซ้ือขายถึง75

คร้ังในระยะเวลา 9เดือน โดยให้ความถูกตอ้งของสัญญาณถึง32คร้ัง เทียบเป็น ร้อยละ42.67 ของสัญญาณการซ้ือ

ขายท่ีเกิดข้ึน  

2.ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation : SD) การวิเคราะห์ดว้ยปริมาณการซ้ือขายม่ีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่

ท่ีร้อยละ 18.12 ซ่ึงสูงเป็นอนัดบัสองดว้ยปริมาณการซ้ือขายยงัมีความถ่ีของสัญญาณการซ้ือขายท่ีค่อนขา้งมาก           

จึงส่งผลใหค้วามเส่ียงสูงข้ึนตามไปดว้ย 

3.ผลตอบแทนเม่ือเทียบกับความเส่ียง(Sharpe Ration) การวิเคราะห์ดว้ยปริมาณการซ้ือขายถึงแมว้่าความถูกตอ้ง

ของสัญญาณจะสูงท่ีสุด แต่เม่ือเทียบในดา้นผลตอบแทนและความเส่ียงแลว้การวิเคราะห์ดว้ยปริมาณการซ้ือขาย

กลบัใหผ้ลตอบแทนท่ีนอ้ยท่ีสุด ซ่ึง 1หน่วยความเส่ียงใหผ้ลตอบแทนเพียง 0.0347 และระบบท่ีใหผ้ลตอบแทนเม่ือ

เทียบกบัความเส่ียงดีท่ีสุดคือระบบของเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงนํ้าหนกั ท่ี 1หน่วยความเส่ียงใหผ้ลตอบแทน

สูงถึง 0.0749 ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจนาํสัญญาณซ้ือขายจากเคร่ืองมือทางเทคนิคเป็นสัญญาณหลกั และ

สญัญาณจากการวิเคราะห์ดว้ยปริมาณการซ้ือขายเป็นสัญญาณรอง โดยใหส้ัญญาณหลกักาํหนดแนวโนว้ว่าตลาดมี

แนวโนม้ในทิศทางใด และให้สัญญาณรองซ้ือขายในรอบสั้นๆในแนวโนม้เดียวกบัสัญญาณหลกั เพ่ือลดความผนั

ผวนจากสญัญาณซ้ือขายท่ีไม่ตรงกบัแนวโนม้หลกั ซ่ึงอาจจะช่วยลดความผนัผวนได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                                                 639 

 

บรรณานุกรม 

 

พิศาล วรฐิติชัยรักษ.์ (2554). ผลตอบแทนของพอร์ทการลงทุนในหุ้นสามัญด้วยวิธีการลงทุนแบบเน้นคุณค่าใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

กิตติวรรณ สรรพสิทธ์ิวงศ์. (2555). ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือทางเทคนิคในการเลือกหลักทรัพย์เพ่ือลงทุน 

กรณีศึกษา หลกัทรัพย์ในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

สวัพร พรชยั และ วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร. (2556). ความมปีระสิทธฺภาพของตลาด หลกัทรัพย์แห่ง ประเทศไทย : 

กรณีศึกษาบริษทัไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกดั(มหาชน). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

จุติ เสนางคนิกร (2559). The secret of volume by price. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร. บริษทั ซุปเปอร์เทรด

เดอร์ จาํกดั. 

ชัชวาล พรไพศาลวิจิตร. (2541). การศึกษาเปรียบเทียบความถูกต้องและผลตอบแทนของเคร่ืองมือวิเคราะห์

หลักทรัพย์ทางเทคนิคระหว่างวิธี Stochastic และ Candlestick สําหรับกลุ่มธนาคารพาณิชย์. กรุงเทพฯ:

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

สุวรรณศร ใจหาญ. (2558). การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในดชันีราคาหลกัทรัพย์  SET100 

 Index ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยอาศัยหลกัการวเิคราะห์หลกัทรัพย์ ทางเทคนิคแบบเส้น

 ค่าเฉลีย่เคล่ือนที่. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

วราพงษ ์สุดวง.(2552). การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

SET50 Index Futures และการลงทุ น ใน กลุ่ ม ลงทุ น ป ระสิท ธิภาพ ของม าร์โควิท ซ์ . เชี ยงให ม่ :

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

ชลิตพนัธ์ บุญมีสุวรรณ. (2559). การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากกลยุทธ์ลงทุนโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพ:มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                                                 640 

 

อทิธิพลของส่วนประสมแบรนด์ผู้นําองค์กรทีส่่งผลต่อการประเมินแบรนด์สินค้า 
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บทคดัย่อ 
วิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา (1) เพ่ือศึกษาความสาํคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมแบรนดผ์ูน้าํต่อผูบ้ริโภค 

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการประเมินแบรนดสิ์นคา้ของผูบ้ริโภค (3) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

ส่งผลต่อส่วนประสมแบรนดผ์ูน้าํของผูบ้ริโภค (4) เพ่ือศึกษาส่วนประสมแบรนด์ผูน้าํท่ีส่งผลต่อการประเมิน แบ

รนด์สินคา้ของผูบ้ริโภค เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยวิธีการวิจยัเชิงพรรณนาและเทคนิคเชิงสํารวจ ดว้ยการเก็บ

แบบสอบถามจาํนวน 400 ชุดจากผูท่ี้ดาํรงชีวิตในกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย 

ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า t - test, F - test, LSD  และการวิเคราะห์ความ

ถดถอยเชิงพหุคูณ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นส่วนประสมแบรนด์ผูน้าํอยู่ในระดบัมาก การทดสอบ

สมมติฐานพบว่า สถานภาพ อายุ อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการประเมินคุณภาพตราสินคา้ท่ีแตกต่าง

กนั สถานภาพ อายุ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการประเมินความน่าเช่ือถือของตราสินคา้และความยอดเยี่ยม

เหนือกว่าตราสินคา้อ่ืนท่ีแตกต่างกนั สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการ

พิจารณาเลือกตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนั อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความสําคญักบัขอ้มูล

ส่วนบุคคลของผูน้าํองคก์รท่ีแตกต่างกนั สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อ

ความสาํคญัในดา้นบุคลิกภาพ ทศันคติ และดา้นศกัยภาพของผูน้าํองคก์รท่ีแตกต่างกนั เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ 

และรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อความสําคญัในดา้นช่ือเสียงของผูน้าํองคก์รท่ีแตกต่างกนั ขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ผูน้าํองคก์รส่งผลต่อการประเมินแบรนดคุ์ณภาพตราสินคา้และความยอดเยี่ยมท่ีเหนือกวา่ตราสินคา้อ่ืน ช่ือเสียงและ

ศกัยภาพของผูน้าํองคก์รส่งผลต่อการประเมินแบรนดสิ์นคา้ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัในทุกดา้น  

 

คาํสาํคัญ: ส่วนประสมแบรนด์ผู้นาํ, การประเมินตราสินค้า  
 

Abstract 

The Objectives of this research were to study (1) the CEO branding mix that considered by people in Bangkok 

Thailand. (2) personal factors that affect to consumer brand judgment. (3) personal factors that affect to the CEO 

branding mix (4) the CEO branding mix affect to consumer brand judgment. This is quantitative research by 

using survey research techniques and descriptive research method. The 400 questionnaires were deployed to 

1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ. กรุงเทพฯ 10900 email: tsujiwattanarat@gmail.com 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10900 
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collect data from samples who live in Bangkok Thailand. The statistics were applied in data analysis include 

frequency, percentage, mean and standard deviation. To test the hypothesis, each issue was tested by t-test, F-test 

and multiple regression that determine the statistical significance level 0.05. 

The results shown that sample population was consider high level of the CEO branding mix. The testing of 

hypothesis indicated that status, age, occupation and income of samples significantly affect to brand quality. 

Brand credibility and brand superiority were significantly affected by status, age, and income. Status, age, 

education level, occupation and income had significantly affect to brand consideration. CEO persona were 

significantly affected by status, age, and occupation of samples. Status, age, education level, occupation and 

income had significantly affect to CEO personality and CEO performance. And status, age, occupation and 

income had significantly affect to CEO prestige. The CEO branding mix in parts of CEO persona was affect to 

consumer brand judgment in term of brand quality and brand superiority. All parts of consumer brand judgment 

were affected by CEO prestige and CEO performance.   

 

Keywords: The CEO Branding Mix, Brand Judgment  

 

1. บทนํา  

     ในปัจจุบนัการตลาดมีการปรับเขา้สู่ยคุท่ีแบรนดก์ลายเป็นคนและคนกลายเป็นแบรนด ์(ปิยะชาติ อิศรภกัดี,2559) 

การสร้างแบรนดบุ์คคลหรือท่ีเรียกกนัว่า Personal Branding กาํลงัมีอิทธิพลอยา่งมาก หลายบริษทัก็มีการนาํกลยทุธ์

น้ีมาปรับใชก้บัผูน้าํองค์กรเพ่ือสร้างเอกลกัษณ์และช่ือเสียงให้เป็นท่ีรู้จกัไม่ว่าจะเป็นอดีตผูน้าํท่ีเป็นดัง่สัญลกัษณ์

ของ Apple Inc.อย่าง Steve Jobs หรือจะเป็นผูน้าํองค์กรฝ่ังไทยอย่าง ตนั พาสกรนที ส่ิงท่ีทาํให้คนเหล่าน้ีแตกต่าง

คือพวกเขาไม่ไดเ้ป็นแค่ผูบ้ริหารแต่พวกเขาเปรียบเหมือนสัญลกัษณ์ท่ีมีชีวิตของตราสินคา้ท่ีเขาบริหาร ผูน้าํองคก์ร

ก็สามารถเป็นแบรนดไ์ดแ้ละยงัสร้างความประทบัใจและความสนใจไดเ้ช่นกนั ทั้งน้ีผูน้าํนั้นเปรียบเหมือนหนา้ตา

ขององค์กร เป็นบุคคลท่ีจะตอ้งรับหนา้กบัสาธารณะ โดยจะตอ้งมีลกัษณะท่ีย ัง่ยืนทั้งดา้นคุณภาพ กายภาพ คุณค่า

ดา้นการใช้สอยและคุณค่าดา้นจิตวิทยา (พจน์ ใจชาญสุขกิจ,2548) จากการทาํวิจยัของ Weber Shandwick ในปี 

2011 ในกลุ่มผูบ้ริโภคและผูบ้ริหารระดบัสูงในสองประเทศยกัษใ์หญ่และประเทศในกลุ่มตลาดใหม่ พบว่าร้อยละ 

49 ของการไดม้าซ่ึงช่ือเสียงของบริษัทมาจากการเป็นท่ีรู้จักของผูบ้ริหาร ร้อยละ50 ของผูบ้ริหารเช่ือว่าการมี

ช่ือเสียงของผูบ้ริหารองค์กรจะกลายเป็นประเด็นท่ีสําคญักว่าช่ือเสียงของบริษทัในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ รวมถึงการ

เพ่ิมข้ึนของมูลค่าตลาดอีกร้อยละ 44 ลว้นมาจากช่ือเสียงท่ีดีของผูน้าํองคก์ร การวิจยัคร้ังน้ียงัพบอีกว่าการส่ือสาร

ของผูน้าํองคก์รมีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินคา้หรือรู้จกัองคก์รไดถึ้งร้อยละ 59 (Weber Shandwick,2011) นบัไดว้่า

แบรนดผ์ูน้าํนั้นส่งผลต่อผลประกอบการทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินขององคก์รนั้นๆ เปรียบเป็นดัง่สินทรัพยท่ี์

จบัตอ้งไม่ไดอ้ยา่งหน่ึงขององคก์ร (Fetcherin ,2015) 

     จากขอ้มูลขา้งตน้ท่ีวา่การส่ือสารของผูน้าํองคก์รมีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินคา้หรือรู้จกัองคก์ร ดงันั้นคงจะดีไม่

นอ้ยหากการสร้างช่ือเสียงและภาพลกัษณ์แก่ผูน้าํองคก์ร จะช่วยให้ผูบ้ริโภคประเมินตราสินคา้ขององค์กรไดง่้าย

และดีข้ึนในดา้นต่างๆ จากแบบจาํลองการสร้างคุณค่าตราสินคา้ในสายตาผูบ้ริโภค การประเมินตราสินคา้ของลูกคา้

นั้นเป็นส่วนหน่ึงของการตอบสนองต่อตราสินคา้ ซ่ึงถือเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจในการศึกษา เน่ืองจากลูกคา้จะประเมิน
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ตราสินคา้นั้นๆ แลว้ตดัสินว่าตราสินคา้นั้นเป็นอย่างไรและนาํไปสู่การตอบสนองต่อตราสินคา้(Keller, 2013) ทั้งน้ี

การประเมินตราสินคา้ยงัส่งผลความผูกพนัต่อตราสินคา้ (Farhana & Islam,2012) ในการวิจยัคร้ังน้ีจึงนาํปัจจยัใน

การประเมินตราสินคา้มาเช่ือมโยงกบัส่วนประสมแบรนดผ์ูน้าํ เพ่ือหาอิทธิพลของการสร้างแบรนดผ์ูน้าํท่ีส่งผลต่อ

การประเมินตราสินคา้ท่ีผูน้าํนั้นๆบริหารอยู่ ซ่ีงมีวตัถุประสงค์ของการวิจยัดงัน้ี 1.ศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสม      

แบรนดผ์ูน้าํท่ีมีความสาํคญัต่อผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 2.ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการ

ประเมินแบรนดสิ์นคา้ 3.ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อส่วนประสมแบรนดผ์ูน้าํและ 4.ศึกษาส่วน

ประสมแบรนดผ์ูน้าํท่ีส่งผลต่อการประเมินแบรนดสิ์นคา้ของผูบ้ริโภค เพ่ือใหน้กัการตลาดหรือผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถ

ใชข้อ้มูลในการตดัสินใจเพ่ือสร้างแบรนดผ์ูน้าํให้เหมาะกบัตราสินคา้ของผลิตภณัฑห์รือบริการ ขององค์กรท่ีผูน้าํ

นั้นๆบริหารอยู่ สามารถสร้างภาพลกัษณ์หรือช่ือเสียงของผูน้าํให้ตรงกบัการประเมินตราสินคา้ของกลุ่มเป้าหมาย

ในดา้นต่างๆ และตรงกบัความสนใจของกลุ่มเป้าหมายของผลิตภณัฑห์รือบริการ  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม  

แนวคิดทฤษฎปัีจจัยส่วนบุคคล 

     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538, หน้า 41-42) กล่าวถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีนิยมใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด 

โดยใชล้กัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นสถิติในการวดัและช่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย เน่ืองจากสะดวกต่อการวดั

มากกวา่ตวัแปรอ่ืนๆ ตวัแปรดา้นปัจจยั ส่วนบุคคลท่ีสาํคญั นั้นประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ รายได ้อาชีพ และ

ระดบัการศึกษา ในการวิจยัคร้ังน้ีจะทาํการแบ่งอายุของผูต้อบแบบสอบถามตามเจเนอเรชัน่เพ่ือศึกษาความคิดเห็น

ของคนแต่ละเจเนอเรชัน่ โดยกาํหนดเป็น เจเนอเรชัน่เบบ้ีบูมเมอร์ หรือ Gen B เป็นกลุ่มคนท่ีมีอายุระหวา่ง 52-70 ปี 

คือคนวยัสูงอายุและวยัเกษียณ เจเนอเรชัน่เอก็ซ์ หรือ Gen X  คนกลุ่มน้ีก็คือลูกหลานของพวกเจนบีนัน่เอง เป็นวยั

กลางคน มีอายุระหว่าง 39-51 ปี เจเนอเรชัน่วาย หรือ Gen Y ซ่ึงกลุ่มน้ีจะมีอายุตั้งแต่ 22-38 ปี เป็นกลุ่มของคนรุ่น

ใหม่ วยัทาํงาน ตั้งแต่เร่ิมจบใหม่ไปจนถึงเร่ิมตน้วยักลางคน เจเนอเรชั่นแซด หรือ Gen Z เกิดตั้งแต่ปี ค .ศ . 1995 

กลุ่มน้ีอยูใ่นช่วงวยัรุ่นตอนตน้ อายตุั้งแต่ 21 ปีลงมา (Perreault,2015 หนา้ 77-83) 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมแบรนด์ผู้นํา (CEO Branding Mix) 

     ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของแต่ละบุคคลอาจกลายเป็นสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งไม่ไดอ้ย่างหน่ึง (March Fetscherin,2015) 

ไดท้าํการศึกษาเพ่ือระบุส่ีองค์ประกอบหลกัของ CEO brand ท่ีส่งผลกระทบดา้นการเงินและไม่ใช่การเงินของ

บริษทัโดยจดักลุ่มรายละเอียดใหอ้ยู่ในรูปท่ีง่ายต่อการจดจาํอย่าง 4Ps โดยใหเ้ป็น “4P’s of CEO branding mix” ทั้ง

ยงัจาํแนกองคป์ระกอบออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทภาพลกัษณ์ของ CEO ประกอบดว้ย  

     ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูน้าํองค์กร (Person) คือความประทบัใจแรกของผูพ้บเห็นหรือผูบ้ริโภคคือรูปลกัษณะ

ภายนอกของผูน้าํ อยา่งเช่นปัจจยัส่วนบุคคล อาทิ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์การทาํงานของผูน้าํองคก์ร 

ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง ถือเป็นส่ิงท่ีสามารถสร้างภาพจาํและมูลค่าให้กบัตวับุคคลได ้ ช่วยให้ผูบ้ริโภค

ประเมินความรู้ ความสามารถ ช่วยสร้างความน่าเช่ือถือใหแ้กตวัผูน้าํองคก์ร  

     บุคลิกภาพและทศันคติของผูน้าํองค์กร (Personality) เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะไปสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทั

หรือภาพลกัษณ์ของสินคา้และบริการดว้ย เพราะจะเช่ือมโยงบุคลิก ลกัษณะ พฤติกรรมและทศันคติของผูน้าํเพ่ือ

ประเมินว่าผูน้าํเหล่านั้นจะผลิตสินคา้และบริการในลกัษณะท่ีเหมือนกบัตวัตนของเขาหรือไม่ และบริษทัน้ีมีความ

ซ่ือสตัยต่์อลูกคา้และสงัคมหรือไม่ หากผูน้าํองคก์รมีภาพลกัษณ์ท่ีดีแลว้ กจ็ะทาํใหผู้อ่ื้นมองบริษทัวา่ดีไปดว้ย 
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     ช่ือเสียงของผูน้าํองคก์ร (Prestige) การเป็นท่ีรู้จกัของผูน้าํองคก์รในปัจจุบนัอาจมาจากหลายกรณี เช่นบริหารงาน

จนบริษทัหรือแบรนดข์องสินคา้ท่ีขายมีช่ือเสียงเป็นผูน้าํตลาด ไดรั้บรางวลัจากสถาบนัต่างๆ หรือมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั

ในโลกดิจิตอล มีผูติ้ดตามในโลกออนไลน์จาํนวนมาก จะสามารถใชเ้ป็นช่องทางในการประชาสมัพนัธ์แบรนดสิ์นคา้

ขององค์กรนั้นๆ ทั้ งน้ีช่ือเสียงทั้ งในทางท่ีดีและไม่ดีจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีทําให้ผูบ้ริโภคประเมินตราสินค้าของ

ผลิตภณัฑห์รือองคก์รนั้นๆไปดว้ย และยงัส่งผลต่อการพิจารณาเลือกสินคา้หรือบริการนั้นๆดว้ย 

     ผลงานของผูน้ําองค์กร (Performance) เม่ือผูน้าํสามารถบริหารจดัการองค์กรให้มีผลงานท่ีดี เป็นองค์กรท่ีมี

ความสามารถในการทาํกาํไรสูง มีมูลค่าหุ้นท่ีสูง และเป็นอนัดบัตน้ๆของตลาดท่ีองค์กรนั้นแข่งขนัอยู่ จึงเกิดเป็น

ความสมัพนัธ์ของช่ือเสียงองคก์รกบัช่ือเสียงของผูน้าํองคก์รท่ีส่งผลถึงกนัและกนั (Fetscherin,2015 หนา้ 1-16) 

แนวคิดและทฤษฎกีารประเมินตราสินค้า 

     การประเมินตราสินคา้ของลูกคา้เป็นส่วนหน่ึงของการตอบสนองต่อตราสินคา้ (Brand Response) ในแบบจาํลอง

การสร้างคุณค่าตราสินคา้ในสายตาผูบ้ริโภค (Customer-Based Brand Equity: CBBE) ประกอบดว้ย คุณภาพตรา

สินค้า (Brand Quality) ความน่าเช่ือถือของตราสินค้า (Brand Credibility) การพิจารณาเลือกตราสินค้า (Brand 

Consideration) ความยอดเยี่ยมท่ีเหนือกวา่ตราสินคา้อ่ืน (Brand Superiority) (Keller, 2013 หนา้ 117-118) 

 

กรอบแนวความคิด 

 

 
 
 

 

 

 

 

สมมติฐาน  

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการประเมินแบรนดสิ์นคา้ท่ีแตกต่างกนั  

 2. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมแบรนดผ์ูน้าํท่ีแตกต่างกนั 

3. ส่วนประสมแบรนดผ์ูน้าํท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประเมินแบรนดสิ์นคา้ท่ีแตกต่างกนั 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเร่ิมจากการสืบคน้ขอ้มูลทุติยภูมิมาจากตาํรา

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ใชวิ้ธีการวิจยัเชิงพรรณนา(Descriptive Research) และใชเ้ทคนิคการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey 

Research) แบบวัดคร้ังเดียว(Single cross-sectional design) โดยใช้การแจกแบบสอบถามประเภทให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามกรอกดว้ยตนเอง (Self-Administration Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูลจากกลุ่ม

สมมติฐานท่ี 3 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ส่วนประสมแบรนด์ผู้นํา 

 

 
การประเมินตรา

สินค้า 

สมมติฐานท่ี 1 

สมมติฐานท่ี 2 

t-test, F-test, 

LSD 

t-test, F-test, 

LSD 

Multiple 
Regression 
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ตวัอย่างซ่ึงเป็นผูท่ี้ดาํรงชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ชุด โดยเก็บผ่านช่องทางออนไลน์ โดยโปรแกรม

สนทนาออนไลน์ต่างๆ จาํนวน 200 ชุด และเก็บโดยผูวิ้จยัเองซ่ึงทาํการเก็บในเขตลาดพร้าว เขตจตุจกัร เขตพญาไท เขต

ห้วยขวาง เขตบางแค จาํนวน 200 ชุด นําผลการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงประกอบด้วย 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานท่ี 1และ2 ไดแ้ก่ ค่า t - test, 

ค่า F - test, ค่า LSD (Least Significant Difference) และทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ดว้ยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง 2 ตวัแปร โดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     1. การวิจยัคร้ังน้ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างเป็นผูด้าํรงชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุไม่เกิน 70 ปี จาํนวน 400 

คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.8 อายุตั้งแต่ 22 – 38 ปี ร้อยละ 38.5 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 62 มี

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 57.8 ประกอบอาชีพขา้ราชการ พนกังานราชการ หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ 

39.5 และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง ตํ่ากวา่ 15,000 บาท ร้อยละ 34.5  

     2. ส่วนประสมแบรนดผ์ูน้าํประกอบดว้ย 4 ดา้น เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ในดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล พบว่า 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.80 ดา้นบุคลิกภาพและทศันคติของผูน้าํ พบวา่มี

ค่าเฉล่ียประมาณ 4.66 ซ่ึงอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นช่ือเสียงของผูน้าํองคก์ร พบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 3.88 ซ่ึงอยู่ในระดบั

มาก สุดทา้ยคือดา้นผลงานของผูน้าํองคก์ร พบวา่มีค่าเฉล่ียโดยรวมประมาณ 4.21 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

     3. ระดบัความคิดเห็นต่อการประเมินแบรนดสิ์นคา้ประกอบดว้ย 4 ดา้น เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ในดา้น

คุณภาพแบรนดสิ์นคา้ พบว่ามีค่าเฉล่ีย 3.65 อยูใ่นระดบัมาก ดา้นความน่าเช่ือถือของแบรนดสิ์นคา้ พบว่ามีค่าเฉล่ีย 

3.83 หรืออยู่ในระดบัมาก ดา้นการพิจารณาเลือกแบรนด์สินคา้ มีค่าเฉล่ียประมาณ 3.71 หรืออยู่ในระดบัมาก ดา้น

ความยอดเยี่ยมท่ีเหนือกวา่แบรนดสิ์นคา้อ่ืน มีค่าเฉล่ียประมาณ 3.87 หรืออยูใ่นระดบัมาก 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

การประเมนิตราสินค้า 

1.คุณภาพ 

แบรนด์

สินคา้ 

2.ความน่า 

เช่ือถือของ 

แบรนด์

สินคา้ 

3.การพิจารณา

เลือกแบรนด์

สินคา้ 

4.ความยอดเยี่ยม

เหนือกวา่แบรนด์

สินคา้อ่ืน 

1.เพศ     

2.สถานภาพ     

3.อายุ     

4.ระดบัการศึกษา     

5.อาชีพ     

6.รายได้เฉลีย่ต่อเดือน     

               หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย  หมายถึง ตวัแปรทั้ง 2 ตวัส่งผลต่อกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

 

 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ส่วนประสมแบรนด์ผู้นํา 

1.ข้อมลูสว่น

บคุคล 

2.บคุลกิภาพ

และทศันคต ิ

3.ช่ือเสยีง 4.ศกัยภาพ 

1.เพศ     

2.สถานภาพ     

3.อายุ     

4.ระดับการศึกษา     

5.อาชีพ     

6.รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน     

                    หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย  หมายถึง ตวัแปรทั้ง 2 ตวัส่งผลต่อกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 

 

 

 

ส่วนประสมแบรนด์ผู้นํา 

การประเมนิตราสินค้า 

1.คุณภาพ 

แบรนด์

สินคา้ 

2.ความน่า 

เช่ือถือของ 

แบรนดสิ์นคา้ 

3.การพิจารณา

เลือกแบรนด์

สินคา้ 

4.ความยอดเยี่ยม

เหนือกวา่แบรนด์

สินคา้อ่ืน 

1.ข้อมูลส่วนบุคคล     

2.บุคลกิภาพและ

ทัศนคต ิ

    

3.ช่ือเสียง     

4.ศักยภาพ     

               หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย  หมายถึง ตวัแปรทั้ง 2 ตวัส่งผลต่อกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     1. เม่ือวดัความสําคญัของส่วนประสมแบรนด์ผูน้าํพบว่าอยู่ในระดบัมาก และผูบ้ริโภคใหค้วามสําคญักบัปัจจยั

ทุกดา้นในระดบัมากถึงมากท่ีสุด นักการตลาดหรือผูท่ี้สนใจสร้างแบรนด์ผูน้ําจึงควรคาํนึงถึงปัจจยัทุกดา้นเม่ือ

ตอ้งการสร้างแบรนดผ์ูน้าํ โดยในดา้นขอ้มูลส่วนบุคคลของผูน้าํ ผูบ้ริโภคจะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองระดบัการศึกษา 

สถานภาพความเป็นเจา้ของ และระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง โดยในการนาํไปใชส่ื้อสารแบรนดผ์ูน้าํองคก์ร ผูท่ี้

เก่ียวขอ้งจึงควรสร้างเร่ืองราวและประวติัท่ีมีความน่าสนใจให้แก่ผูน้าํ รวมไปถึงการทาํให้เร่ืองราวและประวติั

เหล่านั้นเป็นตวักลางท่ีสามารถทาํให้ผูบ้ริโภคเช่ือมโยงกบัแบรนดสิ์นคา้หรือส่ือถึงลกัษณะของสินคา้ท่ีผูน้าํนั้นๆ

บริหารอยู่ ดา้นบุคลิกภาพและทศันคติของผูน้าํนั้น ทศันคติ ความซ่ือสัตย ์มนุษยสัมพนัธ์และการแสดงออกในท่ี

สาธารณะ มีความสําคญัต่อผูบ้ริโภคผูน้าํจึงควรใส่ใจในเร่ืองเหล่าน้ีและสร้างบุคลิกภาพและทศันคติของผูน้าํให้
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โดนใจกลุ่มเป้าหมายและส่ือถึงภาพลกัษณ์ของแบรนดสิ์นคา้ขององคก์ร และผูบ้ริโภคยงัใหค้วามสาํคญักบัช่ือเสียง

ทั้งทางบวกและทางลบของผูน้าํมาก หากผูน้าํไดรั้บการจดัอนัดบัจากสถาบนัหรือองค์กรต่างๆหรือมีผูติ้ดตามใน

ช่องทางออนไลน์ เช่น สร้าง FACEBOOK FANPAGE หรือ INSTAGRAM ของแบรนดสิ์นคา้หรือตวัผูน้าํองคก์ร 

และทาํการส่ือสารเร่ืองราว ประเด็นต่างๆท่ีมีความเก่ียวโยงสอดคลอ้งกนัของผูน้ําและแบรนด์สินคา้ จะยิ่งเพ่ิม

ความสาํคญัในสายตาของผูบ้ริโภค ส่วนท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัท่ีสุดอีกดา้นหน่ึงคือศกัยภาพและผลงานท่ีโดด

เด่นของผูน้าํ และมีจิตสาํนึกในการตอบแทนสังคม มีการจดักิจกรรมคืนกาํไรใหส้งัคมมากท่ีสุด รองลงมาการทาํให้

บริษทัมีกาํไรและมีช่ือเสียงท่ีดี ดงันั้นจึงควรสร้างความรับรู้ในดา้นน้ีใหแ้ก่ผูบ้ริโภคผา่นช่องทางต่างๆ ไม่วา่จะเป็น

ข่าวประชาสมัพนัธ์ การปรากฏตวัผา่นส่ือ การใหส้ัมภาษณ์ในรายการต่างๆ การโฆษณา ผา่นส่ือวิทยุโทรทศัน์ หรือ

ผ่านช่องทางออนไลน์อย่าง FACEBOOK LIVE หรือโปรแกรมถ่ายทอดสดอ่ืนๆท่ีสามารถส่ือสารกบัผูบ้ริโภคใน

ปัจจุบนัขณะซ่ึงกาํลงัไดรั้บความนิยม สามารถใชเ้ป็นช่องทางในการบอกเล่าเร่ืองราว และถามตอบขอ้สงสัยต่างๆ

ของผูบ้ริโภค ทั้งน้ีการสร้างแบรนดผ์ูน้าํในดา้นต่างๆ ไม่จาํเป็นตอ้งใชปั้จจยัในทุกขอ้ แต่ตอ้งเลือกปัจจยัท่ีจะทาํให้

เกิดความสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ของแบรนดสิ์นคา้การวางตาํแหน่งของแบรนดสิ์นคา้ และควรคาํนึงวา่จะเผยแพร่

เร่ืองราวในส่วนใดออกสู่สายตาผูบ้ริโภคนั้นย่อมข้ึนอยู่กบัว่าตอ้งการให้ผูบ้ริโภครับรู้ให้เร่ืองใดและประเมินผูน้าํ

องคก์รนั้นๆ ไปในทิศทางไหน 
   

     2. เม่ือวดัระดบัความคิดเห็นต่อการประเมินแบรนดสิ์นคา้ ผูบ้ริโภคคิดว่าการสร้างแบรนดผ์ูน้าํใหแ้ก่ผูน้าํองคก์ร

ทาํให้รู้สึกว่าแบรนด์สินคา้ขององคก์รนั้นมีคุณภาพและมีความน่าเช่ือถือ หากผูน้าํมีศกัยภาพและความน่าเช่ือถือก็

จะเสริมความน่าเช่ือถือให้แก่แบรนด์สินคา้ดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีผูบ้ริโภคยงัคิดว่าองค์กรท่ีมีการสร้างแบรนด์ผูน้าํยงั

ส่งผลต่อการพิจารณาเลือกสินคา้ขององค์กรและทาํให้องค์กรมีความยอดเยี่ยมท่ีเหนือกว่าแบรนด์สินคา้อ่ืน ผูท่ี้

สนใจจึงควรทาํการส่ือสารแบรนดผ์ูน้าํในดา้นต่างๆท่ีเช่ือมโยงต่อเป้าหมายท่ีตอ้งการใหผู้บ้ริโภคประเมินแบรนด์

สินคา้นั้นๆ โดยตอ้งคาํนึงถึงภาพลกัษณ์และการจดัวางตาํแหน่งแบรนดสิ์นคา้ขององค์กร เพ่ือให้เกิดการประเมิน

แบรนดสิ์นคา้ท่ีถูกตอ้งตามท่ีองคก์รกาํหนดไว ้
 

     3. จากการทดสอบสมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการประเมินแบรนดสิ์นคา้ท่ีแตกต่างกนั

ผลจากการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นสถานภาพ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

การประเมินแบรนดสิ์นคา้ดา้นคุณภาพตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นสถานภาพ อายุ และรายได้

เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการประเมินแบรนดสิ์นคา้ดา้นความน่าเช่ือถือของแบรนดสิ์นคา้และดา้นความ

ยอดเยี่ยมเหนือกว่าแบรนดสิ์นคา้อ่ืนท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นสถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการประเมินแบรนด์สินคา้ดา้นการพิจารณาเลือกแบรนดสิ์นคา้ท่ี

แตกต่างกนั โดยผูบ้ริโภคท่ีมี สภานภาพ อายุ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัส่งผลต่อการประเมินแบรนด์

สินคา้ในทุกดา้น ดงันั้นหากตอ้งการใหผู้บ้ริโภคประเมินแบรนดสิ์นคา้ของเราไปในทิศทางใด จึงตอ้งคาํนึงวา่สินคา้

ของเรามีกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร อายเุท่าไหร่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมานเท่าไหร่ สถานภาพสมรสเป็นแบบใด และ

มีการประเมินแบรนด์สินคา้แบบไหน ในวิจยัคร้ังน้ีมีการแบ่งอายุของกลุ่มตวัอย่างตามเจเนอเรชัน่ไดแ้ก่ เบบ้ีบูม

เมอร์ เอก็ซ์ วาย แซด และจะเห็นไดว้า่เจเนอเรชัน่เบบ้ีบูมเมอร์ซ่ึงมีอายุระหวา่ง 52-70 ปี คิดวา่การสร้างแบรนดผ์ูน้าํ

ส่งผลต่อการประเมินแบรนดสิ์นคา้ในระดบัมากและสูงกว่ากลุ่มเจเนอเรชัน่อ่ืนๆ ในทุกดา้น สินคา้และบริการท่ีมี
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กลุ่มเป้าหมายอยู่ในช่วงอายุน้ี หรือเป็นสินคา้และบริการสําหรับผูสู้งอายุการสร้างแบรนด์ผูน้าํจึงเป็นกลยุทธ์ท่ี

น่าสนใจท่ีจะช่วยใหลู้กคา้ประเมินแบรนดสิ์นคา้ไดดี้ข้ึน ในดา้นการประเมินความน่าเช่ือถือของแบรนดสิ์นคา้ และ

ความความยอดเยี่ยมท่ีเหนือกว่าแบรนดสิ์นคา้อ่ืน กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดม้ากกว่า 45,000 บาท มีการประเมินแบ

รนดสิ์นคา้ดา้นน้ีสูงกว่ากลุ่มรายไดอ่ื้นทุกกลุ่ม สินคา้และบริการท่ีมีกลุ่มผูบ้ริโภคเป็นผูท่ี้มีรายไดสู้งจึงควรทาํแบ

รนดผ์ูน้าํเพ่ือใหก้ลุ่มเป้าหมายประเมินวา่แบรนดสิ์นคา้มีความน่าเช่ือถือและเหนือกวา่คู่แข่ง 
 

     4. ผลจากการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมแบรนดผ์ูน้าํท่ีแตกต่าง

กนั พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นอาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมแบรนดผ์ูน้าํใน

ดา้นขอ้มูลส่วนบุคคลของผูน้าํองคก์รท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นสถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสม แบรนดผ์ูน้าํในดา้นบุคลิกภาพ ทศันคติของผูน้าํองคก์ร 

และดา้นศกัยภาพของผูน้าํองค์กรท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นเพศ สถานภาพ อาย ุอาชีพ และรายไดท่ี้

แตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมแบรนดผ์ูน้าํในดา้นช่ือเสียงของผูน้าํองคก์รท่ีแตกต่างกนั โดยอายุและอาชีพของ

กลุ่มตวัอย่างเป็นปัจจยัท่ีตอ้งคาํนึงถึงในการสร้างแบรนดผ์ูน้าํเน่ืองจากส่งผลในทุกดา้น ดงันั้นหากตอ้งการสร้างแบ

รนดผ์ูน้าํใหแ้ก่ผูน้าํองคก์รจึงตอ้งคาํนึงว่าจะทาํการส่ือสารแบรนดผ์ูน้าํน้ีไปสู่กลุ่มเป้าหมายประเภทใดบา้ง ในวิจยั

คร้ังน้ีมีการแบ่งอายุของกลุ่มตวัอย่างตามเจเนอเรชัน่ไดแ้ก่ เบบ้ีบูมเมอร์ เอ็กซ์ วาย แซด โดยพบว่าเจเนอเรชัน่เบ

บ้ีบูมเมอร์เจเนอเรชัน่เบบ้ีบูมเมอร์ซ่ึงมีอายรุะหว่าง 52-70 ปี ใหค้วามสาํคญัต่อแบรนดผ์ูน้าํในระดบัมากและสูงกว่า

กลุ่มเจเนอเรชัน่อ่ืนๆ ในทุกดา้น สินคา้และบริการท่ีมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในช่วงอายุน้ี หรือเป็นสินคา้และบริการ

สาํหรับผูสู้งอายกุารสร้างแบรนดผ์ูน้าํจึงเป็นกลยทุธ์ท่ีน่าสนใจท่ีจะช่วยใหลู้กคา้ประเมินแบรนดสิ์นคา้ไดดี้ข้ึน และ

ควรศึกษาวิธีการส่ือสารท่ีจะเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละเจเนอเรชัน่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

     5. ผลจากการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ส่วนประสมแบรนดผ์ูน้าํท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการประเมินแบรนด์สินคา้ 

พบว่าส่วนประสมแบรนด์ผูน้ําด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผูน้ําองค์กรส่งผลต่อการประเมินแบรนด์สินค้าของ

ผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัในดา้นคุณภาพแบรนด์สินคา้และดา้นความยอดเยี่ยมท่ีเหนือกว่าแบรนด์สินคา้อ่ืน ส่วน

ประสมแบรนด์ผูน้าํดา้นช่ือเสียงของผูน้าํองค์กรและดา้นศกัยภาพของผูน้าํองค์กรส่งผลต่อการประเมินแบรนด์

สินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัในทุกดา้น กล่าวคือดา้นคุณภาพแบรนด์สินคา้ ดา้นความน่าเช่ือถือของแบรนด์

สินคา้ ดา้นการพิจารณาเลือกแบรนดสิ์นคา้ และดา้นความยอดเยี่ยมท่ีเหนือกวา่แบรนดสิ์นคา้อ่ืน มีเพียงส่วนประสม

แบรนด์ผูน้าํดา้นบุคลิกภาพและทศันคติของผูน้าํองค์กรดา้นเดียวเท่านั้นท่ีไม่ส่งผลต่อการประเมินแบรนด์สินคา้

ของผูบ้ริโภค จากผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าหากตอ้งการให้ผูบ้ริโภคประเมินแบรนด์สินคา้ไปในทางบวกทุกดา้น 

ช่ือเสียงท่ีดีและศกัยภาพในการทาํงานท่ีดีของผูน้าํนั้นเป็นส่วนสาํคญัท่ีตอ้งทาํให้เกิดข้ึนในการสร้างแบรนด์ผูน้าํ

และสร้างการรับรู้ขอ้มูลในส่วนน้ีแก่ผูบ้ริโภค แต่ในดา้นขอ้มูลส่วนบุคคลของผูน้าํ รวมไปถึงดา้นบุคลิกภาพและ

ทศันคติของผูน้าํกไ็ม่ควรละเลยเน่ืองจากเป็นส่วนประกอบท่ีจะทาํใหผู้น้าํมีช่ือเสียงและมีศกัยภาพในการทาํงานท่ีดี 

ทั้งน้ีขอ้มูลส่วนบุคคลของผูน้าํ อาทิ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาของผูน้าํยงัเป็นปัจจยัท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคประเมินคุณภาพ

และความเหนือกวา่คู่แข่งของแบรนดสิ์นคา้ 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณภาพการบริการและส่วนประสมทางการตลาดและเสนอแนะแนวทาง

ในการพฒันาคุณภาพการบริการของสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ผูใ้ห้

ขอ้มูล คือ ผูเ้รียนภาษาต่างประเทศในสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา จาํนวน  

30 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการศึกษา 

พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น ผูเ้รียนมีความพึงพอใจ 2 ดา้น ไดแ้ก่ ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ใน

ส่วนบริเวณสถานท่ีตั้งอยู่ใกลแ้หล่งชุมชน และมีรถโดยสารสญัจรไปมาไดส้ะดวกและครูผูส้อน (People) เน่ืองจาก

มีความรู้ ความชาํนาญทางดา้นภาษาท่ีดีมาก และยงัมีเทคนิคท่ีทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดง่้าย ส่วนคุณภาพการบริการทั้ง 5 

ดา้น ผูเ้รียนมีความพึงพอใจ 2 ดา้น ไดแ้ก่ ความเช่ือถือไวว้างใจ (Reliability) ในการท่ีสถาบนัสอนภาษามีใบรับรอง

ผลการเรียนใหก้บัผูเ้รียน และความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) เน่ืองจากครูผูส้อนเอาใจใส่ผูเ้รียนอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งน้ี

ส่วนประสมทางการตลาดอีก 5 ดา้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

กระบวนการใหบ้ริการ (Process) และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) รวมถึงคุณภาพการบริการอีก 3 

ดา้น ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีจบัต้องได ้(Tangibles) การให้ความมัน่ใจ (Assurance) และความรับผิดชอบ (Responsiveness) 

ผูเ้รียนยงัไม่มีความพึงพอใจ ดังนั้น สถาบันสอนภาษาต่างประเทศแต่ละแห่งควรปรับปรุงส่วนประสมทาง

การตลาดและคุณภาพการบริการดงักล่าว เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีเขา้มาใชบ้ริการใหมี้

ความพึงพอใจมากข้ึน 
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Abstract 

This study aimed to study service quality and marketing mix and also suggest ways to improve service quality of 

foreign language institutes in Muang, Nakhon Ratchasima. Studying collected data by interview 30 participants 

that are students of foreign language institutes in Muang, Nakhon Ratchasima. as acting informants and using a 

structured questionnaire for collecting data and content analysis for data analysis. Result found that the marketing 

mixes are satisfied by students in two aspects: Place, the location nears community and has passenger car that 

comfortably to go. People, teachers have excellence knowledge and skills of the language and good techniques 

that make easy learning. In service quality, the students expressed their satisfaction in two aspects: Reliability, 

institutes give certificates to students. Empathy, the teacher always cared for the learner. In the five marketing 

mix (Product, Price, Promotion, Process, and Physical Evidence) as well as service quality (Tangibles, 

Assurance, and Responsiveness), the students not satisfied. Hence, the foreign language institute should improve 

the marketing mix and service quality to response requitment of the students who come to access the service for 

increase the students satisfaction. 

 

Keywords: Service Quality, Marketing Mix, Foreign Language Institutes   

 

1. บทนํา 

 

     สภาพท่ีเป็นยุคไร้พรมแดน เป็นท่ีรู้กนัว่ามาจากการพฒันาดา้นเทคโนโลยีต่างๆ ไดเ้จริญรุดหน้าอย่าง รวดเร็ว 

อาทิ การติดต่อส่ือสาร คมนาคมขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพฒันาอีกหลายดา้น ตลอดจนการเขา้ถึงกนั

ของคนทัว่โลกโดยใช ้“ภาษา” เป็นส่ือกลาง ภาษาจึงกลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนัโดยปริยายท่ีไม่สามารถ

เล่ียงได ้ยอ่มสอดคลอ้งกบัยุคศตวรรษท่ี 21 คือ การศึกษาจะช่วยสร้างองคค์วามรู้ ความสามารถและพฒันาศกัยภาพ

ของผูค้นทัว่ไป โดยเฉพาะความตอ้งการพฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศ อยา่งภาษาสากล คือ ภาษาองักฤษ จึงเป็นส่ิง

สาํคญัท่ีคนไทยนิยมเรียนภาษาต่างประเทศในสถาบนัสอนภาษาเอกชนเพ่ิมมากข้ึน รายงานศูนยวิ์จยักสิกรไทยไดมี้

การคาดการณ์โดยประมาณขอ้มูลจากปี 2555 ถึงปี 2558 พบว่า ปี 2555 มีจาํนวนผูเ้รียน 432,000 คน และปี 2558 มี

จาํนวนผูเ้รียน 746,000 คน  (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2556) นอกจากน้ีการคาดการณ์โดยศูนย์กสิกรไทยทําให้

สอดคลอ้งกับจาํนวนผูเ้รียนสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ ซ่ึงปรากฏเป็นข้อมูลเชิงประจกัษ์ตามภาพรวมทั้ ง

ประเทศ และส่วนภูมิภาค (จงัหวดั) ของสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจากปี 2555 ถึงปี 2558 

เช่นเดียวกนั โดยภาพรวมทั้งหมดมีจาํนวนผูเ้รียนเพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปี จาก 277,101 คน เป็น 453,904 คน นอกจากน้ี 

(สช.) ยงัไดวิ้เคราะห์ขอ้มูลสถิติของจาํนวนสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติมว่า จาํนวนสถาบนัสอนภาษามี

จาํนวน 2,519 แห่ง ในปี 2555 เป็น 2,676 แห่ง ในปี 2558 โดยเป็นรายงานสรุปยอดรวมของผลสาํรวจส้ินสุดเดือน

สิงหาคมของทุกปี (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2558) สรุปว่า คนส่วนใหญ่ยงัคงตอ้งการ

พฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศเป็นจาํนวนมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ีสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศจึงขยายตวัตามไปดว้ย 

เช่นเดียวกันกับดัชนีความสามารถของคนไทยในปี 2556 ถึงปี 2559 ถึงแม้มีความสามารถท่ีจะพัฒนาการใช้
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ภาษาอังกฤษท่ีดีข้ึนจากค่าดัชนี 44.44 เป็น 47.21 แต่ยงัคงจัดอยู่ในกลุ่มความสามารถท่ีระดับตํ่า (EF English 

Proficiency Index, 2559) ซ่ึงส่วนใหญ่การเรียนภาษาองักฤษของคนไทยจะเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 12 ปี จะเห็นว่า ปัญหา

ของนักเรียนจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มวิชาภาษาองักฤษ โดยสรุปผลทดสอบการศึกษาระดบัชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ช่วงวนัท่ี 18-19 กุมภาพนัธ์ 2560 วิชาภาษาองักฤษมีคะแนนเฉล่ียโดยรวม

ทั้งประเทศเพียง 27.76 คะแนน จากผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 378,779 คนทัว่ประเทศ มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา่เกณฑ ์(สถาบนั

ทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2560) อีกทั้งปัญหาจากความตอ้งการยื่นคะแนนภาษาองักฤษ อาทิ 

CEFR TOEIC TOFEL เป็นตน้ เพ่ือเขา้ศึกษาต่อระดบัสูงทั้งในและต่างประเทศ หรือแมแ้ต่เพ่ิมโอกาสเพ่ือเขา้ทาํงาน

ในทุกภาคส่วน  

     จงัหวดันครราชสีมาถือเป็นเมืองหนา้ด่านหรือประตูสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อยู่ใกลก้รุงเทพมหานคร มีพ้ืนท่ี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย และมีจาํนวนประชากรมากเป็นอนัดบัหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงจากสภาพภูมิศาสตร์ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม จึงกลายเป็นจังหวดัท่ี

เหมาะสมเอ้ืออาํนวยต่อการคา้และการลงทุน อีกทั้งยงัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาล (BOI) ซ่ึงมีนิคม

อุตสาหกรรมถึง 2 แห่ง คือ นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี และนิคมอุตสาหกรรมนวนคร2 เป็นผลทาํใหน้กัธุรกิจทั้งชาว

ไทยและชาวต่างประเทศ หลากหลายเช้ือชาติ พร้อมเขา้มาลงทุนในจงัหวดัหวัเมืองอยา่งนครราชสีมา ทั้งน้ีศกัยภาพ

และอนาคตของจงัหวดัถือไดว้า่มีความพร้อมและน่าสนใจท่ีจะเขา้มาลงทุน ทาํใหผู้ค้นมีความต่ืนตวัและความสนใจ

ท่ีจะเรียนรู้ภาษาองักฤษ เพ่ือติดต่อกบัชาวต่างประเทศ และดว้ยเหตุผลอ่ืนๆ เช่น การพฒันาภาษาของตนเองเพ่ือ

เตรียมรับมือตามกระแสของโลกาภิวฒัน์ยุคแห่งการเปล่ียนแปลง พร้อมท่ีจะแข่งขนักบัคู่แข่งตลอดเวลา และอีก

เหตุผลคือ เม่ือประเทศไทยเป็นอีกหน่ึงสมาชิกของประชาคมอาเซียน ภาษาต่างประเทศสําหรับเยาวชนไทยจึงมี

ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้มากกวา่หน่ึงภาษา เช่น ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาจีน ภาษาฝร่ังเศส ภาษาเยอรมนั  เป็นตน้ ข้ึนอยู่

กบัดุลยพินิจและวตัถุประสงคข์องผูต้อ้งการศึกษาพร้อมกบัการท่ีจะเรียนรู้ภาษาของประเทศเพ่ือนบา้นในภูมิภาค

อาเซียนควบคู่ไปดว้ย  

     จากปัญหาขา้งตน้ท่ีกล่าวมา ผูศึ้กษาไดน้าํหลกัการคุณภาพการบริการ 5 ดา้น และส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 

7P’s เขา้มาร่วมศึกษา เพ่ือใชแ้นะแนวทางพฒันาคุณภาพการบริการของสถาบนัสอนภาษา จึงเป็นหัวขอ้รายงาน

การศึกษาอิสระฉบับน้ี คือ การศึกษาคุณภาพการบริการของสถาบันสอนภาษาต่างประเทศในเขตอาํเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา โดยผลท่ีได้จากการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู ้ประกอบธุรกิจสถาบันสอน

ภาษาต่างประเทศในการนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้ห้เกิดคุณภาพและความสําเร็จ ซ่ึงสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูเ้รียนไดดี้ยิ่งข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 

2.1.1 แนวคิดและทฤษฎคุีณภาพการบริการ 

     คุณภาพการบริการ หมายถึง การใหบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ และสามารถตอบสนองลูกคา้

ได้ (วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2539) โดยผูใ้ห้บริการมุ่งหวงัให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงจะเกิดจากการ
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ประเมินคุณภาพการให้บริการของตนเองกบัความตอ้งการของลูกคา้ และแกไ้ขปรับปรุงใหเ้กิดคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

(อเนก สุวรรณบณัฑิต, ภาสกร อดุลพฒันกิจ, 2548) อย่างไรก็ตามการบริการส่วนใหญ่จะเป็นรูปธรรมจบัตอ้งได้

ยาก จึงนิยมใชเ้กณฑป์ระเมินคุณภาพการบริการ 5 ดา้น (Parasuraman et al, 1985) ดงัน้ี 

     1. ส่ิงท่ีจับต้องได้ (Tangibles) หมายถึง ส่ิงท่ีปรากฏชัดเจนเอ้ือต่อความสะดวกสบาย วสัดุอุปกรณ์ บุคคล 

ตลอดจนอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร 

     2. ความเช่ือถือไวว้างใจ (Reliability) หมายถึง การดาํเนินงานหรือการบริการท่ีตรงไปตรงมาตามขอ้ตกลงท่ี

ใหก้บัลูกคา้ ดว้ยความถูกตอ้งและชดัเจน 

     3. ความรับผิดชอบ (Responsiveness) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือลูกคา้อย่างทนัท่วงทีดว้ยความพร้อมและ

ความเตม็ใจ 

     4. การให้ความมัน่ใจ (Assurance) หมายถึง ความรู้ ความสามารถท่ีองค์กรมีอยู่ และสร้างให้ลูกค้าเกิดความ

เช่ือถือ เช่ือมัน่ และเกิดความไวว้างใจต่อองคก์ร 

     5. ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง การเอาใจใส่ดูแล และให้ความสนใจลูกคา้เป็นพิเศษ อีกทั้ งการ

พยายามเขา้ถึงและเขา้ใจลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้รู้สึกว่าตนเป็นคนสาํคญั (อเนก สุวรรณบณัฑิต, ภาสกร อดุลพฒันกิจ, 

2548 อา้งถึงทฤษฎีพาราสุรามานและคณะ Parasuraman et al, 1985) 

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎคีวามพงึพอใจ 

     ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกเชิงบวกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมีการประเมินท่ีไม่

เท่ากัน (จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, 2551) มักเกิดข้ึนเม่ือได้รับการตอบสนองแล้ว โดยจะเปรียบเทียบระหว่าง

ประโยชน์หรือคุณค่าของผลิตภณัฑก์บัส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท,์ ศุภร เสรีรัตน ์

และองอาจ ปทะวานิช, 2541)  รวมไปถึงลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ต่ละอย่างย่อมทาํใหเ้กิดความพึงพอใจท่ีแตกต่าง

กนัออกไป (McNeal, 1982) ทั้งน้ีระดบัความพึงพอใจของลูกคา้แบ่งออกเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ ความพึงพอใจท่ีตรงกบั

ความคาดหวงั เป็นปฏิกิริยาท่ีลูกคา้แสดงออกถึงความรู้สึกช่ืนชอบ มีความสุข เม่ือไดรั้บบริการซ่ึงเป็นไปตามท่ีตน

หวงัไว ้และความพึงพอใจท่ีเกินความคาดหมาย เป็นปฏิกิริยาท่ีลูกคา้แสดงออกถึงความรู้สึกประทบัใจ เม่ือไดรั้บ

บริการเกินความคาดหมายของตน แต่สาํหรับความไม่พึงพอใจ เป็นปฏิกิริยาท่ีลูกคา้แสดงออกถึงความรู้สึกไม่ชอบ 

เม่ือไม่ไดรั้บบริการอยา่งท่ีตนไดห้วงัไว ้   

2.1.3 แนวคิดและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

     ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กระบวนการท่ีกาํหนดส่วนประสมต่างๆ ซ่ึงในแต่ละด้านย่อมมีความ

คลา้ยคลึงกนั  จึงทาํให้ธุรกิจไม่สามารถพิจารณาเพียงดา้นใดดา้นหน่ึงได ้(ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย,์ 2548) ดงันั้น 

ธุรกิจจาํเป็นจะตอ้งกาํหนดในแต่ละดา้น เพ่ือนาํมาเสนอให้กบัลูกคา้และจะตอ้งนาํไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมและเอ้ือ

ต่อธุรกิจของตนเอง (Kotler, 2003) ดงัน้ี 

     1. ผลิตภณัฑ์ (Product) จะตอ้งครอบคลุมขอบข่ายให้กวา้ง โดยจะตอ้งพิจารณาตั้งแต่ขอบเขต คุณภาพ และ

ลาํดบัขั้นการบริการ รวมไปถึงการบริการหลงัการขาย เป็นตน้ 

     2. ราคา (Price) เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีผลต่อจิตใจของลูกคา้ เน่ืองจากราคาจะช่วยให้การบริการของแต่ละธุรกิจมี

ความแตกต่างกนัไป ซ่ึงลูกคา้จะประเมินคุณค่าท่ีตนไดรั้บ โดยเปรียบเทียบคุณภาพการบริการกบัราคาท่ีตนเตม็ใจท่ี

จะจ่าย 
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     3. การจดัจาํหน่าย (Place) ทาํเลท่ีตั้งเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีจะสามารถเขา้ไปถึงตวัลูกคา้ได ้ทั้งน้ีจะตอ้งมีช่องทางท่ี

หลากหลายและครอบคลุม เพ่ือช่วยใหลู้กคา้ติดต่อและเขา้ถึงธุรกิจไดง่้ายข้ึน 

     4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นกิจกรรมการตลาดอย่างหน่ึง โดยใชวิ้ธีต่างๆ อาทิเช่น ป้ายประกาศ 

โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ โดยผา่นส่ือแบบสาธารณะทัว่ไปและแบบส่ือออนไลน ์ 

     5. บุคลากร (People) แบ่งออกเป็น 2 ประเดน็  

     5.1 บทบาทบุคลากร เป็นการสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ ทั้งในรูปแบบผูผ้ลิตและยงัตอ้งเป็นผูข้ายควบคู่กนัไป 

     5.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างลูกคา้กบัลูกคา้ ลูกคา้หน่ึงรายจะมีผลทาํใหธุ้รกิจไดลู้กคา้อีกหน่ึงรายเพ่ิมข้ึนมา โดย

การแนะนาํหรือการบอกปากต่อปาก ซ่ึงธุรกิจจะตอ้งรักษาคุณภาพและตอ้งรักษาบริการใหค้งท่ีอยูต่ลอดเวลา 

     6. กระบวนการ (Process) บริการท่ีส่งมอบตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดทา้ย ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการจดัระบบ

ต่างๆ ภายในธุรกิจ และปรับใหเ้หมาะกบัธุรกิจ อีกทั้งพนกังานและลูกคา้ตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมดว้ย เป็นตน้ 

     7. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยส่วนมากจะเป็นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปของธุรกิจทั้งภายนอกและ

ภายใน แสง สี เสียง ซ่ึงมกัเป็นผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ (ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย,์ 2548) 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     การศึกษาเร่ือง การศึกษาคุณภาพการบริการของสถาบันสอนภาษาต่างประเทศในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั

นครราชสีมา ผูศึ้กษาใชก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสมัภาษณ์ (Interview) ดงัน้ี 

3.1 ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูเ้รียนในสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศ ซ่ึงเป็นสถาบนัสอน

ภาษาต่างประเทศท่ีไดรั้บการจดทะเบียนในรูปการศึกษานอกระบบ โดยไดรั้บรองจากกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยูใ่น

เขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา มีจาํนวน 12 แห่ง (สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

1, 2559) 

3.2 ผู้ให้ข้อมูล เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัของเวลาสําหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา คือผูเ้รียนใน

สถาบนัสอนภาษาต่างประเทศ จาํนวน 30 คน จากสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศท่ีไดรั้บการจดทะเบียนในรูป

การศึกษานอกระบบ โดยไดรั้บรองจากกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ท่ีมี

จาํนวน 12 แห่ง (สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1, 2559) 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ของผูเ้รียนใน

สถาบนัสอนภาษาต่างประเทศในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงผูศึ้กษาสร้างข้ึนโดยมีประเด็นต่างๆท่ี

ครอบคลุมเน้ือหา ดงัน้ี 

     ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ส่วนน้ีถามเก่ียวกบั เพศ อายุ  การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน 

ชัว่โมงเรียน 

     ส่วนท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้บริการของผูเ้รียน ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา 

(Price) ช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) กรส่งเสริมการตลาด (Promotion) ครูผูส้อน (People) กระบวนการให้บริการ 
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(Process) ผลิตภาพ (Productivity) และลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence) ของสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศ

ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  

     ส่วนท่ี 3 คุณภาพการบริการของสถาบันสอนภาษาต่างประเทศในเขตอาํเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา ท่ี

เก่ียวข้องกับผู เ้รียน ได้แก่ ส่ิงท่ีจับต้องได้ (Tangibles) ความเช่ือถือไว้วางใจ (Reliability) ความรับผิดชอบ 

(Responsiveness) การใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ผูศึ้กษาไดอ้าศยัการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูเ้รียนของสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศ ในเขตอาํเภอ

เมือง จงัหวดันครราชสีมา ระยะเวลาท่ีเกบ็รวบรวมขอ้มูลเร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2560 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

     ผูศึ้กษานาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลการสมัภาษณ์ไปวิเคราะห์ สรุปเป็นความเรียง (Content Analysis) พร้อมทั้งนาํเสนอ

ขอ้มูลเพ่ืออภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา ไดแ้ก่ เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการและส่วนประสมทาง

การตลาด และเสนอแนะแนวทางในการพฒันาคุณภาพการบริการของสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศในเขตอาํเภอ

เมือง จงัหวดันครราชสีมา 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 

4.1 ผลการศึกษาคุณภาพการบริการและส่วนประสมทางการตลาดของสถาบันสอนภาษาต่างประเทศในเขต

อาํเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา 

     ผูศึ้กษาไดวิ้เคราะห์ขอ้มูลจากแบบสมัภาษณ์ โดยนาํเสนอผลการศึกษาแยกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

     ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ผูเ้รียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุตํ่ากวา่ 20 ปี 

ถึง 49 ปี มีระดับการศึกษาตั้ งแต่มธัยมศึกษาตอนต้น ไปจนถึงระดับสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น

นักเรียนและนักศึกษา โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 5,000 บาท ถึง 40,000 บาท และจาํนวนชัว่โมงเรียนต่อ

สปัดาห์ 3-4 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

     ส่วนท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ริการของสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศในเขตอาํเภอ

เมือง จงัหวดันครราชสีมา พบว่าผูถู้กสัมภาษณ์มีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดของการใชบ้ริการ

สถาบนัสอนภาษาต่างประเทศทั้ง 7 ดา้น ดงัน้ี 

     ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) โปรแกรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะอยู่ในลกัษณะฟัง พูด อ่าน เขียน แยกกัน

ออกไปตามโปรแกรมท่ีผูเ้รียนสนใจ ทาํใหก้ารเลือกเรียนในแต่ละคร้ังอาจจะตอ้งลงเรียนมากกว่า 1 โปรแกรม ทาํ

ใหไ้ม่มีความต่อเน่ืองของการเรียน 

     ดา้นราคา (Price) ราคาท่ีตอ้งชาํระต่อโปรแกรมในแต่ละคร้ัง มีความเหมาะสมคุม้ค่ากบัคุณภาพการเรียนการ

สอน เน่ืองจากครูผูส้อนในสถาบนัสอนภาษาเป็นผูมี้ทกัษะใกลเ้คียงกบัเจา้ของภาษาและยงัมีเจา้ของภาษาโดยตรง

เขา้มาร่วมสอนดว้ย ทาํใหผู้เ้รียนไดค้วามรู้และนาํทฤษฏีมาประยุกตใ์ชใ้นขณะท่ีเรียน ทาํใหผู้เ้รียนรู้สึกว่าอตัราค่า

เรียนมีความคุม้ค่ากบัส่ิงท่ีตนไดรั้บ แต่การชาํระเงินในแต่ละโปรแกรมส่วนใหญ่จะเป็นแบบเหมาจ่ายหรือตอ้งชาํระ

เงินทั้งหมด 
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     ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) สถานท่ีตั้งส่วนใหญ่อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน และเดินทางไปมาไดส้ะดวก เน่ืองจาก

บริเวณสถานท่ีตั้งมีรถโดยสารสญัจรไปมาอยูต่ลอดเวลา 

     การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น การติดป้ายประกาศ แผ่นพบั ใบปลิว ตาม

บริเวณโรงเรียน หา้งสรรพสินคา้ เป็นส่ิงท่ีทาํใหผู้เ้รียนรู้จกัสถาบนัสอนภาษามากข้ึน และการบอกปากต่อปากของ

ผูท่ี้เคยเรียนในสถาบนัสอนภาษา แต่สถาบนัสอนภาษาส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยมีส่วนลดใหก้บัผูเ้รียนเท่าท่ีควร 

     ครูผูส้อน (People) ครูผูส้อนมีความรู้ ความชาํนาญทางดา้นภาษาท่ีดีมาก และยงัมีเทคนิคท่ีทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจได้

ง่าย ซ่ึงผูเ้รียนยงัสามารถเลือกครูผูส้อนไดว้า่อยากเรียนกบัครูไทยหรือครูต่างชาติท่ีเป็นเจา้ของภาษาโดยตรง 

     กระบวนการบริการ (Process) เจ้าหน้าท่ีในสถาบันสอนภาษายงัคงมีผลกับผูเ้รียน เน่ืองจาก เจ้าหน้าท่ียงั

ให้บริการดว้ยความไม่เต็มใจ ขาดการให้บริการท่ีเป็นกนัเอง และการแกปั้ญหาใหก้บัผูเ้รียนเก่ียวกบัอุปกรณ์การ

เรียนยงัไม่รวดเร็วเท่าท่ีควร 

     ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) ความเหมาะสมของโต๊ะ เกา้อ้ี ภายในหอ้งเรียนมีเพียงพอต่อผูเ้รียน

ไม่ทาํใหผู้เ้รียนรู้สึกแออดั แต่บรรยากาศภายในหอ้งเรียนยงัคงไม่เอ้ือต่อผูเ้รียนและบริเวณท่ีนัง่รอยงัคงมีพ้ืนท่ีจาํกดั  

     ส่วนท่ี 3 คุณภาพการบริการของสถาบันสอนภาษาต่างประเทศในเขตอาํเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน พบว่าผูถู้กสัมภาษณ์มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการบริการของการใชบ้ริการสถาบนัสอน

ภาษาต่างประเทศทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี 

     ส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้(Tangibles) อุปกรณ์การเรียนการสอนมีให้ผูเ้รียนครบถว้น แต่เน้ือหาการเรียนการสอนของแต่

ละโปรแกรมยงัไม่ตรงกบัหลกัสูตรการเรียนการสอนภายในโรงเรียนท่ีผูเ้รียนกาํลงัศึกษาอยู ่

     ความเช่ือถือไวว้างใจ (Reliability) สถาบนัสอนภาษามีการออกใบรับรองผลการเรียนใหก้บัผูเ้รียนท่ีผ่านเกณฑ์

ตามมาตรฐานท่ีสถาบนัสอนภาษากาํหนดไว ้ซ่ึงทาํใหผู้เ้รียนสามารถนาํไปใชเ้พ่ือเพ่ิมโอกาสใหก้บัตนเอง  

     ความรับผิดชอบ (Responsiveness) เจ้าหน้าท่ีของสถาบันสอนภาษามาไม่ใส่ใจสําหรับการให้คําแนะนํา

โปรแกรมการเรียนการสอนกบัผูเ้รียนใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย และความรวดเร็วในการใหบ้ริการยงัคงชา้อยู ่เวลาท่ี

ผูเ้รียนเกิดปัญหาติดขดั 

     การใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) ช่ือเสียงของสถาบนัสอนภาษามีส่วนทาํใหผู้เ้รียนมีความมัน่ใจและเช่ือมัน่ว่าเม่ือ

เขา้มาเรียนกบัสถาบนัสอนภาษาแลว้ สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดแ้ต่สถาบนัสอนภาษาส่วนใหญ่

ไม่มีกิจกรรมการพบปะรุ่นพ่ีรุ่นน้องท่ีเคยจบจากสถาบนัสอนภาษาและประสบความสําเร็จมาให้คาํแนะนาํแก่

ผูเ้รียนท่ีกาํลงัเรียนอยูใ่นปัจจุบนั 

     ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ครูผูส้อนมีความเอาใจใส่ผูเ้รียนและคอยให้ความช่วยเหลือ แนะนาํตลอดการ

เรียนการสอน เช่น เม่ือเวลาผูเ้รียนติดปัญหาไม่เขา้ใจเน้ือหาบางส่วน ครูผูส้อนจะเขา้ไปอธิบายและสอนใหช้า้ลง 

เพ่ือใหผู้เ้รียนตามไดท้นั 

4.2 เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการของสถาบันสอนภาษาต่างประเทศในเขตอําเภอเมือง 

จังหวดันครราชสีมา 

     จากการศึกษาคุณภาพการบริการของสถาบันสอนภาษาต่างประเทศในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา         

ผูศึ้กษาไดน้าํผลการศึกษาท่ีได ้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  
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     4.2.1 ส่วนประสมทางการตลาด ผูศึ้กษากาํหนดขอ้เสนอแนะแนวทางใหก้บัสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศใน

เขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา เพ่ือนาํไปปรับปรุงและพฒันาส่วนประสมทางการตลาดทั้งหมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ์ (Product) สถาบนัสอนภาษาควรจะมีโปรแกรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเอ้ือต่อผูเ้รียน เช่น ใน

โปรแกรม 1 โปรแกรมควรจะมีทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน รวมอยู่ในโปรแกรมเดียวกนั เพ่ือใหผู้เ้รียนไม่ตอ้งแยกเรียน

แต่ละโปรแกรม อีกทั้ งควรวดัระดบัความรู้เพ่ือจดัโปรแกรมการเรียนการสอนท่ีเขา้กบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัท่ี

ต่างกนัออกไป เพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองของการเรียนการสอน ราคา (Price) สถาบนัสอนภาษาควรมีการเอ้ืออาํนวย

ให้ผูเ้รียนสามารถผ่อนชาํระค่าเรียนต่อโปรแกรมเป็นงวดๆได ้การส่งเสริมการตลาด (Promotion) สถาบนัสอน

ภาษาควรมีส่วนลดใหก้บัผูเ้รียนในช่วงปิดเทอม โดยการพ่วงโปรแกรมการเรียนหลายๆ หลกัสูตรใหก้บัผูเ้รียน และ

ใหส่้วนลดเพ่ิมเติมกบัผูเ้รียนท่ีลงเรียนต่อเน่ืองในโปรแกรมถดัไป กระบวนการบริการ (Process) สถาบนัสอนภาษา

ควรจดัอบรมเจา้หนา้ท่ีสําหรับการให้บริการดว้ยความเต็มใจ เช่น กล่าวคาํทกัทายผูเ้รียนเม่ือเขา้มาเรียน จะทาํให้

เจา้หนา้ท่ีกบัผูเ้รียนมีความสนิทสนมและเป็นกนัเอง และให้ความสําคญัเก่ียวกบัการแกปั้ญหาให้ผูเ้รียนไดอ้ย่าง

รวดเร็ว เช่น การจดัเตรียมความพร้อมภายในหอ้งเรียน จดัสรรอุปกรณ์การเรียนให้กบัผูเ้รียน เป็นตน้ ส่ิงแวดลอ้ม

ทางกายภาพ (Physical Evidence) สถาบันสอนภาษาควรปรับบรรยากาศภายในห้องเรียนให้มีแสงไฟท่ีสว่าง

เพียงพอ เพ่ือใหผู้เ้รียนรู้สึกต่ืนตวัอยู่ตลอดเวลา และจดัใหมี้บริเวณพ้ืนท่ีนัง่รอสาํหรับรองรับผูป้กครองหรือผูเ้รียน 

พร้อมทั้งมีส่ิงอาํนวยความสะดวกไวบ้ริการ เช่น นํ้าด่ืม นิตยสาร เป็นตน้ 

     4.2.2 คุณภาพการบริการ ศึกษาจึงเสนอแนะแนวทางให้กบัสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดันครราชสีมา เพ่ือนาํไปปรับปรุงและพฒันาส่วนคุณภาพการบริการทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้

(Tangibles) สถาบนัสอนภาษาควรปรับเน้ือหาโปรแกรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบั หลกัสูตรการเรียนการ

สอนภายในโรงเรียนท่ีผูเ้รียนกําลังศึกษาอยู่ เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถนําเน้ือหาท่ีเรียนไปปรับใช้ได้จริง ความ

รับผิดชอบ (Responsiveness) เจา้หน้าท่ีของสถาบนัสอนภาษาควรให้ความสําคญัในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของ

ผูเ้รียน เพราะจะทาํให้สถาบนัสอนภาษาทราบความตอ้งการของผูเ้รียนอย่างแท้จริง เน่ืองจากผูเ้รียนจะพบการ

ใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีภายในสถาบนัสอนภาษาเป็นอนัดบัตน้ๆ และการใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) สถาบนัสอน

ภาษาควรมีกิจกรรมเชิญศิษยเ์ก่ารุ่นพ่ีรุ่นนอ้งท่ีเคยเรียนกบัสถาบนัสอนภาษามาให้คาํแนะนาํ ความรู้ เก่ียวกบัการ

วางแผนการเรียนใหก้บัผูท่ี้กาํลงัเรียนอยูใ่นสถาบนัสอนภาษา เพ่ือเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัผูท่ี้กาํลงัเรียน 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

5.1 สรุปผล 

     การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเร่ือง การศึกษาคุณภาพการบริการของสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศ

ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น ผูเ้รียนมีความพึงพอใจ 2 

ดา้น ไดแ้ก่ ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) บริเวณสถานท่ีตั้งอยู่ใกลแ้หล่งชุมชน และมีรถโดยสารสัญจรไปมาได้

สะดวก ครูผูส้อน (People) มีความรู้ ความชาํนาญทางดา้นภาษาท่ีดีมาก และยงัมีเทคนิคท่ีทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดง่้าย 

ทั้งน้ีส่วนประสมทางการตลาดอีก 5 ดา้น ผูเ้รียนยงัไม่มีความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) โปรแกรมการ

เรียนการสอนยงัไม่สามารถตอบสนองผูเ้รียนไดเ้ท่าท่ีควร ราคา (Price) การชาํระเงินในแต่ละโปรแกรมยงัเป็นแบบ
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เหมาจ่าย การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ยงัไม่มีการให้ส่วนลดสําหรับผูเ้รียนในสถาบันสอนภาษามากนัก 

กระบวนการบริการ (Process) เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความไม่เตม็ใจ และใหบ้ริการชา้เก่ียวกบัการแกปั้ญหาใหก้บั

ผูเ้รียน และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) บรรยากาศภายในหอ้งเรียนไม่เอ้ืออาํนวยต่อผูเ้รียน และ

สถาบนัสอนภาษามีพ้ืนท่ีใหน้ัง่รอท่ีจาํกดั ขณะเดียวกนัคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้น ผูเ้รียนมีความพึงพอใจ 2 ดา้น 

ไดแ้ก่ ความเช่ือถือไวว้างใจ (Reliability) สถาบนัสอนภาษามีใบรับรองผลการเรียนให้กบัผูเ้รียน และความเห็นอก

เห็นใจ (Empathy) ครูผูส้อนเอาใจใส่ผูเ้รียนอย่างสมํ่าเสมอ ส่วนคุณภาพการบริการอีก 3 ดา้น ผูเ้รียนยงัไม่มีความ

พึงพอใจ ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้(Tangibles) โปรแกรมการเรียนการสอนยงัมีเน้ือหาท่ีไม่ตรงกบัโรงเรียนของผูเ้รียน

ท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่ความรับผิดชอบ (Responsiveness) เจา้หนา้ท่ีไม่ใส่ใจผูเ้รียนสาํหรับการใหค้าํแนะนาํโปรแกรมการ

เรียนการสอน และการใหบ้ริการยงัคงชา้อยู่ เวลาท่ีผูเ้รียนเกิดปัญหาติดขดั และการใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) ไม่มี

กิจกรรมการพบปะรุ่นพ่ีรุ่นนอ้งท่ีเคยเขา้มาเรียนในสถาบนัสอนภาษา 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

     การศึกษาเร่ือง การศึกษาคุณภาพการบริการของสถาบันสอนภาษาต่างประเทศในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั

นครราชสีมา ทาํให้สะท้อนถึงความคิดเห็นของผูเ้รียน และแนวทางท่ีสามารถนําไปเสนอแนะพฒันาปรับปรุง

คุณภาพการบริการของสถาบันสอนภาษา เพ่ือให้ตอบสนองต่อส่ิงท่ีผูเ้รียนต้องการจะได้รับอย่างแท้จริง โดย

สถาบนัสอนภาษาแต่ละแห่งจะตอ้งปรับใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนท่ีเขา้มาใชบ้ริการและตอ้งนาํมาปรับใชใ้ห้เขา้กบั

ธุรกิจของตนเองดว้ย ทั้งน้ีหากดา้นใดดา้นหน่ึงมีความเหมาะสมและตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียนแลว้ สถาบนั

สอนภาษาย่อมตอ้งพฒันาใหดี้ยิ่งข้ึนไปอีก เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีเขา้มาใชบ้ริการให้

มีความพึงพอใจมากข้ึน 

5.3 ข้อเสนอแนะในการทาํการศึกษาคร้ังต่อไป 

     จากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษามีขอ้เสนอแนะสาํหรับการปรับปรุงการศึกษาอิสระ เร่ือง การศึกษาคุณภาพการบริการของ

สถาบนัสอนภาษาต่างประเทศในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา เพ่ือให้ผูท่ี้มีความประสงค์ท่ีจะนาํไปใช้

ก่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ดงัน้ี  

     ควรมีการทาํวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาโดยใช  ้People to Business (P2B) เขา้มาร่วมศึกษา 

เพ่ือใหค้รบองคป์ระกอบในเร่ืองของ คุณภาพการบริการ เพ่ือวิเคราะห์ความตอ้งการคุณภาพการบริการของสถาบนั

สอนภาษาต่างประเทศในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

     ควรสร้างเป็นรูปแบบการพฒันาคุณภาพการบริการของสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั

นครราชสีมา 
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ปัจจยัคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายทะเบียน

รถยนต์และภาษรีถยนต์ กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร  

The Service Quality Factors that Affect the Satisfaction of the Customers of Vehicle 
Registration and Tax Standard Bureau, Department of Local Transport, Bangkok 

ธันวา  เกือ้สกุล0

1 และ พรีพงษ์ ฟูศิริ1

2 

Thunwa Kuesakul and Piraphong Foosiri 
 

บทคดัย่อ  

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการฝ่ายทะเบียน

รถยนตแ์ละภาษีรถยนต ์กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็น ผูใ้ชบ้ริการ

ฝ่ายทะเบียนรถและภาษีรถยนตบ์ริการของกรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร จาํนวน 384 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยันั้นจะใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ สถิติ ท่ีใชไ้ดแ้ก่ 

การแจกแจงความถ่ี(Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard 

Deviation) และค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 ผลการวิจยัพบวา่ผูใ้ชบ้ริการฝ่ายทะเบียนรถยนตแ์ละภาษีรถยนต ์กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี ระดบัการศึกษาจบมธัยมศึกษา อาชีพรับจา้ง แผนกท่ีเข้ามาใช้บริการคือแผนก รย.1  

(รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน)  ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการฝ่ายทะเบียน 

รถยนต์และภาษีรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมี   

ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั .752 มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้งสูง   

คาํสาํคัญ :  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ, คุณภาพการให้บริการ 
 

Abstract 

     The purposes of this research were to study the service quality factors that affect the satisfaction of the customers of 

Vehicle Registration and Tax Standard Bureau, Department of Local Transport, Bangkok. The sample consisted of 

three hundred and eighty four (384) customers of Vehicle Registration and Tax Standard Bureau, Department of Local 

Transport, Bangkok. The instrument used was a questionnaire. The data analysis was done through Statistical Package 

for the Social Sciences with the use of frequency, percentage, mean, standard deviation, and one-way ANOVA. The 

level of statistical significance was 0.01. 

     The findings indicated that the customers of Vehicle Registration and Tax Standard Bureau, Department of Local 

Transport, Bangkok were mostly male, aged 31-40, who graduated from high school and were contractors. The 

division they came to get service was Ror. Yor. 1 (Sedans with No More than 7 Passengers).  

     The service quality factors affected the satisfaction of the customers of Vehicle Registration and Tax Standard 

Bureau, Department of Local Transport, Bangkok with a statistical significance level of 0.01. The correlation 

coefficient (r) was 0.752 which indicated a quite high level of correlation. 

Keywords: customer satisfaction, service quality 
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1.บทนํา 
 

     ในปัจจุบนัน้ีเป็นยุคแห่งการเปล่ียนแปลงตามกระแสของโลกาภิวตัน์ ซ่ึงระบบเศรษฐกิจกาํลงัเปล่ียนเป็นระบบ

เศรษฐกิจท่ีเน้นบริการ โดยท่ีคุณภาพของการบริการจะตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดดว้ย ทั้ง

หน่วยบริการสาธารณะหรือหน่วยราชการจะตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการใหม่ และเปล่ียนวิธีการทาํงานใหม่ เพ่ือ

สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ และหน่ึงในหลายปัจจยัท่ีสาํคญัก็คือการให้บริการสาธารณะ โดยเฉพาะการ

ใหบ้ริการดา้นการขนส่งสาธารณะขั้นพ้ืนฐานท่ีประชาชนส่วนใหญ่ใชบ้ริการใหมี้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว 

ทัว่ถึง ประหยดัและทนัเวลาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนทุกระดบัจะตอ้งให้

ประชาชนสามารถเขา้ถึงระบบการให้บริการสาธารณะไดอ้ย่างทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั กรมการขนส่งทางบกเป็น

หน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีควบคุมและจดัระเบียบการขนส่งทางถนนภายในประเทศและระหว่างประเทศโดยมีหนา้ท่ีจด

ทะเบียนและเก็บภาษีรถและออกใบอนุญาตขบัรถ และคอยพฒันาในเร่ืองของระบบการขนส่งทางถนนและการใช้

รถใหด้าํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก ณ ปี2559 จากการสังเกตการณ์ในปัจจุบนัมีแนวโมน้ของการ

ใชร้ถใชถ้นนนั้นมีอตัราการใชร้ถท่ีสูงข้ึนในแต่ละปี จึงส่งผลให้มีประชาชนเขา้มาใชบ้ริการท่ีกรมขนส่งทางบก

มากข้ึน ซ่ึงจากนโยบายของภาครัฐท่ีใหมี้การกระจายพ้ืนท่ีใหบ้ริการของขนส่งทางบกออกไปทั้งส้ิน 5 เขตพ้ืนท่ีแต่

ก็ยงัไม่เพียงพอต่อความต้องการในเร่ืองของการใช้บริการของประชาชนในส่วนดังกล่าว โดยในแต่ละวนัมี

ผูใ้ชบ้ริการมาติดต่อเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงการให้บริการดงักล่าวนั้นทาํให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความรู้สึกว่าการ

บริการนั้ นยงัขาดคุณภาพ เกิดความล่าช้าของขั้นตอนการทํางาน วิธีการทํางานท่ีไม่ทันสมัย และความไม่

สะดวกสบายของสถานท่ีให้บริการ เช่น ความไม่สะดวกของท่ีนัง่ในการรอคิว หอ้งนํ้ าท่ีไม่สะอาด ไม่มีส่ิงอาํนวย

ใหแ้ก่ผูพิ้การหรือผูสู้งอายุ ซ่ึงทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการรู้สึกวา่การมารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐตอ้งใช ้ความอดทนสูง 

ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและเอกชนได ้(จรัส สุวรรณมาลา,2539, หนา้ 8 -9) การพฒันา

คุณภาพการให้บริการประชาชนท่ีมารับบริการของฝ่ายทะเบียนรถและภาษีรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก

กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริการท่ีดีมากยิ่งข้ึนจึงมีความสาํคญัอยา่งยิ่ง ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองของ “ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีส่งผลต่อปัจจยัดา้นคุณภาพ

การใหบ้ริการของฝ่ายทะเบียนรถยนต์และภาษีรถยนต ์กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร เพ่ือนาํผลการจาก

ศึกษาท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบการพิจารณาดาํเนินงานในการปรับปรุงแกไ้ขการบริการใหดี้ยิ่งข้ึนไป อนัเป็นประโยชน์

สูงสุดกบัประชาชนผูใ้ชบ้ริการ 
 

วตัถุประสงค ์
 

1.เพ่ือศึกษาระดบัปัจจยัดา้นคุณภาพของผูใ้ชบ้ริการของฝ่ายทะเบียนรถยนตแ์ละภาษีรถยนต ์กรมการขนส่งทางบก 

กรุงเทพมหานคร 

2.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการของฝ่ายทะเบียนรถยนตแ์ละ

ภาษีรถยนต ์กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     นกัวิชาการและนกัวิจยัไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า “คุณภาพการให้บริการ” เช่น ลิวอิสและบูม (Lewis, and Bloom, 

1983) “ไดใ้ห้คาํนิยามของคุณภาพการให้บริการว่าเป็นส่ิงท่ีช้ีวดัถึงระดบัของการบริการท่ีส่งมอบโดยผูใ้ห้บริการต่อ

ลูกคา้หรือผูรั้บบริการวา่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเขาไดดี้เพียงใด” (อา้งในชชัวาล ทตัศิวชั, 2554) พาราซุรามาน, 

เบอร์ร่ี และซีแทมล ์(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985) เสนอวา่ คุณภาพเป็นส่ิงท่ีเกิดจากความคาดหวงัของลูกคา้

หรือผูรั้บบริการท่ีมีต่อบริการนั้น กล่าววา่ คุณภาพก็คือ ผลิตภณัฑบ์ริการท่ีดีท่ีสุดโดยมีคุณค่าและมีความเหมาะสมตรง

ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในการใหบ้ริการหรือ

ผลิตภณัฑ ์หากผูรั้บบริการไดรั้บการบริการเป็นไปตามท่ีคาดหวงั Domabedian (1980 , อา้งในวาณี ทองเสวต ,2548)  

ใหค้วามหมายความพึงพอใจ หมายถึง ผูบ้ริการประสบความสาํเร็จในการทาํใหส้มดุลระหว่างส่ิงท่ีผูรั้บบริการใหค่้ากบั

ความคาดหวงัของผูรั้บบริการและประสบการณ์นั้นเป็นไปตามความคาดหวงั 

     คุณภาพการบริการ (Service Quality) (Parasuraman et al,1985) มี 5 ประการดงัน้ี Reliability - ลูกคา้รู้สึกวางใจ

ได ้Assurance - ลูกคา้รู้สึกมัน่ใจ  Tangibles - ลูกคา้ไดม้องเห็นความพร้อมของเคร่ืองมือ และองคป์ระกอบต่างๆ  

Empathy – ลูกคา้รู้สึกวา่สถานบริการเอาใจใส่  Responsiveness – ลูกคา้รู้สึกวา่ไดรั้บการตอบสนอง 

Millet, 1954, p.397 (อา้งถึงใน นพคุณ ดิลกภากรณ์, 2546, หนา้ 12) ไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี

ต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐนั้น โดยไดส้รุปประเด็นว่า เป้าหมายท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดท่ีผูป้ฏิบติัตอ้งยึดถือ

ไวเ้สมอในหลกัการ 5 ประการ ดงัน้ี การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service)  การให้บริการท่ีตรงเวลา 

(Timely Service) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) การให้บริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous Service) 

การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ (Progressive Service) 

กรอบแนวคิด 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประชากรศาสตร์ 

ขอ้มูลทัว่ไป  

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. ระดบัการศึกษา  

4. อาชีพ  

5. รายได ้

6. แผนกท่ีมาติดต่อ 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการ

ของหน่วยงานภาครัฐ 

(Millet, 1954) 

1. การใหบ้ริการอยา่งเสมอภาค 

2. การใหบ้ริการท่ีตรงเวลา 

3. การใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 

4. การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

5. การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ 

 

คุณภาพการบริการ (Service Quality) (Parasuraman et al,1985) 

1.ลูกคา้รู้สึกวา่ วางใจได ้(Reliability) 

2.ลูกคา้รู้สึกมัน่ใจ (Assurance) 

3.ลูกคา้ไดม้องเห็นความพร้อมของเคร่ืองมือ และองคป์ระกอบ

ต่างๆ(Tangibles) 

4.ลูกคา้รู้สึกวา่สถานบริการเอาใจใส่(Empathy) 

5.ลูกคา้รู้สึกวา่ไดรั้บการตอบสนอง(Responsiveness) 
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3.ระเบียบวธีิวจิัย   
 

3.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นผูใ้ชบ้ริการฝ่ายทะเบียนรถและภาษีรถยนตบ์ริการของกรมการขนส่งทาง

บก กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 3 แผนก ซ่ึงเลือกมาโดยใชต้ารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan: 

1970) จะได้จาํนวนกลุ่มตัวอย่าง n = 384 คน โดยมีความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ในระดับ ±5% ภายใต้

ระดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95% 

3.2 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

สถิติเชิงพรรณา มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการอธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไดใ้นรูปแบบการนาํเสนอ 

ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency Table) การหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพ่ือวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการฝ่ายทะเบียนรถยนตแ์ละภาษีรถยนต ์กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร  
สถิติเชิงอนุมาน มีวตัถุประสงค์การทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้สถิติแบบ ANOVA ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ และคุณภาพการใหบ้ริการ (ตวัแปรตน้) และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ(ตวัแปร

ตาม) ผูใ้ชบ้ริการของฝ่ายทะเบียนรถและภาษีรถยนต์กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปรียบเทียบตวั

แปรเชิงลกัษณะและตวัแปรเชิงปริมาณ 
 

4.ผลการวจิัย 
 

          ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดม้าจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างคือ ผูใ้ชบ้ริการ

ของฝ่ายทะเบียนรถและภาษีรถยนต์กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร จาํนวน 384 คน แยกตามเพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพ แผนกท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 64.30 อายุ

มากสุดอยู่ท่ี 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.50 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรีศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

52.90 อาชีพเป็นรับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 20.60 และแผนกท่ีเขา้มาใชบ้ริการ เป็นแผนก รย.1 รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่

เกิน 7 คน ดงัตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคล  

ตวัแปร ความถี่ ร้อยละ 

เพศ                              ชาย 

หญิง 

247 

137 

64.30 

35.70 

อาย ุ                              20 - 30 ปี 

31 - 40 ปี 

41 - 50 ปี 

51 - 60 ปี 

ตั้งแต่ 60 ข้ึนไป 

57 

144 

106 

63 

14 

14.80 

37.50 

27.60 

16.40 

3.60 

 

https://drive.google.com/file/d/0B5Kq2E7owRV1M0hJZjI3VWtLN2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B5Kq2E7owRV1M0hJZjI3VWtLN2c/view
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ตารางท่ี 1  (ต่อ)  

ตวัแปร ความถี่ ร้อยละ 

ระดบัการศึกษาประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา 

ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

22 

107 

203 

52 

5.70 

27.90 

52.90 

13.50 

อาชีพ                          รับราชการ 

รับจา้ง 

แม่บา้น 

กาํลงัศึกษา 

พนกังานเอกชน 

ธุรกิจส่วนตวั 

เกษตรกร 

48  

79 

23 

30 

86 

99 

19 

12.50 

20.60 

6.0 

7.80 

22.40 

25.80 

4.90 

แผนกรย.1 รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 

แผนกรย.2 รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 คน 

แผนกรย.3 รถบรรทุกส่วนบุคคล 

278 

16 

90 

72.40 

4.20 

23.40 

 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นคุณภาพใหบ้ริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยคุณภาพในการให้บริการ ประกอบด้วย วางใจได ้มัน่ใจ ความพร้อมของเคร่ืองมือและ

องคป์ระกอบต่างๆ สถานบริการเอาใจใส่ ไดรั้บการตอบสนอง มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการฝ่ายทะเบียน

รถยนตแ์ละภาษีรถยนต ์

 

สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : ปัจจยัคุณภาพในการให้บริการไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการฝ่ายทะเบียนรถและภาษีรถยนต ์

กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร 

H1 : ปัจจยัคุณภาพในการใหบ้ริการมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการฝ่ายทะเบียนรถและภาษีรถยนต ์กรมการ

ขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร 

แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัคุณภาพท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการฝ่ายทะเบียนรถยนต์และภาษีรถยนต ์

กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson 

correlation coefficient) พบว่า ปัจจยัคุณภาพมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการฝ่ายทะเบียนรถยนต์และภาษี

รถยนต์ กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร โดยมีค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงมีค่าน้อยว่า .01 ดงันั้น จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ ปัจจยัคุณภาพมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

ฝ่ายทะเบียนรถยนต์และภาษีรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ ( r ) เท่ากบั .752 แสดงว่า มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้งสูง กล่าวคือ 

ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการในแต่ละดา้นมากข้ึน จะส่งผลใหค้วามพึงพอของผูใ้ชบ้ริการโดยรวมเพ่ิมข้ึนในระดบั

ค่อนขา้งสูง ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัคุณภาพท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการฝ่ายทะเบียนรถยนตแ์ละภาษี

รถยนต ์กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร 

 

คุณภาพการใหบ้ริการ 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

r Sig. ระดบัความสมัพนัธ์ 

ดา้นวางใจได ้ .699 .000 ค่อนขา้งสูง 

ดา้นมัน่ใจ .524 .000 ปานกลาง 

ดา้นความพร้อมของเคร่ืองมือและองคป์ระกอบต่างๆ .622 .000 ค่อนขา้งสูง 

ดา้นสถานบริการเอาใจใส่ .686 .000 ค่อนขา้งสูง 

ดา้นไดรั้บการตอบสนอง 

ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการโดยรวม 

.639 

.752 

.000 

.000 

ค่อนขา้งสูง 

ค่อนขา้งสูง 

    

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

5. อภิปรายผลและสรุปผลการวจิยั  
 

         การศึกษา “ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการของฝ่ายทะเบียนรถยนตแ์ละ

ภาษีรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นแผนกท่ีเขา้มาใช้

บริการมีผลต่อคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการของฝ่ายทะเบียนรถยนต์และภาษีรถยนต ์

กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร และปัจจยัคุณภาพมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการฝ่ายทะเบียน

รถยนต์และภาษีรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานครในด้านวางใจได้มากท่ีสุดอยู่ในระดับมาก 

รองลงมา คือ ดา้นสถานบริการเอาใจใส่ และดา้นไดรั้บการตอบสนอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุวรรณี  ควร

ทอง (2556) ท่ีศึกษา ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการให้บริการของโรงเรียนการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก 

ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนโรงเรียนการขนส่งมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ โรงเรียนการขนส่ง กรมการ

ขนส่งทางบก ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความไวว้างใจ รองลงมาคือ ดา้นการ

เอาใจใส่ดา้นการตอบสนองของผูใ้ชบ้ริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ และ ดา้นส่ิงท่ีสมัผสัได ้
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้
 

        การศึกษาคน้ควา้เร่ือง “ปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการของฝ่ายทะเบียน

รถยนต์และภาษีรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร” ในเร่ืองของแผนกท่ีแตกต่างกันจะส่งผลต่อ
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คุณภาพการใหบ้ริการ โดยปกติแลว้จาํนวนประชากรท่ียิ่งมากก็จะยิ่งทาํใหเ้กิดการรอคิวท่ีนานข้ึน หรือขั้นตอนการ

ทาํงานท่ีแตกต่างกนัมากข้ึน ปัจจยัดงักล่าวจึงควรมีการแกไ้ขและปรับปรุงในเร่ืองของจาํนวนเคาน์เตอร์การติดต่อ

ราชการท่ีมากข้ึนหากพวกวา่แผนกดงักล่าวมีจาํนวนของผูเ้ขา้มาติดต่อท่ีมากโดยการจดัใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ

ของผูเ้ขา้มาติดต่อตามลาํดบัความเหมาะสม เพ่ือลดปัญหาดงักล่าวได ้และปัจจยัคุณภาพมีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการฝ่ายทะเบียนรถยนต์และภาษีรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร ในดา้นความมัน่ใจของ

พนกังาน มีการจดัอบรมพนกังานและใหค้วามรู้พนกังานอยูเ่สมอ เพ่ือตอบโจทยต่์อความตอ้งการของประชาชนได ้
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

1.ควรศึกษาปัจจยัท่ีประชาชนเลือกใชร้ถยนต์ส่วนตวัมากกว่ารถยนต์ขนส่งมลชน เพ่ือเป็นการต่อยอดกบังานวิจยั

ช้ินน้ีในเร่ืองของจาํนวนประชาชนผูเ้ขา้มาขอติดต่อกรมการขนส่งทางบก 

2.ควรทาํการศึกษาวิจยัในส่วนของแผนกอ่ืนๆ เน่ืองจากระบบราชการปัจจุบนันั้นอาจจะยงัมีปัญหาต่างๆอีกมากมาย 

ซ่ึงการวิจยัการศึกษาดงักล่าวนั้นสามารถนาํมาเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบระบบราชการให้ดียิ่งข้ึนไป และ

เป็นการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนในอนาคตได ้
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ภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม 

The image of pageant to society 

 

     ธาราทพิย์  สุขดรุณพฒัน์ และศุภชาต เอีย่มรัตนกูล 

      Tharathip  Sukdarunpatthana and Supachart Iamratanakul 

 

บทคดัย่อ 

             การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ทศันคติ ความคิดเห็น ปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวด

นางงามต่อสังคมเมือง กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัแวดวงนางงาม ซ่ึงประกอบไปดว้ย

นางงาม กลุ่มคนรักนางงาม กูรูผูรั้กการประกวด กลุ่มผูส่ื้อข่าว และกลุ่มประชาชนทัว่ไป  ผูวิ้จยัทาํการหาตวัอย่างโดย

การเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยบงัเอิญจาํนวน 400 ตวัอย่าง โดยการใชแ้บบสอบถามออนไลน์ ( Google Form ) และ กลุ่ม 

นิสิต นกัศึกษา ตวัอย่างจาํนวน 35 คน จากการแจกแบบสอบถาม  จากนั้นนาํแบบสอบถามท่ีไดม้าวิเคราะห์เพ่ือหา

ความเช่ือมัน่เป็นรายขอ้ (Item Analysis) โดยใชวิ้ธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค 

(Cronbach) ในการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีการของครอนบาคไดค่้าความเช่ือมัน่ใน

ส่วนระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม เท่ากบั .815 และส่วนของบทบาทหนา้ท่ี

ของการประกวดนางงามต่อสังคม เท่ากบั .842 และไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .910 จากนั้น 

นาํเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง และการวิเคราะห์ SWOT  

 

คาํสาํคญั : ภาพลกัษณ์, นางงาม,สังคม,การประกวด,บทบาทหน้าท่ี 

 

ABSTRACT 

           The aim of this research is to study various opinions, attitudes, and relationships between factors which 

influence both the beauty pageant image and beauty of the city. The sample which was taken into consideration 

for this study was people, which are associated with beauty industry, it includes beauty queen Gurus who love the 

contest, a group of journalists and the general public. The sample was selected as a result of random sampling 

consists of 400 samples by google form which later shortened to 35 students . After sampling, the confidence of 

questionnaire was evaluated, this is done by using statistical packages. To be precise, Alpha-Coefficient of 

Cronbach was used for confidence test. For reliability descriptive statistics, frequency distribution, data analysis, 

and the percentage were used. These are later presented in tabular form for the next step of SWOT analysis.  

 

KEYWORDS: The Image, Beauty Queens, Pageant, Society, Duty. 
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บทนํา   

            ความงามเป็นส่ิงท่ีอยูคู่่มนุษยม์าตั้งแต่สมยัอดีตกาล การประกวดนางงามจึงเป็นส่วนหน่ึงของสังคมยคุใหม่ท่ี

แสดงให้เห็นถึงความงามของอิสตรีอนัเป็นท่ีท่ีช่ืนชมของสังคมและบุคคลทัว่ไป  ปัจจุบนัการประกวดนางงาม

ไดรั้บความนิยมมากข้ึน ซ่ึงนางงามก็มีบทบาทในสังคมมากข้ึนในฐานะผูเ้ผื่อแผ่ วฒันธรรมไทย  ผูส้ร้างช่ือเสียง

ใหแ้ก่ประเทศ ผ่านเคร่ืองแต่งกาย และการนาํเสนอต่อชาวต่างชาติ   มานิต รัตนสุวรรณ (2527 : 20) ไดก้ล่าวไวว้่า 

ภาพลกัษณ์เป็นความประทบัใจในส่ิงท่ีเรารู้สึกต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือคนใดคนหน่ึงหรือองคก์ารใดองคก์ารหน่ึง “จะ

เรียกวา่ช่ือเสียงกไ็ด ้“ การประกวดนางงามถูกจดัข้ึนทุกๆปี แตกต่างเวทีกนัออกไป แต่ละเวทียงัตอ้งคดัเลือกนางงาม

ไปประกวดระดบัสากลตามลิขสิทธ์ิของแต่ละเวทีอีกดว้ย   การคดัเลือกนางงามตอ้งใหมี้ความเหมาะสม คงความ

เป็นไทยแต่มีความเป็นสากล มีความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence Quotient) และความฉลาดทางอารมณ์ 

หรือ ความสามารถในการควบคุมอารณ์ และการพฒันาอารมณ์ ใหเ้ป็นปกติสุขไดไ้ม่ว่าเหตุการณ์รอบขา้งจะเป็น

อย่างไร (Emotional Quotient) การประกวดนางงามมีมามากว่า 75 ปีแลว้ แต่เกณฑก์ารตดัสินก็ยงัคงพิจารณาเร่ือง

ความงาม เน่ืองจากทุกสังคมไดก้าํหนดกฏเกณฑ์ด้านรูปสมบัติเป็นเกณฑ์หน่ึงในการยกย่องเชิดชูเกียรติสตรี

สังคมไทย ตั้งแต่อดีตเป็นตน้มาไดมี้การสร้างอุดมคติในเร่ืองลกัษณะความงามของสตรีว่า ตอ้งมีรูปร่างบอบบาง 

ทรวดทรงองคเ์อวกลมกลึงไดส้ัดส่วน เป็นเพศท่ีควรแก่การทะนุถนอมของสุภาพบุรุษโดยเฉพาะวรรณคดีไทย ได้

กล่างพรรณนาถึงความงามของนางในวรรณคดีไดอ้ย่างละเอียดจนกลายเป็นคตินิยมมาตลอดทุกยุคทุกสมยั (บุญ

ยงค ์เกศเทศ, 2532)  แมว้่าทางกองจดัการประกวดประกวดจะมีการเพ่ิมเกณฑอ่ื์น ๆ เขา้มา เช่น การมีความสามารถ

พิเศษการวดัระดบั ความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญา และ ความฉลาดทางอารมณ์ อย่างไรก็ตามเกณฑก์ารตดัสินใน

การประกวด ยงัคงเนน้ในเร่ืองความงามของหญิงสาวท่ีเขา้ประกวดเป็นระดบัความสาํคญัตน้ ๆ (Miss Queen of the 

Universe, ออนไลน,์ 31 กรกฎาคม 2551)   

ท่ามกลางสังคมท่ีมีความหลากหลาย ก่อให้เกิดกลุ่มคนต่าง ๆ เช่น กลุ่มนักธุรกิจกลุ่มพ่อคา้แม่คา้ กลุ่มนักเรียน

นกัศึกษา กลุ่มต่าง ๆ ในสังคมท่ีตนเองสังกดัน้ีเอง เป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ กล่าวคือ เพศ อาชีพ 

การศึกษา ท่ีคลา้ยคลึงกนั ก็มกัจะมีความคิด และการส่ือสารในแนวทางเดียวกนัดว้ย (Chris Shilling, 2000) เห็นได้

วา่ภายในสงัคมจะประกอบดว้ยกลุ่มทางสงัคมท่ีหลากหลาย แต่ละกลุ่มก็มีแนวความคิด และการแสดงออกถึงความ

เป็นกลุ่ม หรือเรียกว่า ภาพลกัษณ์ของกลุ่มให้สังคมรับรู้ท่ีแตกต่างกนัออกไป เพ่ือแสดงให้สังคมเห็นว่ากลุ่มของ

ตนเองเป็นใคร และสังคมเองก็จะรับรู้ว่ากลุ่มเหล่าน้ีเป็นอย่างไรอีกดว้ย (Ely Chinoy; 1968, and Malcom Waters; 

1994) นอกจากน้ี สงัคมท่ีเป็นปัจเจก คนในสงัคมกย็่อมจะแสดงอตัลกัษณ์ เพ่ือส่ือสารกบัคนในสังคมวา่ ตนเองเป็น

ใคร และตอ้งการใหส้ังคมมองมาท่ีตนเองเช่นไรดว้ย โดยภาพลกัษณ์ทั้งส่วนบุคคลและสงัคมน้ี เป็นการส่ือสารท่ีผู ้

ส่งสารต้องการจะให้ผูรั้บสารคือคนในสังคมรับรู้ ถึงความเป็นตัวตน ทั้งของบุคคลแลของกลุ่ม ซ่ึงจะมีการ

แลกเปล่ียนหนา้ท่ีกนัระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสารภาพลกัษณ์ท่ีถูกสร้างข้ึนในสังคม ประกอบดว้ยภาพลกัษณ์อนั

หลากหลาย (พจน์ ใจชาญสุขกิจ, 2548) ตามกลุ่มต่างๆท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เม่ือกล่าวถึงภาพลกัษณ์ยงัเป็นการแสดงถึง

อาํนาจและพ้ืนท่ีทางสังคม อีกทั้ง การประกวดนางงามนบัว่าใบเบิกทางสู่อาชีพดารา หรือ การทาํงานในแวดวง

บนัเทิง อีกดว้ย 

  ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม เพ่ือเสนอ

มุมมองใหม่ๆใหก้บัการประกวดนางงาม ท่ีไม่ใช่การประกวดเพ่ือประชนัความงามเพียงอย่างเดียว หากเป็นการ
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สะทอ้นถึงอิทธิพลของสงัคมท่ีสามารถเป็นพ้ืนท่ีเพ่ือใหน้างงามไดท้าํประโยชนใ์หแ้ก่สงัคม โดยการทาํกิจกรรม

ดว้ยจิตสาธารณะ และใชค้วามรู้ ความสามารถ หรือ ดา้นความถนดั เพ่ือประกอบอาชีพในวงการบนัเทิงต่อไป 

ผลลพัท์ท่ีได้จากการประกวดนางงาม ท่ี ประกอบด้วย ภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง เกียรติยศ และการเป็นบุคคล

สาธารณะ ลว้นแลว้ แต่เป็นส่ิงท่ีไดรั้บจากการประกวดนางงามและจากการทาํกิจกรรมต่างๆในสังคมทั้ งส้ิน 

และนั้นหมายถึง  “ความงาม” อนัเป็นค่านิยมของสงัคม 

         วตัถุประสงค์ของการวิจยั 1) เพ่ือศึกษาขอ้มูลเชิงพฤติกรรมศาตร์ของผูมี้ส่วนร่วมในการประกวดนางงาม 

ไดแ้ก่ผูเ้ขา้ประกวด กูรูนางงาม ผูเ้ช่ียวชาญในการประกวดนางงาม และบุคคลทัว่ไปท่ีเขา้ร่วมชมการประกวด  2) 

เพ่ือศึกษาทศันคติของสงัคมท่ีมีต่อภาพลกัษณ์การประกวดนางงาม และบทบาทหนา้ท่ีการประกวดนางงาม 3) เพ่ือ

หาแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาภาพลกัษณ์การประกวดนางงาม ท่ีตรงกบัความคาดหวงัของสงัคม 

          ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 1)เพ่ือทราบระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสงัคม 2)  เพ่ือ

ทราบบทบาทหนา้ท่ีของการประกวดนางงามต่อสังคมเมือง 3)  เพ่ือทราบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการสร้าง

ภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคมกบับทบาทหน้าท่ีของการประกวดนางงามต่อสังคมเมือง 4)  เพ่ือ

ทราบปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อบทบาทหนา้ท่ีของการประกวด

นางงามต่อสงัคมเมือง 5) นาํผลการวิจยัคร้ังน้ีมาเป็นขอ้มูลในการพฒันาส่งเสริมความรู้และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของ

การประกวดนางงามต่อไป 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

           ภาพลกัษณ์ (Image) คือองคร์วมของความเช่ือ ความคิด และความประทบัใจท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงมี

ทศันคติและการกระทาํใด ๆ ท่ีคนเรามีต่อส่ิงนั้น จะมีความเก่ียวพนัอย่างสูงกบัภาพลกัษณ์ของส่ิงนั้น ๆ นิยาม

ดงักล่าว มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดในอดีตของ Anderson & Rubin (1986 : 453) ซ่ึงกล่าวว่า ภาพลกัษณ์เป็นการ

รับรู้ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัองค์กรทั้งหมด โดยองค์กรเปรียบเสมือนคนซ่ึงย่อมจะมีบุคลิกภาพและภาพลกัษณ์ท่ี

ต่างกนั  แสดงให้เห็นว่าภาพลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนส่งผลให้ปัจเจกบุคคลเกิดพฤติกรรมตอบสนองต่อส่ิงต่างๆ และมี

บทบาทสําคญัในการกาํหนดความคิดของปัจเจกบุคคลในการสนองส่ิงต่างๆรอบตวั ดงันั้น องค์กร หน่วยงาน 

สถาบนัต่างให้ความสําคญักบัการประชาสัมพนัธ์เพ่ือการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีตามความคิดเห็นของประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย  

 วิมลพรรณ์ ตั้งจิตความดี (2543 : 38) และนิธี สตะเวทิน (2542 : 60) ซ่ึงทาํการศึกษาภาพลกัษณ์ขององค์กร 

ไดใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ว่า การเกิดภาพลกัษณ์ตอ้งใชร้ะยะเวลาท่ียาวนาน โดยฝังแน่นในจิตใจของ

บุคคลท่ีทาํใหบุ้คคลนั้นมีทศันคติและความรู้สึกนึกคิดต่อองคก์ารสถาบนั ภาพในใจดงักล่าวของบุคคลนั้น ๆ อาจจะ

ไดม้าจากทั้งประสบการณ์ตรงและประสบการณ์ทางออ้มของตวัเขาเอง  โดยเสรี วงษ์มณฑา (2541 : 13) ช้ีแจง

เพ่ิมเติมว่า ภาพลกัษณ์เป็นขอ้เท็จจริงบวกกบัการประเมินส่วนตวัแลว้กลายเป็นภาพท่ีฝังอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของ

บุคคล อยู่ไดน้านยากท่ีจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงต่างจากสภาพความจริงได ้เพราะภาพลกัษณ์ไม่ใช่เร่ืองของเทจ็จริงเพียง

อยา่งเดียว แต่เป็นเร่ืองของการรับรู้ท่ีมนุษย ์นาํความรู้สึกส่วนตวัเขา้ไปรวมกบัขอ้เทจ็จริง อา้งวา่ภาพลกัษณ์สามารถ

เกิดข้ึนได ้2 วิธี ไดแ้ก่ การเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ ปราศจากการปรุงแต่ง และเกิดจากการปรุงแต่งโดยท่ีมีความ
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พยายามท่ีจะใหอ้งคก์รมีพฤติกรรมท่ีดีเพ่ือใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดี หรือใหมี้ภาพลกัษณ์ในทิศทางท่ีพึงประสงค ์(พงษ์

เทพ วรกิจโภคาทร, 2537 : 75-78) 

 ภาพลกัษณ์เป็นความประทบัใจในส่ิงท่ีเรารู้สึกต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด หรือคนใดคนหน่ึงหรือองคก์ารใดองคก์าร

หน่ึง หรือเรียกว่าช่ือเสียง (มานิต รัตนสุวรรณ, 2527 : 20) ดงันั้นภาพลกัษณ์ คือ แบรนด์ชนิดหน่ึง (อภยัลกัษณ์ 

ตนัตระบณัฑิตย,์ 2557:30-32) การมีภาพลกัษณ์ท่ีชดัเจน สามารถสร้างความประทบัใจไดง่้าย คนรู้สึกเขา้ถึงได ้ไม่

เป็นพิษไม่เป็นภยั และสร้างความเช่ือว่าภาพท่ีเห็นกบัส่ิงท่ีเป็นคือส่ิงเดียวกนั การนาํเสนอแบรนด์ของตวับุคคล 

จาํเป็นตอ้งใชส่ื้อเป็นตวักระตุน้การรับรู้ของผูบ้ริโภค ดงันั้นการประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

เป็นการผลกัดนั เพ่ิมคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าของควาทเป็นปัจเจกบุคคลเพ่ือไม่ใหเ้ป็นการเขา้ใจผิด (กมลทิพย ์ธรรมภกัดี

, 2557) การสร้างภาพลักษณ์  (Image Building) เป็นแรงขับเคล่ือนท่ีสําคัญขององค์กร ระหว่าง CEO กับการ

ประชาสมัพนัธ์ ดว้ยทศันคติ และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งกบังานส่ือสารดว้ยการประชาสัมพนัธ์ทั้งในเชิงบริหารและการ

ปฏิบติัการ องค์ประกอบอีกหลากหลายท่ีเขา้มาเป็นส่วนเสริมการประชาสัมพนัธ์ให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น 

สินคา้ การบริการ หรือแมแ้ต่ครอบครัว ส่ิงเหล่านั้นลว้นเป็นปัจจยัแวดลอ้มท่ีสาํคญัท่ีมีผลในเชิงภาพลกัษณ์ไดท้ั้งส้ิน  

การเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดียอมอยู่ในพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงซ่ึงจะทาํให้ภาพลกัษณ์นั้นอยู่ไดน้าน (พจน์ ใจชาญสุขกิจ, 

2548)   

 ภาพลกัษณ์ทางดา้นสังคม คือการทาํกิจกรรมพิเศษท่ีนอกเหนือจากภาระหน้าท่ีในงานท่ีทาํ โดยเฉพาะ

กิจกรรมท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ใหโ้อกาสผูด้อ้ยโอกาศในสังคม มีส่วนเขา้ไปช่วยงานของ

ประเทศชาติ คุณค่าแห่งภาพลกัษณ์ (Image Value) นบัเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีคุณค่ามหาศาลทั้งของบุคคลและองค์กร 

หากเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดี ในการตรงกนัขา้มหากเป็นภาพลกัษณ์ในเชิงลบยิ่งมากเท่าใด การแกไ้ขและการเรียก

กลบัคืนย่อมทาํไดย้าก  การสร้างความนิยมให้เกิดข้ึนในหมู่ประชาชน เพ่ือสร้างความประทบัใจ การดึงดูดความ

สนใจบนพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงในการประชาสัมพนัธ์และเหตุการท่ีเกิดข้ึน การปกป้องและรักษาช่ือเสียงของ

สถาบนัมิใหเ้ส่ือมเสีย การรู้จกัยอมรับผิด การส่ือสารใหก้บัองคก์ร สถาบนัใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจในภาพลกัษณ์ทั้งความดี

งามและการยอมรับความผิดพลาด เป็นการช่วยยรักษาช่ือเสียงขององคก์รและสถาบนัได ้การรักษาแลพสร้างเสริม

ความสมัพนัธ์ การตระหนกัถึงความสาํคญัของภาพลกัษณ์ท่ีดีทั้งในภายนอกและภายในองคก์ร เป็นปัจจยัเสริมท่ีจะ

สร้างความรู้สึกท่ีดีต่อกนั การเขา้ไปมีส่วนร่วมเพ่ือช่วยเหลือสังคมในบางอย่างท่ีสามารถช่วยได ้ไม่ว่าส่ิงเหล่านั้น

จะสําคญัมากนอ้ยเพียงใด จึงควรรักาาความสัมพนัธ์นั้นไว ้ เพราะในอนาคตขา้งหน้าจะมีการเปล่ียนแปลงไป

อย่างไรย่อมมไม่มีใครรู้ ภาพลกัษณ์สามารถทาํใหค้นหรือองคก์รมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มชุมชนและสาธารณชนได้

แมจ้ะไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน ผ่านกิจกรรมทางสังคม (Social Activities) คือการทาํกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากการ

ทาํธุรกิจโดยตรงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความรับผิดชอบท่ีองค์กรพีงมีต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : 

CSR) เป็นการคืนกาํไรให้กบัสังคม เพ่ือเป็นการพฒันาสังคมให้ดีข้ึน ให้โอกาศแก่ผูด้อ้ยโอกาสในสังคม มีส่วน

ช่วยงานขององคก์รใหส้ามารถดาํเนินลุล่วงไปได ้เพ่ือประโยชนข์องประชาชนในสังคมทัว่ไป แมว้า่บุคคลเหล่านั้น

อาจจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของส้ินคา้ หรือบริการขององคก์ร การดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือสร้าง

ภาพลกัษณ์ขององค์กร คือการคืนผลประโยชน์หรือผลกาํไร กลบัคืนสู่สังคม ชุมชนและประชาชน ความมี

มนุษยธรรม การตระหนกัถึงและการมีจิตสาํนึกท่ีดี การลดภาระของชุมชน การสร้างความเขา้ใจและการเช่ือมโยง

ความตอ้งการผลประโยชน์ตางตอบแทนซ่ึงกนัละกนั (สรฉตัร แกว้เครือวลัย,์ 2554)การปรับกลยุทธ์แผนการตลาด
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ให้ตอบสนองความตอ้งการให้ตรงใจของผูบ้ริโภคแลว้นั้นจะเกิดปัจจยัดา้นการตดัสินใจในการประชาสัมพนัธ์ 

ภาพลกัษณ์ ความภกัดี และความไวว้างใจ (มนสันนัท ์ธนาพุ่มเพง็ และ ดร. ไกรชิต สุตะเมือง, 2551) การประกวด

นางงามนบัว่าเป็นการสร้างภาพลกัษณ์แบรนด์ผ่านตวัแทนซ่ึงการนาํภาพลกัษณ์ดา้นบวกเช่ือมโยงกลุ่มเป้าหมาย

และส้ินคา้ไดง่้ายข้ึน  

 ลกัขณา ลีละยทุธโยธิน, 2548 กล่าววา่ ภาพลกัษณ์ของส้ินคา้เป็นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีมีบทบาทสาํคญัใน

การสรา◌้งความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัลูกคา้ช่วยสร้างความแตกต่างท่ีเหนือกว่าใหก้บัสินคา้และบริการได ้ทาํใหเ้กิด

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอย่างยนัยืน  ความสาํคญัของส้ินคา้คือความสามารถท่ีทาํให้ส้ินคา้มีความแตกต่าง

ภายในจิตใจของลูกคา้สาํหรับตราส้ินคา้ท่ีแข็งแกร่ง เป็นส่ิงท่ีบอกให้ลูกคา้ทราบถึงคุณภาพของส้ินคา้หรือบริการ 

ซ่ึงทาํให้ลูกคา้ท่ีซ้ือส้ินค้านั้นเป็นประจาํมัน่ใจได้ว่าเขาได้รับสินค้าท่ีมีรูปลกัษณ์ ผลประโยชน์ คุณภาพ และ

ประสบการณ์ท่ีเหมือนเดิมทุกคร้ังในการซ้ือหรือการใชบ้ริการนั้นๆจนทาํใหต้ราส้ินคา้กลายเป็นพ้ืนฐานในการสรเา

งเร่ืองราวเก่ียวกบัคุณภาพพิเศษเฉพาะของส้ินคา้นั้นข้ึนมา  การสร้างตราส้ินคา้ ตอ้งคาํนึงถึงการสร้างความเก่ียวพนั

เชิงบวก การสร้างเอกลกัษณ์ และการประเมิณประสิทธฺผลของตราสินคา้ หากนกัการตลาดร็ูจกัและเขา้ใจความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง จะสามารถวางตาํแหน่งของตราผลิตภณัฑแ์ละสร้างความสัมพนัธ์ รวมทั้งการ

สร้างประสบการณ์เชิงบวกโดยรวมใหก้บัลูกคา้ไดเ้หนือกวา่คู่แข่ง 

     การสร้างภาพลกัษณ์ของตราส้ินคา้จะตอ้งสร้างให้มีความเก่ียวโยงและสัมพนัธ์กับตราส้ินคา้ ( Brand 

Association ) เพ่ือใหลู้กคา้สร้างภาพลกัษณ์ตราส้ินคา้ข้ึนมาในจิตใจ  เช่น โลโกรู้ปนางฟ้ากางแขนของรถโรส์รอยด ์

เป็นต้น หากความสัมพันธ์น้ีมีความแข็งแกร่ง ลูกค้ามักเกิดความชอบและสร้างลักษณะเฉพาะข้ึนมา ทําให้

ภาพลกัษณ์ของตราส้ินคา้ยิ่งแข็งแกร่งมากข้ึน เพราะความสัมพนัธ์กบัตราส้ินคา้ มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ

สร้างภาพลกัษณ์ 

          ความสําคญัของตราสินคา้คือความสามารถท่ีทาํให้ส้ินคา้มีความแตกต่างภายในจิตใจของลูกคา้ เช่น 

โดยทัว่ไปหากเอ่ยถึงสม้ก ็หมายถึงสม้ธรรดา  แต่ถา้เป็นสม้ท่ีมีตราส้ินคา้ หากเอ่ยถึงสม้ซนัคิส (Sunkist ) แลว้ 

มีผูบ้ริโภคกว่า 80% ท่ีรู้จกัช่ือส้ินคา้น้ีและให้ความเช่ือถือ (Kolter 2003 ) นอกจากน้ีตราส้ินคา้ยงัเป็ฯตวับ่งบอก

บุคลิกภาพตลอกจนสถานะทางสงัคมของผูใ้ชไ้ด ้

       การสร้างความเก่ียวพนัทางบวก ของตราส้ินคา้นั้นควรพิจาณาถึงมิติต่างๆท่ีสามารถส่ื
ิ
ถึงความหมายของ

มนัคือ เร่ืองของคุณสมบติั เร่ืองผลประโยชน ์เร่ืองค่านิยมของบริษทั บุคคลิกภาพ และกลุม้ผูใ้ช ้( Kolter 1999 ) 

       การสร้างเอกลกัษณ์ตราส้ินคา้ ตอ้งอาศยับุคคลหลายบุคคลหลายกลุ่มเขา้มาช่วยบริหารตราส้ินคา้ คือ เจา้หนา้ท่ี

ออกแบบของบริษทัท่ีปรึกษษดา้นกลยทุธ์เอกลกัษณ์และดา้นการส่ือสาร บรษทักราฟฟิก และบริษทัโฆษณา( Schmit & 

Simonson 1997)สาํหรับการสร้างเอกลกัษณ์ของตารส้ินคเาท่ีตอ้งการ การตดัส้ินใจในเร่ืองของช่ือ รูปแบบ สัญลกัษณ์  

สี ถอ้ยคาํเฉพาะ และสญัลกัษณ์ (Kolter 2003 ) เอกลกัษณ์ท่ีสร้างข้ึนตอ้งแสดงถึงคาํมัน่สัญญาของนกัการตลาดท่ีไดใ้ห้

ไวใ้นรูปแบบของคุณลกัษณะ คุณประโยชน์หรือบริการท่ีสมํ่าเสมอใหแ้กผู้ซ้ื้อ ในการสร้างส้ินคา้ไม่สามารถสร้างได้

จากการโฆษณา แต่จะสร้างไดจ้ากประสบการณ์ของตราส้ินคา้ทีลูกคา้มีต่อส้ินคา้นั้นๆ (Kolter 2003) 

         นิภา วิริยะพิพฒัน์ .2553 การปรับทิศทางธุรกิจโดยการนาํมาตรฐาน ISO 26000 เป็นเคร่ืองมือทาํความดี

เพ่ือสังคม ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริโภครับรู้และจดจาํแบรนดอ์งคก์ร เกิดความเช่ือมัน่ เกิดความไวว้างใจและเพ่ิม ความ

ผูกพนัธ์ระหว่างผูบ้ริโภครับรู้และจดจาํแบรนดอ์งคก์รมากยิ่งข้ึน โดยผูน้าํองคก์รเป็นตวัจกัรสาํคญัในการสร้างแบ
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รนดอ์งคก์รเพ่ือสังคมตามแนวทาง “ ดาวแห่งกลยทุธ์” สร้างจิตสาํนึกแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม ใหแ้ก่พนกังาน

ทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง จนพฒันาเป็นวฒันธรรมองค์กรไปสู้ภาพลกัษณ์ท่ีดีและแบรนดอ์งคก์รเพ่ือสังคมท่ีมีคุณค่า

ในใจของผูบ้ริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  1 ดาวแห่งกลยุทธ์ ( Strategic Star ) 

 

 Hatch and Schultz , 2001: 128-134, 158 ไดเ้สนอแนวทางการสร้างแบรนดข์ององคก์รท่ีเรียกว่า “ดาวแห่ง

กลยทุธ์” ( Strategic Strar) ภาพท่ี 1 ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 3 ประการดงัน้ ี 

  1 . วิสัยทศัน์องคก์ร ( Corporate Vision ) หมายถึงความปรารถนาของผูบ็ริหารระดบัสูงท่ีมีต่ององคก์ร ซ่ึง

รวมถึงความสามารถในการบริหารจดัการของผูบ็ริหารระดบัสูงดว้ย 

 2.  วฒันธรรมองคก์ร ( Corporate Culture ) หมายถึง ทศันคติ พฤติกรรม และครค่าขององคก์รท่ีพนกังาน

ทุกระดบัแสดงความรู้สึกเก่ียวกบัองคก์รท่ีพวกเขาทาํงานอยู ่

 3. ภาพลกัษณ์องคก์ร (Corporate Image ) หมายถึง ความรู้สึกโดยรวมของบุคคลท่ีมีต่อองคก์ร ซ่ึงรวมไปถึงผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ ผู็ถือหุ้น พนักงาน ลูกคา้ บริษทัคู่คา้ ชุมชน และสังคม ซ่ึงความรู้สึกดงักล่าวอาจเกิดจาก

ขอ้เทจ็จริง  ( Objective Facts) หรือการประเมิณส่วนตวั ( personal Judgment )ของบุคคล ทาํใหเ้กิดการรับรู้ ( Perception)

แลว้กลายเป็นภาพท่ีฝังอยู่ในความรู้สึกนึกคิก ซ่ึงอาจจะแตกต่างไปจากสภาพความเป็นจริง (Reality) 

 ในดา้นจิตวิทยา (Psychological) ภาพลกัษณ์เปรียบดุจหางเสือกาํหนดทิศทางพฤติกรรมของปัจเจกชนท่ีมี

ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีอยูร่อบตวั จะมีแนวโนม้ท่ีแสดงพฤติกรรมเชิงบวก แต่ถา้หากบุคคลนั้นมีภาพลกัษณ์เชิงลบต่อส่ิง

เหล่านั้น จะมีแนวโนม้ท่ีแสดงพฤติกรรมเชิงลบ  ส่ิงสาํคญัคือ ภาพลกัษณ์ก่อให้เกิดอคติ (Bias) เพราะภาพลกัษณ์

เป็นเร่ืองฝังใจยากท่ีจะแกไ้ข ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงค่อนขา้งถาวรและเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงยาก (สุเทพ สุนทรเภสชั 

,2540) ระบุว่า ในทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ เช่ือว่าตัวตน (Self) ท่ีมีทั้ งแบบท่ีเกิด จากความเห็นและ

ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นและแบบท่ีเป็นตวัตนจริงแทข้องเรา ถือเป็นเงาสะทอ้นปัจเจกสภาพท่ีมีขนาดเลก็ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงั

สภาพของปัจเจกบุคคลท่ีปรากฏอยู่เบ้ืองหนา้ในฐานะอตัลกัษณ์ท่ีปรากฏตวัและ แสดงตนต่อสาธารณะของปัจเจก

VISION 

Corporate 
Branding 

CULTURE IMAGE 
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บุคคลส่วนแนวคิดหลงัสมยัใหม่ เช่ือวา่อตัลกัษณ์มีความไหลเลือนมากกวา่ ท่ีจะเป็นผลผลิตสาํเร็จรูปจากวาทกรรม

และไม่สามารถซอ้นทบักบัปัจเจกภาพไดอ้ยา่งสนิทแน่น  

Stuart Hall (1968) พิจารณาว่าระบบการนาํเสนอภาพแทนนั้นเกิดข้ึนในสองระดบัดว้ยกัน ระดบัแรก 

ระดับของการนําเสนอภาพแทนในใจ เป็นความพยายามตีความความจริงรอบตัวมนุษย  ์ซ่ึงเป็นกระบวนการ 

กลัน่กรองส่ิงท่ีเกิดข้ึนรอบตวัให้เป็นความรู้ หรือความคิดหน่ึงๆท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ ระดบัท่ีสองคือ เป็น การ

นําเสนอภาพแทนภายนอก เป็นการส่ือสารความคิดหรือความรู้ท่ีมีอยู่ในหัวสมองออกมาให้ผูอ่ื้นทราบ ผ่าน

สัญลกัษณ์หน่ึงๆ ทั้งน้ี (ดนยั จนัทร์เจา้ฉาย ,2552) ระบุว่า “ภาพตวัแทน” (Representation) มิใช่ส่ิง หรือผลผลิตท่ี

เคยเป็นอยู่หรือมีอยู่ หากแต่เป็นผลผลิตท่ีมีการประกอบสร้างข้ึนมาใหม่อยู่ตลอดเวลา (Reproduce) ไม่ว่าจะเป็น

รูปภาพขอ้เขียนการแต่งกาย ซ่ึงภาพตวัแทนจะออกมาเป็นอย่างไรย่อมข้ึนอยู่กบัว่า ภาพตวัแทนนั้นจะถูกนาํเสนอ

อย่างไรนอกจากน้ีแนวความคิดเก่ียวกบัภาพตวัแทนยงัระบุวา่ การนาํเสนอ ภาพตวัแทนของส่ิงๆ หน่ึง ในช่วงเวลา

หน่ึงๆในกระบวนการประกอบสร้างความหมายนั้นจะไม่ไดมี้เพียง หน่ึงเดียวแต่มีไดห้ลากหลายและแต่ละภาพ

ตวแัทนนั้นต่างแข่งขนักนัเพ่ือให้ภาพของตนข้ึนมาอยู่เหนือกว่าหรือจริงกว่าภาพอ่ืนๆ แนวความคิดเร่ืองภาพ

ตัวแทนยงัสัมพนัธ์กับแนวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ (Identity) เน่ืองจากอตัลกัษณ์ถูกสร้างความหมายผ่านทางระบบ

สญัลกัษณ์ของภาพตวัแทนโดยเป็นการนาํเสนอภาพ ตวัแทนวา่ อะไรบา้งท่ีคือเรา และเรามีความแตกต่างจากคนอ่ืน

อยา่งไร  

 Spates (1983) ระบุว่าลกัษณะท่ีพึงปรารถนาหรือมีคุณค่าของบุคคลหรือกลุ่ม ส่งผลต่อการเลือกวิธี และ

เป้าหมายใน การกระทาํ ลกัษณะท่ีนกัวิชาการสนใจศึกษามกัเป็นลกัษณะที่เก่ียวขอ้งกบัค่านิยม ซ่ึงเริ่มทาํการศึกษา

ตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 19 โดย Rokeach ได้ให้ความหมายของค่านิยมว่าหมายถึง “ความเช่ือว่าสําคัญ” (Belief to be 

important) ซ่ึงเปรมสุรีย์ เช่ือมทอง (2536) ได้ขยายความไปสู่คาํว่า “ค่านิยม” (Value) ซ่ึงเป็นลกัษณะทางจิตท่ี

นกัวิชาการใหค้วามหมายอยา่งนอ้ย 4 ประการ ไดแ้ก่ 1)ส่ิงสาํคญัซ่ึงนกัวิชาการสามารถวดัไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น

การใหเ้รียงลาํดบัความสาํคญัของลกัษณะต่างๆ การเปรียบเทียบลกัษณะเป็นคู่ ๆ  และ การวดัโดยมาตรประเมินรวม

ค่า 2) การรวมกลุ่มของความเช่ือ ความคิด และความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลในการเลือก/การประเมิน

บุคคลและสถานการณ์อ่ืน และความคิดเห็นซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล 3) ส่ิงท่ีน่าปรารถนาของบุคคล ในดา้น

ต่าง ๆ เช่น การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา 4) ส่ิงท่ีน่าปรารถนา มีลกัษณะท่ีดีงาม ถูกตอ้ง ใกลเ้คียง กบัคุณธรรม

และจริยธรรม 

 

วธีิการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือหาแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงาม โดยใช้

ทศันคติของบุคคลทัว่ไปเป็นแนวทางในการพฒันา ผูวิ้จยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการ

ใช้แบบสอบถาม กบันางงาม กลุ่มคนรักนางงาม กูรูผูรั้กการประกวด กลุ่มผูส่ื้อข่าวและกลุ่มประชาชนโดยมี

รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีดาํเนินการวิจยัดงัน้ี 1.  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 2.  กลุ่มตวัอย่างและการสุ่มตวัอย่าง 3.  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 4.  การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 5.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 6.  การวิเคราะห์ขอ้มูล

และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยการใชแ้บบสอบถามออนไลน์( Google Form )โดยกลุ่มตวัอย่างในการ

วิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ นางงาม กลุ่มคนรักนางงาม กูรูผูรั้กการประกวด กลุ่มผูส่ื้อข่าวและกลุ่มประชาชนทัว่ไป  ผูวิ้จยัทาํ
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การหาตวัอย่างโดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยบงัเอิญจาํนวน 400 ตวัอย่างโดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบสํารวจรายการ 

เพ่ือใหเ้ลือกตอบ (Check List) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม

เก่ียวกบัระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม ทั้งภาพรวมและรายดา้น แบ่งเป็น 8 

ดา้น ไดแ้ก่ 1)  ดา้นคุณสมบติัผูป้ระกวดนางงาม 2) ดา้นเคร่ืองแต่งกาย 3)  ดา้นกิจกรรมส่งเสริมภาพลกัษณ์ของ

องคก์ร 4)  ดา้นความยติุธรรมในการตดัสินการประกวด5)  ดา้นจุดประสงคก์ารประกวด 6)  ดา้นการปฏิบติัตนของ

นางงามต่อสังคม 7)  ดา้นส่ือมวลชน 8)  ดา้นการออกแบบและการจดัการงาน จาํนวน 49 ขอ้ มาตรวดัแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่าตามวิธีการของลิเคิทสเกล (Likert’s scale) มีการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี ระดับ 5 

หมายถึง ระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคมมากท่ีสุด ระดบั 4 หมายถึง ระดบั

ปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคมมาก ระดบั 3 หมายถึง ระดบัปัจจยัในการสร้าง

ภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคมปานกลาง ระดบั 2 หมายถึง ระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของ

การประกวดนางงามต่อสงัคมนอ้ยระดบั 1 หมายถึง ระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อ

สังคม นอ้ยท่ีสุด  เม่ือรวบรวมคะแนนเพ่ือหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่างและกาํหนด

เกณฑใ์นการพิจารณา โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ดงัน้ีเกณฑใ์นการ

พิจารณาระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสงัคม ผูวิ้จยัมีเกณฑใ์นการแปลผลดงัน้ี 

ความกวา้งของอตัรภาคชั้น = 
คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

 

จาํนวนชั้น  

ความกวา้งของอตัรภาคชั้น = 
5 – 1 

= 0.8 
5 

 

 สรุปจากเกณฑก์ารแปลความหมายของขอ้มูลอตัรภาคชั้น ไดด้งัน้ี 1.  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.21 - 5.00 หมายถึง 

ระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  2.  ค่าเฉล่ียระหว่าง 

3.41 - 4.20 หมายถึง ระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสงัคม อยูใ่นระดบัมาก   3.  

ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.61 -3.40 หมายถึง ระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม อยู่ใน

ระดบัปานกลาง 4.  ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวด

นางงามต่อสงัคม อยูใ่นระดบันอ้ย 5.  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของ

การประกวดนางงามต่อสังคม อยู่ในระดบันอ้ยท่ีสุด ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของการ

ประกวดนางงามต่อสังคม ทั้งภาพรวมและรายดา้นแบ่งเป็น 5 ดา้นไดแ้ก่ 1) มารตาฐานในการคดัเลือกนางงาม 2)  

การทาํประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ 3) การใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ ,การเป็นกระบอกเสียง 4) การสร้าง

ความเช่ือมัน่ ให้แก่นางงามและ  องค์กร 5) เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อเยาวชนและสังคม  จาํนวน 21 ขอ้เกณฑ์  การ

ทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 1.  ผูวิ้จยันาํแบบสอบถามท่ีจดัทาํข้ึน ไปเสนอขอคาํปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
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เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของคาํถามในแต่ละหวัขอ้ของแบบสอบถาม  2.  การหาค่า

ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยผูวิ้จยันาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขไปทาํการทดสอบ (Try-out) กบักลุ่มตวัอย่าง

ใกลเ้คียงท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 35 ชุดจากนั้นนาํแบบสอบถามท่ีไดม้าวิเคราะห์เพ่ือหาความเช่ือมัน่เป็นรายขอ้ 

(Item Analysis) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ในการ

ทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีการของครอนบาคไดค่้าความเช่ือมัน่ในส่วนระดบั

ปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม เท่ากบั .815 และส่วนของบทบาทหนา้ท่ีของการ

ประกวดนางงามต่อสังคม เท่ากบั .842 และไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .910โดยค่าความ

เช่ือมัน่ในแต่ละดา้นของแบบสอบถาม การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการเกบ็รวมรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดเ้กบ็รวมรวมขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอย่างโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 1.  สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดท่ีไดก้าํหนดไว ้2.ทาํการเก็บขอ้มูลกบั

กลุ่มตัวอย่าง โดยอธิบายแบบสอบถามให้ทราบเพ่ือตอบแบบสอบถามได้อย่างถูกต้อง และรับกลบัเม่ือตอบ

แบบสอบถามเสร็จ 3.  เม่ือไดข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างแลว้ ผูวิ้จยันาํมาตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของขอ้มูลอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือใหไ้ดค้รบตามจาํนวนท่ีตอ้งการ การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยันาํแบบสอบถาม

ท่ีรวบรวมได ้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ แลว้นาํมาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ และวิเคราะห์

ขอ้มูล นาํเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics)1.1  การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ หาร้อยละ (Percentage) 1.2  ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ใชอ้ธิบายระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม 

และบทบาทหนา้ท่ีของการประกวดนางงามต่อสงัคม 2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

ใชส้ถิติในการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) โดยกาํหนดค่า

ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี .05 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสองกลุ่มโดยใชค่้าสหสัมพนัธ์อย่างง่าย

เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient)  

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

 ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนางงาม กลุ่มคนรักนางงาม กูรูผูรั้กการประกวด กลุ่ม

ผูส่ื้อข่าวและกลุ่มประชาชนทัว่ไป เพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดย เป็นเพศ

หญิง จาํนวน 285 คนคิดเป็นร้อยละ 71.30 และเพศชาย จาํนวน 115 คนคิดเป็นร้อยละ 28.80 ตามลาํดบัอายุ พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อายุ ตํ่ากว่า 30 ปี จาํนวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.30 รองลงมาคือ อายุ 31 – 40 ปี จาํนวน 

92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 และน้อยท่ีสุดคือ อายุ 51 – 60 ปี จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 ตามลาํดับ

สถานภาพสมรส พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพ  โสด จาํนวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมาคือ 

สมรส จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยยละ 35.50 และนอ้ยท่ีสุดคือ ม่าน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 ตามลาํดบั ระดับ

การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา  ปริญญาตรี จาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 

รองลงมาคือ มธัยมศึกษาหรือตํ่ากว่า 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 และนอ้ยท่ีสุด คือ ปริญญาเอก จาํนวน 5 คน คิด

เป็นร้อยละ 1.30 ตามลาํดบั รายได้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได ้ตํ่ากว่า 15,000 บาท จาํนวน 136 คน คิด

เป็นร้อยละ 34.00 รองลงมาคือ 15,000 – 20,000 บาท จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ  22.30  และนอ้ยท่ีสุด 30,001 – 

35,000 บาท จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80 ตามลาํดบั อาชีพ พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ นกัเรียน , 
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นิสิต , นกัศึกษา  จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 

28.50 และนอ้ยท่ีสุดคือ อ่ืนๆ จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามลาํดบั 

 ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคมระดบั

ปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสงัคม ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( =4.12, S.D.=0.65) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นจุดประสงค์การประกวด ( =4.24, S.D.=0.71) 

รองลงมา คือ ดา้นการออกแบบและการจดัการงาน ( =4.18, S.D.=0.77) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้น

เคร่ืองแต่งกาย ( =4.01, S.D.=0.77) ทั้งน้ีตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวด

นางงามต่อสงัคมในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสุด 
 

 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม ดา้น

คุณสมบติัผูป้ระกวดนางงาม(n=400) ระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม ดา้น

คุณสมบติัผูป้ระกวดนางงาม ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( =4.00, S.D.=0.58) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การกรอกใบสมคัรตอ้งเป็นความจริงทั้งหมดท่ีทางกองประกวดสามารถตรวจสอบได ้(

=4.35, S.D.=0.84) รองลงมา คือ ผูเ้ข้าประกวดต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เยาวชน ( =4.29, 

S.D.=0.85) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ผูเ้ขา้ประกวดสามารถมี modeling หรือพ่ีเล้ียง ( =3.42, S.D.=0.92) 

ทั้งน้ีตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม ดา้นคุณสมบติัผู ้

ประกวดนางงาม อยู่ในระดบัมากและมากที่สุด  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัจจยัในการสร้าง

ภาพลกัษณ์ของการ ประกวดนางงามต่อสังคม ดา้นเคร่ืองแต่งกาย(n=400) ระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของ

การประกวดนางงามต่อสังคม ดา้นเคร่ืองแต่งกาย ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก( =4.01, S.D.=0.70) เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การจดัโครงการการประกวดชุดประจาํชาติ ( =4.16, S.D.=0.88) 

รองลงมา คือ การจดัโครงการส่งเสริมดีไซด์เนอร์ท่ีออกแบบชุดประจาํชาติ ( =4.13, S.D.=0.89) และดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ชุดว่ายนํ้าควรจะเป็นแบบ วนัพีช หรือ ทรูพีช ( =3.87, S.D.=0.91) ทั้งน้ีตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

ระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม ดา้นกิจกรรมส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์ร

อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวด

นางงามต่อสังคม ดา้นดา้นกิจกรรมส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององค์กร  ระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการ

ประกวดนางงามต่อสังคม ดา้นกิจกรรมส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององค์กร ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( =4.10, 

S.D.=0.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ จดัทาํโครงการปลูกฝังจิตสาํนึกรักแผ่นดิน (

=4.15, S.D.=0.88) รองลงมา คือ จดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวในแต่ละจงัหวดั ( =4.14, S.D.=0.87) และ

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การร่วมมือ ระหว่าง ภาครัฐ เอกชน และองคก์รส่งเสริมการ ( =4.02, S.D.=0.90) 

ทั้งน้ีตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสงัคม ดา้นกิจกรรมส่งเสริม

ภาพลกัษณ์ขององค์กร อยู่ในระดับมากทุกข้อ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัจจัยในการสร้าง

ภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม ดา้นความยติุธรรมในการตดัสินการประกวด ระดบัปัจจยัในการสร้าง

ภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสงัคม ดา้นความยติุธรรมในการตดัสินการประกวด ในภาพรวม อยูใ่นระดบั
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มาก ( =4.20, S.D.=0.81) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การลงคะแนนอย่าง

เท่ียงตรง ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได ้( =4.26, S.D.=0.90) และ เกณฑ์ในการตดัสินตอ้งชัดเจน (

=4.26, S.D.=0.90) รองลงมา  คือ คณะกรรมการต้องมีความละเอียดรอบคอบในการลงคะแนน ( =4.23, 

S.D.=0.94) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การลงคะแนนแต่ละคร้ังผูช้มสามารถเห็นไดข้ณะท่ีคณะกรรมการ

ลงคะแนน ( =4.09, S.D.=0.99) ทั้งน้ีตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวด

นางงามต่อสังคม ดา้นความยุติธรรมในการตดัสินการประกวด อยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้มากและมากที่สุด

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม ดา้น

จุดประสงคก์ารประกวด ระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม ดา้นจุดประสงคก์าร

ประกวด ในภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( =4.24, S.D.=0.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุด คือ คดัเลือกสาวงามเป็นตวัแทนของแต่ละจงัหวดัเพ่ือเขา้ประกวดระดบัประเทศ ( =4.42, S.D.=0.64) 

รองลงมา คือ การหาสาวไทยท่ีเหมาะสม ทั้งรูปร่าง หนา้ตา และไหวพริบรับหนา้ท่ีเป็นตวัแทนประเทศไทยไป

ประกวดเวระดบัสากล ( =4.34, S.D.=0.84) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การเป็นทูตวฒันธรรมและการ

ท่องเท่ียว ( =4.15, S.D.=0.88) ทั้งน้ีตามเกณฑ์ท่ีตั้ งไว  ้ระดับปัจจัยในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวด

นางงามต่อสังคม ดา้นจุดประสงคก์ารประกวดอยู่ในระดบัมากและมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

ระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการ ประกวดนางงามต่อสังคม ดา้นการปฏิบติัตนของนางงามต่อสังคม  

ระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม ดา้นการปฏิบติัตนของนางงามต่อสังคมใน

ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( =4.14, S.D.=0.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การ

วางตัวในวงสังคมต้องนอบน้อม เม่ือผูค้นนึกถึงนางงามก็ต้องนึกถึงความสวยงาม กริยา มารยาท( =4.19, 

S.D.=0.87) รองลงมา คือ นางงามตอ้งเคารพต่อองค์กร และเคารพต่อกฏระเบียบในการปฏิบัติตน( =4.18, 

S.D.=0.87) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ นางงามตอ้งรักษา รูปร่าง และหนา้ตาใหส้วยงามอยู่เสมอ ( =4.09, 

S.D.=0.87) ทั้งน้ีตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม ดา้นการ

ปฏิบติัตนของนางงามต่อสังคมอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัจจยัในการสร้าง

ภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม ดา้นส่ือมวลชล ระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวด

นางงามต่อสงัคม ดา้นส่ือมวลชน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( =4.10, S.D.=0.78) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ส่ือมวลชนเป็นส่ือสําคญัในการนาํเสนอข่าวและการประชาสัมพนัธ์  ( =4.20, 

S.D.=0.85) รองลงมา คือ การทาํสกู๊ปข่าวติดตามการปฏิบติัภาระกิจขององคก์รนางงามร่วมกบัประชาชนและภาค

ส่วน ( =4.07, S.D.=0.87) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของนางงามอย่างต่อเน่ือง (

=4.04, S.D.=0.87) ทั้งน้ีตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม 

ดา้นส่ือมวลชน อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของ

การประกวดนางงามต่อสังคม ดา้นการออกแบบและการจดัการงานระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการ

ประกวดนางงามต่อสังคม ด้านการออกแบบและการจัดการงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( =3.03, 

S.D.=0.90) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การดาํเนินงานคาํนึงถึงภาพลกัษณ์ของ

นางงาม ( =4.22, S.D.=0.85) รองลงมา คือ ทีมงานมีการเตีรยมพร้อมในการจดัประกวดทั้งในช่วงเก็บตัวและ
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รอบตดัสิน ( =4.21, S.D.=0.81) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด การจดัการประกวด ออกแบบเวทีให้เป็นสากล

มากข้ึน ( =4.12, S.D.=0.88) ทั้งน้ีตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงาม

ต่อสังคม ดา้นการออกแบบและการจดัการงาน อยู่ในระดบัมากและมากท่ีสุด ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์บทบาท

หนา้ท่ีของการประกวดนางงามต่อสังคม ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และบทบาทหนา้ท่ีของการประกวดนางงามต่อ

สังคม ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( =4.18, S.D.=0.74) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

คือ ดา้นแบบอย่างท่ีดีต่อเยาวชนและสังคม ( =4.22, S.D.=0.79) รองลงมา คือ ดา้นการสร้างความเช่ือมัน่ ใหแ้ก่

นางงามและองคก์ร ( =4.19, S.D.=0.78) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการทาํประโยชนใ์หแ้ก่สงัคมและ

ประเทศชาติ( =4.12, S.D.=0.77) ทั้งน้ีตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้บทบาทหนา้ท่ีของการประกวดนางงามต่อสังคม ใน

ภาพรวม อยู่ในระดบัมากและมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และบทบาทหน้าท่ีของการประกวด

นางงามต่อ สังคม ดา้นมารตาฐานในการคดัเลือกนางงามอยู่ในระดบัมาก ( =4.18, S.D.=0.76) เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ สามารถคดัเลือกผูเ้ขา้ประกวดไดต้รงตามหลกัเกณฑข์องกองประกวด (

=4.26, S.D.=0.81) รองลงมา คือ สามารถใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการตดัสิน ( =4.23, S.D.=0.82) และดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ไดรู้้ถึงประวติัความเป็นมาของผูเ้ขา้ประกวดอย่างชดัเจน ( =4.09, S.D.=0.96) ทั้งน้ีตาม

เกณฑท่ี์ตั้งไว ้บทบาทหนา้ท่ีของการประกวดนางงามต่อสังคม ในภาพรวม อยู่ในระดบัมากและมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และบทบาทหนา้ท่ีของการประกวดนางงามต่อสังคม ดา้นการทาํประโยชน์ให้แก่สังคม

และประเทศชาติในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( =4.12, S.D.=0.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุด คือ สร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่ประชาชนและผูท่ี้พบเห็น ( =4.18, S.D.=0.88) รองลงมา คือ 

ต่างชาติไดรู้้ถึงวฒันธรรมขนบธรรมไทยโดยเฉพาะจากการไหว ้  ( =4.14, S.D.=0.90) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย

ท่ีสุด คือ ส่งเสริมภาพลกัษณ์และเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่การท่องเท่ียว ( =4.09, S.D.=0.90) ทั้งน้ีตามเกณฑ์ท่ีตั้ งไว  ้

บทบาทหนา้ท่ีของการประกวดนางงามต่อสงัคม ดา้นการทาํประโยชนใ์หแ้ก่สงัคมและประเทศชาติอยูใ่นระดบัมาก

ทุกขอ้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และบทบาทหนา้ท่ีของการประกวดนางงามต่อสังคม ดา้นการสร้างความ

เช่ือมัน่ ให้แก่นางงามและองค์กรอยู่ในระดบัมาก ( =4.19, S.D.=0.78) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ นางงามท่ีชนะการประกวดเป็นผูมี้คุณสมบติัท่ีเหมาะสมสามารถปฏิบติัภาระการเป็นตวัแทน

ไปประกวดในระดบัสากลได(้ =4.27, S.D.=0.88) รองลงมา คือ การส่งเสริมภาพลกัษณ์ของสตรีใหมี้คุณค่า และ

มีเกียรติ ( =4.23, S.D.=0.86) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ การเคารพกฏระเบียบขององค์กร ( =4.12, 

S.D.=0.85) ทั้งน้ีตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้บทบาทหน้าท่ีของการประกวดนางงามต่อสังคม ดา้นการสร้างความเช่ือมัน่ 

ให้แก่นางงามและองคก์รอยู่ในระดบัมากและมากท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และบทบาทหนา้ท่ีของ

การประกวดนางงามต่อสังคม ด้านแบบอย่างท่ีดีต่อเยาวชนและสังคมอยู่ในระดับมากท่ีสุด     ( =4.22, 

S.D.=0.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ รัก กตญั�ูต่อบุพการี ผูมี้พระคุณ ครูอาจารย ์

องค์กร และประเทศชาติ ( =4.31, S.D.=0.84) รองลงมา คือ ทาํตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม( =4.23, 

S.D.=0.83) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ไม่ทาํตวัให้เส่ือมเสียหรือมีข่าวในดา้นลบ ( =4.18, S.D.=0.90) 

ทั้งน้ีตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้บทบาทหนา้ท่ีของการประกวดนางงามต่อสังคม ดา้นแบบอย่างท่ีดีต่อเยาวชนและสงัคมอยู่

ในระดบัมากและมากท่ีสุด 
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  ตวัแปรอิสระ ท่ีสามารถอธิบายความผนัแปรของบทบาทหนา้ท่ีของการประกวดนางงามต่อสงัคมเมือง ได้

ดีท่ีสุด ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นคุณสมบติัผูป้ระกวดนางงาม (β=.144) ดา้นเคร่ืองแต่งกาย (β=.156) ดา้นกิจกรรมส่งเสริม

ภาพลกัษณ์ขององค์กร (β=.195) ดา้นความยุติธรรมในการตดัสินการประกวด (β=.443) ดา้นจุดประสงค์การ

ประกวด (β=.102) ดา้นการปฏิบติัตนของนางงามต่อสังคม (β=.126) ดา้นส่ือมวลชน(β=.115) ดา้นการออกแบบ

และการจดัการงาน (β=.121) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  ดงันั้น สรุปไดว้่า ระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม มีอิทธิพลต่อ

บทบาทหนา้ท่ีของการประกวดนางงามต่อสังคมเมือง  ไดดี้ท่ีสุด คือ ดา้นคุณสมบติัผูป้ระกวดนางงาม ดา้นเคร่ือง

แต่งกาย  ดา้นกิจกรรมส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์ร ดา้นความยติุธรรมในการตดัสินการประกวด ดา้นจุดประสงค์

การประกวด ด้านการปฏิบัติตนของนางงามต่อสังคม ด้านส่ือมวลชน ด้านการออกแบบและการจัดการงาน 

ตามลาํดบั ระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม ดา้นคุณสมบติัผูป้ระกวดนางงาม  

(น้อยท่ีสุด) ดา้นเคร่ืองแต่งกาย  (น้อยท่ีสุด) ดา้นกิจกรรมส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององค์กร (น้อยท่ีสุด) ดา้นความ

ยุติธรรมในการตดัสินการประกวด (นอ้ยท่ีสุด) ดา้นจุดประสงค์การประกวด  (นอ้ยท่ีสุด) ดา้นการปฏิบติัตนของ

นางงามต่อสังคม (นอ้ยท่ีสุด) ดา้นส่ือมวลชน  (นอ้ยท่ีสุด) ดา้นการออกแบบและการจดัการงาน  (นอ้ยท่ีสุด)ผล

การศึกษาแสดงให้เห็นถึงความคาดหวงัของบุคคลทั่วไปท่ีมีต่อการประกวดนางงามว่า บุคคลทั่วไปคาดหวงั

ลกัษณะการแสดงออกของนางงาม ในการเป็นตวัอย่างให้กบัเยาวชน โดยเม่ือพิจารณารายละเอียดของขอ้คถาม

ดงักล่าว พบว่า บุคคลทัว่ไปมีความตอ้งการให้ ลกัษณะการแสดงออกของนางงาม เป็นลกัษณะทาํตนให้เป็น

ประโยชน์ต่อส่วนร่วม และแสดงออกซ่ึงรัก กตญั�ูต่อบุพการี ผูมี้พระคุณ ครูอาจารย ์องคก์ร และประเทศชาติ ใน

ระดบัมากท่ีสุดแนวทางในการพัฒนาภาพลักษณ์การประกวดนางงาม เพ่ือตอมสนองความคาดหวังของสังคม การ

วิเคราะห์ SWOT: ทศันคติของสังคม ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงาม 1) กลยุทธ์ S – O หรือ การใชจุ้ด

แข็งเพ่ือเพ่ิมโอกาส: การใช้ส่ือออนไลน์อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลการใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์ท่ีมีผลกระทบกบัความเช่ือ และภาพลกัษณ์ทีมีต่อการประกวดนางงามอย่างชดัเจน ประกอบการความ

คาดหวงัของสงัคมท่ีมีต่อนางงามในเชิงเป็นแบบอยา่งของเยาชน และการเป็นตวัแทนของประเทศไทยไปประกวด

ในเวทีสากล ซ่ึงกิจกรรมของนางงามกป็รากฏมาอยู่ก่อนแลว้ ดงันั้นการจะส่งเสริมภาพลกัษณ์นางงามจึงจาํเป็นตอ้ง

มีการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงการใชส่ื้อสงัคมออนไลนถื์อเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการประชาสมัพนัธ์ อยา่ง

มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีต้นทุนตํ่าแต่มีผูเ้ขา้ถึงได้จาํนวนมาก 2) กลยุทธ์ S – T หรือ การใช้จุดแข็งเพ่ือลด

อุปสรรค: สังคมยงัมีความคาดหวงัต่อนางงาม สําหรับการทาํงานในระดบัประเทศไม่มากนัก อาจส่งผลมาจาก

กิจกรรมท่ีนางงามปฏิบติัในอดีต ยงัคงมุ่งเนน้ท่ีการส่งเสริมกิจกรรมการตั้งรับ มากกว่ากิจกรรมเชิงรุก ดงันั้นกอง

อาํนวยกิจกรรมนางงามจึงควรเพ่ิมกิจกรรมเชิงรุกท่ีสามารถแสดงศกัยภาพนางงามในการประชาสัมพนัธ์เพ่ิมมาก

ข้ึน จะสามารถตอกย ํ้าความเช่ือของสังคมไทยท่ียงัคงเช่ือในความสามารถของนางงาม อีกทั้งยงัเป็นการปรับ

ภาพลกัษณ์เชิงบวกของนางงามในระยะยาว 3) กลยุทธ์ W – O หรือ การลดจุดอ่อนดว้ยโอกาส: การใชส่ื้อสังคม

ออนไลนถื์อเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการประชาสมัพนัธ์ อยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีตน้ทุนตํ่าแต่มีผูเ้ขา้ถึงไดจ้าํนวน

มาก เช่นเดียวกบัเหตุผลสนบัสนุนกลยุทธ์การใชจุ้ดแข็งเพ่ือเพ่ิมโอกาส การใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวจะสามารถขยาย

วงการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมนางงามไดดี้ยิ่งข้ึน 4) กลยทุธ์ W – T หรือ การลดจุดอ่อน และการหลีกเล่ียงอุปสรรค: 

จุดอ่อนสาํคญัท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพลกัษณ์การประกวดนางงาม คือข่าวไม่ดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกวดในเวที

ประกวดนางงามนั้นๆ เม่ือเป็นเช่นนั้น การเพ่ิมความเขม้งวดในการตรวจสอบประวติั นอกเหนือจากการคดักรอง

เอกสาร จะสามารถกลัน่กรองผูมี้คุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการประกวดไดม้ากข้ึน 
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สรุปผลการศึกษา 

ผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

        1.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของนางงาม กลุ่มคนรักนางงาม กูรูผูรั้กการประกวด กลุ่มผูส่ื้อข่าวและกลุ่ม

ประชาชนทัว่ไป เพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายโดย เป็นเพศหญิง จาํนวน 285 คน คิด

เป็นร้อยละ 71.30 อายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อาย ุตํ่ากว่า 30 ปี สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี

สถานภาพ  โสด รองลงมาคือ สมรส จาํนวน 92 คน ระดบัการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา  

ปริญญาตรี เป็นร้อยละ 48.00 และน้อยท่ีสุด คือ ปริญญาเอก รายได ้พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได ้ตํ่ากว่า 

15,000 บาท  อาชีพ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ นกัเรียน , นิสิต , นกัศึกษา  จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 

รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 และนอ้ยท่ีสุดคือ อ่ืนๆ จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.50 ตามลาํดบั และส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีต่อภาพลกัษณ์การประกวดนางงาม 

2. การศึกษาคร้ังน้ีไดพิ้จารณาถึงทศันคติของบุคคลทัว่ไป ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์บทบาทหนา้ท่ีของการประกวด

นางงาม ทั้งภาพรวมและรายดา้นแบ่งเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่ 1) มารตาฐานในการคดัเลือกนางงาม 2) การทาํประโยชน์ใหแ้ก่

สังคมและประเทศชาติ 3) การสร้างความเช่ือมัน่ ใหแ้ก่นางงาม และองคก์ร 5) เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อเยาวชนและสังคม 

ขอ้มูลถูกรวบรวมดว้ย แบบประเมินทศันคติ 5 ระดบัดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นแบบอย่างท่ีดีต่อเยาวชนและ

สงัคม อาจเป็นเพราะว่า ตั้งแต่สมยัอดีตท่ีเร่ิมตน้การประกวดนางงาม ภาพลกัษณ์ของนางงาม คือผูห้ญิง สวย เก่ง ฉลาด

และอ่อนโยน ท่ีชอบช่วยเหลือสังคม ซ่ึงประชาชนส่วนมากเลยจดจาํภาพเหล่านั้น และการปฏิบติัตนท่ีชอบช่วยเหลือ

สงัคม เพราะ ส่ือท่ีเสนอข่าวออกไปทาํใหเ้กิดภาพลกัษณ์ หรือเป็นบุคคลสารธารณท่ีเป็นตน้แบบท่ีดีในแก่สงัคม  ดา้นท่ี

มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการทาํประโยชนใ์หแ้ก่สังคมและประเทศชาติ อาจเป็นเพราะวา่ การทาํกิจกรรมไม่ต่อเน่ือง 

อีกทั้งส่ือไม่ไดโ้ปรโมทอยา่งต่อเน่ืองหรือ ทาํกิจกรรมแลว้ส่ือไม่ไดใ้หค้วามสนใจท่ีเผยแพร่ข่าวจึงทาํใหเ้งียบหายไป 

3. การจดัประกวดนางงามทาํใหเ้ห็นถึงประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมโดยใหน้างงามคนนั้น ซ่ึงเป็นตวัแทน

ของเวทีการประกวดนั้น โดยการคดัเลือกคุณสมบติัก็บ่งช้ีว่านางงามตอ้งอุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือสังคมเป็นหลกั ใน

ปัจจุบนัในการคดัเลือกนางงามใชห้ลกัเกณฑว์่า ความเหมาะสมของ รูปร่าง หนา้ตา และความสามารถเป็นหลกั คาํว่า

นางงามไม่จาํเป็นตอ้งเป็นคนท่ีหน้าตาสวยท่ีสุดเสมอไปก็ได ้แต่นางงามบุคคลนั้นมีความสามารถปฏิบติัหน้าท่ี

ช่วยเหลือสังคมไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ เช่น การช่วยเหลือเด็กท่ีดอ้ยโอกาสทางการศึกษาโดยตวันางงามเป็นส่ือในการ

เชิญชวนองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบั การศึกษาไปใหค้วามรู้หรือการบริจาคอุปกรณ์การศึกษา โดยการเผยแพร่ข่าวสารผ่าน

ส่ือต่างๆ เพราะส่ิงท่ีเกิดข้ึนในการช่วยเหลือสังคม เกิดข้ึนจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของนางงามและองค์กรนั้นๆ และเม่ือ

ส่ือเผยแพร่ข่าวสารออกไป ทางส่ือต่างๆ เช่น โซเซียลมีเดียต่างๆ ส่ือโทรทศัน ์ส่ือวิทยกุระจายเสียง ส่ือส่ิงตีพิมพต่์างๆ 

ให้คนไดรั้บรู้ข่าวสารเป็นตน้ ส่ือมวลชน หลายแขนง เช่น นกัข่าว ดีเจ รายการบนัเทิงต่างๆ เป็นตวัหลกัท่ีเผยแพร่

ข่าวสาร และช่วยให้การประกวดนางงามหรือการทาํกิจกรรมต่างๆเพ่ือสังคมไดรั้บผลตอบรับอย่างเห็นไดช้ัดเจน 

ดงันั้น ภาพลกัษณ์การประกวดนางงามท่ีมีต่อสังคมแสดงใหเ้ห็นว่า ผูห้ญิงทุกคนมีความสวยท่ีแตกต่างกนัออกไปตาม

มุมมองของแต่ละบุคคล แต่จุดท่ีเร่ิมตน้ของความสวยนั้นย่อมมาจากขา้งในจิตใจและสติปัญญา รวมถึงการแสดงออก 

การประกวดนางงามไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่การคดัเลือกความสวยของผูห้ญิงเพ่ือการประกวดเท่านั้น แต่ยงัแสดงใหเ้ห็นถึง

ภาพลกัษณ์ของผูห้ญิงท่ี เรียกว่า “นางงาม” ว่าตอ้งเป็นผูห้ญิงมีความเพรียกพร้อมดา้น รูปร่าง ฉลาด มีภาพลกัษณ์ท่ีดี 

กลา้แสดงออกในดา้นดีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความสามารถ ความคิด ความเสียสละ พร้อมท่ีจะช่วยเหลือและทาํ

ประโยชนใ์นหลากหลายดา้นใหแ้ก่สังคม อนัทาํใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อ คาํวา่ “นางงาม” 
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ผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย จาํกดั 

A Performance Of The Egat Savings And Credit Cooperative Limited 

ธิดาภร เช้ือเพช็ร์0

1และ ปนัดดา อนิทร์พรหม1

2 

Tidaporn Chuapetch Panutda Intaraporm 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้น้ีเป็นการศึกษาผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยก์ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย จาํกดั ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ.2555-2559 โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยเจอปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจอยา่ง

รุนแรง เป็นสาเหตุท่ีทาํให้สถาบนัการเงินต่างๆและธนาคารหลายแห่งตอ้งปิดตวัลง ซ่ึงบางองค์กรตอ้งปรับขนาด

ขององค์กร มีการควบรวมธุรกิจ เพ่ือให้กิจการอยู่รอดและสามารถและดาํเนินการต่อไปได ้รวมทั้งสหกรณ์ออม

ทรัพยท่ี์ไดรั้บผลกระทบดว้ย แต่ดว้ยหลกัและวิธีการสหกรณ์และวิธีการดาํเนินงานท่ีมีรูปแบบแตกต่างจากสถาบนั

การเงินอ่ืนและธุรกิจเอกชนทัว่ไป จึงทาํให้กิจการของสหกรณ์ออมทรัพยด์าํเนินงานและอยู่รอดมาไดท่้ามกลาง

วิกฤติดังกล่าว  โดยใช้วิธีวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานสถาบันการเงิน เรียกว่า CAMELS ร่วมกบัอตัราส่วนกสร

วิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารการเงินของสหกรณ์ ในดา้นความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง คุณภาพ

สินทรัพย ์การบริหารจดัการ การทาํกาํไร และสภาพคล่อง ในการวดัประสิทธิภาพในผลการดาํเนิน เพ่ือใชใ้นการ

วางแผน ปรับปรุง แกไ้ขต่อไป  

  

Abstract 

The objective of this study was a performance of The egat savings and credit cooperative limited. During 1990 to 

2012 to 2016. Especially since the year 1997 Thailand hadfaced severe economic crisis problems which affected 

many. Caused plenty of financial institutionsand commercial banks to cease their operations were closed down. 

Some of them restructured theirorganization and some business joined with other business to avoid the situation 

or carried on,including the Saving and Credit Cooperative Ltd. As well. Nevertheless, principle and Credit 

Cooperative6s procedure and processions which different from the financial institutions and other and individual 

businesses in general. These principles caused the business of the Saving and Credit Cooperative Ltd. Was 

survived. The study identifies the performance analysis of financial institution processes, as was called CAMELS 

combined with the ratio of efficiency analysis in financial management of the Credit Cooperative, for instance, in 

side of sufficient fund, ability to use asset, ability to administrate, ability to  make a profit, smoothly management 

and effect of business to measure performance  for further planning. 
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1. บทนํา 

 

สหกรณ์ออมทรัพยเ์ปรียบเสมือนเหมือนธนาคารมีสถานะท่ีเป็นทั้ง “สหกรณ์”และ“สถาบนัการเงิน” ท่ี

คอยส่งเสริมการออม ในเร่ืองของการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย ์หรือประเภทฝากประจาํ จากสมาชิกหรือ

สหกรณ์อ่ืนตามระเบียบและใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการเงินกบักลุ่มสมาชิก ถา้เกิดปัญหากบัสหกรณ์ก็จะส่งผล

ให้กบัคนจาํนวนมากและเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากสหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นองค์กรท่ีเกิดจากการรวมตวักนั

ของกลุ่มคนจาํนวนมากเพ่ือช่วยเหลือตนเองและสมาชิกคนอ่ืนๆดา้นการเงิน มีการบริการเงินกูใ้หแ้ก่สมาชิกเพ่ือได้

นําไปใช้จ่ายเม่ือเกิดความจาํเป็น ช่วยให้สมาชิกรู้จักการประหยดัการออม และมีการบริหารการเงินและการ

ดาํเนินงานท่ีแตกต่างไปจากการบริหารการเงินขององคก์รธุรกิจธนาคารและธุรกิจทัว่ไป ท่ีไม่ไดมุ่้งเนน้แสวงหาผล

กาํไรสูงสุด แต่เนน้การระดมเงินออมจากสมาชิกในรูปของทุนเรือนหุ้นซ่ึงให้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลและเงิน

เฉล่ียคืนตามสดัส่วนในปี พ.ศ. 2540 ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูใ่นภาวะลม้ละลาย ไดเ้ร่ิมตน้มาจาก ปัญหา

สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ ของสหรัฐอเมริกา ทาํใหไ้ดส่้งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั้งโลกและระบบสถาบนัการเงิน

ทั้งระบบ ทั้งธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคารพาณิชย ์รวมถึงถึงสหกรณ์ออมทรัพย ์ซ่ึงเป็นสถาบนั

การเงินรูปแบบหน่ึง จึงจาํเป็นตอ้งมีการวางแผน เพ่ือรองรับและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน การวิเคราะห์ผล

การดาํเนินงานจะเป็นการช่วยแปลงตวัเลขทางการเงินให้เป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ เพ่ือใช้ในการตดัสินใจ และ

วางแผนทางการเงินของสหกรณ์ได ้แลว้ในการบริหารจดัการสหกรณ์ออมทรัพยใ์นภาวะปัจจุบนั ผูบ้ริหารสหกรณ์ 

จะมีบทบาทสําคญัในการกาํหนดนโยบายเป้าหมายของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์สามารถดาํเนินกิจการภายใต้

สถานการณ์ต่างๆไดอ้ย่างเป็นท่ีไวว้างใจ เพ่ือใหส้มาชิกเกิดความเช่ือมัน่ส่งผลให้ธุรกิจของสหกรณ์สามารถคงอยู่

และใหบ้ริการสมาชิกต่อไปไดภ้ายใตส้ภาพการแข่งขนักบัหน่วยธุรกิจอ่ืนๆ และเพ่ือวดัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน

ของสหกรณ์ จาํเป็นตอ้งไดก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั จึงจะทาํใหก้ารกาํหนดทิศทางเป็นไปอยา่ง

ถูกตอ้งและเหมาะสม  ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงเลือกทาํการศึกษา การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยก์าร

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํกดั โดยอาศยัเคร่ืองมือทางการเงินในการวิเคราะห์ไดแ้ก่ อตัราส่วนทางการเงิน 

“CAMELS Analysis” ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน สภาพคล่องประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงาน และความสามารถในการหากาํไรของการดาํเนินธุรกิจและผูวิ้จยัจะนํางบการเงินของสหกรณ์ในปี     

พ.ศ. 2555 – 2559 มาทาํการวิเคราะห์  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 เสาวลกัษณ์ วชัิยดิษฐ์ (2549)  

ไดศึ้กษาการวิเคราะห์การเงินของสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั : เพ่ือวิเคราะห์

ฐานะทางการเงินของสหกรณ์และ นาํอตัราส่วนทางการเงินมาเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์

ในภาพรวมยอ้นหลงั 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 – 2547 ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ี จะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ

จากงบการเงิน ไดแ้ก่ งบดุล งบกาํไรขาดทุน และรายงานประจาํปี ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2538 – 2547 

โดยนาํอตัราส่วนทางการเงิน CAMEL มาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ทางการเงิน 4 มิติ ผลการศึกษาพบว่า ดา้น

ความเพียงพอของเงินทุน สหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั ยงัมีทุนไม่เพียงพอ และอยู่ใน
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เกณฑท่ี์ตํ่ากว่ามาตรฐาน เน่ืองจากมีการใชแ้หล่งเงินทุนจากภายนอกมากกวา่แหล่งเงินทุนภายใน ดา้นคุณภาพของ

สินทรัพยข์องสหกรณ์ก็อยู่ในเกณฑ์ท่ีตํ่ากว่ามาตรฐานเช่นกนั เน่ืองจากมีการปล่อยสินเช่ือให้สมาชิกมากเกินไป 

สหกรณ์ไม่สามารถนาํสินทรัพยท่ี์มีอยู่ไปแสวงหาประโยชน์อ่ืนได ้ดา้นความสามารถในการทาํกาํไร อยู่ในเกณฑ์

ตํ่ากว่ามาตรฐาน แต่ตํ่ากว่าเพียงเลก็นอ้ย และดา้นสภาพคล่องทางการเงิน ถึงแมว้่าจะมีการกูม้าก แต่สหกรณ์ก็ยงั

สามารถควบคุมสภาพคล่องทางการเงินได ้ทาํให้อตัราส่วนดา้นสภาพคล่องของสหกรณ์ฯ อยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงกว่า

มาตรฐาน 

 

2.2 ณชิากร เกดิจันทร์ (2552)   

วิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จาํกดั :โดยใช้

อตัราส่วนทางการเงิน ตั้ งแต่ปี พ.ศ.2533–2550 โดยแบ่งช่วงการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงก่อนวิกฤติ

เศรษฐกิจ (พ.ศ. 2533–2539) ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2540 – 2543) และช่วงหลงัวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2544–

2550) ผลการศึกษาพบว่า ทางสหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จาํกัด ยงัมีทุนไม่เพียงพอ

เน่ืองจากมีทุนสาํรองนอ้ย คุณภาพสินทรัพยอ์ยู่ในเกณฑท่ี์ตํ่ากว่ามาตรฐานเน่ืองจากสหกรณ์เนน้ในเร่ืองการนาํเงิน

ไปลงทุนในระยะยาว ดา้นการบริหารจดัการเน่ืองจากสหกรณ์มีการคดัเลือกเจา้หนา้ท่ีและกรรมการท่ีมีคุณภาพเขา้

มาบริหารงานจึงทาํใหก้ารดาํเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดา้นการทาํกาํไร สหกรณ์สามารถทาํกาํไรได้

ดีมาโดยตลอด และดา้นสภาพคล่องเน่ืองจากสหกรณ์มีหน้ีสินระยะสั้นมาก และมีการนาํเงินกูร้ะยะสั้นไปใหกู้ใ้น

ระยะยาว จึงทาํใหส้หกรณ์มีสภาพคล่องนอ้ยมาก สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานธนาคารแห่งประเทศไทย จาํกดั ควร

เนน้ในดา้นการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินให้มากข้ึนเพ่ือใหส้หกรณ์มีสภาพคล่องในการดาํเนินงานท่ีสูงข้ึนมาก

กวา่เดิม 

 

2.3 ทฤษฎ ีCAMELS ANALYSIS : 6 DIMENSIONS 

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ (2548) แบ่งมิติของ CAMEL ANALYSIS ทั้ง 6 มิติ ดงัน้ี 

 

1. มิติ 1 C - Capital strength : ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง เป็นการวิเคราะห์แหล่งเงินทุนท่ีสามารถ

รองรับ หรือป้องกนัผลกระทบจากความเส่ียงทางดา้นธุรกิจ และการเงินท่ีเกิดข้ึนกบัสหกรณ์ เงินทุนดาํ เนินงาน

ของสหกรณ์ ประกอบดว้ย ทุนเรือนหุน้ ทุนสาํ รอง ทุนสะสมตามระเบียบขอ้บงัคบั กาํไรสุทธิและการจดัหาเงินทุน

ในรูปของการก่อหน้ีผกูพนั 

2.มิติ 2 A - Asset quality : คุณภาพของสินทรัพย์ เป็นการวิเคราะห์ว่าสินทรัพยท่ี์ลงทุนไดก่้อให้เกิดรายไดแ้ก่

สหกรณ์อยา่งไร และไดถู้กใชไ้ปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. มิติ 4 E - Earning sufficiency : การทํากําไร วิเคราะห์ถึงความสามารถในการแข่งขนัของสหกรณ์ในธุรกิจท่ี

สหกรณ์ดาํเนินอยู่ ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยการรักษาอตัราค่าใชจ่้ายดาํเนินงานต่อกาํ ไรก่อนหักค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน

ให้ตํ่า และ เพ่ิมอตัรากาํไรขั้นตน้ในแต่ละธุรกิจใหม้ากท่ีสุด รวมทั้งวิเคราะห์ถึงคุณภาพและแนวโนม้ของกาํไรใน

อนาคตของสหกรณ์ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                                  686 

 

4. มิติ 5 L - Liquidity : สภาพคล่อง เป็นการพิจารณาความเพียงพอของเงินสด หรือสินทรัพยท่ี์มีสภาพใกลเ้คียง

เงินสด รวมถึงสินทรัพยอ่ื์นท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดง่้าย สภาพคล่องวดัไดจ้ากอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 

หากสหกรณ์มีความเส่ียงของเงินทุน สหกรณ์จาํ เป็นตอ้งรักษาสภาพคล่องใหสู้งเพียงพอ เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาการ

ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

5. มิติ 3 M - Management ability : ขีดความสามารถในการบริหาร เป็นการวิเคราะห์ถึงความสามารถของฝ่าย

บริหารในการวางกลยุทธ์ และจดัโครงสร้างองค์กรในการนาํพาองค์กรให้บรรลุวตัถุประสงค์ของกิจการอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีกิจการเผชิญ 

6. มิต ิ6 S - Sensitivity : ผลกระทบของธุรกจิ ผลกระทบท่ีมีต่อธุรกิจ หรือความอ่อนไหวของธุรกิจ คือ ปัจจยัเส่ียง

ท่ีมีผลกระทบในแง่ลบต่อธุรกิจ 

 

3. วธีิการศึกษา 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

CAMELS ANALYSIS : 6 DIMENSIONS เป็นเคร่ืองมือวดัประสิทธิภาพการดําเนินงาน  และเป็น

เคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือสร้างสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้ (Early Warning System) องคป์ระกอบท่ีสาํคญัในมุมมอง 

6 มิติ ของ CAMELS มีดงัน้ี 

 

มิติที่ 1 : C - Capital strength : ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง วิเคราะห์แหล่งเงินทุนท่ีสามารถรองรับ 

หรือป้องกันผลกระทบจากความเส่ียงทางด้านธุรกิจ และการเงินท่ีเกิดข้ึนกับสหกรณ์  เงินทุนดาํเนินงานของ

สหกรณ์ ประกอบดว้ย ทุนเรือนหุน้ ทุนสาํ รอง ทุนสะสมตามระเบียบขอ้บงัคบั กาํไรสุทธิและการจดัหาเงินทุนใน

รูปของการก่อหน้ีผกูพนั  สูตรคาํนวณ คือ 

 

อตัราหน้ีสินทั้งส้ินต่อทุน  ( เท่า)         =     หน้ีสินทั้งส้ิน 

                 ทุนของสหกรณ์ 

 

อตัราส่วนทุนสาํรองต่อสินทรัพยร์วม (เท่า)    =    ทุนสาํรอง 

     สินทรัพยร์วม 

 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน(ร้อยละ)    =   กาํไรสุทธิประจาํปี x 100 

        ทุนรวมถวัเฉล่ีย 

มิติที่ 2 : A – Asset quality : คุณภาพของสินทรัพย์  เป็นการวิเคราะห์ว่าสินทรัพยท่ี์ลงทุนไดก่้อให้เกิดรายไดแ้ก่

สหกรณ์อยา่งไร และไดถู้กใชไ้ปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ร้อยละ) =  กาํไรจากการดาํเนินงาน x 100 

     สินทรัพยร์วมถวัเฉล่ีย 
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อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย ์(รอบ)  =        ยอดรวมรายได ้

         สินทรัพยร์วมถวัเฉล่ีย 

 

มติิที่ 3 : E – Earning sufficiency : การทํา กํา ไร ประกอบไปดว้ยการรักษาอตัราค่าใชจ่้ายดาํเนินงานต่อกาํไรก่อน

หกัค่าใชจ่้ายดาํเนินงานใหต้ํ่า และ เพ่ิมอตัรากาํไรขั้นตน้ในแต่ละธุรกิจใหม้ากท่ีสุด รวมทั้งวิเคราะห์ถึงคุณภาพและ

แนวโนม้ของกาํไรในอนาคตของสหกรณ์ 

 

อตัรากาํไรสุทธิ (ร้อยละ)  =    กาํไรสุทธิประจาํปี x 100 

                    รายไดร้วม 

 

อตัราค่าใชจ่้ายดาํเนินงานต่อกาํไร (ร้อยละ)     =  ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน X 100 

   (ก่อนหกัค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน)                   กาํไรก่อนหกัค่าใชจ่้าย 

 

มิติที่ 4 : L – Liquidity : สภาพคล่อง พิจารณาความเพียงพอของเงินสด หรือสินทรัพยท่ี์มีสภาพใกลเ้คียงเงินสดท่ี

สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดง่้าย สภาพคล่องวดัไดจ้ากอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน หากสหกรณ์มีความเส่ียงของ

เงินทุน สหกรณ์จาํเป็นตอ้งรักษาสภาพคล่องใหสู้งเพียงพอ เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน   (เท่า)  =  สินทรัพยห์มุนเวยีน 

                                                       หน้ีสินหมุนเวยีน 

 

4. ผลการศึกษา 

มติทิี่ 1 : C - Capital strength : ความเพยีงพอของเงนิทุนต่อความเส่ียง 

ตารางที่ 1  อตัราส่วนหนีท้ั้งสินต่อทุน 

ปี 
 หน้ีสินทั้งส้ิน   ทุนของสหกรณ์   อตัราส่วน  

 (บาท)   (บาท)   ( เท่า)  

2555      30,918,262,659.16        34,904,074,941.94          0.89  

2556      38,593,202,170.44        36,983,617,409.73          1.04  

2557      40,422,889,831.93        39,765,319,083.40          1.02  

2558      48,093,361,425.83        41,834,549,583.21          1.19  

2559      40,422,889,831.93        39,998,017,882.54          1.01  

 

มีอตัราส่วนลดลง แสดงวา่ มีความเส่ียงตํ่า มีความมัน่คง อตัราส่วนหน้ีสินทั้งส้ินต่อทุนเพ่ิมข้ึน  
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ตารางที่ 2 อตัราทุนสํารองต่อสินทรัพย์  

ปี 
 ทุนสาํรอง   สินทรัพยร์วม   อตัราส่วน  

 (บาท)   (บาท)   ( เท่า)  

2555        1,727,209,253.72        65,822,337,601.10      0.03  

2556        1,921,357,403.15        75,620,063,835.16      0.03  

2557        2,134,549,296.27        80,188,208,915.33      0.03  

2558        2,393,626,777.01        89,927,911,009.04      0.91  

2559        2,639,350,325.66        97,225,039,353.83      0.03  

สหกรณ์มีการลงทุนในสินทรัพยไ์ปนั้นก่อใหเ้กิดผลตอบแทนท่ีสูง มีทุนสาํรองมากข้ึน และมีอตัราลดลง สหกรณ์

ควรมีการจดัสรรใหมี้ทุนสาํรองเพ่ิมข้ึน 

 

ตารางที่ 3 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน  

ปี  กาํไรสุทธิ   ทุนของสหกรณ์ถวัเฉล่ีย   อตัราส่วน  

   (บาท)   (บาท)   ( % )  

2555        1,939,070,300.78        33,329,978,833.90  5.82 

2556        2,124,518,580.45        35,943,846,175.84  5.91 

2557        2,581,981,719.50        38,374,468,246.57  6.73 

2558        2,455,955,968.06        40,799,934,333.31  6.02 

2559        3,051,668,450.68        43,746,927,402.33  6.98 

แสดงใหเ้ห็นวา่ โดยภาพรวม สอ.กฝผ. ยงัมีความสามารถในการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ 

มติทิี่ 2 : A – Asset quality : คุณภาพของสินทรัพย์ 

ตารางที่ 4 อตัราหมุนของสินทรัพย์ 

ปี 
 รายไดท้ั้งส้ิน   สินทรัพยถ์วัเฉล่ีย   อตัราส่วน  

 บาท   (บาท)   (  รอบ )  

2555       3,073,111,027.89  62,376,944,152.71 0.05 

2556       3,460,174,277.34  70,721,200,718.13 0.05 

2557       4,067,012,418.76  77,904,136,375.25 0.05 

2558       4,108,648,486.12  130,022,015,466.71 0.03 

2559       4,825,255,787.47  88,706,624,134.58 0.05 

สอ.กฟผ. ในปี พ.ศ.2558 ใชสิ้นทรัพยท่ี์มีอยู่นาํไปก่อให้เกิดรายไดท่ี้ลดลงกลบัคืนมา สหกรณ์มีความสามารถใน

การสร้างรายไดน้อ้ย อาจเกิดจากการนาํเงินไปลงทุนในระยะยาว 
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มติทิี่ 3 : E – Earning sufficiency : การทํากาํ ไร 

ตารางที่ 5 อตัราค่าใช้จ่าย 

ปี 
 ค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน   รายไดท้ั้งส้ิน   อตัราส่วน  

 บาท   บาท   (  % )  

2555          122,597,808.29  3,073,111,027.89 3.99 

2556          129,158,414.65  3,460,174,277.34 3.73 

2557          138,127,525.11  4,067,012,418.76 3.40 

2558          148,312,894.44  4,108,648,486.12 3.61 

2559          154,788,677.15  4,825,255,787.47 3.21 

สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และทาํใหเ้กิดผลกาํไรแต่ละปี 

 

ตารางที่ 6  อตัรากาํไรสุทธิ 

ปี 
 กาํไรสุทธิ   รายไดท้ั้งส้ิน   อตัราส่วน  

 บาท   บาท   (  % )  

2555       1,939,070,300.78  3,073,111,027.89 63.10 

2556       2,124,518,580.45  3,460,174,277.34 61.40 

2557       2,581,981,719.50  4,067,012,418.76 63.49 

2558       2,455,955,968.06  4,108,648,486.12 59.78 

2559       3,051,668,450.68  4,825,255,787.47 63.24 

โดยรวมแลว้ยงัมีความสามารถในการทาํกาํไรค่อนขา้งสูงท่ีจะสามารถจ่ายเงินปันผลและเงินปันผลเฉล่ียคืนใหก้บั

สมาชิกในอตัราผลตอบแทนท่ีสูง ถึงแมว้า่บางปีกาํไรสุทธิจะลดลงไปจากปีก่อน 

มติทิี่ 4 : L – Liquidity : สภาพคล่อง 

ตารางท่ี 7 อตัราส่วนทุนหมุนเวียน 

ปี  สินทรัพยห์มุนเวียน   หน้ีสินหมุนเวียน  

 

อตัราส่วน  

 ( บาท )   ( บาท )   ( เท่า) 

2555                12,175,552,133.93  30,882,047,998.55 0.39 

2556                15,260,690,336.92  38,593,202,170.44 0.40 

2557                17,006,025,798.78  40,387,227,450.80 0.42 

2558                19,586,343,652.00  48,093,361,425.83 0.41 

2559                17,012,019,672.36  40,422,889,831.93 0.42 

ภาพรวมของการดาํเนินงานนั้น สหกรณ์มีการบริหารสินทรัพยห์มุนเวียนไดดี้เท่าท่ีควร มีความคล่องตวั 
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5.อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาศึกษาวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยก์ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

จาํกดั โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 ซ่ึงอตัราส่วนทางการเงินท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

วดัประสิทธิภาพการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของสหกรณ์คือ “CAMELS Analysis” โดยทาํการวิเคราะห์

จากอตัราส่วนทางการเงิน 4มิติ ประกอบดว้ย ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง (Capital Strength) คุณภาพ

สินทรัพย์ (Asset Quality) การทํากําไร  (Earning Sufficiency) และสภาพคล่อง (Liquidity)  สหกรณ์มีผลการ

ดาํเนินงานในดา้นต่างๆดงัน้ี 

 

1. ความเพียงพอของเงินทุน ต่อความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพยก์ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํกดั ได้

ศึกษาในรอบระยะเวลา 5 ปี ถือว่า มีอตัราหน้ีสินต่อทุนสูง คือมีการก่อหน้ีเม่ือเทียบกบัทุนสหกรณ์ค่อนขา้งสูง ซ่ึง

แหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของสหกรณ์มาจากแหล่งเงินกูร้ะยะสั้นนอ้ยกว่าเงินกูร้ะยะยาว และใน

ส่วนทุนสํารองของสหกรณ์ออมทรัพยก์ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํกดั เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของการ

จดัสรรทุนสํารองของระบบสหกรณ์ท่ีจะตอ้งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ ซ่ึงเพ่ือเป็นการเพ่ิมสภาพคล่อง 

เพ่ิมความมัน่คง และป้องกนัความเส่ียงในอนาคต  

 

2. คุณภาพสินทรัพย์ ของสหกรณ์ออมทรัพยก์ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํกดั จาํกดั ในรอบระยะเวลา 5 ปี

ท่ีผ่านมา พบว่า อตัราหมุนของสินทรัพยต์ํ่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพยท์ั้งระบบเล็กน้อย โดยเกิดจากการนาํเงินไป

ลงทุนระยะยาว รวมทั้งสหกรณ์มีการปล่อยสินเช่ือใหแ้ก่สมาชิกในรูปแบบสินเช่ือระยะยาวในสดัส่วนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

และมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยต์ํ่ากว่าของสหกรณ์ออมทรัพยท์ั้งระบบ ซ่ึงเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินงาน และ การบริการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกท่ีเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้กาํไรของสหกรณ์ลดลง ดงันั้น สหกรณ์ควร

ปรับเปล่ียนรูปแบบของการลงทุน และการปล่อยสินเช่ือให้กบัสมาชิก เพ่ือสหกรณ์จะไดน้าํสินทรัพยท่ี์มีอยู่ไปใช้

ใหเ้กิดประโยชนใ์นรูปของรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน 

 

3. ความสามารถในการทํากาํไร ของสหกรณ์ออมทรัพยไ์ฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํกดั ในรอบระยะเวลา 5 ปี

ท่ีผ่านมา สหกรณ์มีความสามารถในการทาํกาํไรไดอ้ย่างดีมาต่อเน่ืองโดยตลอด และเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ 

เห็นไดจ้ากอตัรากาํไรสุทธิถือว่าสหกรณ์ออมทรัพยก์ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํกดั มีการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิภาพรวมทั้งอตัราค่าใชจ่้ายของสหกรณ์ออมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํกดัมีค่าลดลงในแต่ละปี

แสดงใหเ้ห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพยก์ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํกดั มีความสามารถในการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ เน่ืองจากสหกรณ์สามารถทาํรายไดเ้พ่ิมมากข้ึนกวา่รายจ่าย  

 

4. สภาพคล่อง ของสหกรณ์ออมทรัพยก์ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํกดั หากพิจารณาในรอบระยะเวลา 5 

ปีท่ีผา่นมา จะเห็นไดว้า่สหกรณ์มีสภาพคล่องในการดาํเนินงาน โดยมีสินทรัพยห์มุนเวียนมากกว่าหน้ีสินหมุนเวียน 

ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริหารของสหกรณ์ออมทรัพยก์ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํกดั มีความสามารถในการ

บริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินไดดี้ เน่ืองดว้ยเพราะเป็นช่วงท่ีเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ทาํใหส้ถาบนัการเงินหรือสหกรณ์

ออมทรัพยต่์างๆ ประสบกบัปัญหาสภาพคล่อง เกิด NPL ในระบบเศรษฐกิจสูงข้ึน แต่สหกรณ์ออมทรัพยก์ารไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํกดั ยงัสามารถบริหารสภาพคล่อง 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนกระแสเงนิสดและอตัราส่วนความเป็นผู้ถือหุ้น 

ที่มีต่ออตัราส่วน Tobins’Q ของหลกัทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

The Relationship between Cash flow and Stockholder ratio and 

            Tobins’Q ratio of Services group of Companies Listed 

in the Stock Exchange of Thailand 

 

ธีรชัย ธัญญพฤกษานนท์1 และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล2  

Theerachai Thanyaprueksanon and  Phusit Wonglosaichol 

 

บทคัดย่อ 

     การศึกษาวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนกระแสเงินสดและอตัราส่วนความเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีต่ออตัราส่วน 

Tobins’Q ของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ไดใ้ชก้ารเกบ็ขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินรายปี ระหว่าง  ปี พ.ศ. 

2549 จนถึง ปี พ.ศ. 2558 จาํนวน 5 หมวดธุรกิจ ทั้งหมด 63 หลกัทรัพย ์จาก website SET SMART ทาํการวิเคราะห์

ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ E-view และใชวิ้ธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Pooled OLS) โดยพิจารณาทิศทางของความสัมพนัธ์จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

(Coefficient of Correlation) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 พบว่า อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีสิน

หมุนเวียนมีความสมัพนัธ์กบัอตัราส่วน Tobins’Q ของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพาณิชยแ์ละการท่องเท่ียวและสันทนา

การ และอตัราส่วนผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วน Tobins’Q ของหลกัทรัพย์

หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์และการท่องเท่ียวและสนัทนาการ 

 

Abstract 

     This research is to study relationship between Cash flow and Stockholder ratio and Tobins’Q ratio of 

Companies Listed in the Stock Exchange of Thailand (SET). Data used in this study is derived from annual 

financial ratio disclosures of the website SETSMART data base during 2006-2015; comprising of 5 businesses of 

63 companies. With descriptive statistics, correlation analysis and multiple regression analysis by Pooled OLS at 

a 95 percent confident interval, we found that cash debt coverage ratio flow have a significant linear correlation 

with Tobins’Q ratio of the commerce and travel securities, cash return on total asset ratio have a significant linear 

correlation with Tobins’Q ratio of the media and travel securities. 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ณ กรุงเทพมหานคร email: theerachai.than@gmail.com 
2 อาจารยป์ระจาํวิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ณ กรุงเทพมหานคร 
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1. บทนํา 

 

     หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ เป็นหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนใหค้วามสนใจ เน่ืองจากอุตสาหกรรมบริการมี

บทบาทสาํคญัในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ทั้งบริการส่วนบุคคลและบริการสาธารณะ สามารถสร้างรายไดใ้หก้บั

ระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก โดยการระดมทุนของผูป้ระกอบการผ่านทางตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพย์

แห่ งป ระเท ศไทย (The Stock Exchange of Thailand : SET) ถือ เป็ นโอกาสสําห รับนักลงทุน ในการส ร้าง

ผลตอบแทนให้แก่เงินลงทุนของตนเอง โดยใชข้อ้มูลความสามารถในการดาํเนินงานและความสามารถในการทาํ

กาํไรของกิจการ เป็นส่วนช่วยในการตดัสินใจเลือกหลกัทรัพย ์ แต่ถึงกระนั้นความสามารถในการทาํกาํไรท่ีดี ยงัคง

ตอ้งมีกระแสเงินสดท่ีดีดว้ย แต่ถา้กิจการแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานติดลบต่อเน่ือง ในขณะท่ี

กิจการมีกาํไรสุทธิมาโดยตลอด อาจเป็นสัญญาณเตือนว่ากิจการนั้นกาํลงัประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน 

เพราะกาํไรท่ีไดไ้ม่ไดเ้กิดจากการดาํเนินงานของกิจการ ส่งผลต่องบการเงินท่ีแสดงมูลค่าของกิจการ ดงันั้นกระแส

เงินสดและงบการเงินสามารถบอกกิจกรรมการลงทุนต่างๆ สามารถสร้างกาํไรใหธุ้รกิจมากนอ้ยเพียงใด หรือการ

ลงทุนดว้ยจาํนวนเงินมหาศาล จะสามารถก่อใหเ้กิดปัญหาในอนาคตไดห้รือไม่ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     ทฤษฎีเก่ียวกบั Tobins’Q เป็นเคร่ืองมือในการวดัมูลค่าของกิจการท่ีเกิดจากแนวคิดการผสมผสานงบการเงินและ

มูลค่าทางการตลาด ผูน้าํเสนอแนวความคิดน้ีคือ Proferssor James T. Tobin ศาสตราจารยแ์ห่งมหาวิทยาลยั Yale 

ซ่ึงไดรั้บรางวลัโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปี ค.ศ.1981โดยคาํนวณหาอตัราส่วน Tobins’Q จากผลรวมระหว่าง

มูลค่าทางการตลาดของหุ้นสามญัโดยใชผ้ลคูณของราคาตลาดของหุ้นสามญัและจาํนวนหุน้ท่ีมีอยู่ในมือของผูถื้อ

หุน้ มูลค่าทางการตลาดของหุน้บุริมสิทธิ โดยใชมู้ลค่าไถ่ถอนจากหุน้บุริมสิทธิ และมูลค่าทางการตลาดของหน้ีสิน 

โดยใชมู้ลค่าตามบญัชีของหน้ีสินหมุนเวียนสุทธิจากสินทรัพยห์มุนเวียนและมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินระยะยาว

เทียบกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์(Proferssor James T. Tobin, 1981 อา้งใน ศศิวิมล เกิดมัน่, 2557) 

     ทฤษฎีเก่ียวกบังบกระแสเงินสด เป็นงบท่ีแสดงกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายในช่วงระยะเวลาหน่ึง

ของกิจการ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินในดา้นการวิเคราะห์และประเมินความสามารถของกิจการ รวมถึง

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย ์การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างทางการเงิน ตลอดจนความสามารถในการบริหาร

จาํนวนเงินและระยะเวลาของกระแสเงินสดท่ีตอ้งมีการหมุนเวียน เพ่ือตอบสนองนโยบายของกิจการ และปรับตวั

ให้เหมาะกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบนั งบกระแสเงินสดแบ่งออกเป็น กระแสเงินสดจากกิจกรรม

ดาํเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (มาตราฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

7 / ปรับปรุง, 2559) 

     การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดดว้ยอตัราส่วนทางการเงิน เป็นการค้นหาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสภาพคล่องและ

ความสามารถในการชําระหน้ี ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และคุณภาพกาํไรของบริษัทนั้นๆ เพ่ือนํามา

ประกอบการวางแผนและตดัสินใจ โดยการวิเคราะห์อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย แสดงถึงบริษทัท่ี

มีกาํไรจากการดาํเนินงานเป็นก่ีเท่าของดอกเบ้ียจ่าย อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายคืนหน้ีสินหมุนเวียน แสดง
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ถึงความสามารถในการชาํระหน้ีของบริษทั โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานหกัเงินปันผลจ่าย

เปรียบเทียบกับหน้ีสินหมุนเวียน  อัตราส่วนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน แสดงถึง

ความสามารถของกิจการในการสร้างกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานท่ีเพียงพอต่อรายจ่าย หรือภาระผูกพนัต่างๆ 

เช่น หน้ีสินระยะยาว เงินปันผล และเงินลงทุนในการซ้ือสินทรัพยฝ่์ายทุน อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขาย 

แสดงถึงสัดส่วนของยอดขายท่ีสามารถแปลงกลับมาเป็นเงินสดในการดําเนินการของกิจการ อัตราส่วน

ผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อสินทรัพยร์วม ใชว้ดัความสาํเร็จในการลงทุนในสินทรัพยข์องกิจการ โดยเปรียบเทียบ

ระหว่างกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินไดก้บัสินทรัพยร์วม อตัราส่วนผลตอบแทน

ท่ีเป็นเงินสดต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ใชว้ดัความสามารถของกิจการในการสร้างกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

เพ่ือนาํมาจ่ายผลตอบแทนใหผู้ถื้อหุน้ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดผลตอบแทน

คุม้ค่ากบัองค์กร อตัราส่วนคุณภาพกาํไร เปรียบเทียบระหว่างกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานกบักาํไรจากการ

ดาํเนินงาน อตัราส่วนความเป็นผูถื้อหุน้หา้อนัดบัแรก เปรียบเทียบสดัส่วนหุน้ของผูถื้อหุน้หา้อนัดบัแรกกบัสดัส่วน

หุน้ทั้งหมด โดยผูถื้อหุน้นั้นนาํเงินมาลงทุนในบริษทัเปรียบเสมือนเป็นเจา้ของบริษทั มีสิทธิและเสียงในการแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษทัเขา้มาบริหารจดัการบริษทัแทนตนเอง (Joel G and Jae K, 2001 อา้งใน สุชาดา เกล้ียงประดิษฐ์

, 2546) 

     ดงันั้นการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัต่างๆ ควรตอ้งทาํการศึกษาขอ้มูลกระแสเงินสดและผูถื้อหุน้

อย่างละเอียด ดงังานวิจยัของ ภณิดา สมบติัชยั (2555) ไดวิ้เคราะห์ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของสถาบนัการเงิน

เฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ทั้งหมด 20 แห่ง พบวา่ อตัราส่วนผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อ

สินทรัพยร์วม มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าการตลาดของกิจการ กล่าวคือเม่ืออตัราส่วนผลตอบแทน

ท่ีเป็นเงินสดต่อสินทรัพยร์วมของบริษทัสูงข้ึนจะทาํใหมู้ลค่าของกิจการนั้นสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั งานวิจยัของจินตนา 

โลหิตหาญ (2555) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินกับผลการดําเนินงาน 

ความสามารถในการทาํกาํไรและมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดในอนาคตของกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า กระแสเงินสดจากการกูย้ืมเงินมีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานและ

มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดในอนาคตเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ การท่ีผูบ้ริหารจดัหาเงินดว้ยการกูย้ืม

เงินทาํใหก้ระแสเงินสดเพ่ิมมากข้ึน สามารถนาํมาสร้างผลตอบแทนใหเ้กิดแก่บริษทั ส่งผลต่อมูลค่าทรัพยต์ามราคา

ตลาดในอนาคตสูงข้ึน งานวิจยัของไพบูลย ์รอบคอบ (2546) ไดท้าํการศึกษาการวิเคราะห์คุณภาพกาํไรของธุรกิจ

พฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า คุณภาพกาํไรท่ีดีมีผลต่อมูลค่ากิจการเพราะมี

ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานเพ่ือไปชาํระหน้ีสิน ลงทุนในสินทรัพย ์หรือนาํไปจ่าย

ปันผล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจตุรพร กาญจนบุตร (2555) ท่ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน กบักาํไร (ขาดทุน) สุทธิของธุรกิจส่ือสารไร้สายของ

บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน ) พบว่ากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบักาํไร (ขาดทุน) ของกิจการ ส่วนกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน และ

กิจกรรมจดัหาเงินไม่มีความสัมพนัธ์ งานวิจยัของวิษณุ ภูมิพานิช (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัทางดา้นคุณภาพกาํไร ท่ีมี

ผลต่อการวดัผลการดาํเนินงานดว้ยเกณฑค์งคา้งจากมูลค่าของกิจการของบริษทัในกลุ่ม SET50 พบว่า อตัราส่วน

ผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราส่วนคุณภาพกาํไรมีความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของ



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชีคร้ังท่ี 5                                                                        695 

 

มูลค่าของกิจการในทิศทางตรงขา้ม และอตัราส่วนผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อสินทรัพยร์วมและกระแสเงินสดต่อ

ยอดขายไม่มีความสมัพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของกิจการ 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างของอตัราส่วนกระแสเงินสดและอตัราส่วนความเป็นผูถื้อหุน้ห้าอนัดบัแรกท่ีมี

ต่อมูลค่าของหลกัทรัพย ์(Tobins’Q ratio) ของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย มีการเก็บขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินรายปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2549 จนถึง ปี พ.ศ. 2558 ของหลกัทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ประกอบดว้ย 5 หมวดกลุ่มธุรกิจ ไดแ้ก่ หมวดธุรกิจพาณิชย,์ หมวดธุรกิจการแพทย,์ หมวด

ธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์, หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ และหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ธุรกิจ รวม

ทั้ งหมด 63 หลักทรัพย์ จาก website Set-Smart โดยทําการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ E-view การ

วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน ทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์

กนัอย่างมากระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) ทดสอบความแปรปรวน (Heteroscedasticity) และความสัมพนัธ์

กนัเอง (Autocorrelation) ของตวัคลาดเคล่ือน และใชส้ถิติทดสอบวิเคราะห์ความสัมพนัธ์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Pooled Ordinary Least Squares, Pooled OLS)  

        สมมุติฐานหลกั H0 : ตวัแปรอิสระทุกตวัไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม 

        สมมุติฐานรอง  H1 : ตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงตวัมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม 

 

กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

อตัราส่วนทางการเงนิ 

อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (ICR) 

อตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่ายคืนหน้ีสินหมุนวียน  (CDCR) 

อตัราส่วนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน (CRA) 

อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขาย (CRS) 

อตัราส่วนผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อสินทรัพยร์วม (CFA) 

อตัราส่วนผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (CFS) 

อตัราส่วนคุณภาพกาํไร (QE) 

โครงสร้างความเป็นผู้ถือหุ้น 

อตัราส่วนความเป็นผูถื้อหุน้หา้อนัดบัแรกต่อผูถื้อหุน้ทั้งหมด (TOP5) 

Tobins’Q ratio 

ของหลกัทรัพย ์

หมวดอุตสาหกรรม

บริการระหวา่ง  

ปี พ.ศ.2549 ถึง  

ปี พ.ศ.2558 

ตวัแปรอสิระ 

ตวัแปรตาม 
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4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

      

     จากการเก็บขอ้มูลอตัราส่วนกระแสเงินสดและอตัราส่วนความเป็นผูถื้อหุ้นห้าอนัดบัแรกของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง ปี พ.ศ. 2558  รวมระยะเวลา 10 ปี ประกอบดว้ย หมวดธุรกิจพาณิชย ์

13 บริษทั หมวดธุรกิจการแพทย ์11 บริษทั หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์19 บริษทั หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและ

สันทนาการ 11 บริษทั และหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 9 บริษทั ผลการทดสอบ ค่าเฉล่ีย ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั พบว่า ค่าเฉล่ียของอตัราส่วนความสามารถในการจ่าย

ดอกเบ้ียมีค่าเป็น 7,881.040 ค่าเฉล่ียของอตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่ายคืนหน้ีสินหมุนวียนมีค่าเป็น 0.357 

ค่าเฉล่ียของอตัราส่วนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานมีค่าเป็น -0.754 ค่าเฉล่ียของอตัราส่วน

กระแสเงินสดต่อยอดขายมีค่าเป็น 0.159 ค่าเฉล่ียของอตัราส่วนผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อสินทรัพยมี์ค่าเป็น 

0.119 ค่าเฉล่ียของอตัราส่วนผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่าเป็น 0.142 ค่าเฉล่ียของอตัราส่วน

คุณภาพกาํไรมีค่าเป็น 0.369 ค่าเฉล่ียของอตัราส่วนความเป็นผูถื้อหุ้นห้าอนัดบัแรกต่อผูถื้อหุ้นทั้งหมดมีค่าเป็น 

0.598 และค่าเฉล่ียของอตัราส่วน Tobins’Q มีค่าเป็น 1.585 ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 แสดงขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนาของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

 

SERVICES จาํนวน ค่าเฉลีย่ ค่ากลาง ค่าสูงสุด คํ่าตํา่สุด ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน 

TOBINQ 630 1.585 1.066 13.372 0.103 1.513 

ICR 569 7,881.040 10.713 1,307,932.000 -657.396 81,016.490 

CDCR 630 0.357 0.268 5.692 -2.875 0.587 

CFA 630 -0.754 0.537 99.762 -1,252.159 50.441 

CFS 630 0.159 0.157 0.839 -1.181 0.184 

CRA 630 0.119 0.107 0.755 -0.486 0.120 

CRS 630 0.142 0.175 1.686 -35.749 1.455 

QE 630 0.369 1.277 64.779 -484.388 21.173 

TOP5 630 0.598 0.589 0.981 0.163 0.176 

 

     ผลการทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัอย่างมากระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) พบว่าหมวดธุรกิจ

พาณิชย ์หมวดธุรกิจการแพทย ์และหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์มีปัญหาความสัมพนัธ์กนัอย่างมากระหวา่งตวัแปร 

ดงันั้นจึงทดสอบ Variance Inflation Factors (VIF) เพ่ือตดัตวัแปรท่ีมีปัญหาความสัมพนัธ์กนัอย่างมากออก ไดผ้ล

ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 แสดงตวัแปรอิสระหลงัจากตดัตวัแปรท่ีมีปัญหา Multicollinearity 

 

Ratio SERVICES COMMO HEALTH MEDIA TOUR TRANS 

ICR ● ● ● ● ● ● 

CDCR ● ● ● ● ● ● 

CFA ● ● ● ● ● ● 

CFS ● ● ● X ● ● 

CRA ● X X ● ● ● 

CRS ● ● ● ● ● ● 

QE ● ● ● ● ● ● 

TOP5 ● ● ● ● ● ● 

● หมายถึงตวัแปรอิสระท่ีเหลือหลงัจากตดัตวัแปรท่ีมีปัญหา Multicollinearity   

X หมายถึงตวัแปรอิสระท่ีมีปัญหา Multicollinearity  และถูกตดัออก 

     การทดสอบความแปรปรวน (Heteroscedasticity) และความสัมพนัธ์กนัเอง (Autocorrelation) ของตวัคลาดเคล่ือน

พบว่า หมวดธุรกิจพาณิชย ,์ หมวดธุรกิจการแพทย ,์ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์, หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและ

สันทนาการ และหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ไม่มีปัญหา Heteroscedasticity ส่วนปัญหา Autocorrelation พบว่า 

หมวดธุรกิจพาณิชย,์ หมวดธุรกิจการแพทย,์ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์และหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ พบ

ปัญหา Autocorrelation ส่วนหมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการไม่พบปัญหา Autocorrelation ปัญหาดงักล่าว

แกไ้ขดว้ยวิธีการ Newey-West ของโปรแกรมทางสถิติ E-view และนาํไปใชวิ้เคราะห์ความสัมพนัธ์การถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis) โดยแสดงผลการทดสอบความแปรปรวน (Heteroscedasticity) และความสัมพันธ์

กนัเอง (Autocorrelation) ดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3 แสดงผลการทดสอบ Autocorrelation และ Heteroscedasticity 
 

      ( * ) นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

Autocorrelati Heteroscedasticity Autocorrelation Heteroscedasticity

Test 16.485 1.923 Test 2.690 1.185

Prob. 0.000* 0.054 Prob. 0.005* 0.314

Conclusion Autocorrelatio No Heteroscedasticity Conclusion Autocorrelation No Heteroscedasticity

Test 7.445 1.460 Test 0.405 1.680

Prob. 0.000* 0.188 Prob. 0.940 0.117

Conclusion Autocorrelatio No Heteroscedasticity Conclusion No Autocorrelation No Heteroscedasticity

Test 4.464 0.952 Test 3.913 0.607

Prob. 0.000* 0.471 Prob. 0.000* 0.770

Conclusion Autocorrelatio No Heteroscedasticity Conclusion Autocorrelation No Heteroscedasticity

COMMO TOUR

HEALTH TRANS

กลุ่ม

หลักทรัพย์

Diagnostic Test กลุ่ม

หลักทรัพย์

Diagnostic Test

SERVICES MEDIA
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การทดสอบวิเคราะห์ความสัมพนัธ์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

(Pooled Ordinary Least Squares, Pooled OLS) ของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ และแยกหมวดธุรกิจ  พบ ว่า           

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (SERVICES)  อัตราส่วนผลตอบแทนท่ี เป็นเงินสดต่อสินทรัพย์รวม (CRA) มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราส่วน Tobins’Q อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีสินหมุนเวียน 

(CDCR) อตัราส่วนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน (CFA) อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขาย 

(CFS) และอตัราส่วนผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (CRS) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบั

อตัราส่วน Tobins’Q ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ค่าสถิติ F-statistic เท่ากบั 24.680 และค่า Adjusted R-

squared เท่ากบั 0.250 

TOBINQSERVICES = 1.26 + 0.000001ICR - 0.515CDCR - 0.001CFA - 1.564CFS + 8.201CRA - 0.201CRS + 0.0008QE - 0.309TOP5 + ε 

                                             (0.053)            (0.002*)        (0.044*)        (0.020)        (0.000*)       (0.000*)       (0.192)         (0.578) 

 

หมวดธุรกิจพาณิชย ์(COMMO)  อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (ICR) และอตัราส่วนคุณภาพกาํไร 

(QE) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราส่วน Tobins’Q และ อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีสิน

หมุนเวียน (CDCR) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัราส่วน Tobins’Q ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ค่าสถิติ F-statistic เท่ากบั 4.563 และค่า Adjusted R-squared เท่ากบั 0.167 

TOBINQCOMMO = 0.734 + 0.000002ICR - 1.188CDCR + 0.018CFA + 1.293CFS + 0.841CRS + 0.003QE + 1.1TOP5 + ε 

                                            (0.000*)           (0.000*)         (0.135)         (0.301)         (0.158)        (0.042*)     (0.344) 

 

หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์(MEDIA) อตัราส่วนผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อสินทรัพย ์(CRA) มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกันกับอัตราส่วน Tobins’Q อัตราส่วนผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (CRS) และ

อตัราส่วนความเป็นผูถื้อหุ้นห้าอนัดบัแรก (TOP5)  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัราส่วน Tobins’Q ท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ค่าสถิติ F-statistic เท่ากบั 1.843 และค่า Adjusted R-squared เท่ากบั 0.332 

TOBINQMEDIA = 2.797 + 0.000001ICR - 0.794CDCR - 0.001CFA + 7.714CRA - 0.201CRS + 0.001QE - 2.884TOP5 + ε 

                                            (0.449)            (0.063)          (0.050)         (0.003*)       (0.000*)       (0.905)      (0.012*) 

 

หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ (TOUR) อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีสินหมุนเวียน (CDCR) 

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัราส่วน Tobins’Q และ อตัราส่วนผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อสินทรัพย ์

(CRA) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราส่วน Tobins’Q ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ค่าสถิติ    

F-statistic เท่ากบั 12.930 และค่า Adjusted R-squared เท่ากบั 0.526 

TOBINQTOUR = 0.398 - 0.0002ICR - 0.708CDCR - 0.015CFA - 1.279CFS + 13.939CRA + 0.181CRS + 0.0002QE + 0.339TOP5 + ε 

                                         (0.146)         (0.021*)         (0.789)        (0.074)         (0.000*)         (0.563)         (0.947)          (0.488)  

        

หมวดธุรกิจการแพทย ์(HEALTH) ไม่มีตวัแปรอิสระใดมีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วน Tobins’Q ท่ีระดบันยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ค่าสถิติ F-statistic เท่ากบั 1.843 และค่า Adjusted R-squared เท่ากบั 0.056 

TOBINQHEALTH = 0.510 + 0.00017ICR - 0.16CDCR - 0.028CFA + 3.307CFS + 1.494CRS - 0.043QE + 0.843TOP5 + ε 

                                             (0.072)          (0.731)         (0.540)         (0.364)         (0.580)       (0.534)         (0.387) 
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หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS) ไม่มีตวัแปรอิสระใดมีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วน Tobins’Q ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ค่าสถิติ F-statistic เท่ากบั 0.623 และค่า Adjusted R-squared เท่ากบั -0.035 

TOBINQTRANS = 0.844 + 0.002ICR - 0.038CDCR + 0.007CFA - 1.291CFS + 1.578CRA - 0.753CRS - 0.008QE + 1.103TOP5 + ε 

                                           (0.085)        (0.798)            (0.386)         (0.288)        (0.546)         (0.423)        (0.371)        (0.500)         

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

     การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนกระแสเงินสดและอตัราส่วนความเป็นผูถื้อหุ้นห้าอนัดบัแรกท่ีมีต่อ

มูลค่าของหลกัทรัพย ์(Tobins’Q ratio) ของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ระหวา่งปี พ.ศ. 2549 ถึง ปี พ.ศ. 2558  รวมทั้งหมด 63 บริษทั พบวา่  

     อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักับอตัราส่วน Tobins’Q ของ

หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพาณิชยอ์ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ กล่าวคือกระแสเงินสดจาํนวนมากเม่ือเทียบกบัดอกเบ้ีย 

แสดงถึงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของกิจการในการจ่ายดอกเบ้ีย ทาํใหอ้ตัราส่วน Tobins’Q ท่ีแสดงถึงมูลค่า

ของกิจการเพ่ิมข้ึน สอดคลอ้งกบัผลงานการศึกษาก่อนหนา้น้ีของ จินตนา โลหิตหาญ (2555) 

     อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีสินหมุนเวียน มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัราส่วน Tobins’Q 

ของหลกัทรัพยท์ั้งกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจพาณิชยแ์ละการท่องเท่ียวและสันทนาการอย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ กล่าวคือ กระแสเงินสดท่ีมีจาํนวนมากเม่ือเทียบกบัหน้ีสินหมุนเวียนแสดงถึงสภาพคล่องของกิจการท่ี

สามารถชาํระหน้ีระยะสั้น และนาํไปลงทุนในสินทรัพยข์องกิจการ ทาํให้มูลค่าสินทรัพยร์วมของกิจการสูงข้ึน 

ส่งผลต่ออตัราส่วน Tobins’Q ลดลง 

     อตัราส่วนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัราส่วน 

Tobins’Q ของหลักทรัพย์ทั้ งกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ และไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วน Tobins’Q ของ

หลกัทรัพยแ์ต่ละหมวดธุรกิจ เน่ืองจากบางปี บางบริษทัไม่มีหน้ีสินระยะยาว หรือจ่ายเงินปันผล รวมถึงเงินสดจ่าย

สินทรัพยฝ่์ายทุน ทาํใหเ้ม่ือแบ่งแต่ละหมวดธุรกิจจึงไม่สะทอ้นถึงอตัราส่วน Tobins’Q 

     อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขายมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัราส่วน Tobins’Q ของหลกัทรัพย์

ทั้ งกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ และไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วน Tobins’Q ของหลกัทรัพยแ์ต่ละหมวดธุรกิจ 

เน่ืองจากบริษทัส่วนใหญ่จะมียอดขายของบริษทัมากกว่ากระแสเงินสด ทาํใหอ้ตัราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขาย

ของแต่ละบริษัทไม่แตกต่างกันมากนัก ทําให้เม่ือแบ่งแต่ละหมวดธุรกิจจึงไม่สะท้อนถึงอตัราส่วน Tobins’Q 

สอดคลอ้งกบัผลงานการศึกษาก่อนหนา้น้ีของ วิษณุ ภูมิพานิช (2553) 

     อตัราส่วนผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อสินทรัพยร์วม มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราส่วน Tobins’Q 

ของหลกัทรัพยท์ั้งกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์และหมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนา

การอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ กล่าวคือกระแสเงินสดเทียบกบัสินทรัพยร์วมมีจาํนวนมากแสดงถึงความสําเร็จใน

เปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดของกิจการ ทาํให้มูลค่าสินทรัพยร์วมของกิจการลดลง ส่งผลให้อตัราส่วน Tobins’Q 

เพ่ิมข้ึน สอดคลอ้งกบัผลงานการศึกษาก่อนหนา้น้ีของ ภณิดา สมบติัชยั (2555) 
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     อตัราส่วนผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อส่วนของผูถื้อหุ้น มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับอตัราส่วน 

Tobins’Q ของหลกัทรัพยท์ั้ งกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

กล่าวคือ กิจการมีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดเพ่ือนาํมาจ่ายผลตอบแทนให้ผูถื้อหุน้ สะทอ้นใหเ้ห็นถึง

การดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดผลตอบแทนคุม้ค่ากบัองคก์ร ถา้อตัราส่วนผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสด

ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นนอ้ยลง เป็นผลจากส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึน จะทาํให้มูลค่าสินทรัพยร์วมนอ้ยลง ส่งผลต่อ

อตัราส่วน Tobins’Q เพ่ิมข้ึน สอดคลอ้งกบัผลงานการศึกษาก่อนหนา้น้ีของวิษณุ ภูมิพานิช (2553)  

     อตัราส่วนคุณภาพกาํไรมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราส่วน Tobins’Q ของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ

พาณิชยอ์ย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ กล่าวคือ กระแสเงินสดเม่ือเทียบกบักาํไรมีจาํนวนมาก แสดงว่ากระแสเงินสดเกิด

จากกาํไรจากการดาํเนินงานจริง ไม่ไดเ้กิดจากการกิจกรรมอ่ืน ทาํให้สินทรัพยร์วมดา้นลูกหน้ีการคา้หรือสินคา้

คงเหลือลดลง แสดงว่ามูลค่าสินทรัพยร์วมจะนอ้ยลงเช่นเดียวกนั ส่งผลใหอ้ตัราส่วน Tobins’Q เพ่ิมข้ึน สอดคลอ้ง

กบัผลงานการศึกษาก่อนหนา้น้ีของ จตุรพร กาญจนบุตร (2555) และ ไพบูลย ์รอบคอบ (2546) 

     อตัราส่วนผูถื้อหุ้นห้าอนัดบัแรก มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัราส่วน Tobins’Q ของหลกัทรัพย์

หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพอ์ย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ กล่าวคือ สัดส่วนของผูถื้อหุน้หา้อนัดบัแรกมีจาํนวนมากเม่ือ

เทียบกบัสัดส่วนของผูถื้อหุน้ทั้งหมด แสดงว่าสิทธิในการคดัสรรผูบ้ริหารองคก์รข้ึนอยูก่บัคนกลุ่มหน่ึงเพียงเท่านั้น 

นโยบายหรือการดาํเนินงานต่างๆไม่เกิดความอิสระ สะทอ้นผา่นทางอตัราส่วน Tobins’Q ท่ีลดลง 

     โดยสรุปผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนกระแสเงินสด อตัราส่วนความเป็นผูถื้อหุ้นห้าอนัดบั

แรก และอตัราส่วน Tobins’Q ดงัตารางท่ี 4 

 

ตารางที ่4 สรุปผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนกระแสเงินสด อตัราส่วนผูถื้อหุน้หา้อนัดบัแรก และ

อตัราส่วน Tobins’Q 

 

VARIABLES SERVICES COMMO HEALTH MEDIA TOUR TRANS 

ICR   
 

        

CDCR          

CFA            

CFS            

CRA          

CRS           

QE            

TOP5            

+ หมายถึงตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัตวัแปรตาม 

-  หมายถึงตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัตวัแปรตาม 

วา่ง หมายถึงตวัแปรอิสระไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม 
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ข้อเสนอแนะ 

 

     การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างของอตัราส่วนกระแสเงินสดและอตัราส่วนความเป็นผูถื้อหุน้ห้าอนัดบัแรกท่ีมี

ต่อมูลค่าของหลกัทรัพย ์(Tobins’Q) ของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ สามารถสรุปขอ้เสนอแนะได ้ดงัน้ี 

     1. ผูบ้ริหารหรือนักลงทุนควรให้ความสําคัญกบัอตัราส่วนความสามารถในการชําระหน้ีสินหมุนเวียนและ

อตัราส่วนผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อสินทรัพย  ์เพราะผลจากงานวิจยัน้ี สามารถนําอตัราส่วนดงักล่าวไปใช้

คาดการณ์มูลค่าหลกัทรัพยข์องหมวดธุรกิจพาณิชย ์หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพแ์ละและหมวดธุรกิจการท่องเท่ียว 

มากกว่าอตัราส่วนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานและอตัราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขาย 

เพราะทั้งสองอตัราส่วนไม่มีผลต่อมูลค่าหลกัทรัพย ์

     2. ผลการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นประโยชน์ต่อกิจการ ทาํให้ตระหนกัถึงความสาํคญัและประโยชน์ของงบการเงินท่ี

ถูกตอ้งและครบถว้น เพ่ือนาํไปใชพิ้จารณาความสามารถในดา้นต่างๆ ของกิจการโดยเฉพาะนกัลงทุน สามารถนาํ

ขอ้มูลดงักล่าวไปใชใ้นการวิเคราะห์ และตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือสร้างผลตอบแทนได ้

     3. สาํหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ทาํใหน้กัลงทุนทราบขอ้มูลเพียงส่วนหน่ึง

เท่านั้น ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ อตัราแลกเปล่ียน นโยบายการเงิน 

เป็นตน้ เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจในการลงทุน 
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การศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการใช้บริการด้าน  KTB netbank  

ผ่านธนาคารกรุงไทยสาขากระนวน 

A Study of Expectation and Perception of Service Quality of Ktb Netbnak 

Service through Krung Thai Bank 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทย 

สาขากระนวน จงัหวดัขอนแก่น โดยใชแ้บบสอบถามตามแนวคิดของ “SERVQUAL”  5  ดา้น ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ 

ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้และดา้นความเป็นรูปธรรม

ในการบริการ จาํนวน 21 ขอ้ ใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) 7 ระดบั เป็นมาตรวดั มีกลุ่มตวัอย่างจาํนวน120  

ตวัอย่าง และเปรียบเทียบช่องว่าของความแตกต่างและวิเคราะห์ระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ ผลการศึกษาพบว่า

มีช่องว่างท่ีการรับรู้คุณภาพของบริการตํ่ากว่าความคาดหวงัในคุณภาพการบริการอย่างมีนยัสาํคญัทั้ง  5 ดา้นจาํนวน 7 

ขอ้  และขอ้ท่ีเหลือการรับรู้ในคุณภาพบริการไม่แตกต่างกบัความคาดหวงั จึงไดเ้สนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางการปรุง

คุณภาพการบริการต่อไป 

 

คาํสาํคัญ: ความคาดหวัง, การรับรู้, คุณภาพการให้บริการ 

 

Abstract 

The objectives of this study were to investigate the expectations and the perceptions of the service quality of  

Kungthai Bank, which is located in Kranuan District, Khonkaen  Provinces. “Questionnaires survey of 120  

samples based on the concept of  SERVQUAL” were used to measure the service quality in 5 dimensions, 

Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy and Tangible total of  21 items with Likert Scale of seven 

levels. These  results found that the means of the perception and expectation of service quality were significantly 

different in 9 items of all 5 dimensions. From the items that were differed must take into consideration 

dimensions to improve the services of the bank as a whole.  

Keywords: Expected, Perceptual, Service quality 
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1. บทนํา 
 

     ในปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจาํวนัมากยิ่งข้ึน เน่ืองมาจากการตอบสนองความ

ตอ้งการของมนุษยท่ี์ชอบความสะดวกสบาย รวดเร็ว และการนาํเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการทาํธุรกรรมทางการเงินนั้น

เป็นการเพ่ิมความสะดวกให้ผูบ้ริโภคไดมี้โอกาสเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีมากยิ่งข้ึนและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จดัการลูกคา้มากข้ึน และเพ่ือใหลู้กคา้มีความพึงพอใจในการใหบ้ริการและเกิดความสนใจทีจะใชบ้ริการเราควรมุ่งเนน้

ในด้านคุณภาพการบริการเพ่ือให้ตรงตามความคาดหวงัของลูกค้า Parasuraman et al.(1990) กล่าวว่า คุณภาพการ

บริการนั้นข้ึนอยู่กบัความคาดหมาย และการรับรู้ของผูรั้บบริการท่ีเกิดข้ึนจริง เน่ืองจากเม่ือไดรั้บขอ้มูลข่าวสารก็เกิด

ความคาดหวงัข้ึนเม่ือไดรั้บบริการแลว้ผูใ้ชบ้ริการรู้สึกเกินความคาดหวงั จะถือว่าบริการนั้นมีคุณภาพ และนอกจากน้ี 

Parasuraman et al.(1990) ยงัไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีสําคญัในแต่ละดา้น ดงัน้ี ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองต่อ

ลูกคา้ ดา้นการใหค้วามเช่ือมนั ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ และดา้นความเป็นรูปธรรม 

     จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงสนใจถึงเร่ืองการรับรู้คุณภาพการให้บริการและความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมีต่อการ

ใชบ้ริการ KTB netbank ผ่าน ธนาคารกรุงไทย  สาขากระนวน  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคาดหวงัและการการ

รับรู้ในคุณภาพการให้บริการดา้น KTB netbank  ใชก้ารวดัคุณภาพแบบ SERVQUAL ซ่ึงผลท่ีไดส้ามารถนาํมาพฒันา

คุณภาพการใหบ้ริการและปรับปรุงคุณภาพการบริการดา้นการใหบ้ริการดา้น KTB netbank ของธนาคารกรุงไทย สาขา

กระนวน  ใหดี้ยิ่งข้ึนไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1  แนวคิดทฤษฎ ีเกีย่วกบัความคาดหวงั     

     สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความคาดหวงัลูกคา้ในการใช้บริการต่อการประเมิน

คุณภาพการใหบ้ริการ ซ่ึงมีอยู ่4 ปัจจยั ดงัน้ี 

     1. Word of mouth communication หรือการบอกปากต่อปาก เป็นปัจจัยอันดับแรกท่ีมีผลต่อการสร้างความ

คาดหวงัของลูกคา้ในการใช้บริการซ่ึงถือไดว้่าเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งยากไม่สามารถทดลองได้ จึงทาํให้มีความเส่ียง 

ดงันั้นลูกคา้ท่ีจะมาใชบ้ริการจะตอ้งสืบหาขอ้มูลโดยการสอบถามจากลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีเคยมาใชบ้ริการนั้นๆมาก่อน 

ไม่วา่จะเป็น เพ่ือน ญาติพ่ีนอ้ง หรือบุคคลอ่ืนๆ เป็นตน้ 

     2. Personal needs and preferences จะเป็นความตอ้งการส่วนตวั จากรสนิยมท่ีมีผลมากจาก สภาพแวดลอ้มต่างๆ

ของแต่ละบุคคล เช่น ครอบครัว ระดบัการศึกษา ประเพณี และวฒันธรรม เป็นตน้ 

     3. Past experience ซ่ึงจะเป็นประสบการณ์ท่ีผา่นมา สะสมมาเร่ือยๆจนถึงปัจจุบนั 

      4. External communication จะเป็นการส่ือสารขอ้มูลใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ผา่นช่องทางต่างๆ เพ่ือใหลู้กคา้รับรู้

ถึงขอ้มูลท่ีส่ือสารออกไป ซ่ึงจะเป็นการทาํให้ลูกคา้เกิดความคาดหวงัและตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการก่อนการ

ใชบ้ริการนั้นๆจริงๆ เช่น การลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้ 
 

2.2 แนวคิดทฤษฎี เกีย่วกบัคุณภาพบริการ  

      Parasuraman et al. (1990) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการ พบวา่ ในการประเมินคุณภาพของการบริการ

นั้นเกิดข้ึนจากการบริการท่ีผูรั้บบริการและการรับรู้ของผูรั้บบริการรับรู้เองซ่ึงเป็นการกาํหนดปัจจยัพ้ืนฐานท่ี

ผูรั้บบริการใชใ้นการวดัคุณภาพการใหบ้ริการ 
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เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการบริการ หรือท่ีเรียกวา่ “SERVQUAL” ซ่ึงมี 5 ดา้นดงัน้ี 

     1. ความน่าเช่ือถือหรือไวใ้จได ้(Reliability) เป็นความสามารถในการใหบ้ริการตรงตามสญัญาท่ีใหไ้ว ้

     2. การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) ตอบสนองความต้องการของผูรั้บบริการได้อย่างเต็มท่ีและ

ทนัท่วงที 

     3. การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) ผูใ้ห้บิการจะตอ้งแสดงให้เห็นถึงทกัษะความรู้ ความชาํนาญและ

ความสามารถในการใหบ้ริการ 

     4. การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผูรั้บบริการ โดยคาํนึงถึงความตอ้งการ

ท่ีแตกต่างตามลกัษณะของแต่ละบุคคล 

     5. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึงความสามารถในการใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการนัน่รวมถึง

ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 
 

2.3 แนวคิดทฤษฎี เกีย่วกบัความพงึพอใจในการบริการ 

     2.3.1 ความหมายของความพงึพอใจ  

     ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย ์(2554) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในอดีต ท่ีมี

ผลต่อความรู้สึกทั้งในทางบวกและทางลบ ซ่ึงเป็นผลมาจากการกระทาํ หรือการส่ือสารของผูใ้หบ้ริการ ท่ีส่งไปยงั

ผูรั้บบริการ หากผูรั้บบริการไดรั้บบริการตรงตามท่ีคาดหวงั กจ็ะเกิดความพึงพอใจ  

     ดงันั้นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจเกิดจากความรู้สึกของผูใ้ชบ้ริการโดยเปรียบเทียบจากการรับรู้และความ

คาดหวงัต่อบริการท่ีเกิดข้ึนในแต่ละคร้ังของการใชบ้ริการท่ีสร้างทศันะคติท่ีดีต่อการใชบ้ริการจนกลบัมาใชบ้ริการ

ซํ้าอกคร้ัง 

     2.3.2 ความสําคัญของความพงึพอใจต่อการบริการ 

     1. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ จะเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพของการบริการ  

     2. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นตวัแปรท่ีสําคญัในการประเมินคุณภาพบริการของกิจการนั้นๆ 3) ความ         

พึงพอใจของผูใ้หบ้ริการ จะเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพและความสาํเร็จของงานบริการ  

     2.3.3 การวดัความพงึพอใจ 

     Kotler and Keller (2012) ไดอ้ธิบายว่า ความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ เกิดจากความรู้สึกของผูรั้บบริการ ท่ีเกิด 

จากการคาดหวงัต่องานบริการท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถทาํไดห้ลายวิธี  

     1. การใชแ้บบสอบถามในการถามถึงความพึงพอใจในดา้นต่างๆ  

     2. การสงัเกต ใชก้ารสงัเกตพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่ง ลกัษณะการพูดคุย ท่าทาง กริยา  

     3. การสัมภาษณ์ เป็นการลงพ้ืนท่ีไปสอบถามกลุ่มตวัอย่าง โดยในการสัมภาษณ์แต่ละคร้ัง จะตอ้งมี การเตรียม

คาํถาม วางแผนล่วงหนา้ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด 

 

3. วธีิการศึกษา 

3.1 การศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้าที่มต่ีอการใช้บริการ KTB netbank ผ่าน

ธนาคารกรุงไทย สาขากระนวน จงัหวดัขอนแก่น 
 

     1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ ประชากรกลุ่มผูท่ี้ใชบ้ริการดา้น KTB netbank ผา่นธนาคารกรุงไทย

สาขากระนวน จงัหวดัขอนแก่น ทั้งหมด 1,120  ราย ซ่ึงเป็นขอ้มูลสถิติท่ีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการดา้น KTB netbank  
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ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2560 คํานวณกลุ่มตวัอย่างจากสูตรของ Cochran อ้างโดย Barlett, Kotrlik and 

Higgins (2001) ในการคาํนวณขนาดตวัอย่างแบบตวัแปรต่อเน่ืองและการปรับสูตรเม่ือขนาดกลุ่มตวัอย่างเกิน 5 % 

ของประชากร ดงัสมการท่ี 1 และ 2 ดงัน้ี 

 

                                                                𝑛𝑛0 =  (𝑡𝑡)2∗(𝑠𝑠)2

(𝑑𝑑)2
      (1) 

 

                                                            𝑛𝑛0 = 𝑛𝑛0
(  1+ 𝑛𝑛0/ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛      )

      (2) 

สมการท่ี (1) และ (2) การคาํนวณจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

                         ไดก้ลุ่มตวัอยา่งมา 120  ตวัอยา่ง การศึกษาน้ีเก็บตวัอยา่งแบบสะดวก ( Convinient Sampling) 

     2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพบริการ โดยส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั

ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลเร่ืองความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อการใชบ้ริการดา้น 

KTB netbank ผา่นธนาคารกรุงไทย สาขากระนวน  และส่วนท่ี 3 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการ

บริการของลูกคา้ท่ีมีต่อการใชบ้ริการดา้น KTB netbank ผา่นธนาคารกรุงไทย สาขากระนวนโดยส่วนท่ี 2 และส่วน

ท่ี 3 สร้างข้ึนตามแบบสอบถามของ  Zeithaml,Bitner & Gremler (2013) คือ เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า “SERVQUAL” เพ่ือ

ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวดัระดบัคุณภาพการบริการซ่ึงประกอบดว้ย 5 ดา้น จาํนวน 21 ขอ้ โดยแบ่งเป็นดา้นความ

เป็น ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ (Reliability) จาํนวน 4 ขอ้ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) จาํนวน 

4 ขอ้ ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) จาํนวน 4 ขอ้ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) และดา้น

ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles)  จาํนวน 4 ขอ้ ดงัตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 ความหมายคุณภาพการบริการ จาํนวน 21 ขอ้ 

ความหมายคุณภาพการบริการ ความหมายคุณภาพการบริการ 

1.เม่ือสญัญาวา่จะทาํบางส่ิงธนาคารทาํไดต้ามเวลากาํหนด  12.พนกังานสามารถแกปั้ญหาของลูกคา้ได ้        

2.เม่ือลูกคา้มีปัญหาธนาคารมีความสนใจและแกไ้ขจริงจงั  13.ลูกคา้รู้สึกวา่ไดรั้บการบริการเป็นพิเศษ  

3.ธนาคารไดด้าํเนินการดีท่ีสุดตั้งแต่การบริการคร้ังแรก       14.ธนาคารไดใ้หบ้ริการตามเวลาท่ีไดส้ญัญาไว ้                     

4.ธนาคารไดใ้หบ้ริการตามเวลาท่ีไดส้ญัญาไว ้                     15. พนกังานเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ 

5. พนกังานธนาคารไดเ้คยบอกวา่ใหบ้ริการเม่ือใด        16. พนกังานมีการแจง้ขอ้มูลกบัลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ 

6. พนกังานธนาคารใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่งรวดเร็ว      17. พนกังานสามารถตอบคาํถามลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ความหมายคุณภาพการบริการ ความหมายคุณภาพการบริการ 

7.พนกังานธนาคารมีความเตม็ใจท่ีจะช่วยลูกคา้       18. รูปแบบเวบ็ไซตมี์ความทนัสมยัน่าสนใจ 

8.พนกังานพร้อมท่ีจะตอบสนองความตอ้งการลูกคา้  19. รูปแบบเวบ็ไซตมี์ความง่ายต่อการใชง้าน 

9.พนกังานทาํใหลู้กคา้รู้สึกปลอดภยัใชก้ารใชบ้ริการ 20. พนกังานมีการแต่กายท่ีสุภาพ ดูเรียบร้อย น่าเช่ือถือ 

10.พนกังานทาํใหเ้ช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ        21. ธนาคารมีขอ้มูลเน้ือหาท่ีครบถว้น และน่าสนใจ 

11.พนกังานธนาคารใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ 
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     แบบสอบถามใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) เป็นมาตรวดั โดยกาํหนดรูปแบบออกเป็นระดบั

ความคิดเห็น 7 ระดบั ตั้งแต่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  เห็นดว้ย ดว้ยเล็กนอ้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ยเล็กนอ้ย ไม่เห็นดว้ย และ

ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เพ่ือสามารถบอกถึงระดบัทศันคติได ้ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 และ 3 มี

ค่าสัมประสิทธ์อัลฟาของครอนบัค คือ 0.933 ในส่วนท่ี 2 ของแบบสอบถาม  และ  0.984 ในส่วนท่ี 3  ของ

แบบสอบถาม 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) แลว้นําค่าเฉล่ียมาแปลผลเป็น

ระดบัความคิดเห็นตามค่าเฉล่ียแบบอตัรภาคชั้นของความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมี

ต่อธนาคารกรุงไทย สขากระนวน จงัหวดัขอนแก่น (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ระดบัความคิดเห็นแบ่งตามช่วงคะแนน 

คะแนนเฉลีย่ แปลผล 

1.00-1.86 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

1.87-2.72 ไม่เห็นดว้ย 

2.73-3.58 ไม่เห็นดว้ยเลก็นอ้ย 

3.59-4.44 ไม่แน่ใจ 

4.45-5.30 

5.31-6.16 

6.17-7.00 

เห็นดว้ยเลก็นอ้ย 

เห็นดว้ย 

เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     เป็นการประเมินจากผลการตอบแบบสอบถามโดยผูศึ้กษาไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามมา

วิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผล ทั้งหมด 2 ประเดน็คือ ความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการ และ 

การรับรู้ของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการของพนกังานดา้น KTB netbank ธนาคารกรุงไทย สาขากระนวน 

จงัหวดัขอนแก่น 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 

     กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีคือกลุ่มผูท่ี้ใชบ้ริการดา้น KTB netbank ผา่นธนาคารกรุงไทยสาขากระนวน 

จงัหวดัขอนแก่น โดยมีวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ซ่ึงผูศึ้กษาไดใ้หลู้กคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการดา้น KTB netbank ไดต้อบ

แบบสอบถาม จาํนวน 120 คน โดยใชวิ้ธีการวดัคุณภาพแบบ “SERVQUAL” สอบถามขอ้มูลทัว่ไป ของลูกคา้

ประกอบไปดว้ย  เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ลกัษณะธุรกรรม KTB netbank  ระยะเวลา

ท่ีใช ้จาํนวนคร้ังเฉล่ียในการทาํธุรกรรม  ดงัรูปท่ี 1  
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รูปที่ 1  แสดงร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามในส่วนของขอ้มูลทัว่ไป 

 

     การตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้มาใชบ้ริการดา้น KTB netbank ท่ีธนาคารกรุงไทย สาขากระนวน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 31- 40 ปี  ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพรับราชการและพนกังาน

รัฐวิสาหกิจมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ธุรกรรมท่ีลูกคา้ทาํผา่น KTB netbank ส่วนใหญ่เป็นการ

โอนเงิน มีระยะเวลาท่ีเร่ิมใชบ้ริการคือ 3 ปีจาํนวนคร้ังท่ีทาํธุรกรรมต่อสปัดาห์โดยเฉล่ีย 4 – 6 คร้ัง/สปัดาห์ 
 

4.2  ผลการศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการรายด้าน 

    ผลการศึกษา พบวา่ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ KTB netbank ของธนาคารกรุงไทย สาขากระนวนจงัหวดัขอนแก่น คือ เพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 67.5 อาย ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.2 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.2 ประกอบ

อาชีพรับราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.8  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 

คิดเป็น ร้อยละ 35  ส่วนใหญ่ใชบ้ริการดา้นโอนเงิน คิดเป็นร้อยละ 84.2 ใชบ้ริการระยะเวลา 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 

32.5 และ ลูกคา้ใชบ้ริการในการทาํธุรกรรม4 – 6 คร้ัง/สปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 42.5  

     ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการท่ีดีของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทย สาขากระนวน จงัหวดัขอนแก่น  

มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยเทียบกบัช่วงคะแนนท่ีระดบัความคิดเห็นแบบค่าเฉล่ียแบบอนัตรภาคชั้นตาม

ความหมายดงัตารางท่ี 2 พบวา่ ระดบัความคาดหวงัในคุณภาพการบริการท่ีดีของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทย สาขา

กระนวน จงัหวดัขอนแก่น ในทุกดา้น มีคะแนนเฉล่ีย 6.17-7.00 หมายถึงเห็นดว้ยอย่างยิ่ง แสดงว่าลูกคา้มีความ

คาดหวงัในคุณภาพการบริการตามท่ีระบุไวท้ั้ ง 21 ข้อ และการรับรู้ในคุณภาพการบริการท่ีดีของลูกคา้ท่ีมีต่อ

ธนาคารกรุงไทย สาขากระนวน จงัหวดัขอนแก่น มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยเทียบกบัช่วงคะแนนท่ีระดบั
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ความคิดเห็นแบบค่าเฉล่ียแบบอนัตรภาคชั้นตามความหมายดงัตารางท่ี 2 พบว่าระดบัการรับรู้ในคุณภาพบริการท่ีดี

ของลูกคา้ มีคะแนนเฉล่ีย 6.17-7.00 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่งในทุกดา้น  ยกเวน้ขอ้2,ขอ้ท่ี 4,ขอ้ท่ี6,ขอ้ท่ี8ขอ้,ท่ี10,

ขอ้ท่ี 12,ขอ้ท่ี 14,ขอ้ท่ี 16,ขอ้ท่ี19ตามตารางท่ี 1พบว่าระดบัการรับรู้ในคุณภาพการบริการ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 

5.31-6.16 ซ่ึงหมายลูกคา้เห็นดว้ย ดงัรูปท่ี 2    

 

 
หมายถึงความคาดหวงั  หมายถึงการรับรู้ 

รูปที่ 2  กราฟแสดงความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการ KTB netbank ของลูกคา้ท่ีมีต่อ

ธนาคารกรุงไทย สาขากระนวน  
 

4.3  ผลการศึกษาความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการรายด้าน 

ตารางที่ 3 ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการรายดา้น 

คุณภาพการบริการ 

รายด้าน 

ความคาดหวงั 

(E) 

การรับรู้ 

(P) 
E-P 

Sig. 

(1-tailed) 
แปรผล 

ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) 6.51 6.11 0.40 0.000* E  > P 

ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) 6.52 6.11 0.41 0.000* E  > P 

ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) 6.54 6.13 0.41 0.000* E  > P 

ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) 6.52 6.08 0.44 0.000* E  > P 

ดา้นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 6.54 6.26 0.28 0.000* E  > P 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

     จากตารางท่ี 3  แสดงให้เห็นถึงค่าเฉล่ียของความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการ

บริการแต่ละดา้นของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทย สาขากระนวน เม่ือนาํค่าเฉล่ียของแต่ละดา้นมาเปรียบเทียบความ

แตกต่าง พบว่ามีความคาดหวงัมากกว่าการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้าท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทย สาขา

กระนวนทั้ง 5 ดา้น อยา่งชดัเจน 
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4.4 การอภิปรายผล 

     ผลการศึกษาของความคาดหวงัในคุณภาพการบริการท่ีดีของลูกคา้ท่ีต่อธนาคารกรุงไทย สาขากระนวน พบว่า

ข้อมูลในส่วนของค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นในเร่ืองความคิดเห็นในเร่ืองความคาดหวงัในคุณภาพการ

ให้บริการในดา้นการให้บริการดา้น Ineterner banking โดยเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นกบั

ความคิดเห็นท่ีบ่งตามช่วงคะแนนเฉล่ียแบบอนัตรภาคชั้น พบว่า ระดบัความคาดหวงัในคุณภาพการบริการดา้นการ

ให้บริการ Ineterner banking ลูกคา้เห็นดว้ยอย่างยิ่งท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย  6.17-7.00   ในทุกขอ้และระดบัการรับรู้ใน

คุณภาพการบริการดา้น KTB netbank ของธนาคารกรุงไทย สาขากระนวน ลูกคา้เห็นดว้ยอย่างยิ่งท่ีระดบัคะแนน

เฉล่ีย  6.17-7.00 ในทุกขอ้ ยกเวน้ ขอ้ท่ี 2 ธนาคารกรุงไทย สขากระนวน มีการประมวลผลท่ีถูกตอ้งและแม่นยาํใน

คร้ังแรกท่ีดาํเนินการ ,ขอ้ท่ี 4 ธนาคารกรุงไทย สาขากระนวนควรมีการบนัทึกขอ้มูลลูกคา้อย่างถูกตอ้งตั้งแต่คร้ังแรก

โดยไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาด ,ขอ้ท่ี 6 พนกังานธนาคารกรุงไทย สาขากระนวน มีการเตรียมความพร้อมในการใชร้ะบบ 

KTB Netbank สามารถให้คาํแนะนาํและให้คาํปรึกษาแก่ท่านได,้ ขอ้ท่ี  8 พนกังานธนาคารกรุงไทย สาขากระนวน 

ไดมี้การแจง้ข่าวสารหรือแนะนาํดา้นการเงินใหแ้ก่ท่านท่ีใชบ้ริการ KTB netbank อย่างสมํ่าเสมอและมีความพร้อมท่ี

จะสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้, ขอ้ท่ี 10 พนกังานธนาคารกรุงไทย สาขากระนวน ทาํใหท่้านเช่ือมัน่ในระบบ 

KTB Netbank ท่ีตอบสนองความตอ้งการและประมวลผลไดอ้ย่างแม่นยาํ , ขอ้ท่ี 14 พนกังานธนาคารกรุงไทย สาขา

กระนวน ให้บริการด้วยความเอาใจใส่แก่ท่าน และบริการอย่างเต็มท่ี,ข้อท่ี 16 พนักงานธนาคารกรุงไทย สาขา

กระนวน ไดมี้การแจง้ข่าวสารหรือแนะนาํดา้นการเงินให้แก่ท่านอย่างสมํ่าเสมอ ผ่าน ระบบ KTB netbank,ขอ้ท่ี 19 

เวบ็ไซตแ์ละ Application  ของธนาคารกรุงไทย มีการออกแบบท่ีเขา้ใจง่ายต่อการใชง้านและน่าใช ้ซ่ึงลูกคา้เห็นดว้ยท่ี

ระดบัคะแนนเฉล่ีย 5.31-6.16 พบวา่ความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการแต่ละดา้น

ของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทย สาขากระนวน เม่ือนาํค่าเฉล่ียของแต่ละดา้นมาเปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่ามี

ความคาดหวงัมากกว่าการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทย สาขากระนวนในทุกดา้น ซ่ึง

หมายถึงมีช่องวา่งคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้น  

 

5.สรุปผลการศึกษา  

 

     การศึกษาเร่ือง ความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทย สาขากระนวน 

สร้างข้ึนตามแบบสอบถามของ Zeithaml,Bitner & Gremler (2013) คือ เคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ “SERVQUAL” ซ่ึงได้

แบ่งคุณภาพการบริการออกเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ

ได ้ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้  ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ โดยมีคาํถาม

ทั้งหมด 21 ขอ้ ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาในส่วนของความคาดหวงัในคุณภาพการบริการท่ีดีของลูกคา้ท่ีมีธนาคารกรุงไทย 

สาขากระนวน ลูกคา้มีความคาดหวงัในคุณภาพการบริการตามท่ีระบุไวท้ั้ง 21 ขอ้ ส่วนของการรับรู้ในคุณภาพการ

บริการของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทย สาขากระนวน ลูกคา้มีการรับรู้ในคุณภาพการบริการตามท่ีระบุไวท้ั้งหมด

ยกเวน้ คุณภาพบริการท่ีลูกคา้เห็นดว้ยในเร่ือง การประมวลผลอยา่งถูกตอ้ง และบนัทึกขอ้มูลไม่ผิดพลาด มีการ

เตรียมความพร้อม ตอบสนองความตอ้งการต่อลูกคา้ได ้ สามารถแกไ้ขปัญหาลูกคา้ได ้ พนกังานใหบ้ริการดว้ยความ

เอาใจใส่ และแนะนาํขอ้มูลข่าวสารใหลู้กคา้อยา่งสมํ่าเสมอ 
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     ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับ รู้ในคุณ ภาพการบริการแต่ละด้านของลูกค้าท่ี มี ต่อ

ธนาคารกรุงไทย สาขากระนวน มีช่องว่างระหวา่งความคาดหวงักบัการรับรู้ในคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้นคือดา้น

ความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability)  ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness)  ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อ

ลูกคา้ (Assurance)  ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้( Empathy) ดา้นความเป็นรูปธรรม(Tangibles)ดงันั้นผูศึ้กษาจึงจดั

เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการเป็นโครงการเพ่ือปรับปรุงช่องวา่งคุณภาพการบริการใหส้ามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหดี้ยิ่งข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ  

 

จากผลการศึกษา พบวา่ระดบัความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมีต่อการใชบ้ริการ KTB netbank ผา่นธนาคารกรุงไทย สาขา

กระนวนมีมากกว่าระดับการรับรู้ในคุณภาพการให้บริการทุกดา้นผูศึ้กษาจึงมีความคิดเห็นว่าควรมีการศึกษา

แนวทางในการพฒันาคุณภาพการให้บริการใหมี้มากยิ่งข้ึนและสามารถนาํคุณภาพในการให้บริการไปปรับใชใ้น

การบริหารงานสาขาไดใ้ห้ตามความคาดหวงัของลูกคา้ จนไปถึงเกินความคาดหวงัของลูกคา้เพ่ือยกระดับการ

บริการดา้น Internet banking ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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Volality Estimation for the Stock Return of  Energy and Utilities Group 
นนทรัตน์  ชินนรเศรษฐ์1 สุรชัย จันทร์จรัส2 และพงษ์สุทธิ พืน้แสน3 

Nontharat Chinnoraset Surachai Chancharat and Pongsutti  Phuensane 
 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาการประมาณค่าความผนัผวนของผลตอบแทนในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานและสาธารณูปโภค โดยทาํการศึกษาหลกัทรัพย ์5 หลกัทรัพยท่ี์ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่  บริษทัผลิต

ไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) : EGCO, บริษทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน): GLOW, บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) : 

PTT, บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) : PTTEP, บริษทั ไทยออยส์ จาํกดั (มหาชน) : TOP 

ขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ โดยเป็นขอ้มูลราคาปิดรายวนัแรกของเดือนมกราคม 2555 ถึงราคา

ปิดรายวนัสุดทา้ยของเดือนธันวาคม 2559 รวมทั้งส้ิน 1,220 วนั ผลการทดสอบความคงท่ีของข้อมูลโดยวิธีการ

ทดสอบ Augmented Dickey Fuller (ADF Test) และวิธีการทดสอบ Phillips Perron Test (PP Test) พบว่าข้อมูล

ผลตอบแทนมีลกัษณะคงท่ี ในระดบั First Differencing  เลือกแบบจาํลองท่ีเหมาะสมเพียงรูปแบบเดียวสาํหรับแต่ละ

หลกัทรัพย ์โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาคือ เลือกรูปแบบจาํลองท่ีมีค่า Akaike Information Criterion (AIC) ตํ่าท่ีสุด โดย

ใช้ ARIMA GARCH, ARIMA GARCH-M และ ARIMA EGARCH  จากค่าความแตกต่างระหว่างค่าจริงและค่าท่ี

ประมาณไดต้ํ่าท่ีสุด เป็นผลการทดสอบแบบจาํลองท่ีมีความแม่นยาํในการพยากรณ์ แบบจาํลองหลกัทรัพย ์ EGCO 

ไดแ้บบจาํลอง AR(4) MA(5) และ GARCH-M (1,1) หลกัทรัพย ์GLOW ไดแ้บบจาํลอง AR(2) MA(3) และ GARCH 

(1,1) หลักทรัพย์  PTT ได้แบบจําลอง AR(5) MA(4) และ GARCH-M (1,1) หลักทรัพย์ PTTEP ได้แบบจําลอง 

AR(5) MA(4) และ GARCH-M (1,1) หลกัทรัพย ์TOP ไดแ้บบจาํลอง AR(4)  MA(5) และ GARCH-M (1,1)  

คาํสาํคัญ: แบบจาํลอง GARCH, ผลตอบแทนหลกัทรัพย์, ดัชนีตลาดหลกัทรัพย์ 
 

ABSTRACT 

The objective of this study was to estimation volatility for the Stock Return of  Energy and Utilities Group. The study 

conducted with 5 securities of  Energy and Utilities Group : Electricity Generating Public Company Limited (EGCO), 

Glow Energy Public Company Limited (GLOW),  PTT Public Company Limited (PTT), PTT Exploration and 

Production Public Company Limited (PTTEP), Thai Oil  Public Company Limited  (TOP). The data used in this study 

was secondary data. Data were collected by using the daily of stock returns which was the daily closing prices 

beginning from first week of January 2012 until last week of December 2016 including 1,220 days. The result of unit 

root test by Augmented Dickey Fuller (ADF Test) and Phillips Perron Test (PP Test) were found that the data of 5 

securities had stationary at the first differencing. It made the results had the same tendency and direction as the actual 

data by Akaike Information Criterion (AIC) by using ARIMA GARCH, ARIMA GARCH-M and ARIMA EGARCH 

 Model. For the stock returns of  EGCO, it got AR(4) MA(5) และ GARCH-M (1,1). GLOW AR(2) MA(3) and 

GARCH (1,1). PTT got AR(5) MA(4) and GARCH-M (1,1). PTTEP got AR(5) MA(4) and GARCH-M (1,1). TOP 

got AR(4) MA(5) and GARCH-M (1,1).  
Keywords: GARCH, Stock Return, SET Index 
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1.บทนํา 

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นท่ีสนใจของนักลงทุน จากมูลค่าตลาดหลกัทรัพยโ์ดยรวมเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประมาณ 15 ล้านล้านบาท ดชันี SET 50 มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดประมาณ 9 

ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนจากดัชนี SET 50 กลุ่มทรัพยากรร้อยละ 23 ของมูลค่าตลาดหลักทรัพย ์

รองลงมาเป็นกลุ่มบริการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 และกลุ่มธุรกิจการเงิน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของ

มูลค่าตลาดหลกัทรัพย ์โดยทั้ง 3 กลุ่มหลกัรวมแลว้สัดส่วนเป็นประมาณร้อยละ 65 จากดชันี SET 50 ดงันั้น

การเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงในหุ้นกลุ่มดงักล่าว โดยเฉพาะกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภคเป็นกลุ่มหลกัท่ี

มีความสําคญัต่อมูลค่าตลาดหลกัทรัพย ์โดยรวมย่อมมีผลกระทบต่อภาพรวมของตลาด (ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย, 2559) 

ตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค มีความผนัผวนตามสภาวะเศรษฐกิจโลก อุปสงค ์

อุปทาน และการเก็งกาํไรของนกัลงทุน ส่งผลให้การวเิคราะห์แนวโนม้ธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงตอ้งติดตาม

สถานการณ์เพื่อสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจุบนัให้ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงหุ้นในกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค

แบ่งตามลกัษณะของธุรกิจหลกัไดอ้อกเป็น 6 หมวด ไดแ้ก่ กลุ่มนํ้ ามนัและก๊าซ (PTG, PTT, PTTEP, SCN, 

SGP, SUSCO) กลุ่มโรงกลั่น (BCP, ESSO, IRPC, RPC, TOP) กลุ่มถ่านหิน (BANPU, EARTH, LANNA, 

TCC) กลุ่มไฟฟ้า (ABPIF, CKP, EGATIF, EGCO, GLOW, GPSC, RATCH, SCG)  กลุ่มพลงังานทดแทน 

(DEMCO, GUNKUL, SOLAR, SPCG, TAE) และกลุ่มอ่ืนๆ (AI, AKR, BAFS, EASTW, MDX, TTW) 

 ราคาพลงังานมีผลกระทบจากปัจจยัหลากหลาย มีความผนัผวนเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ เช่น นํ้ ามนัดิบ

มีแนวโน้มวา่อตัราการขยายตวัของอุปทานเพิ่มข้ึนสูงกว่าอตัราการขยายตวัของอุปสงค ์ส่งผลให้เกิดภาวะ

อุปทานนํ้ ามนัดิบลน้ตลาดทาํให้ราคานํ้ามนัดิบปรับตวัลดลง นอกจากน้ีกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ

มีผลต่อธุรกิจโดยรัฐบาลของหลายประเทศทัว่โลก เร่ิมปรับลดนโยบายอุดหนุนราคาพลงังานมีส่วนกดดนั

ใหอุ้ปสงคน์ํ้ ามนัสําเร็จรูปปรับตวัลดลง ประกอบกบัหลายประเทศทัว่โลกตระหนกัถึงการใชพ้ลงังานท่ีเป็น

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน จึงออกนโยบายสนบัสนุนการใชพ้ลงังานทดแทนเพื่อแกปั้ญหาโลกร้อน ทั้งใน

สหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือประเทศแถบเอเชียมีการบงัคบัสัดส่วนใช้เอทานอลในนํ้ ามนัเบนซินและไบโอ

ดีเซลในนํ้ามนัดีเซลเพิ่มข้ึน  

 การศึกษาคร้ังน้ีไดป้ระมาณค่าความผนัผวนของผลตอบแทนการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน

และสาธารณูปโภค จาํนวน 5 หลกัทรัพย ์นาํขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีทาํการศึกษามาทดสอบ unit root วิธีการ

ท ดส อบ  Augmented Dickey Fuller (ADF) และการท ดส อบ  Phillips Perron (PP) โดยใช้แบ บ จําลอง 

ARIMA GARCH, ARIMA GARCH-M และ ARIMA EGARCH จากทั้ง 3 แบบจาํลองพบว่าแบบจาํลองท่ี

ให้ค่าความแตกต่างระหว่างค่าจริงและค่าท่ีประมาณได้ตํ่าท่ีสุดเป็นแบบจาํลองท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในการ

ประมาณค่าความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนการเคล่ือนไหวของหลกัทรัพย ์นอกเหนือจากการวิเคราะห์สถานการณ์
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เศรษฐกิจซ่ึงมีประโยชน์ช่วยนกัลงทุนในการประกอบการตดัสินใจลงทุนเพื่อลดความเส่ียงในการลงทุนและ

จดัสรรการลงทุนไดเ้หมาะสม 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 2.1.1 การวเิคราะห์หลกัทรัพย์ 

 การวิเคราะห์หลกัทรัพย์เป็นกระบวนการเพ่ือค้นหามูลค่าท่ีแท้จริงหรือมูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐานของ

หลกัทรัพย ์โดยอาศยัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยน์ั้นท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะและการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวอยา่ง

เป็นระบบทั้งขอ้มูลในอดีตและการคาดการณ์ขอ้มูลในอนาคตของหลกัทรัพยน์ั้น เพ่ือประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงใน

ปัจจุบนัของหลกัทรัพย ์การวิเคราะห์หลกัทรัพยมี์ความสําคญัอย่างยิ่งในการตดัสินใจลงทุนเพราะการนาํมูลค่าท่ี

แทจ้ริงในปัจจุบนัของหลกัทรัพยไ์ปเทียบกบัราคาตลาดในปัจจุบนัของหลกัทรัพย ์จะทาํให้ผูล้งทุนตดัสินใจไดว้่า

ควรซ้ือหรือขายหลกัทรัพยน์ั้น  

 การตัดสินใจลงทุน พิจารณาได้จาก ถ้ามูลค่าท่ีแท้จริงหรือมูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐานในปัจจุบันของ

หลกัทรัพยสู์งกวา่ราคาตลาดในปัจจุบนัของหลกัทรัพยค์วรทาํการซ้ือหลกัทรัพย ์  เพราะราคาตลาดในปัจจุบนัยงัมี

ระดบัตํ่ากว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริง ถา้ซ้ือในวนัน้ีผูล้งทุนรับรู้ข่าวสารไม่เท่ากนัและเกบ็ไวข้ายในอนาคตท่ีเม่ือผูล้งทุนส่วน

ใหญ่รับรู้ขอ้มูลแลว้จะผลกัดนัใหร้าคาข้ึนไปอยู่ในระดบัมูลค่าท่ีแทจ้ริงหรือมูลค่าตามปัจจยัพ้ืนฐานในปัจจุบนัของ

หลกัทรัพยจ์ะทาํใหเ้กิดกาํไรได ้

 ถา้มูลค่าท่ีแทจ้ริงหรือมูลค่าตามปัจจยัพ้ืนฐานในปัจจุบนัของหลกัทรัพยต์ํ่ากว่าราคาตลาดในปัจจุบนัของ

หลกัทรัพย ์ควรทาํการขายหลกัทรัพย ์หรือไม่ซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นเพราะราคาตลาดในปัจจุบนัมีระดบัสูงกว่ามูลค่าท่ี

แทจ้ริง ในอนาคตผูล้งทุนส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลก็จะขายหลกัทรัพยอ์อกมามากจนทาํให้ระดบัราคาตลาดลดลงมา

ใกลก้บัมูลค่าท่ีแทจ้ริง ดงันั้นการขายหลกัทรัพยเ์สียก่อนในวนัน้ีในราคาตลาดในปัจจุบนัของหลกัทรัพยก์็อาจทาํ

กาํไรส่วนเกินได ้ถา้ราคาซ้ือมานอ้ยกวา่ราคาตลาดในปัจจุบนัของหลกัทรัพย ์

 การวิเคราะห์หลกัทรัพยมี์ความสําคญัในกระบวนการตดัสินใจลงทุนเพราะการวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์ป็น

กระบวนการซ่ึงมีวิธีคิดอย่างเป็นระบบในการคน้หาขอ้มูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล และประเมินผลขอ้มูล 

เพ่ือนาํไปสู่การระบุค่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงหรือมูลค่าตามปัจจยัพ้ืนฐานในปัจจุบนัของหลกัทรัพยท์าํให้กระบวนการ

ตดัสินใจน้ีมีเหตุผลส่งผลให้การลงทุนในตลาดหุ้น (ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน สถาบนักองทุนเพ่ือ

พฒันาตลาดทุน, 2554) 

  การวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์บ่งออก 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 

  (1) การวเิคราะห์หลกัทรัพย์โดยการใช้ปัจจยัพื้นฐาน (Fundamental Analysis)  

  การวิเคราะห์หลกัทรัพยต์ามแนวคิดน้ี พยายามหามูลค่าหลกัทรัพยท่ี์เหมาะสมท่ีผูล้งทุนควรจ่ายเงินลงทุน

หรือท่ีเรียกวา่ “มูลค่าท่ีแทจ้ริง” หรือ “มูลค่าตามทฤษฎี” เพ่ือนาํไปเปรียบเทียบกบัราคาหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาด

หรือ “ราคาตลาด” เพ่ือหาหลกัทรัพยท่ี์มีราคาท่ีไม่เหมาะสม ถา้ราคาตลาดตํ่ากวา่มูลค่าท่ีแทจ้ริง ผูล้งทุนจะตดัสินใจ

ซ้ือ ถา้ราคาตลาดสูงกวา่มูลค่าท่ีแทจ้ริง ผูล้งทุนจะตดัสินใจไม่ซ้ือหรือตดัสินใจขาย 
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  มูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์อาจคาํนวณไดจ้ากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับจากการลงทุนซ้ือ

หลกัทรัพยน์ั้น ในกรณีของหุน้ส่วนสามญั หากถือหลกัว่ากิจการจะดาํเนินต่อไปโดยไม่มีท่ีส้ินสุด ก็คือการถือว่าผู ้

ลงทุนจะไดรั้บเงินปันผลไปโดยตลอด หรือหากสมมติว่ามีการลงทุนในช่วงระยะเวลาหน่ึงแลว้ขายหุน้สามญัไป ผู ้

ลงทุนจะไดรั้บเงินปันผลและราคาหุน้ท่ีขายเม่ือส้ินสุดระยะเวลาลงทุน ในกรณีของตราสารหน้ี ผูล้งทุนหรือผูใ้ห้กู ้

จะไดรั้บดอกเบ้ียและราคาไถ่ถอนคืนตราสารหน้ีนั้นเม่ือส้ินสุดระยะเวลาลงทุน จะเห็นไดว้่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงของ

หลกัทรัพยต์ามแนวคิดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด ข้ึนกบัตวัแปรท่ีสาํคญัน้ี กระแสเงินสดท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ

ตลอดช่วงระยะเวลาลงทุน อตัราคิดลดท่ีใช้เพ่ือคาํนวณค่าของกระแสเงินสดรับให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน ซ่ึงตาม

หลกัการแลว้กคื็อ อตัราผลตอบแทนขั้นตํ่าท่ีผูล้งทุนตอ้งการ 

  ปัจจยัภายในบริษทัและปัจจยัภายนอกบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์เช่น แนวโนม้ผลกาํไรของบริษทั แนวโนม้

ภาวะอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจ การวิเคราะห์เพ่ือหามูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์จึงตอ้งวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน 

ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะอุตสาหกรรม และการวิเคราะห์บริษทั จึงพยากรณ์กระแสเงินสดท่ีผูล้งทุนจะ

ไดรั้บ และกาํหนดค่าอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงจากการลงทุน (จิรัตน ์สงัขแ์กว้, 2547) 

 (2) การวเิคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) 

  เป็นวิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์ท่ีใช้ข้อมูลระดับราคาหลักทรัพย์และปริมาณการซ้ือขายในอดีต

ประกอบการวิเคราะห์ โดยแสดงเป็นแผนภูมิชนิดต่างๆ หรือคาํนวณเป็นค่าทางคณิตศาสตร์ต่างๆ เพ่ือคาดหมาย

ราคาหรือแนวโน้มของราคาหลกัทรัพยน์ั้นในอนาคต โดยทัว่ไปการวิเคราะห์หลกัทรัพยท์างเทคนิคจะใช้เพ่ือ

ตดัสินใจเลือกจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสมในการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์รวมทั้งอาจใชเ้พ่ือดูการเคล่ือนไหวท่ีเป็นวฎั

จกัรระยะเวลายาวได ้

  การลงทุนในหลกัทรัพยใ์ดๆ จะใชก้ระบวนการวิเคราะห์ทางการเงินเพ่ือตอบคาํถาม 3 ขอ้ ไดแ้ก่ จะซ้ือ

(ขาย) อะไร จะซ้ือ (ขาย) เม่ือใด จะซ้ือแลว้ขายคืน (ขายแลว้ซ้ือคืน) เม่ือใด  

  การหาคาํตอบสาํหรับคาํถามแรกจะซ้ือ (ขาย) อะไร โดยทัว่ไปมกัจะใชวิ้ธีการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน โดย

พิจารณาถึงภาพรวมของระบบเศรษฐกิจโลกของประเทศ ภาวะอุตสาหกรรม ความสามารถในการแข่งขนั รวมถึง

ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของผูอ้อกหลกัทรัพย ์เป็นปัจจยัในการวิเคราะห์ ทั้งน้ีเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการ

พยากรณ์กระแสเงินสดของบริษัท เพ่ือท่ีจะได้กําหนดมูลค่าท่ีเหมาะสมในระยะยาว ว่าควรเป็นเท่าไร โดย

หลกัทรัพยท่ี์น่าสนใจลงทุนจะเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าท่ีแทจ้ริง (มูลค่าตามปัจจยัพ้ืนฐาน) สูงกวา่ราคาท่ีปรากฏใน

ตลาด และหลกัทรัพยท่ี์สมควรขายกเ็ป็นหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าท่ีแทจ้ริงตํ่ากวา่ราคาตลาด 

  ส่วนจะซ้ือ (ขาย) เม่ือใด จะซ้ือแลว้ขายคืน (ขายแลว้ซ้ือคืน) เม่ือใด มกัใชผ้ลจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ซ่ึงจะช่วยผูล้งทุนกาํหนดจงัหวะเวลาท่ีเขา้ซ้ือหรือตัดสินใจในการลงทุนได ้การวิเคราะห์ทางเทคนิคบางคร้ัง

สามารถให้สัญญาณเตือนล่วงหนา้แก่นกัวิเคราะห์ว่าปัจจยัใหม่ๆท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัหรือไม่ ซ่ึงอาจเป็น

จุดสําคญัในการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ลงทุนได ้นกัวิเคราะห์จึงควรศึกษาผลกระทบต่อเน่ืองของปัจจยัดงักล่าว

เพ่ือแนะนาํใหแ้ก่ลูกคา้ (ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน สถาบนักองทุนเพ่ือพฒันาตลาดทุน, 2554) 

 2.1.2 การวเิคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) 

 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลหรือค่าสังเกตท่ีเปล่ียนแปลงไปตามลาํดบัเวลาท่ีเกิดข้ึน 

ข้อมูลเหล่าน้ีถูกเก็บรวบรวม ณ ช่วงเวลาต่างๆ ท่ีเท่าๆ กันหรือไม่ก็ได้ อนุกรมเวลาเป็นเร่ืองเก่ียวกับการ
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เปล่ียนแปลงค่าของตวัแปรในช่วงเวลาท่ีผ่านไป ลกัษณะการเปล่ียนแปลงอาจมีรูปแบบหรือไม่ก็ได ้แต่ถา้อนุกรม

เวลาแสดงใหเ้ห็นรูปแบบการเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาท่ีผ่านมาในอดีต จะทาํให้คาดการณ์ไดว้่าในอนาคตลกัษณะ

การเปล่ียนแปลงของขอ้มูลควรอยู่ในรูปแบบนั้นการใชข้อ้มูลในอดีตเป็นส่ิงคาดการณ์การเปล่ียนแปลงในอนาคต

เป็นพ้ืนฐานของการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (ศิริลกัษณ์ เลก็สมบูรณ์, 2531) 

 2.1.3 การทดสอบความคงที่ของข้อมูลอนุกรมเวลา 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลอนุกรมเวลาเพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของตวัแปร ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกบัค่าคลาดเคล่ือน 

คือ ปัญหาค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคล่ือนไม่คงท่ี (heteroskedasticity) และ สหสัมพนัธ์ของค่าคลาดเคล่ือน

(autocorrelation) การท่ีอนุกรมมีลกัษณะไม่คงท่ี (nonstationary) การตรวจสอบความคงท่ีของขอ้มูลอนุกรมเวลา

เป็นส่ิงท่ีควรทาํก่อนการนาํขอ้มูลอนุกรมเวลามาใชใ้นการวิเคราะห์ เง่ือนไขความคงท่ี (stationary) ของอนุกรมเวลา

จึงเป็นเง่ือนไขท่ีสาํคญัในการนาํขอ้มูลอนุกรมเวลามาใช ้ ถา้หากอนุกรมเวลาท่ีใชไ้ม่คงท่ีจะตอ้งทาํใหอ้นุกรมเวลา

ดงักล่าวคงท่ีก่อน โดยการหาผลต่างของอนุกรมเวลา 

 ความไม่น่ิงของอนุกรมเป็นปัญหาในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยทาํให้ความสามารถ

ในการอธิบายตัวแปรตามของตัวแปรต้นเป็นท่ีน่าพอใจ แต่เป็นความสัมพันธ์ท่ีไม่แท้ (spurious) ด้วยเหตุผล

ดงักล่าว การใชข้อ้มูลอนุกรมเวลาจึงควรระมดัระวงัปัญหาการท่ีอนุกรมมีลกัษณะไม่คงท่ี ซ่ึงจาํเป็นตอ้งทาํการ

ตรวจสอบก่อนท่ีจะนาํขอ้มูลนั้นไปใช ้การทดสอบความคงท่ีของขอ้มูลเป็นการทดสอบวา่มี unit root หรือไม่ โดย

วิธีการทดสอบ unit root เป็นวิธีทดสอบเพ่ือแสดงว่า กระบวนการมี unit root นัน่เอง ถา้ไม่สามารถปฎิเสธสมมติว่า

ตวัแปรเป็น unit root แลว้เท่ากบัว่าตวัแปรนั้นไม่คงท่ี วิธีการทดสอบความคงท่ีของขอ้มูลอนุกรมเวลามีหลายวิธี 

เ ช่ น  Augmentede Dicky-Fuller, Kwiatkowski Phillips Schmidt and Shin, Lumadaine and Papell, Phillips and 

Perron และZivot and Andrews เป็นตน้ (สุรชยั จนัทร์จรัส, 2558) 

 2.1.4 การพยากรณ์ (Forecasting) 

 การพยากรณ์จาํแนกเป็น 3 แบบ คือ Historical Forecast คือการพยากรณ์ขอ้มูลในอดีตจนถึงช่วงเวลาท่ี

พิจารณา และขอ้จาํกดัในการพยากรณ์ขอ้มูลล่วงหนา้ความแม่นยาํท่ีพยากรณ์มีความน่าเช่ือถือมากหรือนอ้ยเท่าใด 

และแบบจาํลองอารีมา เหมาะสําหรับการพยากรณ์ในระยะสั้น  เพ่ือทราบว่าแบบจาํลองท่ีพยากรณ์มีความถูกตอ้ง

แม่นยาํเท่าใด จึงใชก้ารพยากรณ์แบบ  Ex-post  Forecast คือการพยากรณ์ขอ้มูลขณะช่วงเวลาท่ีมีขอ้มูลจริงเกิดข้ึน

แลว้ เช่น การลดจาํนวนค่าสังเกตอนุกรมเวลาลงจากขอ้มูลทั้งหมด n ขอ้มูล เหลือ n-5 ขอ้มูล แลว้ทาํการถดถอย

ขอ้มูลใหม่เพ่ือดูค่าความแตกต่างระหว่างค่าจริงและค่าท่ีประมาณไดต้ํ่าท่ีสุด (Root  Mean Squared Error) และทาํ

การพยากรณ์ล่วงหน้า จาํนวน 5 ขอ้มูล เพ่ือเปรียบเทียบกบัข้อมูลจริง ค่าความแตกต่างระหว่างค่าจริงและค่าท่ี

ประมาณได้ตํ่าท่ีสุดแลว้ใช้ค่าสถิติประกอบการพิจารณาเลือกแบบจาํลองท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้ในการพยากรณ์ 

ภายหลงัจากท่ีเลือกแบบจาํลองท่ีใช้เป็นตัวแทนอนุกรมเวลาข้อมูลจะทาํการพยากรณ์ข้อมูลล่วงหน้า Ex-ante 

Forecast คือ การพยากรณ์ในช่วงเวลาท่ียงัไม่มีขอ้มูลจริงเกิดข้ึน (ภาณุรณ ฉตัรชยัการ, 2551) 

2.2 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

จากการศึกษาของ Goyal (2000) ศึกษาความผนัผวนของผลตอบแทนจากหลกัทรัพยแ์บบจาํลอง 

GARCH เทียบกบั แบบจาํลอง ARMA ผลการศึกษาวา่ แบบจาํลอง GARCH ยงัไม่สามารถจบัความผนัผวน

ทั้งหมดได ้ความผนัผวนในแบบจาํลอง GARCH แบบจาํลอง ARMA ดีกวา่ แบบจาํลอง GARCH ในการวดั
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ความผนัผวนแมว้่าไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ซ่ึงจากการศึกษาของมณัฑณา มาขุนทด (2554) ไดว้ิเคราะห์ค่า

ความผนัผวนและพยากรณ์ผลตอบแทนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มทรัพยากร เลือกแบบจาํลองท่ีเหมาะสมเพียง

รูปแบบเดียวแต่ละหลักทรัพย์โดยใช้แบบจาํลอง GARCH-M พบว่าแบบจาํลองท่ีให้ค่าความแตกต่าง

ระหว่างค่าจริงและค่าท่ีประมาณไดต้ํ่าท่ีสุดเป็นแบบจาํลองท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการพยากรณ์ทาํให้ผลการ

พยากรณ์มีแนวโน้มและทิศทางไปในแนวเดียวกนักบัขอ้มูลจริง เหมือนกบัการศึกษาของปิยนุช เรืองขจร 

(2550) ไดท้าํการประมาณค่าความผนัผวนของผลตอบแทนของราคา นํ้ ามนัดิบ ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ

โดยวิธี ARIMA EGARCH, ARIMA GARCH-M และ ARIMA GARCH พบว่าแบบจาํลองท่ีให้ค่าความ

แตกต่างระหว่างค่าจริงและค่าท่ีประมาณได้ตํ่าท่ีสุดเป็นแบบจาํลองท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการพยากรณ์

ผลตอบแทนของราคานํ้ ามนัดิบ ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ การวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทนของ

หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานของลภาพรรณ ลาภมาก (2550) โดยช่�วงเวลาการศึกษาข้อมูลระยะยาวเป็น

ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการประมาณค่าความเส่ียงและผลตอบแทนของหลกัทรัพย�์กลุ่มพลงังาน สามารถ

ให้�ค่าเฉล่ียของค่าคลาดเคล่ือนกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด ความเส่ียงในภาวะหลกัทรัพยข์าข้ึนและความเส่ียงใน

ภาวะหลกัทรัพยข์าลงมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัในทุกหลกัทรัพยท่ี์ทาํการศึกษาควรศึกษาขอ้มูล

พื้นฐานของแต่ละหลกัทรัพยป์ระกอบดว้ยเพื่อใหก้ารลงทุนเกิดประสิทธิภาพและไดรั้บผลตอบแทนท่ีดี 

 

3.วธีิการศึกษา 

3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขอ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษารายวนัใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ไดจ้ากการเกบ็ขอ้มูลทางสถิติจากเวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลราคาปิด

ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค 5 อนัดบัแรกท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดในกลุ่มพลงังาน

และสาธารณูปโภคมากท่ีสุด โดยศึกษาขอ้มูลราคาปิดรายวนัแรกของเดือนมกราคม 2555 ถึงราคาปิด รายวนัสุดทา้ย

ของเดือนธนัวาคม 2559 รวมทั้งส้ิน 1,220 วนั  

3.2 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

  3.2.1 การทดสอบความคงที่ของข้อมูล 

  (1) การทดสอบ Augmented Dickey Fuller  (ADF) 

  (2) การทดสอบ Phillips  Perron (PP) 

 3.2.2 การเลือกแบบจาํลองที่ดทีี่สุดโดยการตรวจสอบรูปแบบ 

 การหารูปแบบของแบบจาํลอง การเลือกรูปแบบจาํลองท่ีท่ีดีท่ีสุด โดยพิจารณาจากค่า Akaike Information 

Criterion (AIC) แบบจาํลองท่ีใหค่้า AIC นอ้ยท่ีสุดจะเป็นรูปแบบท่ีดีท่ีสุด  

 3.2.3 การประเมนิค่าพยากรณ์ 

  การศึกษาคร้ังน้ีใชก้ารประเมินผลดว้ย RMSE (Root Mean Squared Error) เพ่ือทดสอบความแม่นยาํของ

ผลการพยากรณ์  Root Mean Squared Error (RMSE) คือ การวดัค่าความแตกต่างระหว่างค่าจริง และค่าท่ีประมาณ

ไดจ้ากแบบจาํลอง ถา้ RMSE มีค่านอ้ย แสดงวา่แบบจาํลองสามารถประมาณค่าไดใ้กลเ้คียงกบัค่าจริง ถา้เท่ากบัศูนย์

จะไม่เกิดความคลาดเคล่ือนในแบบจาํลอง 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการทดสอบ Unit root โดยวธีิ Augmented Dickey-Fuller (ADF ) 

 จากผลการทดสอบ Unit root หลกัทรัพย ์ส่วนมากในระดบั level ค่า ADF test statistic มีค่ามากกว่าค่า 

MacKinnon Critical แสดงว่าข้อมูลอนุกรมเวลามีลักษณ ะไม่คงท่ี  (non-stationary) ซ่ึ งแก้ไขโดยการทํา 1st 

differencing แต่มีค่า ADF test statistic บางหลกัทรัพยท่ี์มีค่าน้อยกว่าค่า MacKinnon Critical ได้แก่ บริษทั ปตท. 

จาํกดั (มหาชน) : PTT ระดบั level with intercept กบัค่า MacKinnon Critical ณ ระดบันยัสาํคญั 0.10 แสดงว่าขอ้มูล

อนุกรมเวลามีลกัษณะคงท่ี (stationary) ในระดบั Level  หลกัทรัพยท่ี์ขอ้มูลอนุกรมเวลามีลกัษณะไม่คงท่ี จึงไดท้าํ

การทดสอบในระดับ 1st differencing ค่า ADF test statistic มีค่าน้อยกว่าค่า MacKinnon Critical แสดงว่าข้อมูล

อนุกรมเวลามีลกัษณะคงท่ี (stationary) ในระดบั 1st differencing without trend and intercept, 1st differencing with 

intercept และ 1st differencing with trend and intercept มีลักษณะความคงท่ีของข้อมูลในระดับ 1st differencing 

แสดงวา่มีความสมัพนัธ์อนัดบั 1 หรือ I(1); integrated of order 1 

4.2 ผลการทดสอบ Unit root โดยวธีิ Phillips Perron Test (PP )  

 จากผลการทดสอบ Unit root หลกัทรัพยใ์นระดบั level ค่าการทดสอบ PP  มีค่ามากกว่าค่า MacKinnon 

Critical แสดงว่าขอ้มูลอนุกรมเวลามีลกัษณะไม่คงท่ี (non-stationary) หลกัทรัพยท่ี์ขอ้มูลอนุกรมเวลามีลกัษณะไม่

คงท่ี จึงไดท้าํการทดสอบในระดบั 1st differencing ค่าการทดสอบ PP  มีค่านอ้ยกว่าค่า MacKinnon Critical แสดงว่า

ขอ้มูลอนุกรมเวลามีลกัษณะคงท่ี (stationary)ในระดบั 1st differencing without trend and intercept, 1st differencing 

with intercept และ 1st differencing with trend and intercept หลกัทรัพยท่ี์ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีลกัษณะความคงท่ี

ของขอ้มูลในระดบั 1st differencing แสดงวา่มีความสมัพนัธ์อนัดบั 1 หรือ I(1); integrated of order 1 

4.3 การศึกษาความสัมพนัธ์ของการเคล่ือนไหวของผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 

 4.3.1 การประมาณค่าแบบจาํลองของบริษทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) : EGCO 

แบบจาํลอง ARIMA GARCH คือ AR(4)  MA(5) และ GARCH (1,1) RMSE 5.2067 แบบจาํลอง ARIMA GARCH-

M คือ AR(4)  MA(5) และ GARCH-M (1,1) RMSE 5.1412 แบบจาํลอง ARIMA  EGARCH คือ AR(4)  MA(5) และ 

EGARCH (1,1) RMSE 5.1487 

 4.3.2 การประมาณค่าแบบจาํลองของบริษทั โกลว์ พลงังาน จาํกดั (มหาชน): GLOW 

แบบจาํลอง ARIMA GARCH คือ AR(2) MA(3) และ GARCH (1,1) RMSE 0.3588แบบจาํลอง ARIMA GARCH-

M AR(2) MA(3) และ GARCH-M (1,1) RMSE 0.3759แบบ จําลอง  ARIMA  EGARCH คือ  AR(2) MA(3) และ 

EGARCH (1,1) RMSE 0.3605        

 4.3.3 การประมาณค่าแบบจาํลองของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) : PTT 

แบบจาํลอง ARIMA GARCH คือ AR(5) MA(4) และ GARCH (1,1) RMSE 3.0529แบบจาํลอง ARIMA  GARCH-

M คือ AR(5) MA(4) และ GARCH-M (1,1) RMSE 2.9483แบบจาํลอง ARIMA  EGARCH คือ AR(5) MA(4) และ 

EGARCH (1,1) RMSE 3.2627 

 4.3.4 การประมาณค่าแบบจาํลองของบริษทั ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) : PTTEP 

แบบจาํลอง ARIMA GARCH คือ AR(5) MA(4) และ GARCH (1,1) RMSE 1.8754 แบบจาํลอง ARIMA GARCH-

M คือ AR(5) MA(4) และ GARCH-M (1,1) RMSE 1.8416 แบบจาํลอง ARIMA  EGARCH คือ AR(5) MA(4) และ 

EGARCH (1,1) RMSE 1.9804 
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 4.3.5 การประมาณค่าแบบจาํลองของบริษทั ไทยออยส์ จาํกดั (มหาชน) : TOP 

แบบจาํลอง ARIMA GARCH คือ AR(4)  MA(5) และ GARCH (1,1) RMSE 1.0830 แบบจาํลอง ARIMA GARCH-

M คือ AR(4)  MA(5) และ GARCH-M (1,1) RMSE 0.9373 แบบจาํลอง ARIMA EGARCH คือ AR(4)  MA(5)  และ 

EGARCH (1,1) RMSE 1.4364 

4.5 การพยากรณ์ (Forecasting) 

 4.5.1 การพยากรณ์ของบริษทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) : EGCO 

 ผลการศึกษา แบบจาํลองท่ีมีความแม่นยาํในการพยากรณ์มากท่ีสุด ซ่ึงไดจ้ากค่าเปรียบเทียบค่า RMSE ท่ีมี

ค่าตํ่าท่ีสุด คือแบบจาํลอง AR(4)  MA(5) และ GARCH-M (1,1) วนัท่ี 4 มกราคม 2560 ผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ได ้

0.0005 ค่าความแปรปรวน 0.01467 วนัท่ี5 มกราคม 2560 ผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ได ้0.0006 ค่าความแปรปรวน 

0.0031 วนัท่ี 6 มกราคม 2560 ผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ได ้-0.0024 ค่าความแปรปรวน 0.0149 

 4.5.2 การพยากรณ์ของบริษทั โกลว์ พลงังาน จํากดั (มหาชน): GLOW 

 ผลการศึกษา แบบจําลองท่ีมีความแม่นยาํในการพยากรณ์มากท่ีสุด แบบจําลอง AR(2) MA(3) และ 

GARCH (1,1) วนัท่ี 4 มกราคม 2560 ผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ได ้-0.0006 ค่าความแปรปรวน 0.0037 วนัท่ี5 มกราคม 

2560 ผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ได ้-0.0016 ค่าความแปรปรวน 0.0047 วนัท่ี 6 มกราคม 2560 ผลตอบแทนท่ีพยากรณ์

ได ้ - 0.0003 ค่าความแปรปรวน 0.0034 

 4.5.3 การพยากรณ์ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) : PTT 

 ผลการศึกษา แบบจําลองท่ีมีความแม่นยาํในการพยากรณ์มากท่ีสุด แบบจําลอง AR(2) MA(3) และ 

GARCH (1,1) วนัท่ี 4 มกราคม 2560 ผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ได้ -0.0170 ค่าความแปรปรวน 0.1107 วันท่ี  5 

มกราคม 2560 ผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ได ้-0.0151 ค่าความแปรปรวน 0.0334 วนัท่ี 6 มกราคม 2560 ผลตอบแทนท่ี

พยากรณ์ได ้- 0.0173 ค่าความแปรปรวน 0.0224 

 4.5.4 การพยากรณ์ของบริษทั ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) : PTTEP 

 ผลการศึกษา แบบจาํลองท่ีมีความแม่นยาํในการพยากรณ์มากท่ีสุด AR(5) MA(4) และ GARCH-M (1,1) 

วนัท่ี 4 มกราคม 2560 ผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ได้ -0.0021 ค่าความแปรปรวน 0.1763วันท่ี 5 มกราคม 2560 

ผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ได ้-0.0164 ค่าความแปรปรวน 0.0113 วนัท่ี 6 มกราคม 2560 ผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ได ้             

-0.0087 ค่าความแปรปรวน 0.0138 

 4.5.5 การพยากรณ์ของบริษทั ไทยออยส์ จาํกัด (มหาชน) : TOP 

ผลการศึกษา แบบจาํลองท่ีมีความแม่นยาํในการพยากรณ์มากท่ีสุด แบบจาํลอง AR(4) MA(5) และ GARCH-M 

(1,1) วนัท่ี 4 มกราคม 2560 ผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ได ้- 0.0028 ค่าความแปรปรวน 0.0236 วนัท่ี 5 มกราคม 2560 

ผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ได ้0.0013 ค่าความแปรปรวน 0.0221 วนัท่ี 6 มกราคม 2560 ผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ได ้

0.0013 ค่าความแปรปรวน 0.0118 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

5.1 ผลการศึกษา 

   5.1.1 การประมาณค่าความผันผวนของผลตอบแทนหลักทรัพย์ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) : 

EGCO 
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  จากผลการทดสอบ Unit root ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) ขอ้มูลอนุกรมเวลามีลกัษณะคงท่ี 

(stationary)ในระดบั 1st differencing จากนั้นพิจารณา  Correlogram ของขอ้อนุกรมเวลาของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั 

(มหาชน) ท่ีคงท่ีแลว้ เพ่ือสร้างแบบจาํลองท่ีมีความเหมาะสม โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา คือ เลือกแบบจาํลองท่ีมีค่า 

Akaike Information Criterion (AIC) ท่ีตํ่ าท่ีสุด แล้วเปรียบเทียบค่า Root Mean Squared Error (RMSE) ท่ีตํ่ าท่ีสุด 

พบวา่แบบจาํลองท่ีเหมาะสมคือ AR(4)  MA(5) และ GARCH-M (1,1) ดงันั้นนาํแบบจาํลองดงักล่าวทาํการพยากรณ์

ผลตอบแทนล่วงหน้าและประมาณค่าความแปรปรวนจาํนวน 3 ช่วงเวลาถดัไป คือ วนัท่ี 4 มกราคม 2560 มีความ

แปรปรวนเท่ากบั 0.01467 วนัท่ี 5 มกราคม 2560 มีความแปรปรวนเท่ากบั 0.0031 วนัท่ี 6 มกราคม 2560 มีความ

แปรปรวนเท่ากบั 0.0149 

 5.1.2 การประมาณค่าความผันผวนของผลตอบแทนหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด 

(มหาชน): GLOW 

  จากผลการทดสอบ Unit root ของบริษทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน) ขอ้มูลอนุกรมเวลามีลกัษณะคงท่ี 

(stationary)ในระดบั 1st differencing พบว่าแบบจาํลองท่ีเหมาะสมคือ AR(2) MA(3) และ GARCH (1,1) ดงันั้นนาํ

แบบจาํลองดงักล่าวทาํการพยากรณ์ผลตอบแทนล่วงหนา้และประมาณค่าความแปรปรวนจาํนวน 3 ช่วงเวลาถดัไป 

คือ วนัท่ี 4 มกราคม 2560 มีความแปรปรวนเท่ากบั 0.0037 วนัท่ี5 มกราคม 2560 มีความแปรปรวนเท่ากบั 0.0047 

วนัท่ี 6 มกราคม 2560 มีความแปรปรวนเท่ากบั 0.0034 

 5.1.3 การประมาณค่าความผนัผวนของผลตอบแทนหลกัทรัพย์ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) : PTT 

  จากผลการทดสอบ Unit root ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ข้อมูลอนุกรมเวลามีลักษณะคงท่ี 

(stationary)ในระดบั 1st differencing พบว่าแบบจาํลองท่ีเหมาะสมคือ AR(5) MA(4) และ GARCH-M (1,1) ดงันั้น

นาํแบบจาํลองดงักล่าวทาํการพยากรณ์ผลตอบแทนล่วงหน้าและประมาณค่าความแปรปรวนจาํนวน 3 ช่วงเวลา

ถดัไป คือ วนัท่ี 4 มกราคม 2560 มีความแปรปรวนเท่ากบั 0.1107 วนัท่ี 5 มกราคม 2560 มีความแปรปรวนเท่ากบั 

0.0334 วนัท่ี 6 มกราคม 2560 มีความแปรปรวนเท่ากบั  0.0224 

 5.1.4 การประมาณค่าความผันผวนของผลตอบแทนหลักทรัพย์ของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) : PTTEP  

  จากผลการทดสอบ Unit root ของบริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ขอ้มูลอนุกรม

เวลามีลักษณะคงท่ี  (stationary)ในระดับ 1st differencing พบว่าแบบจําลองท่ีเหมาะสมคือ AR(5) MA(4) และ 

GARCH-M (1,1) ดังนั้ นนําแบบจําลองดังกล่าวทําการพยากรณ์ผลตอบแทนล่วงหน้าและประมาณค่าความ

แปรปรวนจาํนวน 3 ช่วงเวลาถดัไป คือ วนัท่ี 4 มกราคม 2560 มีความแปรปรวนเท่ากบั 0.1763 วนัท่ี 5 มกราคม 

2560 มีความแปรปรวนเท่ากบั 0.0113 วนัท่ี 6 มกราคม 2560 มีความแปรปรวนเท่ากบั  0.0138 

 5.1.5 การประมาณค่าความผนัผวนของผลตอบแทนหลกัทรัพย์ของบริษทั ไทยออยส์ จาํกดั (มหาชน) : TOP  

 จากผลการทดสอบ Unit root ของบริษัท ไทยออยส์ จาํกัด (มหาชน) ข้อมูลอนุกรมเวลามีลกัษณะคงท่ี 

(stationary)ในระดบั 1st differencing พบว่าแบบจาํลองท่ีเหมาะสมคือ AR(4)  MA(5) และ GARCH-M (1,1) ดงันั้น

นาํแบบจาํลองดงักล่าวทาํการพยากรณ์ผลตอบแทนล่วงหน้าและประมาณค่าความแปรปรวนจาํนวน 3 ช่วงเวลา

ถดัไป คือ 4 มกราคม 2560 มีความแปรปรวนเท่ากบั 0.0236 5 มกราคม 2560 มีความแปรปรวนเท่ากับ 0.0221 6 

มกราคม 2560 มีความแปรปรวนเท่ากบั  0.0118 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาโดยการเลือกแบบจาํลองท่ีไดอ้าจไม่ใช่แบบจาํลองท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพราะการพยากรณ์เลือกรูป

แบบจาํลองท่ีเหมาะสมไม่สามารถระบุรูปแบบท่ีแน่นอนได ้ในการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือเปรียบเทียบความแม่นยาํของการ

พยากรณ์ความผนัผวนจากแนวคิด GARCH ท่ีแตกต่างกนัจึงทาํการเลือกรูปแบบท่ีสุดรูปแบบเดียว การศึกษาคร้ังน้ี

ใชข้อ้มูลราคาปิดรายวนั การศึกษาคร้ังต่อไปอาจใชร้ายสัปดาห์ รายเดือน เพ่ือเปรียบเทียบหารูปแบบท่ีดีท่ีสุด และ

การพยากรณ์โดยใชแ้บบจาํลองนั้นเป็นการพยากรณ์ท่ีไม่ไดค้าํนึงถึงปัจจยัภายนอก เช่น เศรษฐกิจ การเมือง และภยั

ธรรมชาติต่างๆ ซ่ึงลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อมูลค่าการลงทุน ดงันั้นการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการวิเคราะห์ปัจจยั

ภายนอกร่วมดว้ย 
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคผลติภณัฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

โดยใช้ระดบัความสําคญัของส่วนประสมการตลาดค้าปลกี 

Consumer clustering of Functional food in Bangkok using the retail mix 

segmentation criteria. 

นพวรรณ บุญด้วยลาน1 และ พศิมร กเิลนทอง2 

Nopphawan Bundouylan and Pitsamorn Kilenthong 

 

บทคัดย่อ 

     การศึกษาวิจยัเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระดบั

ความสําคญัของส่วนประสมการตลาดคา้ปลีก ใช้การแบ่งกลุ่มโดย Hierarchical และK-Means Cluster Analysis 

วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มดว้ยวิธี One Way ANOVA ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง อายุระหว่าง 24-32 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือปวส. ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน

เอกชน มีรายได ้20,001-30,000 บาทต่อเดือน ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีกมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ และสามารถทําการแบ่งกลุ่ม

ผูบ้ริโภคไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 Promotion Lover เน้นเร่ืองการทาํการส่งเสริมทางการตลาด กลุ่ม 2 Ingredient 

Focus เนน้เร่ืองส่วนผสมของผลิตภณัฑ ์และกลุ่ม 3 Price conscious เนน้ในเร่ืองของราคา 

คาํสาํคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดค้าปลกี, พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ, ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ 

Abstract 

     This research aimed at categorizing customers of functional food products in Bangkok area by using the 

retailing marketing mix. The research instrument for collecting data was a questionnaire. The data were analyzed 

by descriptive statistics (percentage, average, standard deviation). The Hierarchical method and K-Means Cluster 

Analysis were used to segment the customers. In addition, the one-way analysis of variance (ANOVA) method 

was used to determine the difference between each group. The findings revealed that the  

majority of sampling were female 2 4 -3 2  years of age, having high vocational certificate or bachelor degree, 

working as private companies’ employees with average monthly incomes between 20,001– 30,000 Baht and their 

main source of incomes were from monthly salaries. The data analysis showed that the retailing marketing mix 

were relevant to consumer’ buying behavior toward functional food products. The consumer can be divided into 

three groups. Group 1 Promotion Lover who focuses on marketing promotion. Group 2 Ingredient Focus who 

focuses on products and groups 3. Price conscious who focuses on price. 

Keywords: Retailing Marketing Mix, Buying Decision Behavior, Functional Food Products 
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1. บทนํา 

     พฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หนัมาใส่ใจสุขภาพมากข้ึน หันมาออกกาํลงักาย 

ดูแลตวัเองมากข้ึน เอาใจใส่กบัการเลือกบริโภค เลือกจดัระเบียบชีวิตอย่างมีระบบ (กรุงเทพธุรกิจ, 2557) จากผล

การสํารวจของ Euromonitor พบว่ามูลค่าตลาดอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพของโลกมีแนวโน้ม เพ่ิมข้ึนดว้ย

อตัราเฉล่ียร้อยละ 6-7 ต่อปี และคาดว่าในปี 2560 มูลค่าตลาดจะสูงถึง 1 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมี ตลาดท่ี

ใหญ่ท่ีสุดไดแ้ก่ จีน บราซิล และสหรัฐฯ ตามลาํดบั โดยมูลค่าตลาดอาหารสุขภาพของไทยจะอยู่ท่ีอนัดบั 19 ของ

โลก จากแนวโนม้การเติบโตของตลาดอาหารสุขภาพของโลกดงักล่าว ทาํให้มองว่าตลาดอาหารสุขภาพในเอเชีย 

ซ่ึงรวมไปถึงตลาดไทยยงัเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพเติบโตอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี คาดว่ามูลค่าตลาดอาหารสุขภาพของไทย 

ในปี 2558 จะอยู่ท่ีประมาณ 11,000 ลา้นบาท หรือเติบโตจากปีก่อนหนา้ท่ีร้อยละ 6.1 และคาดว่า ตลาดดงักล่าวจะมี

การเติบโตท่ีร้อยละ 6.0 ต่อปี ไปจนกระทัง่ปี 2560 โดยมีตลาดผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพ (Functional food) ครอง

ส่วนแบ่งตลาดอาหารสุขภาพมากท่ีสุดท่ีประมาณร้อยละ 60 (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2558) อย่างไรก็ตามผูบ้ริโภคแต่ละ

คนต่างก็มีพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้แตกต่างกนัออกไป ไม่ว่าจะพิจารณาจากผลิตภณัฑ ์ราคา และ

ปัจจยัอ่ืนๆ ดงันั้นจึงจาํเป็นท่ีตอ้งมีการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ

เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใหแ้ก่ธุรกิจนาํเอาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีไปใชใ้นการวางแผน กาํหนดกลยุทธ์ รวมไปถึง

การปรับปรุงสินคา้และบริการเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพ ทั้งน้ีจะ

ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเติบโตของธุรกิจ ตลอดจนพฒันาและขยายตลาดอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ ของผูบ้ริโภคท่ีอาศัยอยู่ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีกท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

อาหารเพ่ือสุขภาพ 

3. เพ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดคา้ปลีก 

ขอบเขตของการศึกษา 

ประกอบดว้ย 2 หวัขอ้ยอ่ย คือ ประชากรท่ีจะศึกษา และตวัแปรท่ีจะศึกษา 

ประชากรท่ีจะศึกษา  คือ กลุ่มประชากรเพศชายและเพศหญิง อาย ุ15-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรท่ีจะศึกษา ตวัแปรท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วนประชากรกลุ่มยอ่ย (ขอ้มูลเชิงปริมาณ) 

1. ตวัแปรปัจจยัดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ ประกอบดว้ย ขั้นก่อนการซ้ือ ขั้น

ตดัสินใจซ้ือ และขั้นหลงัการซ้ือ 

2. ตวัแปรปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีก ไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้ง การคดัสรรสินคา้ การตั้งราคา การตกแต่ง

ร้านและจดัแสดงสินคา้ การส่ือสารขอ้มูลและการส่งเสริมการตลาด และการบริการลูกคา้ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดการดาํเนินงานของธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพ เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
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2. สามารถเลือกกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้โดยอาศยัการแบ่งกลุ่มผูท่ี้ซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพโดยใช้ระดบั

ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีก 

3. นาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการกาํหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจร้านขายผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีก เป็นแนวคิดท่ีสําคญัอย่างหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจคา้

ปลีก เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ นกัการตลาดจึงใชส่้วนประสมทางการตลาดคา้ปลีกเป็นเคร่ืองมือหลกั

สําคญั ซ่ึงตอ้งพฒันาให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ สําหรับคาํนิยามส่วนประสมทางการตลาดคา้

ปลีก (สุพรรณี อินทร์แกว้, 2558) ไดใ้หค้าํนิยามว่า ส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีก หมายถึง กิจกรรม (Activities) 

และหน้าท่ี (Functions) ต่างๆ ของร้านค้าปลีก มีองค์ประกอบ 6 ประการได้แก่ 1) ทาํเลท่ีตั้ งร้านค้า (Location) 

หมายถึง สถานท่ีสาํหรับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจขององคก์ร จะตอ้งมีการคดัเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมกบัการ

ดําเนินกิจการค้าปลีกแต่ละประเภท  2) ผลิตภัณฑ์ (Merchandise) จะต้องพิจารณาตั้ งแต่ ลักษณะและความ

หลากหลายของกิจกรรมจนถึงการจดัเพ่ือการแสดงสินคา้บนชั้นวางและอุปกรณ์เสริมเพ่ือการแสดงสินคา้ เพ่ือ

นาํเสนอให้สอดคลอ้งและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 3) ราคา (Price) การกาํหนดราคาผลิตภณัฑแ์ละบริการถือ

เป็นหน่ึงในกลยุทธ์การตดัสินใจท่ีสําคญั สาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีก ราคาเป็นกลยุทธ์สาํคญัท่ีมีผลต่อรายได้

ของธุรกิจโดยตรง 4) การส่ือสารขอ้มูล (Promotion mix) เป็นปัจจยัทางการตลาดในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายผ่าน

ช่องทางการส่ือสาร ประเภทต่างๆ การเลือกส่ือทางการตลาดท่ีนาํมาใชก้บัธุรกิจคา้ปลีก จะตอ้งศึกษาว่ากลุ่มเป้าหมาย

คือใครและช่องทางใดท่ีจะเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดดี้  5) การออกแบบและตกแต่งร้านคา้ (Store Layout & Design) รูปแบบ

การตกแต่งร้านคา้ปลีกท่ีแสดงให้ลูกคา้เห็นว่า ร้านคา้ปลีกนั้นๆ มีภาพลกัษณ์อย่างไร 6) การบริการลูกคา้ (Customer 

Service) ในสภาพวะการแข่งขนัเพ่ือความอยู่รอดของร้านคา้ปลีกในปัจจุบนั ร้านคา้ปลีกจึงจาํเป็นตอ้งเอาใจใส่ลูกคา้

โดยการใหบ้ริการลูกคา้ใหดี้ท่ีสุด เพ่ือเป็นการรักษาลูกคา้ และดึงดูดลูกคา้จากร้านคา้ปลีกคู่แข่ง 

      การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นขั้นตอนกระบวนการคน้หา หรือศึกษา

เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้อง ผูบ้ริโภค เพ่ือใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมต่างๆ และ

สามารถกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดใหส้ามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม (อศันอุ์ไร 

เตชะสวสัด์ิ, 2553) ลกัษณะคาํถามท่ีใช้เพ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6W1H ไดแ้ก่ ใครอยู่ในตลาด

เป้าหมาย (Who is the target market?) ผู ้บริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) ผู ้บริโภคซ้ือท่ีไหน 

(Where does the consumer buy?) ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Who Participates in the buying?) ผูบ้ริโภคซ้ือ

เม่ือใด (When does the consumer buy?) ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร 

(How does the consumer buy?)  

     แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (รณชยั ตนัตระกลู, 2553) ไดก้ล่าวไวว้่า กระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision process) ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นก่อนซ้ือ คือ เร่ิมตั้งแต่ผูบ้ริโภค

ตระหนักถึงความต้องการของตนเองแลว้ ผูบ้ริโภคจะเร่ิมมองหาส่ิงท่ีจะตอบสนองความต้องการนั้น ผูบ้ริโภคจึง

จาํเป็นต้องมีการค้นหาขอ้มูล (Information Search) เพ่ือให้ได้ข้อมูลต่างๆ ท่ีมากเพียงพอและเหมาะสมสําหรับการ
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ตดัสินใจ 2) ขั้นตดัสินใจซ้ือ  ผูบ้ริโภคแต่ละคนมกัจะมีรูปแบบการตดัสินใจ (decision-making styles) ท่ีแตกต่างกนั 

ข้ึนอยู่กบัลกัษณะทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคล การมีรูปแบบการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัน้ี ทาํให้ผูบ้ริโภคแต่ละคนมี

การตดัสินใจเลือกท่ีแตกต่างกนั แมว้่าอาจจะไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีเหมือนกนัก็ตาม 3) ขั้นหลงัการซ้ือ 

ผูบ้ริโภคสามารถทาํการประเมินคุณภาพโดยการเปรียบเทียบความคาดหวงัส่ิงท่ีไดรั้บถา้ความคาดหวงัของพวกเขา

ไดรั้บการตอบสนอง 

     จากการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวข้อง (นัทที สุรินทร์แปง และ ปิยธิดา เพียรลุประสิทธ์ิ, 2558) การศึกษาแนวทาง

การตลาดธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพในเขตเทศบาลนครเชียงราย พบว่าปัจจยัความตอ้งการท่ีมีต่อส่วนประสมทาง

การตลาด พบว่าปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูบ้ริโภคมองว่า

ปัจจยัสาํคญัท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือ การตลาด (ณัชญธ์นนั พรมมา, 2556) การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ

ซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าคุณภาพของผลิตภณัฑ์เป็นปัจจยัสําคญัในการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (เกียรติยศ คงประดิษฐ์, 2558) การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยันเรศวร พบว่าในกลุ่ม

ผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกัศึกษา จะใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นราคามากท่ีสุด (สุข หิบ, 2554) 

การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตจงัหวดันนทบุรีพบว่า ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ ในปัจจยัดา้นผลิตภัณฑ์มีความสําคญัมากท่ีสุด เน่ืองจาก

ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเป็นผูบ้ริโภคสงัคมเมือง มีความตอ้งการหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ 

กรอบแนวคิด 

 

3. วธีิการศึกษา 

 การวิจยัเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชร้ะดบั

ความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีก ผูวิ้จยัไดเ้ลือกการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลจากลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีมีอาย ุ15-60 ปี 

2. ตวัแปรที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนประชากรเป็นกลุ่มย่อย (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

2.1 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพ ประกอบดว้ย 

  1) ขั้นก่อนการซ้ือ 2) ขั้นตดัสินใจซ้ือ 3) ขั้นหลงัการซ้ือ 

2.2 ความสาํคญัท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีก ประกอบดว้ย 

 1) ทาํเลท่ีตั้ง 2) ผลิตภณัฑ ์3) การตั้งราคา 4) การส่ือสารขอ้มูล 

 5) การออกแบบและตกแต่งร้านคา้ 6) การบริการลูกคา้ 

 

ประชากรกลุ่มย่อย 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี... 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

ประชากร คือ กลุ่มประชากรเพศชายและหญิง อายุ 15-60 ปี  ท่ี ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ  ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นประชากรในเขตดินแดงและเขตห้วยขวาง มีจาํนวนทั้ งส้ิน 138,005 คน (ระบบสถิติ

ทางการทะเบียน ธนัวาคม 2559)  

กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มประชากรเพศชายและหญิง อายุ 15-60 ปี  ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 ตัวอย่าง 

กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยการใชต้ารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ซ่ึงทาํให้การประมาณ

การค่าของประชากรมีความคลาดเคล่ือนอยูท่ี่ระดบั ±5% ท่ีภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วนหลกัๆ โดยมี

ลกัษณะของเป็นคาํถามปลายปิด คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ส่วนท่ี 2 รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์พ่ืออาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภค เป็นขอ้มูลเชิงลกัษณะ และเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ ส่วนลกัษณะของ

คาํตอบจะมีลกัษณะเป็นมาตรวดัแบบ Likert Scale 5 ระดบั ซ่ึงตวัเลือกของมาตรวดัท่ีใช ้คือ มาตรวดัระดบัเห็นดว้ย 

ส่วนท่ี 3 ระดบัความสําคญัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีก ซ่ึงมีทั้งส้ิน 6 ดา้น เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ 

โดยมีลกัษณะของคาํตอบจะมีลกัษณะเป็นมาตรวดัแบบ Likert Scale 5 ระดบั ซ่ึงตวัเลือกของมาตรวดัท่ีใช้ คือ 

มาตรวดัระดบัความสาํคญั  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

     ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีสุ่มเลือกตวัอยา่งแบบ โควตา้ เน่ืองจากผูท้าํการวิจยัไดเ้ลือกสถานท่ีโดยหมวดท่ี

ผูท้าํการศึกษาเลือกจากสถานท่ีท่ีมีโอกาสในการพบผูท่ี้สนใจ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพ โดยการ

เลือกตวัอย่างใชวิ้ธีการเลือกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) ดว้ยการแบ่งกลุ่มตวัอย่างตามท่ี

สาํนกัยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร ไดมี้การจดัแบ่งกลุ่มเขตพ้ืนท่ีการปฏิบติังานของการเก็บขอ้มูล

ทั้ง 2 เขต ไดแ้ก่ เขตดินแดงและเขตห้วยขวาง ณ บริเวณแนวเส้นถนนรัชดาภิเษก ตามความสอดคลอ้งกบัสภาพ

พ้ืนท่ี เศรษฐกิจ สงัคม วิถีการดาํรงชีวิตของประชาชน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

     ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจยัเพ่ือการแบ่งกลุ่ม หลงัจากท่ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ จึงนาํขอ้มูลมา

ทาํการวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ Cluster Analysis ซ่ึงอาศยัโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ผล

โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคาํนวณเพ่ือท่ีจะหาค่าทางสถิติ โดยใช้ 3 เคร่ืองมือ ประกอบดว้ย Cluster 

Analysis,  ANOVA และ Chi-Square Test 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลผูวิ้จยันําขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล การ

วิเคราะห์ขอ้มูลสําหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ใชเ้คร่ืองมือทางสถิติคือ Cluster Analysis ซ่ึงเป็นการแบ่งส่ิงท่ีมีความ

คลา้ยกนัใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนั โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลสาํหรับงานวิจยัประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 
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ข้อมูลส่วนบุคคล แสดงโดยการแจกแจงความถี่  และค่าร้อยละ ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได ้และแหล่งท่ีมาของรายได ้ผลการศึกษาพบวา่ ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 107 คน เพศชาย จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 มีอายุระหว่าง 24-32 ปี  จาํนวน 86 

คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือปวส. จาํนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 มีอาชีพเป็น

พนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รายได ้20,001-30,000  บาท จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อย

ละ 45.0 แหล่งท่ีมาของรายไดจ้ากเงินเดือนประจาํ จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านขายผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ แสดงโดยการแจกแจงความถี่ และค่า

ร้อยละ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่หาขอ้มูลของร้ายขายผลิตภณัฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพจากจากส่ือ Social media ต่างๆ 

จาํนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 ผูมี้ส่วนร่วมในการไปร้านขายผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพคือเพ่ือน จาํนวน 

74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 สถานท่ีเฉพาะท่ีไปซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพคือซูเปอร์มาร์เก็ต จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อย

ละ 45.0 บริเวณท่ีไปใชบ้ริการร้านขายผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพคือศูนยก์ารคา้ จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 

53.50 เหตุผลท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพคือมีคุณค่าทางโภชนาการท่ีดี จาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 

35.98 มูลค่าในการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพในแต่ละคร้ัง 501-1,000 บาท  จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 

ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพจาํนวนคร้ังต่อเดือนคือ 1-3 คร้ัง จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 

ช่วงเวลาท่ีไปใชบ้ริการร้านขายผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพมากท่ีสุดคือ 18.01-21.00 น. จาํนวน 123 คน คิดเป็น

ร้อยละ 61.50 

ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีก   แสดงโดยค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีกในดา้นผลิตภณัฑ ์(ผลิตภณัฑ์

หลกั) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยให้ความสําคญัในเร่ืองผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพท่ีไม่มีวตัถุกนัเสีย มีค่าเฉล่ียมาก

สุดเท่ากบั 4.66 ดา้นราคาในเร่ืองมีป้ายบอกราคาชดัเจน มีค่าเฉล่ียมากสุดเท่ากบั 4.58 ดา้นการส่ือสารขอ้มูลและการ

ส่งเสริมการตลาดในเร่ืองมีการใหคู้ปองส่วนลด มีค่าเฉล่ียมากสุดเท่ากบั 4.43 ดา้นการบริการลูกคา้ในเร่ืองมีบริการ

ทดลองชิมสินคา้ออกใหม่ฟรี มีค่าเฉล่ียมากสุดเท่ากบั 4.33 ดา้นการออกแบบตกแต่งร้านในเร่ืองมีการจดัแสดง

สินค้าตามเทศกาลต่างๆ มี ค่าเฉ ล่ียมากสุดเท่ากับ  4.29 ด้านทําเล ท่ีตั้ งในเร่ืองตั้ งอยู่ในศูนย์การค้า เช่น 

หา้งสรรพสินคา้ต่างๆ และตลาดรถไฟ มีค่าเฉล่ียมากสุดเท่ากบั 3.92 และดา้นผลิตภณัฑ ์(บรรจุภณัฑ)์ ในเร่ืองบรรจุ

ภณัฑข์องผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพท่ีมีความสวยงาม มีค่าเฉล่ียมากสุดเท่ากบั 3.64  

     โดยทาํการแบ่งกลุ่มไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

     กลุ่ม 1 Promotion Lover จาํนวน 87 คน มีอายุโดยเฉล่ีย 24-32 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท การศึกษาสูงสุดระดบัชั้นปริญญาตรีหรือปวส. คนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มคนวยัทาํงานท่ี

ต้องการดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพจะต้องมีรสชาติอร่อย มีโภชนการท่ีดี อีกทั้ งกลุ่มน้ีจะให้

ความสําคญักบัการจดัทาํโปรโมชัน่ต่างๆ ไดแ้ก่ การใหคู้ปองส่วนลด ของสมนาคุณตามเทศกาลต่าง ของแถมต่าง 

ฯลฯ เป็นอยา่งมาก  

     กลุ่ม 2 Ingredient Focus จาํนวน 90 คน มีอายุโดยเฉล่ีย 24-32  ปี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท การศึกษาสูงสุดระดบัชั้นปริญญาตรีหรือปวส. คนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มคนวยัทาํงานท่ี

ตอ้งการดูแลสุขภาพ จะใหค้วามสาํคญัเร่ืองผลิตภณัฑเ์ป็นอย่างมาก มีการเลือกซ้ือโดยพิจารณาจากส่วนประกอบ
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ของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลโภชนการ และผลิตภัณฑ์ต้องถูกสุขลกัษณะ มีการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารปลอดสารพิษ 

ผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพท่ีไม่มีวตัถุกนัเสียและผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพท่ีมาจากฟาร์มออร์แกนิค  

     กลุ่ม 3 Price conscious จาํนวน 23 คน มีอายโุดยเฉล่ีย 15-23 ปี ส่วนใหญ่นกัเรียนหรือนกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 10,001-20,000 บาท และมากกว่าหรือเท่ากบั 30,001 บาทข้ึนไป กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มนักเรียนหรือนักศึกษาท่ี

ตอ้งการดูแลสุขภาพ ชอบผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพท่ีมีความหลากหลาย ในเร่ืองของรสชาติ หลากหลายญ่ีหอ้ 

และนอกจากน้ียงัให้ความสําคญัในดา้นราคามากท่ีสุด คือ ป้ายบอกราคาชดัเจน ลูกคา้กลุ่มน้ีจะให้ความสาํคญัใน

เร่ืองความสะดวกรวดเร็วและความสะดวกสบายในการการเขา้ถึงสินคา้ท่ีมีการบอกราคาชดัเจน มีราคาหลายระดบั

ใหเ้ลือกสรร และมีความราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณ 

 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

     การวิจยัเร่ือง การแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการร้านขายผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชร้ะดบั

ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีก จากการตอบแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง อายรุะหว่าง 24-32 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือปวส. ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนเอกชน 

มีรายได ้20,001-30,000 บาทต่อเดือน และแหล่งท่ีมาของรายไดจ้ากเงินเดือนประจาํ ส่วนปัจจยัดา้นประสมทาง

การตลาดคา้ปลีก กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในดา้นผลิตภณัฑ์ (ผลิตภณัฑ์หลกั)  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

รองลงมาคือดา้นราคา ดา้นการส่ือสารขอ้มูลและการส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการลูกคา้ ดา้นการออกแบบ

ตกแต่งร้าน ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นผลิตภณัฑ์ (บรรจุภณัฑ์) โดยดา้นผลิตภณัฑ์ (ผลิตภณัฑ์หลกั) ในเร่ืองผลิตภณัฑ์

อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีไม่มีวตัถุกนัเสีย มีค่าเฉล่ียมากสุดเท่ากบั 4.66 ดา้นราคาในเร่ืองมีป้ายบอกราคาชดัเจน มีค่าเฉล่ีย

มากสุดเท่ากบั 4.58 ดา้นการส่ือสารขอ้มูลและการส่งเสริมการตลาดในเร่ืองมีการใหคู้ปองส่วนลด มีค่าเฉล่ียมากสุด

เท่ากบั 4.43 ดา้นการบริการลูกคา้ในเร่ืองมีบริการทดลองชิมสินคา้ออกใหม่ฟรี มีค่าเฉล่ียมากสุดเท่ากบั 4.33 ดา้น

การออกแบบตกแต่งร้านในเร่ืองมีการจดัแสดงสินคา้ตามเทศกาลต่างๆ มีค่าเฉล่ียมากสุดเท่ากบั 4.29 ดา้นทาํเลท่ีตั้ง

ในเร่ืองตั้งอยู่ในศูนยก์ารคา้ เช่น ห้างสรรพสินคา้ต่างๆ และตลาดรถไฟ มีค่าเฉล่ียมากสุดเท่ากบั 3.92 และดา้น

ผลิตภณัฑ ์(บรรจุภณัฑ)์ ในเร่ืองบรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีมีความสวยงาม มีค่าเฉล่ียมากสุด

เท่ากบั 3.64 ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาแนวทางการตลาดธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพในเขต

เทศบาลนครเชียงราย โดยนทัที สุรินทร์แปง และ ปิยธิดา เพียรลุประสิทธ์ิ (มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง, 2558)  กล่าว

ว่า ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์คือ ผูบ้ริโภคต้องการอาหารท่ีมีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย มีความ

หลากหลายของผลิตภณัฑใ์ห้เลือก อาหารมีความสะอาดถูกสุขลกัษณะ และมีรสชาติอร่อย น่ารับประทาน และมี

ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีก โดยสุพรรณี อินทร์แกว้ (2558) ท่ีไดอ้ธิบายไว้

วา่ ผลิตภณัฑ ์(Merchandise) จะตอ้งพิจารณาตั้งแต่ลกัษณะและความหลากหลายของกิจกรรมจนถึงการจดัเพ่ือการ

แสดงสินคา้บนชั้นวางและอุปกรณ์เสริมเพ่ือการแสดงสินคา้ เพ่ือนาํเสนอใหส้อดคลอ้งและตรงตามความตอ้งการ

ของลูกคา้ 

ข้อเสนอแนะ 

     จากการวิจยัเร่ือง การแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการร้านขายผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้

ระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีก สามารถสรุปขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั ดงัน้ี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                                      732 

 

1. ดา้นทาํเลท่ีตั้ง เนน้เร่ืองของความสะดวกสบายของลูกคา้ โดยทาํเลท่ีตั้งของร้านจะอยูบ่ริเวณรถไฟฟ้าใตดิ้น ใกล้

แหล่งชุ่มชนท่ีพกัอาศยั เพ่ือการเดินทางสญัจรไปมาท่ีสะดวก 

2. ดา้นผลิตภณัฑ ์เนน้ในเร่ืองผลิตภณัฑเ์ป็นส่ิงสาํคญั ทางร้านจึงตอ้งคดัสรรผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพท่ีเนน้เร่ือง

ปลอดสารพิษ ผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพท่ีไม่มีวตัถุกนัเสีย ผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพท่ีมาจากฟาร์มออร์แกนิค 

ในส่วนของบรรจุภณัฑ ์ธุรกิจจึงตอ้งมีการเลือกสินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑท่ี์สวยงาม ทาํจากธรรมชาติและยอ่ยสลาย เพราะ

บรรจุภณัฑส์ามารถดึงดูดสายตาของลูกคา้ไดเ้ป็นอนัดบัแรก จึงเป็นตวัช่วยในการตดัสินซ้ือของลูกคา้ไดอ้ยา่งดี  

3. ดา้นราคา ตอ้งมีการตั้ งราคาให้เหมาะสมกบัปริมาณในสินคา้แต่ละชนิด เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและความ

สะดวกสบายในการการเขา้ถึงสินคา้ท่ีมีการบอกราคาชดัเจน ทางร้านจึงมีการติดป้ายราคาท่ีสินคา้ทุกชนิดเพ่ือให้

ลูกคา้รับรู้ราคาสินคา้ท่ีจะซ้ือสินคา้นั้นๆ ไดท้นัที 

4. ดา้นการส่ือสารขอ้มูลและการส่งเสริมการตลาด ทางร้านจะการมีการโฆษณาผ่านส่ือ Social Media ต่างๆ มีการ

แจง้ข่าวสารสาํคญัและจดัทาํโปรโมชัน่ต่างๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มน้ี และมีการโฆษณาผ่าน

ส่ือต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค, อินสตาแกรม หรือป้ายหนา้ร้าน เพ่ือลูกคา้จะไดท้ราบถึงขอ้มูลต่างๆของทางร้านได ้

5. ดา้นการออกแบบตกแต่งร้าน มีการติดเคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือท่ีผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการจะรู้สึกผ่อนคลาย จากสภาพ

อากาศภายนอก และเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ ทาํให้ผูใ้ช้บริการรู้สึกประทบัใจและอยากท่ีจะเขา้มาใช้

บริการอีก 

6. ดา้นการบริการลูกคา้ ทางร้านจะมีสินคา้ให้ชิมฟรีตลอดเม่ือมีสินคา้ออกใหม่เพ่ือเป็นการนาํเสนอสินคา้การให้

ทดลองชิมสินคา้ออกใหม่ฟรีเพ่ือเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ใหก้บัลูกคา้ในการเลือกสินคา้ 
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การศึกษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงราคานํา้มันดเีซลในประเทศไทยที่มต่ีอราคา

พืชเกษตรและราคา  สินค้าเกษตรล่วงหน้า (ยางแผ่นรมควนัช้ัน 3) 

The Impact of changes in Domestic Retall Price to Agricultural Price and  

Agricultural Futures Price 

                                                                      นฤมล  รักน้อย    

Narumol Ruknoi  

บทคดัย่อ 

การศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงราคานํ้ามนัดีเซลในประเทศไทยท่ีมีต่อราคาพืชเกษตรและราคา

สินคา้เกษตรล่วงหนา้ (ยางแผ่นรมควนัชั้น 3 ) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลกระทบของราคานํ้ามนัดีเซลท่ีมีต่อราคา

พืชเกษตรและราคาสินคา้เกษตรล่วงหนา้(ยางแผ่นรมควนัชั้น 3) การเก็บรวบรวมขอ้มูลไดท้าํการเก็บขอ้มูลมาจาก 

TFEX, บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน),ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เป็นตน้ ตั้งแต่ 1 

มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 เป็นจาํนวน 1 ปี โดยทาํการเก็บราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 , ราคาขา้ว,ราคามนั

สด,ราคายาง,อตัราดอกเบ้ีย,อตัราแลกเปล่ียน,ราคานํ้ามนัดีเซลSet Index เป็นตน้ 

 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลจะใชข้อ้มูลเบ้ืองตน้โดยใชข้อ้มูลเบ้ืองตน้โดยใชก้ารวิเคราะห์สถิติพรรณนาการเลือก

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงราคานํ้ามนัดีเซลในประเทศท่ีมีต่อราคาพืชเกษตรและราคาสินคา้เกษตรล่วงหนา้ โดย

ใช้การวิเคราะห์สหพนัธ์ซ่ึงเป็นการหาตวัแปรของแต่ละคู่ และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างราคานํ้ ามนัดีเซลใน

ประเทศไทยมีผลต่อราคาพืชเกษตรและราคาสินคา้เกษตรล่วงหน้าท่ีเป็นตวัแปรอิสระ โดยทาํการวิเคราะห์สมการ

ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) การทดสอบสหสัมพนัธ์ของค่าความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) โดยใช้

สถิติทดสอบของ Durbin-Watson มีขนาดของกลุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 238 โดยค่า Durbin-Watson ท่ีไดจ้ากการคาํนวณมีค่า

เท่ากบั 2.0603 อยูใ่นช่วงท่ีไม่เกิดปัญหาสหสมัพนัธ์ของค่าคาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

Abatract 

The research of the impact of changes in domestic retall Price to agricultural price and agricultural futures 

price.The purpose of this research is to study the impact of  changing in domestic retall price to agricultural price 

and agricultural futures price. The database to conduct this study is based on the data from Thailand futures 

futures exchang Plc. ( TFEX) ,PTT Public Company Limited ( PTT) , Bank of Thailand ( BOT) , office of 

Agricultural Economics (OAE) etc. for 1 year  period (January 1,2016 – December 31,2016). There are several 

variables used in this research such as natural rubber ribbed smoleed sheet No.3 :Rss3,rice price, oil price ,rubber 

price, interest rate , exchange rate domestic retall price and set index This study analyzed by testing the 

relationship between each variables by many statistic methods. The result suggests there are negative relationship 

between interest rate and rubber futures price. 
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1.บทนํา 

สภาวการณ์ของโลกในปัจจุบนัมีความผนัผวน นัน่เป็นเพราะกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีครอบคลุมอยู่ทุกพ้ืนท่ี 

การเปล่ียนแปลงเพียงเลก็นอ้ยในมุมใดมุมหน่ึงของโลก เป็นผลให้ตลาดโลกเปล่ียนแปลงไปตามกนั ไม่ว่าจะเป็น 

ตลาดหุน้, อตัราแลกเปล่ียน รวมไปถึงตลาดทองซ่ึงมีผลโดยตรงต่อราคานํ้ามนัดิบ ฯลฯ ราคานํ้ามนัดิบเป็นราคา ณ 

ก่อนเขา้โรงกลัน่ ยิ่งตน้ทุนสูงเท่าไหร่ ราคานํ้ามนัปลีกท่ีทุก ๆ คนใชใ้นชีวิตประจาํวนัจะยิ่งสูงข้ึน สุดทา้ยช่วงปลาย

ของห่วงโซ่การดาํรงชีวิตคือภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า กระบวนการหน่ึงท่ีทาํให้เศรษฐกิจตกตํ่าคือ ราคานํ้ ามนัปลีกมี

ราคาแพง โดยเฉพาะนํ้ามนัดีเซล เน่ืองจากดีเซลเป็นนํ้ามนัท่ีใชใ้นภาคครัวเรือน, ภาคอุตสาหกรรม และท่ีสาํคญัคือ

ภาคการเกษตร เพราะภาคการเกษตรเป็นตวัแปรตน้ท่ีส่งผลใหปั้จจยัส่ีและสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ มีราคาแพงข้ึน เขา้สู่

ภาวะขา้วยากหมากแพง ผูบ้ริโภคไม่มีตวัเงินซ้ือ ผูผ้ลิตไม่มีตวัเงินผลิต เกิดการปิดตวัของบริษทั เกิดการว่างงาน 

ฯลฯ ผลกระทบในวงกวา้งท่ีลม้เป็นโดมิโนน้ี เป็นเคร่ืองแสดงความสําคญัของราคานํ้ ามนัดีเซลในโลกปัจจุบนัซ่ึง

เป็นกระแสทุนนิยม 

การกล่าวว่า ภาคการเกษตร เป็นตวัแปรตน้ท่ีส่งผลต่อราคาสินคา้ปัจจยัส่ีและสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ เป็น

เพราะ ภาคการเกษตรเป็นหน่วยผลิตแรกเร่ิมท่ีส่งต่อใหภ้าคอ่ืน ๆ นาํไปต่อยอด โดยในปัจจุบนัโลกของเราเป็นยุค

แห่งเทคโนโลยีและการแข่งขนั ดงันั้นจึงเกิดการเขา้ถึงเคร่ืองมือท่ีใหผ้ลผลิตมากยิ่งข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (สุวภาพ ชูช่ืน 2552) ศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเคล่ือนไหวของราคา

ยางแผ่นรมควนัชั้น 3 ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ราคายาง

แผ่นรมควนัชั้น 3 ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศ , อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อเยน,ราคายางแผ่น

รมควนัชั้น 3 ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โตเกียว,ราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของ

ประเทศ ผลการศึกษาพบว่าราคายางรมควนัชั้น 3 ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศมีความสัมพนัธ์กบั

อตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาทต่อเยน,ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 ตลาดสินคา้โภคภณัฑโ์ตเกียว,ราคายางแผน่รมควนั

ชั้น 3 และปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของประเทศไปทิศทางเดียวกนั ณ ระดบัความสําคญัทางสถิติท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 (จาริณี วฒันไทย 2555) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคายางพารา : ราคายางพารา

แผน่รมควนัชั้น 3 ตลาดกลางหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา ราคายางแผน่ดิบ,ดชันีราคา

ยางแผ่นรมควนัชั้น 3 ในการตลาดล่วงหน้ากรุงเทพฯ,อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเม่ือเทียบกบัค่าเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา,ดชันีความเช่ือมัน่ของอุตสาหกรรมยางของประเทศไทย,ราคานํ้ามนัสาํเร็จดีเซลหมุนเร็วใน

กรุงเทพ จากการศึกษาตวัแปรอิสระ 5 ตวั เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคายางแผ่นรวมควนัชั้น 3 ในตลาดกลาง

หาดใหญ่จงัหวดัสงขลา มีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศเม่ือเทียบกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวเป็นไปในทิศทาง

ตรงกนัขา้ม 

กบัราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 ในตลาดกลางใหญ่แต่ดชันีความเช่ือมัน่ของอุตสาหกรรมยางของประเทศ

ไทยและราคานํ้ามนัสาํเร็จรูปดีเซลหมุนเร็วในกรุงเทพมหานครไม่มีความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวกบัราคายาง

แผน่รมควนัชั้น 3 ในตลาดกลางหาดใหญ่ 
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3. วธีิการศึกษา 

 การศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงราคานํ้ามนัดีเซลในประเทศไทยท่ีมีต่อราคาพืชเกษตร

และราคาสินคา้เกษตรล่วงหน้า (ยางแผ่นรมควนัชั้น 3) ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ โดยประชากรท่ีใชใ้น

การศึกษา คือ ราคานํ้ามนัดีเซลศึกษาขอ้มูลจากดชันีรายวนัของนํ้ามนัดีเซล  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน),สาํนกังาน

เศรษฐกิจการเกษตร, ราคาสินคา้เกษตรล่วงหนา้ศึกษาขอ้มูลจากราคาปิดรายวนัตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้(TFEX) 

, อตัราดอกเบ้ียศึกษาขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหวา่งค่าเงินบาทกบั

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาศึกษาขอ้มูลรายวนัจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยการเกบ็ขอ้มูลรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 

1มกราคม 2559 – 31 ธนัวาคม 2559 

สมมติฐานท่ี 1   H0 : ราคานํ้ามนัดีเซลไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคายาง        

            H1  : ราคานํ้ามนัดีเซลมีความสมัพนัธ์กบัราคายาง         

สมมติฐานท่ี 2   H0 : อตัราดอกเบ้ียไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคายาง        

            H1  : อตัราดอกเบ้ียมีความสมัพนัธ์กบัราคายาง         

สมมติฐานท่ี 3   H0 : อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัราคายาง 

                           H1 : อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหวา่งค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกามี

ความสมัพนัธ์กบัราคายาง 

สมมติฐานท่ี 4   H0 : SETINDEX ไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคายาง 

                         H1 : SETINDEX มีความสมัพนัธ์กบัราคายาง 

สมมติฐานท่ี 5   H0 : ราคานํ้ามนัดีเซลไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคาขา้ว 

            H1 : ราคานํ้ามนัดีเซลมีความสมัพนัธ์กบัราคาขา้ว 

สมมติฐานท่ี 6   H0 : อตัราดอกเบ้ียไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคาขา้ว 

            H1 : อตัราดอกเบ้ียมีความสมัพนัธ์กบัราคาขา้ว 

สมมติฐานท่ี 7   H0 : อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหวา่งค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริกาไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัราคาขา้ว 

                          H1 : อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร สหรัฐอเมริกามี

ความสมัพนัธ์กบัราคาขา้ว 

สมมติฐานท่ี 8   H0 : SETINDEX ไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคาขา้ว 

                          H1 :  SETINDEX มีความสมัพนัธ์กบัราคาขา้ว 

สมมติฐานท่ี 9   H0 : ราคานํ้ามนัดีเซลไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคามนัสด 

            H1 : ราคานํ้ามนัดีเซลมีความสมัพนัธ์กบัราคามนัสด 

สมมติฐานท่ี 10 H0 : อตัราดอกเบ้ียไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคามนัสด 

            H1 : อตัราดอกเบ้ียมีความสมัพนัธ์กบัราคามนัสด 

สมมติฐานท่ี 11 H0 : อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริกาไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัราคามนัสด 
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                          H1 : อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกามี

ความสมัพนัธ์กบัราคามนัสด 

สมมติฐานท่ี 12 H0 : SETINDEX ไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคามนัสด 

                         H1 : SETINDEX มีความสมัพนัธ์กบัราคามนัสด 

สมมติฐานท่ี 13 H0 : ราคานํ้ามนัดีเซลไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 

            H1 : ราคานํ้ามนัดีเซลมีความสมัพนัธ์กบัราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 

สมมติฐานท่ี 14 H0 : อตัราดอกเบ้ียไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 

            H1 : อตัราดอกเบ้ียมีความสมัพนัธ์กบัราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 

สมมติฐานท่ี 15 H0 : อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 

                          H1 : อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกามี

ความสมัพนัธ์กบัราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 

สมมติฐานท่ี 16 H0 : SETINDEX ไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 

                          H1 : SETINDEX มีความสมัพนัธ์กบัราคายางแผน่รมควนัชั้น 3  

กรอบแนวคดิ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 งานวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงราคานํ้ามนัดีเซลในประเทศไทย

ท่ีมีต่อราคาพืชเกษตรและราคาสินคา้เกษตรล่วงหนา้ (ยางแผน่รมควนัชั้น 3)  การศึกษาพบวา่อตัราแลกเปล่ียนมีค่า 

0.0131 ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบัราคามนัในทิศทางเดียวกนัและอตัราดอกเบ้ียมีค่า 0.0271 มีความสมัพนัธ์กบัราคายาง

ในตลาด TFEX ในทิศทางเดียวกนั 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) 

-ราคานํ้ามนัดีเซล 

-อตัราดอกเบ้ีย 

-อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหวา่ง

ค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

-Set Index 

 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

ราคาพืช 

    -ยาง 

    -ขา้ว 

    -มนัสด 

    -ยางแผน่รมควนัชั้น 3 (Tfex) 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณของราคามนั 

 

การทดสอบสหสัมพันธ์ของค่าความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) โดยใช้สถิติทดสอบของ Durbin-

Watson มีขนาดของกลุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 242 โดยค่า Durbin-Watson ท่ีไดจ้ากการคาํนวณมีค่าเท่ากบั 1.8226 อยู่

ในช่วงท่ีไม่เกิดปัญหาสหสมัพนัธ์ของค่าคาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

 จากสมการสามารถสรุปได้ว่า การใช้สถิติ F-statistic ในการทดสอบความน่าเช่ือถือของสมการ ค่า F 

เท่ากบั 1.6411 ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจท่ีปรับแลว้ (Adjusted R2) เท่ากบั 0.0106 หมายถึง  ตวัแปรอิสระทั้ง 4 

ตวัน้ีสามารถใชอ้ธิบายราคายางพาราได ้1.06% ส่วนท่ีเหลืออีก 98.94% เป็นผลมาจากตวัแปรอ่ืนๆ  

การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณพบว่า ค่า β1 เท่ากับ 0.0066 ซ่ึงมีค่าเป็นบวก และมีค่า P-value 

เท่ากบั 0.9632 แสดงว่า ราคามนัมีความสัมพนัธ์กบัอตัราดอกเบ้ียในทิศทางเดียวกนั อย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ดงันั้นสมมติฐานท่ี 2 จึงปฏิเสธ H1 และยอมรับ H0 แสดงวา่  ราคามนักบัอตัราดอกเบ้ียไม่มีความสมัพนัธ์กนั  

ค่า β2 เท่ากบั 0.4837 ซ่ึงมีค่าเป็นบวก และมีค่า P-value เท่ากบั 0.0131 แสดงว่าอตัราแลกเปล่ียนกบัราคา

มนัมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั  อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 ดงันั้นสมมติฐานท่ี 2 จึง

ยอมรับสมมติฐาน   H1 แสดงวา่  ราคามนักบัอตัราแลกเปล่ียนมีความสมัพนัธ์กนั  

ค่า β3 เท่ากบั -0.0013 ซ่ึงมีค่าเป็นลบ และมีค่า P-value เท่ากบั 0.9734 แสดงว่าราคานํ้ ามนัดีเซลกบัราคา

มันมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม  อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้ นสมมติฐานท่ี 2  จึงไม่ยอมรับ

สมมติฐาน   H1 และยอมรับ H0 แสดงวา่  ราคามนักบัราคานํ้ามนัดีเซลไม่มีความสมัพนัธ์กนั 

ค่า β4 เท่ากบั 0.0081 ซ่ึงมีค่าเป็นบวก และมีค่า P-value เท่ากบั 0.9241 แสดงวา่อตัราผลตอบแทนตลาดกบั

มนัมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั  อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงันั้นสมมติฐานท่ี 2  จึงไม่ยอมรับสมมติฐาน   

H1 และยอมรับ H0 แสดงวา่  ราคามนักบัอตัราผลตอบแทนตลาดไม่มีความสมัพนัธ์กนั 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณของราคายางในตลาด (TFEX) 

ตวัแปร Coefficient t-statistic Prob 

Constant 0.0003 0.5271 0.5986 

L_Ret I 0.0066 0.0461 0.9632 

L_Ret F 0.4837 2.5012 0.0131 

L_Ret P -0.0013 -0.0334 0.9734 

L_Ret Set 0.0081 0.0954 0.9241 

R2 = 0.0271 

Adjusted R2 = 0.0106 

F = 1.6411 

Prob = 0.1647 

Durbin-Watson = 1.8226 

N = 242 
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การทดสอบสหสัมพันธ์ของค่าความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) โดยใช้สถิติทดสอบของ Durbin-

Watson มีขนาดของกลุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 188 โดยค่า Durbin-Watson ท่ีไดจ้ากการคาํนวณมีค่าเท่ากบั 1.7795 อยู่

ในช่วงท่ีไม่เกิดปัญหาสหสมัพนัธ์ของค่าคาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

 จากสมการสามารถสรุปได้ว่า การใช้สถิติ F-statistic ในการทดสอบความน่าเช่ือถือของสมการ ค่า F 

เท่ากบั 1.9549 ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจท่ีปรับแลว้ (Adjusted R2) เท่ากบั -0.0201 หมายถึง  ตวัแปรอิสระทั้ง 4 

ตวัน้ีไม่สามารถใชอ้ธิบายราคายางพาราได ้ 

การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณพบว่า ค่า β1 เท่ากับ -0.9765 ซ่ึงมีค่าเป็นลบ และมีค่า P-value 

เท่ากบั 0.0271 แสดงว่า อตัราดอกเบ้ียกบัราคายางในตลาด Tfex มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 ดงันั้นสมมติฐานท่ี 4 จึงยอมรับสมมติฐาน   H1 แสดงวา่  ราคาราคายาง

ในตลาด Tfex กบัอตัราดอกเบ้ียมีความสมัพนัธ์กนั 

ค่า β2 เท่ากบั -0.5513 ซ่ึงมีค่าเป็นลบ และมีค่า P-value เท่ากบั 0.3424 แสดงว่าอตัราแลกเปล่ียนกบัราคา

ยางในตลาด Tfex มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันขา้ม  อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ดงันั้นสมมติฐานท่ี 4 จึง

ปฏิเสธ H1 และยอมรับ H0 แสดงวา่  ราคายางในตลาด Tfex กบัอตัราแลกเปล่ียนมีความสมัพนัธ์กนั 

ค่า β3 เท่ากบั 0.1918 ซ่ึงมีค่าเป็นบวก และมีค่า P-value เท่ากบั 0.1721 แสดงว่าราคานํ้ามนัดีเซลกบัราคา

ยางในตลาด Tfex มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั  อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ จึงไม่ยอมรับสมมติฐาน   H1 และ

ยอมรับ H0 แสดงวา่  ราคายางในตลาด Tfex กบัราคานํ้ามนัดีเซลไม่มีความสมัพนัธ์กนั 

ค่า β4 เท่ากบั -0.2381 ซ่ึงมีค่าเป็นลบ และมีค่า P-value เท่ากบั 0.3483 แสดงวา่ราคาอตัราผลตอบแทน

ตลาดกบัราคายางในตลาด Tfex มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม  อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ จึงไม่ยอมรับ

สมมติฐาน   H1 และยอมรับ H0 แสดงวา่  ราคายางในตลาด Tfex อตัราผลตอบแทนตลาดไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
 

ตวัแปร Coefficient t-statistic Prob 

Constant 0.0035 2.0732 0.0396 

L_Ret I  -0.9765 -2.2287         0.0271 

L_Ret F  

L_Ret PO 

L_Ret Set   

                                                      

-0.5513 

0.1918 

-0.2381 

-0.9518 

1.3709 

-0.9401 

0.3424 

        0.1721 

0.3484 

R2 = 0.0412 

Adjusted R2 = -0.0201 

F = 1.9549 

Prob = 0.1033 

Durbin-Watson = 1.7795 

N = 188 
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5.สรุปผลการศึกษา 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงราคานํ้ามนัดีเซลในประเทศไทย

ท่ีมีต่อราคาพืชเกษตรและราคาสินคา้เกษตรล่วงหนา้ (ยางแผน่รมควนัชั้น 3) โดยกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา คือ ราคา

นํ้ามนัดีเซลซ่ึงศึกษาขอ้มูลจากดชันีรายวนัของนํ้ามนัดีเซล บริษทั ปตท.จาํกดั(มหาชน) , ราคาสินคา้เกษตรล่วงหนา้

ศึกษาขอ้มูลจากราคาปิดรายวนัตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ , อตัราดอกเบ้ียศึกษาขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย

,อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหวา่งค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาศึกษาขอ้มูลรายวนัจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยการเกบ็ขอ้มูลรายวนัของราคายาง,ราคาขา้ว,ราคามนั 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

จากงานวิจยัน้ีนกัลงทุนสามารถสังเกตจากปัจจยัของอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นแลว้ว่ามีความสัมพนัธ์

กบัอตัราผลตอบของราคายางซ้ือขายล่วงหนา้ 

นอกจากอตัราดอกเบ้ียท่ีมีผลในระดบันัยสัมพนัธ์กับอตัราผลตอบแทนของราคายางซ้ือขายล่วงหน้า                

อาจปัจจยัอ่ืนๆประกอบดว้ย ไดแ้ก่อตัราเงินเฟ้อ สภาพเศรษฐกิจ และสภาพอากาศ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

การศึกษาในคร้ังน้ี ศึกษาเพียงราคานํ้ามนัดีเซลในประเทศไทย,ราคาสินคา้เกษตรล่วงหนา้ ราคาพืช ทาํให้

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษานั้นนอ้ย แหล่งขอ้มูลท่ีจะดึงมาใชใ้นการทาํงานวิจยัมีนอ้ย การใหข้อ้มูลบางเวบ็ไซต์

ยงัมีขอ้มูลท่ีไม่เพียงพอ ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะศึกษาสินคา้เกษตรล่วงหนา้ใหมี้หลากหลายกลุ่มสินคา้ 
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การรับรู้คุณค่าผลติภัณฑ์ และความตั้งใจซ้ือในธุรกจิขายคูปอง 

ส่วนลดออนไลน์ (Daily Deal)ในประเทศไทย 

Perceived Product Value and Purchase Intention in Daily Deal Business in Thailand 

นฤมล เธียรชาติอนนัต์1 และ ประพิมพรรณ  ล่ิมสุวรรณ์2    

Narumol Thienchartanan and Prapimpun Limsuwan 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาคุณค่าของผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภครับรู้ในธุรกิจขายคูปองส่วนลดออนไลน ์

(Daily Deal) (2) เพ่ือศึกษาความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคในธุรกิจขายคูปองส่วนลดออนไลน์ (Daily Deal) 

(3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณค่าของผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภครับรู้กบัความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์ในธุรกิจขาย

คูปองส่วนลดออนไลน์ (Daily Deal) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 

400 คน ท่ีรู้จกัหรือเคยซ้ือสินคา้และบริการของธุรกิจขายคูปองส่วนลดออนไลน ์(Daily Deal) ในประเทศไทย โดย

ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทําการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา ประกอบด้วย

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยทดสอบดว้ยวิธีการสร้างโมเดล

สมการโครงสร้าง 

 

คาํสาํคัญ: การรับรู้คุณค่า, ความต้ังใจซื้อ 

 

ABSTRACT 

The research aimed to (1) Study the perceived product value of customers in Daily Deal Business (2) Study the 

purchase intention of customers in Daily Deal Business (3) Study the relationship between perceived product 

value of customers and purchase intention in Daily Deal Business. This study is a quantitative research, where 

data was collected from 40 0  respondents who know or had to buy products of Daily Deal Business. 

Questionnaire was used to collect data and analyzed by using descriptive statistics which it consists of frequency, 

percentage, mean, standard deviation and inferential statistics by hypothesis testing. Regarding the Structural 

Equation Modeling (SEM). 

 

Keywords: perceived value, purchase intention 
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1. บทนํา 

 

     ปัจจุบนัผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต และจากพฤติกรรมการใช้

อินเทอร์เน็ตเพ่ือการส่ือสารผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลนข์องผูบ้ริโภค จึงเกิดแนวคิดการตลาดออนไลน์ท่ีอาศยัการ

รวมกลุ่มกันซ้ือ (Group Buying) ได้แก่ ธุรกิจขายคูปองส่วนลดรายวนั (Daily Deal) คือ ธุรกิจท่ีทําหน้าท่ีเป็น

ตวักลางระหว่างผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการ (Waldenskiöld, 2013) โดยดาํเนินการบนเวบ็ไซต์ท่ีเสนอขายคูปอง

ส่วนลด (Daily Deal Website) เจา้ของเวบ็ไซต์จะทาํหนา้ท่ีเป็นผูติ้ดต่อกบัผูป้ระกอบการ และทาํการเสนอขอ้มูล

ข่าวสารไปสู่ผูบ้ริโภคท่ีเป็นสมาชิกของเวบ็ไซตท์างอีเมลใ์นทุกๆ วนั จึงเรียกเวบ็ไซต์ท่ีประกอบธุรกิจน้ีว่า Daily 

Deal Website (Gilman, 2011)  

     ธุรกิจคูปองส่วนลดรายวนั (Daily Deal)  มีตน้กาํเนิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 2008 โดยเวบ็ไซต์

ช่ือ Groupon.com ซ่ึงมาจากการรวมคําว่า Group และ Coupon เข้าด้วยกัน (Gilman, 2011) โดยรูปแบบธุรกิจมี

รากฐานมาจากแนวความคิดการรวมกลุ่มกนัซ้ือ (Group Buying) คือการรวมกลุ่มของผูซ้ื้อให้มีจาํนวนมากเพ่ือ

สามารถต่อรองราคาสินคา้หรือบริการในราคาพิเศษ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีว่าขอ้เสนอพิเศษนั้นจะตอ้งมีจาํนวนผูซ้ื้อขั้น

ตํ่าตามขอ้กาํหนดหากมีผูซ้ื้อไม่ถึงจาํนวนขั้นตํ่าท่ีทางเวบ็ไซตต์ั้งไว ้ขอ้เสนอดงักล่าวจะถูกยกเลิกไป หากผูซ้ื้อสนใจ

สินคา้หรือบริการราคาพิเศษนั้นจะบอกต่อไปยงัเพ่ือน และเม่ือมีการบอกต่อจะส่งผลใหจ้าํนวนผูซ้ื้อถึงตามขอ้ตกลง 

(Waldenskiöld, 2013) โดย Groupon จะทาํหนา้ท่ีติดต่อผูป้ระกอบการต่างๆ เพ่ือให้ลดราคาสินคา้หรือบริการของ

ตนให้มีราคาถูกกว่าราคาปกติ ระหว่าง 50%-90% โดยทาํการประชาสัมพนัธ์เสนอขายคูปองส่วนลดสินคา้และ

บริการทางเวบ็ไซต ์Groupon.com ผา่นทางอีเมลข์องสมาชิกเวบ็ไซต ์และทาํการส่ือสารทางสงัคมออนไลน์ (Social 

Network) อาทิ เฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) และอินสตาแกรม (Instagram) ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ี

สําคญัของธุรกิจคูปองส่วนลดรายวนั (Daily Deal) ท่ีจะสามารถทาํการส่ือสารข้อมูลข่าวสารให้ถึงผูบ้ริโภคได้

จาํนวนมากและรวดเร็ว และผูบ้ริโภคสามารถซ้ือคูปองส่วนลดผา่นเวบ็ไซต ์และนาํคูปองไปใชท่ี้ร้านคา้หรือสถาน

บริการต่างๆ ท่ีเสนอขายสินคา้หรือบริการนั้น 

     สําหรับประเทศไทยธุรกิจขายคูปองส่วนลดรายวนั (Daily Deal) มีข้ึนคร้ังแรกในปีพ.ศ. 2553 โดยเวบ็ไซตช่ื์อ 

Ensogo.com นําแนวความคิดการรวมกลุ่มกันซ้ือ (Group Buying) มาปรับใช้ในการดําเนินธุรกิจ โดยสมาชิก

สามารถซ้ือคูปองส่วนลดไดท้นัที โดยไม่กาํหนดจาํนวนผูซ้ื้อขั้นตํ่า แต่จะใชร้ะยะเวลาเป็นเง่ือนไขในการซ้ือเพ่ือให้

ผูบ้ริโภคเกิดความต่ืนเตน้สนใจ และเพ่ือการตดัสินใจซ้ือท่ีรวดเร็วมากข้ึน (ภิเษก ชยันิรันดร์, 2557) ภายในเวลา

เพียง 1 ปีเวบ็ไซต์ Ensogo.com มีอตัราส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจท่ีสูงถึง 84% เม่ือเทียบกบัยอดขายทั้งหมดของใน

อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมทางสงัคมออนไลน ์(Social Commerce) ในประเทศไทย โดยปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการเติบโต

นั้นมาจากการเติบโตของธุรกิจของผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ท่ีมีขอ้จาํกดัในเร่ืองตน้ทุน ได้

เปล่ียนมาลงทุนเพ่ือสร้างรายไดผ้่านช่องทางออนไลน์มากข้ึน (ไกรวิน วฒันะรัตน์, 2559) ในปีพ.ศ. 2554 Ensogo 

ไดข้ายธุรกิจใหก้บั LivingSocial ซ่ึงเป็นคู่แข่งรายสาํคญัของ Groupon ต่อมาปีพ.ศ. 2557 iBuy Group ไดซ้ื้อกิจการ

ต่อ และในเดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2559 บริษทัไดห้ยุดการดาํเนินธุรกิจในทุกประเทศของทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใตร้วมถึงประเทศไทย (BizLaneThailand, 2559) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                                                744 

 

     ปัจจุบนัธุรกิจคูปองส่วนลดรายวนั (Daily Deal) ในประเทศไทยยงัคงมีนักลงทุนให้ความสนใจ โดยในเดือน

กรกฎาคมปีพ.ศ. 2559 เว็บไซต์ช่ือ metrodeal.com ของประเทศญ่ีปุ่นไดเ้ปิดดาํเนินธุรกิจคูปองส่วนลดรายวนั 

(Daily Deal) ในประเทศไทย โดยตั้งเป้าหมายท่ีจะมีสมาชิกของเวบ็ไซต์จาํนวน 4 แสนคนในปีแรก และสามารถ

บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้โดยในระยะแรกของการดาํเนินธุรกิจ MetroDeal ใหค้วามสนใจในการเพ่ิมจาํนวนสมาชิก 

และสร้างการรับรู้ให้มากท่ีสุด เพ่ือสร้างรากฐานสําหรับธุรกิจในอนาคต โดยกลุ่มเป้าหมายในช่วงแรก ไดแ้ก่ 

ผูบ้ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพฯ ท่ีมีอายุระหว่าง 18-60 ปี  เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีคุน้เคยกบั

วิธีการซ้ือสินคา้ผา่นโทรศพัทมื์อถือ (แมทเทียส พีริงเกอร์, 2559) 

     ธุรกิจขายคูปองส่วนลดออนไลน ์(Daily Deal) เป็นเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมสินคา้และบริการท่ีหลากหลาย ครอบคลุม

ในทุกแง่มุมของการดาํเนินชีวิตประจาํวนั เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีค่านิยม ความตอ้งการ และประสบการณ์เดิมแตกต่าง

กนั  การรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑจึ์งเป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการตดัสินใจซ้ือ โดยผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ท่ีรับรู้คุณค่ามาก

ท่ีสุด (Dodds & Monroe, 1985) เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจตามท่ีคาดหวงัจะทาํให้เกิดความตั้งใจจริงท่ีจะซ้ือ

สินคา้ (Zeithaml, Berry and Parasuraman, 1990) 

     ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาการรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค และความตั้งใจซ้ือในธุรกิจขายคูปอง

ส่วนลดออนไลน์ (Daily Deal) เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบธุรกิจและบุคคลท่ีสนใจสามารถนาํขอ้มูลไปใชเ้พ่ีอ

เป็นแนวทางในการวางแผนและวางกลยุทธ์ขององค์กรให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายได้

อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วกบัการรับรู้คุณค่า (Perceived Value) 

     Sheth, Newman and Gross (1991) เสนอแนวคิดคุณค่าการบริโภค (Consumption Value) เพ่ืออธิบายคาํตอบว่า

เหตุใดผูบ้ริโภคจึงเลือกซ้ือหรือไม่ซ้ือผลิตภณัฑใ์ด เหตุใดผูบ้ริโภคเลือกบริโภคบางผลิตภณัฑม์ากกว่าอีกผลิตภณัฑ ์

และเหตุใดผูบ้ริโภคจึงเลือกบริโภคบางยี่ห้อมากกว่าอีกยี่ห้อ แนวคิดดังกล่าวได้อธิบายครอบคลุมผลิตภัณฑ์ท่ี

หลากหลายทั้งสินคา้คงคน สินคา้ไม่คงทน สินคา้อุตสาหกรรม และการบริการเป็นตน้ (Pilhlstrom and Brush, 2008) 

     Sheth, Newman and Gross (1991) อธิบายว่า คุณค่าในการบริโภค (Consumption Value) สามารถจาํแนกออกเป็น 5 

ดา้น ไดแ้ก่ 1) คุณค่าในการใชง้าน (Functional Value) 2) คุณค่าทางอารมณ์ (Emotional Value) 3) คุณค่าทางสังคม 

(Social Value) 4) คุณค่าทางความรู้คิด  (Epistemic Value) 5) คุณค่าเชิงเง่ือนไข (Conditional Value) โดยการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภคอาจได้รับอิทธิพลจากคุณค่าในบางด้านหรือทั้ งหมด 5 ด้าน ต่อมา Sweeney and Soutar 

(2001) ไดแ้สดงทศันะว่า คุณค่าในการใชง้าน (Functional Value) ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นเหตุเป็นผลและ

เป็นการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ในเร่ืองของราคา และประสิทธิภาพท่ีคาดหวงัของผลิตภณัฑ ์ ควรท่ีจะแยกการ

วดัออกจากกนัเป็น คุณค่ามูลค่าทางเงินตรา (Monetary Value) และคุณค่าดา้นคุณภาพ (Quality Value) และสาํหรับ

การศึกษาคุณค่าของช่องทางออนไลน์หรือการศึกษาคุณค่าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ นั้น ควรท่ีจะ

ทาํการศึกษาคุณค่าดา้นความสะดวก (Convenience Value) ซ่ึงมีการยืนยนัในงานวิจยัท่ีผ่านมาถึงความสําคญัของ

คุณค่าน้ี (Pilhlstrom and Brush, 2008) สรุปการรับรู้คุณค่าในการบริโภคท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย  
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1. คุณค่าดา้นมูลค่าทางเงินตรา (Monetary Value) หมายถึง การรับรู้ความคุม้ค่าของราคาท่ีมีค่าสูง หรือราคาท่ีตํ่า 

เม่ือเปรียบเทียบกบัทางเลือกอ่ืน (Sheth, Newman, and Gross, 1991) ประโยชนท่ี์เป็นตวัเงินท่ีลูกคา้ไดรั้บโดยมาจาก

สินคา้หรือบริการท่ีมีราคาท่ีคุม้ค่าและเหมาะสมกบัตวัเงินรวมถึงการประหยดั (Hui and Malliga, 2014)  

2. คุณค่าดา้นอารมณ์ (Emotional Value) เป็นสภาวะทางอารมณ์ของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการ โดยเป็น

ผลมาจากความสามารถในการกระตุน้ความรู้สึกหรืออารมณ์ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ (Sheth and Newman, 

1991) โดยเกิดจากความรู้สึกส่วนตวัของผูบ้ริโภคท่ีไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบัประโยชน์พ้ืนฐานของผลิตภณัฑแ์ต่

เป็นอารมณ์ท่ีเกิดจากการบริโภค อาจมีการตอบสนองอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างผูบ้ริโภคดว้ยกนัโดยการแบ่งปัน

ประสบการณ์การบริโภค (Carlson et al., 2015)   

3. คุณค่าดา้นสงัคม (Social Value) เป็นคุณค่าจากการท่ีสินคา้หรือบริการทาํใหผู้บ้ริโภคไดรั้บการยอมรับจากสงัคม 

หรือสามารถทาํใหเ้กิดการพฒันาตวัตนของผูบ้ริโภคจากการใชสิ้นคา้หรือบริการนั้น (Sweeney and Soutar, 2001) 

4. คุณค่าดา้นความรู้คิด (Epistemic Value) คือ เป็นคุณค่าท่ีไดจ้ากการเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ ในการทาํส่ิงต่างๆ ความ

แปลกใหม่มกัจะมากจากเหตุผลในการทดลองบริการใหม่ๆ แต่ผลของบางงานวิจยัท่ีผ่านมากล่าวว่า ความแปลก

ใหม่ในเชิงลบอาจส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าโดยรวม และพฤติกรรมความตั้ งใจทางออ้มได ้(Donthu and Garcia, 

1999; Duman and Mattila, 2005)  

5. คุณค่าดา้นเง่ือนไข (Conditional Value) เป็นคุณค่าท่ีมาจากเง่ือนไขของเวลา สถานท่ี และการมีประสบการณ์

เฉพาะหรือสถานการณ์บางอย่างเท่านั้ น อาจจะเป็นตามฤดูกาล เหตุการณ์ท่ีเกิดคร้ังเดียวในช่วงชีวิต หรือ

สถานการณ์ฉุกเฉิน (Holbrook, 1994; Sheth, Newman, and Gross, 1991) 

6. คุณค่าดา้นความสะดวก (Convenience Value) หมายถึง ความง่ายในการใชผ้ลิตภณัฑอ์ย่างมีประสิทธิภาพ และ

ความรวดเร็วซ่ึงทําให้ประหยดัเวลา (Anderson and Srinivasan, 2003) คุณค่าด้านความสะดวกถูกนํามาใช้เป็น

แรงจูงใจทัว่ไปสาํหรับสินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งบริการตนเอง (Anckar and D’Incau, 2002) Pura (2005) and 

Rintamäki et al. (2006)  

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วกบัความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) 

     ความตั้งใจซ้ือเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีความสําคญัอย่างมากท่ีนักการตลาดตอ้งการท่ีจะศึกษาและทาํความเขา้ใจ

เพราะความตั้งใจซ้ือเปรียบเสมือนแนวทางในการทาํนายหรือคาดการณ์พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคในอนาคต 

(Nevin and Houston, 1980) การศึกษาหลายช้ินแสดงใหเ้ห็นว่าการรับรู้คุณค่ามีผลกระทบในเชิงบวกต่อความตั้งใจ

ของพฤติกรรม (Cronin et al. 2000; Overby and Lee 2006) ดงันั้นจึงสามารถคาดการณ์ไดว้่ายิ่งคุณค่าท่ีไดรั้บมาก

เท่าไหร่ยิ่งมีเจตนาท่ีจะซ้ือสินคา้เท่านั้น (Ferguson, Othman, and Zorn, 2012) 
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2.3 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

                                    ตวัแปรตน้                   ตวัแปรตาม 

 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั 

     ในการวิจยัคร้ังน้ีจะทาํการศึกษาประชากรท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีท่ีรู้จกัหรือเคยซ้ือสินคา้และบริการของธุรกิจขาย

คูปองส่วนลดออนไลน ์(Daily Deal) ในประเทศไทย ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 

     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไม่สามารถทราบจาํนวนประชากรทั้งหมดได ้ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดก้าํหนดขนาด

ของกลุ่มตวัอยา่งกรณีไม่ทราบจาํนวนประชากร โดยใชสู้ตรของ กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2556) จากการผลการคาํนวณ

ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่าง 385 คน เพ่ือความสมบูรณ์ในกรณีหากเกิดความบกพร่องของแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบั จึง

ทาํการจดัเกบ็สาํรอง 15 ชุด ทาํใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีจะใชท้าํการศึกษาคร้ังน้ีรวมเป็น 400 คน 

 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิ้จยัไดส้ร้าง

ข้ึนโดยการศึกษาเอกสาร ทฤษฏี และผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหา และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

ของการศึกษาในคร้ังน้ี โดยคาํถามท่ีใช้เป็นคาํถามลกัษณะปลายปิด (Close Ended Question) ซ่ึงไดมี้การจดัแบ่ง

คาํถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 5 ขอ้ซ่ึงเป็นคาํถามขอ้มูลทัว่ไป

ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีตอ้งเลือกคาํตอบท่ีตรงกบัคุณสมบติัของผูต้อบเพียงคาํตอบเดียวเท่านั้น  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑ์ของธุรกิจขายคูปองส่วนลดออนไลน์ (Daily Deal) ใน

ประเทศไทย ทั้ง 6 ดา้น จาํนวน 23 ขอ้ 

การรับรู้คุณค่า  (Perceived Value) 

1. คุณค่าดา้นมูลค่าเงินตราคุณค่า 

2. ดา้นอารมณ์ 

3. คุณค่าดา้นสงัคม 

4. คุณค่าดา้นความรู้คิด 

5. คุณค่าดา้นเง่ือนไข 

6. คุณค่าดา้นความสะดวก 

ความตั้งใจซ้ือ 

(Purchase Intention) 

Pilhlstrom and Brush, 2008 

Chang & Hsiao, 2011 
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค ธุรกิจขายคูปองส่วนลดออนไลน์ (Daily Deal) ใน

ประเทศไทย จาํนวน 3 ขอ้ 

 

3.3 การทดสอบเคร่ืองมือ 

     การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability Test) โดยการนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Pre-test) กบักลุ่มตวัอย่าง

ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกับประชากรท่ีจะทําการศึกษาร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด หรือเท่ากับ 40 ชุด 

(Lacobucci and Churchill, 2010) เพ่ือทดสอบว่าคาํถามแต่ละขอ้ในแบบสอบถามสามารถส่ือความหมายไดต้รง

ตามท่ีผูศึ้กษากาํหนดไวห้รือไม่ จากนั้นนาํแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์เพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลลัพธ์ค่าแอลฟาจะมีค่าระหว่าง 0 < α < 1 โดยค่าท่ี

ใกลเ้คียงกบั 1 แสดงว่ามีความเช่ือถือมาก ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ท่ียอมรับไดต้อ้งไม่ตํ่ากว่า 0.7 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 

2556) โดยผลการทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามคาํนวณไดเ้ท่ากบั 0.84 

 

3.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

     ข้อมูลทุติยภูมิวิเคราะห์โดยนําทฤษฎี แนวคิด และการศึกษาท่ีเก่ียวข้องเก็บรวบรวมวิเคราะห์ร่วมกับผล

การศึกษา ท่ีไดจ้ากขอ้มูลปฐมภูมิ เพ่ือจดัทาํขอ้วิจารณ์ และสรุปผลการศึกษา ส่วนขอ้มูลปฐมภูมิ ประมวลผลและ

วิเคราะห์ ขอ้มูลเชิงสถิติจากแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

 

3.5 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

     ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชค่้าสถิติในการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานการศึกษาซ่ึงกาํหนดระดบั

ความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 โดยมีค่าสถิติดังน้ี สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบด้วย ค่าความถ่ี 

(Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติ

เชิงอนุมาน (Inferential statistics) ทดสอบดว้ยวิธีการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง 

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ   

 

     จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิ้จยัคาดว่า การรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคทั้ง 6 ดา้น อนัประกอบดว้ย 

คุณค่าด้านมูลค่าทางเงินตรา (Monetary Value) คุณค่าด้านอารมณ์ (Emotional Value) คุณค่าด้านสังคม (Social 

Value) คุณค่าด้านความรู้คิด (Epistemic Value) คุณค่าด้านเง่ือนไข (Conditional Value) และคุณค่าด้านความ

สะดวก (Convenience Value) มีผลต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค เพราะเน่ืองจากคุณค่าท่ีผูบ้ริโภครับรู้ในดา้นใด

ดา้นหน่ึงหรือทุกดา้นมากเท่าไหร่ จะส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดความตระหนักรู้ และมีทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์และ

ทา้ยท่ีสุดก็จะส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค ทั้งน้ีระดบัการรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑใ์นดา้นต่างๆของผูบ้ริโภคนั้น 

นกัการตลาดสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และสามารถนาํไปพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้

ตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาถึงคุณค่าท่ีผูบ้ริโภครับรู้ในดา้นต่างๆ  
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามระดบัความสําคญัด้านส่วนประสมการตลาดและพฤตกิรรม  

การบริโภคอาหารคลนีปรุงสําเร็จ 

Consumer Cluster Based on the Level of Marketing Mix Importance and 

Buying Behavior towards Ready-to-Eat Clean Food  

                                     นวรัตน์ เมธีธรรยาพงษ์1 และ สวรส ศรีสุตโต2 

                                     Nawarat Medheethunyapong and  Sawaros Srisutto 

บทคัดย่อ 

     การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามระดบัความสําคัญด้านส่วนประสม

การตลาดและพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนปรุงสําเร็จ การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณมีการเก็บขอ้มูล                                 

โดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคอาหารคลีนปรุงสาํเร็จในกรุงเทพมหานคร  จาํนวน 400 คน                      

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทาํการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้วิธี 

Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis  วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ One Way ANOVA  และวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มกบัปัจจยัส่วนบุคคลดว้ย Chi-Square พบว่า ผูบ้ริโภคให้ระดับความสําคญัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดและมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนปรุงสาํเร็จ ท่ีแตกต่างกนัซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่มไดเ้ป็น 3 

กลุ่มยอ่ย    กลุ่มท่ี 1  คือ กลุ่มรักสุขภาพ    กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มเนน้ความสะดวก กลุ่มท่ี 3 คือกลุ่มใส่ใจคุณภาพ        

คาํสาํคัญ 1. การแบ่งกลุ่ม,  2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาด, 3. พฤติกรรมการซื้อ , 4. ระดับความสาํคัญ   

 

Abstract 

    The main objective of this research is to study level of marketing mix important and buying behavior  towards 

ready-to-eat clean food, then to cluster the   consumers by using both factors.  The quantitative research was used 

to analyze by random collecting the data from 400 respondents who eat clean food in Bangkok area.  The 

methods of analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation, Hierachical, K- means cluster to 

classify the group of customer, One way Anova to classify the different segment groups and Chi-square analysis 

to classify the relation between the groups and the personal factors.  The result  of classification by  level of 

importance  and  marketing mix  and consumer behavior could  be grouped as three clusters named  (1)  Healthy 

lover  (2)  Convenience  lover   (3) Quality concerned.   

Keywords : 1.  Cluster Analysis, 2. Marketing mix 3. Customer Behavior,  4. Level of Importance 
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1.บทนํา 

 

     จากผลการศึกษาจาํนวนประชากรท่ีมีนํ้าหนกัเกินในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตข้ององคก์ารอนามยัโลกในปี2554 

พบวา่ ประเทศไทยมีจาํนวนประชากรท่ีมีภาวะนํ้าหนกัเกินถึงร้อยละ 32.2 เป็นอนัดบัสอง รองจาก ประเทศมาเลเซีย                      

ท่ีมี จาํนวนประชากรท่ีอยูใ่นภาวะนํ้าหนกัเกินมากถึง ร้อยละ 44.2  โดยสาเหตุหลกัมาจากความเคยชินหรือลกัษณะ

นิสยัในการบริโภคอาหารซ่ึงเป็นไปทิศทางเดียวกบัผลการสาํรวจคุณภาพโภชนาการของคนไทยโดยกระทรวง

สาธารณสุขในปี 2556 พบวา่ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครมีอตัราจาํนวนคนอว้นมากเป็นอนัดบัหน่ึงมากถึง 

ร้อยละ 44.60   (กระทรวงสาธารณสุข,2556:Online) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1. ภาพแสดงสถิติประชากรท่ีมีนํ้าหนกัเกินในเขตเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้

 

ท่ีมา : https://www.thailand-business-news.com/asean/49065-thailand-ranks-second-asean-prevalence-obesity-

mcot-net.htm 
 
     จากการศึกษาพบว่าผูท่ี้มีนํ้ าหนักเกินจาํนวนมากเร่ิมหันมาใส่ใจสุขภาพดว้ยการรับประทานอาหารคลีนปรุง

สําเร็จร่วมกบัการออกกาํลงักายมากข้ึน จึงส่งผลให้เกิดกระแสนิยมการดูแลสุขภาพดว้ยการรับประทานอาหาร

คลีนหรืออาหารเพ่ือสุขภาพซ่ึงกาํลงัเป็นท่ีนิยมในคนทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มนกัศึกษา คนทาํงาน ผูสู้งอาย ุ ดงัจะเห็นได้

จากการเติบโตของธุรกิจอาหารคลีนหรืออาหารสุขภาพทัว่โลกในแต่ละปีท่ีมีอตัราเพ่ิมข้ึน 6-7% ต่อปี Euromonitor 

International (EIC analysis  based on data from Euromonitor:2015 อา้งอิง จาก บทความ INNOVATION TREND 

ของสํานักงานนวตักรรมแห่งชาติ)  ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับข้อมูลจากสถาบันอาหาร  กระทรวง

อุตสาหกรรมไดค้าดการณ์ไวว้่าปี  2558 ตลาดอาหารและเคร่ืองด่ืมสุขภาพของประเทศไทยจะมีมูลค่ามากกว่า 2 

แสนลา้นบาท คิดอตัราการเติบโตเป็น 14%  ดงันั้นธุรกิจอาหารคลีนปรุงสาํเร็จเป็นธุรกิจท่ีสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของคนในเมืองท่ีรักสุขภาพดว้ยการเลือกท่ีจะบริโภคอาหารคลีนปรุงสําเร็จ ผูวิ้จยัจึงเห็นความสําคญัใน

การศึกษาเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารคลีนปรุงสาํเร็จโดยใชร้ะดบัความสาํคญัดา้นส่วนประสมการตลาดและ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนปรุงสําเร็จเพ่ือ ทราบถึงความต้องการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีตดัสินใจซ้ือ

อาหารคลีนปรุงสาํเร็จ  และศึกษาถึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นต่างๆ  ท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญั เพ่ือ

นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลในการพฒันาสินคา้  กาํหนดกลยุทธ์ ทางการตลาด และใช้เป็นแนวทางในการเร่ิมตน้ธุรกิจ

อาหารคลีนปรุงสาํเร็จเขา้สู่ตลาดในอนาคตต่อไป 

 

https://i0.wp.com/www.thailand-business-news.com/wp-content/uploads/2014/06/overweight-populations.jpg?fit=642,336&ssl=1
https://www.thailand-business-news.com/asean/49065-thailand-ranks-second-asean-prevalence-obesity-mcot-net.htm
https://www.thailand-business-news.com/asean/49065-thailand-ranks-second-asean-prevalence-obesity-mcot-net.htm
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2.ทบทวนวรรณกรรม  

 

     แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและการกาํหนดตาํแหน่งในตลาด(STP 

Marketing) การคน้หาโอกาสทางการตลาดและการวิเคราะห์ตลาดตามแนวคิด STP Marketing คือการแบ่งตลาด

ออกเป็นส่วนยอ่ย (Segmentation) จากนั้นกาํหนดเลือกเป้าหมายท่ีตอ้งการ ( Target market) และเลือกตาํแหน่งของ

ตลาด(Positioning) โดยมีเป้าหมายเพ่ือคน้หาลูกคา้ท่ีแทจ้ริงเพ่ือผลกัดนัไปสู่การซ้ือและประสบการณ์ท่ีดีและเป็น

การกระชบัความสมัพนัธ์ในระดบัท่ีดียิ่งข้ึน (กาํพล สุทธิพิเชษฐ,์ 2552: 9-10)   

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด 4P’s กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)สามารถ            

แบ่งออกได ้4 ประเภท ไดแ้ก่  1.)  ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความตอ้งการ               

2.)  ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปของตวัเงิน ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบ คุณค่าท่ีไดก้บัราคาท่ีจ่ายไป              

3.)การจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางการจาํหน่ายสินคา้และบริการจากองค์ไป สู่ตลาดเป้าหมาย  4.) การ

ส่งเสริมตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารขอ้มูลระหว่างผูข้ายและผูบ้ริโภคเพ่ือสร้างทศันคติท่ีดีและ

พฤติกรรมการซ้ือ (Kotler Philip,2015. 45 )        

     แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ  การศึกษาขั้นตอนการตดัสินใจ

ก่อน ระหว่างและหลงัการซ้ือของผูบ้ริโภคอาหารคลีน 1.) การรับรู้ถึงปัญหา รู้ว่าต้องการสินคา้อะไร  2.)การ

ประเมินทางเลือก ผูบ้ริโภคจะประเมินจากตัวผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาํหน่าย การบริการ 3.)การประเมินผล

ทางเลือก 4.) การตัดสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินค้าและบริการนั้นนั้นเพ่ือตอบสนองต่อส่ิงกระตุ้นต่างๆ 5.) 

พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ พฤติกรรมหลงัการซ้ือว่าพึงพอใจหรือไม่ ซ่ึงจะส่งผลต่อการซ้ือซํ้ า และการบอกต่อไป 

(ศิวฤทธ์ พงศกรรังศิลป์,2555:119-123)   

     จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ธิติมา พดัลม และกุลเชษฐ ์มงคล (2555) เร่ืองพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหาร

คลีนฟู้ดส์ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ผกัปลอดสารพิษเป็นอาหารคลีนฟู้ดท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ

บ่อยท่ีสุด สถานท่ีท่ีซ้ืออาหารคลีนฟู้ดบ่อยท่ีสุดคือ ซุปเปอร์มาร์เกต็   โดยซ้ือมากกวา่ 1 คร้ังต่อสปัดาห์ โดยไม่จาํกดั

วาระและโอกาสซ่ึงตนเองคือบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ โดยใชส่ื้อออนโลน์เป็นแหล่งขอ้มูลในการช่วยตดัสินใจ 

ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ดผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ระดบัมากในทุกดา้น 

โดยมากท่ีสุดคือ  ดา้นผลิตภณัฑ ์ รองลงมาคือ ดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ตามลาํดบั  

 

3.วธีิการศึกษา 

 

     การวิจยัเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามระดบัความสาํคญัดา้นส่วนประสมการตลาด และพฤติกรรมการบริโภค

อาหารคลีนปรุงสาํเร็จใชวิ้ธีการศึกษาแบบการวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดซ่ึงแบ่งคาํถามออกเป็น 

3 ส่วนคือ 1.)ขอ้มูลส่วนบุคคล  2.) พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนปรุงสําเร็จโดยใช้ Likert scale 5 ระดบั 3.) 

ระดบัความสําคญัดา้นส่วนประสมการตลาดโดยใช้ Likert scale 5 ระดบั สําหรับประชากรท่ีศึกษาคือผูบ้ริโภค
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อาหารคลีนปรุงสําเร็จ ทั้งเพศชายและเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีรับประทานอาหารคลีนปรุงสําเร็จ อายุ

ระหวา่ง  15-60 ปี  จาํนวน  400 คนตวัแปรในการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภทตวัแปร คือ   1.) ตวัแปรเชิงลกัษณะดา้น

ประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้ 2.) ตัวแปรเชิงปริมาณ  ประกอบดว้ย ระดับ

ความสาํคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม

การตลาด และพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน ปรุงสําเร็จ การศึกษาฉบบัน้ีใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบหลาย

ขั้นตอนโดยเจาะจงไปยงัสถานท่ีจาํหน่ายอาหารคลีน  อาหารเพ่ือสุขภาพ และ สถานออกกาํลงักาย   โดยการสุ่ม

ตวัอย่างอย่างง่ายดว้ยวิธีจบัฉลาก ไดส้ถานท่ีเก็บตวัอย่างทั้งหมด 9 ท่ีดงัน้ี  1. ฟิตเนส เฟิรส์ท เซ็นทรัล พระรามเกา้ 

)หว้ยขวาง(  2.ฟิตเนส เฟิรส์ท แพลตตินัม่ สยามพารากอน )ปทุมวนั(   3. วีฟิตเนส เอสพลานาด)บางกอกนอ้ย 4.เวอร์

จ้ิน แอค็ทีฟ ฟิตเนส เอม็ไพร์ ทาวเวอร์ )สาทร( 5.โอทู  ฟิตเนส (บางขุนเทียน)  6 .ฟิตดี ฟิตเนส )สวนหลวง(  7 .ร้าน

ดีเจภูมิสาขา เซ็นทรัล ชิดลม 8.ร้านใบเม่ียง สาขา ดิอพั 9. ร้านใบเม่ียง สาขา พอชิตาโน่ มหาชยั  ระหว่างวนัท่ี 15 

ธันวาคม พ.ศ. 2559 –วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2560  ช่วงเวลา 8.00-21.00น.   ขอ้มูลท่ีไดน้ํามาวิเคราะห์ดว้ยการใช้

ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์และแบ่งส่วนตลาดโดยใช ้Hierarchical และ K-Means Cluster 

Analysis  วิเคราะห์ความตกต่างของแต่ละส่วนตลาดโดยใช้วิธี One Way Anova และ วิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหวา่งกลุ่มและปัจจยัส่วนบุคคลโดยใช ้ Chi-Square test  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย   

 

      จากจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 400 คน พบว่า ผูบ้ริโภคอาหารคลีนปรุงสาํเร็จส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 58  ซ่ึงมี

จาํนวนมากกว่าเพศชายเพียงเล็กนอ้ย คิดเป็น ร้อยละ 42   มีอายุอยู่ระหว่าง  25-32 ปี  ร้อยละ 52.75   จบการศึกษา          

ในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 68.25   เป็นพนกังานเอกชนมากท่ีสุด ร้อยละ 67  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 30,001 บาท           

ข้ึนไป ร้อยละ 57.75  

 

ตารางที่ 1   แสดงลาํดบัการยบุรวมกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารคลีนปรุงสาํเร็จในเขตกรุงเทพมหานคร  

จาํนวน Cluster 

 

ความแตกต่างของ Cluster ก่อนการยบุรวม 

(Coefficient) 

%ความแตกต่างก่อนการยบุรวมในลาํดบัถดัไปเทียบกบั

ในลาํดบัปัจจุบนั 

7 1023.0631027827 7.20% 

6 1065.76576469065 7.46% 

5 1294.48389893761 8.44% 

4 1553.01984777507 9.33% 

3 1719.54991502852 9.45% 

2 2831.67507645917 14.22% 

1 
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     จากการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี Hierachical ( Ward’s Method ) สามารถประเมินค่าความแตกต่างของ 

Coefficients ในการยุบรวมในลาํดบัการแบ่งกลุ่มท่ีเหมาะสมท่ีสุดอยู่ท่ีลาํกบั 2 กลุ่ม และ 3 กลุ่ม ตามลาํดบั ดงันั้น

ในการวิจยัคร้ังน้ีสามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีไดอ้อกเป็นทั้งหมด 3 กลุ่มยอ่ย  

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างของกลุ่มแต่ละกลุ่มยอ่ยตามระดบัความสําคญัดา้นส่วนประสม

การตลาด4Ps   

  กลุ่มรักสุขภาพ  กลุ่มเนน้ความสะดวก   

กลุ่มใส่ใจ

คุณภาพ F Sig. 

  ( 161 คน )  (174 คน) (65 คน)     

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

1.บรรจุภณัฑท่ี์ยอ่ยสลายไดง่้าย 1.919 3.747 2.062 160.842 .000 

2.อาหารท่ีปรุงร้อน  2.88 4.017 4.015 75.728 .000 

3.บริการส่งสินคา้ถึงท่ีแบบdelivery 4.23 4.011 3.154 74.539 .000 

4.เมนูพิเศษสาํหรับผูป่้วยเบาหวาน 2.714 3.615 2.923 72.891 .000 

5.เมนูเฉพาะบุคคล 3.522 4.052 3 44.555 .000 

6.ปริมาณอาหาร  3.652 4.201 4.046 38.477 .000 

 7.ใชว้ตัถุดิบปลอดสารพิษในการปรุงอาหาร

คลีนปรุงสาํเร็จ 

4.41 4.672 4.954 30.569 

 

.000 

 

 8.ความสะอาดและถูกสุขอนามยั 4.925 4.736 4.892 9.592 .000 

9.มีการบอกขอ้มูลทางโภชนาการ 4.665 4.494 4.662 3.549 .030 

หมายเหต:ุ แสดงเฉพาะประเด็นของกลุ่มท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในระดบั95% 

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างของกลุ่มแต่ละกลุ่มยอ่ยตามระดบัความสําคญัดา้นส่วนประสม

การตลาด4Ps (ต่อ)  

  กลุ่มรักสุขภาพ  กลุ่มเนน้ความสะดวก   

กลุ่มใส่ใจ

คุณภาพ F Sig. 

  ( 161 คน )  (174 คน) (65 คน)     

ปัจจยัด้านราคา 

1.รวมค่าบริการส่ง 3.851 3.96 2.831 132.152 .000 

2.อาหารคลีนปรุงสาํเร็จและนํ้ าผลไมใ้น

ราคา109บาท 

2.627 3.649 2.246 
116.857 .000 

3. อาหารคลีนปรุงสาํเร็จเป็นราคาคอร์สต่อ 

อาทิตย ์

3.634 4.092 3.031 
31.993 .000 

4.อาหารชุดประหยดัในราคา 59 บาทต่อชุด 3.497 3.925 3.831 12.854 .000 

 5.บอกราคาของสินคา้อยา่งชดัเจน  4.404 4.293 4.108 5.641 .004 
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ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 

1.สถานท่ีจาํหน่ายอาหารคลีนปรุงสาํเร็จท่ี

สะดวกต่อการเดินทาง 

3.453 4.552 4.262 127.772 

 

.000 

 

2.การส่งอาหารคลีนปรุงสาํเร็จท่ีมีบริการส่ง

ถึงตึกสาํนกังาน 

4.888 4.638 3.785 111.528 

 

.000 

 

3.การส่งอาหารคลีนปรุงสาํเร็จท่ีปรุงใหม่ใน

แต่ละม้ืออาหาร 

3.062 4.27 3.923 101.565 

 

.000 

 

4.ช่องทางการจาํหน่ายอาหารคลีนปรุงสาํเร็จ

ผา่นโปรแกรม facebook 

4.354 4.466 3.415 91.226 

 

.000 

 

5.สถานท่ีจาํหน่ายอาหารคลีนปรุงสาํเร็จใน

ร้านสะดวกซ้ือใกลท่ี้ทาํงาน 

3.634 4.540 4.200 87.547 

 

.000 

 

6.ช่องทางการจาํหน่ายอาหารคลีนปรุงสาํเร็จ

ผา่นโปรแกรมไลน ์

4.913 4.471 3.908 67.868 

 

.000 

 

7.การส่งอาหารคลีนปรุงสาํเร็จท่ีอุ่นร้อน 2.882 3.753 3.954 60.643 .000 

8.การส่งอาหารคลีนปรุงสาํเร็จเป็นรายวนั 

คือ ส่งคร้ังเดียว สามม้ือต่อวนั 

2.944 3.718 2.400 54.933 

 

.000 

 

หมายเหต:ุ แสดงเฉพาะประเด็นของกลุ่มท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในระดบั95% 

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างของกลุ่มแต่ละกลุ่มยอ่ยตามระดบัความสําคญัดา้นส่วนประสม

การตลาด4Ps (ต่อ)  

หมายเหตุ:แสดงเฉพาะประเด็นของกลุ่มท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในระดบั95% 

 ประเดน็คาํถาม กลุ่มรักสุขภาพ  กลุ่มเนน้ความสะดวก   กลุ่มใส่ใจคุณภาพ F Sig. 

 

( 161 คน )  (174 คน) (65 คน)     

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 

9.การสัง่ซ้ืออาหารคลีนปรุงสาํเร็จทาง

โทรศพัท ์

3.236 3.822 3.738 
41.621 .000 

10.ช่องทางการจาํหน่ายอาหารคลีนปรุง

สาํเร็จผา่นโปรแกรม Instragram 

3.913 4.201 3.246 41.102 

 

.000 

 

11.การส่งอาหารคลีนปรุงสาํเร็จท่ีตรงเวลา 4.863 4.356 4.508 24.066 .000 

12.สถานท่ีจาํหน่ายอาหารคลีนปรุงสาํเร็จ

ในคิออส ในหา้งสรรพสินคา้ 

4.143 4.385 4.615 10.317 

 

.000 

 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

1.ส่วนลดพิเศษท่ีทาํร่วมกบัสถานออก

กาํลงักาย เช่น ฟิตเนส 

3.385 4.293 3.138 37.623 

 

.000 

 

2.ส่วนลดพิเศษสาํหรับการชกัชวนเพ่ือน

มาเป็นสมาชิก 

3.193 3.828 3.631 30.588 

 

.000 

 

3.ส่วนลดพิเศษสาํหรับสมาชิก 3.491 3.649 3.846 4.928 .008 
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       จากตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างของกลุ่มแต่ละกลุ่มย่อยตามระดับความสําคญัด้านส่วน

ประสมการตลาด4Ps พบความแตกต่างของแต่ละกลุ่มย่อยท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดในแต่ละดา้นดงัน้ี ดา้น

ผลิตภณัฑ ์พบประเด็นคาํถามท่ีมีค่า Sig นอ้ยกว่า 0.05 จาํนวน 9 ขอ้ จากประเดน็คาํถามจาํนวน 9 ขอ้ ท่ีแตกต่างกนั

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   โดย กลุ่มรักสุภาพ และ กลุ่มเน้นความสะดวก ให้ความสําคญักบั ความ

สะอาดและถูกหลกัอนามยัมมีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.925และ4.736 ตามลาํดบั กลุ่มใส่ใจคุณภาพ ให้ความสําคัญกับ 

วตัถุดิบปลอดสารพิษ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 4.954  ดา้นราคา พบประเด็นคาํถามท่ีมีค่า Sig นอ้ยกวา่ 0.05 จาํนวน 5 ขอ้ 

จากประเด็นคาํถามทั้งหมด 5 ขอ้ ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยทั้ง  กลุ่มรักสุขภาพ กลุ่ม

เน้นความสะดวก กลุ่มใส่ใจคุณภาพ ให้ความสําคญักบั ราคาของสินคา้ท่ีบอกอย่างชดัเจนค่าเฉล่ียสูงสุด    4.404  

ค่าเฉล่ีย 4.293 และค่าเฉล่ีย 4.662 ตามลาํดบั ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย พบประเด็นคาํถามท่ีมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 

จาํนวน 12 ขอ้ จากประเด็นคาํถามทั้งหมด 14 ขอ้ ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยกลุ่มรัก

สุขภาพให้ความสาํคญัสูงสุด ช่องทางการจาํหน่ายผ่านโปรแกรมไลน์ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  4.913 กลุ่มเนน้ความสะดวก 

ให้ความสําคญักบั การส่งอาหารคลีนปรุงสําเร็จท่ีมีบริการส่งถึงตึกสํานักงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.638 กลุ่มใส่ใจ

คุณภาพใหค้วามสาํคญักบัสถานท่ีจาํหน่ายแบบคิออส ในหา้งสรรพสินคา้ค่าเฉล่ียสูงสุด  4.615 ทั้งน้ียงัพบว่าแต่ละ

กลุ่มให้ความสําคญัในเร่ืองของการรับประกันความสดใหม่ของอาหารคลีนปรุงสําเร็จและ จุดขายใกลส้ถานี

รถไฟฟ้า ไม่มีความแตกต่างกนัในระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นการส่งเสริมการตลาดพบประเด็นคาํถามท่ีมี

ค่า Sig นอ้ยกว่า 0.05 ทั้งหมด 3 จาํนวน จากประเด็นคาํถามจาํนวน 3 ขอ้ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  โดยกลุ่มรักสุภาพ และ กลุ่มใส่ใจคุณภาพ ให้ความสําคญักบั ส่วนลดพิเศษสําหรับสมาชิกมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด   3.491 และ3.846  ตามลาํดบั กลุ่มเนน้ความสะดวกให้ความสําคญักบัส่วนลดพิเศษท่ีทาํร่วมกบัสถานออก

กาํลงักายมีค่าเฉล่ียสูงสุด  4.293   

 

ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างของกลุ่มแต่ละกลุ่มยอ่ยโดยใชพ้ฤติการการบริโภค 

 

ประเดน็คาํถาม กลุ่มรักสุขภาพ 
กลุ่มเน้นความ

สะดวก 
กลุ่มใส่ใจคุณภาพ F Sig. 

  ( 161 คน )  (174 คน) (65 คน)     

ความต้องการก่อนการซ้ือ 

1.เลือกซ้ืออาหารคลีนจาก

หา้งสรรพสินคา้ 
2.963 4.345 3.738 160.615 .000 

2.บริโภคอาหารจากร้านท่ีท่านรู้จกั

เท่านั้น 
3.422 3.971 3.462 20.175 .000 

พฤตกิรรมการประเมนิทางเลือก 

1.หาซ้ืออาหารคลีนไดใ้นร้านสะดวกซ้ือ 2.429 2.925 3.431 72.313 .000 

2.ขอคาํแนะนาํร้านอาหารคลีนจากเพ่ือน

หรือคนรู้จกั 
3.565 4.08 4.523 49.596 .000 

3.เร่ิมทานอาหารคลีนดว้ยตวัท่านเอง 3.484 4.471 3.431 36.382 .000 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                                    757 

 

พฤตกิรรมการซ้ือ 

1.ซ้ืออาหารคลีนจากร้านคิออสใน

ศูนยก์ารคา้เป็นประจาํ 
3.466 4.42 4.446 98.821 .000 

2.ซ้ืออาหารคลีนปรุงสาํเร็จผา่นส่ือ

ออนไลน์ 
4.621 4.534 3.262 95.069 .000 

3.ซ้ือจากร้านอาหารคลีนท่ีซ้ือเป็นประจาํ 3.814 4.287 3.538 70.709 .000 

4.ซ้ืออาหารคลีนปรุงสาํเร็จทุกสปัดาห์ 4.267 4.224 3.523 50.530 .000 

5.ซ้ืออาหารคลีนสาํเร็จผา่นทางโทรศพัท ์ 3.261 3.678 4.092 37.803 .000 

6.ซ้ืออาหารคลีนปรุงสาํเร็จม้ืออาหารเยน็ 3.832 4.333 3.446 31.778 .000 

7.ซ้ืออาหารคลีนปรุงสาํเร็จ ม้ืออาหารเชา้ 3.348 3.983 3.462 28.600 .000 

8.ซ้ืออาหารคลีนปรุงสาํเร็จแบบเป็น

คอร์ส 
3.304 3.868 3.631 11.919 .000 

9.ซ้ือจากจุดขายมากกวา่ออนไลน ์ 3.571 3.908 3.862 10.901 .000 

หมายเหตุ:แสดงเฉพาะประเด็นของกลุ่มท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในระดบั95% 

 

ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างของกลุ่มแต่ละกลุ่มยอ่ยโดยใชพ้ฤติการการบริโภค(ต่อ) 

 

ประเดน็คาํถาม กลุ่มรักสุขภาพ กลุ่มเน้นความสะดวก กลุ่มใส่ใจคุณภาพ F Sig. 

  ( 161 คน )  (174 คน) (65 คน)     

พฤตกิรรมการบริโภค 

1.ทานอาหารประเภทผดัเป็นประจาํ 4.087 2.603 3.877 135.145 .000 

2.ทานอาหารคลีนเพ่ือรักษาโรค 2.59 3.747 3.554 132.930 .000 

3.ทานอาหารคลีนเพ่ือลดนํ้ าหนกั 4.217 4.759 3.508 61.514 .000 

4.ทานอาหารคลีนเพราะเพ่ือนชวน 3.453 2.971 3.969 32.016 .000 

5.ทานอาหารคลีนแทนฟาสฟู้ดทัว่ไป

เป็นประจาํ 
3.149 3.92 2.8 31.606 .000 

6.ทานอาหารคลีนเพ่ือป้องกนัโรค 3.534 4.098 3.523 21.645 .000 

พฤตกิรรมในอนาคต 

1.ท่านเป็นคนทนัสมยั 2.137 3.58 2.508 135.098 .000 

2.ท่านเป็นผูน้าํเชิญชวนใหเ้พ่ือนทาน

อาหารคลีนปรุงสาํเร็จ 
3.578 4.368 3.246 60.015 .000 

หมายเหตุ:แสดงเฉพาะประเด็นของกลุ่มท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในระดบั95% 

 

     จากตารางท่ี3 แสดงค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างของกลุ่มแต่ละกลุ่มย่อยโดยใชพ้ฤติกรรมการบริโภคพบความ

แตกต่างของแต่ละกลุ่มย่อยท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนปรุงสาํเร็จในแต่ละดา้นดงัน้ี ดา้นความตอ้งการซ้ือ       

พบประเด็นคาํถามท่ีมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 จาํนวน 2 ขอ้ จากประเด็นคาํถามจาํนวน 2 ขอ้ ท่ีแตกต่างกนัอย่างมี
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นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   โดยกลุ่มเน้นความสะดวกและ กลุ่มใส่ใจคุณภาพให้ความสําคญักบั เลือกซ้ือ

อาหารคลีนจากหา้งสรรพสินคา้ค่าเฉล่ียสูงสุด4.345 และ3.738ตามลาํดบั กลุ่มรักสุขภาพ ซ้ืออาหารจากร้านท่ีท่าน

รู้จกัเท่านั้นค่าเฉล่ียสูงสุด 3.422    ดา้นพฤติกรรมการประเมินทางเลือกพบประเด็นคาํถามท่ีมีค่า Sig นอ้ยกว่า 0.05 

จาํนวน 3  ขอ้ จากประเด็นคาํถามจาํนวน 4 ขอ้ ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีเพียงประเด็น

การตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึนจากการตกแต่งของอาหารและบรรจุภณัฑ ์ท่ีไม่มีความแตกต่างกนัในระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติท่ี 0.05 โดยกลุ่มรักสุขภาพความและกลุ่มใส่ใจคุณภาพ ประเมินทางเลือกดว้ยการขอคาํแนะนาํร้านอาหารคลี

นจากเพ่ือนหรือคนรู้จกัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.565 และ4.523 ตามลาํดบั กลุ่มเนน้ความสะดวก  เลือกทานอาหารคลีนป

รุงสาํเร็จดว้ยตนเองมีค่าเฉล่ียสูงสุด  4.471 ดา้นพฤติกรรมการซ้ือพบประเดน็คาํถามท่ีมีค่า Sig นอ้ยกว่า 0.05 จาํนวน 

9 ขอ้ จากประเดน็คาํถามจาํนวน 9 ขอ้ ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   โดยกลุ่มรักสุขภาพและ

กลุ่มเนน้ความสะดวก ซ้ืออาหารคลีนปรุงสาํเร็จผ่านส่ือออนไลน์ค่าเฉล่ียสูงสุด  4.621 และ4.534ตามลาํดบั กลุ่มใส่

ใจคุณภาพ ซ้ืออาหารคลีนจากร้าน คิออสในศูนยก์ารค้าเป็นประจาํมีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.446   ด้านพฤติกรรมการ

บริโภคพบประเด็นคาํถามท่ีมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 จาํนวน 6 ขอ้ จากประเด็นคาํถามจาํนวน 8 ขอ้ ท่ีแตกต่างกนั

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยกลุ่มรักสุขภาพและ กลุ่มเน้นความสะดวก ทานอาหารคลีนเพ่ือลด

นํ้าหนกัมีค่าเฉล่ียสูงสุด  4.217 และ4.759 ตามลาํดบั กลุ่มใส่ใจคุณภาพทานอาหารคลีนเพราะเพ่ือนชวน มีค่าเฉล่ีย

อยู่ท่ี 3.969  พบประเด็น การทานอาหารคลีน ประเภทน่ึงเป็นประจาํและการทานอาหารประเภทตม้เป็นประจาํไม่มี

ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ด้านพฤติกรรมในอนาคตพบประเด็นคาํถามท่ีมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 

จาํนวน 2 ขอ้ จากประเด็นคาํถามจาํนวน 2 ขอ้ ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   โดยกลุ่มเนน้

ความสะดวก  กลุ่มรักสุขภาพ กลุ่มใส่ใจคุณภาพ มีพฤติกรรมเชิญชวนให้เพ่ือนทานอาหารคลีนปรุงสําเร็จโดยมี

ค่าเฉล่ีย 4.368  , 3.578 และ3.246  ตามลาํดบั   

 

ตารางที่ 4  แสดง10 ประเด็นคาํถามในดา้นส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนปรุง

สาํเร็จของกลุ่มแต่ละยอ่ย 
 

กลุ่มรักสุขภาพ( 161 คน ) กลุ่มเน้นความสะดวก(174 คน) กลุ่มใส่ใจคุณภาพ(65 คน) 

ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาด 

1.ท่านใหค้วามสาํคญัความสะอาด

และถูกสุขอนามยั 

1.ท่านใหค้วามสาํคญัความสะอาดและ

ถูกสุขอนามยั 

1.ท่านใหค้วามสาํคญักบัการใชว้ตัถุดิบ

ปลอดสารพิษ 

2.ท่านใหค้วามสาํคญักบัช่องทางการ

จาํหน่ายผา่นไลน ์

2.ท่านใหค้วามสาํคญักบัการส่งถึงตึก

สาํนกังาน 

2.ท่านใหค้วามสาํคญักบัการบอกขอ้มูล

ทางโภชนาการ 

3.ท่านใหค้วามสาํคญักบัการส่งถึงตึก

สาํนกังาน 

3.ท่านใหค้วามสาํคญักบัสถานท่ีจาํหน่าย

สะดวกต่อการเดินทาง 

3.ท่านใหค้วามสาํคญักบัสถานท่ี

จาํหน่ายคิออสในหา้งสรรพสินคา้ 

4.ท่านใหค้วามสาํคญักบัการส่งท่ีตรง

เวลา 

4.ท่านใหค้วามสาํคญักบัสถานท่ีจาํหน่าย

ในร้านสะดวกซ้ือใกลท่ี้ทาํงาน  

4.ท่านใหค้วามสาํคญักบัการส่งท่ีตรงเวลา 

 

5.ท่านใหค้วามสาํคญักบัสถานท่ี

จาํหน่ายท่ีเป็นคิออสในหา้ง 

5.ท่านใหค้วามสาํคญักบัช่องทางการ

จาํหน่ายผา่นไลน ์

5.ท่านใหค้วามสาํคญักบัการรับประกนั

ความสดใหม่ 
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พฤตกิรรมการบริโภคอาหารคลนีปรุงสําเร็จ 

6.ท่านสัง่ซ้ืออาหารคลีนปรุงสาํเร็จ

ผา่นส่ือออนไลน์เช่น Facebook 

6.ท่านสัง่ซ้ืออาหารคลีนปรุงสาํเร็จผา่น

ส่ือออนไลน์เช่น Facebook 

6.ท่านซ้ือจากร้านคิออสในศูนยก์ารคา้

เป็นประจาํ 

7.ท่านซ้ืออาหารคลีนปรุงสาํเร็จทุก

สปัดาห์ 

7.ท่านเร่ิมบริโภคอาหารคลีนปรุงสาํเร็จ

ดว้ยตวัท่านเอง 

7.ท่านซ้ืออาหารคลีนสาํเร็จผา่นทาง

โทรศพัท ์

 

ตารางที่ 4  แสดง10 ประเด็นคาํถามในดา้นส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนปรุง

สาํเร็จของกลุ่มแต่ละยอ่ย (ต่อ) 

กลุ่มรักสุขภาพ( 161 คน ) กลุ่มเน้นความสะดวก(174 คน) กลุ่มใส่ใจคุณภาพ(65 คน) 

พฤตกิรรมการบริโภคอาหารคลนีปรุงสําเร็จ 

8.ท่านบริโภคอาหารคลีนปรุงสาํเร็จ

เพ่ือลดนํ้ าหนกั 

8.ท่านเป็นผูน้าํเชิญชวนใหเ้พ่ือนบริโภค

อาหารคลีนปรุงสาํเร็จ 

8.การตกแต่งของอาหาร และ บรรจุภณัฑ์

ทาํให ้

9.ท่านบริโภคอาหารคลีนปรุงสาํเร็จ

ประเภทผดัเป็นประจาํ 

9.ท่านซ้ือจากคิออสในหา้งสรรพสินคา้ 

 

9.ท่านบริโภคอาหารคลีนปรุงสาํเร็จ

เพราะเพ่ือนชวน 

10.การตกแต่งของอาหาร และ บรรจุ

ภณัฑท์าํให ้เลือกซ้ือง่ายข้ึน 

10.ท่านซ้ืออาหารคลีนมือเยน็ประจาํ 

 

10.ท่านบริโภคอาหารคลีนปรุงสาํเร็จ

ประเภทผดัเป็นประจาํ 

 

      จากตารางท่ี 7  แสดง10 ประเด็นคาํถามในดา้นส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน                 

ปรุงสาํเร็จของกลุ่มแต่ละยอ่ยท่ีใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดซ่ึงสามารถนาํจุดเด่นของแต่กลุ่มสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 3 

กลุ่มดงัต่อไปน้ี กลุ่มท่ี1 เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีให้ความสําคญักบัปัจจยัในทุกดา้นของส่วนประสมการตลาดอยู่ใน

ระดบัสูง ในดา้นสินคา้ให้ความสําคญัเร่ืองความสะอาดและสุขอนามยัมากท่ีสุด    ในดา้นราคาให้ความสําคญํกบั

ราคาสินค้าท่ีชัดเจนมากท่ีสุด ในด้านช่องทางการจาํหน่าย ให้ความสําคัญ  สั่งสินค้าผ่าน Social Mediaผ่าน

โปรแกรม Line สูงท่ีสุด  เและในด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความสําคญักบัความสดใหม่มากท่ีสุด  ในดา้น

พฤติกรรมการซ้ือเนน้ไปท่ีความตอ้งการท่ีจะลดนํ้าหนกัมากท่ีสุด มีการซ้ือสินคา้เป็นประจาํทุกสัปดาห์เนน้ม้ือเยน็ 

ในดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค กลุ่มรักสุขภาพ มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนสาํเร็จรูปเพ่ือการลดนํ้าหนกัและทาน

เป็นประจาํ จึงตั้งช่ือผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีว่า “กลุ่มรักสุขภาพ”  กลุ่มท่ี2  เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีให้ความสําคญักบัปัจจยัใน

ทุกดา้นของส่วนประสมการตลาดสูงท่ีสุด ในดา้นสินคา้ให้ความสาํคญัเร่ืองความสะอาดและสุขอนามยัมากท่ีสุด    

ในดา้นราคาให้ความสําคญํกบัราคาสินคา้ท่ีชดัเจนมากท่ีสุด ในดา้นช่องทางการจาํหน่าย ให้ความสําคญํ การส่ง

สินคา้ตรงถึงสํานักงานมากท่ีสุด และในดา้นการส่งเสริมการตลาดให้ความสําคญํกบัส่วนลดพิเศษท่ีทาํร่วมกบั

สถานออกกาํลงักาย  ในดา้นพฤติกรรมการซ้ือเนน้ไปท่ีความตอ้งการบริโภคเพ่ือการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงมาก

ท่ีสุด บริโภคร้านประจาํอย่างสมํ่าเสมอ เร่ิมทานคลีนดว้ยตนเองและนิยมชักชวนเพ่ือนหรือคนรู้จกัหันมาทาน

อาหารคลีน ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเนน้ใหค้วามสาํคญักบับริการการส่งสินคา้ถึงตึกสาํนกังาน  สถานท่ีจาํหน่ายท่ีสะดวกต่อ

การเดินทางใกลท่ี้ทาํงาน  จึงตั้งช่ือผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีว่า “กลุ่มเน้นความสะดวก” กลุ่มท่ี3 เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีให้

ความสําคญักบัปัจจยัในทุกดา้นของส่วนประสมการตลาดอยู่ในระดบักลาง แต่ยงัให้ความสําคญันอ้ยกว่ากลุ่มท่ี 2   
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ในดา้นสินคา้ใหค้วามสาํคญัเร่ืองการใชว้ตัถุดิบปลอดสารพิษมากท่ีสุด ในดา้นราคาใหค้วามสาํคญํกบัราคาสินคา้ท่ี

ชดัเจนมากท่ีสุด ในดา้นช่องทางการจาํหน่าย ให้ความสําคญั การส่งตรงเวลาสูงท่ีสุด  เและในดา้นการส่งเสริม

การตลาดให้ความสําคญักบัความสดใหม่มากท่ีสุดเช่นเดียวกนักบัอีกสองกลุ่มในดา้นพฤติกรรมการซ้ือเนน้ไปท่ี

ความตอ้งการท่ีจะรักษาโรคมากท่ีสุด  ขอรับคาํแนะนาํการหรือเชิญชวนในการบริโภคอาหารคลีน ใชโ้ทรศพัทเ์ป็น

ช่องทางหลกัในการสั่งอาหารและผ่าน คิออสเพราะตอ้งการสอบถามกบัพนกังานโดยตรง ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะเนน้

เร่ืองขอ้มูลผลิตภณัฑ์ทางดา้นโภชนาการ วตัถุดิบท่ีปลอดสารพิษห้ความสําคญักบัจุดจาํหน่ายท่ีเป็นคิออส  การ

สั่งซ้ือทางโทรศพัท์  สอบถามขอ้มูลจากพนักงานขายดว้ยตนเอง ดงันั้น จึงตั้งช่ือผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีว่า “กลุ่มใส่ใจ

คุณภาพ” 

 

ตารางที่ 5  ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มย่อยดา้นส่วนประสมการตลาดกบัปัจจยัส่วนบุคคลโดยใช ้Chi-

square   

  กลุ่มรักสุขภาพ กลุ่มเน้นความสะดวก   กลุ่ม ใส่ใจคุณภาพ Pearson  Sig 

  ( 161 คน )  (174 คน) (65 คน) Chi-Square   

เพศ ชาย หญิง  หญิง 20.109a .000 

  (52.40%) (52.15%) (16.37%)     

อาย ุ 26 - 35 ปี 36 - 45 ปี 26 - 35 ปี 60.997a .000 

  (51.18 %) (58.06 %) (22.27 %)     

การศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาตรี 53.549a .000 

  (47.25 %) (31.50 %) (21.24 %)     

อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน พนกังานบริษทัเอกชน พนกังานบริษทัเอกชน 62.852a .000 

  (37.31 %) (39.55 %) (23.13 %)     

รายได ้ 20,001-30,000 บาท 30,001 บาทข้ึนไป 20,001-30,000 บาท 88.666a .000 

  (56.8%) (58.87 %) (32%)     

 

     จากตารางท่ี 8  ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มยอ่ยดา้นส่วนประสมการตลาดกบัปัจจยัส่วนบุคคลโดยใช ้   

Chi-square พบว่าปัจจัยด้านส่วนบุคคลทั้ ง เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ รายได้  แต่ละกลุ่มย่อยทั้ ง 3 กลุ่ม                            

มีความสมัพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในระดบั 0.05  

 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

     จากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดและ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหารคลีนปรุงสาํเร็จซ่ึงมีความแตกต่างกนั ไดอ้อกเป็น 3 กลุ่ม ซ่ึงทั้ง 3 กลุ่มใหค้วามสาํคญักบั
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ส่วนประสมการตลาดทั้ง 4Ps ในระดบัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  ธิติมา พดัลม และกุล

เชษฐ์ มงคล (2555) ท่ี ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ดผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์อยู่

ระดบัมากในทุกดา้น โดยมากท่ีสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ์  รองลงมาคือ ดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ตามลาํดบั ผลท่ีไดจ้ากการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคสามารถนาํมากาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ได้

ดงัน้ี   กลุ่มท่ี1  “กลุ่มรักสุขภาพ”  เป็นกลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญักบัความสะอาดและถูกสุขอนามยั มีวตัถุประสงคห์ลกั

ในการทานอาหารคลีนเพ่ือลดนํ้าหนกั จึงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนปรุงสาํเร็จอยา่งสมํ่าเสมอซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลการวิจยัของ พิมพร์วี ทงัสุบุตร (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองการจาํแนกกลุ่มผูรั้บประทานอาหารสุขภาพโดยทศันคติ

และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกรับประทานอาหารสุขภาพพบวา่เหตุผลหลกัท่ีเลือกทานอาหารเพ่ือสุขภาพ มี

หลายดา้น เช่น เพ่ือความสวยงาม  เพ่ือ ควบคุมนํ้าหนกั และ เพ่ือป้องกนัโรค ดงันั้น กลยทุธ์หลกัจึงควรเนน้ไปท่ีกล

ยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑเ์ช่นนาํเสนอเสนเมนูสินคา้พร้อมบอกแคเลอร่ี และกลยุทธ์ท่ีใชใ้นดา้นการส่งเสริมการขาย โดย

การจดักิจกรรมดา้นสุขภาพและความงาม  โดยใชบุ้คคลอา้งอิงเพ่ือเป็นการชกัจูงใหผู้บ้ริโภคร่วมกิจกรรม ใหข้อ้มูล

เร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ  การดูแลรูปร่างผ่านส่ือออนไลน์   การใหส่้วนลดเพ่ิมสาํหรับการสั่งสินคา้แบบเป็นคอร์ส 

เป็นต้น กลุ่มท่ี2  “กลุ่มเน้นความสะดวก”  เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีให้ความสําคัญกับบริการส่งสินค้า สถานท่ีจัด

จาํหน่าย ท่ีสะดวก ง่ายต่อการเขา้ถึงทั้งแบบเป็นจุดจาํหน่ายและออน์ไลน์ ดงันั้น กลยุทธ์หลกัจึงควรเนน้ไปท่ีกล

ยทุธ์ดา้นช่องทางการจาํหน่ายท่ีหลายหลายทั้งออนไลน์ให้สะดวกต่อการใชง้านและออฟไลน์ใหส้ะดวกต่อการเขา้

ใชบ้ริการ และกลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการขาย การบริการจดัส่งอาหารอุ่นร้อนพร้อมส่งตรงถึงตึกสํานกังาน  จดั

ส่วนลดพิเศษร่วมกบัสถานออกกาํลงักาย  เปิดใหมี้ช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลายทั้ง Line , Facebook, IG   กลุ่มท่ี

3  “กลุ่มใส่ใจคุณภาพ”  เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีให้ความสําคญักบัขอ้มูลทางโภชนาการ การใชว้ตัถุดิบปลอดสารพิษ

การรับประกันความสดใหม่ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของจันทกานต์ รติชน และ ศศิธร งว้นพันธ์

(2557)ซ่ึงศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัทํางาน ใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคกลุ่มวยัทาํงานในกรุงเทพมหานครใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดเร่ืองไม่มีสารปนเป้ือน 

รองลงมาคือคุณภาพเช่น ความสดใหม่ เป็นตน้  ดงันั้น กลยุทธ์หลกัจึงควรเนน้กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์เช่นการใส่

ขอ้มูลดา้นโภชนาการลงบนกล่องผลิตภณัฑ ์การรับประกนัคุณภาพและความสดใหม่ของวตัถุดิบ กลยุทธ์ดา้นการ

ส่งเสริมการขาย เช่น  ทาํ Hotline ทั้ง โทรศพัท์ และ ช่องทางออนไลน์ เพ่ือใหผู้บ้ริโภคสามารถสอบถามขอ้มูลได้

อยา่งสะดวกรวดเร็ว  อบรมพนกังานขายใหมี้ความรู้สามารถพูดคุยและใหค้าํปรึกษากบัผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีได ้ 

     จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มท่ีเป้าหมายการตลาดหลกัของอาหารคลีนปรุงสําเร็จมี 2 กลุ่มคือ กลุ่มรักสุขภาพ 

(161คน)             และกลุ่นเนน้ความสะดวก (172คน) เน่ืองจากจาํนวนผูบ้ริโภคสองกลุ่มน้ีมีปริมาณท่ีสูงใกลเ้คียง

กนั แต่เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคทั้ งสองกลุ่มให้ความสําคญักบัส่วนประสมการตลาดท่ีต่างกนัผูป้ระกอบการควร

กาํหนดกลยุทธ์ดา้นส่วนประสมการตลาดให้เหมาะสมกบัพฤติกรรมการบริโภคและระดบัความสําคญัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีต่างกนั  คือ กลุ่มรักสุขภาพจะเนน้ไปท่ีคุณภาพความสะอาดและถูกสุขอนามยัและเนน้การ

ลดนํ้ าหนัก  ดังนั้นผูป้ระกอบการควรเน้นไปท่ีกลยุทธ์ดา้นสินคา้ โดยนําเสนอเมนูอาหารพร้อมบอกแคเลอร่ีท่ี

ผูบ้ริโภคจะไดใ้นหน่ึงม้ืออาหารเพ่ือการลดนํ้ าหนัก เป็นตน้ และเสริมกลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยใช้

บุคคลอา้งอิงท่ีทานอาหารคลีนแลว้สุขภาพดี หุ่นดี เพ่ือเป็นการชกัชวน โนม้นา้ว ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีใหบ้ริโภคอาหาร
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คลีนปรุงสาํเร็จอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการใหข้อ้มูลส่งเสริมความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพผ่านส่ือออนไลน์   สาํหรับ

กลุ่ม เน้นความสะดวกให้ความสําคัญกับการบริการส่งสินค้า และสถานท่ีจัดจาํหน่ายอยู่ในระดับสูง  ดังนั้น

ผูป้ระกอบการควรเนน้กลยุทธ์ช่องทางการจาํหน่ายท่ีควรมีช่องทางการจดัจาํหน่าย หลากหลายเพ่ือให้เกิดความ

สะดวกสบายในการสัง่สินคา้ เช่น บริการส่งสินคา้ตามตึกสาํนกังาน  คิออสขายอาหารคลีนปรุงสาํเร็จตามแหล่งทาง

ข้ึนลงรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน คิออสขายสินค้าตามแหล่งสําหนักงาน ฟู้ดคอร์ท  เป็นต้น  และเสริมกลยุทธ์ช่อง

ทางการส่งเสริมการตลาด เช่นการเสนอส่วนลดพิเศษสําหรับการส่งในตึกสํานกังาน  หรือจดัส่งฟรีหากสั่งตั้งแต่ 

20-30 กล่องข้ึนไป  เป็นตน้  การแจกโบชวัร์และคูปองส่วนลด บริเวณหนา้ตึกสํานักงานใหญ่ และเสนอส่วนลด

ร่วมกบัสถานออกกาํลงักาย เป็นอีกกลยุทธ์หน่ึงท่ีสามารถนาํมาใชดึ้งดูดลูกคา้กลุ่มเนน้ความสะดวกให้มีการซ้ือ

ประจาํสมํ่าเสมอ  
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พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์สําหรับป้องกนัและรักษา

โรคท้องเสียในสุกรของเกษตรกรในประเทศกมัพูชา 

Consumer Behavior and Factors that Affect the Decision to Buy Product for the 

Prevention and Treatment of Diarrhea in Swine Coccidiosis of Farmers in Cambodia 

นัฏพงศ์ แสงทอง0

1 และ ศุภชาต   เอีย่มรัตนกูล1

2 

Nattapong Sangthong and Supachart Iamratanakul 

 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์าํหรับป้องกนัและรักษา

โรคทอ้งเสียในสุกร Anti-coccidiosis ของเกษตรกรในประเทศกมัพูชา มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1). ศึกษาถึงพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคของผลิตภณัฑส์าํหรับป้องกนัและรักษาโรคทอ้งเสียในสุกร 2). ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑส์าํหรับป้องกนัและรักษาโรคทอ้งเสียในสุกร และ 3). ศึกษาแนวทางในการทาํการตลาดหลงัการตดัสินใจ

ซ้ือของของเกษตรกรในประเทศกมัพูชา โดยวิธีการศึกษาจะเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน โดยใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ และใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกดว้ยแบบสัมภาษณ์ เก็บสํารวจ

จากกลุ่มของเกษตรกรในประเทศกมัพูชา 200 คน และ 10 คนเป็นการสมัภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงผลจากการศึกษาในคร้ังน้ี

จะนาํไปตอบปัญหาทางการวิจยัทั้งทางดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ เพ่ือ

ขยายตลาดการคา้ในประเทศกมัพูชาต่อไปในอนาคต 

คาํสาํคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค, ปัจจัยท่ีมอิีทธิพล, การตัดสินใจซื้อ 

 

Abstract 

 This study Consumer Behavior and Factors that Affect the Decision to Buy Product for the 

Prevention and Treatment of Diarrhea in Swine Coccidiosis of Farmers in Cambodia The objectives of this 

research were 1) to study the consumer behavior of products for prevention and treatment of diarrhea in swine; 2) 

to study factors influencing the decision to purchase products for the prevention and treatment of diarrhea in pigs 

and 3) Market after purchase decision of farmers in Cambodia. This methodology is blended research using 

quantitative research, use a questionnaire as a tool and using qualitative research through in-depth interviews 

with interviews. A Collected from 200 farmers in Cambodia and 10 people are in depth interviews. The results of 

various life-forms studies that influence the decision to buy goods to expand the commercial market in Cambodia 

in the future. 

Keywords: Consumer behavior, influencing factors, purchasing decisions. 
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1. บทนํา 

ประเทศกมัพูชาเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจท่ีขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ผนวกกบัวฒันธรรมและประเพณีท่ี

คลา้ยคลึงกนักบัไทยและจาํนวนประชากร 15.7 ลา้นคนซ่ึงกว่าร้อยละ 70.0 อยู่ในวยัแรงงานท่ีมีค่าจา้งอยู่ในระดบั

ตํ่ารวมทั้งนโยบายการเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศทาํใหใ้นช่วงท่ีผ่านมามีนกัลงทุนโดยเฉพาะจากไทยสนใจ

เขา้ไปลงทุนในธุรกิจการผลิตและการท่องเท่ียวกนัอย่างต่อเน่ืองและในโอกาสท่ีรวมตวักนัเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจการคา้และการลงทุนของกมัพูชารวมถึงโอกาสและลู่ทางการคา้การ

ลงทุนของไทยในระยะต่อไปจึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง (AEC Business Support Center in Phnom 

Penh, 2015)  เศรษฐกิจของกมัพูชามีพฒันาการท่ีดีมีการขยายตวัข้ึนเป็นลาํดบัโดยตั้งแต่ปี 2553 เป็นตน้มาเศรษฐกิจ

ของกมัพูชามีการขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 7.0 ต่อปีและยงัมีแนวโนม้ท่ีดีในอนาคตจากการส่งออกเส้ือผา้สาํเร็จรูปและ

รองเทา้ภาคบริการการท่องเท่ียวภาคการเกษตรและภาคการก่อสร้าง  การเล้ียงสัตวข์องประเทศกมัพูชาเป็นธุรกิจ

ภาคการเกษตรประเภทหน่ึงท่ีมีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเม่ือพิจารณาการผลิตปศุสัตวท่ี์

สาํคญั ไดแ้ก่ ไก่เน้ือ ไก่ไข่ สุกร พบวา่ปริมาณการผลิตปศุสตัวก์ารขยายตวัเพ่ิมข้ึน 

จากการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนประชากรและการขยายตัวทางการค้าและการลงทุนจนกลายเป็นเมืองท่ีมี

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสูงของประเทศกมัพูชา ทาํใหมี้ความตอ้งการบริโภคเน้ือสัตวเ์พ่ิมสูงข้ึนตามไปดว้ย

ซ่ึงส่งผลดีต่อภาคธุรกิจการผลิตปศุสตัวใ์นประเทศ โดยมีการคาดการณ์วา่อตัราการเติบโตของประชากรในประเทศ

ท่ีเพ่ิมข้ึน1.8%/ปี จะส่งผลใหมี้ความตอ้งการเน้ือสตัวใ์นประเทศกมัพูชา ปี พ.ศ.2557-2567 เพ่ิมข้ึนจาก 274,479 ตนั

ไปเป็น 328,085 ตนั/ปี โดยมีความตอ้งการบริโภคเน้ือสุกรในประเทศกมัพูชาถึง 3,250,000 ตวั/ปี ในขณะท่ีเม่ือ

เทียบกบัการผลิตในประเทศนั้นยงัผลิตไดเ้พียง 2,700,000 ตวั/ปี เท่านั้นแสดงให้เห็นถึงโอกาสของการขยายธุรกิจ

ของการผลิตปศุสตัวใ์นประเทศ เพ่ือใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการในอนาคต  ในขณะท่ีความตอ้งการบริโภคเน้ือสตัว์

เพ่ิมสูงข้ึน แต่ปัจจยัในการผลิตเช่น พ้ืนท่ีในการเล้ียงสัตว ์และทรัพยากรต่างๆท่ีใชใ้นการเล้ียงสัตวมี์ปริมาณจาํกดั 

การเล้ียงสตัวใ์นปัจจุบนัจึงตอ้งพฒันาเป็นระบบการเล้ียงแบบอุตสาหกรรมมากข้ึน (Animal Farming Industry) เพ่ือ

เร่งผลผลิตและลดตน้ทุนท่ีใชใ้นการผลิต ผูเ้ล้ียงสามารถเล้ียงแบบหนาแน่นและไดผ้ลผลิตสู่ตลาดในระยะเวลาการ

เล้ียงท่ีสั้นลง อุตสาหกรรมการเล้ียงสัตวจึ์งจาํเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการฟาร์ม (Farm Management) การ

คดัเลือกสายพนัธ์ุท่ีดี (Genetic Improvement) รวมถึงการปรับปรุงสูตรอาหารสัตวใ์ห้สัตวกิ์นนอ้ยแต่โตเร็วและให้

ผลผลิตสูงสุด ซ่ึงการพฒันาทางพนัธุกรรมส่วนใหญ่เป็นสัตวท่ี์นาํเขา้มาจากต่างประเทศในเขตอากาศหนาวมาเล้ียง

ในประเทศกมัพูชาซ่ึงมีสภาวะอากาศแบบร้อนช้ืน ทาํใหส้ัตวมี์ความเครียดจากการปรับตวั ประกอบกบัการเล้ียงท่ี

หนาแน่น จึงทาํใหส้ัตวมี์ความตา้นทานต่อโรคตํ่ากว่าสัตวพ์นัธ์ุดั้งเดิมในประเทศ ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นตอ้งใชย้า

สําหรับสัตวเ์พ่ือป้องกันและรักษาโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล้ียงสัตว์แบบหนาแน่น การเร่งผลผลิตดังเช่น

สถานการณ์เล้ียงในปัจจุบนัจึงมีความจาํเป็นมากข้ึน (วิน สุรเชษฐพ์งษ ์และคณะ, 2543) 

ปัญหาเร่ืองโรคทอ้งเสียในสุกร coccidiosis (โรคบิด)เกิดจากIsosporasuis, Eimeriadebliecki, E. scabra, E. 

perminutaและE. porciในอุตสาหกรรมการผลิตสุกรภาวะทอ้งเสียในลูกสุกรมกัเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังอตัรา

การป่วยสูง 50-75 % อตัราการตายตํ่าถา้ไม่มีการติดเช้ือแทรกซอ้นและจะพบการระบาดซํ้ าในช่วงอายุ 5-15 วนัเช้ือ

บิดจะไม่ค่อยสนองต่อการรักษาดว้ยยาปฏิชีวะและพบมากท่ีสุดในช่วงลูกสุกรมีอายุ 7-10 วนั ช่วงท่ีมีอากาศร้อน

อตัราการายไม่แน่นอนอาจถึง 20 % และมกัพบ rotavirus เกิดร่วมกบั I. Suis เม่ืออายุ 3 สัปดาห์จึงทาํใหเ้กิดการถ่าย
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เหลวแบบไขปนออกมาดว้ยและการถ่ายเหลวมกัมีลกัษณะไม่เฉพาะเช่น milk scour, white scour , หรือ 3- week 

diarrhea โรคบิดท่ีเกิดจาก E. Scabra มกัเกิดในสุกรนํ้ าหนัก มากกว่า 40 กิโลกรัมทาํให้สุกรนํ้ าหนักลดลงอย่าง

รวดเร็วการเกิดโรคลาํไส้อกัเสบอย่างรุนแรงสุกรอายุ 7-16 สัปดาห์ส่วนมากเป็นการติดเช้ือร่วมของ Eimeria spp. 

และEimeriaporci (สัตวแพทยห์ญิงทศันีย ์ชมพูจนัทร์ กลุ่มปาราสิตวิทยา สถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ) ผลิตภณัฑ์

สาํหรับป้องกนัและรักษาโรคบิด coccidiosis ในสุกรมี 2 แบบ คือแบบท่ีเป็นของเหลว และชนิดผงแป้งใชผ้สมอาหาร

สัตว ์ผูบ้ริโภคควรเลือกใช้ให้เหมาะสมตามช่วงอายุและขนาดของสัตว ์ตลอดจนปรึกษาสัตวแพทย ์หรือศึกษา

วิธีการใชผ้ลิตภณัฑ์ให้เขา้ใจก่อนการใช ้(รายงานวิชาการเบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จาํกดั, 2554) ผลิตภณัฑ์สําหรับป้องกนั

และรักษาโรคทอ้งเสียในสุกร Anti-coccidiosis (โรคบิด)นั้นจะรวมอยู่ในธุรกิจยาและเวชภณัฑส์าํหรับหรับสัตว ์โดย

ปัจจุบนัในประเทศกมัพูชาเป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพและมีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์

ต่างๆ ไดแ้ก่ 1.กลุ่มวิตามินแร่ธาตุผสมอาหาร 2. กลุ่มยารักษาโรคบิด 3.กลุ่มยาปฏิชีวนะผสมอาหาร 4.กลุ่มสารเร่งการ

เจริญเติบโต 5.กลุ่มสารเสริมในอาหาร 6.กลุ่มเวชภณัฑส์ัตวเ์ล้ียง 7.กลุ่มวคัซีน 8.กลุ่มยาปฏิชีวนะละลายนํ้า 9.กลุ่มยา

ปฏิชีวนะฉีด 10.กลุ่มสารบาํรุงร่างกายละลายนํ้า 11.กลุ่มสารบาํรุงร่างกายฉีด 12.กลุ่มยารักษาพยาธิภายใน 13.กลุ่มยา

รักษาพยาธิภายนอก 14.กลุ่มยาฆ่าเช้ือ 15. กลุ่มยากาํจดัปรสิตภายนอกและภายใน 16.กลุ่มอ่ืนๆ 

ผูวิ้จยัพบว่าธุรกิจการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑส์าํหรับป้องกนัและรักษาโรคทอ้งเสียในสุกร Anti-coccidiosis 

นั้นมีแนวโนม้การเติบโตท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ และมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง ซ่ึงธุรกิจจะประสบความสําเร็จได ้นอกจาก

ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถทางดา้นวิชาชีพแลว้ ยงัจาํเป็นตอ้งนาํหลกัการทางดา้น

การจดัการในดา้นต่างๆมาใช ้รวมทั้งเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้วา่สิงท่ีลูกคา้ตอ้งการคืออะไร วตัถุประสงคใ์น

การซ้ือคืออะไร ต้องการใช้เม่ือไหร่ อีกทั้ งต้องเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า และรับรู้ถึงความคาดหวงัของ

กลุ่มเป้าหมายอีกดว้ย เน่ืองจากพฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นส่ิง

สําคญัของกระบวนการทางการตลาดต่อความสําเร็จของธุรกิจดว้ยเหตุดงักล่าวทาํให้ผูวิ้จยัมีความสนใจศึกษาว่า 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์าํหรับป้องกนัและรักษาโรคทอ้งเสียในสุกร 

Anti-coccidiosis ของเกษตรกรในประเทศกมัพูชา โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1). ศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ

ผลิตภณัฑส์าํหรับป้องกนัและรักษาโรคทอ้งเสียในสุกร Anti-coccidiosis ของเกษตรกรในประเทศกมัพูชา 2). ศึกษา

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์าํหรับป้องกนัและรักษาโรคทอ้งเสียในสุกร Anti-coccidiosis ของ

ของเกษตรกรในประเทศกมัพูชา และ 3). ศึกษาแนวทางในการทาํการตลาดหลงัการตดัสินใจซ้ือของของเกษตรกร

ในประเทศกมัพูชา ซ่ึงผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีจะนาํไปตอบปัญหาทางการวิจยัทั้งทางดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ เพ่ือขยายตลาดการคา้ในประเทศกมัพูชาต่อไปในอนาคต 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์าํหรับป้องกนัและรักษา

โรคทอ้งเสียในสุกร Anti-coccidiosis ของเกษตรกรในประเทศกมัพูชา ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้แนวคิด และ

รวบรวมทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นพ้ืนฐานและแนวทางในการวิจยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาด 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ และการใช้สินคา้หรือการรับ

บริการ โดยผา่นกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีบุคคลตอ้งมีการตดัสินใจทั้งก่อนและหลงัการกระทาํต่างๆทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั

ความพอใจและความตอ้งการของบุคคลโดยการประเมินผลความพึงพอใจและมีการตอบกลบัเพ่ือการพัฒนา

ปรับปรุงในผลิตภณัฑท์ั้งสินคา้และบริการ 

ส่วนประสมทางการตลาดเป็นแนวคิดท่ีสําคญัอย่างหน่ึงทางการตลาดเพราะการบริหารการตลาด เพ่ือ

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า นักการตลาดจะใช้ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาให้

สอดคลอ้งกบัตลาดเป้าหมาย จากการศึกษาคน้ควา้ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการตลาดไวด้งัน้ี  

แลมป์ แฮร์ และแมคคาเนียล (Lamb Hair McDaniel, 2000: 44. อา้งอิงพิบูล ทีปะปาล, 2545 : 42) ให้

ความหมายวา่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การนาํเอากลยุทธ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์การจดัจาํหน่าย การส่งเสริม

การตลาด และการกาํหนดราคา มาประสมกนั เป็นหน่ึงเดียว โดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือทาํใหเ้กิดความพอใจซ่ึงกนัและ

กนัทั้งสองฝ่าย  

คอตเลอร์ (Kotlet, 2006: 99) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึง ชุดของเคร่ืองมือ

ต่างๆ ทางการตลาด ซ่ึงประกอบไปดว้ย เคร่ืองมือทางการตลาด 4 ประการ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) 

การจดัจาํหน่าย (Place or Distribution)และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึง 

เรียกสั้นๆว่า “4P’s” ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการพฒันากลยทุธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) ซ่ึงหมายถึงโปรแกรม

ของบริษทัในการเลือกตลาดเป้าหมาย เฉพาะอย่าง และตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีเป็นเป้าหมายนั้น 

โดยการใชส่้วนประสมทางการตลาด  

 จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึงการท่ีฝ่ายบริหาร ทางการ

ขายนาํกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมทางการตลาดมาใชก้ระตุน้การขาย

ใหเ้กิดข้ึน  

จากการศึกษาคน้ควา้ ตาํราและเอกสารต่างๆ ทาํให้รู้ว่าผูป้ระกอบการควรพฒันาสินคา้ให้ตรงกบัความ

ตอ้งการ ของผูบ้ริโภค ควรตั้งราคาให้เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ ให้ความสะดวกในการสั่งซ้ือ และส่งมอบ

ผลิตภณัฑ ์และควรมีช่องทางส่ือสารกบัผูบ้ริโภคเพ่ือสร้างคุณค่า ผูวิ้จยัจะนาํแนวคิดดงักล่าวมาประยุกตใ์ชใ้นการ

ทาํแบบสอบถาม ผูเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑก์าํจดัเห็บหมดัว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือ สินคา้ของผูบ้ริโภคมากนอ้ยเพียงใด ปัจจยัใดท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุด  

 2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับปัจจัยทีม่ีอทิธิพล 

  ทัศนคติ เป็นความสัมพันธ์ท่ีคาบเก่ียวกนั  ระหว่างความรู้สึก และความเช่ือ หรือการรู้ของบุคคลกับ

แนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมโตต้อบในทางใดทางหน่ึง ต่อเป้าหมายของทศันคตินั้น  โดยสรุป ทศันคติ เป็นเร่ืองของ

จิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด  และความโน้มเอียงของบุคคลท่ีมีต่อขอ้มูลข่าวสาร  และการเปิดรับรายการ  กรอง

สถานการณ์ท่ีไดรั้บมา  ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งเชิง บวก และเชิงลบ ทศันคติ มีผลใหมี้การแสดงพฤติกรรมออกมา  จะเห็น

ไดว้า่ ทศันคติประกอบดว้ย ความคิดท่ีมีผลต่ออารมณ์  และความรู้สึกนั้นแสดงออกมาโดยทางพฤติกรรม ศุภร  เสรี

รัตน์ (2545:   173) 
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  จากการทบทวนแนวคิดทฤษฏีเร่ืองทศันคติของผูบ้ริโภค พบว่า   ทศันคติของผูบ้ริโภคสามารถส่งผลต่อ

การเลือกซ้ือ การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สําหรับป้องกันและรักษาโรคท้องเสียในสุกร Anti-coccidiosis เน่ืองจาก

ทศันคติเป็นความรู้สึก  ความรู้ ความเขา้ใจ  ความเช่ือ ความมีอคติ  ความโอนเอียง ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ดังนั้นจึงต้องวิเคราะห์ ความรู้ ความเข้าใจ ความเช่ือ ของผูซ้ื้อให้ถูกต้อง  หากผูซ้ื้อมีทัศนคติท่ีไม่ถูกต้อง ให้

ดาํเนินการเร่งแกไ้ขปรับปรุง เปล่ียนแปลงทศันคตินั้น  และหากผูซ้ื้อยงัไม่มีความรู้  ความเขา้ใจ เก่ียวกบัเร่ือง การ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สําหรับป้องกันและรักษาโรคท้องเสียในสุกร Anti-coccidiosis ผูป้ระกอบการต้องพยายาม

เผยแพร่ขอ้มูลดา้นผลิตภณัฑ ์ และดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการซ้ือ 

 2.3 แนวคิดและทฤษฎกีารตัดสินใจซ้ือ  

ชิฟแมนและคานุก (Schiffman and Kanuk, 2004: 19) ได้อธิบายถึงตัวแบบการตัดสินใจของผูบ้ริโภค 

(Model of Consumer Decision Making)   โมเดลน้ีจะรวมความคิดเก่ียวกับ การตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค และ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคซ่ึงมีส่วนสาํคญั 3 ส่วนคือ  

 1. การนําเข้าข้อมูล (Input)เป็นอิทธิพลจากภายนอกท่ีมีผลต่อค่านิยม  ทัศนคติและพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค  ซ่ึงมาจากกิจกรรมส่วนผสมทางการตลาดท่ีพยายามส่ือสาร ไปยงัผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพ  ซ่ึงแยกเป็น

กิจกรรมทางการตลาดท่ีพยายามเขา้ถึงและจูงใจผูบ้ริโภคใหซ้ื้อหรือใชผ้ลิตภณัฑ ์ โดยใชก้ลยุทธ์ต่างๆ เช่น  ใชหี้บ

ห่อ ขนาด การรับประกนัและนโยบายดา้นราคา เป็นตน้  และกิจกรรมทางสังคม เป็น input   ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั

การคา้ เช่น ความคิดเห็นของเพ่ือน บรรณาธิการหนงัสือพิมพ ์วฒันธรรม ชนชั้นทางสังคม ซ่ึงเป็นอิทธิพลภายใน

ของบุคคลท่ีมีผลต่อการประเมินผล  และการยอมรับหรือปฎิเสธผลิตภณัฑ ์ 

 2. กระบวนการ (Process)   เพ่ือให้เข้าใจถึงกระบวนการน้ี เราจะพิจารณาถึงอิทธิพลของปัจจัยด้าน

จิตวิทยา  ซ่ึงจะเป็นอิทธิพลภายใน  (แรงจูงใจ  การรับรู้  การเรียนรู้  หรือ ทศันคติ)  ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภครวมถึงปัจจยัอีก 2 ประการ คือ  การรับรู้ถึงความเส่ียง (Perceived risk) คือ ความไม่แน่นอนท่ีผูบ้ริโภค

เผชิญ  เขาไม่สามารถคาดเดาผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น  ผูบ้ริโภคมกัซ้ือสินคา้หรือบริการในท่ีเดิมๆ  

เพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน  ถา้ผูบ้ริโภคไม่มีขอ้มูลผลิตภณัฑ ์ เขาจะเช่ือถือในช่ือเสียงของร้านคา้นั้นๆ  

ถา้เกิดความสงสัย ผูบ้ริโภคจะซ้ือของแพงไวก่้อนเพ่ือลดความเส่ียง  เพราะเขาคิดว่าของแพงตอ้งเป็นของดี  และ

เป็นกลุ่มท่ียอมรับได ้ หมายถึง ตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือซ่ึงประกอบดว้ยสินคา้ จาํนวนไม่น้อยท่ีผูบ้ริโภค 

คุน้เคย จาํได ้และ ยอมรับ  การตดัสินใจของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ  

 1. ขั้นการรับรู้ความตอ้งการ (Need Recognition) ขั้นรับรู้ความตอ้งการจะเกิดข้ึน   เม่ือผูบ้ริโภคเผชิญกบั

ปัญหา เช่น การซ้ือของจากเคร่ืองขายอตัโนมติักบัปัญหาซบัซอ้น คือปัญหาท่ีมีการพฒันาใหซ้บัซอ้นข้ึน เช่นเม่ือใช้

รถไปนานๆ กมี็ความคิดท่ีจะเปล่ียนรถใหม่เพ่ือหลีกเล่ียงค่าซ่อมรถเก่า เป็นตน้  

 2. การคน้หาขอ้มูลก่อนการซ้ือ (Pre-purchase Search)   ขั้นตอนน้ีจะเร่ิมตน้เม่ือผูบ้ริโภครู้วา่จะไดรั้บความ

พอใจ จากการซ้ือหรือบริโภคผลิตภัณฑ์   ผูบ้ริโภคจะต้องการข้อมูลเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐาน ในการเลือก (ถ้ามี

ประสบการณ์ มาก่อนกใ็ชไ้ดเ้ลย แต่ถา้ไม่มีกต็อ้งคน้หา)  

 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เป็นขั้ นตอนในกระบวนการ ตัดสินใจซ้ือ ซ่ึง

ผูบ้ริโภคประเมินผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากแต่ละทางเลือกของผลิตภณัฑ ์ท่ีกาํลงัพิจารณาจะใช ้2 รูปแบบ คือใช้

รายช่ือตราท่ีเลือกไวแ้ลว้ และเลือกเอาจากทั้งหมดท่ีมีในอนาคต 
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 3. การแสดงผลหรือพฤติกรรมที่แสดงออก (Output) คือ พฤติกรรมการซ้ือและการประเมินหลงัการซ้ือ 

วตัถุประสงคท์ั้งสองกิจกรรมน้ี เพ่ือท่ีจะเพ่ิมความพอใจ ของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือของพวกเขา  

 3.1 พฤติกรรมการซ้ือ (Purchase Behavior)   ผูบ้ริโภคมีประเภทการซ้ืออยู่ 2 ประเภท  คือ  ทดลองซ้ือ 

(Trial purchase )  และซ้ือซํ้ า (Repeat Purchase)  ถา้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ชนิดหน่ึงหรือตราหน่ึงเป็นคร้ังแรก  และซ้ือ

ในปริมาณนอ้ยกว่าปกติ  การซ้ือน้ีจะถูกพิจารณาว่าเป็นการทดลองซ้ือ  นัน่คือ การทดลอง  คือ รูปแบบพฤติกรรม

การซ้ือท่ีผูบ้ริโภคพยายามท่ีจะประเมินสินคา้โดยผ่านการใช้โดยตรง  ถา้ตราใหม่เป็นสินคา้ประเภทเดียวกนักบั

สินคา้ท่ีมีอยูแ่ลว้  ถูกคน้พบจาก การทดลอง ใชว้า่ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจมากกวา่ตราสินคา้อ่ืน หรือตราเดิมท่ีใชอ้ยู ่ 

ผูบ้ริโภคก็จะทาํการซ้ือซํ้ า  พฤติกรรมการซ้ือซํ้ าน้ีใกลเ้คียงกบัแนวความคิดความภกัดีในตราสินคา้มาก (Brand 

Loyalty)  ซ่ึงทุกบริษทัพยายามจะให้มีข้ึนกบัตราสินคา้ของตนเอง  การซ้ือซํ้ านั้นเป็นการบ่งช้ีว่าผูบ้ริโภคพอใจใน

สินคา้  

 3.2 การประเมินหลงัการซ้ือ (Post  Purchase  Evaluation)  เม่ือผูบ้ริโภคใช้ผลิตภณัฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

ในระหว่างการทดลองใช ้ พวกเขาก็จะทาํการประเมินในดา้นของส่ิงท่ีพวกเขาคาดหวงั  ซ่ึงผลจากการประเมินนั้น

เป็นไปไดท่ี้จะออกมาใน  3 รูปแบบ  คือ 1) สินคา้นั้นตรงกบัความคาดหวงั นําไปสู่ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ 2) 

สินค้านั้ นดีเกินความหวงัซ่ึงทําให้เกิดความรู้สึกท่ีเป็นบวก  3) สินค้านั้นไม่ดีเกินความคาดหวงัซ่ึงทําให้เกิด

ความรู้สึกท่ีเป็นลบ  

 สรุปการตดัสินใจของผูบ้ริโภค  คือ กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค  โดยประกอบดว้ย  การ

นําเข้าข้อมูล  กระบวนการและพฤติกรรมท่ีแสดงออก  ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาด  ซ่ึง

ประกอบดว้ย  ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริม   

จากการศึกษาคน้ควา้  ตาํราและเอกสารต่างๆ ทาํใหท้ราบว่า การตดัสินใจซ้ือของ ผูบ้ริโภคจะมีการซ้ือ คือ 

ซ้ือในส่ิงท่ีไม่เคยซ้ือมาก่อน  และการซ้ือซํ้ า  โดยท่ีผูบ้ริโภคจะมีกระบวนการตดัสินใจ  คือ  มีการรับรู้ปัญหาและ

ความจาํเป็น แลว้แสวงหาขอ้มูลประเมินทางเลือก  ตดัสินใจซ้ือและมีความรู้สึกหลงัการซ้ือ  ผูวิ้จยัจะนาํแนวคิด

ดงักล่าวมาประยุกต์ใช้ในแบบสอบถามในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้มูล  การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์กาํจดัเห็บหมดั  หรือดู

พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคนัน่เอง   

2.4 กรอบแนวคิดและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

  จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีแลว้นั้นงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นส่ิงสาํคญัในการนาํมาเปรียบเทียบความชดัเจน

และอภิปรายผลเพ่ือทราบถึงการเปล่ียนแปลงในเร่ืองต่างๆ ท่ีศึกษา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจึงประกอบดว้ย 1). ธัญธร  

เชษฐภกัดีจิต (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ พฤติกรรมการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของ

ผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร  กรณีศึกษา : เอส . บี เฟอร์นิเจอร์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด ์ 2). ทศพร  ทศานนท ์ (2554)  

ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสุนขั สาํเร็จรูปของบุคคลทัว่ไปท่ี

เล้ียงสุนัข  ในเขตกรุงเทพมหานคร  3). ภัคจิรา   โกมล (2554)  ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเช่าหอพกั ของพนกังานในเขตนิคมอุตสาหกรรม สมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร 4). ยุพาพร   องักุรวา

นิช (2553)   ไดศึ้กษาเร่ือง  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ชุดนกัเรียนของผูป้กครองใน

อาํเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม  5). กทัลี   ศรีมณฑล (2552)  ไดศึ้กษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือ  อาหารสุนขัสาํเร็จรูปจากร้านคา้ในตลาดจตุจกัร 6). ชิตพล  ฉิมวารี (2551)  ไดศึ้กษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
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พฤติกรรม  การซ้ือเวชภณัฑย์าสัตว ์ของผูเ้ล้ียงสุกรในจงัหวดันครปฐม 7). ฐายินี  เอ๊ียบทอง (2550)  ไดศึ้กษาเร่ือง  

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือ  อาหารสุนขัสาํเร็จรูปในจงัหวดัลาํพูน จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัไดส้ร้างกรอบแนวคิดท่ีเหมาะสมกบังานวิจยัท่ีศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือท่ีจะไดมี้ทิศทางในการศึกษา

เพ่ือใหต้รงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั จึงไดอ้อกมาดงัภาพต่อไปน้ี 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

3. วธีิการศึกษา 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mix Method) โดยใช้การวิจยัเชิงปริมาณในการสํารวจ 

(Survey Research)  และการวิจยัเชิงคุณภาพในการศึกษาเชิงลึก โดยศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์าํหรับป้องกนัและรักษาโรคทอ้งเสียในสุกร Anti-coccidiosis ของเกษตรกร

ในประเทศกมัพูชา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั เก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับป้องกนัและรักษาโรคท้องเสียในสุกร Anti-coccidiosis ของ

เกษตรกรในประเทศกมัพูชา จาํนวน 200 ตวัอยา่ง (ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน)  

ใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการใชแ้บบสมัภาษณ์ เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเกษตรกร

ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับป้องกันและรักษาโรคท้องเสียในสุกร Anti-coccidiosis ในประเทศกัมพูชา จาํนวน 10 

ตวัอย่าง เชิงลึก เพ่ือนาํคาํตอบมาประกอบการวิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือท่ีชัดเจน โดยผูวิ้จยัเป็นผูวิ้เคราะห์และ

อภิปรายผลจากขอ้มูลท่ีไดใ้นการจดัทาํขอ้เสนอแนะเชิงพฤติกรรม และการตดัสินใจซ้ือ  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูวิ้จยัขอความร่วมมือจากผูบ้ริโภคท่ีใชผ้ลิตภณัฑ ์ในเขต อ.เมือง จงัหวดัพนมเปญ 

ประเทศกมัพูชา และเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง ซ่ึงใชเ้วลาเก็บและรวบรวมแบบสอบถาม 1 สัปดาห์  ผลการ
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เก็บรวบรวมขอ้มูลผูวิ้จยัไดรั้บแบบสอบถามคืนจาํนวน 200 ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามท่ีส่งไป

ทั้งหมด รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดท่ีไดม้าดาํเนินการตามขั้นตอนการวิจยัต่อไป และเก็บคาํสัมภาษณ์โดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล จาํนวน 10 รายท่ีใชผ้ลิตภณัฑ ์แลว้นาํมาถอดเทปหาขอ้สรุปตามหัวขอ้สาระท่ี

ตอ้งการตามวตัถุประสงค ์

การวิเคราะห์ข้อมูล ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามนํามาทาํการวิเคราะห์ โดยใช้คอมพิวเตอร์

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM)  และใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS  

( Statistical Package for Social Sciences) เพ่ือวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ  การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ดว้ยสมการโครงสร้าง (SEM) โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์สมการถดถอย เพ่ือทราบถึงตวัแปรท่ีเหมาะสมกบัการศึกษา

ถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์าํหรับป้องกนัและรักษาโรคทอ้งเสียใน

สุกร Anti-coccidiosis ของผูบ้ริโภคในเขต อ.เมือง จงัหวดัพนมเปญ ประเทศกมัพูชา  ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง

คุณภาพ โดยการสกดัประเด็นต่างๆ ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และเขียนเชิงพรรณนา อภิปรายเพ่ือหาขอ้สรุปเชิงลึก ใช้

ประกอบกบัการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือหาขอ้เสนอแนะต่อไป 

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ  

  จากวตัถุประสงคข์องการวิจยัทาํใหผู้วิ้จยัคาดการณ์ผลการศึกษาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดด้งัน้ี 1). ทราบถึง

พฤติกรรมผูบ้ริโภคของผลิตภณัฑส์าํหรับป้องกนัและรักษาโรคทอ้งเสียในสุกร Anti-coccidiosis ของเกษตรกรใน

ประเทศกมัพูชาว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดทุก

ดา้นทั้ง ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด โดยผูบ้ริโภคเนน้เร่ืองผลิตภณัฑ์

มากท่ีสุดเน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัรักษาโรคในสุกรเป็นผลต่อการทาํมาหากินของเกษตรกร

จึงใส่ใจเร่ืองน้ีมากเป็นพิเศษ  2). ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์าํหรับป้องกนัและรักษา

โรคทอ้งเสียในสุกร Anti-coccidiosis ของของเกษตรกรในประเทศกมัพูชา โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือมากท่ีสุดผูวิ้จยัคาดไวว้่า การไดรั้บขอ้มูลของผลิตภณัฑท่ี์ดีจะนาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดแ้ละการ

ไดรั้บแรงกระตุน้จากผูเ้ช่ียวชาญในการสอนแนะและดูแลการใชผ้ลิตภณัฑใ์หแ้กปั้ญหาไดจึ้งเป็นทางเลือกในการ

ตดัสินใจไดอ้ย่างดี และในประเด็นสุดทา้ยคือ 3). ทราบแนวทางในการทาํการตลาดหลงัการตดัสินใจซ้ือของของ

เกษตรกรในประเทศกมัพูชา ส่ิงสาํคญัท่ีสุดท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการคือการบริการหลงัการขายท่ีดีและมีประสิทธิภาพทาํ

ใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจและพร้อมท่ีจะภกัดีในตราสินคา้จนบอกต่อไดใ้นอนาคต 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจพลงังานทางเลือกภายในจังหวดั

ขอนแก่น โดยมีเง่ือนไขในการศึกษาความเป็นไปไดด้งัต่อไปน้ี ดา้นการตลาดพบวา่กลุ่มตวัอยา่งจะเลือกใชพ้ลงังาน

ทางเลือกเม่ือราคาเหมาะสม คุม้ค่าต่อการลงทุนและมีการรับประกนัท่ีดี ดา้นการจดัการพบว่าธุรกิจดาํเนินงานโดย

เจา้ของคนเดียวซ่ึงมีโครงสร้างพนักงานตามความรับผิดชอบของงาน ดา้นเทคนิคพบว่าสามารถทาํรูปแบบการ

ติดตั้งไดท้ั้งการสํารองจ่ายพลงังานไฟฟ้าและการใชไ้ฟฟ้าแค่ในช่วงท่ีมีแสงจากดวงอาทิตย ์โครงการจึงมีความ

เป็นไปไดใ้นการลงทุน 

 

คาํสาํคัญ: ความเป็นไปได้, พลงังานทางเลือก 

 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the feasibility of alternative energy investment in Khon Kaen. Under the 

conditions of feasibility studies, the marketing team found that the samples opted for alternative energy when the 

price was appropriate (value for money and good warranty). The management found that the business was operated 

by a single owner, whose structure was based on the employee’s responsibility. Technically, it is possible to install 

both the backup power supply and the power supply just in the sun. The project has the possibility of investing. 

 

Keyword: Feasibility Study, Alternative Energy 
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1.  บทนํา 

 

 จากตลาดโลกท่ีเติบโตต่อเน่ืองอย่างรวดเร็ว จึงมีความตอ้งการใช้พลงังานเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ พลงังานเป็นปัจจยั

สําคญัท่ีทาํให้มนุษยอ์ยู่รอด การเพ่ิมข้ึนของความตอ้งการในการใช้พลงังานมีปัจจยัท่ีสําคญัอยู่ 2 ประการ คือ 

เศรษฐกิจท่ีเติบโตข้ึน และอตัราส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของประชากรโลก จากการประมาณปริมาณพลงังานสํารองใน

ปัจจุบนั ทาํให้ทราบว่าอีกไม่นานพลงังานสํารองของโลกจะหมดไป ทาํให้ไทยตอ้งลดการนาํเขา้พลงังานจาก

ต่างประเทศใหน้อ้ยลงเพ่ือพ่ึงพาตวัเองใหไ้ดม้ากข้ึน ภาครัฐจึงไดจ้ดัทาํแผนพฒันาพลงังานทดแทนเพ่ือลดการใช้

เช้ือเพลิงฟอสซิล ดว้ยเหตุน้ีจึงช่วยเหลือธุรกิจพลงังานทางเลือกให้มีความคุม้ค่าต่อการลงทุนผ่านโครงการต่าง ๆ 

เช่น การรับซ้ือไฟฟ้าจากเอกชนท่ีมีศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานสะอาด ซ่ึงไดรั้บผลตอบแทนมากข้ึนจาก

ราคารับซ้ือปกติ ทาํใหมี้เอกชนสนใจมาลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานสะอาด เช่น พลงังานจากแสงอาทิตย ์

พลงังานลมและพลงังานนํ้า ทาํใหธุ้รกิจพลงังานทางเลือกมีการเติบโตข้ึน(สาํนกันโยบายและแผนพลงังาน, 2560) 

และดว้ยภูมิประเทศของไทยซ่ึงอยู่ใกลเ้ส้นศูนยสู์ตร ทาํใหก้ารผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยมี์ประสิทธิภาพสูง 

เพราะมีแสงอาทิตยท่ี์เขม้และอุณหภูมิเหมาะสม 

 กระทรวงพลงังานไดส้ํารวจพ้ืนท่ี ๆ มีศกัยภาพในผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศ ซ่ึงไดข้้อ

สรุปวา่ประเทศไทยมีรังสีแสงและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อเซลลแ์สงอาทิตยโ์ดยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีภาค

อีสาน เช่นจงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัอุบลราชธานีและจงัหวดัร้อยเอด็ เป็นตน้(กรมพลงังานทดแทน

และอนุรักษพ์ลงังาน(พพ.), 2558) รัฐบาลจึงส่งเสริมใหเ้อกชนสร้างโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยห์รือท่ีเรียก

กนัวา่ทุ่งโซล่าเซลล ์ดว้ยวิธีสนบัสนุนปัจจยัท่ีตอ้งการต่าง ๆ เช่นการเขา้ถึงเงินกู ้การอุดหนุนราคาขาย การช่วยเหลือ

ดา้นขอ้มูล ดา้นภาษี เป็นตน้ (สาํนกันโยบายและแผนพลงังาน, 2560) โดยจงัหวดัขอนแก่นมีสภาพพ้ืนท่ีลาดเอียง

จากทิศตะวนัตกไปทางทิศใตแ้ละทิศตะวนัออก มีสภาพพ้ืนท่ีเป็นเขาหินปูนตะปุ่มตะป่ําสลบักบัพ้ืนท่ีเป็นลูกคล่ืน 

จึงทาํใหใ้นบางพ้ืนท่ีไฟฟ้ายงัเขา้ไม่ถึง (สาํนกังานจงัหวดัขอนแก่น, 2558) ประกอบพลงังานทดแทนต่าง ๆ ยงัไม่

แพร่หลายในวงกวา้ง เน่ืองจากหาซ้ืออุปกรณ์พลงังานทดแทนในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่นค่อนขา้งยาก เพราะยงัมี

ผูท้าํธุรกิจประเภทน้ีอยู่นอ้ยราย และประชากรส่วนใหญ่ของจงัหวดัทาํอาชีพการเกษตรท่ียงัขาดความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัพลงังานทางเลือก จึงทาํใหย้งัไม่กลา้ท่ีจะลงทุน 

 โดยขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมา ส่ิงท่ีสาํคญัมากคือการเลือกใชพ้ลงังานทางเลือกท่ีเหมาะสมซ่ึงถือเป็นตวัเลือกใหม่เพ่ือ

ลดการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า ทาํใหส้ามารถลดปัญหาภาวะเรือนกระจกแลว้ยงัทาํใหภ้าคครัวเรือน

สามารถพ่ึงพาตวัเองดว้ยการผลิตไฟฟ้าใชเ้องในอนาคต เป็นการลดค่าใชจ่้ายในการนาํเขา้พลงังานจากต่างประเทศ 

และดว้ยหน่วยงานภาครัฐท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนหันมาใชพ้ลงังานสะอาด จึงทาํให้ผูท่ี้ลงทุนใน

พลงังานทดแทนไดรั้บสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การศึกษาเพ่ือลงทุนในธุรกิจพลงังานทางเลือกภายในจงัหวดัขอนแก่น

จึงมีความน่าสนใจ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ด้านการตลาด 
 

 2.1.1 SWOT Analysis 

 (Kotler and Keller, 2012) การมองหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ์ของวิธีดาํเนินธุรกิจเพ่ือใหธุ้รกิจมุ่ง

ตอบรับส่ิงท่ีแปรเปล่ียนของสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก เพ่ือทาํใหท้ราบสภาพการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั

ขององคก์ร ซ่ึงจะเป็นส่วนท่ีนาํไปกาํหนดกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจเพ่ือแข่งขนัและดาํรงธุรกิจไดอ้ย่างราบร่ืน โดย

สามารถแยกออกไดด้งัน้ี 

  (1) สภาพแวดลอ้มภายใน คือ ให้มองหาจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร โดยมาจากบริบทขององคก์รเอง จุด

แข็งขององคก์รเป็นส่วนดีท่ีพึงรักษาไวแ้ละควรพฒันาใหมี้ศกัยภาพข้ึน เพราะจุดแขง็ทาํใหอ้งคก์รสามารถเอาชนะ

คู่แข่งทางธุรกิจได ้และจุดอ่อนขององคก์รเป็นส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึน 

  (2) สภาพแวดลอ้มภายนอก คือ ใหม้องหาโอกาส อุปสรรค ภายนอกขององคก์ร โดยธุรกิจไม่เพียงแสวงหา

ผลกาํไรและกอบโกยได ้ทั้งดา้นกฎหมาย วฒันธรรม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ ทาํใหธุ้รกิจมีการขยายตวัข้ึนเร่ือยๆ 

และอุปสรรคเป็นขอ้เสียท่ีทาํใหธุ้รกิจเกิดชะงกัตวั หรือไม่เติบโตไดเ้ท่าท่ีควรจึงตอ้งหาวิธีรับมือกบัอุปสรรคนั้นๆ 

 2.1.2 Five Force model 

 (Porter, 2013 cited in Thompson and et al. 2014) เคร่ืองมือน้ีถูกใช้เพ่ือวิเคราะห์สภาพของตลาดให้สามารถ

รับมือกบัตลาดสินคา้ท่ีเปล่ียนแปลงและความเส่ียงในการทาํธุรกิจ ซ่ึง Five forces model ไม่ไดถู้กจาํกดัวา่จะตอ้งใช้

กบัธุรกิจใหญ่เสมอ เพราะธุรกิจ SME ควรท่ีจะใชเ้คร่ืองมือน้ีเขา้มาช่วยวิเคราะห์เพ่ือลดความเส่ียงและเพ่ิมรากฐาน

ของธุรกิจเช่นกนั ซ่ึง Five Forces Model มีหวัขอ้ดงัน้ี 

  (1) อาํนาจต่อรองจากผูบ้ริโภค (Bargaining power of customers) ผูซ้ื้อมีอาํนาจเจาะจงราคาของสินคา้ให้

ลดลง หรือกาํหนดคุณค่าสินคา้ใหสู้งข้ึนไดต้ามท่ีผูบ้ริโภคอยากได ้ซ่ึงวิธีลดราคาสินคา้ยอ่มจะมีรายไดท่ี้ลดนอ้ยลง 

ส่วนวิธีเพ่ิมคุณค่ากท็าํใหต้น้ทุนมากข้ึน และปัจจยัเหล่าน้ีกน็าํไปสู่ผลกาํไรท่ีลดลง 

  (2) อาํนาจต่อรองของผูป้้อนปัจจยัการผลิต (Bargaining power of suppliers) อาํนาจต่อรองของผูป้้อนปัจจยั

การผลิต ท่ีรวมกลุ่มกนัเพ่ือลดอาํนาจต่อรอง เพ่ือขายสินคา้ในราคาท่ีเพ่ิมข้ึนหรือมีคุณภาพท่ีนอ้ยลง โดยท่ีผูซ้ื้อช่วง

ต่อมาไม่มีสิทธิท่ีจะเลือกมากนกั 

  (3) การคุกคามของผูป้ระกอบการรายใหม่ (Threat of new entrants) ผูล้งทุนรายใหม่ท่ีเขา้มาสู่ตลาดสินคา้

หรือบริการนั้นๆ ดว้ยสาเหตุท่ีธุรกิจนั้นมียอดขายท่ีสูง และอตัราผลตอบแทนท่ีดี แต่มีกาํแพงท่ีเขา้ตลาดตํ่า 

  (4) การคุกคามของสินคา้ทดแทน (Threat of substitutes) จะเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคมองหาสินคา้ชนิดอ่ืน มา

แทนท่ีสินคา้ในธุรกิจนั้นได ้โดยสินคา้ทดแทนอาจมีราคาตํ่ากว่า สามารถหาไดง่้ายกว่าหรือมีคุณสมบติับางส่วนท่ี

ดีกวา่สินคา้ในปัจจุบนั 

  (5) การแข่งขันท่ามกลางคู่แข่งท่ีมีอยู่ (Rivalry among existing competitors) ประกอบด้วยปัจจัยตาม 4 

หวัขอ้ท่ีกล่าวมา เป็นผลโดยตรงต่อความรุนแรงในการแข่งขนั เม่ือธุรกิจใดมีการแก่งแย่งมากก็จะมีปัจจยัเส่ียงใน

สภาพแวดลอ้มท่ีสูงข้ึนตามไปดว้ย 
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2.2 ด้านการจัดการ 
 

 (อมรวรรณ รังกูล, 2556) การบริหารการจดัการองค์กร เพ่ือความเขม้แข็งและให้องค์กรอยู่รอด การวิเคราะห์

ดงักล่าวจะช่วยใหท้ราบว่าธุรกิจควรจะตอ้งวางแผนอย่างไรจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีหนา้ท่ี

หลกัท่ีสาํคญั 5 ประการประกอบไปดว้ย 

 2.2.1 การวางแผน (Planning) เพ่ือกาํหนดแนวทางใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีไดก้าํหนดกลยทุธ์ไว ้การวางแผน 

จะช่วยใหบ้ริษทักาํหนดขอ้ดีจากสภาพแวดลอ้มภายนอกและทาํใหเ้กิดผลกระทบจากอุปสรรคตํ่าสุด โดยตอ้งมอง

เหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบนัเพ่ือคาดคะเนเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขั้นในอนาคต 

 2.2.2 การจดัองคก์ร (Organizing) เก่ียวขอ้งกบัการแบ่งงานและการรวมกลุ่มงาน เพ่ือจะใหก้ารประสานงานใน

องคก์รราบร่ืนท่ีสุด และทาํใหบุ้คลากรภายในทราบถึงการไหลของงาน การจดัแผนก การมอบอาํนาจหนา้ท่ี การ

แยกงานออกเป็นงานยอ่ยตามการพฒันารายละเอียดของงาน รวมไปถึงรายละเอียดของงาน 

 2.2.3 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์(Staffing) เม่ือการรับบุคลากรเขา้ทาํงานตามท่ีองค์กรไดว้างแผนไว ้จะตอ้ง

เลือกบุคลากรใหเ้หมาะสมต่องานและเป็นผูท่ี้มีศกัยภาพในการทาํงาน มีการวางแผนการพฒันาศกัยภาพบุคคลากร

ไม่วา่จะเป็นการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 

 2.2.4 การสั่งการ (Directing) เป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะบริหารงานใหพ้นกังานทาํงานใหบ้รรลุผล การสั่งการ

จึงจาํเป็นตอ้งมีทกัษะบงัคบับญัชา การสัง่การจึงตอ้งมีความสามารถหลายเร่ืองควบคู่กนัไป ทั้งประสบการณ์ การจูง

ใจ การติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร 

 2.2.5 การควบคุม (Controlling) บงัคบัให้กิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนในองค์กรเป็นไปตามทิศทางท่ีไดว้างแผนไว ้

และมีขั้นตอนในการตรวจสอบงานท่ีเป็นระบบ เพ่ือประเมินผลการปฏิบติังานในกิจกรรมต่างๆ 

 

2.3 ด้านเทคนิค 
 

 (ชยัยศ สนัติวงษ,์ 2539) กล่าววา่ เพ่ือเลือกหารูปแบบเทคนิคการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตตามท่ีตอ้งการ

เพ่ือจะกาํหนด เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ วสัดุ และวตัถุดิบต่างๆท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการผลิตโดยใชต้น้ทุนการ

ผลิตท่ีตํ่า ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องโครงการและนาํขอ้มูลท่ีไดม้าประมาณการตน้ทุน เพ่ือใหโ้ครงการมีความ

ยืดหยุน่สามารถตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงท่ีไม่ไดค้าดการไวล่้วงหนา้ และเพ่ือการปรับปรุงขยายทางเลือกใน

การลงทุน นอกจากน้ีการวิเคราะห์ทางดา้นเทคนิคยงัต้องคาํนึงถึงผลกระทบจากโครงการรอบขา้ง โดยมีการ

วิเคราะห์รายละเอียดถึงกระบวนการได้มาของผลผลิตของโครงการโดยเน้นท่ีปัจจัยนําเข้าในการผลิตและ

กระบวนการ ตลอดจนกระบวนการนาํส่งผลผลิตของโครงการเพ่ือไปสู่ผลลพัธ์ของโครงการ 

 

3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากร 
 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ประชากรในจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีพ้ืนท่ีทาํกินในส่วนท่ีไฟฟ้ายงัเขา้ไม่ถึง

จาํนวน 14,633 ราย(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2559) และผูท่ี้ตอ้งการลงทุนเพ่ือลดตน้ทุนในการใชไ้ฟฟ้าภายในจงัหวดั

ขอนแก่น 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                                    777 

 

3.2 กลุ่มตัวอย่าง 

 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีขอ้จาํกดัในเร่ืองระยะเวลาท่ีไม่สามารถเก็บแบบสอบถามไดท้นั ผูท้าํวิจยัจึงเลือกเก็บขอ้มูล

จากบทสัมภาษณ์ จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีทาํกินท่ีไฟฟ้าเขา้ไม่ถึงภายในเขตจังหวดัขอนแก่น 

ทั้งหมด 30 คน โดยเป็นการสมัภาษณ์เชิงลึกเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลและแนวคิดของผูใ้หส้มัภาษณ์และเพ่ือใหใ้กลค้วามเป็น

จริงจากผลการวิเคราะห์ประชากรมากท่ีสุด 
 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างท่ีคาดว่าจะ

เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัคือเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีทาํกินในเขตไฟฟ้าเขา้ไม่ถึงภายในจงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 30 คน โดย

มีบทสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้า ข้อมูลเก่ียวกับความต้องการและอุดมคติในพลงังานทางเลือก และได้ทําการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจพลงังานทางเลือกทั้งภาครัฐ

และเอกชน 
 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานธุรกิจพลงังาน

ทางเลือก เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาใช้ประกอบในการตดัสินใจ ทั้ งในด้านการตลาดเพ่ือประเมินส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีเหมาะสมและวางกลยุทธ์การดําเนินงานธุรกิจ ด้านการจัดการเพ่ือจัดทําแผนการดาํเนินงานให้

สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ใหส้ามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และดา้นเทคนิคเพ่ือการเลือกใชเ้ทคโนโลยีและ

วิธีการท่ีดีท่ีสุด 

 

4. ผลการศึกษา 

4.1 ผลการศึกษาด้านการตลาด 
 

 ผูใ้หก้ารสมัภาษณ์จาํนวน 30 คน เป็นเกษตรกรท่ีอยูใ่นชนบทภายในจงัหวดัขอนแก่น ส่วนใหญ่ปลูกออ้ยและทาํ

นาขา้ว มีอาย ุ40-60 ปี โดยมีรายไดข้ึ้นอยูก่บัปริมาณผลผลิตและราคาผลผลิตในแต่ละปี ประมาณการรายได ้200,000-

400,000 บาท/ปี ซ่ึงมีความต้องการไฟฟ้าในการสูบนํ้ ามาใช้เพ่ือการเกษตร แต่ยงัไม่มีความรู้ในการใช้พลังงาน

ทางเลือก ผูใ้หส้ัมภาษณ์จึงอยากให้มีการอบรมเพ่ือแนะนาํถึงความคุม้ค่าในการลงทุนดา้นพลงังานทางเลือก โดย

ราคาท่ีรับไดใ้นการลงทุนเพ่ือใชพ้ลงังานทางเลือกโดยเฉล่ียคือ 50,000 บาท เม่ือนาํส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการเลือกใชพ้ลงังานทางเลือก ผูใ้หส้ัมภาษณ์ใหค้วามสาํคญักบัความคุม้ค่าท่ีจะไดรั้บในระยะยาวและการบริการ

หลงัการขายท่ีรับผิดชอบต่อการรับประกนัสินคา้ ส่วนรองลงมาคือราคาท่ีเหมาะสม ราคาไม่สูงมากเกินไปในการ

ลงทุน และเน่ืองจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมายยงัไม่มัน่ใจในการใชพ้ลงังานทางเลือกจึงจดัให้มีการจดันิทรรศการตามชุน

ชนสปัดาห์ละ 1 คร้ังเพ่ือใหค้วามรู้ในส่วนของพลงังานทางเลือกและเป็นการแนะนาํองคก์รไปดว้ย 
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 4.1.1 วิเคราะห์ SWOT Analysis 

  (1) จุดแข็ง (Strengths) เจา้ของกิจการมีความรู้เร่ืองวิศวกรรม ประกอบกบัธุรกิจครอบครัวท่ีเป็นธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้าง ทาํใหมี้พ้ืนฐานอยา่งดีในการประกอบกิจการในลกัษณะน้ี และมีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตภาคอีสานจึงมี

ความชาํนาญพ้ืนท่ีเป็นอยา่งดี 

  (2) จุดอ่อน (Weaknesses) กิจการพลงังานทางเลือกจงัหวดัขอนแก่น เป็นธุรกิจท่ีเร่ิมใหม่ จึงยงัไม่เป็นท่ี

รู้จกั ทาํให้ตอ้งทาํการตลาดอย่างมากและการเร่ิมธุรกิจใหม่จึงไม่สามารถสั่งซ้ือสินคา้ในจาํนวนท่ีมากได ้อาํนาจ

ต่อรองของผูป้้อนปัจจยัการผลิตจึงสูง 

  (3) โอกาส (Opportunities) ทางภาครัฐมีการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทางเลือก ตน้ทุนในการนาํเขา้สินคา้จึง

ถูกลง คู่แข่งในตลาดจงัหวดัขอนแก่นยงัมีนอ้ยราย และเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการผลิตมีประสิทธิภาพสูงมากข้ึนราคา

กบัคุณภาพของสินคา้จึงดีข้ึนเร่ือยๆ 

  (4) อุปสรรค (Threats) ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจในการใชพ้ลงังานทางเลือกท่ีค่อนขา้งนอ้ย 

ทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายบางส่วนยงัไม่กลา้ท่ีจะลงทุน และการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ค่อนขา้งลาํบากเน่ืองจากถนนท่ีจะเขา้ไป

ถึงกลุ่มเป้าหมายค่อนขา้งทุรกนัดาร 

 4.1.2 วิเคราะห์ Five Force Model 

  (1) อาํนาจต่อรองจากผูบ้ริโภค จากธุรกิจพลงังานทางเลือกท่ียงัไม่เติบโตและแพร่หลายจึงต้องการ

ผูป้ระกอบการท่ีมีความน่าเช่ือถือ โดยผูบ้ริโภคในจงัหวดัขอนแก่นยงัมีทางเลือกท่ีนอ้ย แต่เน่ืองจากลูกคา้บางราย

สามารถเขา้ถึงสินคา้ออนไลน ์จึงสามารถนาํสินคา้เหล่านั้นมาเปรียบเทียบราคาได ้

  (2) อาํนาจต่อรองของผูป้้อนปัจจยัการผลิต โดยผูผ้ลิตเซลล์แสงอาทิตยปั์จจุบนัมีจาํนวนมากทาํให้การ

แข่งขนัดา้นราคาท่ีสูง อาํนาจต่อรองของผูป้้อนปัจจยัการผลิตจึงนอ้ย แต่เน่ืองจากการเร่ิมธุรกิจใหม่ จึงไม่สามารถ

สัง่สินคา้ไดจ้าํนวนมาก ตน้ทุนราคานาํเขา้สินคา้จึงไม่สามารถลดลงไดเ้ท่าท่ีควร 

  (3) การคุกคามของผูป้ระกอบการรายใหม่ การลงทุนในธุรกิจพลงังานทางเลือกมีความน่าสนใจและ

แนวโนม้มีการเติบโตข้ึนเร่ือยๆ ทาํใหมี้ผูส้นใจในการลงทุนในธุรกิจน้ีมากข้ึน และตน้ทุนในการตั้งกิจการท่ีไม่สูง

มาก ทาํใหผู้ป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาไดง่้าย และดว้ยการเติบโตของธุรกิจประเภทน้ี ทาํใหผู้ป้ระกอบการท่ีมีอยู่

แลว้ในพ้ืนท่ีอ่ืน เขา้มาขยายกิจการเพ่ิมในจงัหวดัขอนแก่นได ้

  (4) การคุกคามของสินคา้ทดแทน โดยพลงังานทางเลือกเป็นพลงังานในยุคใหม่ท่ีมาแทนท่ีพลงังานยุคเก่า

อย่างพลงังานจากฟอสซิล ทาํใหสิ้นคา้ทดแทนในปัจจุบนัยงัไม่มี ประกอบกบัพ้ืนท่ีประเทศไทยเหมาะสมกบัเซลล์

แสงอาทิตยจึ์งทาํให้ประสิทธิภาพท่ีไดเ้หมาะสมกบัราคา แต่เน่ืองจากการเติบโตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การ

เขา้ถึงไฟฟ้าจึงมีมากข้ึนความตอ้งการในการผลิตไฟฟ้าใชเ้องจึงอาจจะลดลง 

  (5) การแข่งขนัท่ามกลางคู่แข่งท่ีมีอยู่ ภายในจงัหวดัขอนแก่นมีผูป้ระกอบกิจการธุรกิจพลงังานทางเลือก

นอ้ยราย แต่เน่ืองดว้ยการเติบโตของธุรกิจท่ีสูงจึงเป็นแรงจูงใจให้ผูป้ระกอบการท่ีมีอยู่เร่งหาผลประโยชน์ การ

แข่งขนัจึงอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

4.2 ผลการศึกษาด้านการจัดการ 
 

 จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการให้มีหนา้ร้านเปิดเพ่ือการรับเคลมสินคา้และสามารถเลือกหา

สินคา้ได ้จึงไดจ้ดัทาํแผนโครงสร้างขององคก์รธุรกิจ ใหเ้ป็นแบบเจา้ของคนเดียวเพ่ือให้ง่ายต่อการบริหารจดัการ

และการดาํเนินงาน โดยมีรูปแบบสายงานบงัคบับญัชาดงัรูปท่ี 1 เจา้ของกิจการมีหนา้ท่ีดูแลตรวจสอบความถูกตอ้ง 
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ควบคุมการทาํงานของพนกังาน แกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งดูแลเร่ืองการเงินขององค์กร โดยมีเงินเดือน 

20,000 บาท พนกังานบญัชีและจดัซ้ือ 1 อตัรา มีหนา้ท่ีจดัทาํบญัชีขององคก์รและสัง่ซ้ือสินคา้เพ่ือวางจาํหน่าย โดยมี

เงินเดือน 14,000 บาท พนกังานขาย 1 อตัรา มีหนา้ท่ีขายสินคา้หนา้ร้าน โดยมีเงินเดือน 9,000 บาท หวัหนา้ช่าง 1 

อตัรา มีหนา้ท่ีดูแลงานประกอบและติดตั้ง ทั้งในและนอกสถานท่ี โดยมีเงินเดือน 14,000 บาท และคนงาน 2 อตัรา 

มีหน้าท่ีในการประกอบงานและติดตั้ ง ตามคาํสั่งของหัวหน้าช่าง โดยมีเงินเดือนคนละ 9,000 บาท โดยอตัรา

เงินเดือนของพนกังานจะปรับข้ึนทุกปี ปีละ 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1    สายงานบงัคบับญัชา 

4.3 ผลการศึกษาด้านเทคนิค 
 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการใชพ้ลงังานทางเลือกในหลากหลายรูปแบบท่ีแตกต่างกนั ทั้งใน

ดา้นการใชไ้ฟฟ้าเพ่ือการเกษตร การใชไ้ฟฟ้าในชีวิตประจาํวนั จึงไดท้าํการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลในการติดตั้ง

เซลลแ์สงอาทิตยภ์ายในเขตจงัหวดัขอนแก่น ทั้งแบบการติดตั้งบนหลงัคา และการติดตั้งบนพ้ืน รวมไปถึงอุปกรณ์ท่ี

ใชส้าํหรับเซลลแ์สงอาทิตย ์เช่น ป้ัมนํ้า หลอดไฟ แบตเตอร่ี เคร่ืองควบคุมการชาร์จ เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า โดยมี

การจัดอุปกรณ์ดังกล่าวรวมเป็นชุดทั้ งชุดเพ่ือการใช้ไฟฟ้าปกติ ชุดเพ่ือการประหยดัไฟฟ้า ชุดการสูบนํ้ าเพ่ือ

การเกษตร สามารถเลือกปริมาณความตอ้งการใชพ้ลงังานไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงรูปแบบในการทาํธุรกิจ

จะมีหนา้ร้านเพ่ือขายสินคา้และมีพ้ืนท่ีหลงัร้านใชใ้นการประกอบโครงสร้างเพ่ือการติดตั้งชุดเซลลแ์สงอาทิตย ์โดย

ผูจ้ดัการสามารถใหค้าํปรึกษาลูกคา้ในการเลือกสินคา้ท่ีจะนาํไปใชง้านได ้

 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจพลงังานทางเลือกจงัหวดัขอนแก่น โดยใชก้ารสัมภาษณ์เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูลปฐมภูมิและใชข้อ้มูลท่ีไดศึ้กษาจากแหล่งอา้งอิงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ โดยผูใ้ห้

สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความสนใจในการใชพ้ลงังานทางเลือก แต่มีความวิตกกงัวลถึงเร่ืองอายุการใชง้านและความ

คุม้ค่า การบริหารจดัการเป็นแบบเจา้ของคนเดียว ผูจ้ดัการมีอาํนาจในการตดัสินใจในการควบคุมดูแล มีพนกังาน

ขาย ฝ่ายบญัชีและจดัซ้ือ ฝ่ายช่าง โดยการดาํเนินกิจการมีทั้งในรูปแบบการขายสินคา้หนา้ร้านและรับเหมาติดตั้ง จึง

มีความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในธุรกิจน้ี 

ผูจ้ดัการและการเงิน 

พนกังานขาย บญัชีและจดัซ้ือ หวัหนา้ช่าง 

ช่าง ช่าง 
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 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการลงทุนธุรกิจพลงังานทางเลือกจงัหวดัขอนแก่นนั้นควรคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง ทั้งคู่แข่งขนั ทิศทางการใช้พลงังาน เทคโนโลยีใหม่ๆ นอกจากนั้นยงัตอ้งให้ความสําคญักับการ

วางแผนภาษี เพ่ือใหค่้าใชจ่้ายในการดาํเนินงานลดลง 
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คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือโทรศัพท์มือถือตราสินค้า  
Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Brand Equity affecting on Apple mobile purchasing behavior in Bangkok 

นันทภิา  จีนเกดิ1 และ ศุภชาต เอีย่มรัตนกูล2 
Nunthipha Jeengird and Supachart Iamratanakul 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
โทรศัพท์มือถือตราสินค้า Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือโทรศพัท์มือถือตราสินคา้ Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการส ารวจกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
400 ตวัอย่าง ดว้ยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า Pearson Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 

ค าส าคัญ : คุณค่าตราสินค้า, พฤติกรรมการซ้ือ, สมาร์ทโฟน, Apple, ไอโฟน 

 
Abstract 

These objectives of study are 1) To study individual factors affecting on Apple mobile purchasing behavior in 
Bangkok. 2) To study brand equity factors affecting on Apple mobile purchasing behavior in Bangkok. The study 
utilized primary data gathering from 400 respondents by convenience method. This analysis was performed with 
descriptive method with frequency, percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing by Pearson Chi-
Square with 0.05 level of significant. 

Keywords: Brand Equity, Purchasing Behavior, Smartphone, Apple, iPhone 
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1. บทน า 

ปัจจุบนัน้ีเคร่ืองมือส่ือสารนั้นเป็นส่ิงส าคญัส าหรับมนุษยม์าก โดยเฉพาะโทรศพัทมื์อถือซ่ึงสามารถกล่าว
ไดว้่า โทรศพัทมื์อถือน้ีเปรียบเสมือนปัจจยัท่ี 5 ในการด ารงชีวิตท่ีไม่สามารถขาดได ้ดงันั้นจึงมีการแข่งขนักนัอย่าง
มากในตลาดโทรศพัท์มือถือ โทรศพัท์มือถือในแต่ละตราสินคา้ก็นั้นก็ไดพ้ยายามเพ่ิมอรรถประโยชน์ให้กบัสินคา้
ของตน โดยเร่ิมตั้ งแต่การออกแบบ รูปทรง ลูกเล่นต่างๆมากมาย หน้าจอแสดงผล กลอ้งถ่ายรูป การเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต,เช่ือมต่ออุปกรณ์ไรสาย ความสามารถรับรองส่ือมัลติมีเดีย รวมถึงโปรแกรมต่างๆ ซ่ึงอาจเรียก
โทรศพัท์มือถือท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าวว่า สมาร์ทโฟน ดว้ย โทรศพัท์มือถือตราสินคา้ Samsung และ Apple นั้นเป็น
สมาร์ทโฟนเหมือนกนั แต่จะแตกต่างกนัดว้ยระบบปฏิบติัการ ซ่ึงโทรศพัท์มือถือตราสินคา้ Samsung นั้นจะเป็น
ระบบ Android และ Apple จะเป็นระบบ IOS ซ่ึงทั้งสองระบบน้ีมีการใชง้านท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจากการขอ้มูลจากเวป็
ไซต์ Business Insider ซ่ึงเป็นเว็ปไซต์ทางธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา ได้มีการอัพเดทข้อมูลเม่ือเดือน
พฤศจิกายน 2016 เก่ียวกบัการเรียงล าดบัสมาร์ทโฟนท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงจากขอ้มูลนั้น สมาร์ทโฟนท่ีดีท่ีสุดท่ีมาเป็นอนัดบัท่ี 
1 คือ iPhone 7Plus และอันดับท่ี 2 คือ iPhone 7 ซ่ึงเป็นโทรศัพท์มือถือภายใต้ตราสินค้า Apple ซ่ึงในส่วนของ
โทรศัพท์มือถือภายใต้ตราสินค้า Samsung นั้นอยู่ในอันดับท่ี 3 ซ่ึงจะเป็น  Samsung Galaxy Note 7, อนัดับท่ี 4 
Samsung Galaxy S7 และอนัดบัท่ี 5 Samsung Galaxy S7 Edge ซ่ึงหากเปรียบเทียบยอดขายกบัประสิทธิภาพการใช้
งานท่ีไดจ้ากการอพัเดทขอ้มูลของเวป็ไซต์ Business Insider นั้นขอ้มูลดงักล่าวไม่ไปในทิศทางเดียวกนั ดงันั้นจาก
ยอดขาย และส่วนแบ่งการตลาดท่ีลดลงนั้นเป็นสาเหตุท่ีส่งผลท าให้ผูวิ้จยัมีความสนใจในการศึกษาวิจยัเร่ืองคุณค่า
ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple  และในการศึกษาในคร้ังน้ีนั้นก็เพ่ือท่ีจะศึกษา
คุณค่าตราสินคา้มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple และปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple โดยจะมุ่งศึกษาอิทธิพลของคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple โดยใชวิ้ธีการรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม ขอบเขตการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ 
ผูบ้ริโภคท่ีมีการเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือตราสินคา้ Apple ซ่ึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาท่ีไดใ้นคร้ังน้ีสามารถ
น าไปประยุกต์การใช้งานในองค์กรไดอ้ย่างเหมาะสม และสามารถน าไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือเขา้ถึง
ผูบ้ริโภคใหม้ากยิ่งข้ึน ดว้ยการเสริมคุณค่าตราสินคา้ 

 
2.  ทบทวนวรรณกรรม 
2.1  พฤตกิรรมผู้บริโภค 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาและการใช้
ผลิตภัณฑ์ ทั้ งน้ีรวมถึงกระบวนการท่ีเกิดข้ึนก่อน และมีส่วนก าหนดให้มีการกระท าซ่ึงเร่ิมตั้ งแต่การค้นหา 
(Searching) การซ้ือ (Purchase)  การใช้ (Using) การประเมินผล (Evaluating) และการใช้จ่าย (Disposing) ใน
ผลิตภณัฑห์รือบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและปรารถนาของตน ซ่ึงการคน้หานั้นแต่ก็อาจจะหมายถึงการ
กระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือก (Select) การซ้ือ (purchase) การใช ้(use) การก าจดัส่วนท่ีเหลือ 
(dispose) ของสินคา้หรือบริการต่างๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเช่นกนั ซ่ึงรวมไปถึงกระบวนการทาง
สติปัญญาอารมณ์ จิตใจ และการตอบสนองเชิงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนล่วงหนา้ ขณะใชสิ้นคา้ และภายหลงัใชสิ้นคา้ 
(ปริญ  ลกัษิตานนท์, 2544); (Bearden,Ingram and LaForge, 2005); (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2550); (ชูชยั  สมิทธิไกร, 
2553); (วฒิุ  สุขเจริญ, 2555) 
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แบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
 เน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคครอบคลุมกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภคสินคา้ เพ่ือให้ง่ายต่อการ
เขา้ใจถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีก าหนดพฤติกรรมผูบ้ริโภคและใหเ้กิดความชดัเจนในของเขตการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
จึงนิยมแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบักระบวนการในการบริโภคสินคา้หรือ
บริการในลกัษณะท่ีเป็นแบบจ าลองรูปแบบจ าลองกล่องด า 
แบบจ าลองส่ิงกระตุน้การตอบสนอง (Stimulus-response model) หรือแบบจ าลองกล่องด า (Black box model)  
ในการศึกษาดา้นจิตวิทยาผูบ้ริโภคนั้น ใหค้วามสนใจกบัปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมผูบ้ริโภคในรูปแบบของ
การตอบสนองต่อส่ิงเร้า (Stimuli) และมกัจะแสดงในรูปแบบของแบบจ าลองท่ีมีปัจจยัน าเขา้ ปัจจยัคัน่กลาง และ
ผลลพัธ์ โดยปัจจยัน าเขา้เป็นส่ิงเร้าซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ปัจจยัคัน่กลางคือกระบวนการภายใน
ของผูบ้ริโภคซ่ึงยากท่ีจะสังเกต จึงเรียกว่ากล่องด า(Black box) และผลลพัธ์คือการตอบสนองของผูบ้ริโภค วุฒิ  สุข
เจริญ (2555: 12-13 อา้งถึง Smith & Taylor,2004: 102) 

 
ภาพท่ี 1 แบบจ าลองกล่องด า วุฒิ  สุขเจริญ (2555: 13 อา้งถึง Smith & Taylor,2004: 102) 

 
1.1 การตดัสินใจซ้ือ 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั้นเป็นล าดบัดั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคซ่ึงควรตอ้งท าความ
เขา้ใจกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเพ่ือใหส้ามารถท่ีจะก าหนดส่ิงกระตุน้ท่ีเหมาะสมใหผู้บ้ริโภคเกิดการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ ผลิตภณัฑห์รือบริการ และในการท าความเขา้ใจกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคนั้นไดพ้บวา่
ในกระบวนการดงักล่าวนั้นประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน  

1. การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem recognition) ขั้นตอนน้ีเป็น
สภาวะท่ีผูบ้ริโภครู้ตวัวา่ส่ิงท่ีเขาตอ้งการ ปรารถนานั้นมีความแตกต่างกบัส่ิงท่ีมีอยูจ่ริง ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั้นจะเกิดความตอ้งการ ศิริวรรณ เสรีรัตน ์(2550); อภิสิทธ์ิ  ฉตัรทนานนท ์
และจิระเสกข ์ ตรีเมธสุนทร (2555) 

2. การคน้หาขอ้มูล (Search information) อาจจะหมายความไดว้่าเป็นการคน้หาขอ้มูลก่อนซ้ือ (Prepurchase 
search) เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการยอมรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคเอง และเม่ือผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ี
จะซ้ือสินคา้แลว้นั้น ก็ตอ้งมีการคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ท่ีตนจะซ้ือ ในระดบัของการคน้หาขอ้มูลนั้นข้ึนอยู่
กบัสินคา้และปัจจยัต่างๆ เช่นระดบัราคา หากเป็นสินคา้ท่ีมีราคาสูงๆและสินคา้นั้นมีความส าคญัมาก กจ็ะมีการคน้หา
ขอ้มูลนั้นโดยละเอียด อภิสิทธ์ิ  ฉตัรทนานนท ์และจิระเสกข ์ ตรีเมธสุนทร (2555); สุดาพร  กณุฑลบุตร (2557) 

3. ขั้นการประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้หาขอ้มูลใน
กระบวนการขั้นท่ี 2 น าทางเลือกท่ีเป็นไดต่้างๆ มาประเมิน หรือเปรียบเทียบก่อนท่ีจะท าการตดัสินใจ ซ่ึงผูบ้ริโภค

ปัจจยัน าเขา้ (Inputs) 

ปัจจยัท่ีเป็นส่ิงเร้า 
(Stimulus variables) 

กล่องด าของผูซ้ื้อ (Black box) 

ปัจจยัคัน่กลาง 
(Intervening variables) 

 

ผลลพัธ์ (Outputs) 

การตอบสนอง 
(Response variables) 
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อาจจะเปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสีย และความเหมาะสมในดา้นอ่ืนๆ เช่นราคา ความคงทน หรือคุณสมบติัของสินคา้ 
นอกจากนั้นยงัจะรวมถึงความพอใจส่วนบุคคล เช่น ตราสินคา้ สี รูปแบบเป็นตน้ ศิริวรรณ เสรีรัตน ์(2550); อภิสิทธ์ิ  
ฉตัรทนานนท ์และจิระเสกข ์ ตรีเมธสุนทร (2555) 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) เม่ือมีการประเมินทางเลือกท่ีตอ้งการแลว้ ผูบ้ริโภคจะเขา้สู่ขั้นตอน
การตดัสินใจซ้ือ โดยผูบ้ริโภคจะเลือกผลิตภณัฑท่ี์เขาชอบท่ีสุด อภิสิทธ์ิ  ฉตัรทนานนท ์และจิระเสกข ์ ตรีเมธสุนทร 
(2555; 51) 
 พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post-purchase behavior) หรือสามารถหมายความได้อีกอย่างคือ ผลลพัธ์
ภายหลงัการซ้ือ (Post purchase Outcome) ในขั้นตอนน้ีผูบ้ริโภคจะมีการเปรียบเทียบคุณค่าท่ีไดรั้บจริงจากการ
บริโภค กบัส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้ ซ่ึงหากคุณค่าท่ีไดรั้บนั้นสูงกว่าท่ีคาดหวงัไวก้็จะส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจ 
ในทางตรงกนัขา้มหากคุณค่าท่ีไดรั้บนั้นต ่ากว่าท่ีคาดหวงัไวก้็จะส่งผลใหผู้บ้ริโภคนั้นเกิดความผิดหวงั และความ
พึงพอใจ ความผิดหวงัน้ีเองจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นๆ ในคร้ังต่อไป รวมถึงการแนะน ากนัปากต่อ
ปากไปยงัผูใ้กลชิ้ด แนะน าใหซ้ื้อผลิตภณัฑน์ั้นๆดว้ย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550); วิทวสั  รุ่งเรืองผล (2552); อภิสิทธ์ิ  
ฉตัรทนานนท ์และจิระเสกข ์ ตรีเมธสุนทร (2555)  

1.2 ตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้า 
ตราสินคา้ คือ ส่ิงท่ีช่วยสร้างความแตกต่างของสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภค  ซ่ึงเม่ือผูบ้ริโภคนั้นไดเ้ปรียบเทียบสินคา้

ของผูผ้ลิต 2 รายถึงแมสิ้นคา้ทั้งสองจะมีคุณสมบติัท่ีเหมือนกนัทุกประการแต่ผูบ้ริโภคจะรู้สึกว่าสินคา้ 2 ชนิดน้ีมี
ความแตกต่างกนัซ่ึงความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดข้ึนจากความพึงพอใจในแต่ละตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนั และ
น าไปสู่การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัโดยในการสร้างความแตกต่างของตราสินคา้นั้นก็อาจจะสร้าง
ความแตกต่างจากการใชช่ื้อ รูปแบบ สัญลกัษณ์ การออกแบบ หรือการผสมผสานของส่ิงต่างๆ ท่ีกล่าวไปขา้งตน้ 
วิทยา  จารุพงศโ์สภณ (2557: 2), ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป์ (2555: 217)  โดยตราสินคา้นั้นจะประกอบไปดว้ย  

1. ช่ือตราสินคา้( Brand Name) คือ ค า ตวัอกัษร สัญลกัษณ์ ตวัเลข ท่ีสามารถอ่านออกเสียงได ้ช่ือตราสินคา้
นั้นเป็นตวับ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างผลิตภณัฑ์และบริการของตนเองและคู่แข่งขนั ซ่ึงจะท าให้
ลูกคา้สามารถแยกแยะ หรือเห็นความแตกต่างจากผลิตภณัฑ์อ่ืนได ้ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปณิศา  มีจินดา 
(2554); ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป์ (2555); อภิสิทธ์ิ  ฉตัรทนานนท ์และจิระเสกข ์ ตรีเมธสุนทร (2555) 

2. เคร่ืองหมายตราสินคา้ (Brand Mark) ซ่ึงจะปรากฎในรูปแบบของสัญลกัษณ์ แบบ สี หรือตวัอกัษร ท่ี
สามารถเห็นแลว้รับรู้ไดแ้ต่ไม่สามารถอ่านออกเสียงได ้ซ่ึงจะเป็นสญัลกัษณ์ท่ีผูผ้ลิตไดมี้การออกแบบไว ้ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์, ปณิศา  มีจินดา(2554); ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป์(2555) 

3. เคร่ืองหมายการคา้ (Trade mark) ช่ือหรือตราสินคา้ท่ีไดรั้บการจดทะเบียนคุม้ครองทางกฎหมาย เพ่ือป้องกนั
การลอกเลียนแบบและคุม้ครองสิทธ์ิความเป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้นั้น ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป์(2555, 219) 

4. ตราสญัลกัษณ์ หรือ โลโก ้(Logo) เป็นการบวกรวมช่ือตราสินคา้และเคร่ืองหมายการคา้เขา้ไวด้ว้ยกนั จะมี
ลกัษณะคลา้ยกบัเคร่ืองหมายการคา้เพ่ือใชส้ าหรับส่ือสารกบัลูกคา้ และใชใ้นการโฆษณา ศิริวรรณ เสรี
รัตน,์ ปณิศา  มีจินดา(2554); ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป์(2555) 

5. สโลแกน (Slogan) คือขอ้ความสั้นๆท่ีแสดงถึงลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 
ปณิศา  มีจินดา(2554, 10) 
คุณค่าตราสินคา้นั้นหมายถึงตราสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยม การยอมรับจากผูบ้ริโภค เช่นการรับรู้ถึงตรา

สินคา้ ความจงรักภกัดีท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ การยกยอ่งในดา้นคุณภาพ หากองคก์รสามารถสร้างความแขง็แกร่ง
ใหก้บัคุณค่าผลิตภณัฑข์องตนไดก้็จะไดเ้ปรียบกว่าคู่แข่งขนั และเป็นผลดีอย่างมากเพราะเม่ือองคก์รมีการน าเสนอ
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ผลิตภณัฑใ์หม่สู่ตลาดจะท าใหผู้บ้ริโภคนั้นเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้นั้นๆ สุดาพร  กุณฑลบุตร (2557: 
144) คุณค่าตราสินคา้นั้นประกอบดว้ย 

1. การรับรู้ตราสินค้า (Brand Awareness) หมายถึงการรับรู้ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อสินค้าใดสินค้าหน่ึง 
สามารถระลึกถึงเสมอเม่ือตอ้งการซ้ือสินคา้ชนิดนั้นๆ และสามารถท่ีจะระบุไดว้่าสินคา้นั้นมีความแตกต่างจาก
สินคา้อ่ืนอย่างไร  การรับรู้ตราสินคา้ก็คือการศึกษาว่าผูบ้ริโภคจะนึกถึงเราหรือไม่เม่ือตอ้งการท่ีจะซ้ือสินคา้คา้
ประเภทหน่ึงๆ (Product class) ข้ึนมา ซ่ึงในการสร้างใหเ้กิดการรับรู้ตราสินคา้คือ การสร้างใหเ้กิดความคุน้เคยใน
ตราสินคา้ การรู้จกัตราสินคา้ ประกอบดว้ย (1) การจดจ าตราสินคา้ (Brand recognition) เป็นความสามารถของลูกคา้
หรือผูบ้ริโภคท่ีจะรับรองการรู้จกัตราสินคา้ (2) การระลึกถึงตราสินคา้ได ้ (Brand recall) เป็นความสามารถของ
ผูบ้ริโภคในการท่ีจะดึงความทรงจ าเก่ียวตราสินคา้ออกมา เพ่ือในใชก้ารตอบสนองความตอ้งการในการซ้ือ การใช ้
ศรีกญัญ  มงคลศิริ (2547); ศิริวรรณ  เสรีรัตน,์ ปณิศา  มีจินดา (2554); สุดาพร  กณุฑลบุตร (2557) 

2. การรับรู้ในดา้นคุณภาพ (Perceive  brand quality) หมายถึงการท่ีผูบ้ริโภคนั้นสามารถรับรู้ไดถึ้ง
คุณภาพของตราสินคา้หน่ึงๆ เป็นการรับรู้ในลกัษณะท่ีพึงพอใจต่อคุณภาพของผลิตภณัฑ์ของตราสินค้านั้นๆ 
เน่ืองจากมีคุณประโยชนต์รงกบัความคาดหวงั ศรีกญัญ  มงคลศิริ (2547); สุดาพร  กณุฑลบุตร (2557) 

3. การเช่ือมโยงตราสินค้า (Brand association) หมายถึงการสร้างตราสินค้าให้เ ช่ือมโยงกับ
คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์นวตักรรม คุณภาพ ความเป็นสากลระดบัโลก การมุ่งท่ีผูบ้ริฌโภค ความมีช่ือเสียง การ
พูดถึงหรือแถลงข่าว หรือการมีลกัษณะท่ีเฉพาะ ซ่ึงการเช่ือมโยงตราสินคา้กบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้นมีผลกระทบต่อ
ความถ่ีในการซ้ือของผูบ้ริโภค และการเช่ือมโยงตราสินคา้นั้นเป็นส่ิงท่ีองคก์รตอ้งการใหต้ราสินคา้นั้นยืนหยดัอยู่
ในใจลูกคา้ ศรีกญัญ  มงคลศิริ (2547); ศิริวรรณ  เสรีรัตน,์ ปณิศา  มีจินดา (2554); สุดาพร  กณุฑลบุตร (2557) 

4. ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) หมายถึงการท่ีผูบ้ริโภคนั้นเลือกท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์
ของตราสินคา้ใดตราสินคา้หน่ึงเพียงตราเดียวถึงแมจ้ะมีผลิตภณัฑข์องตราสินคา้อ่ืนให้เลือกมากมาย ผูบ้ริโภคจะ
เกิดความภกัดีไดเ้ม่ือเกิดความประทบัใจในคุณภาพของสินคา้ และท าให้ลูกคา้ไม่เปล่ียนใจไปซ้ือสินคา้ตราอ่ืน 
ความภกัดีท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้นั้นถือว่าเป็นแก่นส าคญัของคุณค่าตราสินคา้ หากผูบ้ริโภคนั้นมีความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ในระดบัสูงกจ็ะท าใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้, ผลิตภณัฑจ์ากตราสินคา้นั้นอยา่งต่อเน่ือง โดยไม่ค านึงถึงราคาท่ี
เพ่ิมข้ึน หรือราคาท่ีต ่าลงของสินคา้คู่แข่ง ซ่ึงจะท าใหคู่้แข่งไม่สามารถโจมตีตราสินคา้หรือแยง่ชิงผูบ้ริโภคท่ีภกัดีต่อ
สินคา้ไปได ้ศรีกญัญา  มงคลศิริ (2547); สุดาพร  กณุฑลบุตร (2557) 

1.3 การซ้ือ 
การซ้ือ คือ ขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคด าเนินการซ้ือสินคา้หรือบริการ โดยประกอบไปดว้ยขั้นตอนการเลือกแหล่งท่ีจะซ้ือ 
และวิธีการจ่ายเงิน 

1. การเลือกแหล่งท่ีจะซ้ือ คือการท่ีผูบ้ริโภคพิจารณาวา่จะเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการจากแหล่งใด ซ่ึงแหล่งท่ี
จะซ้ือนั้นมีอยู่ดว้ยกนัหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ร้านคา้ปลีก ห้างสรรพสินคา้ ดิสเคาน์สโตร์ ตลาดนดั ร้าน
สะดวกซ้ือ หรืออินเทอร์เน็ต ในการเลือกแหล่งท่ีซ้ือนั้นผูบ้ริโภคจะเป็นคนก าหนด และเปรียบเทียบโดยอาศยัเกณฑ์
การประเมินของผูบ้ริโภคเอง  

1.4 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
หลกัประชากรศาสตร์นั้นเป็นการแบ่งส่วนการตลาดโดยใชข้อ้มูลทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงสามารถเขา้ถึงและมี
ประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้ งง่ายต่อการวดัผลมากกว่าตัวแปรอ่ืนๆอีกด้วย ซ่ึงหลกัทาง
ประชากรศาสตร์นั้นแบ่งไดด้งัน้ี 
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1. อาย ุ(Age) สินคา้หรือผลิตภณัฑน์ั้นจะสามารถตอบสนองความตอ้งการไดต้ามกลุ่มบริโภคท่ีมีอายแุตกต่าง
กนั รวมถึงรสนิมยม ความช่ืนชอบของบุคคลนั้นกจ็ะเปล่ียนแปลงไปตามวยั และอายอีุกดว้ย 

2. เพศ (Sex) ผูห้ญิงและผูช้ายนั้นมีแนวโนม้วา่จะมีทศันคติหรือพฤติกรรมในการบริโภคท่ีแตกต่างกนั  
3. การศึกษา (Education) ผูท่ี้มีการศึกษาสูงนั้นย่อมมีการบริโภคสินคา้ หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพท่ีดีกว่า 

และมีราคาท่ีสูงกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่ากวา่ 
4. อาชีพ (Occupation) ผูท่ี้มีอาชีพท่ีแตกต่างกนันั้นความจ าเป็นและความตอ้งการสินคา้หรือบริการท่ีแตกต่าง

กนัไป นกัการตลาดนั้นตอ้งศึกษาว่าสินคา้และบริการนั้นเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มอาชีพประเภทใด เพ่ือท่ีสามารถ
จดัเตรียมสินคา้มาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มอาชีพนั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. รายได ้(Income) โดยทัว่ไปแลว้นกัการตลาดนั้นจะใหค้วามสนใจกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้ง แต่ส าหรับ
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดป้านกลางและมีรายไดต้ ่านั้นจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่กว่า สินคา้หรือบริการท่ีมกัจะใช้
รายไดเ้ป็นตวัแบ่งส่วนตลาดนั้นไดแ้ก่ บา้น รถยนต ์โทรศพัทมื์อถือ เส้ือผา้ เคร่ืองส าอางค ์และการท่องเท่ียว เป็น
ตน้ ถึงแมว้า่รายไดน้ั้นจะเป็นตวัแปรท่ีใชก้นัมาก แต่นกัการตลาดก็จะน าตวัแปรทางดา้นรายไดน้ี้ไปเช่ือมโยงกบัตวั
แปรดา้นประชากรศาสตร์ตวัอ่ืนๆ เพ่ือใหส้ามารถก าหนดตลาดเป้าหมายไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน 

6. ขนาดครอบครัว (Family size) และสถานภาพครอบครัว (Marital status) ลกัษณะของครอบครัวนั้นเป็น
เป้าหมายท่ีส าคญัของการใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคญัยิ่งข้ึนในส่วนท่ีเก่ียวกบั
หน่วยผูบ้ริโภค นกัการตลาดนั้นจะสนใจจ านวนและลกัษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีใชผ้ลิตภณัฑใ์ด ผลิตภณัฑ์
หน่ึง และยงัสนใจในการพิจารณาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ และโครงสร้างดา้นส่ือท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัผูต้ดัสินใจ
ในครัวเรือน เพ่ือช่วยในการพฒันากลยทุธ์การตลาดใหเ้หมาะสม ศิริวรรณ  เสรีรัตน,์ ปณิศา  มีจินดา (2554: 57-58) 

กรอบแนวคิดการวจิยั 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple ของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร” ผูวิ้จยัไดก้ าหนดกรอบแนวความคิดในการวิจยั ดงัน้ี 

               ตวัแปรอิสระ              ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 - เพศ 
 - อาย ุ
 - รายได ้
 - ระดบัการศึกษา 
 - อาชีพ 
 - สถานภาพ 
 

คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทมื์อถือตรา
สินคา้ Apple ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 รุ่นโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple ท่ีท่านใชอ้ยูใ่น
ปัจจุบนั 

 ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าใหเ้ลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ 
Apple 

 สถานท่ีจ าหน่ายโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple ท่ีท่าน
เลือกซ้ือ 

 แนวโนม้การตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ 
Apple ในอนาคต 

 พฤติกรรมการบอกต่อของผูซ้ื้อโทรศพัทมื์อถือตรา
สินคา้ Apple 

 

2. คุณค่าตราสินคา้ “Apple” 
    -  ดา้นความรู้จกัช่ือตราสินคา้ 
    - คุณภาพท่ีถูกรับรู้ 
    - การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ 
    - ความภกัดีต่อตราสินคา้ 
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2. วธีิการศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัท์มือถือตราสินคา้ 

Apple ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษาไดใ้ช้ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ออกแบบการศึกษาในรูปแบบเชิงพรรณนา (Description Research) และใช้เทคนิคการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Method) เพ่ือรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 385 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
ท่ีจัดท าข้ึนเพ่ือสอบถามกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้และเก็บข้อมูลโดยกลุ่มตัวอย่างกรอก
แบบสอบถามดว้ยตนเอง (Self-Administration Questionnaires) เม่ือไดรั้บขอ้มูลกลบัมา ไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์
โดยใชส้ถิติพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานในการ
ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบดว้ยวิธีการ Pearson Chi-Square  

 
3.  บทอภิปราย และ/หรือ บทสรุป 
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที ่1 สรุปผลการทดสอบสมมตติฐาน 
สมมติฐาน ระดบันยัส าคญั ผลการทดสอบ 

1. สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทมื์อถือตรา
สินคา้ Apple (iPhone) 

  

1.1 เพศ ความสมัพนัธ์กบัรุ่นโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ 
Apple (iPhone) ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

0.942 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญั 

1.2 เพศ ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple (iPhone) 

0.836 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญั 

1.3 เพศ ความสมัพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือโทรศพัทมื์อถือตรา
สินคา้ Apple (iPhone) 

0.830 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญั 

1.4 เพศ ความสมัพนัธ์กบัแนวโนม้ในการซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple (iPhone) ในอนาคต 

0.232 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญั 

1.5 เพศ ความสมัพนัธ์กบัการบอกต่อใหบุ้คคลอ่ืนซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple (iPhone) 

0.997 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญั 

1.6 อาย ุความสมัพนัธ์กบัรุ่นโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ 
Apple (iPhone) ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

0.154 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญั 

1.7 อาย ุความสมัพนัธ์กบัปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple (iPhone) 

0.427 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญั 

1.8 อาย ุความสมัพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือโทรศพัทมื์อถือตรา
สินคา้Apple (iPhone) 

0.000* มีความสมัพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัส าคญั 
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ตารางที ่1 (ต่อ) สรุปผลการทดสอบสมมตติฐาน 

สมมติฐาน ระดบันยัส าคญั ผลการทดสอบ 
1.9 อายคุวามสมัพนัธ์กบัแนวโนม้ในการซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple (iPhone) ในอนาคต 
0.458 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั

อยา่งมีนยัส าคญั 
1.10 อาย ุความสมัพนัธ์กบัการบอกต่อใหบุ้คคลอ่ืนซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple (iPhone) 
0.029* มีความสมัพนัธ์กนัอยา่ง

มีนยัส าคญั 
1.11 รายได ้ความสมัพนัธ์กบัรุ่นโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ 

Apple (iPhone) ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
0.001* มีความสมัพนัธ์กนัอยา่ง

มีนยัส าคญั 
1.12 รายได ้ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการ

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple (iPhone) 
0.063 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั

อยา่งมีนยัส าคญั 
1.13 รายได ้ความสมัพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือโทรศพัทมื์อถือ

ตราสินคา้Apple (iPhone) 
0.014* มีความสมัพนัธ์กนัอยา่ง

มีนยัส าคญั 
1.14 รายได ้ความสมัพนัธ์กบัแนวโนม้ในการซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple (iPhone) ในอนาคต 
0.194 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั

อยา่งมีนยัส าคญั 
1.15 รายได ้ความสมัพนัธ์กบัการบอกต่อใหบุ้คคลอ่ืนซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple (iPhone) 
0.239 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั

อยา่งมีนยัส าคญั 
1.16 ระดบัการศึกษา ความสมัพนัธ์กบัรุ่นโทรศพัทมื์อถือ

ตราสินคา้ Apple (iPhone) ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
0.920 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั

อยา่งมีนยัส าคญั 
1.17 ระดบัการศึกษา ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด

ในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple 
(iPhone) 

0.182 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญั 

1.18 ระดบัการศึกษา ความสมัพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือตราสินคา้Apple (iPhone) 

0.174 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญั 

1.19 ระดบัการศึกษา ความสมัพนัธ์กบัแนวโนม้ในการซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple (iPhone) ในอนาคต 

0.088 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญั 

1.20 ระดบัการศึกษา ความสมัพนัธ์กบัการบอกต่อใหบุ้คคล
อ่ืนซ้ือโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple (iPhone) 

0.053 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญั 

1.21 อาชีพ ความสมัพนัธ์กบัรุ่นโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ 
Apple (iPhone) ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

0.000* มีความสมัพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัส าคญั 

1.22 อาชีพ ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple (iPhone) 

0.092 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญั 

1.23 อาชีพ ความสมัพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือโทรศพัทมื์อถือตรา
สินคา้ Apple (iPhone) 

0.000* มีความสมัพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัส าคญั 
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ตารางที ่1 (ต่อ) สรุปผลการทดสอบสมมตติฐาน 

สมมติฐาน ระดบันยัส าคญั ผลการทดสอบ 
1.24 อาชีพ ความสมัพนัธ์กบัแนวโนม้ในการซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple (iPhone) ใน
อนาคต 

0.988 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญั 

1.25 อาชีพ ความสมัพนัธ์กบัการบอกต่อใหบุ้คคลอ่ืน
ซ้ือโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple (iPhone) 

0.462 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญั 

1.26 สถานภาพ ความสมัพนัธ์กบัรุ่นโทรศพัทมื์อถือตรา
สินคา้ Apple (iPhone) ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

0.002* มีความสมัพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัส าคญั 

1.27 สถานภาพ ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดใน
การตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple 
(iPhone) 

0.048* มีความสมัพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัส าคญั 

1.28 สถานภาพ ความสมัพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple (iPhone) 

0.181 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญั 

1.29 สถานภาพ ความสมัพนัธ์กบัแนวโนม้ในการซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple (iPhone) ใน
อนาคต 

0.050 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญั 

1.30 สถานภาพ ความสมัพนัธ์กบัการบอกต่อใหบุ้คคล
อ่ืนซ้ือโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple (iPhone) 

0.389 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญั 

2. สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้มีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple 
(iPhone) 

  

2.1 คุณค่าตราสินคา้ (ดา้นความรู้จกัช่ือตราสินคา้)  
ความสมัพนัธ์กบัรุ่นโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ 
Apple (iPhone) ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

0.399 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญั 

2.2 คุณค่าตราสินคา้ (ดา้นความรู้จกัช่ือตราสินคา้) 
ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple 
(iPhone) 

0.104  ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญั 

2.3 คุณค่าตราสินคา้ (ดา้นความรู้จกัช่ือตราสินคา้) 
ความสมัพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือโทรศพัทมื์อถือตรา
สินคา้ Apple (iPhone) 

0.005* มีความสมัพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัส าคญั 
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ตารางที ่1 (ต่อ) สรุปผลการทดสอบสมมตติฐาน 

สมมติฐาน ระดบันยัส าคญั ผลการทดสอบ 
2.4 คุณค่าตราสินคา้ (ดา้นความรู้จกัช่ือตราสินคา้) 

ความสัมพนัธ์กบัแนวโนม้ในการซ้ือโทรศพัท ์มือถือ
ตราสินคา้ Apple (iPhone) ในอนาคต 

0.001* มีความสมัพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัส าคญั 

2.5 คุณค่าตราสินคา้ (ดา้นความรู้จกัช่ือตราสินคา้) 
ความสมัพนัธ์กบัการบอกต่อใหบุ้คคลอ่ืนซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple (iPhone) 

0.000* มีความสมัพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัส าคญั 

2.6 คุณค่าตราสินคา้ (ดา้นคุณภาพท่ีถูกรับรู้)   
ความสมัพนัธ์กบัรุ่นโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ 
Apple (iPhone) ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

0.032* มีความสมัพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัส าคญั 

2.7 คุณค่าตราสินคา้ (ดา้นคุณภาพท่ีถูกรับรู้) 
ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple 
(iPhone) 

0.112 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญั 

2.8 คุณค่าตราสินคา้ (ดา้นคุณภาพท่ีถูกรับรู้)  
ความสมัพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือโทรศพัทมื์อถือตรา
สินคา้ Apple (iPhone) 

0.671 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญั 

2.9 คุณค่าตราสินคา้ (ดา้นคุณภาพท่ีถูกรับรู้) 
ความสมัพนัธ์กบัแนวโนม้ในการซ้ือโทรศพัท ์มือ
ถือตราสินคา้ Apple (iPhone) ในอนาคต 

0.000* มีความสมัพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัส าคญั 

2.10 คุณค่าตราสินคา้ (ดา้นคุณภาพท่ีถูกรับรู้) 
ความสมัพนัธ์กบัการบอกต่อใหบุ้คคลอ่ืนซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple (iPhone) 

0.000* มีความสมัพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัส าคญั 

2.11 คุณค่าตราสินคา้ (ดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้) 
ความสมัพนัธ์กบัรุ่นโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ 
Apple (iPhone) ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

0.108 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญั 

2.12 คุณค่าตราสินคา้ (ดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้) 
ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple 
(iPhone) 

0.014* มีความสมัพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัส าคญั 

2.13 คุณค่าตราสินคา้ (ดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้) 
ความสมัพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือโทรศพัทมื์อถือตรา
สินคา้ Apple (iPhone) 

0.016* มีความสมัพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัส าคญั 
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ตารางที ่1 (ต่อ) สรุปผลการทดสอบสมมตติฐาน 

สมมติฐาน ระดบันยัส าคญั ผลการทดสอบ 
2.14 คุณค่าตราสินคา้ (ดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้) 

ความสมัพนัธ์กบัแนวโนม้ในการซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple (iPhone) ใน
อนาคต 

0.000* มีความสมัพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัส าคญั 

2.15 คุณค่าตราสินคา้ (ดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้) 
ความสมัพนัธ์กบัการบอกต่อใหบุ้คคลอ่ืนซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple (iPhone) 

0.032* มีความสมัพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัส าคญั 

2.16 คุณค่าตราสินคา้ (ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้) 
ความสมัพนัธ์กบัรุ่นโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ 
Apple (iPhone) ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

0.064 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญั 

2.17 คุณค่าตราสินคา้ (ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้) 
ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple 
(iPhone) 

0.033* มีความสมัพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัส าคญั 

2.18 คุณค่าตราสินคา้ (ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้) 
ความสมัพนัธ์กบัการบอกต่อใหบุ้คคลอ่ืนซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple (iPhone) 

0.005* มีความสมัพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัส าคญั 

2.19 คุณค่าตราสินคา้ (ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้) 
ความสมัพนัธ์กบัแนวโนม้ในการซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือตราสินคา้ Apple (iPhone) ใน
อนาคต 

0.000* มีความสมัพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัส าคญั 

2.20 คุณค่าตราสินคา้ (ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้) 
ความสมัพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือโทรศพัทมื์อถือตรา
สินคา้ Apple (iPhone) 

0.008* มีความสมัพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัส าคญั 

 

ผลการศึกษาสอดคลอ้งสอดคลอ้งกบังานศึกษาอิสระของ วรัญญา ทิพยม์ณฑา (2559) ศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครปฐม โดยผล
การศึกษาพบวา่ อาย ุรายได ้และอาชีพ นั้นมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ(สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภณัฑ)์ 
 ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริเพญ็  มาบุตร (2555) ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑท์รูวชิัน่ส์ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบวา่ อาย ุ
รายได ้และอาชีพท่ีแตกต่างต่างกนันั้นมีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑท์รูวชิัน่ส์ (สถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑ)์ ต่างกนั 
และสถานภาพท่ีต่างกนันั้นมีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑท์รูวชิัน่ส์ (ผลิตภณัฑท่ี์ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั) ต่างกนั 
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ผลการศึกษาสอดคล้องกบังานศึกษาอิสระของ จกัรพนัธ์ อุพนัวนั (2556) ศึกษาเร่ือง คุณค่าตรา
สินคา้และความตอ้งการในการใชน้าฬิกาแบรนด์เนม ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ ซ้ือนาฬิกา G-SHOCK ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบวา่ คุณค่าตราสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา  
G-SHOCK 

ผลการศึกษาสอดคล้องกบังานวิจยัของ วิทวสั  ปานศุภวชัร (2553) ศึกษาเร่ือง คุณค่าตราสินค้า
รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ทศันคติและความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคชาย โดยผลการศึกษาพบวา่ คุณค่าตราสินคา้มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคชายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 ความผูกพนัในงานของพนักงานธนาคารไทยพาณชิย์ ส านักงานเขตมหาสารคาม 
Work Engagement Of Staffs Of Siam Commercial Bank Public Company 

Limited In Mahasarakham Area  Office 
นาริฐา ทองประไพ1 และ ทพิย์วรรณา งามศักดิ์2 

Naritha Thongprapai and Tipvanna Ngarmsak 
  

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวดัระดับความผูกพนัในงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ ส านักงานเขต
มหาสารคาม วิธีการศึกษาใชแ้บบสอบถามของ Utrecht Work Engagement Scale 9 ขอ้โดยใชม้าตรวดัความถ่ี  7 
ระดบั ตั้งแต่ 0 คือ ไม่เคย จนถึง 6 คือ สม ่าเสมอ และใชก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 150 คน ผลการศึกษาพบว่าพนักงาน
ทั้งหมดมีระดบัความรู้สึกผูกพนัในงานทั้งทางดา้นกระตือรือร้นในการท างาน การอุทิศตนใหก้บังานและดา้นความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังานมีความรู้สึกบ่อยถึงบ่อยมาก อายุงานของพนกังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความ
ผกูพนัรวมในงานและในดา้นความกระตือรือร้น ดา้นการทุ่มเทในการท างานและดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
กบังานท่ีแตกต่างกนั ต าแหน่งงานของพนกังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความผูกพนัรวมในงานและในดา้นความ
กระตือรือร้น และดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันกบังานท่ีแตกต่างกัน ส่วนดา้นการทุ่มเทในการท างานไม่
แตกต่างกนั ผลการศึกษาใชส้ าหรับเป็นแนวทางการเสริมสร้างความผกูพนัในงานของพนกังานต่อไป 
ค าส าคัญ: ความผูกพันในงาน, พนักงานธนาคาร, Utrecht Work Engagement Scale  

Abstract 
This research aimed to measure the level of work engagement of the Staffs of the Siam Commercial Bank Public 
Company Limited in Mahasarakham Area Office. Utrecht Work Engagement questionnaire with short nine-item 
version and 7-point frequency scale ranging from 0 (never) to 6 (always) were used with 150 samples. Results 
found that all staffs have a level of the feeling at work in vigor, dedication and absorption of feeling at often to 
very often. The differences of the work duration of the staffs were resulted in the different level of the feeling at 
work in overall work engagement and also in different level of the feeling at work in vigor, dedication and 
absorption. The differences of the job position of the staffs were resulted in the different level of the feeling at 
work in overall work engagement and also in different level of the feeling at work in vigor and absorption but not 
in dedication. These results will be used in approach to strengthen work engagement. 
Keywords: Work Engagement, Bank Staffs, Utrecht Work Engagement Scale  
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1. บทน า 
 

     ปัจจุบนัธุรกิจการเงินการธนาคารมีการแข่งขนักนัสูงมาก อีกทั้งไดมี้เปล่ียนแปลงรูปแบบการปฏิบติังาน ใหม่
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และในการปรับเปล่ียนรูปแบบของการปฏิบติังานน้ีก็
ส่งผลใหพ้นกังานบางกลุ่มไม่สามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงท าใหมี้พนกังานบางกลุ่มไดต้ดัสินใจ
ลาออก ทั้งน้ีเพราะองคก์รไม่สามารถบงัคบัให้พนกังานรู้สึกมีความผูกพนัทุ่มเทในงานท่ีตนเองท าได ้โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งงานท่ีตอ้งทนกบัความเครียดและแรงกดดนัต่างๆ กย็ิ่งท าใหพ้นกังานท างานอยา่งไม่มีความสุข ไม่มีแรงจูงใจใน
การปฏิบติังาน ส่งผลใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกว่าท างานไปวนัๆเพ่ือใหง้านเสร็จๆไป ดงันั้นทางองคก์รจึงไดม้องเห็น
ถึงความส าคญัของความผูกพนัทุ่มเทในงานของพนกังานเพราะเม่ือพนกังานมีความผูกพนัทุ่มเทในงาน จะท าให้งานท่ี
ออกมามีประสิทธิภาพและพนกังานก็จะท างานใหอ้งคก์รดว้ยความเต็มใจและมีความสุขในการท างาน   
     ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัความผูกพนัในงานของพนกังานวา่ ระดบัความผกูพนัในงานของพนกังาน
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สังกดัส านกังานเขตมหาสารคาม พนกังานจะมีระดบัความผูกพนัในงานเป็นไป
ในลกัษณะอย่างไร และจะมีแนวทางในการเสริมสร้างระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงาน ของพนักงานธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สังกดัส านักงานเขตมหาสารคามไดอ้ย่างไร เพ่ือให้ผูบ้ริหารขององค์กรน าไปใช้เพ่ือเป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบาย หรือการบริหารงานองคก์รท่ีมีผลต่อความผกูพนัในงานของพนกังานในอนาคตได ้
      วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัในงานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์ส านกังานเขตมหาสารคาม 
      สมมตฐิานของการวจิัย 

สมมติฐานท่ี 1 อายงุานมีระดบัความผกูพนัรวมในงานแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 2 อายงุานมีระดบัความผกูพนัรายดา้นในงานแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 2 พนกังานท่ีมีต าแหน่งมีระดบัความผกูพนัรวมในงานแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 3 พนกังานท่ีมีต าแหน่งมีระดบัความผกูพนัรายดา้นในงานแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 5 พนกังานท่ีมีอายงุานท่ีต่างกนั มีระดบัความผกูพนัรวมในงานแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 6 พนกังานท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีระดบัความผกูพนัรวมในงานแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 7 พนกังานท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีระดบัความผกูพนัรายดา้นในงานแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 8 พนกังานท่ีมีอายงุานท่ีต่างกนั มีระดบัความผกูพนัรายดา้นในงานแตกต่างกนั 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     2.1  ความหมายของความยดึมั่นผูกพนัในงาน 
     Schaufeli and Bankker ( 2010) ได้ให้ความหมายของความยึดมัน่ผูกพนัในงาน คือ สภาวะจิตใจเชิงบวกท่ี
เก่ียวขอ้งกบังาน มีความคงทน ไม่เปล่ียนแปลงไปตามเวลา ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 คุณลกัษณะ ไดแ้ก่  1) ความ
กระตือรือร้น(vigor)  หมายถึง การมีพลงัในการท างานและมีความกระตือรือร้นสูงในเวลาท่ีก าลงัท างาน  และมี
ความเพียรพยายามในการท างานไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค แมจ้ะเจอกบังานท่ียากล าบาก  2) การทุ่มเทในการท างาน 
(dedication) หมายถึงความรู้สึกเต็มใจ  ภูมิใจ   และรู้สึกทา้ทายในการท างาน และ 3) ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
กบังาน (absorption)  หมายถึง ความรู้สึกมุ่งมัน่และมีความสุขในการท างาน  ท างานจนลืมเวลา  
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     2.2  แนวคิดเกีย่วกบัความผูกพนัทุ่มเทในงานของพนักงาน 
      Schaufeil and Bakker’s (2004) ให้ความหมายของความผูกพนัทุ่มเทในงานว่า “เป็นสภาวะขา้งในจิตใจ เป็น
ความรู้สึกเชิงบวก ความรู้สึกพึงพอใจในงาน พนกังานรู้สึกว่าตนเองมีความเหมาะสมกบังาน ซ่ึงมีลกัษณะคือ มีความ
กระตือรือร้น (Vigor) เตม็ใจอุทิศตนใหก้บังาน (Dedication) และรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบังาน (Absorption)” 
      Burke, Koyuncu, Jing, and Fiksenbaum (2009) กล่าวว่า “พนกังานท่ีรู้สึกผูกพนัทุ่มเทต่องานจะมีความคิดเชิง
บวกกบังานท่ีท า มีกระตือรือร้นและรู้สึกวา่ตนเองท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ีมีประสิทธิภาพ ” 
     2.3  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
      Koyuncu,Burke,and Fiksenbaum (2006)  ไดท้ าการศึกษาเร่ืองความผูกพนัทุ่มเทในงานของผูจ้ดัการหญิง และ
ผูเ้ช่ียวชาญของธนาคารในตุรกี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความผูกพนัทุ่มเทในงาน คือ การไดรั้บรางวลั 
การไดท้ างานดว้ยตนเอง และการรู้สึกวา่งานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นงานท่ีมีคุณค่า 
     ลลิตา เดชเป้า (2554) ไดท้ าท าการศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนัในงาน อารมณ์เชิงบวก และ
การริเร่ิมดว้ยตนเอง โดยมีอารมณ์เชิงบวกเป็นตวัแปรก ากบั ใชรู้ปแบบงานวิจยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษา
ระดบัความผูกพนัในงาน อารมณ์เชิงบวก และการริเร่ิมดว้ยตนเองของพนกังานในบริษทัอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึง 
ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความผกูพนัในงานอารมณ์เชิงบวก และการริเร่ิมดว้ยตนเอง และศึกษาบทบาทการเป็น
ตวัแปรก ากบัของอารมณ์เชิงบวกท่ีมีต่อความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนัในงานกบัการริเร่ิมดว้ยตนเอง กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือพนกังานระดบัปฏิบติัการของบริษทัอิเลก็ทรอนิกส์แห่งหน่ึงจ านวน 143 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ยแบบสอบถามใช ้3 ดา้นคือ วดัขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล วดัความรู้สึก ความคิด
เก่ียวกบัความผูกพนัในงานและการริเร่ิมดว้ยตนเอง และวดัความรู้สึกทางดา้นอารมณ์ มีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรม SPSS for Windows version 16.0 ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดว้่า พนกังานส่วนใหญ่มีระดบัความผูกพนัใน
งาน อารมณ์เชิงบวก และการริเร่ิมดว้ยตนเองอยูใ่นระดบัสูง 
 

3. วธิีการศึกษา 
     3.1  ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
                 ประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานระดบัธุรกิจ  ระดบัหัวหน้า  ระดบัผูช่้วย
ผูจ้ดัการ และ ระดบัผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตมหาสารคาม จ านวน 243 คน 
     3.2  กลุ่มตวัอย่าง 
            กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านักงานเขต
มหาสารคาม โดยท าการสุ่มเลือกจากจ านวนประชากร ซ่ึงสุ่มไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 150 คน โดยใชต้ารางเทียบ
กลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie & Morgan(1970) 
     3.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
         เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวมรวบขอ้มูลเพ่ือการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ซ่ึงผูศึ้กษาได ้เอาทฤษฎีของ Schaufeli , 
Bakker and Salanova (2006) มาใช ้  Utrecht Work Engagement Scale (UWES) ค าถามมี 9 ขอ้ แบบสอบถามท่ีใชใ้นการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
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                  ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ไดแ้ก่ เพศ  อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน และรายได ้ซ่ึงมีระดบัการวดัแบบ Nominal Scale และการวดั
แบบ Ordinal Scale 
                  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลวดัระดบัความผกูพนัในงานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังาน
เขตมหาสารคาม โดยใชแ้บบการวดัระดบัความผูกพนัในงานของ Schaufeli , Bakker and Salanova (2006) โดยใช้
แบบวดั Utrecht Work Engagement Scale–9 [UWES-9] หรือเรียกว่า Work and Well-Being Survey (UWES) โดย
ใชค้ าถาม 9 ขอ้ ซ่ึงมีการแบ่งออกเป็น 3 ดา้น โดยในดา้นท่ี1 ถามดา้นความกระตือรือร้น (Vigor)  ดา้นท่ี2 ถามดา้น
การทุ่มเทในการท างาน (dedication) และดา้นท่ี3 ถามความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังาน (absorption)  โดยแบ่ง
มาตรวดัการประมาณค่า 7 ระดบั ไดแ้ก่ 0 =ไม่เคยเลย 1= แทบจะไม่เคยเลย  2=ไม่ค่อยมี  3=บางคร้ัง 4=บ่อย 5=บ่อย
มาก และ 6=สม ่าเสมอ ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบัคท่ีได้จากข้อค าถามมีค่าเท่ากับ 0.835 ซ่ึงถือว่าดี 
แบบสอบถามจึงสามารถน าไปใชไ้ด ้เกณฑก์ารแปลผลโดยใชค่้าเฉล่ีย (บุญชม  ศรีสะอาด 2553.) 
     3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี   การเก็บขอ้มูลจากพนกังานของแต่ละสาขาโดย
ส่งทางไปรษณียใ์หผู้ต้อบแบบสอบถามจ านวน 150 คนและไดท้ าซองติดแสตมป์ส าหรับใหผู้ต้อบแบบสอบถามส่ง
แบบสอบถามคืน  
     3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
     ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดมี้การน าแบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้จึงน าขอ้มูลท่ี
ไดม้าเขา้รหสั (Coding) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/PC Version 19 เพ่ือท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ดงัน้ี 
      ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตมหาสารคาม 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน และอายุงาน  ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูล
ในทางสถิติดว้ยค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายขอ้มูล 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทางดา้นปัจจยัความผูกพนัในงาน ประกอบดว้ยค าถาม 9 ขอ้ ซ่ึงมีการแบ่งออกเป็น 3 ดา้น 
โดยในดา้นท่ี1 ถามดา้นความกระตือรือร้น (Vigor)  ดา้นท่ี2 ถามดา้นการทุ่มเทในการท างาน (dedication) และดา้น
ท่ี3 ถามความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังาน (absorption)  โดยท าการแปรผลซ่ึงใชเ้กณฑก์ารแปรผลแบบอนัตรภาค
ชั้น (บุญชม  ศรีสะอาด , 2553 ) โดยผูศึ้กษาไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลในทางสถิติดว้ยค่าความถ่ี (Frequency)  ร้อยละ 
(Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ในการอธิบายขอ้มูล รวมถึงท า
การวิเคราะห์ ANOVA และ ทดสอบความแตกต่าง (LSD) 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     เพศของผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วง 26-30 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00  การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อย
ละ 88.00 เป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการจ านวน 101คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 อายุงานอยู่ในช่วง 1-5 ปี จ านวน 81 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 มีเงินเดือนอยูท่ี่ 20,001-30,000 บาท จ านวน 60คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  รายละเอียดดงัรูปท่ี 1 
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รูปที่ 1 ความถ่ี  ร้อยละของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา ต าแหน่งงาน อายงุาน เงินเดือน 
4.2 ผลการวดัระดบัความผูกพนัในงาน  
 
 
     เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนกังานมีความรู้สึกว่าตนเองรู้สึกเต็มไปดว้ยพลงังานขณะท่ีก าลงัท างาน อยู่ใน
ระดบับ่อย มีค่าเฉล่ีย 4.43 ขา้พเจา้มีความรู้สึกแขง็แกร่งและกระปร้ีกระเปร่า อยูใ่นระดบับ่อย มีค่าเฉล่ีย 4.42 ขา้พเจา้
มีความรู้สึกกระตือรือร้นในงานอยู่ในระดบับ่อยมาก มีค่าเฉล่ีย 4.71 งานของขา้พเจา้เป็นแรงบนัดาลใจใหข้า้พเจา้มี
ความรู้สึกอยู่ในระดบับ่อยมาก มีค่าเฉล่ีย 4.73  เม่ือขา้พเจา้ต่ืนข้ึนมาในตอนเชา้ขา้พเจา้มีความรู้สึกอยากไปท างาน
อยู่ในระดบับ่อย มีค่าเฉล่ีย 4.31 ขา้พเจา้มีความรู้สึกมีความสุข เม่ือขา้พเจา้ไดท้ างานอย่างหนกัอยู่ในระดบับ่อย มี
ค่าเฉล่ีย 3.97 ขา้พเจา้มีความรู้สึกภูมิใจในงานท่ีขา้พเจา้ท าอยู่ในระดบับ่อยมาก มีค่าเฉล่ีย 5.11 ขา้พเจา้มีความรู้สึก
มกัจดจ่ออยูก่บัการท างานของขา้พเจา้ อยูใ่นระดบับ่อยมากมีค่าเฉล่ีย 4.69 และขา้พเจา้มีความรู้สึกท างานจนลืมเวลา
อยูใ่นระดบับ่อยมาก มีค่าเฉล่ีย 4.51 รายละเอียดดงัรูปท่ี 2 

 
รูปที่  2 ค่าเฉล่ียปัจจัยความผูกพันในงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขต
มหาสารคาม 
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4.2  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมตฐิานการศึกษาที่ 1  อายงุานมีระดบัความผกูพนัรวมในงานแตกต่างกนั 
        โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
 H0 : อายงุานของพนกังาน มีผลต่อระดบัความผกูพนัรวมในงานท่ีไม่แตกต่างกนั 
 H1 : อายงุานของพนกังาน มีผลต่อระดบัความผกูพนัรวมในงานท่ีแตกต่างกนั 
     ดงันั้นจากผลการศึกษา พบว่า อายุงานของพนกังานมีผลต่อระดบัความยึดมัน่ผูกพนัรวมในงานท่ีแตกต่างกนั 
(p<0.05) 
 
สมมตฐิานการศึกษาที่ 2  อายงุานมีระดบัความผกูพนัรายดา้นในงานแตกต่างกนั 
        โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
 H0 : อายงุานของพนกังาน มีผลต่อระดบัความผกูพนัรายดา้นในงานท่ีไม่แตกต่างกนั 
 H1 : อายงุานของพนกังาน มีผลต่อระดบัความผกูพนัรายดา้นในงานท่ีแตกต่างกนั 
     ดงันั้นจากผลการศึกษา พบวา่  อายงุานของพนกังานมีผลต่อระดบัความผูกพนัดา้นความกระตือรือร้น(Vigor)ใน
งานแตกต่างกัน (p<0.05)  อายุงานของพนักงานมีผลต่อระดับความผูกพันด้านการทุ่มเทในการท างาน
(dedication)ในงานแตกต่างกนั (p>0.05)   อายงุานของพนกังานมีผลต่อระดบัความผูกพนัดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนักบังาน(absorption)ในงานแตกต่างกนั (p<0.05) 
 
สมมตฐิานการศึกษาที่ 3  ต าแหน่งงานมีระดบัความผกูพนัรวมในงานแตกต่างกนั 
         โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
 H0 : ต าแหน่งงานของพนกังาน มีผลต่อระดบัความผกูพนัรวมในงานท่ีไม่แตกต่างกนั 
 H1 : ต าแหน่งงานของพนกังาน มีผลต่อระดบัความผกูพนัรวมในงานท่ีแตกต่างกนั 
     ดงันั้นจากผลการศึกษา พบว่า ต าแหน่งงานของพนักงานมีผลต่อระดบัความผูกพนัรวมในงานท่ีแตกต่างกัน 
(p<0.05) 
 
สมมตฐิานการศึกษาที่ 4  ต าแหน่งงานมีระดบัความผกูพนัรายดา้นในงานแตกต่างกนั 
        โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
 H0 : ต าแหน่งงานของพนกังาน มีผลต่อระดบัความผกูพนัรายดา้นในงานท่ีไม่แตกต่างกนั 
 H1 : ต าแหน่งงานของพนกังาน มีผลต่อระดบัความผกูพนัรายดา้นในงานท่ีแตกต่างกนั 
     ดงันั้นจากผลการศึกษา พบว่า ต าแหน่งงานของพนักงานมีผลต่อระดบัความผูกพนัดา้นความกระตือรือร้น
(Vigor)ในงานแตกต่างกนั (p<0.05) ต าแหน่งงานของพนักงานมีผลต่อระดบัความผูกพนัดา้นการทุ่มเทในการ
ท างาน(dedication)ในงานไม่แตกต่างกนั (p<0.05)  ต าแหน่งงานของพนกังานมีผลต่อระดบัความผูกพนัดา้นความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังาน(absorption)ในงานแตกต่างกนั (p<0.05) 
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ในการทดสอบสมมตฐิานได้ท าการจดักลุ่มข้อมูลของอายุงานและต าแหน่งงานใหม่และท าการวเิคราะห์ค่าเฉลี่ยของ
ความผูกพนัรวมในงานและในรายด้าน ดงัแสดงตามตารางที่ 1 และที่ 2 
ตารางที ่1  ค่าเฉล่ียความผกูพนัรวมในงานกบัต าแหน่งงาน 

 
ตารางที ่2  ค่าเฉล่ียความผกูพนัรวมในงานกบัอายงุาน 

อายงุาน จ านวน 

ค่าเฉล่ีย 

การมีพลงักายและ
พลงัจิตท่ีเขม้แขง็ 

การอุทิศตนใหก้บั
งาน 

ความหมกมุ่น
ในงาน 

ความผกูพนั
โดยรวม 

1-5 ปี 81 4.115 4.65 4.029 4.265 
6-10 ปี 31 4.591 5.054 4.602 4.749 

10 ปีข้ึนไป 38 4.807 5.123 4.974 5.136 

สมมตฐิานการศึกษาที่ 5 พนกังานท่ีมีอายงุานท่ีต่างกนั มีระดบัความผกูพนัรวมในงานแตกต่างกนั 
       โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
 H0 : อายงุานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความผูกพนัรวมในงานท่ีไม่แตกต่างกนั 
 H1 : อายงุานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความผูกพนัรวมในงานท่ีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบรายละเอียดดงัตารางท่ี 3 
ตารางที ่3  ขอ้มูลการเปรียบเทียบความผกูพนัรวมในงานกบัอายงุาน 

อายุงาน 
อายุงาน 

1 – 5 ปี 6 – 10 ปี มากกว่า 10 ปี 

1 – 5 ปี  0.006* 0.000* 
6 – 10 ปี   0.274 

มากกว่า 10 ปี    
 * หมายถึง อายงุานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความผกูพนัรวมในงานท่ีแตกต่างกนั 

     สมมตฐิานการศึกษาที่ 6 พนกังานท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีระดบัความผกูพนัรวมในงานแตกต่างกนั 
        โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
 H0 : ต าแหน่งงานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความผกูพนัรวมในงานท่ีไม่แตกต่างกนั 
 H1 : ต าแหน่งของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความผกูพนัรวมในงานท่ีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบรายละเอียดดงัตารางท่ี 4 

ต าแหน่งงาน จ านวน 
ค่าเฉล่ีย 

การมีพลงักายและ
พลงัจิตท่ีเขม้แขง็ 

การอุทิศตน
ใหก้บังาน 

ความหมกมุ่น
ในงาน 

ความผกูพนั
โดยรวม 

พนกังาน 101 4.241 4.736 4.191 4.389 
หวัหนา้ 27 4.605 5.05 4.494 4.716 

ผูช่้วยผูจ้ดัการข้ึนไป 22 4.803 5.152 5.152 5.035 
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ตารางที ่4  ขอ้มูลการเปรียบเทียบความผกูพนัรวมในงานกบัต าแหน่งงาน  

ต าแหน่งงาน ต าแหน่งงาน 
พนักงาน หัวหน้า ผู้ช่วยผู้จดัการและ

ผู้จดัการ 
พนักงาน  0.077 0.001* 
  หัวหน้า     0.191 

ผู้ช่วยผู้จดัการและ
ผู้จดัการ 

   

 * หมายถึง ต าแหน่งงานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความผกูพนัรวมในงานท่ีแตกต่างกนั 

 สมมตฐิานการศึกษาที่ 7 พนกังานท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีระดบัความผกูพนัรายดา้นในงานแตกต่างกนั 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
              H0 : ต าแหน่งงานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความผกูพนัรายดา้นในงานไม่แตกต่างกนั 
              H1 : ต าแหน่งของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความผกูพนัรายดา้นในงานแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบรายละเอียดดงัตารางท่ี 5-7 
 

ตารางที ่5  ขอ้มูลการเปรียบเทียบความผกูพนัในงานดา้นความกระตือรือร้น (Vigor) กบัต าแหน่งงาน  

ต าแหน่งงาน ต าแหน่งงาน 
พนักงาน หัวหน้า ผู้ช่วยผู้จดัการและ

ผู้จดัการ 
พนักงาน  0.093 0.018* 
  หัวหน้า     0.489 

ผู้ช่วยผู้จดัการและ
ผู้จดัการ 

   

  * หมายถึง ต าแหน่งงานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความผูกพนัดา้นความกระตือรือร้น (Vigor) 
ในงานท่ีแตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 6  ขอ้มูลการเปรียบเทียบความผกูพนัในงานดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังาน (absorption) กบัต าแหน่งงาน  

ต าแหน่งงาน 
ต าแหน่งงาน 

พนักงาน  หัวหน้า   ผู้ช่วยผู้จดัการและ
ผู้จดัการ 

พนักงาน  0.123 0.000* 
  หัวหน้า     0.012* 

ผู้ช่วยผู้จดัการและ
ผู้จดัการ 

   

 * หมายถึง ต าแหน่งงานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความผกูพนัดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
กบังาน (absorption)ในงานท่ีแตกต่างกนั 
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สมมตฐิานการศึกษาที่ 8 พนกังานท่ีมีอายงุานท่ีต่างกนั มีระดบัความผกูพนัรายดา้นในงานแตกต่างกนั 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
 H0 : อายงุานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความผูกพนัรายดา้นในงานท่ีไม่แตกต่างกนั 
 H1 : อายงุานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความผูกพนัรายดา้นในงานท่ีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบรายละเอียดดงัตารางท่ี 8-9 

ตารางที ่8  ขอ้มูลการเปรียบเทียบความผกูพนัในงานดา้นความกระตือรือร้น (Vigor) กบัอายงุาน 

อายุงาน 
อายุงาน 

1 – 5 ปี 6 – 10 ปี มากกว่า 10 ปี 

1 – 5 ปี  0.022* 0.000* 
6 – 10 ปี   0.361 

มากกว่า 10 ปี    
 * หมายถึง อายุงานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความผูกพนัดา้นความกระตือรือร้น (Vigor) ใน
งานท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 9  ขอ้มูลการเปรียบเทียบความผูกพนัในงานดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังาน (absorption) กบัอายงุาน 

อายุงาน 
อายุงาน 

1 – 5 ปี 6 – 10 ปี มากกว่า 10 ปี 

1 – 5 ปี  0.002* 0.000* 
6 – 10 ปี   0.080 

มากกว่า 10 ปี    
  * หมายถึง อายงุานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความผูกพนัดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบั
งาน (absorption) ในงานท่ีแตกต่างกนั 

 

4.3  อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาพบว่าดา้นความขยนัขนัแข็งในการท างานเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าพนักงานมีความรู้สึก
กระตือรือร้นในงาน อยู่ในระดบับ่อยมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.71 ดา้นการอุทิศตนใหก้บังาน เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้
พบว่าพนกังานส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่างานของฉนัเป็นแรงบนัดาลใจ อยู่ในระดบับ่อยมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.73ดา้น
ความหมกมุ่นอยู่กบังาน เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้พบวา่พนกังาน มีระดบัความรู้สึกมีความภูมิใจอยา่งยิ่งกบังานท่ีท า 
อยู่ในระดบับ่อยมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 5.11ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ  Koyuncu ,Burke ,and Fiksenbaum (2006)  
ไดท้ าการศึกษาเร่ืองความผูกพนัทุ่มเทในงานของผูจ้ดัการหญิง และผูเ้ช่ียวชาญของธนาคารในตุรกี ผลการศึกษา
พบวา่ ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความผูกพนัทุ่มเทในงาน คือ การไดรั้บรางวลั การไดท้ างานดว้ยตนเอง และการรู้สึกว่างาน
ท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นงานท่ีมีคุณค่า 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
     จากการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัความผูกพนัในงานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) ส านกังานเขตมหาสารคาม จากการตอบแบบสอบถาม พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
113 คน คิดเป็นร้อยละ 57.10 และเป็นเพศชาย จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 42.90 มีอายุระหว่าง 26-30 ปี จ านวน 
72 คน คิดเป็นร้อยละ 47.70 ระดบัการศึกษาอยูท่ี่ระดบัปริญญาตรี 132 คน คิดเป็นร้อยละ 88.00 ต าแหน่งงานระดบั
พนกังานปฏิบติัการ จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 67.30 อายุงานส่วนใหญ่อยู่ท่ี 1-5 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อย
ละ 54.00 วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวเ้พ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัทุ่มเทในงานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์ส านกังาน
เขตมหาสารคาม ผลการศึกษาคือปัจจยัทางดา้นอายุงานของพนกังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความผูกพนัรวมใน
งานท่ีแตกต่างกัน  ต าแหน่งงานของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อระดับความผูกพนัรวมในงานแตกต่างกนั   
ต าแหน่งงานของพนกังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความผกูพนัดา้นความกระตือรือร้น(Vigor) ในงานแตกต่างกนั    
ต าแหน่งงานของพนกังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความผกูพนัดา้นการทุ่มเทในการท างาน(dedication)ในงานไม่
แตกต่างกนั   ต าแหน่งงานของพนกังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความผูกพนัดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
กบังาน(absorption)ในงานแตกต่างกนั   อายุงานของพนกังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความผูกพนัดา้นความ
กระตือรือร้น(Vigor)ในงานแตกต่างกนั   อายุงานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความผูกพนัดา้นการ
ทุ่มเทในการท างาน(dedication)ในงานแตกต่างกนั และอายุงานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความดา้น
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังาน(absorption)ในงานแตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
     จากการศึกษาเร่ืองความผกูพนัในงานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์ส านกังานเขตมหาสารคาม ผลการศึกษา
พบว่า ความผูกพนัในงาน อายุงานท่ีแตกต่างกนั และต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงขอน าเสนอแนวทางท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารเพ่ือใหเ้สริมสร้างใหพ้นกังานมีความ
ผกูพนัในงาน และเพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมระดบัความผูกพนัในงานอยา่งต่อเน่ือง ทั้งยงัเป็นประโยชน์ส าหรับผู ้
ท่ีมีความสนใจศึกษาวิจยัในอนาคตต่อไป 
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การจดัการประสบการณ์ลูกค้าผู้ใช้อนิเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Customer Experience Management of Broadband Internet Users in Bangkok 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการจัดการประสบการณ์ลูกค้าอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในเขต

กรุงเทพมหานคร ประชากรในการศึกษา คือ ผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนดท์ั้งชนิดไฟเบอร์ออปติกและ

ไม่ใช่ไฟเบอร์ออปติกในเขตกรุงเทพมหานคร ขนาดตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความ

น่าจะเป็น โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ใชส้ถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและสถิติวิเคราะห์

เชิงอนุมานในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการจดัการประสบการณ์โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.58 และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ดา้นความเช่ือมัน่ในตวัผู ้

ให้บริการ ดา้นการรับรู้หน้าท่ีของผูใ้ห้บริการ ดา้นประสบการณ์ผูใ้ช้งานท่ีเกิดข้ึนหลงัจากใช้บริการ และดา้น

ผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.53, 3.50, 3.49 และ 3.80 ตามลาํดับ จากการทดสอบสมมติฐานด้าน

ความสัมพนัธ์ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

บรอดแบนด์ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานดา้นความแตกต่าง พบว่า 

ผูใ้ช้บริการอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัการจดัการประสบการณ์ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ี

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

คาํสาํคัญ: อินเทอร์เนต็บรอดแบนด์, การจัดการประสบการณ์ลกูค้า 

 

Abstract 

The research objective was to study the customer experience management of broadband internet users in 

Bangkok. The population is broadband internet users in Bangkok, both broadband fiber optic and non - fiber 

optic broadband. The sample size was 400. By using the nonprobability sampling. The self-administrated 

questionnaire were used for data collection and use the descriptive and inferential statistics to analyze data. The 

results indicated that sample have very good experience on the customer experience management with the 

average score of 3.58. The average score of peace of mind, moments-of-truth, outcome focus, and product 

experience were 3.53, 3.50, 3.49 and 3.80 respectively. For the relationship hypothesis testing found that gender, 

age, status, education, occupation were correlated with broadband internet usage with significance level of .05. 

The difference hypothesis testing found that different of broadband internet users had different education. There 

are different of level product experience management with significance level of .05. 
 

Keywords: Broadband Internet, Customer Experience Management 
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1. บทนํา 

 

     ปัจจุบนัมีผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนดท์ั้งแบบไฟเบอร์ออปติก (Fiber Optic) และไม่ใช่ไฟเบอร์ออ

ปติก (Non-Fiber Optic) รวมทั้งหมด 5 ราย หากจดัอนัดบัตามส่วนแบ่งการตลาด อนัดบัท่ี 1 คือ ทรู อินเทอร์เน็ต 

(True Internet) มีส่วนแบ่งการตลาดสูงท่ีสุด คือ 2.6 ลา้นราย คิดเป็น 40% เนน้กลยุทธ์ Convergence ร่วมกบับริการ

ต่างๆ ในเครือ ส่ือสารผา่น TVC สร้างการรับรู้ถึงกลุ่มเป้าหมายถึงบริการ True Super Speed Fiber อินเทอร์เน็ตบา้น

ความเร็วสูง เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดท่ีรองรับการใชชี้วิตคนยุคใหม่ รองลงมา คือ ทรี บรอดแบนด ์(3BB) มีส่วนแบ่ง

การตลาด 2.1 ลา้นราย คิดเป็น 32% บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1,000 Mbps ลงทุน FTTx ดว้ยงบประมาณ 

5,000-6,000 ลา้นบาท ขยายพ้ืนท่ีการให้บริการเขา้ไปในระดบัตาํบลมากข้ึน และคาดว่าจะสามารถชิงส่วนแบ่ง

การตลาดดว้ยจาํนวนลูกคา้ 2 ลา้นครัวเรือน จากปีท่ีผ่านมา 1.6 ลา้นครัวเรือน อนัดบัท่ี 3 และ 4 คือ ทีโอที (TOT) 

และ กสท. (CAT) มีส่วนแบ่งการตลาดรวมกนัประมาณ 24% สาํหรับทีโอที (TOT) ลงทุนขยายบริการ FTTx เพ่ิม

อีก 2 ลา้นพอร์ตในพ้ืนท่ีนอกบริการใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ รองรับการเติบโตของลูกคา้ใหม่ท่ีทีโอทีคาดวา่ในปีน้ี

จะมีลูกค้าเข้าใช้บริการทีโอทีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เพ่ิมข้ึน 150,000 ครัวเรือน ในส่วนของ กสท (CAT) 

ดาํเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนดร่์วมกบับริการอินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิลทีวีท่ีเรียกว่า บริการ CAT 

cable broadband ซ่ึงบริการดังกล่าวเป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิลทีวีท่ี กสท ได้ร่วมมือกับผู ้

ใหบ้ริการเคเบิลทีวี ส่วนเอไอเอส ไฟเบอร์ (AIS Fiber) ท่ีเพ่ิงเปิดตวัอยู่ในลาํดบัท่ี 5 มีส่วนแบ่งการตลาดเพียง 2 

แสนรายหรือคิดเป็น 3% ปรับภาพลกัษณ์องค์กรจาก Mobile Operator สู่ Digital Service Provider รองกับการ

เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Positioning ออนไลน,์ กนัยายน 2559) 

     ผูวิ้จยัเลง็เห็นวา่ การศึกษาถึงการจดัการประสบการณ์ลูกคา้ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตบรอดแบนดใ์นเขตกรุงเทพมหานคร

จึงมีความน่าสนใจ เพ่ือเป็นประโยชนต่์อผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนดใ์นการควบคุมการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ

ไปพร้อมๆ กบัการจดัประสบการณ์ผูใ้ช้ทั้ งด้านความเช่ือมัน่ในตัวผูใ้ห้บริการ การรับรู้หน้าท่ีของผูใ้ห้บริการ 

ประสบการณ์ผูใ้ชง้านท่ีเกิดข้ึนหลงัจากใชบ้ริการ และดา้นผลิตภณัฑต่์อไปในอนาคต เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุง

ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ และใหป้ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีองคก์รไดว้างไว ้

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     2.1 การอ้างองิในเน้ือหา 

     Schmitt (1999) กล่าวไวว้่า การตลาดซ่ึงใช้ประสบการณ์เป็นส่วนร่วม หรือ Experiential marketing เป็นอีก

หนทางหน่ึงท่ีทาํใหลู้กคา้สร้างประสบการณ์ผา่นทางประสาทสัมผสัทั้ง 5 ดว้ยตนเอง นัน่คือ กระตุน้ผา่นความรู้สึก 

ผ่านความคิด ผ่านการกระทํา ผ่านการประพฤติและปฏิบัติต่อกัน และผ่านกลุ่มทางสังคมซ่ึงสะท้อนไปยงั

วฒันธรรมและการดาํรงชีวิต 

     Stein & Ramaseshan (2016) เรียกประสบการณ์ในการซ้ือสินคา้และบริการของลูกคา้ว่า เส้นทางประสบการณ์

ลูกคา้ (Customer Journey) ในทาง Customer Experience Management (CEM) มีการพฒันาจนสุดทา้ยระบุไดเ้ป็น 4 

จุดสัมผสั (Touch Point) คือ การคน้หา (Search) การประเมินผล (Evaluation) การซ้ือ (Purchase) และหลงัการซ้ือ 

(Post-purchase) 
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     Forberino (2006) ไดน้าํเสนอในรูปแบบท่ีต่างไป คือ องคป์ระกอบเบ้ืองตน้ท่ีทาํให้เกิดประสบการณ์ของลูกคา้ 

ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี sensorial perceptual, affective, physical-behavior, social, and cognitive 

     Gentile, Spiller and Noci (2007) ระบุว่า มี 6 องค์ประกอบเบ้ืองตน้ท่ีทาํใหเ้กิดประสบการณ์ลูกคา้ในการศึกษา

ของเขา ไดแ้ก่ sensorial, emotional, cognitive, pragmatic, lifestyle, and relational component 

     Kim, et al. (2011) มีการพฒันาแนวความคิดในการวดัระดบัประสบการณ์ลูกคา้ท่ีเรียกวา่ Consumer Experience 

Index (CEI) ซ่ึงวิธีการการวดัแบบ CEI ทาํบนพ้ืนฐานของระบบการให้บริการโดยทัว่ไปและไม่จาํเพาะเจาะจงกบั

อุตสาหกรรมหรือธุรกิจใดๆ เป็นพิเศษ ต่อมามีทฤษฎีการวดัของ Customer Service Experience (EXQ) คิดคน้โดย 

Klaus & Maklan (2011) ซ่ึงไม่รองรับองคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้มและสังคม บรรยากาศร้านขายปลีก และตรา

สินค้าเหมือนกับทฤษฎีแนวคิดของ Verhoef, et al. (2009) ซ่ึงแท้จริงแล้ว EXQ นั้ นถูกพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใช้ใน

การศึกษาวิจัยท่ีมีวตัถุประสงค์เก่ียวข้องกับลูกค้าเป็นอย่างมาก ตลอดทุกๆ ขั้นตอนและมีการติดต่อกับลูกค้า

บ่อยคร้ัง 

     Kotler and Kelly (2006) ระบุวา่ Customer Perceived Value คือ คุณค่าในสายตาของผูบ้ริโภคจากผลิตภณัฑท่ี์ฝัง

อยูใ่นใจของผูบ้ริโภค เป็นความแตกต่างระหว่างคุณค่ารวมต่อผูบ้ริโภค และตน้ทุนรวมต่อผูบ้ริโภค และคุณค่ารวม

นั้นคือ คุณประโยชนร์วมทั้งมวลท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัจากผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

     ผู ้วิจัยมีความเห็นว่า ทฤษฎีของ Klaus & Maklan (2011) คือ Customer Service Experience (EXQ) มีความ

เหมาะสมและสามารถตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัน้ีไดม้ากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีตอ้งมีการติดต่อกบัลูกคา้บ่อยคร้ัง 

ทั้งก่อนติดตั้ ง ระหว่างการติดตั้ ง และดา้นบริการหลงัการขาย แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ด้านหลกั คือ ดา้นผลิตภัณฑ ์

(Product experience), ประสบการณ์ผูใ้ช ้งานท่ีเกิดข้ึนหลงัจากใช้บริการ (Outcome focus), การรับรู้หน้าท่ี

ของผูใ้หบ้ริการ (Moments-of-truth) และความเช่ือมัน่ในตวัผูใ้หบ้ริการ (Peace-of-mind) 

     2.2 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

     สุธีรา วงศสื์บชาติ (2554) วิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกบริษทัผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร” โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ รายไดค้รอบครัว

ต่อเดือน อาชีพ ระดบัการศึกษา อายุ และเพศ ของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกบริษทัผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกบริษทัผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตใน

เขตกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจยั

ทางดา้นส่วนประสมการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกบริษทัผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต 

     การวิจยัคร้ังน้ี กลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้ริโภคท่ีเลือกบริษทัผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตทั้งท่ีเป็นสมาชิกรายเดือนและ

แบบแพ็คเกจ ซ่ึงทาํงานหรืออาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทางดา้น

ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ รายไดค้รอบครัวต่อเดือน อาชีพ ระดบัการศึกษา อายุ และเพศ ไม่มีผลต่อการเลือก

บริษทัผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ เป็นปัจจยัดา้นส่วน

ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร และอาชีพมี

ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด เพศมีความสัมพนัธ์กบั

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
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     Imran Khana, et al. (2015) วิจยัเร่ือง “Customer Service Experience in Hotel Operations: An Empirical Analysis” 

เกิดข้ึนเน่ืองจากนักการตลาดตอ้งการส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีให้กบัลูกคา้ตลอดทั้งกระบวนการทุกช่องทาง ไม่ใช่

เพียงแต่การให้บริการของโรงแรมเท่านั้น การจดัการประสบการณ์ลูกค้าท่ีควบรวมทั้ งในด้านการมีส่วนร่วม

ระหวา่งลูกคา้และบริษทั ทั้งในแง่การใชง้านและในแง่อารมณ์ความรู้สึกใหค้รบทุกจุดสัมผสัของเสน้ทางประสบการณ์

จึงเป็นส่ิงจาํเป็น การวิจยัน้ีส่งผลใหเ้กิดความเขา้ใจในการจดัการประสบการณ์ลูกคา้ผูเ้ขา้พกัโรงแรมไดม้ากข้ึน โดย

การใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามการจดัการประสบการณ์ลูกคา้ (Customer Experience Quality หรือ EXQ) และกรอบ

แนวคิดยงัไดเ้ช่ือมต่อผลลพัธ์ไปยงัความพึงพอใจของลูกคา้ (customer satisfaction) ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

(brand loyalty) และการบอกต่อ (word-of-mouth) ในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม และเก็บขอ้มูลกบัผูที้่เขา้พัก

โรงแรมจริงๆ ในขณะนั้น เพื่อใหไ้ดป้ระสบการณ์ลูกคา้ ณ ขณะนั้น ผลการศึกษาพบว่า ทุกมิติของการจดัการ

ประสบการณ์ลูกคา้ผูเ้ขา้พกัทั้งในดา้น Peace-of-mind, Moments-of-truth, Result focus และ Product experience 

มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ และการบอกต่ออย่างมีนยัสําคญั นอกจากน้ียงั

พบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ส่งผลทางออ้มต่อการบอกต่อและความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้อีกดว้ย สรุปไดว้่าการ

วิจยัน้ีสามารถต่อยอดการจดัการประสบการณ์ลูกคา้ตามทฤษฎี EXQ ให้กบันกัการตลาดเพื่อนาํไปปรับปรุงจุด

สมัผสัการเขา้พกัในโรงแรมและตราสินคา้ของโรงแรมไดใ้นอนาคต 

     Sujata Joshi(2 0 1 4 ) วิ จั ย เ ร่ื อ ง  “ Customer experience management: An exploratory study on theparameters 

affecting customer experience for cellular mobileservices of a telecom company” วตัถุประสงคข์องการวิจยัเกิดข้ึน

เน่ืองจากอุตสาหกรรมโทรศพัท์มือในประเทศอินเดียเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการแข่งขนัสูงในธุรกิจ

โทรศพัทมื์อถือ และส่งผลต่อการรักษาลูกคา้ของค่ายโทรศพัทต่์างๆดว้ย การรักษาลูกคา้ไวน้ั้นจะประสบผลสาํเร็จ

ไดก้ต่็อเม่ือจบักลุ่มเป้าหมายท่ีสร้างรายไดใ้หก้บับริษทัสูงและมีการจดัการประสบการณ์ลูกคา้ท่ีดี 

     ผลของการวิจยัจากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือ 536 ตวัอยา่ง ในเมือง Pune รัฐ Maharashtra ประเทศอินเดีย 

พบว่าการจดัการประสบการณ์ลูกคา้ผูใ้ช้โทรศพัท์มือถือของค่ายโทรศพัท์ต่างๆเป็นส่ิงสําคัญท่ีผูป้ระกอบการ

จะตอ้งคาํนึงถึง รวมไปถึงคุณภาพการให้บริการเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสุดในการส่งมอบบริการ ซ่ึงผูใ้ห้บริการตอ้ง

มัน่ใจว่าการให้บริการเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัคุณภาพสัญญาณ เครือข่ายท่ีครอบคลุม การส่งขอ้มูลท่ีแม่นยาํ

และรวดเร็ว ลูกคา้จะมีความพึงพอใจกต่็อเม่ือไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีจากปัจจยัเหล่าน้ี 
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     2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วธีิการศึกษา 

     กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูใ้ชบ้ริการทั้งเพศชายและหญิง ไม่จาํกดัช่วงอายุ ปัจจุบนัติดตั้งอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ทั้ง

ชนิดไฟเบอร์ออปติกและไม่ใช่ไฟเบอร์ออปติก ในเขตกรุงเทพมหานคร ขนาดตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง มีการจดัทาํ

แบบสอบถาม โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ ช่วงอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามดา้น

การคน้หาขอ้มูล การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ประสบการณ์ระหวา่งการใช ้และประสบการณ์ต่อบริการหลงัการขาย 

ส่วนที่ 3 มิติของประสบการณ์ดา้นการบริการ (Dimensions Service Experience) ตามทฤษฎี EXQ แบ่งออกได้

เป็น 4 ดา้นหลกั คือ ความเช่ือมัน่ในตวัผูใ้หบ้ริการ, การรับรู้หนา้ท่ีของผูใ้หบ้ริการ, ประสบการณ์ผูใ้ชง้านท่ีเกิดข้ึน

หลงัจากใชบ้ริการ และดา้นผลิตภณัฑ ์โดยคาํถามในส่วนท่ี 3 จะทาํการเก็บขอ้มูลแบบ 5-Point Likert Scale ดงัน้ี 

ระดบั 1 หมายถึง ท่านเห็นดว้ยกบัประสบการณ์นั้นระดบันอ้ยท่ีสุด ระดบั 2 หมายถึง ท่านเห็นดว้ยกบัประสบการณ์นั้น

ระดบันอ้ย ระดบั 3 หมายถึง ท่านเห็นดว้ยกบัประสบการณ์นั้นระดบัปานกลาง ระดบั 4 หมายถึง ท่านเห็นดว้ยกบั

ประสบการณ์นั้นระดบัมาก ระดบั 5 หมายถึง ท่านเห็นดว้ยกบัประสบการณ์นั้นระดบัมากท่ีสุด ผูวิ้จยัไดท้ดสอบ

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ

ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตบรอดแบนด ์

• เพศ 

• อาย ุ

• สถานภาพ 

• ระดบัการศึกษา 

• อาชีพ 

พฤติกรรมในการเลือกใชอิ้นเทอร์เน็ตบรอดแบนด ์

• ผูใ้หบ้ริการท่ีเลือกใช ้

• ชนิดของอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด ์

• จุดประสงคท่ี์เลือกใช ้

• ปริมาณการใชเ้ฉล่ียต่อวนั 

• สถานท่ีติดตั้ง 

• ราคาแพค็เกจ 

• อตัราความเร็ว 

• ผูช้าํระค่าบริการ 

• ช่องทางในการชาํระค่าบริการ 

ระดบัประสบการณ์ลูกคา้ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตบรอดแบนด ์

• ความเช่ือมัน่ในตวัผูใ้หบ้ริการ (Peace-of-mind) 

• การรับรู้หนา้ท่ีของผูใ้หบ้ริการ (Moments-of-truth) 

• ประสบการณ์ผูใ้ชง้านท่ีเกิดข้ึนหลงัจากใชบ้ริการ 

(Outcome focus) 

• ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product experience) 
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คุณภาพเคร่ืองมือเป็น 2 ดา้น คือ 1) การทดสอบความเท่ียงตรง ผูวิ้จยันาํแบบสอบถามไปทดลองใช้กบัประชากรท่ี

ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 10 คน ทดลองตอบแบบสอบถามและเสนอแนะจุดท่ีควรปรับปรุง จากนั้นผูวิ้จยัไดน้าํ

แบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงและมีการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะเรียบร้อยแลว้ไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ

ตรวจสอบ ไดแ้ก่ อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั ผศ.ดร.ปราโมทย ์ศุภปัญญา อาจารยป์ระจาํวิทยาลยับณัฑิตศึกษาการ

จดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร 2) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามท่ี

ปรับปรุงเรียบร้อยไปทดลองใช้ (Try out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 ชุด แลว้ทดสอบความ

น่าเช่ือถือผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปเพ่ือการวิจยั (Test of Reliability) โดยวิธีวดัความน่าเช่ือถือตาม

แนวคิดของครอนบคั (Cronbach Alpha Formula) (Cronbach, 1990) โดยมีค่าครอนบัคอยู่ท่ี 0.94 ซ่ึงมากกว่า 0.7 

แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ ผูว้ิจยัการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามผ่านทาง

อินเทอร์เน็ต โดยผ่านทางอีเมลห์รือเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติการวิเคราะห์เชิง

พรรณนา มีการวิเคราะห์โดยใชค่้าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน สถิติท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), 

ไค-สแควร์ (Chi-Squares: χ2), Independent Samples t-test และ One-Way ANOVA (F-test) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ผลการศึกษาจาํนวนร้อยละกลุ่มตวัอย่างแยกตามขอ้มูลทัว่ไปสรุปไดว้่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 58 มีช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.3 มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 64.5 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 86 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังาน

บริษทั คิดเป็นร้อยละ 62.5 

 

ตารางที่  1  แสดงระดบัการจดัการประสบการณ์ในดา้นต่างๆ 

 

ระดบัการจดัการประสบการณ์  S.D. 

ระดบั 

การจดัการ

ประสบการณ์ 

ดา้นความเช่ือมัน่ในตวัผูใ้หบ้ริการ (Peace of Mind) 

ดา้นการรับรู้หนา้ท่ีของผูใ้หบ้ริการ (Moments-of-truth) 

ดา้นประสบการณ์ผูใ้ชง้านท่ีเกิดข้ึนหลงัจากใชบ้ริการ (Outcome Focus) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product experience) 

3.53 

3.50 

3.49 

3.80 

0.90 

0.92 

0.94 

0.91 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.58 0.92 มาก 

 

     จากตารางท่ี 1 ผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในเขตกรุงเทพมหานครมีระดบัการจดัการประสบการณ์

ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนดมี์ระดบัการจดัการ

ประสบการณ์ดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.80 รองลงมา ดา้นความเช่ือมัน่ในตวัผูใ้ห้บริการ มีค่าเฉล่ีย 3.53 
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ด้านการรับรู้หน้าท่ีของผูใ้ห้บริการ มีค่าเฉล่ีย 3.50 และด้านประสบการณ์ผูใ้ช้งานท่ีเกิดข้ึนหลงัจากใช้บริการ มี

ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.49 

 

สมมตฐิานที่ 1  H0 : ลกัษณะประชากรศาสตร์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตบรอดแบนด ์

H1 : ลกัษณะประชากรศาสตร์มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตบรอดแบนด ์

 

ตารางที่  2  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตบรอดแบนด ์

 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

พฤตกิรรมในการเลือกใช้ 
เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 

ผูใ้หบ้ริการท่ีเลือกใช ้ x x x / x 

ชนิดของอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด ์ x / x x x 

จุดประสงคใ์นการใชง้านอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด ์ / / x x x 

ปริมาณการใชเ้ฉล่ียต่อวนั / x x x x 

สถานท่ีติดตั้ง x x x x / 

ราคาแพก็เกจ x x / x / 

อตัราความเร็ว / x x x x 

ผูช้าํระค่าบริการ x / x x / 

ช่องทางในการชาํระค่าบริการ x / x x x 

*นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05, X = ไม่มีความสมัพนัธ์, / = มีความสมัพนัธ์ 

 

     จากตารางท่ี 2 เพศ มีความสัมพนัธ์กบัจุดประสงคใ์นการใชง้านอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด,์ ปริมาณการใชเ้ฉล่ียต่อวนั 

และอัตราความเร็ว อายุ มีความสัมพันธ์กับชนิดของอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์, จุดประสงค์ในการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด,์ ผูช้าํระค่าบริการ และช่องทางในการชาํระค่าบริการ สถานภาพ มีความสัมพนัธ์กบัราคา

แพก็เกจ การศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัผูใ้หบ้ริการท่ีเลือกใช ้และอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีติดตั้ง, ราคาแพก็เกจ 

และผูช้าํระค่าบริการ 

 

สมมตฐิานที่ 2 H0 : ผูใ้ชบ้ริการอินเตอร์เน็ตบรอดแบนดท่ี์มีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 

  มีระดบัการจดัการประสบการณ์ไม่แตกต่างกนั 

 H1 : ผูใ้ชบ้ริการอินเตอร์เน็ตบรอดแบนดท่ี์มีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 

  มีระดบัการจดัการประสบการณ์แตกต่างกนั 
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ตารางที่  3  แสดงความแตกต่างระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์กบัระดบัการจดัการประสบการณ์ 

 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ระดบัประสบการณ์ 
เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 

ดา้นความเช่ือมัน่ในตวัผูใ้หบ้ริการ x x x x x 

ดา้นการรับรู้หนา้ท่ีของผูใ้หบ้ริการ x x x x x 

ดา้นประสบการณ์ผูใ้ชง้านท่ีเกิดข้ึนหลงัจากใชบ้ริการ x x x x x 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ x x x 
ป.เอก > 

ป.ตรีหรือป.โท 
x 

*นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, X = ไม่แตกต่างกนั 

 

     จากตารางท่ี 3 ผูใ้ช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท มีระดบั

การจดัการประสบการณ์ดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างจากผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนดท่ี์มีระดบัการศึกษาปริญญาเอก 

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนดท่ี์มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือ

ปริญญาโท มีระดบัการจดัการประสบการณ์ดา้นผลิตภณัฑน์อ้ยกว่าผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ท่ีมีระดบั

การศึกษาปริญญาเอก 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

      ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนดใ์นเขตกรุงเทพมหานครมีระดบัการจดัการประสบการณ์

ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนดมี์ระดบั

การจดัการประสบการณ์ดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 รองลงมา ดา้นความเช่ือมัน่ในตวัผูใ้หบ้ริการ 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 และดา้นการรับรู้หนา้ท่ีของผูใ้หบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 ส่วนดา้นประสบการณ์ผูใ้ชง้าน

ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.49 

     จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา และอาชีพ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้

อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีระดบั .05 และผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนดท่ี์มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทมีระดับการจดัการประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างจากผูใ้ช้บริการ

อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาเอก อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีผูใ้ช้บริการ

อินเทอร์เน็ตบรอดแบนดท่ี์มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท มีระดบัการจดัการประสบการณ์ดา้นผลิตภณัฑ์

นอ้ยกวา่ผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนดท่ี์มีระดบัการศึกษาปริญญาเอก 

     ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

     จากผลการวิจยัในเร่ือง “การจดัการประสบการณ์ลูกคา้ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในเขตกรุงเทพมหานคร” 

ดา้นประสบการณ์ผูใ้ชง้านท่ีเกิดข้ึนหลงัจากใช ้เป็นส่ิงท่ีควรปรับปรุงเป็นลาํดบัแรก ถึงแมจ้ะมีระดบัการจดัการ

ประสบการณ์จดัอยูใ่นเกณฑร์ะดบัดี แต่คะแนนเฉล่ียท่ีไดต้ํ่ากวา่ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 
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     1. ผูใ้หบ้ริการตอ้งตอบสนองส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการอย่างรวดเร็วและสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ ตอ้ง

ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีในการใชง้าน เพราะจะทาํใหเ้กิดการแนะนาํหรือบอกต่อ 

     2. ผูใ้ห้บริการตอ้งนาํเสนอขอ้มูลท่ีทนัสมยัและแจง้ผูใ้ช้บริการเม่ือมีบริการใหม่ๆ ท่ีเหมาะกบัผูใ้ช้อยู่เสมอ 

และควรมีมาตรการป้องกนัขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือขององคก์รใหม้ากข้ึน 

     3. ควรปรับปรุงเร่ืองการใหบ้ริการและคาํแนะนาํท่ีดีแก่ผูใ้ชบ้ริการ เพราะถา้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บการบริการท่ีดีแลว้ 

ผูใ้ชบ้ริการกจ็ะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการและไม่มีเหตุท่ีจะเปล่ียนไปใชผู้ใ้หบ้ริการรายอ่ืน 

     4. ควรนาํเสนอขอ้มูลต่างๆ ท่ีดีท่ีสุดและตอ้งดีกวา่ผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนๆ 
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจยัด้านรูปแบบ     

การดาํเนินชีวติ พฤตกิรรมการซ้ือและการใช้ผลติภณัฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร 

Segmentation of female consumers in Bangkok area by  lifestyles ,           

purchase behaviors  and usage behaviors of herbal bar soaps 

นิศารัตน์ เบ็ญพาด0

1 และ ปราณ ีเอีย่มละออภักดี1 2 

Nisarat Benpad and Pranee Eamlaorpakdee  
 

บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการซ้ือและการใช้ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน

สมุนไพรของผูบ้ริโภค และเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค โดยใชปั้จจยัดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวิต พฤติกรรมการซ้ือ

และการใช้ผลิตภณัฑ์สบู่กอ้นสมุนไพรของผูบ้ริโภค โดยการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณท่ีเก็บขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงจาํนวน 200 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การแบ่งกลุ่มตัวอย่างโดยวิธี Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis การวิเคราะห์ความ

แตกต่างของแต่ละกลุ่ม ด้วยวิธี One way ANOVA การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธี Chi-square และ Multiple 

Correspondence Analysis ผลการศึกษาพบว่ามีรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีใส่ใจในสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว และ

สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพรได ้ 3 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่ม 1 กลุ่มเช่ือใจพนกังานขาย เป็นกลุ่มท่ีใช้

สบู่ก้อนสมุนไพรเพราะพนักงานขาย กลุ่ม 2 กลุ่มพิถีพิถันในการซ้ือ ท่ีให้ความสําคัญตั้ งแต่การอ่านฉลาก 

ส่วนประกอบ ตรารับรองมาตรฐาน และดูวนั เดือน ปีท่ีผลิต วนัหมดอายุก่อนการซ้ือทุกคร้ัง กลุ่ม 3 กลุ่มใส่ใจดูแล

ผิวพรรณดีเลิศ ใหค้วามสาํคญัในทุกดา้น  

คาํสาํคัญ: สบู่ก้อนสมนุไพร, รูปแบบการดาํเนินชีวิต , พฤติกรรมการซ้ือ, พฤติกรรมการใช้ 

Abstract 

This research aimed at studying  lifestyles, purchase behaviors and usage behaviors of herbal bar soap consumers, and 

studying consumer segmentation based on lifestyle, purchase behaviors and usage behaviors of herbal bar soap 

consumers. This quantitative research used a questionnaire to collect data from a female sample group of 200 

participants. Data analysis included a frequency, percentage, mean, standard deviation, sample segmentation using 

hierarchical and k-means cluster analysis, then analyzed the difference between these groups by the one-way ANOVA, 

relationship analysis using Chi-square and multiple correspondence analysis. The results show that there is a lifestyle 

that is attentive to the health of family members. There are 3 groups of consumer. The first group titled "Trust 

Salesperson" started trialing herbal bar soaps because of salespersons. The second group namely "Careful Purchaser" 

paid attention to reading a label, including ingredients and certification, to checking manufacturing and expiry date 

prior to purchasing every time. The last group called "Skin Care Taker" paid attention to every aspect of a product. 

Keywords: Herb Bar Soap, Lifestyle, Purchase behavior, Usage behavior 
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1. บทนํา 

 

     ในปัจจุบันพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับเร่ืองของสุขภาพและความปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึน 

โดยเฉพาะการใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัสุขภาพผิวและความงาม เพราะทุกวนัน้ีผิวตอ้งเผชิญกบัมลพิษในอากาศทั้งฝุ่ น

ละอองท่ีมีมากข้ึน เช้ือแบคทีเรีย ท่อไอเสีย หรือแมแ้ต่อากาศท่ีร้อนอบอา้ว (นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, 2557) ซ่ึง

เป็นตวัการหลกัในการทาํร้ายผิวพรรณ ทาํใหผู้บ้ริโภคหนัมาดูแลเอาใจใส่ผิวพรรณมากข้ึน  โดยหนัมาใชผ้ลิตภณัฑ์

ท่ีผลิตจากธรรมชาติมากข้ึนตามกระแสนิยม โดยเฉพาะกระแสการใชผ้ลิตภณัฑจ์ากสมุนไพรท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยม ท่ี

นาํสมุนไพรมาใช้เป็นองค์ประกอบในการผลิต เพ่ือบาํรุงผิวพรรณให้มีสุขภาพดี ปลอดภยั ไร้สารปรุงแต่งจาก

สารเคมีสังเคราะห์ เช่น สบู่สมุนไพร ซ่ึงจากขอ้มูลช่วงปี พ.ศ.2555-2557 พบว่าส่วนแบ่งตลาดสบู่กอ้นมีแนวโนม้

การเติบโตเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีในปี 2557 สบู่กอ้นสมุนไพรมีมูลค่าส่วนแบ่งทางการตลาดสูงถึงร้อยละ 33 (บี

เจซี, มีนาคม 2558) ซ่ึงมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงกว่าสบู่กลุ่มอ่ืน  แต่เน่ืองจากสบู่กอ้นสมุนไพรเป็นผลิตภณัฑ์ท่ี

ผูบ้ริโภคไม่ไดย้ึดติดกบัตราสินคา้ เพราะสามารถใชท้ดแทนกนัได ้โดยสบู่ทุกยี่หอ้สามารถใชท้าํความสะอาดผิว

กายไดเ้ช่นเดียวกนัหมด ประกอบกบัตน้ทุนการผลิตท่ีไม่สูงมาก จึงเป็นช่องทางท่ีทาํใหผู้ผ้ลิตรายใหม่ๆสามารถเขา้

สู่ตลาดไดง่้าย จึงถือไดว้่าเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัในตลาดค่อนขา้งรุนแรง ทาํใหผู้วิ้จยัตอ้งมีการศึกษารูปแบบการ

ดาํเนินชีวิต พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือและการใชผ้ลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพรก่อนวา่มีแนวโนม้อยา่งไร เพ่ือเป็น

แนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพร ใหมี้ความแตกต่างและโดดเด่นไปจากคู่แข่ง  

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

     1.  เพ่ือศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิต พฤติกรรมการซ้ือและการใชผ้ลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพรของผูบ้ริโภค 

     2.  เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจยัด้าน

รูปแบบการดาํเนินชีวิต พฤติกรรมการซ้ือและการใชผ้ลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพร 

ประโยชน์ของการศึกษา 

     1. เพ่ือนาํผลการศึกษาลกัษณะของรูปแบบการดาํเนินชีวิต พฤติกรรมการซ้ือ และการใช้ผลิตภณัฑ์สบู่กอ้น

สมุนไพรของผูบ้ริโภคมาใชใ้นการวางแผนพฒันาผลิตภณัฑด์า้นส่วนประสมทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบ

การดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     2. เพ่ือนาํผลการแบ่งกลุ่มของผูบ้ริโภคไปใชป้ระโยชนใ์นการกาํหนดการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) 

การกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (Market Targeting) และตาํแหน่งทางการตลาด (Market Positioning) ท่ีมีลกัษณะ

แตกต่างกนั 

 

 2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

ทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัการวจิยั 

     ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2550: 35) ไดใ้ห้ความหมายของการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้่า เป็นการ

คน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพ่ือท่ีจะทราบถึงความตอ้งการ พฤติกรรมการซ้ือ 

การใช ้การเลือกใชบ้ริการ แนวคิดหรือประสบการณ์ท่ีจะทาํให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ คาํตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นกัการ
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ตลาดสามารถกาํหนดกลยุทธการตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้กบั

ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม คาํถามท่ีใชใ้นการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6W และ 1H ดงัน้ี 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นคาํถามเพ่ือทราบลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีซ้ือผลิตภณัฑ ์

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?)  เป็นคาํถามเก่ียวกับส่ิงท่ีผูบ้ริโภคต้องการจะซ้ือ 

ตอ้งการคุณค่าอะไรจากผลิตภณัฑ ์คุณสมบติัท่ีใชใ้นการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์รวมถึงความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์

3. ทําไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เป็นวตัถุประสงค์ในการซ้ือ (Objectives) เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของตนทั้งทางดา้นร่างกายและจิตวิทยา ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ  

4. ใค รมี ส่ วน ร่วม ใน การตัด สิ น ใจ ซ้ื อ  (Who participates in the buying?)  บ ท บ าท ขอ งกลุ่ม ต่ างๆ 

(Organization) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ และผูใ้ช ้

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?)  เป็นการถามเพ่ือตอ้งการทราบถึงโอกาสในการซ้ือ

ผลิตภณัฑ ์(Occasions) เช่น ช่วงเดือนใด เทศกาลวนัสาํคญั ช่วงโอกาสพิเศษหรือวนัพิเศษ 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?)  เป็นคาํถามท่ีตอ้งการทราบถึงสถานท่ีท่ีลูกคา้นิยม

เขา้ไปเลือกซ้ือ เช่น ซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือใกลบ้า้น ซ้ือจากหา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 

7. ผูบ้ริโภคซ้ือย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นคาํถามท่ีทราบถึงขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ เช่น 

การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

     Kotler (2000: 168)  ไดก้ล่าวว่า รูปแบบการดาํเนินชีวิตของบุคคลหน่ึงๆ คือ รูปแบบการดาํเนินชีวิตในโลกท่ี

แสดงออกมาในรูปของกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ของบุคคลนั้นๆ 

โดยรูปแบบการดาํเนินชีวิตจะแสดงออกถึง “ตวับุคคลนั้นๆ” 

     อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550: 285) อธิบายว่าการวิเคราะห์ทางจิตนิสัย (Psychographic Analysis) เป็นเทคนิคท่ี

นกัวิจยัใชเ้พ่ือวดัรูปแบบของการใชชี้วิต คาํท่ีใชแ้ทนกนัคือ AIO ซ่ึงหมายถึง การวดักิจกรรม (Activities)    ความ

สนใจ (Interest) และความคิดเห็น (Opinions) โดยใหร้ายละเอียดของ AIO ไวด้งัน้ี 

     A คือ กิจกรรมซ่ึงหมายถึงปฏิกิริยาท่ีแสดงออก เช่น การดูโทรทศัน ์การจ่ายของในร้านคา้  

     I  คือ ความสนใจท่ีเป็นความสนใจในเร่ืองราวเหตุการณ์ หรือวตัถุโดยมีระดบัของความต่ืนเตน้ท่ีเกิดข้ึน 

     O คือ ความคิดเห็น ในรูปแบบคาํพูดหรือเขียน “ตอบ” ท่ีบุคคลตอบต่อสถานการณ์ท่ีกระตุน้ใหมี้การถามคาํถาม 

ความคิดเห็น และการประเมินค่า เช่น ความเช่ือเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  

     กรอบแนวความคิด ในการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพรในเขตกรุงเทพมหานคร ไดมี้

การกาํหนดกรอบแนวคิดสาํหรับการศึกษาไวด้งัน้ี 

     ประชากรที่ศึกษา ผูบ้ริโภคเพศหญิง อายุ 18 ปีข้ึนไปอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซ้ือและใช้

สบู่กอ้นสมุนไพรมาก่อน 

     ตวัแปรที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

1. รูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) ใชเ้ทคนิควิธี AIO (ระดบัความเห็นดว้ย) 

2. พฤติกรรมการซ้ือใชแ้นวทาง 5W1H     3. พฤติกรรมการใช ้ใชแ้นวทาง 5W1H  

What : คุณสมบติัของการเลือกซ้ือ   What : ใชคู่้กบัอะไร 
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Why : ทาํไมบางคนยงัไม่สนใจซ้ือ   Why : อุปสรรคท่ีทาํใหห้ยดุใช ้

Who Participate : ผูมี้ส่วนร่วมในการซ้ือ  Who Participate: ผูมี้อิทธิพลในการใช ้

When : โอกาสในการซ้ือ    When : โอกาสในการใช ้  

Where : สถานท่ีซ้ือ    Where : สถานท่ีใช ้   

 How : ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ   How : วิธีใชอ้ยา่งไร 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี ้คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือและใชส้บู่กอ้นสมุนไพรในเขตกรุงเทพมหานคร เฉพาะ

เพศหญิง อายุ 18 ปีข้ึนไป ซ่ึงมีจาํนวนประชากรประมาณ 395,497 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน จาํนวน

ประชากรแยกรายอาย ุจงัหวดักรุงเทพมหานคร 2558) 

     กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา  ได้แก่ ผูบ้ริโภคเพศหญิง อายุ 18 ปีข้ึนไปอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครมี

พฤติกรรมการซ้ือและใชส้บู่กอ้นสมุนไพรมาก่อน  จาํนวน 200 ตวัอย่าง (จากวิธีของ Krejcie and Morgan (1970) 

ซ่ึงจาํนวนประชากรตั้งแต่ 100,000 คนข้ึนไป ใชร้ะดบัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% และมีความคลาดเคล่ือนเท่ากบั   

± 5 ต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง 384 ตัวอย่าง แต่เน่ืองด้วยจาํนวนตัวอย่างท่ีกําหนดไวส้ามารถเก็บแบบสอบถามได้

ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มย่อยไดใ้นจาํนวนท่ีเพียงพอ จึงขอลดจาํนวนกลุ่มตวัอย่างลงเหลือ 200 ตวัอย่าง โดย

ระบุค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ี ±6.93% 

     เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วน

บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (เชิงลกัษณะ) ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูต้อบ

แบบสอบถาม(เชิงปริมาณ)  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลด้านพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน

สมุนไพร (เชิงลกัษณะและเชิงปริมาณ)  ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑส์บู่

กอ้นสมุนไพร (เชิงปริมาณ)    

     การเก็บรวบรวมข้อมูล อาศยัวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 เลือก

ตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) ซ่ึงผูวิ้จัยไดเ้ลือกกรอบการสุ่ม (Sampling Frame) ในหมวด

สถานท่ีจดัจาํหน่ายสินคา้ และหมวดสถานศึกษา ขั้นท่ี 2 เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสุ่ม (Random Sampling) ในสถานท่ี

จดัจาํหน่ายสินคา้  ไดแ้ก่  ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน ห้างสรรพสินคา้ เดอะมอลล ์ บ๊ิกซี 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เทสโก ้โลตสั ร้านขายสมุนไพรท่ีมีสาขา  ร้านขายสมุนไพรท่ีไม่มีสาขา ส่วนสถานศึกษา ไดแ้ก่ 

มหาวิทยาลยัรัฐบาล มหาวิทยาลยัเอกชน และ วิทยาลยัเอกชน  

     การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใชค่้าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแบ่งกลุ่มตวัอย่างโดยวิธี 

Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis การวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม ดว้ยวิธี One Way ANOVA 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของข้อมูลส่วนบุคคลและขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการซ้ือดว้ยวิธี Chi-square และ การ

วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ดว้ยวิธี Multiple Correspondence Analysis 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     เม่ือวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี Hierarchical และ K-Means พบว่า สามารถแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกได้เป็น 3 

กลุ่ม คือ กลุ่มย่อยท่ี 1 มีจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 กลุ่มย่อยท่ี 2 มีจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 

68 คน คิดเป็นร้อยละ 34 กลุ่มยอ่ยท่ี 3 มีจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 109 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง

ทั้งหมด 200 คน  การวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มย่อยดว้ยวิธี One Way ANOVA เพ่ือวิเคราะห์ความ

แตกต่างระหวา่งกลุ่มในแต่ละตวัแปรท่ีระดบันยัสาํคญั (Sig) 0.05 ดงัน้ี  

     1. รูปแบบการดําเนินชีวิต  พบว่า กลุ่มย่อยท่ี 1 ไม่ค่อยให้ความสําคญักบัรูปแบบการดาํเนินชีวิตดา้นกิจกรรม 

ความสนใจ และความคิดเห็นในทุกๆเร่ือง  โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่มย่อยท่ี 2 ให้

ความสาํคญัดา้นกิจกรรมในเร่ืองการอ่านฉลากบนบรรจุภณัฑท่ี์บอกส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์และการทาครีม

กนัแดดก่อนออกจากบา้นทุกคร้ังเสมอ ดา้นความสนใจใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการสนใจทดลองใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุง

ผิวท่ีออกใหม่ การใส่ใจในสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว การสนใจเคร่ืองสาํอางท่ีมีส่วนผสมจากสมุนไพรไทย 

การสนใจในวิธีการดูแลผิวหนา้ให้ดูอ่อนเยาว ์และการใส่ใจดูแลผิวพรรณเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ของตวัเองให้ดูดี 

ดา้นความคิดเห็นใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการยินดีท่ีจะจ่ายแพงข้ึน ถา้ผลิตภณัฑน์ั้นมีความปลอดภยัต่อสุขภาพ ความ

งามในปัจจุบนัเป็นเร่ืองท่ีผูห้ญิงควรใหค้วามสาํคญัมากข้ึน และการใชส้มุนไพรเพ่ือความงามมีผลขา้งเคียงนอ้ยกว่า

การใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากสารเคมี กลุ่มย่อยท่ี 3 จะให้ความสําคญักบัรูปแบบการดาํเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม ความ

สนใจ และความคิดเห็นในทุกๆ เร่ือง โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

     2. พฤติกรรมการซ้ือ ด้านคุณสมบัติที่ใช้ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร พบว่า กลุ่มย่อยท่ี 1 ไม่ค่อย

ใหค้วามสาํคญักบัดา้นคุณสมบติัท่ีใชใ้นการเลือกซ้ือทุกๆ เร่ือง กลุ่มยอ่ยท่ี 2 ใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองการผสมสครับท่ี

ผลิตจากสมุนไพร  เป็นผลิตภณัฑท่ี์ช่วยทาํใหผ้ิวขาวข้ึน มีตรารับรองมาตรฐานจากองคก์ารอาหารและยา (อย.) กลุ่ม

ยอ่ยท่ี 3 ใหค้วามสาํคญักบัคุณสมบติัท่ีใชใ้นการเลือกซ้ือในทุกเร่ืองโดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ด้านลูกค้าที่ยังไม่สนใจซ้ือผลติภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร พบวา่ กลุ่มย่อยท่ี 1 และ กลุ่มย่อยท่ี 2 ไม่ค่อยใหค้วามสาํคญั

กบัลูกคา้ท่ียงัไม่สนใจซ้ือในทุกเร่ือง โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่มยอ่ยท่ี 3 ให้

ความสาํคญักบัลูกคา้ท่ียงัไม่สนใจซ้ือในทุกเร่ือง โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ด้านผู้มส่ีวนร่วมในการซ้ือผลติภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร พบวา่ กลุ่มยอ่ยท่ี 1 ไม่ค่อยใหค้วามสาํคญักบัผูมี้ส่วนร่วมใน

การซ้ือ ในทุกเร่ือง โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่มย่อยท่ี 2 ให้ความสําคญักบัเร่ืองการ

ตดัสินใจซ้ือสบู่กอ้นสมุนไพรดว้ยตัวเองและในยี่ห้อท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองผิวคอยให้คาํแนะนํา กลุ่มย่อยท่ี 3 ให้

ความสาํคญักบัผูมี้ส่วนร่วมในการซ้ือในทุกเร่ือง โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ด้านโอกาสในการซ้ือผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร พบว่า กลุ่มย่อยท่ี 1 ไม่ค่อยให้ความสําคญัดา้นโอกาสในการซ้ือ

ในทุกเร่ือง โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่มยอ่ยท่ี 2 ใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองการซ้ือสบู่กอ้น

สมุนไพรในคร้ังต่อไปอีก เม่ือทดลองใชแ้ลว้เห็นผลชดัเจน กลุ่มยอ่ยท่ี 3 ใหค้วามสาํคญัดา้นโอกาสในการซ้ือในทุก

เร่ือง โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 
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ด้านสถานที่ซ้ือผลติภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร พบว่า กลุ่มยอ่ยท่ี 1 และกลุ่มย่อยท่ี 2 ไม่ค่อยใหค้วามสาํคญักบัสถานท่ี

ซ้ือ  โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่มย่อยท่ี 3 ใหค้วามสาํคญักบัสถานท่ีซ้ือในทุกเร่ือง โดย

มีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ด้านขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร พบว่า กลุ่มย่อยท่ี 1 ไม่ค่อยให้ความสําคญักบัขั้นตอน

ในการตดัสินใจซ้ือ โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่มย่อยท่ี 2 ให้ความสาํคญักบัเร่ืองการดู

วนั เดือน ปีท่ีผลิต และวนัหมดอายุก่อนการตดัสินใจซ้ือทุกคร้ัง กลุ่มย่อยท่ี 3 ให้ความสําคญักบัขั้นตอนในการ

ตดัสินใจซ้ือในทุกเร่ือง โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

     3. พฤติกรรมการใช้ ด้านผลิตภัณฑ์ที่ใช้คู่กับสบู่ก้อนสมุนไพร พบว่า กลุ่มย่อยท่ี 1 และกลุ่มย่อยท่ี 2 ไม่ค่อยให้

ความสาํคญักบัผลิตภณัฑท่ี์ใชคู่้กบัสบู่กอ้นสมุนไพร มีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่มย่อยท่ี 3 

ใหค้วามสาํคญักบัผลิตภณัฑท่ี์ใชคู่้กบัสบู่กอ้นสมุนไพรในทุกขอ้  โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ด้านอุปสรรคที่ทําให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร พบว่า กลุ่มย่อยท่ี 1 และกลุ่มย่อยท่ี 2 ไม่ค่อยให้

ความสําคัญกบัอุปสรรคท่ีทาํให้หยุดใช้ โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมทุกข้อ กลุ่มย่อยท่ี 3 ให้

ความสาํคญักบัอุปสรรคท่ีทาํใหห้ยดุใชใ้นทุกเร่ือง โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ด้านผู้มีอิทธิพลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร พบว่า กลุ่มย่อยท่ี 1 ให้ความสําคญัในเร่ืองการใช้สบู่กอ้น

สมุนไพรเพราะพนกังานขาย โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม กลุ่มย่อยท่ี 2 ไม่ค่อยใหค้วามสาํคญักบั

ผูมี้อิทธิพลในการใช้ทุกข้อ โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวม กลุ่มย่อยท่ี 3 ให้ความสําคัญกับผูมี้

อิทธิพลในการใชทุ้กขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ด้านโอกาสในการใช้ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร พบว่า กลุ่มย่อยท่ี 1 และกลุ่มย่อยท่ี 2 ไม่ค่อยให้ความสําคญักบั

โอกาสในการใช้ในทุกขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่มย่อยท่ี 3 ให้ความสําคญักบั

โอกาสในการใชใ้นทุกขอ้โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ด้านสถานที่ใช้ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร พบว่า กลุ่มย่อยท่ี 1 ไม่ค่อยให้ความสําคญัดา้นสถานท่ีใชลิ้ตภณัฑ์สบู่

กอ้นสมุนไพรในทุกขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่มยอ่ยท่ี 2 ใหค้วามสาํคญักบัการใช้

สบู่กอ้นสมุนไพรท่ีบา้น กลุ่มย่อยท่ี 3 ให้ความสําคญักบัสถานท่ีใชใ้นทุกขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสูงกว่า

ค่าเฉล่ียรวม 

ด้านวธีิการใช้ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร พบว่า กลุ่มย่อยท่ี 1 และกลุ่มย่อยท่ี 2 ไม่ค่อยใหค้วามสาํคญักบัวิธีการใช้

ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพรในทุกเร่ือง โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมทุกข้อ กลุ่มย่อยท่ี 3 ให้

ความสาํคญักบัวิธีการใชผ้ลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพรในทุกเร่ือง โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

     วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือเชิงลกัษณะของผูบ้ริโภคทั้ง 3 กลุ่ม 

โดยวิธี Chi-Square พบว่าขอ้คาํถามท่ีมีระดบันยัสาํคญันอ้ยกว่า 0.05 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มยอ่ยท่ีแบ่งได ้ไดแ้ก่  

จาํนวนผลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพรท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง และค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพรต่อคร้ัง 

อภิปรายผลด้านประชากรศาสตร์ รูปแบบการดาํเนินชีวติ พฤตกิรรมการซ้ือและการใช้ผลติภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร   

     กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 26-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได ้10,000-20,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของธนากร 

จิรยาภากร (2558) ในการเลือกผลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของมะขาม ท่ีมีกล่ินเฉพาะตวัสมุนไพร มี
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ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพร 1 เดือนต่อคร้ัง มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ัง 51-100 บาท จาํนวนท่ีซ้ือ

ในแต่ละคร้ังนอ้ยกว่า 2 ช้ิน  ซ่ึงสอดคลอ้งผลการศึกษาของสิริกร ศิริอางค ์(2557) แต่ท่ีไม่สอดคลอ้ง คือ ค่าใชจ่้าย

ในการซ้ือจะอยูใ่นราคาตํ่ากวา่ 40 บาท  ดา้นคุณสมบติัท่ีใชใ้นการเลือกซ้ือผลิตภณัฑต์อ้งมีตรารับรองมาตรฐานจาก 

อย. รองลงมาคือ เป็นผลิตภณัฑท่ี์ช่วยทาํใหผ้ิวขาวข้ึน และเน้ือฟองสบู่สามารถลา้งออกไดง่้าย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของวฒันา อภิวงศ์โสภณ (2556) ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการซ้ือส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสบู่กอ้น

สมุนไพรดว้ยตวัเอง รองลงมาคือตดัสินใจซ้ือตามยี่หอ้ท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองผิวคอยใหค้าํแนะนาํ และตดัสินใจซ้ือตาม

คาํแนะนาํของคนในครอบครัว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของธนากร จิรยาภากร (2558) ดา้นโอกาสในการซ้ือ

ส่วนใหญ่จะซ้ือเน่ืองจากทดลองใชแ้ลว้เห็นผลชดัเจน จึงซ้ือในคร้ังต่อไปอีก รองลงมาคือ เม่ือมีการลดราคาลงตํ่า

กว่าราคาท่ีติดอยู่บนฉลากอยา่งนอ้ย 10% และเม่ือมีการขายเป็นแพค็ 4 กอ้นรวมกนัในราคาประหยดั ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับผลการศึกษาของณัฐภรณ์ สุนทรเวช (2556) ด้านสถานท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะซ้ือผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน

สมุนไพรในร้านคา้ท่ีมีสบู่กอ้นสมุนไพรใหเ้ลือกหลากหลายสูตร ซ่ึงสอดคลอ้งผลการศึกษาของจงรัก ชินเกลา้กาํจร 

(2554) ด้านขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือส่วนใหญ่จะดูวนั เดือน ปีท่ีผลิต และวนัหมดอายุก่อนการซ้ือทุกคร้ัง 

รองลงมาคือ การอ่านรีวิวขอ้ดี ขอ้เสียของสบู่กอ้นสมุนไพรบนส่ือออนไลน์ก่อนตดัสินใจซ้ือ และการเปรียบเทียบ

ราคาสบู่กอ้นสมุนไพรก่อนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งผลการศึกษาของ สิริกร ศิริอางค ์(2557) ดา้นอุปสรรคท่ี

ทาํใหห้ยดุใชส้บู่กอ้นสมุนไพร  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะหยุดใชส้บู่กอ้นสมุนไพรหลงัจากท่ีเกิดอาการคนัมากท่ีสุด 

ซ่ึงสอดคลอ้งผลการศึกษาของสิริกร ศิริอางค์ (2557) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัดา้น

ผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด โดยผลิตภณัฑจ์ะตอ้งใชแ้ลว้ไม่เกิดการแพ ้ดา้นผูมี้อิทธิพลต่อการใชส่้วนใหญ่จะเป็นคนซ้ือสบู่

กอ้นสมุนไพรใหก้บัคนในครอบครัวไดใ้ช ้รองลงมาคือ จะใชส้บู่กอ้นสมุนไพรกต่็อเม่ือมีการนาํสบู่กอ้นสมุนไพร

มาสาธิตใชก้บัตวัเองก่อน และมกัใชส้บู่กอ้นสมุนไพรยี่ห้อเดียวกบัเพ่ือน ดา้นโอกาสในการใชผ้ลิตภณัฑส์บู่กอ้น

สมุนไพร ส่วนใหญ่จะใชส้บู่กอ้นสมุนไพรทั้งเชา้-เยน็เป็นประจาํทุกวนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของธนากร 

จิรยาภากร (2558) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับการใช้สบู่ก้อนเพ่ือความสวยงามตาม

คาํแนะนาํของญาติหรือเพ่ือนมากท่ีสุด  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

สรุปผลการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ รูปแบบการดาํเนินชีวติ พฤตกิรรมการซ้ือและการใช้สบู่ก้อนสมุนไพร 

จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีอายุอยู่ระหว่าง 26-

30 ปี จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด/หย่าร้างจาํนวน 138 คน คิดเป็น   ร้อยละ 69 

การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 62 ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 

จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 59 มีรายไดต่้อเดือนประมาณ 10,000-20,000 บาท จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36

โดยซ้ือผลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของมะขามมากท่ีสุด จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และจะ

เลือกผลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพรท่ีมีกล่ินเฉพาะตวัสมุนไพรมากท่ีสุด จาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 54 ความถ่ีใน

การซ้ือผลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพร 1 เดือน/คร้ัง จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 ค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑ์

สบู่ก้อนสมุนไพรต่อคร้ัง อยู่ท่ี 51-100 บาท จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43  จาํนวนท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน
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สมุนไพรในแต่ละคร้ังนอ้ยกว่า 2 ช้ิน จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50   รูปแบบการดาํเนินชีวิตดา้นกิจกรรม ส่วน

ใหญ่จะให้ความสําคญักบัการอ่านฉลากบนบรรจุภณัฑท่ี์บอกส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 

ดา้นความสนใจ ส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักบัการใส่ใจในสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.17 ดา้นความคิดเห็น ส่วนใหญ่ความงามในปัจจุบนัเป็นเร่ืองท่ีผูห้ญิงควรใหค้วามสาํคญัมากข้ึน มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.09   ดา้นคุณสมบติัท่ีใชใ้นการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่กอ้นสมุนไพร ส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักบัการ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มีตรารับรองมาตรฐานจากองคก์ารอาหารและยา (อย.) เท่านั้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 ดา้นลูกคา้

ท่ียงัไม่สนใจซ้ือผลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพร ส่วนใหญ่จะไม่ซ้ือ เพราะมีการกล่าวอา้งสรรพคุณเกินความเป็นจริง มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการซ้ือ ส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัในการตดัสินใจซ้ือสบู่กอ้นสมุนไพร

ดว้ยตวัเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 ดา้นโอกาสในการซ้ือ ส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญักบัการซ้ือในคร้ังต่อไปอีก เม่ือ

ทดลองใชแ้ลว้เห็นผลชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 ดา้นสถานท่ีซ้ือส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญักบัการซ้ือผลิตภณัฑ์

สบู่กอ้นสมุนไพรในร้านคา้ท่ีมีสบู่กอ้นสมุนไพรใหเ้ลือกหลากหลายสูตร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 ดา้นขั้นตอนในการ

ตดัสินใจซ้ือส่วนใหญ่จะให้ความสาํคญักบัการดูวนั เดือน ปีท่ีผลิต และวนัหมดอายุก่อนการซ้ือสบู่กอ้นสมุนไพร

ทุกคร้ัง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 ดา้นผลิตภณัฑท่ี์ใชคู่้กบัผลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพรส่วนใหญ่จะใชคู่้กบัใยขดัผิว 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 ดา้นอุปสรรคท่ีทาํใหห้ยุดใชส่้วนใหญ่จะหยุดใชห้ลงัจากเกิดอาการคนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 

ดา้นผูมี้อิทธิพลต่อการใชส่้วนใหญ่จะเป็นคนซ้ือสบู่กอ้นสมุนไพรใหค้นในครอบครัวไดใ้ช ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 

ดา้นโอกาสในการใช้ส่วนใหญ่จะใช้สบู่กอ้นสมุนไพรทั้ งเช้า-เย็นเป็นประจาํทุกวนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 ดา้น

สถานท่ีใชส่้วนใหญ่จะใชส้บู่กอ้นสมุนไพรท่ีบา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 ดา้นวิธีการใช ้ส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญั

กบัการทาํความสะอาดสบู่กอ้นสมุนไพรก่อนการใช ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 

สรุปผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคผลติภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร มทีั้งหมด 3 กลุ่มดงันี ้

     กลุ่มที่ 1 กลุ่มเช่ือใจพนักงานขาย  พบว่าในแต่ละคร้ังจะซ้ือผลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพรในจาํนวนท่ีนอ้ยกว่า 2 

ช้ิน  และมีค่าใช้จ่ายในการซ้ือผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพรต่อคร้ังประมาณ 51-100 บาท ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะให้

ความสาํคญัในเร่ืองของผูมี้อิทธิพลในการใชผ้ลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพร คือ พนกังานขาย  

     กลุ่มที่ 2 กลุ่มพิถีพิถนัในการซ้ือ พบว่าในแต่ละคร้ังจะซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่กอ้นสมุนไพรในจาํนวน 2-4 ช้ิน มี

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑต่์อคร้ังประมาณ 51-100 บาท กลุ่มตวัอย่างน้ีจะให้ความสําคญักบัการอ่านฉลากบน

บรรจุภณัฑท่ี์บอกส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์การทาครีมกนัแดดก่อนออกจากบา้นทุกคร้ัง การใส่ใจสุขภาพของ

สมาชิกในครอบครัวและการดูแลผิวพรรณ การสนใจเคร่ืองสาํอางสมุนไพรไทย การดูแลผิวหนา้ใหดู้อ่อนเยาว ์การ

ยินดีท่ีจะจ่ายแพงข้ึน ถา้ผลิตภณัฑ์นั้นมีความปลอดภยั  ความงามในปัจจุบนัเป็นเร่ืองท่ีผูห้ญิงควรให้ความสําคญั

มากข้ึน และการใชส้มุนไพรเพ่ือความงามมีผลขา้งเคียงนอ้ยกว่าผลิตภณัฑจ์ากสารเคมี ดา้นคุณสมบติัท่ีใชใ้นการ

เลือกซ้ือ คือ การผสมสครับท่ีผลิตจากสมุนไพร เป็นผลิตภณัฑท่ี์ช่วยทาํใหผ้วิขาวข้ึน มีตรารับรองมาตรฐาน อย. ผูมี้

ส่วนร่วมในการซ้ือคือตวัเอง การตดัสินใจซ้ือสบู่กอ้นสมุนไพรของยี่หอ้ท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองผิวคอยใหค้าํแนะนาํ มี

โอกาสในการซ้ือคร้ังต่อไปอีก เม่ือทดลองใชแ้ลว้เห็นผลชดัเจน ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือจะดูวนั เดือน ปีท่ีผลิต 

และวนัหมดอายกุ่อนทุกคร้ัง สถานท่ีใชส้บู่กอ้นสมุนไพรจะใชบ้า้น 

     กลุ่มที่ 3 กลุ่มใส่ใจดูแลผิวพรรณดีเลิศ พบว่าในแต่ละคร้ังจะซ้ือผลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพรในจาํนวน 2-4 ช้ิน  

และมีค่าใช้จ่ายในการซ้ือผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพรต่อคร้ังประมาณ 51-100 บาท  ผู ้บริโภคกลุ่มน้ีจะให้



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชีคร้ังท่ี 5                                                                    824 

 

ความสําคญัในทุกเร่ือง ตั้งแต่ปัจจยัดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวิต พฤติกรรมการซ้ือและการใช้ผลิตภณัฑ์สบู่กอ้น

สมุนไพร 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ังนี ้

     ส่วนตลาดที่ 1 กลุ่มเช่ือใจพนักงานขาย กลุ่มน้ีจะให้ความสําคญักบัการใชผ้ลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพร เพราะ

พนกังานขาย ดงันั้นการวางแผนกลยทุธ์ในกลุ่มน้ีจะเนน้กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาดโดยจะใชพ้นกังานขายในการ

ส่ือสารใหเ้กิดการรับรู้ การจดจาํ และการสร้างความภคัดีในตราสินคา้ 

    ส่วนตลาดที่ 2 กลุ่มพิถีพิถันในการซ้ือ กลุ่มน้ีจะมีความละเอียด พิถีพิถนัในการซ้ือ จึงตอ้งเนน้ท่ีตวัผลิตภณัฑใ์น

ส่วนของบรรจุภณัฑท่ี์จะตอ้งมีเคร่ืองหมาย อย. มีการแสดงรายละเอียดของส่วนประกอบ วิธีการใช ้คาํแนะนาํ คาํ

เตือน มีการแสดงรายละเอียด วนั เดือน ปีท่ีผลิต และวนัหมดอายุ เพ่ือทาํให้ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเกิดความมัน่ใจใน

คุณภาพของตวัสินคา้  

     ส่วนตลาดที่ 3 กลุ่มใส่ใจดูแลผิวพรรณดีเลิศ เป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัท่ีให้ความสําคญัทุกเร่ืองจึงกาํหนด

ส่วนประสมทางการตลาด ดงัน้ี  

กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์เป็นสบู่กอ้นกลีเซอรีนท่ีทุกๆกอ้นจะมีการผสมสครับรําขา้วลงไป มีคุณสมบติัพิเศษ

ช่วยขดัเซลลผ์ิวท่ีตายให้หลุด มีหลากหลายสูตรใหลู้กคา้ไดเ้ลือกซ้ือ ดว้ยคุณค่าจากธรรมชาติและสมุนไพรไทย 

100% ท่ีปราศจากนํ้ าหอม ปลอดภยัไม่มีสารเคมีตกคา้ง สามารถลา้งออกไดง่้าย ดา้นบรรจุภณัฑ์จะใช้เป็นกล่อง

กระดาษท่ีมีสีสนัสดใส มีตรา อย. และรายละเอียดส่วนประกอบบนฉลากชดัเจน   

กลยุทธ์ดา้นราคา จะใชก้ลยุทธ์ท่ีว่า “ราคาท่ีดีคือราคาท่ีผูบ้ริโภคพอใจ” โดยจะตั้งขายใหถู้กวา่ราคาตามฉลาก

อยา่งนอ้ย 10% ท่ีทาํการตั้งราคาขายอยูไ่ม่เกิน 100 บาทต่อกอ้น เพ่ือเป็นการกาํหนดราคาตามท่ีลูกคา้เตม็ใจจ่าย 

กลยุทธ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย จะเนน้การวางขายตามหา้งสรรพสินคา้ เช่น บ๊ิกซี เทสโก ้โลตสั เป็นตน้ 

ร้านสะดวกซ้ือ ร้านสมุนไพร  ร้านขายยา และการขายผา่นเวบ็ไซต ์ 

กลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ช่วงแรกจะสร้างการรับรู้ในผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ผา่นการโฆษณาทาง

ส่ือนิตยสารสาํหรับผูห้ญิง การโฆษณาทางส่ืออินเทอร์เน็ต มีการใชผู้เ้ช่ียวชาญเร่ืองผิวคอยใหค้าํแนะนาํนอกจากน้ี

ยงัมีการแสดงผลงานวิจยัอา้งอิงจากหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ เพ่ือสร้างน่าเช่ือถือให้กบั หลงัจากนั้นกระตุน้ความ

ตอ้งการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์โดยจะใชก้ารจดักิจกรรมพิเศษ การออกบูธแสดงสินคา้ และการแจกสินคา้ตวัอยา่ง  

ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1.  การวิจยัในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพียงอย่างเดียวซ่ึงอาจทาํใหเ้กิด

ขอ้บกพร่อง จึงควรมีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใชวิ้ธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  

2.  ควรศึกษาถึงทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อธุรกิจขายสินคา้ผ่านออนไลน์และการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านส่ือ

เครือข่ายสงัคมออนไลน ์(Social Network) เพ่ือทาํใหธุ้รกิจมียอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน และขยายฐานลูกคา้ทั้งผูซ้ื้อและผูใ้ช ้ 

3. ควรศึกษาถึงความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการซ้ือและการใชผ้ลิตภณัฑ์สบู่กอ้นสมุนไพร เพ่ือใชใ้น

การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละวางแผนทางการตลาด  
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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค ์เพ่ือประเมินการบริหารทุนมนุษย ์ของสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถาม Human Capital Management Survey ประเมินแรง

ขบัเคล่ือนการบริหารทุนมนุษย ์5 ดา้น คือ การปฏิบติัของผูน้าํ ความ ผูกพนัต่อองคก์ร การเขา้ถึงองคก์ร การสร้าง

ประโยชน์สูงสุดจากกาํลงัคน และ ความสามารถในการเรียนรู้ มีขอ้ ปฏิบติัย่อย 23 ขอ้ ใช้ Likert Scale 5 ระดบั

สอบถามบุคลากรสายสนับสนุน จาํนวน 136 คน ผลการศึกษา พบว่าคะแนนการบริหารทุนมนุษยว์ดัได ้76.26 

คะแนน จาก 100 คะแนน อยูใ่นเกณฑค์าบเสน้พอดี และผลจากการแยกวิเคราะห์ค่าคะแนนการบริหารทุนมนุษยว์ดั

จากบุคลากรท่ีมาจากสังกัดต่างๆ พบคะแนนการบริหารทุนมนุษยข์องบุคลากรท่ีมาว่าสังกัดคณะบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักงานวิทยาเขต ได ้80 คะแนน ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ระดบัดีพอเพียง ส่วนคะแนนการ

บริหารทุนมนุษยข์องบุคลากรจากสงักดั อยูใ่นเกณฑค์าบเสน้พอดี จึงควรหาแนวทางในการปรับปรุงต่อไป 
 
คาํสาํคัญ: การบริหารทุนมนุษย์, แรงขับเคล่ือนการบริหารทุนมนุษย์, บคุลากรสายสนับสนุน 
 

Abstract 

This study aimed to assess the Human Capital Management (HCM) of the supporting staffs of Rajamangala 

University of Technology Isan. HCM Survey questionnaire was used with 5 categories of HCM Drivers namely: 

leadership practices, employee engagement, knowledge accessibility, workforce optimization and organizational 

learning capacity, with 23 HCM practices and used Likert scale of 5 levels. There were  136 supporting staffs 

were request to evaluate the HCM. Results found that the HCM score was at marginal level with the score of 

76.26 from total of 100 score. This is mean that HMC of Organization  is need to be improved. When HCM score 

evaluation was conducted from different offices, it was found that the HCM score of combined group of staffs 

from Faculty of Management Science, Office of  IT and Central Campus Office was at adequate level. 

Keywords: Human Capital Management, Human Capital Management Drivers, Supporting Staff  
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1. บทนํา 

 

ความสําคัญของทุนมนุษย ์กล่าวคือ เป็นการสร้างมูลค่านําไปสู่การเพ่ิมศักยภาพบุคคล เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทาง

ผลผลิต ดงันั้นการลงทุนหรือเพ่ิมคุณค่าทุนมนุษยโ์ดยการศึกษาและการอบรมจากการใช้ความรู้และการดูแล

สุขภาพให้เกิดศกัยภาพท่ีมีคุณภาพก่อนก่อให้เกิดการเพ่ิมผลผลิตในดา้นนั้น ๆ และการบริหารจดัการเก่ียวกับ

ทรัพยากรมนุษย ์เป็นหนา้ท่ีหน่ึงขององคก์ร ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การวางแผน การสรรหาคดัเลือก กาํหนดค่าตอบแทน การ

ฝึกอบรมพฒันา การประเมินผลการปฏิบติังาน เพ่ือตอบสนองวตัถุประสงคข์ององคก์ร (กิตติภูมิ วิเศษศกัด์ิ, 2552)  

ปัจจุบนัการให้ความสําคญัต่อคนทาํงานในองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งไดพ้ฒันาไปสู่ระดบัสูงข้ึนไปอีกขั้นหน่ึง 

เม่ือเทคโนโลยีทนัสมยั กลยุทธ์การบริหารจดัการ และเงินทุน แต่ละองคก์รสามารถซ้ือหาไดไ้ม่แตกต่างกนั หากมี

เงินทุนไม่เพียงพอ แต่ทุนมนุษยไ์ม่ใช่ส่ิงท่ีจะหาซ้ือกันไดง่้าย ๆ ต้องใช้เวลาในการสร้าง พฒันา และรักษาให้

กา้วหนา้เติบใหญ่ไปพร้อมกบัองคก์ร (เชษฐชยั  วาทีสาธกกิจ, 2554 และ วรรณา วงษธ์ง, 2558)    

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกิดข้ึนตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 

2548 โดยท่ีมาตรา 36 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 บญัญติัใหส้ถานศึกษาของรัฐท่ีจดัการศึกษา 

ระดบัปริญญาเป็นนิติบุคคล เพ่ือใหส้ถานศึกษาของรัฐดาํเนินกิจการไดโ้ดยอิสระสามารถพฒันาระบบบริหาร และ

การจดัการท่ีเป็นของตนเอง มีความคล่องตวัมีเสรีภาพทางวิชาการและอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของสภามหาวิทยาลยั 

ดงันั้นสมควรจดัตั้งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล จาํนวน 9 แห่ง และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

เป็นหน่ึงในจาํนวนมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง โดยต่อยอดใหผู้ส้าํเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสใน

การศึกษาต่อดา้นวิชาชีพจนถึงระดบัปริญญา  เป็นมหาวิทยาลยัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณภาพชั้นนาํใน

ประเทศ ท่ีเนน้การผลิตนกัปฏิบติัดา้นวิชาชีพ เพ่ือพฒันาชุมชนและสังคมอย่างย ัง่ยืน ตอบสนองประชาคมอาเซียน 

(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น, 2559)  

ดังนั้น ผูศึ้กษาในฐานะท่ีเป็นบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เห็น

ความสําคญัเก่ียวกบัการเสริมสร้างประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย ์เพ่ือศกัยภาพขององค์กร ดว้ยตระหนักว่า 

บุคลากร คือ กาํลงัสําคญัขององค์กร โดยมุ่งส่งเสริมและพฒันาความรู้ ความสามารถ และการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของเจา้หน้าท่ีสายสนับสนุนทุกระดบั เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และเพ่ิมประสิทธิภาพในงาน รวมทั้ ง

โอกาสและความกา้วหนา้ในการทาํงาน (จีระ หงส์ลดารมภ์, 2555) จึงใหค้วามสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางในบริหาร

ทุนมนุษยข์องสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานและนาํมาใชป้ะโยชนต่์อไป  

การศึกษาคร้ังมีวตัถุประสงค์ เพ่ือประเมินการบริหารทุนมนุษยข์องบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ สามารถนาํผลประเมินการบริหารทุน

มนุษยข์องสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสานท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ

บริหารทุนมนุษยใ์หบุ้คลากรทาํงานท่ีมีเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
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2. ทบทวนวรรณกรรม    

2.1 ความหมายทุนมนุษย์ 

 

ทุนมนุษย ์หมายถึง ความสามารถส่วนบุคคลในการสร้าง การผลิต การใหบ้ริการ ท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถ 

ตลอดจนทกัษะแต่ละบุคคลท่ีเกิดจากการฝึกฝน การศึกษาเล่าเรียนการฝึกอบรม ประสบการณ์ในการทาํงาน ความ

เช่ียวชาญ ทัศนคติ ความกระตือรือร้น และแรงจูงใจท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรสามารถเลือกนําความรู้

ความสามารถตลอดจนทกัษะท่ีมีอยู่มาใช้ในการทาํงาน หรือสร้างสรรค์ผลงานและนวตักรรมเพ่ือให้องค์กรนั้น

ประสบความสาํเร็จตามท่ีวางไว ้ (จีระ  หงส์ลดารมภ,์ 2555)   

 

2.2 ความสําคัญของทุนมนุษย์   

 

การสร้างมูลค่านาํไปสู่การเพ่ิมศกัยภาพบุคคล เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางผลผลิต ดงันั้นการลงทุนหรือเพ่ิมคุณค่าทุน

มนุษยโ์ดยการศึกษาและการอบรมจากการใชค้วามรู้และการดูแลสุขภาพใหเ้กิดศกัยภาพท่ีมีคุณภาพก่อนก่อใหเ้กิด

การเพ่ิมผลผลิตในดา้นนั้น ๆ และการบริหารจดัการเก่ียวกบัทรัพยากรมนุษย ์เป็นหนา้ท่ีหน่ึงขององค์กร ซ่ึงเร่ิม

ตั้งแต่การวางแผน การสรรหาคดัเลือก กาํหนด ค่าตอบแทน การฝึกอบรมพฒันา การประเมินผลการปฏิบติังาน เพ่ือ

ตอบสนองวตัถุประสงคข์อง องคก์ร (นพพล โชติวรรณ, 2554) 

  

2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 

ทฤษฎีดา้นทุนมนุษย ์ไดก้ล่าวถึงการตดัสินในการลงทุนในทุนมนุษยส่์วนบุคคล ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการเปรียบเทียบ

ตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ โดยพิจารณาจากต้นทุนทางตรงหรือค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน และตน้ทุน

ทางออ้มหรือค่าเสียโอกาสในรายไดท่ี้ไดรั้บหากไม่เรียนเพ่ิมเติม มาเปรียบเทียบกบัผลประโยชน์หรือรายไดท่ี้จะ

ไดรั้บหลงัเรียนจบ  ถา้ผลประโยชน์มากกว่าตน้ทุนหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิมากกวา่ศูนย ์ ก็จะตดัสินใจลงทุนมนุษย์

เพ่ิม (นพพล โชติวรรณ, 2554) 

Bassi  and  McMurrer  (2006) ไดก้ล่าวถึง ทฤษฎีการบริหารทุนมนุษยใ์นองคก์ร วา่ องคก์รท่ีมีความสามารถใน

การบริหารผูป้ฏิบติังานให้สร้างผลงานท่ีคุม้ค่านั้น จะตอ้งมีความสามารถในปัจจยั 5 หมวด คือ 1) การปฏิบติัดา้น

ภาวะผูน้ํา (Leadership practice)  2)  การสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee engagement) 3) การเข้าถึง

ค วาม รู้  (Knowledge accessibility) 4) ก ารส ร้างป ระโยช น์ สู งสุ ด จาก แรงงาน  (Workforce optimization) 5)  

ความสามารถในการเรียนรู้(Learning capacity) ซ่ึงผูศึ้กษาไดน้าํแนวคิดทฤษฎีการบริหารทุนมนุษยใ์นองคก์ร 

  

2.4 งานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

 

 เสาวลกัษณ์ นิกรพิทยา (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาทุนมนุษยข์ององค์การบริหารส่วนตาํบล กลุ่มจงัหวดั

ร้อยแก่นสารสินธ์ุ วิธีดาํเนินการวิจยัแบ่งเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาทุน

มนุษยข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบล กลุ่มจงัหวดัร้อยแก่นสารสินธ์ุ กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
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ในกลุ่มจงัหวดัร้อยแก่นสารสินธ์ุ จาํนวน 224 คน ไดม้าจากการสุ่มตามระดบัชั้น (Stratified random sampling) และ

วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ได้แก่ การวิเคราะห์

สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) และวิธีดาํเนินการวิจยั ระยะท่ี 2 เป็นการสร้างรูปแบบ

การพฒันาทุนมนุษยข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบล กลุ่มจงัหวดัร้อยแก่นสารสินธ์ุ ท่ีดาํเนินการตามเทคนิคเดลฟาย 

(Delphi Technique) กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จาํนวน 20 คน ท่ีไดจ้ากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผลการวิจยั พบว่า 1) ปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการพฒันาทุนมนุษย์

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล กลุ่มจงัหวดัร้อยแก่นสารสินธ์ุโดยเรียงลาํดบัค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลสามอนัดบัจาก

มากไปหานอ้ย ดงัน้ี ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (0.38) ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (0.36) และปัจจยัดา้น

ความผูกพนัในงาน (0.33)  2) รูปแบบการพฒันาทุนมนุษยข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบล กลุ่มจงัหวดัร้อยแก่นสาร

สินธ์ุ ไดแ้ก่ การพฒันาวฒันธรรมองค์การการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันาความผูกพนัในงาน การ

พฒันาการบริหารจดัการ การพฒันาการมีส่วนร่วม การพฒันาโครงสร้างองคก์าร และการพฒันาการจูงใจ 

พิชญาฏา พิมพสิ์งห์ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการพฒันาทุนมนุษยข์องบุคลากรสายวิชาการ 

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็นบุคลากรสายวิชาการ ใน

มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานีจาํนวน 290 คน โดยใช้เคร่ืองมือ คือ  แบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 

0.87 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ

สมมติฐาน ไดแ้ก่ ค่าความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจยัพบว่า การ

พฒันาทุนมนุษยโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมาก ความสาํคญัของปัจจยัภายในองค์การและปัจจยัภายนอกองคก์ารกบัการ

พฒันาทุนมนุษย ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก    

 

3. วธีิการศึกษา 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

ประชากร ไดแ้ก่ บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ทั้ง 3 คณะ 

ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอีก 1 

สาํนกังานวิทยาเขต จาํนวน 203 คน ซ่ึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากตารางของ Krejcie & Morgan (Krejcie 

& Morgan,1970) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลจาํนวนทั้งส้ิน 136 คน  

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดจ้ดัทาํแบบสอบถามเพ่ือประเมินการบริหารทุนมนุษยข์องสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยการศึกษาปัจจยัขบัเคล่ือนการบริหารทุนมนุษยข์อง  Bassi & 

McMurrer แบบสอบถามมีทั้งหมด 6 ส่วน ประกอบไปดว้ย ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารทุนมนุษยใ์นดา้นการปฏิบติัหน้าท่ีของผูน้าํ ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบั
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ปัจจยัการบริหารทุนมนุษยใ์นดา้นความผกูพนัของบุคลากรสายสนบัสนุนต่อองคก์ร  ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกบั

ปัจจยัการบริหารทุนมนุษยใ์นดา้นการเขา้ถึงองค์ความรู้  ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารทุนมนุษย์

ในดา้นการสร้างประโยชน์สูงสุดจากกาํลงัคน และส่วนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารทุนมนุษยใ์นดา้น

ความสามารถในการเรียนรู้  แบบสอบถามส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะ  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดบัของ Likert ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยแบ่งออกเป็น

ระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั ในตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 1 แสดงระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น และการแปลความหมายค่าเฉล่ีย 

ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น การแปลความหมายค่าเฉล่ีย 

ระดบั 5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

ระดบั 4 หมายถึง เห็นดว้ย คะแนนเฉล่ีย 3.21 – 4.20 หมายถึง เห็นดว้ย 

ระดบั 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ไม่แน่ใจ 

ระดบั 2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 

ระดบั 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.08 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 

 

3.4 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล การศึกษาคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงสถิติท่ีใชมี้สถิติ

พรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency)ใชส้ําหรับ

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานประชากร (Standard Deviation) ใช้

สาํหรับความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง และค่าเฉล่ีย (Mean) เพ่ือใชแ้ปลความหมายขอ้มูล ใชส้าํหรับความคิดเห็นของ

กลุ่มตวัอยา่ง  การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล  

การให้คะแนนของผลรวมย่อยจากแบบสอบถาม ทั้ง 5 ส่วน (ส่วนท่ี 2 – 6) คือ ดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูน้าํ  

ดา้นความผูกพนัของเจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุนต่อองคก์ร ดา้นการเขา้ถึงองคค์วามรู้ ดา้นการสร้างประโยชน์สูงสุด

จากกาํลงัคน และดา้นความสามารถในการเรียนรู้ โดยปัจจยัท่ีมี 5 ประเด็นคาํถามย่อย ไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ี

ของผูน้าํ ดา้นการสร้างประโยชน์สูงสุดจากกาํลงัคน และดา้นความสามารถในการเรียนรู้ จะถูกนาํคะแนนรวมไป

คูณดว้ย 0.8 เพ่ือใหค่้านํ้าหนกัเป็นไปอยา่งเท่าเทียมกนั ส่วนปัจจยัท่ีมี 4 ประเด็นคาํถามยอ่ย ไดแ้ก่ ดา้นความผูกพนั

ของเจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุนต่อองคก์ร และดา้นการเขา้ถึงองคค์วามรู้ สามารถใชค้ะแนนรวมทั้ง 4 ประเด็นคาํถาม

ยอ่ย โดยไม่ตอ้งนาํไปคูณดว้ย 0.8 (Bassi & MaMurrer, 2006) สามารถอ่านค่าคะแนนประเมินปัจจยั 5 ดา้น ดงัน้ี 90 

– 100 ระดบัเหนือกว่า (Superior) 80 – 90 ระดบัดีพอ (Adequate) 70 – 79 ระดบัคาบเส้น (Marginal) 69 และตํ่ากว่า 

ระดบัไม่ดี (Poor)  
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษา 

 

4.1.1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จาํนวนทั้งส้ิน 136 คน รายละเอียดดงัรูปท่ี 1 

  

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

4.1.2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารทุนมนุษย ์

 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารทุนมนุษย ์ ประกอบไปดว้ยปัจจยั 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติั

หนา้ท่ีของผูน้าํ ดา้นความผกูพนัของบุคลากรสายสนบัสนุนต่อองคก์ร  ดา้นการเขา้ถึงองคค์วามรู้ ดา้นการสร้าง

ประโยชนสู์งสุดจากกาํลงัคน และดา้นความสามารถในการเรียนรู้ ผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 3 แสดงการประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูน้าํ  

 

ด้านการปฏิบัตหิน้าที่ของผู้นํา 
 

การแปลผล 

การส่ือสาร  3.85 เห็นดว้ย 

ดา้นการมีส่วนร่วม  3.99 เห็นดว้ย 

ทกัษะการกาํกบัดูแล  3.76 เห็นดว้ย 

ทกัษะการเป็นนกับริหาร  3.79 เห็นดว้ย 

ระบบงาน 3.87 เห็นดว้ย 

คะแนนรวม           15.41  (19.26 x 0.8) 
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 การประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูน้าํ บุคลากรสายสนับสนุนแสดงความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็น

ดว้ยว่าผูบ้ริหารและหวัหนา้งานแสวงหาและใชผ้ลการทาํงานจากบุคลากรสายสนบัสนุน โดยมีการทาํงานร่วมกบั

บุคลากร   

 

ตารางที่ 4 แสดงการประเมินความผกูพนัของบุคลากรสายสนบัสนุนต่อองคก์ร 

 

ด้านความผูกพนัของบุคลากรสายสนับสนุนต่อองค์กร 
 

การแปลผล 

ดา้นการออกแบบงาน  3.71 เห็นดว้ย 

ความผกูพนัต่อบุคลากร การใหค้าํมัน่สญัญากบัเจา้หนา้ท่ี 3.78 เห็นดว้ย 

เวลา 3.74 เห็นดว้ย 

ระบบงาน 3.69 เห็นดว้ย 

คะแนนรวม 14.92  

 

 ความผูกพนัของบุคลากรสายสนบัสนุนต่อองคก์ร บุคลากรสายสนบัสนุนแสดงความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัเห็นดว้ย ว่าบุคลากรสายสนบัสนุนมีความปลอดภยัมัน่คงในงาน ไดรั้บการยอมรับยกยอ่งสาํหรับความสาํเร็จ

และใหโ้อกาสในการกา้วหนา้  

 

ตารางที่ 5 แสดงการประเมินการเขา้ถึงองคค์วามรู้ 

 

ด้านการเข้าถึงองค์ความรู้ 
 

การแปลผล 

ความพร้อมใชง้าน  3.68 เห็นดว้ย 

ดา้นความร่วมมือและการทาํงานเป็นทีม 3.99 เห็นดว้ย 

การแบ่งปันแลกเปล่ียนขอ้มูลดา้นนวตักรรม 3.85 เห็นดว้ย 

ดา้นระบบ 3.93 เห็นดว้ย 

คะแนนรวม 15.45  

 

 การเขา้ถึงองคค์วามรู้ บุคลากรสายสนบัสนุนแสดงความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ว่าการทาํงาน

เป็นทีมไดรั้บการสนบัสนุนและจดัใหมี้ มีสถานท่ีสาํหรับบุคลากรท่ีตอ้งการพบปะอยา่งไม่เป็นทางการ และจดัเวลา

ไวส้าํหรับบุคลากรท่ีจะแลกเปล่ียนและเรียนรู้จากกนัและกนั 
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ตารางที่ 6 แสดงการประเมินการสร้างประโยชนสู์งสุดจากกาํลงัคน 

 

ด้านการสร้างประโยชน์สูงสุดจากกาํลงัคน 
 

การแปลผล 

ดา้นกระบวน   3.77 เห็นดว้ย 

เง่ือนไข 3.90 เห็นดว้ย 

การตรวจสอบได ้ 3.67 เห็นดว้ย 

การตดัสินใจจา้ง 3.80 เห็นดว้ย 

ระบบงาน 4.08 เห็นดว้ย 

คะแนนรวม 15.34  (19.22 x 0.8) 

 

 การสร้างประโยชน์สูงสุดจากกาํลงัคน บุคลากรสายสนบัสนุนแสดงความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็น

ดว้ยวา่มีการใชร้ะบบและกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสาํหรับการจดัการบทบาทการทาํงานและความสามารถ

พิเศษของบุคลากรสายสนบัสนุน 

 

ตารางที่ 7 แสดงการประเมินความสามารถในการเรียนรู้ 

 

ด้านความสามารถในการเรียนรู้ 
 

การแปลผล 

ดา้นนวตักรรม 3.78 เห็นดว้ย 

ดา้นการฝึกอบรม 3.74 เห็นดว้ย 

ดา้นการพฒันาการ 3.69 เห็นดว้ย 

ดา้นคุณค่าและการสนบัสนุน   3.68 เห็นดว้ย 

ดน้ระบบ 3.99 เห็นดว้ย 

คะแนนรวม 15.10  (18.88 x 0.8) 

 

 ความสามารถในการเรียนรู้ บุคลากรสายสนบัสนุนแสดงความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย วา่ระบบ

การจดัการการเรียนรู้ จะจดัการบริหารทุกดา้นของกิจกรรมการฝึกอบรมและการเรียนรู้เร่ืองเหตุการณ์ต่างๆ โดย

อตัโนมติั จดัรายงานให้กบัผูบ้ริหารและรวมถึงคุณลกัษณะต่างๆ เช่น การจดัการดา้นเน้ือหาและการจดัการดา้น

ทกัษะหรือการจดัการดา้นความสามารถ มีการรับความคิดใหม่ ๆ เขา้มา กระตุน้บุคลากรสายสนบัสนุนใหห้าวิธีการ

ใหม่ๆ ในการทาํงาน และหาผลงานของบุคลากรท่ีจะนาํมาการแกปั้ญหา   

 จากผลการศึกษาตารางท่ี 3 - 7 สามารถนํามาคํานวณผลคะแนนการบริหารทุนมนุษย์ของสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  และนาํมาประเมินประสิทธิภาพผลของการจดัการทุน

มนุษยใ์นองคก์ร ไดด้งัน้ี 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                                    834 

 

ตารางที ่8 คะแนนการจดัการบริหารทุนมนุษยข์องสายสนบัสนุน  

 

การประเมินการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี

ของผูน้าํ 

ความผกูพนัของ

บุคลากรสาย

สนบัสนุนต่อองคก์ร 

ดา้นการ

เขา้ถึงองค์

ความรู้ 

สร้างประโยชน์

สูงสุดจาก

กาํลงัคน 

ความสามา

รถในการ

เรียนรู้ 

คะแนนประสิทธิภาพ

ผลของการบริหาร

ทุนมนุษย ์

15.41    + 14.92     +      15.45  +  15.34    +  15.10   =    76.22 

  

 ค่าเฉล่ียของผลรวมดา้นการเขา้ถึงองค์ความรู้คะแนนสูงสุดได ้15.45 คะแนน รองลงมาดา้นการประเมินการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของผูน้าํได ้15.41 คะแนน ดา้นการสร้างประโยชนสู์งสุดจากกาํลงัคน ได ้ 15.34 ดา้นความสามารถใน

การเรียนรู้ คือ 15. 10 คะแนน และดา้นความผูกพนัของบุคลากรสายสนับสนุนต่อองค์กรได ้14.92 คะแนน ผล 

HCM Score เม่ือนาํมาคาํนวณเป็นค่าคะแนนประสิทธิภาพผลของการบริหารทุนมนุษยข์องมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีค่าเท่ากบั 76.26 คะแนน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วงคะแนน 70 – 79 ซ่ึงอยู่ใน

เกณฑ์คาบเส้นพอดี (Marginal) อธิบายไดว้่า ตาํแหน่งขององค์กรอยู่ในระดับคาบเส้นถึงเกณฑ์ท่ีกาํหนดพอดี 

จาํเป็นจะตอ้งดาํเนินการปรับปรุงโดยเร่ิมท่ีการมุ่งเนน้ไปท่ีปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลทาํใหค้ะแนนองคก์รตํ่าลง 

 4.1.3 การคาํนวณผลคะแนนการบริหารทุนมนุษยข์องสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตขอนแก่น และคาํนวณคะแนนจากการแบ่งกลุ่มใหม่ของผูต้อบแบบสอบถามเทียบกบัค่าคะแนนการ

ประเมินการจดัการบริหารทุนมนุษยข์องสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ไดด้งัน้ี 

 

ตารางที่ 9  คะแนนจากการแบ่งกลุ่มใหม่เทียบกบัค่าคะแนนการประเมินการบริหารทุนมนุษย ์ 

 

ค่าเฉลีย่ผลรวม 
คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์

และอุตสาหกรรม 

คณะบริหารฯ และ

สํานักงานวทิยาเขต 

ค่าเฉล่ียผลรวมการประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ี

ของผูน้าํ 

15.32 14.64 16.54 

ค่าเฉล่ียผลรวมความผกูพนัของบุคลากรสาย

สนบัสนุนต่อองคก์ร 

14.7 15.35 15 

ค่าเฉล่ียผลรวมดา้นการเขา้ถึงองคค์วามรู้ 15.35 14.85 16.45 

ค่าเฉล่ียผลรวมการสร้างประโยชนสู์งสุด

จากกาํลงัคน 

15.22 15.05 16.17 

ค่าเฉล่ียผลรวมความสามารถในการเรียนรู้ 14.94 15.18 15.45 

คะแนนประสิทธิภาพผลของการบริหารทุน

มนุษย ์

75.53 75.07 80 

การแปลผล คาบเสน้พอดี 

(Marginal) 

คาบเสน้พอดี 

(Marginal) 

ระดบัดีพอ 

(Adequate) 
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จากตารางท่ี 9 พบว่า ส่วนใหญ่ ทุกสังกดัมีค่าเฉล่ียของผลรวม เทียบกบัค่าคะแนนการประเมินการบริหารทุน

มนุษยอ์ยู่ในช่วงคะแนน 70 – 79 ซ่ึงอยู่ในเกณฑค์าบเส้นพอดี (Marginal) ยกเวน้สังกดัคณะบริหารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และสาํนกังานวิทยาเขต ท่ีอยูใ่นช่วงคะแนน 80 – 89 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑร์ะดบัดีพอ (Adequate) 

อธิบายไดว้่า เม่ือทาํการแบ่งกลุ่มสังกดัใหม่ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุ

ศาสตร์อุตสาหกรรม มีค่าคะแนนการประเมินการบริหารทุนมนุษย ์อยู่ในเกณฑ์คาบเส้นพอดี (Marginal) เช่น 

เดียวกบัคะแนนในภาพรวมของการบริหารทุนมนุษยข์องสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารฯ และสาํนกังานวิทยาเขต ยกเวน้สงักดัคณะบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

สาํนกังานวิทยาเขต ท่ีอยูใ่นเกณฑร์ะดบัดีพอ (Adequate)  

 

4.2 อภิปรายผล 

 

การศึกษาแนวทางในการบริหารทุนมนุษยข์องสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

ขอนแก่น พบว่า ดา้นการเขา้ถึงองคค์วามรู้ไดค้ะแนนสูงสุด รองลงมาดา้นความสามารถในการเรียนรู้ได ้ดา้นการ

ประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูน้าํ  ดา้นการสร้างประโยชน์สูงสุดจากกาํลงัคน และดา้นความผูกพนัของบุคลากร

สายสนับสนุนต่อองค์กร  สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวข้องของ พิชญาฏา พิมพ์สิงห์ (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมี

ความสาํคญัต่อการพฒันาทุนมนุษยข์องบุคลากรสายวิชาการ ในมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี โดยการนาํปัจจยั

การพฒันาทุนมนุษยไ์ปสู่การปฏิบติั ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบติั ตั้งแต่ระดบัองคก์ารสู่ระดบั

บุคคล แบ่งกลุ่มเป้าหมายในการพฒันาให้เหมาะสมกบัความรู้ท่ีจาํเป็นตอ้งพฒันา วิเคราะห์ความรู้ท่ีจาํเป็นในการ

พฒันาอย่างเป็นระบบ โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การ และตอ้งมีการบูรณาการ การพฒันาทุน

มนุษย ์ใหเ้ช่ือมโยงกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งเป็นระบบ และสนบัสนุนการเขา้ถึงองคค์วามรู้ เพ่ือเป็นการ

สร้างงานวิจยั หรือองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือนาํมาใช้ในการพฒันาทุนมนุษยใ์ห้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

สูงสุด  

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

การศึกษาคร้ังน้ี ผลการศึกษา พบว่าคะแนนการบริหารทุนมนุษยว์ดัได ้76.26 คะแนน จาก 100 คะแนน อยู่ใน

เกณฑค์าบเส้นพอดี และผลจากการเปรียบเทียบค่าคะแนนการบริหารทุนมนุษยว์ดัจากบุคลากรท่ีมาจากสังกดัต่างๆ 

พบคะแนนการบริหารทุนมนุษยข์องบุคลากรท่ีมาว่าสังกดัคณะบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาํนกังาน

วิทยาเขต ได ้80 คะแนนซ่ึงอยู่ในเกณฑร์ะดบัดีพอเพียง  ส่วนคะแนนการบริหารทุนมนุษยข์องบุคลากรจากสังกดั 

อยูใ่นเกณฑค์าบเสน้พอดี จึงควรหาแนวทางในการปรับปรุงต่อไป 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 

 5.2.1 ควรส่งเสริมปัจจยัการบริหารทุนมนุษยใ์นดา้นความผูกพนัของบุคลากรสายสนบัสนุนต่อองคก์ร โดยการ

จดัใหมี้การประเมินแนวโนม้ความผกูพนัของบุคลากรสายสนบัสนุนต่อองคก์รอยา่งต่อเน่ือง  

     5.2.2 การศึกษาในคร้ังต่อไป ควรมีการใชก้ารสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและหวัหนา้งาน เพ่ือศึกษาในเชิงลึก ซ่ึงจะทาํให้

ทราบว่ามีปัจจยัอ่ืนหรือไม่ในการบริหารทุนมนุษย ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่

เพ่ือศึกษาในเชิงลึก ซ่ึงจะทาํใหท้ราบวา่มีปัจจยัอ่ืนหรือไม่ในการบริหารทุนมนุษย ์  
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การแบ่งกลุ่มผู้ซ้ือนํา้พริกสําเร็จรูปพร้อมทาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  

โดยใช้ปัจจยัด้านความต้องการส่วนประสมทางการตลาด 

และพฤตกิรรมการซ้ือนํา้พริกสําเร็จรูปพร้อมทาน 

Cluster analysis of ready-to-eat chili paste buyers in Bangkok using the 

demands level of marketing mix and buying behavior 

เนติภูมิ แสงมณี1 และ จรัชวรรณ จันทรัตน์2 

Naytipoom Sangmanee and Jaratchwahn Jantarat 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องการวิจยัเพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือ รวมถึง

สามารถแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อนํ้ าพริกสําเร็จรูปพร้อมทาน ในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตวัอย่างผูท่ี้เคยซ้ือนํ้ าพริก

สาํเร็จรูปพร้อมทาน อายุ 15 - 64 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล จาํนวน 400 ตวัอย่าง ผลการศึกษาคุณลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มผูซ้ื้อนํ้ าพริกสําเร็จรูปพร้อมทานได ้3 

กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่ม นํ้ าพริกเขา้เส้น ประชากรกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบั ความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด

อย่างยิ่ง ส่วนพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าพริกสําเร็จรูปพร้อมทาน พบว่า ซ้ือนํ้ าพริกสําเร็จรูปพร้อมทานเป็นประจาํ กลุ่ม 

ตาํนํ้ าพริกละลายแม่นํ้ า ประชากรกลุ่มตวัอย่างไม่ตอ้งการอย่างยิ่ง หรือเฉย ๆ กบัความตอ้งการส่วนประสมทาง

การตลาด และมีพฤติกรรมการซ้ือนํ้าพริกสาํเร็จรูปพร้อมทาน ท่ีไม่เคยทาํเลย หรือนอ้ยคร้ังท่ีจะทาํ กลุ่ม นํ้าพริกถว้ย

เก่า ประชากรกลุ่มตวัอย่าง มีความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด และมีพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าพริกสําเร็จรูป

พร้อมทาน ท่ีทาํบา้งเป็นบางโอกาส หรือทาํบ่อย ๆ 

คาํสาํคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการซ้ือ, นํา้พริกสาํเร็จรูปพร้อมทาน 

Abstract 

The purpose of this research is to study the demanding factors of marketing mix and buying behavior of ready-to-

eat chili paste buyers with the sample of those who purchase ready-to-eat chili paste aged between 15-64 years in 

Bangkok. The questionnaire is used as a tool to collect 400 samples. Result showed 3 groups of ready-to-eat chili 

paste buyers. First, the Nam Prik Kaw Sen Group, the sample pays high attention on the marketing mix demands, 

in term of buying behavior, they buy the ready-to-eat chili paste as regular basis. Second, the Tam Nam Prik La 

Lai Ma Nam Group, the sample does not have or feel indifference on any marketing mix demand, while in term 

of buying behavior, they never or hardly bought ready-to-eat chili paste. Third, Nam Prik Taew Kao Group, the 

sample has the demand on marketing mix, in term of buying behavior, they occasionally or frequently buy the 

ready-to-eat chili paste. 

Keywords: marketing mix, buying behavior, ready-to-eat chili paste 
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1. บทนํา 

     อุตสาหกรรมอาหาร ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพอยา่งยิ่งของประเทศ มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ใช้

เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร และยงัเป็นประเทศท่ีมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยั สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลผลิต

ทางการเกษตรได้ โดยภาครัฐมีนโยบายการส่งเสริม “ครัวไทยสู่ครัวโลก (Kitchen of the World)” สร้างความมัน่คง

ทางดา้นอาหาร และยงัเป็นผูน้าํฐานการผลิตอาหารในย่านอาเซียน เพ่ือส่งออกไปยงัตลาดโลก มูลค่าการผลิตอาหาร

แปรรูปมีความมีสัดส่วนท่ีสูงทาํให้มีความสําคญัต่อเศรษฐกิจไทยอย่าง (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2558) ซ่ึงอุตสาหกรรม

อาหารเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจและโดดเด่นในตลาดอุปโภคบริโภค และสามารถทาํรายใหก้บัประเทศถึงลา้นบาทต่อปี ใน

ปัจจุบนัภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางสังคมและเศรษฐกิจ จนถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปทาํให้ตลาดอาหาร

พร้อมรับประทาน (Ready meal) เป็นท่ีน่าสนใจในการลงทุนของผูป้ระกอบการรายใหม่ (ส่องพฤติกรรมการบริโภค 

ในยุคโลกาภิวฒัน์, 2557) อาหารประเภทพร้อมทาน สามารถตอบโจทยก์ารใช้ชีวิตของคนสังคมเมืองไดเ้ป็นอย่างดี 

เพราะดว้ยขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาและความตอ้งการสะดวกสบาย ไดเ้ป็นส่ิงท่ีสาํคญัในการใชชี้วิตของผูบ้ริโภคในสงัคม

เมืองไปแลว้ อาหารพร้อมทานจึงเป็นทางเลือกจึงไดรั้บความนิยมจากคนในสังคมท่ีตอ้งใชชี้วิตอย่างเร่งรีบ ไม่มีความ

สะดวกในการทาํอาหาร จึงทาํใหอ้าหารสําเร็จรูปพร้อมรับประทานไดรั้บความนิยมมากข้ึนเร่ือย ๆ จากผลการสํารวจ

ขอ้มูล (บริษทั A.C. Nielsen, 2013) ของผูบ้ริโภคชาวไทยนิยมซ้ืออาหารปรุงสาํเร็จมากกวา่การทาํอาหารเองเป็นอนัดบั

ตน้ ๆ ของโลก พบมูลค่าตลาดอาหารพร้อมรับประทานในประเทศอยู่ท่ีประมาณ 5.3 พนัลา้นบาท และคาดการจะขยาย

ตวัอย่างต่อเน่ืองประมาณปีละ 8% ไปถึงราว 7.6 พนัลา้นบาทในอีก 5 ปีขา้งหน้า (หนังสือการเงินธนาคาร คอลมัน ์

Blooming Business, 2557) นายธนาวฒัน์ โพธ์ิเผื่อนน้อย (2559) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัมูลค่าตลาดนํ้ าพริกสําเร็จรูปของใน

ประเทศไทย โดยรวมจากการประเมินยอดขายของบริษทัใหญ่ เลก็ และในกลุ่มชุมชน คาดการมูลค่าตลาดว่าน่าจะเกิน 

1,000 ลา้นบาท นํ้าพริกสาํเร็จรูปมีมากมายหลากหลายยี่หอ้ แทบจะไม่มีจงัหวดัในประเทศไทยท่ีมีการผลิตและจาํหน่าย

นํ้าพริกสู้ตลาด ซ่ึงอาหารประเภทนํ้าพริกสาํเร็จรูปนั้นสามารถทาํรายไดใ้หก้บัผูป้ระกอบการมากมาย ในตลาดมีนํ้าพริก

สาํเร็จรูปทานอยู่ 3 ลกัษณะหลกั ๆ ท่ีสามารถพบเห็น คือ บรรจุขวดหรือกระปุกแกว้มีฝาปิด  บรรจุในกระปุกพลาสติก  

และตกัแบ่งบรรจุถุงพลาสติกโดยคิดราคาตามนํ้ าหนกั หรือบรรจุในซองซิปลอ็ค ส่วนสถานท่ีจดัจาํหน่ายตั้งแต่ตลาด

สด ตลาดนัด  ออกบูธตามงานกิจกรรมต่าง ๆ ร้านสะดวกซ้ือ ห้างสรรพสินค้า และส่งออกต่างประเทศ (กระทรวง

อุตสาหกรรม) ในตลาดต่างประเทศเองก็นิยมบริโภค โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีคนไทยอาศยัอยู่เยอะ เช่น ออสเตรเลีย 

สหรัฐอเมริกา ยงัรวมไปถึงประเทศเพ่ือนบา้นท่ีมีวิถีชีวิต ประเพณีใกลเ้คียงกบัประเทศไทย นํ้ าพริกเป็นอาหารท่ีคุน้

ปากและอยู่คู่ครัวไทย มกัจะนาํมาทานเคียงกบัทุกม้ืออาหาร มกัรับประทานคู่กบัผกัสดหรือผกัตม้ รสชาตินํ้ าพริกมี

หลากหลายข้ึนอยูก่บัการประยกุตแ์ละออกแบบรสชาติของผูป้รุง รวมถึงการใชว้ตัถุดิบท่ีมีเฉพาะถ่ิน ในปัจจุบนัพบว่า

มีนํ้ าพริกมากกว่า 200 ชนิด (ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม (BOC) กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) สูตรนํ้ าพริกท่ีมีความ

หลากหลายแสดงใหเ้ห็นภูมิปัญญาในการปรุงแต่งนาํวตัถุดิบในภูมิภาคต่างๆ มาดดัแปลงเป็นนํ้าพริกชนิดต่างๆ ซ่ึงทาํ

ใหน้ํ้าพริกเป็นอาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์ประจาํชาติ นึกถึงอาหารประเทศไทยตอ้งนึกถึงนํ้าพริก  

 ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่าย นํ้ าพริกสําเร็จรูปพร้อมทาน จากสาเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

จึงอยากทราบกลุ่มผูบ้ริโภคนํ้าพริกสาํเร็จรูปพร้อมทาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัต่อการวางแผนประกอบธุรกิจ โดยใชปั้จจยั

ดา้นความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือนํ้าพริกสาํเร็จรูปพร้อมทาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงมีผูบ้ริโภคจาํนวนมากและมีความตอ้งการท่ีหลากหลาย ผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มนั้นมีอิทธิพลต่อการดาํเนินธุรกิจของ

ผูวิ้จยัในอนาคต 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดเก่ียวกบัความตอ้งการ (ปราณี เอ่ียมละออภกัดี, 2555)  ทฤษฎีความตอ้งการ (Maslow) เป็นส่วนหน่ึงในปัจจยั

ดา้นจิตวิทยา ในเร่ืองของแรงจูงใจ คือ ความตอ้งการสูงสุดทางดา้นร่างกายและจิตใจ บุคคลมีความตอ้งการมากจนเกิดเป็น

แรงจูงใจ ท่ีทาํให้บุคคลแสวงหาความตอ้งการในการใชผ้ลิตภณัฑ์เพ่ือการดาํรงชีวิต เม่ือเกิดความพึงพอใจมากพอแลว้

ความตอ้งการนั้นจะลดนอ้ยลง และสร้างความตอ้งการในลาํดบัความสาํคญัต่อไป จดัลาํดบัได ้5 ขั้น คือ ความตอ้งการทาง

กาย (Physiological Needs) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการทางสังคม (Social Needs) ความ

ตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem Needs) และความตอ้งการใหต้นประสบความสาํเร็จ (Self-Actualization Needs) บุคคล 

 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (5W1H) (นภวรรณ คณานุรักษ์, 2555) การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นส่ิง

สาํคญัสําหรับผูผ้ลิตสินคา้เพ่ือนาํไปกาํเป้าหมายและจดัการการผลิตสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการและตอบสนองกลุ่ม

ผูบ้ริโภคได ้ผูผ้ลิตควรตอบคาํถามจาก 6 ประเด็น ว่าใครคือผูบ้ริโภค (Who) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) เลือกอย่างไร 

(How) เลือกเพราะเหตุใด (Why) ซ้ือท่ีไหน (Where) ซ้ือเม่ือใด (When)  

 แนวคิดเก่ียวกับส่วนประสมการตลาด (5W1H)  (Philip Kotler, 2545) ส่วนประสมการตลาด คือ เคร่ืองมือท่ีใช้

ควบคุม ในการสร้างความตอ้งการและตอบสนองความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

ประโยชน์สูงสุด สามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัด

จาํหน่าย (Place) ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 แนวคิดเก่ียวกบัการแบ่งส่วนตลาด การกาํหนดเป้าหมายและการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์(นภวรรณ คณานุรักษ,์ 

2555) การแบ่งส่วนตลาด (Marketing Segmentation) คือ กระบวนการในการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมและความ

ตอ้งการท่ีคลา้ยกนั เหมือนกนั ออกเป็นกลุ่ม  ๆไดอ้ธิบายการแบ่งระดบัส่วนตลาดออกเป็น 5 ระดบั คือ การตลาดมวลรวม 

การตลาดโดยการแบ่งส่วน การตลาดส่วนย่อย ตลาดในพ้ืนท่ีเฉพาะ การตลาดส่วนบุคคล โดยมีพ้ืนฐานสําหรับการแบ่ง

ส่วนตลาดสาํหรับตลาดผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการและพฤติกรรม เหมือนหรือคลา้ยกนัมาอยูก่ลุ่มเดียวกนั ประกอบไปดว้ย

ปัจจยัพ้ืนฐาน 4 ปัจจยั ดงัน้ี ดา้นภูมิศาสตร์ ดา้นประชากรศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรม 

ตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) คือ การเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ ซ่ึงไดจ้ากการแบ่งส่วนของตลาดออกมา แลว้

นาํไปประเมินจากปัจจยัทั้ง 2 คือ ความน่าสนใจของส่วนตลาด วตัถุดิบและวตัถุประสงค์ของบริษทั โดยประเมินจาก

ทรัพยากรท่ีมี งบประมาณ หรือวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้และทาํการเลือกกลุ่มเป้าหมายใหมี้ความสมัพนัธ์กบับริษทัท่ีสุด โดย

มีการเลือก 4 รูปแบบ คือ การตลาดท่ีไม่แตกต่าง การตลาดท่ีมีความ การตลาดเพียงส่วนเดียว การตลาดเฉพาะบุคคล 

ตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์(Product’s Positioning) คือ ภาพลกัษณ์ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ท่ีสร้างคุณค่าและความแตกต่างจาก

คู่แข่ง ให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ความแตกต่างท่ีดีกว่า สร้างการจดจาํในตัวสินคา้ หรือบริษทัของเราได ้ตาํแหน่งสามารถ

เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมได ้แต่ไม่ควรเปล่ียนบ่อย โดยสามารถกาํหนดความแตกต่างไดจ้ากทั้ง 5 ปัจจยัน้ี ความแตกต่างจาก

ผลิตภณัฑ ์ความแตกต่างจากการบริการ ความแตกต่างจากบุคคล ความแตกต่างจากช่องทางการจดัจาํหน่าย ความแตกต่างท่ี

ภาพลกัษณ์  

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง (ธิดา นาคฤทธ์ิ, 2548) ศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการบริโภคนํ้ าพริก

สาํเร็จรูปในโครงการ “หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ”์ ของสตรีในกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ทัง่ 4 ดา้น คือ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสําคญัอยู่ในระดบัความเห็น

ดว้ยท่ีมาก ซ่ึงพฤติกรรมส่วนใหญ่มกัจะนาน ๆ ซ้ือคร้ัง จะนิยมซ้ือนํ้ าพริกกุง้เสียบ ในรูปแบบบรรจุในกล่องพลาสติก
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คร้ังละ 1 กล่อง มีปริมาณ 50 กรัม เพราะรสชาติอร่อยและเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมี อย. หรือ มผช. มกัจะซ้ือตามงานแสดงสินคา้ 

หรือซุปเปอร์มาเก็ต (สิริมนต์ ชายเกตุ 2553) ศึกษาการบริโภคนํ้ าพริกของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า

ผูบ้ริโภคส่วนมากเป็นเพศหญิง จะรับประทานสัปดาห์ละ 1 – 2 คร้ัง ซ้ือตามร้านกบัขา้วริมทางหรือตลาด จากการท่ี

แบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามภูมิลาํเนาท่ีอยู่พบว่า ผูบ้ริโภคมีความนิยมนํ้ าพริกท่ีมีชนิดแตกต่างกนัตามภูมิภาค มกัจะ

รับประทานควบคู่กบัแตงกวามากท่ีสุด รองลงมาคือถัว่ฝักยาว และมะเขือเปราะ ตามลาํดบั และผลวิจยัยงัพบว่า

ปัจจยัส่วนบุคคลและความชอบในผลิตภณัฑน์ํ้ าพริกมีความสัมพนัธ์กบัการบริโภคนํ้าพริกของผูบ้ริโภคในกรุงเทพ

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั p < 0.05  (สุพรรณิการ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง, 2554) ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคนํ้ าพริก

สาํเร็จรูปพร้อมรับประทาน ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า เพราะความสะดวก หาซ้ือและรับประทานไดง่้ายเป็น

เหตุผลท่ีทาํใหซ้ื้อ นิยมทานนํ้าพริกตาแดง มีรสชาติเผด็ปานกลาง บรรจุกระปุกพลาสติก เลือกซ้ือยี่หอ้แม่ประนอม 

นิยมรับประทานควบคู่กบัผกัสดผกัลวก ทานช่วงเยน็มากกว่าช่วงกลางวนั รับประทาน 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ ซ้ือเดือน

ละ 1 - 3 คร้ัง คร้ังละ 1 ช้ิน ราคาอยู่ท่ีประมาณ 10 - 20 บาท ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังท่ีซ้ือ ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 50 บาท 

ปริมาณบรรจุ 50 กรัม จะซ้ือแต่ยี่หอ้เดิมเป็นประจาํ จะซ้ือตามตลาดสดทัว่ไป โดยจะเลือกร้านท่ีอยูใ่นแหล่งชุมชน 

การเดินทางไปมาสะดวก ตัวเองเป็นคนตัดสินใจในการซ้ือ (ธนวฒัน์ คงมอง, 2555) ศึกษาส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ าพริกสําเร็จรูปพร้อมบริโภคของผูซ้ื้อในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ส่วน

ประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในปัจจยัดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั ทุกด้านมีความสําคัญ คือ รสชาติอร่อย ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีจาํหน่ายใน

ซุปเปอร์มาเก็ต และมีการทดลองชิมฟรีท่ีจุดขาย (วลยัลกัษณ์ ศิลากุล, 2556) ศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ

ผูบ้ริโภคในจงัหวดัลาํปางในการซ้ือนํ้ าพริกแกง พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง อายุ 46-50 ปี สถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษาอยู่ท่ีปริญญาตรี อาชีพคา้ขายหรือกิจการส่วนตวั รายได ้3,000-10,000 บาทต่อเดือน ซ้ือ 1 คร้ัง/

สัปดาห์ ซ้ือต่อคร้ังอยู่ระหว่าง 1 - 2 ขีด หรือ 2-4 ซอง (100-200 กรัม) ซ้ือแบบถุงมดัยาง ซ้ือเพ่ือนาํไปปรุงอาหาร

ทานในครอบครัว ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือยงัมีองคป์ระกอบในส่วนประสมการตลาด

ท่ีสาํคญัมากสูงสุด คือ ความสดใหม่ มีป้ายราคาติดไวช้ดัเจน หาซ้ือไดง่้าย พนกังานขายใหบ้ริการดี  

 

3. วธีีการศึกษา 

 กลุ่มผูท่ี้เคยซ้ือนํ้าพริกสาํเร็จรูปพร้อมทาน ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา ทั้งเพศชายและหญิง มีอายุ 15 - 64 ปี ท่ีอาศยั

อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 2,597,567 คน คาํนวณจากคนไทยกว่าร้อยละ 64 ท่ีบริโภคนํ้ าพริกเป็นอาหาร

หลกัท่ีขาดไม่ได ้ทาํการคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาโดยใชต้ารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์

แกน (Krejcie and Morgan: 1970) โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่อยู่ท่ี 95% และให้ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน ±5% 

จะไดจ้าํนวนขนาดกลุ่มตวัอย่าง 384 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล ทาํการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม

หลายขั้นตอน (Multi-stage Cluster Sampling) เน่ืองจากประชากรกลุ่มตวัอย่างอยู่กนักระจายตวั จึงแบ่งสถานท่ีท่ี

คาดว่าจะสามารถพบประชากรกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงทาํการเลือกกรอบการสุ่ม (Sampling Frame) จากหมวดสถานท่ี 8 

หมวด เลือกมา 1 หมวด คือ หมวดสถานท่ีจดัจาํหน่ายสินคา้ บริเวณตลาดสดในเขตกรุงเทพฯ 50 เขต สุ่มตามบญัชี

รายช่ือ 10 เขต บริเวณซุปเปอร์มาเก็ต และ ดิสเคาน์สโตร์ในเขตกรุงเทพฯ 112 ท่ี สุ่มตามบญัชีรายช่ือสาขา 20 ท่ี 

และใช ้Cluster Analysis เป็นเคร่ืองมือทางสถิติในการศึกษา เม่ือเก็บขอ้มูลตามจาํนวนกลุ่มตวัอย่างจนครบ นาํมา
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วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ SPSS ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิง

พรรณนา จากการนําข้อมูลส่วนบุคคล ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าพริก

สาํเร็จรูปพร้อมทาน ดว้ยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน จากเคร่ืองมือทั้ง 4 ไดแ้ก่ Cluster Analysis,  ANOVA, Chi-Square Test และ Multiple 

Correspondence Analysis 

 

4. ผลการศึกษา 

 ส่วนท่ี 1 ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 – 29 ปี ทาํงาน

บริษทัเอกชน มีรายไดป้ระมาณ 10,000 – 20,000 บาท มีบา้นพกัส่วนตวั อาศยัอยูก่นัเป็นครอบครัว จาํนวน 4 - 5 คน  

 ส่วนท่ี 2 ผลการศึกษาปัจจยัดา้นความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดนํ้ าพริกสําเร็จรูปพร้อมทาน พบว่า

ประชากรกลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด นํ้ าพริกสําเร็จรูปพร้อมทาน ทางดา้น

ผลิตภณัฑ ์มีความตอ้งการท่ีจะสามารถเก็บไวไ้ดน้านแมจ้ะไม่ไดเ้ก็บในตูเ้ยน็ แต่ความ ดา้นราคาผูบ้ริโภคตอ้งการ

ซ้ือผลิตภณัฑจ์าํนวนท่ีมากข้ึน ในราคาท่ีถูกลง ความตอ้งการในการชาํระเงินโดยผ่านการโอนทางธนาคารยงัไม่เป็น

ท่ีสนใจ ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือในซุปเปอร์มาร์เก็ต เพราะมีผลิภณัฑใ์หเ้ลือกหลากหลาย แต่

การสั่งซ้ือทางโทรศพัท์ไม่ตอบสนองความตอ้งการมากนัก ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคต้องการให้มี

ผลิตภัณฑ์ทดลองชิมฟรีก่อนการตัดสินใจซ้ือ การบริการจัดส่งสินค้าฟรียงัไม่เป็นท่ีต้องการเน่ืองจากต้องซ้ือ

ผลิตภณัฑจ์าํนวนมาก 

 ส่วนท่ี 3 ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าพริกสําเร็จรูปพร้อมทาน พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างมกัจะมี

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือดว้ยตัวเอง ส่วนใหญ่จะซ้ือนํ้ าพริกสําเร็จรูปพร้อมทานเพราะต้องการความสะดวก

รวดเร็ว ง่ายต่อการรับประทาน จะเลือกซ้ือนํ้าพริกท่ีมีลกัษณะเปียก เช่น นํ้าพริกเผา นํ้ าพริกกะปิ ท่ีมีรสชาติไม่เผด็

มากจนถึงเผด็มาก เพ่ือนาํไปทานกบัผกัสด ผกัลวก หรือเน้ือสตัว ์โดยจะไปหาซ้ือจากร้านหรือสถานท่ีท่ีมีผลิตภณัฑ์

นํ้ าพริกสําเร็จรูปพร้อมทานให้เลือกหลากหลาย มกัเลือกซ้ือซ้ือนํ้ าพริกสําเร็จรูปพร้อมทานท่ีระบุวนัผลิต และวนั

หมดอายบุนบรรจุภณัฑช์ดัเจน และเป็นสินคา้ OTOP 

 ส่วนท่ี 4 ผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อนํ้ าพริกสําเร็จรูปพร้อมทาน พบว่า กลุ่มนํ้ าพริกเขา้เส้น (A) ประชากร

กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 123 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 81 คน อายุ 20 – 24 ปี ประกอบอาชีพเป็นพนกังาน

บริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท อาศยัในบา้นพกัส่วนตวั จาํนวนสมาชิกในท่ีพกัอาศยั  4 - 5 คน

มีความตอ้งการในส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการซ้ือทั้งหมดสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมทุกดา้น สามารถเก็บ

ไวไ้ดน้านแมจ้ะไม่ไดเ้ก็บในตูเ้ยน็ สามารถรับประทานเป็นกบัขา้วไดท้นัที และไม่ตอ้งการซ้ือ 65 บาท จาํนวน 3 

กระปุก ในราคา 190 บาท  เลือกซ้ือท่ีระบุวนัผลิต และวนัหมดอายชุดัเจน ซ้ือเม่ือตอ้งการความสะดวก ง่ายในการ

รับประทาน และไม่ซ้ือท่ีมีลกัษณะมงัสวิรัติ หรือ เจ กลุ่ม ตาํนํ้าพริกละลายแม่นํ้า (B) ประชากรกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ีมี

จาํนวน 63 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 39 คน อายุ 30 – 34 ปี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน 

รายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท อาศัยในบ้านพักส่วนตัว จาํนวนสมาชิกในท่ีพกัอาศัย  4 - 5 คน มีความ

ตอ้งการในส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการซ้ือทั้งหมดตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมทุกดา้น ซ่ึงมีความตอ้งการ

สามารถเก็บไวไ้ดน้าน มีขนาดทดลองใหชิ้มฟรี และไม่สั่งซ้ือผ่านทางทางโทรศพัท ์เลือกซ้ือท่ีระบุวนัผลิต และวนั
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หมดอายุบนบรรจุภณัฑช์ดัเจน มกัเป็นคนตดัสินใจเลือกซ้ือดว้ยตนเอง และไม่อ่านรีวิวหรือความคิดเห็นก่อนซ้ือ 

กลุ่ม นํ้ าพริกถว้ยเก่า (C) ประชากรกลุ่มตวัอย่างกลุ่มน้ีมีจาํนวน 198 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 139 คน 

อายุ 25 – 29 ปี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท อาศยัในบา้นพกั

ส่วนตวั จาํนวนสมาชิกในท่ีพกัอาศยั  4 - 5 คน มีความตอ้งการในส่วนประสมทางการตลาดสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม คือ 

ตอ้งการซ้ือแบบบรรจุในกระบุกแกว้ ความตอ้งการในส่วนประสมทางการตลาดท่ีเท่ากบัค่าเฉล่ียรวม คือ มีบริการ

จดัทาํนํ้าพริกสาํเร็จรูปพร้อมทานเป็นชุดของฝาก ในวนัสาํคญัต่าง มีความตอ้งการในส่วนประสมทางการตลาดท่ีตํ่า

กว่าค่าเฉล่ียรวม คือ สามารถเก็บไวไ้ดน้าน สามารถรับประทานเป็นกบัขา้วไดท้นัที และไม่ตอ้งการสั่งซ้ือผ่านทาง

ทางโทรศพัท ์มีพฤติกรรมการซ้ือนํ้าพริกสาํเร็จรูปพร้อมทานท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียรวม ซ่ึงมีพฤติกรรมเลือกซ้ือท่ีระบุวนั

ผลิต และวนัหมดอายบุนบรรจุภณัฑช์ดัเจนมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม ซ่ึงมีพฤติกรรมเป็นคนตดัสินใจ

เลือกซ้ือดว้ยตนเอง และซ้ือเม่ือตอ้งการความสะดวก ง่ายในการรับประทาน จะซ้ือเพ่ือนาํไปทานกบัผกัสด ผกัลวก 

หรือเน้ือสตัว ์และเลือกไม่ซ้ือนํ้าพริกสาํเร็จรูปพร้อมทานท่ีมีลกัษณะมงัสวิรัติ หรือ เจ 

ตารางแสดงคุณลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มท่ีแบ่งไดเ้ม่ือพิจารณาตามเกณฑก์ารแบ่งกลุ่มแต่ละเกณฑ ์

ลกัษณะของกลุ่มเม่ือพจิารณาตามเกณฑ์

การแบ่งกลุ่มแต่ละเกณฑ์ 

กลุ่มทีแ่บ่งได้ 

กลุ่มที ่A กลุ่มที ่B กลุ่มที ่C 

เกณฑท่ี์ 4: ท่านตอ้งการซ้ือนํ้ าพริก

สาํเร็จรูปพร้อมทานราคา 35 บาท จาํนวน 

3 กระปุก ในราคา 100 บาท 

ตอ้งการอยา่งยิง่ ไม่ตอ้งการอยา่งยิง่ - 

เฉย ๆ 

ตอ้งการ 

เกณฑท่ี์ 5: ท่านซ้ือนํ้ าพริกสาํเร็จรูปพร้อม

ทานจากร้านคา้ท่ีมีนํ้ าพริกใหเ้ลือกหลาย

ชนิด 

ทาํเป็นประจาํ ไม่เคยทาํเลย - ทาํบา้ง

เป็นบางโอกาส 

ทาํบ่อย ๆ 

เกณฑท่ี์ 6: ท่านเลือกซ้ือนํ้ าพริกสาํเร็จรูป

พร้อมทานท่ีเป็นสินคา้ OTOP 

ทาํเป็นประจาํ ไม่เคยทาํเลย - นอ้ยคร้ัง

ท่ีจะทาํ 

ทาํบา้งเป็นบางโอกาส 

– ทาํบ่อย ๆ 

เกณฑท่ี์ 7: ท่านเลือกซ้ือนํ้ าพริกสาํเร็จรูป

พร้อมทานท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองความ

อร่อย เช่น เชลลช์วนชิม 

ทาํเป็นประจาํ ไม่เคยทาํเลย – นอ้ย

คร้ังท่ีจะทาํ 

 

ทาํบา้งเป็นบางโอกาส - 

ทาํบ่อย ๆ 

เกณฑท่ี์ 8: ท่านเลือกซ้ือนํ้ าพริกสาํเร็จรูป

พร้อมทานท่ีมีลกัษณะเปียก เช่น 

นํ้ าพริกเผา 

ทาํเป็นประจาํ ไม่เคยทาํเลย - นอ้ยคร้ัง

ท่ีจะทาํ 

ทาํบา้งเป็นบางโอกาส - 

ทาํบ่อย ๆ 

ช่ือกลุ่ม นํ้าพริกเขา้เสน้ ตาํนํ้ าพริกละลายแม่นํ้ า นํ้าพริกถว้ยเก่า 

 

5. สรุปผลการศึกษาและอภิปราย 

 จากการศึกษาความตอ้งการส่วนประสมทางการ และพฤติกรรมการซ้ือนํ้าพริกสาํเร็จรูปพร้อมทาน โดยอภิปราย

ผลเป็นรายดา้นจากตารางการทดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มดว้ย ANOVA ไดด้งัน้ี จากการศึกษาความตอ้งการ

ส่วนประสมทางการ ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการตอ้งการนํ้าพริกสาํเร็จรูปพร้อมทานท่ีมีเน้ือ
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หมูเป็นส่วนประกอบเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงเป็นคาํถามเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องผูวิ้จยัเองท่ีอยากทราบความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิริมนต์ ชายเกตุ (2553) การบริโภคนํ้ าพริกของผู ้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานคร เลือกซ้ือนํ้าพริกกะปิเพ่ือมาบริโภค ดา้น

ราคา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการซ้ือนํ้าพริกสาํเร็จรูปพร้อมทานราคา 35 บาท จาํนวน 3 กระปุก ในราคา 100 

บาท ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับผลการวิจยัของ ธิดา นาคฤทธ์ิ (2548) ความคิดเห็นและพฤติกรรมการบริโภคนํ้ าพริก

สาํเร็จรูปในโครงการ “หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิภณัฑ”์ ของสตรีในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่นิยมซ้ือนํ้ าพริกท่ีบรรจุปริมาณ 50 กรัม และซ้ือคร้ังละ 1 กระปุก ดา้นช่องทางจาํหน่าย พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี

ความตอ้งการซ้ือนํ้ าพริกสําเร็จรูปพร้อมทานในซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น ท็อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต  วิลล่า มาร์เก็ต ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั ของ ธนวฒัน์ คงทอง (2555) ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง

เชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มีช่องทางจําหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ

หา้งสรรพสินคา้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการให้พนกังานขายแนะนาํสินคา้ และ

โปรโมชั่นของนํ้ าพริกสําเร็จรูปพร้อมทาน ณ จุดขาย เก็ต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วลยัลกัษณ์ ศิลากุล 

(2556) ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในจงัหวดัลาํปางในการซ้ือนํ้าพริกแกง ซ่ึงพบว่า ใหค้วามสาํคญัต่อ

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดในอนัดบัแรก คือ พนักงานขายให้บริการดี สุภาพ จากกรศึกษาพฤติกรรมผูซ้ื้อ

นํ้าพริกสาํเร็จรูปพร้อมทาน ใครคือลูกคา้ (Who) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการซ้ือจากการอ่านบทความของผู ้

ท่ีเคยรับประทานนํ้าพริกสาํเร็จรูปพร้อมทานมาแลว้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุพรรณิการ์ ลิขิตตระกลูรุ่ง 

(2554) พฤติกรรมผูบ้ริโภคนํ้าพริกสาํเร็จรูปพร้อมรับประทานในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงพบวา่ ผูท้าํแบบสอบถาม

เป็นผูต้ดัสินใจซ้ือนํ้าพริกสาํเร็จรูปพร้อมทานดว้ยตนเอง ลูกคา้ซ้ืออะไร (What) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการ

ซ้ือนํ้าพริกสาํเร็จรูปพร้อมทานท่ีมีลกัษณะเปียก เช่น นํ้าพริกเผา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ บงกช พ่วงรักษา 

(2551) ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ OTOP ประเภทนํ้าพริกสําเร็จรูปพร้อมบริโภค

ในบรรจุภณัฑข์องผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ชอบนํ้ าพริกสาํเร็จรูป

พร้อมทานแบบเปียกในบรรจุภัณฑ์มากท่ีสุด คือ นํ้ าพริกเผา ลูกค้าซ้ือท่ีไหน (Where) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

พฤติกรรมการซ้ือนํ้าพริกสาํเร็จรูปพร้อมทานจากร้านคา้ท่ีมีนํ้าพริกใหเ้ลือกหลายชนิด หลายรสชาติ หลายขนาด ซ่ึง

ไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุพรรณิการ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง (2554) พฤติกรรมผูบ้ริโภคนํ้ าพริกสําเร็จรูปพร้อม

รับประทานในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า วา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือนํ้าพริกสาํเร็จรูปท่ีตลาดสด โดย

จะเลือกร้านคา้ท่ีอยู่ในแหล่งชุมชนไปมาสะดวก ลูกคา้ซ้ือเม่ือใด (When) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการซ้ือ

นํ้ าพริกสําเร็จรูปพร้อมทานเม่ือต้องการความสะดวก ง่ายในการรับประทาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  

สุพรรณิการ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง (2554) พฤติกรรมผูบ้ริโภคนํ้าพริกสําเร็จรูปพร้อมรับประทานในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ 

ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกรับประทานนํ้าพริกสาํเร็จรูปเพราะสะดวก รับประทานง่าย และหาซ้ือ

ไดง่้าย ลูกคา้ซ้ือเพราะเหตุผลใด (Why) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าพริกซ้ือนํ้ าพริกสําเร็จรูปพร้อม

ทาน เพ่ือนาํไปทานกบัผกัสด/ผกัลวก หรือเน้ือสัตว ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  สุพรรณิการ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง 

(2554) พฤติกรรมผูบ้ริโภคนํ้าพริกสาํเร็จรูปพร้อมรับประทานในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ และบงกช พ่วงรักษา (2551) 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ OTOP ประเภทนํ้าพริกสาํเร็จรูปพร้อมบริโภคในบรรจุ

ภณัฑ์ของผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมรับประทาน
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นํ้ าพริกสําเร็จรูปกบัผกัสดหรือผกัลวก ลูกคา้เลือกอย่างไร (How) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าพริก

สาํเร็จรูปพร้อมทานท่ีเป็นสินคา้ OTOP ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ธิดา นาคฤทธ์ิ (2548) ความคิดเห็นและ

พฤติกรรมการบริโภคนํ้ าพ ริกสําเร็จรูปในโครงการ “หน่ึงตําบล ห น่ึงผลิภัณ ฑ์” (OTOP) ของสตรีใน

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้สึกกํ้าก่ึงระหว่างชอบกบัไม่ชอบซ้ือนํ้ าพริก

สาํเร็จรูปท่ีเป็นสินคา้ OTOP 

 จากการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อนํ้ าพริกสําเร็จรูปพร้อมทาน กลุ่ม นํ้ าพริกเขา้เส้น (A) ส่วนความตอ้งการส่วน

ประสมทางการตลาดนํ้ าพริกสําเร็จรูปพร้อมทาน เป็นกลุ่มท่ีมีความตอ้งการอย่างยิ่ง และให้ความสําคญัในดา้น

ช่องทางจาํหน่าย ตอ้งการซ้ือนํ้าพริกสาํเร็จรูปพร้อมทานในซุปเปอร์มาร์เกต็ และดิสเคาน์สโตร์ เช่น ท็อป ซุปเปอร์

มาร์เก็ต  โลตสั ดา้นการส่งเสริมการตลาดนั้นตอ้งการให้พนกังานขายแนะนาํสินคา้ และโปรโมชั่นของนํ้ าพริก

สาํเร็จรูปพร้อมทาน ณ จุดขาย ดา้นราคา ตอ้งการซ้ือนํ้าพริกสาํเร็จรูปพร้อมทานราคา 35 บาท จาํนวน 3 กระปุก ใน

ราคา 100 บาท ส่วนพฤติกรรมเป็นกลุ่มท่ีมีการซ้ือนํ้ าพริกสาํเร็จรูปพร้อมทานเป็นประจาํ มกัจะซ้ือจากร้านท่ีมีให้

เลือกหลากหลายชนิด เลือกซ้ือท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ของ OTOP ท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองความอร่อย และจะเลือกซ้ือ

นํ้ าพริกท่ีมีลกัษณะเปียก เช่น นํ้ าพริกเผ่า กลุ่ม ตาํนํ้ าพริกละลายแม่นํ้ า (B) ส่วนความตอ้งการส่วนประสมทาง

การตลาดนํ้ าพริกสําเร็จรูปพร้อมทาน เป็นกลุ่มท่ีไม่ต้องการอย่างยิ่ง และรู้สึกเฉย ๆ กลบัด้านช่องทางจาํหน่าย 

นํ้ าพริกสําเร็จรูปพร้อมทานในซุปเปอร์มาร์เก็ต และดิสเคาน์สโตร์ เช่น ท็อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต  โลตสั ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด การมีพนกังานขายเพ่ือแนะนาํสินคา้ และโปรโมชัน่ของนํ้ าพริกสําเร็จรูปพร้อมทาน ณ จุดขาย 

ดา้นราคา ท่ีกาํหนดไว ้35 บาท จาํนวน 3 กระปุก ในราคา 100 บาท ก็ไม่มีความสําคญักบัผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี ส่วน

พฤติกรรมการซ้ือ เป็นกลุ่มท่ีไม่มีการซ้ือ หรือทาํบา้งเป็นบางโอกาสท่ีจะซ้ือนํ้าพริกสาํเร็จรูปพร้อมทานจากร้านท่ีมี

ให้เลือกหลากหลายชนิด ไม่เคยซ้ือเลย หรือน้อยคร้ังท่ีจะเลือกซ้ือท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ของ OTOP ท่ีมีเคร่ืองหมาย

รับรองความอร่อย และซ้ือนํ้ าพริกท่ีมีลกัษณะเปียก เช่น นํ้ าพริกเผ่า กลุ่ม นํ้ าพริกถว้ยเก่า (C) ส่วนความตอ้งการ

ส่วนประสมทางการตลาดนํ้าพริกสาํเร็จรูปพร้อมทาน เป็นกลุ่มท่ีมีความตอ้งการซ้ือนํ้าพริกสาํเร็จรูปพร้อมทานใน

ซุปเปอร์มาร์เก็ต และดิสเคาน์สโตร์ เช่น ท็อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต  โลตสั ดา้นการส่งเสริมการตลาดนั้นตอ้งการให้

พนกังานขายแนะนาํสินคา้ และโปรโมชัน่ของนํ้าพริกสาํเร็จรูปพร้อมทาน ณ จุดขาย ดา้นราคา ตอ้งการซ้ือนํ้าพริก

สาํเร็จรูปพร้อมทานราคา 35 บาท จาํนวน 3 กระปุก ในราคา 100 บาท ส่วนพฤติกรรมเป็นกลุ่มท่ีมีการซ้ือนํ้ าพริก

สําเร็จรูปพร้อมทานจากร้านท่ีมีให้เลือกหลายชนิดบ่อย ๆ แต่จะซ้ือบ้างเป็นบางโอกาส หรือซ้ือบ่อย ๆ ท่ีเป็น

ผลิตภณัฑข์อง OTOP มีเคร่ืองหมายรับรองความอร่อย และจะเลือกซ้ือนํ้าพริกท่ีมีลกัษณะเปียก เช่น นํ้าพริกเผา่ 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษา 

 โดยผูวิ้จยัขอเสนอแนะแนวทางในการการปรับปรุงพฒันาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจนํ้ าพริก

สําเร็จรูปพร้อมท่าน ของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี กลุ่ม นํ้ าพริกเขา้เส้น (A) จากผลการศึกษาพบว่า ประชากร

กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบั ความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดอย่างยิ่ง ส่วนพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าพริก

สําเร็จรูปพร้อมทาน พบว่า ซ้ือนํ้ าพริกสําเร็จรูปพร้อมทานเป็นประจาํ กลุ่ม ตาํนํ้ าพริกละลายแม่นํ้ า (B) จากผล

การศึกษาพบว่า ประชากรกลุ่มตวัอย่างไม่ตอ้งการอย่างยิ่ง หรือเฉย ๆ กบัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด 

และมีพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าพริกสาํเร็จรูปพร้อมทาน ท่ีไม่เคยทาํเลย หรือนอ้ยคร้ังท่ีจะทาํ กลุ่ม นํ้าพริกถว้ยเก่า (C) 

จากผลการศึกษาพบว่า ประชากรกลุ่มตวัอย่าง มีความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด และมีพฤติกรรมการซ้ือ
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นํ้าพริกสาํเร็จรูปพร้อมทาน ท่ีทาํบา้งเป็นบางโอกาส หรือทาํบ่อย ๆ จากท่ีไดผ้ลการศึกษาผูวิ้จยัไดท้าํการพิจารณา

เลือกกลุ่มเป้าหมายจากการแบ่งส่วนตลาด ซ่ึงผูวิ้จยัไดเ้ลือกกลุ่ม นํ้าพริกเขา้เส้น (A) และกลุ่ม นํ้ าพริกถว้ยเก่า (C) 

เป็นกลุ่มเป้าหมายในการปรับปรุงพฒันาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ให้มีความเหมาะสม สอดคลอ้งและตรงกบั

ความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าพริกพร้อมทาน โดยสามารถกาํหนดปัจจยัความตอ้งการส่วนประสมทาง

การตลาดและพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าพริกพร้อมทานท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการมากท่ีสุด คือ ดา้นช่องทางจาํหน่าย ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด และด้านราคา โดยในการท่ีผูวิ้จัยจะนําผลิตภัณฑ์ของผูวิ้จยัไปวางไปบนท่ีแสดงสินค้าตาม

ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือดิสเคาน์สโตร์ นั้นอาจจะเป็นเร่ืองท่ีทาํไดอ้ย่างในตอนแรกท่ีเร่ิมทาํธุรกิจ ผูวิ้จยัจึงหาวิธีท่ีจะ

เข้าใกลช่้องทางจาํหน่ายน้ีให้ได้มากท่ีสุด โดยการเช่าพ้ืนท่ีด้านหน้า ในศูนยอ์าหาร ตลาดนัด ท่ีอยู่ในบริเวณ

ใกลเ้คียงกบัซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือดิสเคาน์สโตร์ หรืออาจนาํผลิตภณัฑไ์ปฝากขายยงัร้านคา้ท่ีมีนํ้ าพริกสาํเร็จรูปให้

เลือกหลากหลาย โดยมีพนกังานขายท่ีมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑส์ามารถแนะนาํหรือตอบคาํถามแก่ผูซ้ื้อได ้และ

จดัทาํเป็นชุดนํ้ าพริกสําเร็จพร้อมทานเป็นแพ็คบรรจุ 3 กระปุก ในราคา 100 บาท ให้มีความสวยงามน่าซ้ือ นํา

ผลิตภณัฑเ์ขา้ร่วมโครงการ OTOP และเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือมีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพและความ

อร่อย ซ่ึงทาํใหผ้ลิตภณัฑมี์ความน่าเช่ือถือ และเป็นท่ีไวว้างใจจากผูบ้ริโภค ยิ่งไปกว่านั้นผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการ

ซ้ือนํ้าพริกท่ีมีลกัษณะเปียกเป็นประจาํ ซ่ึงตรงกบัผลิตภณัฑน์ํ้าพริกสาํเร็จรูปพร้อมทานท่ีผูวิ้จยัมีความตอ้งการท่ีจะ

ทาํ จึงควรพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้มีความหลากหลายของรสชาติมากข้ึน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและพฤติกรรม

การซ้ือของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีไดดี้ยิ่งข้ึน สําหรับกลุ่ม ตาํนํ้ าพริกละลายแม่นํ้า (B) เป็นกลุ่มท่ีไม่ตอ้งการอย่างยิ่ง หรือ

เฉย ๆ กบัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด และมีพฤติกรรมการซ้ือนํ้าพริกสําเร็จรูปพร้อมทาน ท่ีไม่เคยทาํ

เลย หรือนอ้ยคร้ังท่ีจะทาํ ผูวิ้จยัไดพิ้จารณาว่ายงัไม่ควรทาํการตลาดในช่วงแรกของการทาํธุรกิจของผูวิ้จยั เน่ืองจาก

ตอ้งใชง้บประมาณในการทาํการตลาดท่ีค่อนขา้งสูง ในการดึงลูกคา้กลุ่มน้ีมาเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
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The Determinants of Capital Structure of Listed Companies in                                               

Construction Services Sector in The Stock Exchange of Thailand 

  บดินทร์ ธาดากจิวรคุณ 1 และ วรรณรพ ีบานช่ืนวจิิตร 2 

Badin Tadakitworakhun and Wanrapee Banchuenvijit 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการรับเหมาก่อสร้าง จาํนวน 16 บริษทั ช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง ปี พ.ศ. 2559 ดว้ยการวิเคราะห์

สมการถดถอยเชิงซ้อนวิธีการกําลังสองน้อยท่ีสุด พบว่าบริษัท ท่ีมีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียสูง 

ความสามารถในการทาํกาํไรมาก จะมีการจดัหาเงินทุนการกูย้ืมนอ้ย เน่ืองจากบริษทัสามารถเขา้ถึงเงินทุนภายใน

รวดเร็วมากกว่าจดัหาเงินทุนจากภายนอก และบริษทัท่ีมูลค่าตลาดของส่วนของผูถื้อหุ้นสูง จะมีการจดัหาเงินทุน

จากการกูย้ืมมาก เน่ืองจากสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีมีตน้ทุนตํ่าและไดรั้บผลประโยชน์ทางภาษี ส่วนของอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู ้     ถวัเฉล่ียธนาคารพาณิชย ์สภาพคล่อง อตัราส่วนสินทรัพยท่ี์มีตวัตนต่อสินทรัพยร์วม ไม่มีผลต่อ

โครงสร้างเงินทุน 

คาํสาํคัญ: อัตราดอกเบีย้เงินกู้, อัตราผลตอบแทนของกิจการ, หนีสิ้นท่ีมภีาระดอกเบีย้ 

  

Abstract 

The determinants of capital structure of 16 listed companies in construction services sector in the Stock Exchange 

of Thailand from 2011 to 2016 and analyzed using multiple linear regression are investigated.  After controlling 

for companies, Interest Coverage Ratios, Profitability have a low leverage.  Because of companies are hierarchy 

of financing begins with retained earnings, which is followed by debt financing and finally external equity 

financing. And Size of companies are rising value firms have a high leverage, cause of low cost of financing and 

tax benefits. However, Minimum loan rate, Liquidity, Tangible Assets Ratios do not determine leverage. 

Keyword: Minimum loan rate, Return on investment capital, Interest bearing liabilities 
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1. บทนํา 

     ปัจจุบนัประเทศไทยอยู่ในช่วงการพฒันาทางดา้นต่าง ๆ ทั้งการขยายตวัดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา        

ซ่ึงส่วนหน่ึงท่ีช่วยใหป้ระเทศไทยมีการพฒันาอย่างย ัง่ยืน คือ การลงทุนจากภาครัฐบาล ในปัจจุบนัการสร้างระบบ

สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต และขยายความเจริญออกไปจาก

ศูนยก์ลาง มีการเช่ือมโยงระบบเศรษฐกิจทั้ งระหว่างจงัหวดั ตลอดจนระดบัภูมิภาค ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นเป็น

ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีช่วยทาํให้ระบบเศรษฐกิจมีการพฒันาและเพ่ิมความมัง่คงให้กบัประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม

บริการรับเหมาก่อสร้าง เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยพฒันาประเทศ หากแต่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีรูปแบบเฉพาะ

แตกต่างจากธุรกิจอ่ืน การบริหารจดัการเงินทุนหรือกาํหนดโครงสร้างเงินทุน เพ่ือใหเ้กิดตน้ทุนการกูย้ืมอยูใ่นระดบั

ท่ีเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ จดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ือรองรับโครงการก่อสร้าง รักษาสภาพคล่องของธุรกิจให้

เพียงพอต่อความตอ้งการ ดว้ยความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีมีขอ้จาํกดัแตกต่างกนั   

 

2. วตัถุประสงค์ 

     บทความวิชาการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมบริการรับเหมาก่อสร้าง ท่ีส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุน           

โดยสามารถนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา กําหนดแนวทางการป้องกันความเส่ียง เพ่ือให้การใช้เงินทุนสร้าง

ผลตอบแทนแก่บริษทัและผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนักลงทุนสามารถใช้ข้อมูลประกอบการ

พิจารณาบริษทักลุ่มอุตสาหกรรมบริการรับเหมาก่อสร้าง เพ่ือประเมินความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนและวางแผนการลงทุน  

 

3. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

        1.  ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถใชข้อ้มูลการศึกษา กาํหนดแนวทางการวางแผนงบประมาณการลงทุน 

กาํหนดโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม และบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั เพ่ือใหมู้ลค่าของบริษทัสูงสุด

ดว้ยตน้ทุนทางการเงินรวมตํ่าท่ีสุด 

        2.  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก่นักลงทุน ในการพิจารณาความสามารถของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการรับเหมาก่อสร้าง ถึงประสิทธิภาพในการบริหารโครงสร้างเงินทุนและความเส่ียงท่ีมีอยูใ่นกลุ่ม

หลกัทรัพยน้ี์ 

        3.  เพ่ือใชเ้ป็นตวัช้ีวดัถึงประสิทธิภาพในการบริหารโครงสร้างเงินทุนและคาดการณ์แนวโนม้ของบริษทัใน

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการรับเหมาก่อสร้าง ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ผูบ้ริหารบริษทัและ

ผูถื้อหุน้ ตลอดจนผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    

 

4. แนวคดิและทฤษฎ ี 

     ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน (The Modigliani – Miller Theory M&M)  กล่าวถึง สมมติฐานในตลาดแข่งขัน

สมบูรณ์ โครงสร้างเงินทุนของบริษัทนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าของบริษัท (Modigliani & Miller, 1958)      

บริษทัท่ีมีการจดัหาเงินทุนจากกูย้ืมเงินมากนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าบริษทัมากกว่าบริษทัท่ีไม่กูย้ืมเงิน ตราบ
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ใดท่ียงัไม่มีการคาํนวณภาษี (Tax Benefits) ไม่มีตน้ทุนลม้ละลาย (Bankruptcy costs) และอยู่ในตลาดท่ีมีความเท่า

เทียมกนัในดา้นตน้ทุนทางข่าวสาร (Symmetric Information) แต่เม่ือมีการคาํนวณภาษีเขา้มาเก่ียวขอ้ง มูลค่าของ

บริษทั    ท่ีมีการกู้ยืมเงินจะมีมากกว่าบริษทัท่ีไม่มีการกู้ยืมเงิน เน่ืองจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจากดอกเบ้ียเงินกูย้ืม 

สามารถใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการหกัภาษีได ้ส่งผลต่อมูลค่าของกิจการ  

     ทฤษฎีแลกเปลี่ยน (Trade-off Theory) เป็นทฤษฎีท่ีไดรั้บการพฒันาแนวความคิดโครงสร้างเงินทุนมาอย่าง

ต่อเน่ือง แนวคิดหลกัเป็นการกล่าวถึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมจะอยู่ในจุดสมดุลของผลประโยชน์ท่ีจะ

ไดรั้บจากการกูย้ืมกบัตน้ทุนเงินทุนท่ีเกิดจากการกูย้ืมเป็นการเปรียบเทียบผลไดผ้ลเสีย (Jensen & Meckling, 1976)         

ซ่ึงต่อมาไดมี้การทดสอบถึงผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างเงินทุนและมูลค่าบริษทั พบวา่  

     1.โครงสร้างเงินลงทุนท่ีเหมาะสม (Optimal Capital Structure) ตามทฤษฎีนั้ นตั้ งอยู่บนจุดสมดุลระหว่าง

ผลประโยชน์จากการกูย้ืมเงินและต้นทุนการกู้ยืมเงิน ซ่ึงในความเป็นจริงการกาํหนดระดับโครงสร้างเงินทุน             

ท่ีเหมาะสมเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากปัญหาทางดา้นความแตกต่างในประเภทอุตสาหกรรม หรือแมก้ระทัง่ในธุรกิจ

ประเภทเดียวกนัอาจมีความแตกต่างได ้นั้นเป็นปัญหาท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจในรูปแบบธุรกิจและลกัษณะเฉพาะ

ของบริษทั                            

     2. ผลประโยชนท์างดา้นภาษี (Tax Benefits) คือ ผลประโยชนห์ลกัจากการกูย้ืมเงิน สามารถนาํค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย

ท่ีเกิดจากตน้ทุนเงินทุน มาหักลดในการคาํนวณภาษีนิติบุคคลได ้โดยท่ีอตัราภาษีท่ีสูงการกูย้ืมเงินท่ีเพ่ิมมากข้ึน   

ยอ่มส่งผลใหผ้ลประโยชนท์างดา้นภาษีสูงข้ึนตามไปดว้ย   

     3. การกูย้ืมเงินช่วยเพ่ิมความสนใจในการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร (Debt adds discipline to management) 

หมายถึง บริษทัหากไม่มีการกูย้ืมเงินมาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจจะทาํใหก้ารเลือกโครงการลงทุนหรือการดาํเนินงาน

ธุรกิจจะไม่มีประสิทธิภาพ เพราะไม่สามารถประเมินไดว้่าโครงการท่ีลงทุนไปจะสร้างผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าควรจะ

อยูท่ี่ระดบัเท่าใดเน่ืองจากไม่มีตน้ทุนลงทุนมาใชเ้ปรียบเทียบ ต่างกบับริษทัท่ีมีการกูย้ืมเงิน โดยพิจารณาจากอตัรา

ผลตอบแทนของกิจการ (Return on Invested Capital) แสดงถึงผูบ้ริหารจะมีความใส่ใจในการบริหารต้นทุน          

การควบคุมบริษทัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนสร้างผลตอบแทนใหไ้ดม้ากกวา่ท่ีบริษทักูย้ืมเงินมา  

     4. ต้นทุนการล้มละลาย (Bankruptcy Costs) หากมีการกู้ยืมเงินท่ีมากข้ึนโอกาสท่ีจะเกิดต้นทุนลม้ละลาย 

(Probability of Bankruptcy) จากภาระผูกพนัทางหน้ีสินมากข้ึน ภาระในตน้ทุนการเงินมีเพ่ิมสูงข้ึน หากบริษทัไม่

ควบคุมหน้ีสินใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ปัญหาท่ีเขา้มากระทบบริษทั หรือ ความสามารถในการสร้างกระแสเงิน

สดท่ีลดลงจน ซ่ึงส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (Interest coverage ratio) บริษทัไม่สามารถจ่ายชาํระ

หน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินต่าง ๆ ไดท้นัตามกาํหนด ความเส่ียงในการท่ีจะเกิดภาวะลม้ละลายย่อมสูงตามไป

ดว้ย (The Cost of Going Bankruptcy) ส่ิงท่ีบริษทัจะตอ้งรับผิดชอบ ประกอบไปดว้ย ตน้ทุนทางตรง เช่น ค่าใชจ่้าย

ทางดา้นกฎหมาย ค่าจา้งท่ีปรึกษา ค่าใชจ่้ายในการชาํระบญัชี ค่าจดัการประมูล ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ และ

ตน้ทุนทางออ้ม เช่น ตน้ทุนในการสร้างเสียโอกาสจากการท่ีบุคคลภายนอกเกิดความไม่มัน่ใจในปัญหาภายใน

บริษทั เป็นตน้  

     5. ผูใ้หกู้ย้ืมเงินอาจมีการกาํหนดขอ้บงัคบัแก่บริษทัผูกู้ใ้นการปฏิบติัตามเง่ือนไข หากมีการกูย้ืมเงินมากข้ึนหรือมี

ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน เช่น การข้ึนอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(Minimum Long Rate) การถูกบงัคบัในการออกเง่ือนไข

การกูท่ี้เขม้งวด การถูกบงัคบันาํทรัพยสิ์น เงินสด หรือหรือหลกัทรัพยต่์าง ๆ ใชค้ ํ้าประกนั การมีตวัแทนทางผูใ้ห้กู ้
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เขา้มาร่วมบริหารงาน ตลอดจนการปรับเปล่ียนนโยบายบริษทัหากทางเจา้หน้ีเห็นวา่ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้พยายามท่ี

จะเปล่ียนถ่ายความมัง่คัง่ของเจา้หน้ีไปเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น เจา้หน้ีอาจตอบโตด้ว้ยการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง

กฎระเบียบบางส่ิง อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล การกาํหนดขอ้หา้มในการอนุมติัการจ่ายเงิน 

ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลให้ต้นทุนตัวแทน (Agency Costs) สูงข้ึนตามไปด้วย โดยบริษัทท่ีมีขนาดทรัพย์สินท่ีมีตัวตน 

(Tangible Assets) อยู่ในระดับท่ีสูง มีหลักประกันและมีความยืดหยุ่นในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีมากกว่า           

บริษทัขนาดเลก็ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัในการถูกกาํหนดเง่ือนไขการกูย้ืมท่ีต่างกนัจากผูใ้หกู้ ้     

     6. การสูญเสียความยืดหยุ่นในการจัดหาเงินทุนในอนาคต (Loss of future financial flexibility) หมายถึง             

หากบริษทัมีการกูย้ืมเงินอยู่ในระดบัท่ีสูง การกูย้ืมเงินในอนาคตอาจไม่สามารถทาํได ้ทาํใหเ้สียโอกาสในการลงทุน

โครงการใหม่ ซ่ึงหาบริษัทคาดการว่าจะต้องใช้เงินทุนในอนาคต บริษัทต่อพยายามลดการก่อหน้ีให้น้อยลง          

(Ross et al., 2015) 

     7.  ผูบ้ริหารมีขอ้มูลภายในของบริษทัท่ีสาํคญัมากกวา่นกัลงทุน (Asymmetric Information) ซ่ึงอาจใชป้ระโยชน์

จากขอ้มูลท่ีมีในการกูย้ืมเงินเพ่ือป้องกนัไม่ให้นักลงทุนเขา้มาเพ่ือแบ่งผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากโครงการใน

อนาคต ในทางกลบักนัผูบ้ริหารดาํเนินการออกหุน้เพ่ิมทุน เพ่ือกระจายผลขาดทุนจากโครงการท่ีคาดว่าในอนาคต

อาจประสบปัญหา ซ่ึงการเพ่ิมทุนเป็นการส่งสญัญานในทางลบแก่นกัลงทุน 

     ทฤษฎีการจัดหาเงินทุนตามลาํดับขั้น (Pecking Order Theory) เป็นความเห็นแยง้ท่ีว่า โครงสร้างทางการเงินท่ี

เหมาะสมนั้นไม่มีอยู่จริง อา้งถึงทฤษฎี Trade-off Theory (Myers & Majiuf, 1984) เพราะ การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีมีความ

ไม่เท่าเทียม (Asymmetric Information) ระหว่างผูบ้ริหารและนักลงทุน ทําให้เกิดความเล่ือมลํ้ ากันในการนํา

ประโยชน์จากขอ้มูลท่ีมี ใชค้าดการณ์อนาคตเพ่ือประกอบการตดัสินใจ (วราลี, 2552) ผูบ้ริหารจึงตอ้งหลีกเล่ียง

ปัญหาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้น โดยการพิจารณาอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) อตัราส่วน

เงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio)  เพ่ือประเมินถึงสภาพคล่องของบริษทัในการจดัหาเงินทุนหมุนเวียนภายใน 

และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย  ์(Return on Assets) อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น (Return on Equity)  

แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัเพ่ือสร้างกระแสเงินสดให้กบับริษทั โดยลาํดบัเงินลงทุน

จากภายในคือกระแสเงินสดในส่วนของกาํไรสะสม (Retained Earnings) การจดัหาเงินจากภายนอกการกูย้ืมเงินทุน 

(External Financing) และการออกหุ้นทุนใหม่ (Equity) เป็นทางเลือกสุดทา้ยในการจดัหาเงินลงทุน อีกทั้งเป็นการ

หลีกเล่ียงการส่งสัญญานต่อบุคคลภายนอกแสดงใหเ้ห็นถึงสถานะของบริษทัในทางท่ีไม่ดี และลดผลกระทบท่ีมีต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้  

 

5. ทบทวนวรรณกรรม 

     วิจิตรา จําลองราษฎร์ (2554) ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสําคญักบัระดบัการก่อหน้ีบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จาํนวน 60 บริษัท ระหว่างปี 2548-2552 

ประกอบดว้ยโอกาสในการเติบโตและขนาดของกิจการ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และความสามารถการทาํ

กาํไรมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มมีอิทธิพลอยา่งมากต่อระดบัการก่อหน้ี ระดบัความสมัพนัธ์อยูท่ี่ 86% 
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     ศศิธร เน่ืองจาํนงค์ และ เจยีมจติร ชวากร (2556) ปัจจยัท่ีมีผลอย่างมีนยัสาํคญัต่อดชันีราคาหุน้กลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างระหว่างปี 2551-2555  คือ ความสามารถในการทาํกาํไร จะมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้ม ขนาดของกิจการ และสินทรัพยถ์าวร นั้นจะมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 

     สาธิรัตน์ ช่ืนสมบัติ และ วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร (2556) ปัจจัยท่ีมีผลอย่างมีนัยสําคัญดัชนีราคาหุ้นกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างระหวา่งปี 2551-2555 คือ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่งผลให้ราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมีผลในทิศทางเดียวกันระดับความสัมพันธ์ 

99.47% 

     ปุณยวร์ี ใจเดช (2556) พบวา่ การวิเคราะห์งบการเงินระหว่างปี 2551-2555 บริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จาํกดั 

(มหาชน) ระหว่างปี 2551-2553 บริษทัประสบปัญหาขาดทุนอนัเน่ืองมากจากปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจส่งผลต่อ

ปัจจยัทางดา้นราคาวตัถุดิบทาํใหบ้ริษทัประสบปัญหาขาดทุน ต่อมาปี 2554-2555 บริษทัมีการบริหารจดัการท่ีดีข้ึน

ส่งผลใหบ้ริษทักลบัมามีกาํไร แต่ยงัไม่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ (EVA) ได ้แสดงให้

เห็นวา่ผูบ้ริหารยงัไม่สามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและยงัไม่สามารถสร้างความมัน่คงได ้

     วรรณรพี บานช่ืนวิจติร (2557) ปัจจยัท่ีกาํหนดโครงสร้างเงินทุนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 6 กลุ่มอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2547-2551 พบวา่ บริษทัท่ีมีขนาดใหญ่และความสามารถในการทาํกาํไรท่ี

สูงนั้นจะมีการจดัหาเงินทุนจากการกูย้ืมท่ีน้อยกว่าบริษทัขนาดเล็กท่ีมีความสามารถในการทาํกาํไรท่ีตํ่า อีกทั้ ง

บริษทัท่ีมีขนาดใหญ่ มีสินทรัพยท่ี์มีตวัตนต่อสินทรัพยท่ี์มาก สามารถนาํไปเสนอเพ่ือพิจารณาในการกูย้ืมเงินได้

มากกวา่บริษทัท่ีมีสดัส่วนสินทรัพยท่ี์มีตวัตนต่อสินทรัพยท่ี์นอ้ยกวา่  

     วัฒนา ศักยชีวกิจ และ กอบกูล จันทรโคลิกา (2559) ปัจจยัท่ีกาํหนดโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสมของบริษทัท่ี     

จดทะเบียนในตลาดอาเซียน พบว่า ทฤษฎี Trade-Off และ ทฤษฎี Pecking Order อธิบายพฤติกรรมโครงสร้าง

เงินทุนไดดี้ โดยเฉพาะสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย และปัจจยัสินทรัพยมี์ตวัตน สภาพคล่องทางการเงิน ส่งผล

กระทบต่อสัดส่วนหน้ีสินระยะสั้ น และสัดส่วนหน้ีสินระยะยาวในทุกประเทศ แต่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางท่ี

แตกต่างกนั      อีกทั้งปัจจยัความสามารถในการทาํกาํไรมีความสาํคญัอยา่งมีนยัสาํคญัในสดัส่วนหน้ีสินทุกประเภท

และทุกประเทศ และประเทศท่ีมีความเร็วในการปรับสัดส่วนหน้ีสินระยะสั้นไปสู่เป้าหมายเร็วท่ีสุดคือ ประเทศ

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และสิงคโปร์ ตามลาํดบั และ ประเทศท่ีมีความเร็วในการปรับสัดส่วนหน้ีสิน

ระยะยาวไปสู่เป้าหมายเร็วท่ีสุดคือ ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และมาเลเซีย ตามลาํดบั 

     อุบลวรรณ ขุนทอง (2559) ปัจจยักาํหนดโครงสร้างเงินทุนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ

ของกลุ่มกิจการท่ีไม่จ่ายเงินปันผล พบว่า อตัราการเจริญเติบโต สภาพคล่อง มีอิทธิพลในทิศทางตรงกนัขา้ม อีกทั้ง

ขนาดของบริษทั มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกนั และกลุ่มกิจการท่ีมีประสิทธิภาพในการทาํกาํไรตํ่า บริษทัท่ีมีผล

ประกอบการตํ่า กาํไรสะสมซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนของบริษทัจึงตํ่าไปดว้ย ขอ้มูลท่ีเผยแพร่มีไม่มากเพียงพอส่งผลต่อ

การจดัหาเงินทุนจากการออกหุ้นทุน อาจทาํใหไ้ดร้าคาท่ีไม่ดีส่งผลกระทบต่อราคาหุน้เดิม บริษทัจึงจดัหาเงินกูย้ืม

มาก โดยเฉพาะเงินกูย้ืมระยะสั้น อีกทั้งขนาดของธุรกิจมีผลในการจดัหาเงินทุน การพิจารณาอนุมติักูย้ืมเงินอาจไม่

สามารถแข่งขนักบัทางบริษทัขนาดใหญ่ได ้  
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ตารางที่ 1  รายละเอียดของตวัแปรและการกาํหนดทิศทางความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

 

 

6. ขอบเขตการศึกษา 

     งานศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการรับเหมาก่อสร้าง จาํนวนทั้งส้ิน 16 บริษทั ระหว่างเดือน มกราคม 2554 - กนัยายน 2559 

รวมทั้งส้ินจาํนวน 23 ไตรมาส 

 

 

ตวัแปร สัญลกัษณ์ สมมตฐิาน ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

     อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

     (Debt to Equity Ratio: Book Value) 

DEB   

     อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  

     (Debt to Equity Ratio: Market value) 
DEM   

ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) 

     อตัราดอกเบ้ียเงินกูถ้วัเฉล่ียธนาคารพาณิชย ์  

     (Minimum Long Rate) 

MLR - 

 

Trade-off 

 

     อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) CUR - Pecking Order 

     อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) QUR - Pecking Order 

     ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 

     (Interest Coverage Ratio) 
INCR - Trade-off 

     อตัราส่วนสินทรัพยท่ี์มีตวัตนต่อสินทรัพยร์วม  

     (Tangible Assets Ratio) 
TANG + Trade-off 

     อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ 

     (Return on Assets) 
ROA - Pecking Order 

     อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

     (Return on Equity) 
ROE - Pecking Order 

     อตัราผลตอบแทนของกิจการ 

     (Return on Invested Capital) 
ROIC - Pecking Order 

     มูลค่าตลาดของส่วนของผูถื้อหุน้ SIZE + Trade-off 
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7. วธีิการศึกษา  

     งานศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการรับเหมาก่อสร้าง เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร

อิสระท่ีมีผลต่อโครงสร้างเงินทุน แทนค่าอตัราส่วนทางการเงินท่ีกาํหนดไว ้คาํนวณหาค่าของตวัแปรจากขอ้มูลท่ี

ไดม้าเพ่ือสรุปเป็นชุดขอ้มูลรายไตรมาส และทดสอบดว้ยวิธีสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือใชใ้น

การอธิบายลกัษณะขอ้มูลเบ้ืองตน้ จากนั้นทดสอบหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร จากนั้นทาํการทดสอบปัญหา

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร (Multicollinearity) ดว้ยการวดัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pairwise Correlations) 

เพ่ือทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเพ่ือลดขอ้ผิดพลาดและเพ่ิมความเช่ือมัน่ในการคาํนวณทดสอบ 

Heteroscedasticity เพ่ือหาปัญหาความไม่คงท่ีของค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน ทดสอบความสัมพนัธ์

เชิงเสน้ตรงระหวา่งค่าความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) หากเกิดปัญหาความไม่คงท่ีของค่าความแปรปรวนของ

ความคลาดเคล่ือนในแบบจาํลองบรรเทาปัญหาดว้ยการทดสอบ Newey-West เพ่ือช่วยแกปั้ญหา จากนั้นทาํการ

ทดสอบรูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธีการกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด เป็นรูปแบบ

การวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือสร้างสมการในการทดสอบสมมติฐานว่าตวัแปรท่ีกาํหนดมานั้น มีผลทางสถิติเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนัสอดคลอ้งระหว่างกนัหรือในทิศทางทางตรงกนัขา้ม (สาธิรัตน,์ 2556) จากนั้นนาํผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก

การคาํนวณมาอธิบายปรายผลการศึกษา โดยการศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบจาํลอง 2 รูปแบบ ประกอบดว้ย  

แบบจาํลองท่ี 1 ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้-มูลค่าตามบญัชี (DEB) 

DEB i,t = β0 + β1(MLR) i,t + β2(CUR) i,t + β3(QUR) i,t + β4(INCR) i,t + β5(TANG) i,t + 

β6(ROA) i,t + β7(ROE) i,t + β8(SIZE) i,t + β9(ROIC) i,t + e i,t 

แบบจาํลองท่ี 2 ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้-มูลค่าตลาด (DEM) 

DEM i,t = β0 + β1(MLR) i,t + β2(CUR) i,t + β3(QUR) i,t + β4(INCR) i,t + β5(TANG) i,t + 

β6(ROA) i,t + β7(ROE) i,t + β8(SIZE) i,t + β9(ROIC) i,t + e i,t 

 

8. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     จากการศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการรับเหมาก่อสร้าง สรุปผลดงัน้ี  
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ตารางที่ 2  ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการรับเหมาก่อสร้าง ไดแ้ก่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้-มูลค่าทางบญัชี 

(DEB) และ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้-มูลค่าตลาด (DEM) 

 

**   นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  

*** นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% 

 

     อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น-มูลค่าทางบัญชี (DEB) พบว่าค่า F-Statistic อยู่ท่ี 30.3650 ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 (Prob. F-Statistic = 0.0000) หมายถึง การเลือกปฏิเสธสมมติฐาน H0 ตวัแปรอิสระใด ๆ ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (มูลค่าตามบญัชี) เลือกยอมรับสมมติฐาน H1 ตวัแปรอิสระ

อย่างนอ้ย 1 ตวัแปร มีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (มูลค่าตามบญัชี) อย่างมีนยัสาํคญัท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยมีตัวแปรอิสระจาํนวน 5 ตวัแปร ประกอบด้วย ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 

(INCR) อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) มีความสมัพนัธ์ไปใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น-มูลค่าทางบญัชี และ อตัราผลตอบแทนของกิจการ 

(ROIC) และมูลค่าตลาดของส่วนของผูถื้อหุน้ (SIZE) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบั อตัราส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้-มูลค่าทางบญัชี โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากตวัแปรอิสระ 41.86% และเกิดจากปัจจยัอ่ืน ๆ 58.14% 

     อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น-มูลค่าตลาด (DEM) พบว่าค่า F-Statistic อยู่ท่ี 10.8078 ท่ีระดับความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 (Prob. F-Statistic = 0.0000) หมายถึง การเลือกปฏิเสธสมมติฐาน H0 ตวัแปรอิสระใด ๆ ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (มูลค่าตลาด) เลือกยอมรับสมมติฐาน H1 ตวัแปรอิสระอยา่ง

นอ้ย 1 ตวัแปร มีความสมัพนัธ์กบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (มูลค่าตลาด) อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความ

เช่ือมั่น 95% โดยมีตัวแปรอิสระจํานวน 3 ตัวแปร ประกอบด้วย ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (INCR)            

ตวัแปร DEB DEM 

β 3.4349 1.9779 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูถ้วัเฉล่ียธนาคารพาณิชย ์(MLR) -0.3613 -0.1683 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CUR) -0.1743 -0.1142 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QUR) 0.0884 0.0143 

ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (INCR) -0.0000484*** -0.0000266*** 

อตัราส่วนสินทรัพยท่ี์มีตวัตนต่อสินทรัพยร์วม (TANG) -0.2232 0.1285 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) -16.8390*** -9.3844*** 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) -1.1967*** -0.1554 

อตัราผลตอบแทนของกิจการ (ROIC) 8.4308*** 3.1878*** 

มูลค่าตลาดของส่วนของผูถื้อหุน้  (SIZE) 0.2707*** 0.0299 

F-Statistic 30.3650 *** 10.8078 *** 

R-Squared Adjust 0.4186 0.1939 
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อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้

ถือหุ้น-มูลค่าตลาด และ อตัราผลตอบแทนของกิจการ (ROIC) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศเดียวกนักบัอตัราส่วน

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้-มูลค่าตลาด โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากตวัแปรอิสระ 19.39%  และเกิดจากปัจจยัอ่ืน ๆ 

80.61% 

     ในขณะท่ีปัจจยัอ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงสถิติอย่างมีนัยสําคญั ต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น-   

มูลค่าทางบญัชี (DEB) และ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้-มูลค่าตลาด (DEM) 

 

9. สรุปผลการศึกษา 

     จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อโครงสร้างเงินทุนพบวา่ มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงตวัในทุก ๆ ตวัแปรตามส่งผล

ต่อโครงสร้างเงินทุนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ ร้อยละ 99 ประกอบดว้ย ความสามารถใน

การจ่ายดอกเบ้ีย (INCR) อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) และ

มูลค่าตลาดของส่วนของผู ้ถือหุ้น  (SIZE) มีความสัมพัน ธ์ เป็น ไปตามสมมติฐานท่ี ได้กําห นดไว้ และ                           

อตัราผลตอบแทนของกิจการ (ROIC) มีความสัมพนัธ์ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีไดก้าํหนดไว ้ซ่ึงตวัแปรอิสระ

สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี     

     ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (INCR) มีอิทธิพลในเชิงลบหรือในทิศทางตรงกนัขา้มต่อการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างเงินทุนบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการรับเหมาก่อสร้าง แสดงให้เห็นว่า บริษทัท่ีมีผลกาํไรจากการ

ดาํเนินงานอยู่ในระดบัท่ีสูงนั้น มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียเงินกูย้ืม ส่งผลทาํใหร้ะดบัการก่อหน้ีสินอยู่ใน

ระดบัท่ีตํ่า สามารถบริหารจดัการหน้ีสินใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ บริษทัสามารถเลือกใช้

เงินทุนจากภายในไดก่้อนเพราะมีสภาพคล่องในการเขา้ถึงเงินทุนและมีตน้ทุนในการจดัหาเงินทุนท่ีตํ่า เม่ือเทียบกบั

ตน้ทุนในการจดัหาเงินทุนจากภายนอก หากในอนาคตท่ีมีการลงทุนขนาดใหญ่ท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้งินทุนท่ีมากข้ึน 

โอกาสในการจดัหาเงินทุนจากภายนอกย่อมมีโอกาสมากกว่า เพราะความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย เป็นตัว

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของบริษทัและสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้ทาํใหก้ารเขา้ถึงแหล่งเงินทุนจากภายนอก

สามารถทาํไดง่้ายและตน้ทุนการกูย้ืมจะอยู่ในระดบัท่ีตํ่ากว่าปกติ เม่ือพิจารณาในส่วนของบริษทัท่ีมีผลกาํไรจาก

การดาํเนินงานอยู่ในระดบัท่ีตํ่าหรือผลประกอบการของบริษทัท่ีขาดทุน พบวา่บริษทัมีโอกาสเกิดตน้ทุนลม้ละลาย       

ในการผิดนดัชาํระหน้ีในระดบัท่ีสูง บริษทัขาดสภาพคล่อง การก่อหน้ีสินของบริษทัอยูใ่นระดบัท่ีสูงเพ่ิมข้ึน ส่งผล

ทาํให้การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนมีขอ้จาํกดั จึงตอ้งหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก เช่น การกูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชย ์

การออกตราสารหน้ี และการเพ่ิมทุน (หุน้สามญั) ตามลาํดบัเพ่ือใชใ้นการรักษาสภาพคล่องภายใน 

     อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) มีอิทธิพลในเชิงลบ

หรือในทิศทางตรงกนัขา้มต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเงินทุนบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการรับเหมาก่อสร้าง 

แสดงให้เห็นว่า บริษทัท่ีมีความสามารถในการทาํกาํไรท่ีสูง ระดบัการก่อหน้ีสินอยู่ในระดบัท่ีตํ่า บริษทัสามารถ

เลือกใช้เงินทุนจากภายในไดก่้อนเพราะมีสภาพคล่องในการเขา้ถึงเงินทุนและมีตน้ทุนในการจดัหาเงินทุนท่ีตํ่า     

เม่ือเทียบกบัตน้ทุนในการจดัหาเงินทุนจากภายนอก ความเส่ียงจากการผิดนัดชาํระหน้ีลดลง และยงัเป็นการลด

ปัญหาการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีมีความไม่เท่าเทียมจากการใชข้อ้มูลภายใน หลีกเล่ียงปัญหาการส่งสัญญานต่อนกัลงทุน
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แสดงถึงสถานะของบริษทัในทางท่ีไม่ดี ส่วนของบริษทัท่ีมีความสามารถในการทาํกาํไรท่ีตํ่า บริษทัจะจดัหาเงิน

กูย้ืมระยะสั้นท่ีมีตน้ทุนการกูย้ืมท่ีสูง เพ่ือใชใ้นการรักษาสภาพคล่องของบริษทัส่งผลทาํใหร้ะดบัการก่อหน้ีเพ่ิมข้ึน 

     มูลค่าตลาดของส่วนของผู้ ถือหุ้น (SIZE) มีอิทธิพลในเชิงบวกหรือในทิศทางเดียวกันต่อการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างเงินทุนบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการรับเหมาก่อสร้าง แสดงให้เห็นว่า บริษทัท่ีมีมูลค่าตลาดของ

ส่วนของผูถื้อหุ้นสูง จะมีการระดบัการก่อหน้ีสูง บริษทัมีการกระจายความเส่ียงไดดี้ มีการเปิดเผยขอ้มูลออกสู่

ภายนอก ทาํใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลเพ่ือใชป้ระกอบการกูย้ืมของผูใ้หกู้น้ั้นมีความชดัเจน โดยส่วนของเจา้หน้ีหรือผูใ้หกู้ ้

ตอ้งการลดความเส่ียงจากการท่ีผูกู้ผ้ิดนดัชาํระหน้ีหรือความเส่ียงทางดา้นอ่ืน ๆ โดยคาํนึงถึงอุปนิสัยของผูกู้ ้เงินทุน

ของบริษทั ความเพียงพอของหลกัประกนัท่ีใช้ประกอบการกูย้ืม ความสามารถในการชาํระหน้ี และการกาํหนด

เง่ือนไขการชาํระหน้ี ส่งผลใหต้น้ทุนการกูย้ืมเงินทุนลดลงตามระดบัความเส่ียงของบริษทั และไดรั้บผลประโยชน์

ทางดา้นภาษีจากค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียสามารถนาํมาหักลดการคาํนวนภาษีนิติบุคคล ประกอบกบัความเส่ียงทางดา้น

ตน้ทุนการลม้ละลาย ท่ีบริษทัขนาดใหญ่สามารถควบคุมระดบัหน้ีสินใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม หลีกเล่ียงโอกาส

ในการผิดนดัชาํระหน้ี ทาํใหบ้ริษทัขนาดใหญ่มีการปรับตวัไดดี้กวา่บริษทัขนาดเลก็ 

     อัตราส่วนผลตอบแทนของกิจการ (ROIC) มีอิทธิพลในเชิงบวกหรือในทิศทางเดียวกนัต่อการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างเงินทุนบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการรับเหมาก่อสร้าง มีความสัมพนัธ์ไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีได้

กาํหนดไว ้จากการศึกษาพบวา่ โดยปกติบริษทัท่ีมีอตัราผลตอบแทนของกิจการอยูใ่นระดบัสูง ระดบัหน้ีสินจากการ

กูย้ืมเงินจะลดลง เน่ืองจากบริษทัสามารถเลือกใชก้ระแสเงินสดจากภายใน ท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานท่ีมีตน้ทุนตํ่า     

แต่ในปัจจุบนัความเส่ียงจากการลงทุนมีเพ่ิมมากข้ึน การประกอบธุรกิจนั้นผูบ้ริหารตอ้งมีการประเมินความเส่ียง

และประเมินการเลือกลงทุนในโครงการก่อสร้างหรือการขยายธุรกิจออกไปยงัธุรกิจประเภทอ่ืนท่ีสร้างผลตอบแทน

ท่ีดีกวา่ บริษทัยงัคงตอ้งใชเ้งินกูย้ืมจากภายนอกเพ่ือขยายธุรกิจ อีกทั้งลกัษณะงานก่อสร้างจะใชร้ะยะเวลาทาํงานท่ี

ยาวนาน การรักษาสภาพคล่องของธุรกิจมีความสําคญัเพ่ือให้เพียงพอตลอดอายุโครงการก่อสร้าง ประกอบกบั

ปัจจยัทางดา้นอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้มีทิศทางปรับตวัเพ่ิมข้ึนในอนาคต บริษทัจึงมีการเร่งระดมเงินทุนจากการกูย้ืม

ระยะยาวผ่านธนาคารพาณิชย ์การออกตราสารหน้ีระยะยาวและนาํเงินทุนท่ีไดใ้ชต้ามวตัถุประสงค์ของการกูย้ืม

เงินทุนตามระยะเวลาท่ีกาํหนด เพ่ือควบคุมระดบัตน้ทุนเงินทุนให้ตํ่าท่ีสุดและป้องกนัความผนัผวนทางเศรษฐกิจ

ในอนาคต บริษทัท่ีมีความสามารถในการทาํกาํไร และมีสภาพคล่องท่ีดีเพียงพอจะประเมินระดบัการก่อหน้ีสินให้

ไดม้ากท่ีสุด เพ่ือหาจุดสมดุลระหวา่งผลประโยชน์จากการกูย้ืมเงินทุนและตน้ทุนการกูย้ืมเงิน ทาํให้เกิดโครงสร้าง

เงินทุนท่ีเหมาะสมสามารถสร้างมูลค่าใหแ้ก่บริษทัไดม้ากท่ีสุด ส่งผลทาํใหร้ะดบัหน้ีสินจากการกูย้ืมเงินเพ่ิมข้ึน  

 

10. ข้อเสนอแนะ 

     บริษทัท่ีมีผลกาํไรจากการดาํเนินงานอยู่ในระดบัท่ีสูง มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย จะทาํให้บริษทัลด

ระดบัการก่อหน้ีสินและสามารถบริหารจดัการหน้ีสินใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัผลประโยชนท่ี์ไดรั้บโดยบริษทั

สามารถเลือกใช้เงินทุนจากภายในไดก่้อนเพราะมีสภาพคล่องในการเขา้ถึงเงินทุนสูงและมีตน้ทุนในการจดัหา

เงินทุนท่ีตํ่า เม่ือเทียบกับตน้ทุนในการจดัหาเงินทุนจากภายนอก อีกทั้ งควรใช้โอกาสจากปัจจัยทางด้านอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูท่ี้อยู่ในระดบัท่ีตํ่า ในการพิจารณาระดมเงินทุนจากการกูย้ืมระยะยาวผ่านธนาคารพาณิชย ์หรือตรา

สารหน้ีระยะยาวเพ่ือนาํเงินทุนท่ีได ้ใชต้ามวตัถุประสงค์ของการกูย้ืมเงินทุนตามระยะเวลาท่ีกาํหนด เพ่ือควบคุม
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ระดบัตน้ทุนเงินทุนให้ตํ่าท่ีสุด หรือพิจารณาปรับโครงสร้างหน้ีสินเดิมโดยการรีไฟแนนซ์เงินทุนเพ่ือปรับอตัรา

ดอกเบ้ีย     ลดภาระตน้ทุนทางการเงิน ส่วนบริษทัขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าตลาดของส่วนของผูถื้อหุน้สูง มีการกระจาย

ความเส่ียงไดดี้มากกว่าบริษทัขนาดเลก็ เพราะมีหลกัประกนัท่ีชดัเจน มีการเปิดเผยขอ้มูลออกสู่ภายนอกทาํให้การ

เขา้ถึงขอ้มูลเพ่ือใชป้ระกอบการกูย้ืมของผูใ้หกู้น้ั้นสามารถประเมินความเส่ียงได ้ส่งผลต่อตน้ทุนการเงินทุนลดลง

ตามระดบัความเส่ียงของบริษทั และผลประโยชนท์างดา้นภาษีจากการกูย้ืมเงิน บริษทัสามารถนาํตน้ทุนการเงินมา

หักลดในการคาํนวณภาษีนิติบุคคลได ้และบริษทัควรประเมินระดบัการก่อหน้ีสินให้เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ

เพ่ือป้องกนัความเส่ียง และวางแผนบริหารจดัการเงินทุนให้เกิดโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสมและสร้างมูลค่าเพ่ิม

ใหแ้ก่บริษทั 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคา้และบริการ และศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์

อิเลคทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา อินสตาแกรม โดยมีกลุ่มตวัอยา่งคือประชาชนใน

กรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ อินสตาแกรม ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 400 คน โดยใชเ้คร่ืองมีอในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ค่าสถิติท่ีใช ้ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ใช้สถิติวิเคราะห์ไคสแควร์ (Chi-Square)  จากผลการวิจยัพบว่า

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 20-30 การศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 20,001-30,000 บาท โดยผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในดา้นสถานท่ีหรือช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ตามลาํดบั และ ใชเ้วลาเฉล่ียในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ในแต่ละวนั อยู่ท่ี 2-5 

ชัว่โมง ประเภทของสินคา้และบริการท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ เส้ือผา้ เหตุผลส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ

เน่ืองจากประหยดัค่าเดินทาง ความถ่ีในการซ้ือสินคา้และบริการ ไม่เป็นประจาํทุกเดือน ปริมาณในการซ้ือในแต่ละ

คร้ัง 2 ช้ิน  งบประมาณในการซ้ือสินคา้และบริการ ตํ่ากวา่ 1,000 บาท และมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือสินคา้และบริการต่อไป

ในอนาคต ซ่ึงสรุปไดว้า่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชย์

อิเลคทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา อินสตาแกรม  ท่ีแตกต่างกนั และปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการผา่นระบบพาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์ของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา อินสตาแกรม  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

1
 นกัศึกษาปริญญาโท วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพฯ 10120 

2
 อาจารยวิ์ทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพฯ 10120 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                                    863 

 

Abstract 

This research aims to study the relationships between the marketing mix (4P’s) and consumers buying decision of 

product and service via E-commerce systems of consumers in Bangkok: Case study Instagram. The research 

focused on people who live in Bangkok and bought products and service via E-commerce. The samples of the 

research were 400 respondents who came from random. The frequency distribution, the percentage, mean, 

standard deviation and the Chi-Square were used to investigate the differences between demographic and 

consumer’s behavior and the relation of the marketing mix (4P’s) with consumer’s behavior. The research found 

that that most of the female consumers were in the age range between 20-30 years old and holds a bachelor 

degree, working at a private company and earning a personal income between 20,001-30,000 Thai baht. The 

element of Marketing Mix was also highly involved in the consumers’ purchase, especially the place (distribution 

channels), product, price and promotion, the 4 elements were stated in order of most effect to least effect. The 

research also found that the differences between demographics affected to consumers’ behavior when buying 

products and services via Instagram. Most of the female consumers revealed that they have purchased clothing 

via E-commerce, the reason for the decision is that they were comfortable and were able to save cost comparing 

to purchases from shopping malls. The frequency of purchases is not monthly and the quantity of each purchase 

is 2 pieces per transaction, the budget of purchase is less than 1,000 Baht, and will purchase again in the future. 

In addition, there are relationships between the marketing mix (4P’s) factors and consumers’ behavior to buy 

product and service via Instagram with the statistical significance level of 0.05. It could be concluded that the 

marketing mix is related to consumers’ buying decision of product and service via Instagram with the statistical 

significance level of 0.05.  

 

1. บทนํา 

 

     เน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ธุรกิจจึงจาํเป็นตอ้งปรับตวัให้เขา้กบั

กระแสตลาดเพ่ือสร้างโอกาสให้แก่ธุรกิจ ซ่ึงส่ิงท่ีสามารถทาํให้ธุรกิจสามารถเติบโตไดอ้ย่างย ัง่ยืนนั้นก็คือการรับ

ฟังผูบ้ริโภค และปรับตวัใหท้นัความเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมและความคิดของผูบ้ริโภค การเอาใจใส่ผูบ้ริโภคจะ

ทาํใหท้ราบว่าผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมเปล่ียนไปอย่างไร และตอ้งการอะไร  ปัจจุบนัเป็นยุคท่ีพฤติกรรมของผูบ้ริโภค

นั้นมีความเป็นอิสระค่อนขา้งสูง ทาํใหเ้กิดการแข่งขนักนัมากข้ึนคือในเร่ืองของการตอบสนองความตอ้งการสินคา้

ของผูบ้ริโภคไดท้นัท่วงที อีกทั้งเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนัจึงถือเป็นเร่ืองสําคญั เพราะเป็นส่วนช่วย

ในการเพ่ิมผลิตผลของสินคา้และบริการ รวมไปถึงรูปแบบต่างๆของการกระจายสินคา้ท่ีรวดเร็วกจ็ะสามารถสร้าง

ความไดเ้ปรียบจากคู่แข่งในการส่งมอบสินคา้และบริการถึงมือลูกคา้ก่อน  อีกทั้งพฤติกรรมลูกคา้ในปัจจุบนัน้ียงัมี

ความตอ้งการสินคา้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะส่ือออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ 

ส่ือดิจิตอลมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการกาํหนดวิธีคิด ทศันคติ และการดาํเนินชีวิต แทบจะทุกกิจกรรมในแต่ละวนัจะมี
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ส่ือดิจิตอลเขา้มามีบทบาทแทบทั้งส้ิน อีกทั้งการเปล่ียนแปลงการตลาดในแต่ละยุดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

และส่งผลต่อการปรับตวัของ ธุรกิจ  ตามไปดว้ย 

     การตลาดยุคปัจจุบนั หรือการตลาดยุค 4.0 เป็นยุคของ Social Media Marketing คือ การเปิดกวา้งทางความคิด  

การมีส่วนร่วม  และยงัเป็นยุคของความแตกต่าง เน่ืองจากมีการพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสารใหล้ ํ้าหนา้ยิ่งข้ึน ท่ีทาํ

ใหลู้กคา้มีการติดต่อแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนการคน้หาขอ้มูล ซ้ือ ขาย สินคา้และบริการท่ีสะดวก

และไร้พรหมแดน เน้นการนําไปใช้กบัทุกเคร่ืองมือ การเช่ือมโยงการขายหน้าร้านกบั ออนไลน์ จะต้องมีการ

บริหารจดัการขอ้มูลของลูกคา้ในระบบการตลาดท่ีทาํเป็นอตัโนมติั มีการส่ือสารโดยการส่ง SMS  E-mail  line หา

ลูกคา้ใหน้าํโปรโมชัน่ไปใชท่ี้หนา้ร้านจริงและเสมือนได ้ เม่ือใชแ้ลว้มีการขอบคุณ ติดตามผล และจูงใจใหซ้ื้อใหม่  

ขอ้มูลท่ีเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลการตลาดภายใน และนาํไปรวมกบัฐานขอ้มูลภายนอก เพ่ือให้มีขอ้มูลของลูกคา้ ทาํ

ให้บริการลูกค้าได้ตรงกลุ่มและตรงตามความต้องการลูกค้ามากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะโยงไปถึงการสร้าง CRM หรือ 

Relationship Marketing เป็นการรักษาตาํแหน่งในใจของลูกคา้ Brand Royalty ( อินโนวา่แลบ็โออีเอม็, 2016) 

     อีกทั้งจาํนวนผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัประชากรของประเทศไทย (Thailand Population) มี

จาํนวนทั้ งส้ิน 68.1 ล้านคน มีผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต ( Internet Users) จํานวน 38 ล้านคน  คิดเป็น 56% ของจาํนวน

ประชากรทั้ งหมด และมีผูใ้ช้โซเชียลเน็ทเวิร์ค (Social Network Users)มากถึง 41 ลา้นคน คิดเป็น 60%   สําหรับ

กิจกรรมท่ีนิยมใชอิ้นเทอร์เน็ตเขา้ถึงมากท่ีสุด ยงัคงเป็นการใชเ้พ่ือใชง้านเขา้โซเชียลเน็ตเวิร์คสูงถึง 82.7% รองลงมา

เพ่ือการคน้หาขอ้มูล 56.7% และการใชเ้พ่ืออ่านข่าว 52.2%  เป็น (สมาคมโฆษณาดิจิทลั (ประเทศไทย), 2559) 

     ขอ้มูลจากสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) หรือ ETDA (เอ็ตดา้) ระบุว่าจากการ

สาํรวจพบวา่ จาํนวนชัว่โมงการใชอิ้นเทอร์เน็ตในภาพรวมทั้งผา่นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี และคอมพิวเตอร์ โดยเฉล่ียอยู่ท่ี 

45.0 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็นระยะเวลาการใชง้านเฉล่ีย 6.4 ชัว่โมงต่อวนั โดยสมาร์ตโฟนยงัคงเป็นอุปกรณ์

หลกัท่ีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตนิยมใชใ้นการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต โดยมีจาํนวนผูใ้ชง้านมากถึงร้อยละ 85.5 และมีจาํนวน

ชัว่โมงการใชง้านโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 6.2 ชัว่โมงต่อวนั ซ่ึงทั้งจาํนวนผูใ้ชง้านและจาํนวนชัว่โมงการใชง้านของปีน้ีสูงกว่า

ปีท่ีแลว้อย่างเห็นไดช้ดั โดยในปี 2558 มีจาํนวนผูใ้ชง้านร้อยละ 82.1 และมีจาํนวนชัว่โมงการใชง้านโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 

5.7 ชัว่โมงต่อวนัเท่านั้น (สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน), 2559 

     Instagram (อินสตาแกรม) คือ แอพพลิเคชัน่ถ่ายภาพและแต่งภาพบนสมาร์ทโฟน ท่ีมาพร้อมกบัลูกเล่นการแต่ง

เติมสีสนัใหก้บัรูปภาพดว้ย Filters (ฟิลเตอร์) ต่าง ๆ ท่ีใหเ้ราสามารถเลือกปรับภาพไดห้ลากหลายและสวยงาม  แนว

อาร์ต ๆ ไดต้ามใจชอบทั้ งในเร่ืองของ สี แสง เรียกได้ว่าสามารถปรับอารมณ์ของรูปภาพไดต้ามตอ้งการ และ

สามารถแชร์รูปภาพสวย ๆ อวดเพ่ือน ๆ ท่ีอยู่ในสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ เช่น Twitter, Facebook, Tumblr และ 

Foursquare เป็นต้น และในตัว Instagram เองก็เป็นสังคมออนไลน์การแบ่งปันภาพถ่าย (Social Photo Sharing) 

เพราะ Instagram มีระบบ Followers และ Following ให้ผูใ้ชง้านสามารถเลือกติดตามชมรูปภาพ ความเคล่ือนไหว

การใชง้านของเพ่ือน ๆ ท่ีใชง้านแอพพลิเคชัน่หากถูกใจ ชอบรูปภาพไหน สามารถกด Like รวมไปถึง Comment 

รูปภาพนั้นได้ จากการสํารวจของ Zocial Rank ซ่ึงเป็นเวปไซต์ท่ีรวบรวมข้อมูลการใช้งานโซเชียลมีเดียของ

ประเทศไทย พบว่า เดือน มกราคม – มิถุนายน  ปี 2014 มีจาํนวนร้านคา้ ไม่นอ้ยกว่า 163,271 ร้านและมีอตัราการ

เติบโตสูงถึง +145% (ZocialRank, 2014) จากสถิติการเติบโตของผูใ้ชง้านอินสตาแกรม ทาํใหเ้ห็นไดว้่าพฤติกรรม

ผู ้บริโภคเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา และเป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้ตรงตามพฤติกรรมผู ้บริโภค 

(ZocialRank, 2014) 
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     ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นผูวิ้จัยต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) กับ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิคส์ และจากสภาวะดงักล่าวท่ีมีจาํนวน

ประชาชนท่ีใชง้านอินสตราแกรมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง และเป็นช่องทางท่ีผูบ้ริโภคให้ความนิยม ผูวิ้จยัจึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้

และบริการผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิคส์ กรณีศึกษา อินสตาแกรม ดว้ยหวงัวา่ผลของการศึกษาจะก่อประโยชน์

เพ่ือร่วมพฒันาระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนผูใ้ชบ้ริการและ

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ พร้อมทั้งปรับตวัไปตามการเปล่ียนแปลงของตลาด เพ่ือการพฒันาอย่าง

ย ัง่ยืน  โดยเลง็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจผลการศึกษาคร้ังน้ี ทาํใหผู้ป้ระกอบการทราบถึงพฤติกรรมการ

ซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครกรณีศึกษาอินสตาแก

รม เพ่ือสามารถนําข้อมูลไปใช้ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีต่างกันอีกทั้ ง

ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการผ่าน

ระบบพาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา อินสตาแกรม เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการ

สามารถนาํผลการศึกษาไปปรับปรุง พฒันา ในดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ดา้นการส่งเสริมการขาย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้หมาะสม 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอ้างองิในเน้ือหา 

 

     แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัสัวนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เลคทรอนิคส์ กรณีศึกษา อินสตาแกรม ประกอบดว้ย แนวคิด

ทฤษฎีทางประชากรศาสตร์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,2538) แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Philip 

Kotler,2003) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด   

 

3. วธีิการศึกษา 

     ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยซ้ือสินคา้และบริการผ่านส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่ชดั หรือมีจาํนวนท่ีไม่จาํกดั 

     กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาในคร้ังน้ี คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีเคยตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบ

พาณิชยอิ์เลคทรอนิคส์ กรณีศึกษา อินสตาแกรม ซ่ึงเป็นกลุ่มไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่ชดัหรือมีจาํนวนท่ีไม่

จาํกดั  ดงันั้นผูวิ้จยัจึงกาํหนดขนาดตวัอยา่งตามสูตรการคาํนวณของ Yamane (1973) โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่

ท่ีร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากการคาํนวณ ไดข้นาดตวัอยา่งจาํนวน 385 

คน ดงันั้นเพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการตอบแบบสอบถาม จึงกาํหนดขนาดตวัอย่างเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความ

น่าเช่ือถือมากข้ึน เป็นจาํนวนเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง 
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     การสุ่มตวัอย่าง 

     ทาํการสุ่มกลุ่มตวัอย่างประชากร โดยใชท้ฤษฎีแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling)ดว้ยวิธี 

การสุ่มแบบบังเอิญ  (Accidental Sampling ) กับผู ้ท่ีมีประสบการณ์ซ้ือสินค้าหรือบริการผ่านระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ โดยทาํการเก็บแบบสอบถามตามสถานท่ี ท่ีคาดว่ากลุ่มตวัอย่างมีการซ้ือสินคา้ผ่านระบบพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ บริเวณ หา้งสรรพสินคา้ และสถานท่ีทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ขอ้มูล 

     เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) มีส่วนประกอบดว้ยกนั 3 ส่วนดงัน้ี 

     ส่วนท่ี 1 คาํถามดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้ดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผา่นระบบพาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์ท่ีตอบ 

แบบสอบถาม ลกัษณะคาํถามแบบใหเ้ลือกตอบ (Check – list) 

     ส่วนท่ี 2 คาํถามดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชย์

อิเลคทรอนิกส์ ลกัษณะแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน 5 ระดบั  

     ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์ ลกัษณะคาํถาม

แบบใหเ้ลือกตอบ(Check – list)   

     การวเิคราะห์ข้อมูล 

     ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้าํหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ เพ่ือ

การวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

      1. ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม  ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

เพ่ือใช้ในการบรรยายลกัษณะขอ้มูล เพ่ือทาํการวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean)  และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

     2. การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติดงัน้ี 

         2.1   สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติท่ีวา่ดว้ยการสรุปลกัษณะของกลุ่มขอ้มูล ท่ีเกบ็รวบรวม

จากกลุ่มตวัอยา่ง สถิติเชิงพรรณาใชวิ้เคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

                  2.1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง  ไดแ้ก่เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใชต้ารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

                  2.1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้และบริการ โดยการหาค่าเฉล่ีย ( Mean ) และหาค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใช้

อธิบายความแปรปรวนของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

                  2.1.3  การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เวลาเฉล่ียในการเลือกซ้ือ ประเภทของ

สินคา้ละบริการ เหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ ความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ ปริมาณในการซ้ือ

สินคา้และบริการ งบประมาณในการซ้ือสินคา้และบริการและ แนวโนม้ในการซ้ือสินคา้และบริการในอนาคต โดย

ใช ้ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

        2.2   สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statisticsใช้สถิติวิเคราะห์ไคสแควร์ (Chi-Square) ทดสอบสมมติฐาน ตวั

แปรอิสระ คือปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลกบัตวัแปรตามคือ พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ 

และหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัตวัแปรตามคือ พฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา อินสตาแกรม  
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     ลกัษณะประชากรศาสตร์มีผลพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา อินสตาแกรมท่ีแตกต่างกนั    

      ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี มี

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์ท่ีแตกต่างกนั ทั้งในดา้นเวลาเฉล่ียในการเลือก

ซ้ือสินคา้และบริการ ดา้นประเภทของสินคา้และบริการ ดา้นเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ ดา้น

ความถ่ีในการซ้ือสินคา้และบริการ ดา้นปริมาณในการซ้ือสินคา้และบริการ ดา้นงบประมาณในการซ้ือสินคา้และ

บริการในแต่ละคร้ัง และแนวโนม้ในการซ้ือสินคา้และบริการในอนาคต อาจเน่ืองมาจากรสนิยมท่ีแตกต่างกนัของ

เพศหญิงและเพชชาย อายุต่างกนั การศึกษาต่างกนั อาชีพต่างกนั รวมถึงรายไดต่้างกนัมีโอกาสในการเปิดรับส่ือ

แตกต่างกนัส่งผลใหมี้การตดัสินใจแตกต่างกนั หรืออาจเป็นเพราะประสบการณ์และสภาวะแวดลอ้มของผูบ้ริโภค

ท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหพ้ฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการแตกต่างกนันัน่เอง   สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั

ของ สุฑามาศ จุ่นแพ(2557) ท่ีทาํการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จาก

ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่บนส่ือออนไลน์ พบว่าลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 

และรายไดต่้อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมโดยรวมในการซ้ือสินคา้จากธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่บนส่ือออนไลน ์

      ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชย์

อิเลคทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา อินสตาแกรม 

     ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย และดา้นกิจกรรมการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่าน

ระบบพาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา อินสตาแกรม เน่ืองจาก คุณภาพของ

สินคา้และบริการ อีกทั้งราคา ซ่ึงหากราคาค่อนขา้งสูง ความถ่ีและปริมาณในการซ้ือคงลดลงนั่นเอง รวมถึงช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายกมี็ความสาํคญั เพราะหากผูบ้ริโภค มีความตอ้งการสินคา้และบริการ มีกาํลงัซ้ือ แต่ไม่สามารถ

เขา้ถึงตวัสินคา้ได ้ก็ยากต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ และสุดทา้ยการสนับสนุนทางการตลาด หรือการ

ส่งเสริมการขายทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือท่ีง่ายข้ึน สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ธิติมา พดัลม (2557) ท่ี

ทําการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือกล้วยไม้ผ่านส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจยัปัจจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นมีความสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลว้ยไมผ้า่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

64.75 มีอายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 54 มีการศึกษาอยู่ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.50 ประกอบ

อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 20,001-30,000 บาท คิดเป็น            

ร้อยละ 39.50 
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     ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัในดา้น

สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจาํหน่าย อยูใ่นรับมากท่ีสุด และมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.81 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้น

ท่ีมีระดบัความสําคญัท่ีสุดคือดา้น ช่องทางการจดัจาํหน่าย รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคา ดา้น

การส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั 

     ขอ้มูลพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามใชเ้วลาเฉล่ียในการ

เลือกซ้ือสินคา้และบริการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา อินสตาแกรม ในแต่ละวนั อยู่ท่ี 2-5 ชัว่โมง มากท่ีสุด  

คิดเป็นร้อยละ 44.75 ประเภทของสินคา้และบริการท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ เส้ือผา้ คิดเป็นร้อยละ 44.50 ส่วนเหตุผลท่ี

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชใ้นการเลือกซ้ือสินคา้และบริการเน่ืองจากประหยดัค่าเดินทางและสดวกกว่าการ

เดินทางไปซ้ือท่ีร้านหรือหา้ง คิดเป็นร้อยละ 37.50 โดยมีความถ่ีในการซ้ือสินคา้และบริการ ไม่เป็นประจาํทุกเดือน

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52 ปริมาณในการซ้ือสินคา้และบริการในแต่ละคร้ัง 2 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 45.25 ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีงบประมาณในการซ้ือสินคา้และบริการ ตํ่ากวา่ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.00 และส่วน

ใหญ่มีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือสินคา้และบริการต่อไปในอนาคตคิดเป็นร้อยละ 76.50 

     การวิเคราะห์สมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา อินสตาแกรมวิเคราะห์โดยใชค่้าสถิติ ไคสแควร์ 

(Chi-Square) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

     สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์ กรณีศึกษา อินสตาแกรม ไดแ้ก่ เวลา

เฉล่ียในการเลือกซ้ือ ประเภทของสินคา้และบริการ เหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ ความถ่ีในการเลือกซ้ือ

สินคา้และบริการ ปริมาณในการซ้ือสินคา้และบริการ งบประมาณในการซ้ือสินคา้และบริการ และแนวโนม้ท่ีจะซ้ือ

สินคา้และบริการในอนาคต ท่ีแตกต่างกนั ไดผ้ลการทดสอบสมมติฐานดงัน้ี 

     ดา้นเพศ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นเพศของกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์ กรณีศึกษาอินสตาแกรม ไดผ้ลการทดสอบสมมติฐานคือ 

ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชย์

อิเลคทรอนิกส์ กรณีศึกษาอินสตาแกรม แตกต่างกนัในทุกดา้น อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  คือ แตกต่าง

กนัในดา้นเวลาเฉล่ียท่ีใชเ้ลือกสินคา้และบริการ ดา้นประเภทของสินคา้และบริการท่ีเลือกซ้ือ ดา้นเหตุผลในการ

เลือกซ้ือสินคา้และบริการ ดา้นความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ ดา้นปริมาณในการซ้ือสินคา้และบริการต่อ

คร้ัง ดา้นงบประมาณในการซ้ือสินคา้และบริการ ดา้นแนวโนม้ในการซ้ือสินคา้และบริการในอนาคต 

     ดา้นอาย ุปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอายขุองกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์ กรณีศึกษาอินสตาแกรม ไดผ้ลการทดสอบสมมติฐานคือ 

ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชย์

อิเลคทรอนิกส์ กรณีศึกษาอินสตาแกรม แตกต่างกนัในดา้นเวลาเฉล่ียท่ีใชเ้ลือกสินคา้และบริการ ดา้นประเภทของ

สินคา้และบริการท่ีเลือกซ้ือ ดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ ดา้นปริมาณในการซ้ือสินคา้และบริการต่อ

คร้ัง ดา้นงบประมาณในการซ้ือสินคา้และบริการ ดา้นแนวโนม้ในการซ้ือสินคา้และบริการในอนาคต อย่างมีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                                    869 

 

     ดา้นระดบัการศึกษา ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์ กรณีศึกษาอินสตาแกรม ไดผ้ลการ

ทดสอบสมมติฐานคือ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์ กรณีศึกษาอินสตาแกรม แตกต่างกนัในดา้นเวลาเฉล่ียท่ีใชเ้ลือก

สินคา้และบริการ ดา้นประเภทของสินคา้และบริการท่ีเลือกซ้ือ ดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ ดา้น

งบประมาณในการซ้ือสินคา้และบริการ ดา้นแนวโนม้ในการซ้ือสินคา้และบริการในอนาคต อยา่งมีระดบันยัสาํคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 

     ดา้นอาชีพ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพของกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ กรณีศึกษาอินสตาแกรม ได้ผลการทดสอบ

สมมติฐานคือ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ

ผา่นระบบพาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์ กรณีศึกษาอินสตาแกรม แตกต่างกนัในทุกดา้น อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 

0.05  คือ แตกต่างกนัในดา้นเวลาเฉล่ียท่ีใชเ้ลือกสินคา้และบริการ ดา้นประเภทของสินคา้และบริการท่ีเลือกซ้ือ ดา้น

เหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ ดา้นความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ ดา้นปริมาณในการซ้ือสินคา้

และบริการต่อคร้ัง ดา้นงบประมาณในการซ้ือสินคา้และบริการ ดา้นแนวโนม้ในการซ้ือสินคา้และบริการในอนาคต 

     ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ของกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถาม

ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์ กรณีศึกษาอินสตาแกรม 

ไดผ้ลการทดสอบสมมติฐานคือ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์ กรณีศึกษาอินสตาแกรม แตกต่างกนัในทุกดา้น 

อย่างมีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05  คือ แตกต่างกนัในดา้นเวลาเฉล่ียท่ีใชเ้ลือกสินคา้และบริการ ดา้นประเภท

ของสินคา้และบริการท่ีเลือกซ้ือ ดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ ดา้นความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้และ

บริการ ดา้นปริมาณในการซ้ือสินคา้และบริการต่อคร้ัง ดา้นงบประมาณในการซ้ือสินคา้และบริการ ดา้นแนวโนม้

ในการซ้ือสินคา้และบริการในอนาคต 

     การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้และ

บริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครกรณีศึกษาอินสตาแกรม ใชค่้าสถิติ

ไคสแควร์ (Chi-Square) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

     สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

และดา้นการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชย์

อิเลคทรอนิกส์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาอินสตาแกรม ไดผ้ลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี  

     ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา

อินสตาแกรม ในดา้นเวลาเฉล่ียท่ีใชเ้ลือกสินคา้และบริการ ดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ ดา้นความถ่ี

ในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ ดา้นปริมาณในการซ้ือสินคา้และบริการต่อคร้ัง ดา้นงบประมาณในการซ้ือสินคา้

และบริการ ดา้นแนวโนม้ในการซ้ือสินคา้และบริการในอนาคต ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05   
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     ดา้นราคาของสินคา้และบริการ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาของสินคา้และบริการ สัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิ ชย์อิ เลคทรอนิกส์  ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาอินสตาแกรม ในดา้นเวลาเฉล่ียท่ีใชเ้ลือกสินคา้และบริการ ดา้นประเภทของสินคา้และ

บริการท่ีเลือกซ้ือ ดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ ดา้นความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ ดา้น

ปริมาณในการซ้ือสินคา้และบริการต่อคร้ัง ดา้นงบประมาณในการซ้ือสินคา้และบริการ ดา้นแนวโนม้ในการซ้ือ

สินคา้และบริการในอนาคต ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05   

     ดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านสถานท่ีหรือช่องทางการจดั

จาํหน่าย สัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์ ของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาอินสตาแกรม ในดา้นเวลาเฉล่ียท่ีใชเ้ลือกสินคา้และบริการ ดา้นเหตุผลในการ

เลือกซ้ือสินคา้และบริการ ดา้นความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ ดา้นปริมาณในการซ้ือสินคา้และบริการต่อ

คร้ัง ดา้นงบประมาณในการซ้ือสินคา้และบริการ ดา้นแนวโน้มในการซ้ือสินคา้และบริการในอนาคต ท่ีระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  

     ดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด สมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา

อินสตาแกรม ในดา้นเวลาเฉล่ียท่ีใชเ้ลือกสินคา้และบริการ ดา้นประเภทของสินคา้และบริการท่ีเลือกซ้ือ ดา้นเหตุผล

ในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ ดา้นความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ ดา้นปริมาณในการซ้ือสินคา้และ

บริการต่อคร้ัง ดา้นงบประมาณในการซ้ือสินคา้และบริการ ดา้นแนวโนม้ในการซ้ือสินคา้และบริการในอนาคต ท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05   

     ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังนี ้

     1.จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการนั้นมีความสัมพนัธ์ต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทอนิกส์  เพราะปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ

นั้น  ส่ือถึงคุณภาพของสินคา้  ความหลากหลายของสินคา้ ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของสินคา้ รวมทั้งประโยชน์

ใชส้อย และรสนิยมของแต่ละบุคคล เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ ทางผูป้ระกอบการจึงควรให้ความสาํคญัในการปรับปรุง

ผลิตภณัฑ ์ท่ีจาํหน่ายผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยคาํนึงถึงความครบถว้นของขอ้มูลในการระบุคุณลกัษณะ คุณสมบติั 

ของสินคา้และบริการ  เพ่ือใหผู้บ้ริโภครู้สึกถึงความใส่ใจท่ีทางผูป้ระกอบการมอบใหก้บัทางผูบ้ริโภค 

     2.จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นราคานั้น มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ ดงัจะเห็นไดว้า่ราคาเป็นตวักาํหนด ประเภทของสินคา้ เหตุผลในการซ้ือ และท่ีสาํคญั

เป็นตวักาํหนดความถ่ี ปริมาณ และงบประมาณในการซ้ือ เพราะหากราคาค่อนขา้งสูง ความถ่ีและปริมาณในการซ้ือ

คงลดลงนัน่เอง  เม่ือรู้เช่นน้ีแลว้นั้นจึงไม่ควรมองขา้มการกาํหนดราคาท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ รวมทั้ง

อาํนวยความสะดวกในการชาํระเงิน และให้ความสําคญักบัความปลอดภยัในการชาํระเงิน เพ่ือเพ่ิมความสะดวก 

และไวว้างใจจากผูบ้ริโภค 

     3.จากผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นของช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ เพราะหากผูบ้ริโภค มีความตอ้งการสินคา้และบริการ รวมทั้งมีกาํลงั

ซ้ือ แต่ไม่สามารถเขา้ถึงตวัสินคา้ได ้ก็ยากต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ  ดงันั้นแลว้ผูป้ระกอบการจึงควร
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คาํนึงถึงในการเข้าถึงลูกค้าในทุกช่องทางการจัดจาํหน่ายให้ดี และปรับปรุงหน้าร้านให้ใช้งานได้สะดวกอยู่

ตลอดเวลา 

     4.จากผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นกิจกรรมการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ เน่ืองจากการสนบัสนุนทางการตลาด

ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือท่ีง่ายข้ึน จะเห็นไดว้า่การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การสะสมแตม้เพ่ือใช้

เป็นส่วนลดในคร้ังต่อไป  การสมคัรสมาชิกเพ่ือรับสิทธิพิเศษ  การจดักิจกรรมชิงรางวลั  การจดัส่งสินคา้ฟรี  การ

ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลการส่งเสริมการขาย ลว้นมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค จึงควรให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดงักล่าว เพ่ือเพ่ิมยอดขายสินคา้และบริการผา่นอินสตาแกรมไดม้ากยิ่งข้ึน 

     ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัคร้ังต่อไป 

     1.ในการศึกษาวิจยัตร้ังต่อไป ควรทาํการศึกษาเช่ิงคุณภาพร่วมกนัไปดว้ย โดยสามารถทาํการศึกษากลุ่มตวัอย่าง

ท่ีซ้ือสินคา้และบริการผ่านอินสตาแกรมโดยตรง เพ่ือขอความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจเพ่ิมเติม จะได้

ขอ้มูลเชิงลึกและสามารถนาํมาประกอบกบัขอ้มูลเชิงปริมาณ เพ่ือนาํไปวางแผนการตลาดต่อไป 

     2.ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ควรทาํการศึกษาในกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เคยซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ อินสตาแกรม เพ่ือท่ีจะไดน้าํผลท่ีได ้มาพฒันาและปรับปรุงร้านคา้ในอินสตาแกรม  เพ่ือส่งเสริมให้

เพ่ิมจาํนวนผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผา่น อินสตาแกรม 

     3.ในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษา ในจังหวดั หรือภูมิภาคอ่ืน เช่น  ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต ้เป็นตน้ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลาย ซ่ึงจะทาํใหผ้ลการวิจยัท่ีไดมี้ขอบเขต

ท่ีกวา้งข้ึน และเป็นประโยชนต่์อผูป้ระกอบการทัว่ประเทศ 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการ ของอู่รุ่งเรืองบริการ 

อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด ใชวิ้ธีสัมภาษณ์ในการศึกษา โดยมีกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 คน จากการศึกษาความพึง

พอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้น ลูกคา้พึงพอใจอยู่ในระดบัสูง สรุปไดด้งัน้ี 1) ดา้นความเป็น

รูปธรรมของบริการ คือ ท่ีตั้งและป้ายร้านมองเห็นไดช้ดั พ้ืนท่ีสะอาด 2) ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจในการ

บริการ คือ บริการไดถู้กตอ้งตรงตามท่ีตกลงกนัไว ้ 3) ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ คือ ลูกคา้เขา้ถึง

ไดง่้าย สะดวกต่อการใชบ้ริการ 4) ดา้นการให้ความมัน่ใจต่อลูกคา้ คือ งานซ่อมมีคุณภาพ พนกังานมีความชาํนาญ

ในการซ่อม 5) ดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของลูกคา้ คือ ใหค้วามเท่าเทียมกบัลูกคา้ รับฟังขอ้เสนอแนะ ผู ้

ศึกษา ผูศึ้กษาจึงเลง็เห็นแนวทางแกไ้ขปัญหาต่อความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการบริการใหมี้ประสิทธิ อนัจะ

ส่งผลใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจและกลบัมาใชบ้ริการซํ้าอีก 

คาํสาํคัญ: อู่ซ่อมรถยนต์, รถยนต์, คุณภาพการบริการ, ความพึงพอใจ 

 

Abstract 

This study aims to study customer satisfaction on service quality of Rungrueng Service Garage in Mueng Roiet, 

Roiet Province. The data collecting methods of the study are interview. The sample size is 30 people.. It 

concluded that the study proposed five satisfaction on service quality as follows; Tangibles, signboard and 

service areas. Reliability, the promised service. Responsiveness, customer easy to connect. Assurance, quality of 

repair work and staff is skilled in repairing. Empathy, listen suggestions from customer. The researcher seeks to 

solve the problem of customer satisfaction in service quality. This will result in customer satisfaction and come 

back to use this service. 

Keywords: Garage, Car, Service Quality, Satisfaction 
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1. บทนํา 

 

     ธุรกิจอู่ซ่อมรถยนตใ์นปัจจุบนัต่างกแ็ข่งขนัและเนน้ในเร่ืองคุณภาพการบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจของลูกคา้

ในการบริการ Kotler and Keller (2012) นาํแนวคิดดา้นการตลาดในเร่ืองการสร้างคุณภาพการบริการใหไ้ดเ้ท่ากบั

หรือมากกวา่ท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงั เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บบริการแลว้กจ็ะไดเ้ปรียบเทียบกบัความคาดหวงัตอนแรก ถา้ผล

ท่ีไดรั้บในการบริการจริงนอ้ยกว่าผลท่ีคาดหวงั ผูบ้ริโภคก็จะไม่พอใจและอาจจะไม่กลบัมาใชบ้ริการอีก แต่ถา้ใน

การรับบริการไดผ้ลท่ีมากกวา่ความคาดหวงั ผูบ้ริโภคกจ็ะพึงพอใจและมาใชบ้ริการอีกคร้ัง ทั้งน้ี Parasuraman et al. 

(1988) ไดศึ้กษาปัจจยัสําคญัของคุณภาพบริการท่ีลูกคา้ใหค้วามสาํคญัไว ้5 ดา้น ดงัน้ี ดา้นความเป็นรูปธรรมของ

บริการ (Tangibles) ความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการบริการ (Reliability) การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) 

การใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ (Assurance) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 

     จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คุณภาพการบริการจึงสําคญัมากส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์ ผูศึ้กษาจึงมี

ความสนใจในการศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการของอู่รุ่งเรืองบริการ อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ ซ่ึง

เป็นอู่ซ่อมรถยนต์ประเภทซ่อมตัวถังและพ่นสี ซ่อมเคร่ืองยนต์และช่วงล่าง เปิดกิจการมามากกว่า 30 ปี ใน

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของอู่รุ่งเรืองบริการ 

อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยเลือกใชก้ารสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือ และนาํผลท่ีไดม้าประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางการ

พฒันาคุณภาพการบริการของอู่รุ่งเรืองบริการ อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ ใหดี้ยิ่งข้ึนไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการบริการ 

     2.1.1 ความหมายของการบริการ 

     Lovelock and Wright (2002) กล่าวว่า การบริการเป็นการปฏิบัติงานท่ีฝ่ายหน่ึงเสนอให้กับอีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึง

กระบวนการอาจผูกพนักบัตัวสินค้า แต่การปฏิบัติงานนั้นเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ และไม่สามารถ

ครอบครองได ้บริการเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสร้างคุณค่าและให้ประโยชน์แก่ลูกคา้ในเวลาและสถานท่ี

เฉพาะท่ีเป็นผลจากการท่ีผูรั้บบริการนาํความเปล่ียนแปลงมาให ้

     Kotler and Keller (2012) การบริการเป็นกิจกรรมหรือผลประโยชน์ระหว่างบุคคล เป็นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได้

แต่ไม่สามารถเป็นเจา้ของได ้โดยการบริการนั้นสามารถนาํสินคา้เขา้มาเก่ียวขอ้งหรือไม่กไ็ด ้

     2.1.2 ลกัษณะการบริการ 

     Kotler and Keller (2012) ไดอ้ธิบายวา่ การบริการมีลกัษณะสาํคญั 4 ประการ คือ 

     (1) ไม่สามารถจบัตอ้งได ้(Intangibility) การบริการไม่มีตวัตน ไม่สามารถมองเห็นหรือไดย้ินเสียงได ้

     (2) ไม่สามารถแบ่งแยกได ้(Inseparability) โดยปกติการบริการจะเป็นการผลิตและการบริโภคในเวลาเดียวกนั 

     (3) ไม่แน่นอน (Variability) ข้ึนอยูก่บัวา่ใครเป็นผูใ้หบ้ริการ ท่ีไหน เม่ือไหร่ 

     (4) ไม่สามารถเกบ็ไวไ้ด ้(Perishability) การบริการไม่สามรถเกบ็หรือสตอ็กไวไ้ด ้
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     2.1.3 ความหมายของคุณภาพการบริการ 

     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดก้ล่าวว่า คุณภาพการให้บริการเป็นส่ิงสําคญัในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจ

การใหบ้ริการ คือ การรักษาระดบัการใหบ้ริการท่ีเหนือกวา่ โดยเสนอคุณภาพการใหบ้ริการท่ีลูกคา้คาดหวงั ขอ้มูล

ต่างๆท่ีเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการท่ีลูกคา้ตอ้งการจะไดจ้ากประสบการณ์และเกิดเป็นการพูดปากต่อปากและ

จากการโฆษณา ลูกคา้จะพอใจถา้ไดรั้บในส่ิงท่ีตรงตามความตอ้งการ 

     2.1.4 การประเมินคุณภาพการบริการ 

     ในปัจจุบนัลูกคา้ถูกวางให้เป็นศูนยก์ลางของธุรกิจ การวดัคุณภาพจึงตอ้งวดัจากตวัลูกคา้ ก็คือการวดัช่อง่วางท่ี

เกิดข้ึนระหว่างความคาดหวงัท่ีลูกคา้มีก่อนจะไดรั้บบริการ และความรู้สึกท่ีไดรั้บหลงัจากใชบ้ริการแลว้ หรือการ

วดัช่องวา่งท่ี 5 ของคุณภาพบริการตามแนวคิดของ Parasuraman et al. (1988) 

     เกณฑใ์นการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการในมุมมองของลูกคา้ท่ีเรียกวา่ “SERVOQUAL (Service Quality)” 

     (1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) หมายถึง ลกัษณะของส่ิงอาํนวยความสะดวกทางกายภาพท่ี

สามารถจบัตอ้งได ้เช่น เคร่ืองอาํนวยความสะดวก เกา้อ้ีนั่งรอ ป้ายสัญลกัษณ์ อุปกรณ์ทนัสมยั พนักงานมีความ

สุภาพเรียบร้อย 

     (2) ความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการบริการ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบ้ริการไดต้ามท่ีตกลงไว้

กบัลูกคา้อย่างน่าเช่ือถือ ถูกตอ้ง และสมํ่าเสมอ โดยประเด็นท่ีใช ้คือ บริษทัไดใ้ห้บริการตามท่ีสัญญาไวก้บัลูกคา้ 

เม่ือลูกคา้มีปัญหาบริษทัแสดงออกถึงความจริงใจในการแกปั้ญหา บริษทัให้บริการอย่างถูกตอ้งตั้งแต่คร้ังแรกท่ี

ใหบ้ริการ บริษทัไดใ้หบ้ริการตรงตามเวลาท่ีตกลงกนัไว ้บริษทัไม่มีประวติัในเร่ืองความผิดพลาดในการใหบ้ริการ 

     (3) การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) หมายถึง ความมุ่งมัน่เต็มใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้ การให้บริการ

อย่างรวดเร็ว ฉับไว และพร้อมให้บริการเสมือ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงการเตรียมการของบริษทัในการให้บริการแก่

ลูกคา้ 

     (4) การใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ (Assurance) หมายถึง การท่ีผูใ้หบ้ริการตอ้งมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ ความ

ซ่ือสตัย ์และมีสมัมาคารวะ สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 

     (5) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง การดูแลเอาใจใส่ การใหค้วามสนใจและให้บริการแก่ลูกคา้แต่ละ

คนท่ีมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 

 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

     2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) มีการอา้งถึงแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) Philip 

Kotler แนวคิดเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ไวว้่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหลงัการซ้ือของลูกคา้ เป็นผลมาจาก

การเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานของผูใ้ห้บริการ หรือประสิทธิภาพของสินค้า (Perceived 

Performance) กบัการให้บริการท่ีลูกคา้คาดหวงั โดยถา้ระดบัของผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการตรงกบัความ

คาดหวงัของลูกคา้จะทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ (Satisfied Customer) และถา้ผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการสูง

กว่าความคาดหวงัท่ีลูกคา้ตั้งไว ้ก็จะทาํให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ (Delighted Customer) แต่ถา้ระดบัของผลท่ี

ไดรั้บจากสินคา้หรือบริการตํ่ากวา่ความคาดหวงัของลูกคา้จะทาํใหลู้กคา้เกิดความไม่พึงพอใจ 
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     ศิวารัตน์ ณ ปทุม (2550) ความหมายของของความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ ตามแนวคิดของนกัการ

ตลาดบ่างออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) ความหมายท่ียึดถือสถานการณ์การซ้ือเป็นหลกั คือ ความพึงพอใจเป็นผลท่ี

เกิดข้ึนเน่ืองจากการประเมินส่ิงท่ีได้รับภายหลังสถานการณ์การซ้ือสถานการณ์หน่ึง (2) ความหมายท่ียึด

ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกลัป์เคร่ืองหมายการคา้เป็นหลกั คือ ความพึงพอใจเป็นผลท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการประเมิน

ภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์หลายอยา่งท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้อยา่ง

ต่อเน่ือง 

     2.2.2 การวดัความพึงพอใจ 

     ภณิดา ชยัปัญญา (2541) การวดัความพึงพอใจสามารถทาํไดห้ลายวิธี ดงัน้ี 

     (1) การใชแ้บบสอบถาม เพ่ือตอ้งการทราบถึงความคิดเห็น โดยสามารถออกแบบไดท้ั้งเป็นลกัษณะการกาํหนด

คาํตอบมาใหเ้ลือก หรือคาํถามปลายเปิด และถามใหด้า้นต่างๆ 

     (2) การสมัภาษณ์ เป็นการวดัความพึงพอใจทางตรง ตอ้งอาศยัวิธีการและเทคนิคท่ีดีเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง 

     (3) การสงัเกต โดยทาํการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลนั้น ไม่วา่จะเป็นการพูด กริยา ท่าทาง การแสดงออกต่างๆ 

ซ่ึงตอ้งมีการสงัเกตอยา่งมีระเบียบแบบแผนและลงมือทาํอยา่งจริงจงั 

 

2.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

     กรกมล บุญเพ่ิม (2557) ทาํการศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการบริการของธุรกิจป๊ัมนํ้ ามนั “หจก.

กาฬสินธ์ุกิตติกมล” สามแยกกาฬสินธ์ุ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผลการศึกษาพบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่เติมนํ้ามนัดีเซลและแก๊ส

โซฮอล ์91 ใชบ้ริการเน่ืองจากเช่ือมัน่ในคุณภาพนํ้ามนั พนกังานมีความกระตือรือร้น/รวดเร็วในการบริการ ลูกคา้

ร้านสะดวกซ้ือ เซเว่นอีเลฟเวน่ ส่วนใหญ่ซ้ือเคร่ืองด่ืม ขนมขบเค้ียว และอาหารสาํเร็จรูป เน่ืองจากสินคา้มีใหเ้ลือก

หลากหลาย และเปิดบริการ 24 ชัว่โมง ลูกคา้ร้านกาแฟอเมซอน ส่วนใหญ่ซ้ือกาแฟ เน่ืองจากรสชาติของกาแฟและ

เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ และบรรยากาศของร้านสะอาด เยน็สบาย ระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของลูกคา้สถานี

บริการนํ้ ามนั ปตท. ร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น ร้านกาแฟอเมซอน พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ

บริการในระดบัมากทั้ง 5 ดา้น กิจกรรมเพ่ือจูงใจใหก้ลบัมาใชบ้ริการซํ้ าของลูกคา้ สถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ไดแ้ก่ 

หอ้งนํ้าสะอาด และสะสมแตม้เพ่ือแลกรับของรางวลั ร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น ไดแ้ก่ สะสมแตม้เพ่ือแลกของ

รางวลั และร้านกาแฟอเมซอน คือ ฟรีไวไฟไม่จาํกดัชั่วโมง โครงการเพ่ือพฒันาคุณภาพการบริการของ หจก. 

กาฬสินธ์ุกิตติกมล จาํนวน 7 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการพลงัทีม โครงการเดอะฮีโร่ โครงการพ่ีสอนนอ้ง โครงการดิ

ไอดอล(The Idol) โครงการเพ่ิมพนักงานพาร์ทไทม์ โครงการบริการด้วยใจ และโครงการมองตาก็รู้ใจ ใช้

งบประมาณในการดาํเนินโครงการ 93,000 บาท 

     วิทยา พุทธโกษา (2549) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อบริการอู่วิทยาการช่าง ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถามในการใชบ้ริการท่ีอู่วิทยาการช่าง ในระดบัมากคือ ปัจจยั

ทางดา้นราคา ปัจจยัทางดา้นบุคคลหรือพนกังาน ปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นกระบวนการ

ให้บริการ และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑผ์ลิตภณัฑ/์บริการ ตามลาํดบั ส่วนปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามทีความพึงพอใจ

ในระดบัปานกลาง คือ ปัจจยัดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด สําหรับ
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ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ไดแ้ก่ มีโทรศพัทแ์จง้ลูกคา้เม่ือว่อมเสร็จ ดา้นราคา ไดแ้ก่ มีการ

ประเมินราคาใหผู้ต้อบแบบสอบถามล่วงหนา้ก่อนปฏิบติัการซ่อม ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ ติดต่อขอรับ

บริการไดส้ะดวก ดา้นส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ข่าวสารขอ้มูลในส่ือต่างๆ ดา้นบุคคล

หรือพนกังาน ไดแ้ก่ พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีความเป็นกนัเองกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ และดา้นกระบวนการ 

ไดแ้ก่ มีการแจง้ค่าซ่อม-ค่าบริการใหท้ราบล่วงหนา้ใหลู้กคา้ไดต้ดัสินใจก่อนใชบ้ริการ 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

     ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการของอู่รุ่งเรืองบริการ อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ ในเวลา 

5 ปีท่ีผา่นมา (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) ซ่ึงมีจาํนวน 12,056 คน 

     กลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการของอู่รุ่งเรืองบริการ อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด และเป็นผูท่ี้สะดวก

ใหข้อ้มูลในการสมัภาษณ์ จาํนวน 30 คน  

 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

     การศึกษาในคร้ังน้ี ใชวิ้ธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษา คือ การสัมภาษณ์ โดยตั้งคาํถาม

เก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการของอู่รุ่งเรืองบริการ อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยแบ่งเป็น 2 

ส่วน ดงัน้ี 

     ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลทัว่ไปของลูกคา้  

     ส่วนท่ี 2 : ขอ้มูลความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของอู่รุ่งเรืองบริการ 

 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาจากแหล่งปฐมภูมิ คือ เก็บจากกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ท่ีเคยมาใชบ้ริการอู่รุ่งเรือง

บริการ อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 30 คน โดยการสัมภาษณ์นั้น ผูศึ้กษาไดอ้ธิบายถึงวตัถุประสงค์ของ

การศึกษาให้ผูท่ี้ตอบสัมภาษณ์ไดเ้ขา้ใจและไดซ้ักถามหากมีขอ้สงสัย และศึกษาจากแหล่งทุติยภูมิ คือ การศึกษา

คน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสารงานวิจยั บทความ และอินเตอร์เน็ต เร่ิมดาํเนินการตั้งแต่วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2560 

ถึงวนัท่ี 20 มีนาคม 2560 

 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

     วิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์ โดยประกอบกบัแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เพ่ือนาํมาอภิปรายผลในแต่ละดา้นของ

คุณภาพการบริการ 5 ดา้นท่ีลูกคา้พอใจและไม่พอใจ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์คือ ศึกษาความพึงพอใจของ

ลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของอู่รุ่งเรืองบริการ และเสนอแนะแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการของอู่

รุ่งเรืองบริการ อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของผู้ทีต่อบสัมภาษณ์ 

     จากการสัมภาษณ์ผูม้าใชบ้ริการอู่รุ่งเรืองบริการ อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 21 คน เพศ

หญิง 9 คน การศึกษาตั้งแต่ระดบั ม.3 ไปจนถึงระดบัสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่ทาํอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั มี

รายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 20,001 บาท ถึง 30,000 บาท  

 

4.2 ผลการศึกษาเกีย่วกบัความพงึพอใจของลูกค้าทีม่ีต่อคุณภาพการบริการของอู่ รุ่งเรืองบริการ อาํเภอเมือง 

จังหวดัร้อยเอด็ 

     จากการสัมภาษณ์ ผูท่ี้ตอบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของอู่รุ่งเรืองบริการ อาํเภอ

เมือง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยเลือกใชก้ารสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยผูถู้กสมัภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน

แต่ละดา้น ดงัน้ี 

     (1) ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ลูกคา้พึงพอใจในเร่ืองท่ีตั้งและป้ายร้านมองเห็นไดง่้ายชดัเจน พ้ืนท่ีบริการ

ของร้านสะอาด กวา้งขวาง สว่างเพียงพอต่อการให้บริการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทนัสมยั และในส่วนท่ีลูกคา้อยาก

ใหป้รับปรุงคือ พ้ืนท่ีจอดรถไม่เพียงพอและไม่มีหอ้งพกัรับรองลูกคา้ท่ีสะดวกสบาย 

     (2) ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการบริการ ลูกคา้พึงพอใจในเร่ือง การบริการไดต้รงตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลง

กนัไวแ้ละการบริการทุกคร้ังมีความถูกตอ้ง หากเกิดปัญหาในงานซ่อมลูกคา้สามารถนาํเขา้มาแกไ้ขไดโ้ดยไม่เสีย

ค่าบริการ และในส่วนท่ีลูกคา้อยากใหป้รับปรุงคือ บริการใหต้รงตามเวลาท่ีตกลงกนั หากมีเหตุท่ีทาํใหง้านล่าชา้ กค็วร

จะช้ีแจง้ใหลู้กคา้ทราบถึงเหตุผลเพ่ือทาํใหลู้กคา้เขา้ใจ เช่น การรออะไหล่ท่ีอาจจะใชเ้วลานานกวา่กาํหนด เป็นตน้ 

     (3) ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ลูกคา้พึงพอใจในเร่ือง มีการจดัระบบบริการลูกคา้ให้เขา้ถึงได้

ง่าย สะดวกต่อการใชบ้ริการ มีการสรุปงานอยา่งเป็นขั้นตอนและการแจง้คิวลูกคา้ ทาํใหก้ารบริการมีความรวดเร็ว 

และในส่วนท่ีลูกคา้อยากใหป้รับปรุงคือ การเอาใจใส่และกระตือรือร้นใหบ้ริการของพนกังาน 

     (4) ดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อลูกคา้ ลูกคา้พึงพอใจในเร่ือง คุณภาพงานซ่อม พนกังานมีความชาํนาญในการซ่อม 

คุณภาพสินคา้ไดม้าตรฐาน มีการตรวจสอบงานซ่อมก่อนการส่งมอบทุกคร้ัง และในส่วนท่ีลูกคา้อยากใหป้รับปรุง

คือ การติดกลอ้งวงจรปิดเพ่ิมเติม 

     (5) ดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของลูกคา้ ลูกคา้พึงพอใจในเร่ือง บริการลูกคา้อย่างเท่าเทียมกนัทุกราย

และเปิดโอกาสใหลู้กคา้ไดซ้กัถามขอ้สงสัย พร้อมรับฟังขอ้คิดเห็นจากลูกคา้ และในส่วนท่ีลูกคา้อยากใหป้รับปรุง

คือ สามารถบริการใหลู้กคา้นอกเวลางานไดก้รณีลูกคา้ไม่สะดวกเขา้มารับบริการในเวลาใหบ้ริการ 

 

4.3 เสนอแนะแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการของอู่รุ่งเรืองบริการ อาํเภอเมือง จังหวดัร้อยเอด็ 

     ผูศึ้กษาไดน้าํผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของอู่รุ่งเรืองบริการ 

อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด มาเสนอแนะเป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพบริการของอู่รุ่งเรืองบริการ อาํเภอเมือง 

จงัหวดัร้อยเอด็ โดยใชเ้กณฑ ์SERVQUAL ดงัน้ี 
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     (1) แนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ คือ จดัทาํท่ีจอดรถให้เพ่ิมมากข้ึน

และทาํท่ีจอดรถแบบมีหลงัคาเพ่ือให้รถของลูกคา้ไม่ตอ้งตากแดด จดัทาํหอ้งพกัรับรองลูกคา้ อาํนวยความสะดวก

ในการรอ มีโทรทศัน ์เคร่ืองมือ ขนม อินเตอร์เน็ตใหเ้ล่น 

     (2) แนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการบริการ คือ การบริการใหต้รงตาม

เวลาท่ีตกลงกนัไว ้คอยรายงานผลการซ่อมให้ลูกคา้ทราบเป็นระยะ กรณีท่ีส่งมอบงานชา้เน่ืองจากช้ินส่วนอะไหล่

รถยนตท่ี์สั่งใชเ้วลานานกว่ากาํหนด ทางอู่ตอ้งมีความพร้อมในการสั่งอะไหล่ไวล่้วงหนา้ ตอ้งตรวจสอบว่าอะไหล่

ช้ินไหนท่ีใชเ้วลาในการสัง่นาน เพ่ือท่ีจะอธิบายรายละเอียดใหลู้กคา้เขา้ใจได ้

     (3) แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า คือ มีการจัดอบรม

พนกังานทุกๆสปัดาห์ใหก้ารทาํงานเป็นไปตามระบบ มีความรวดเร็วและกระฉบักระเฉง ใหลู้กคา้ประเมินพนกังาน

ท่ีใหบ้ริการทุกคร้ัง พนกังานคนไหนท่ีไดป้ระเมินการบริการดีกจ็ะไดรั้บเงินพิเศษ 

     (4) แนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการดา้นการให้ความมัน่ใจต่อลูกคา้ คือ จดัทาํระบบรักษาความปลอดภยั

ใหดี้ข้ึน จา้งคนดูแลรักษาความปลอดภยัเพ่ิม และติดกลอ้งวงวจปิดเพ่ิมดว้ย อีกทั้งย ั้งสามารถดูความเคล่ือนไหวของ

พนกังานในการทาํงานไดอี้กดว้ย 

     (5) แนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของลูกคา้ คือ ขยายเวลาในการ

ให้บริการลูกคา้ โดยแบ่งพนกังานเป็น 2 ชุด 2 ช่วงเวลา ชุดแรกใหบ้ริการ 8.00 น. ถึง 17.00 น. ชุดท่ีสองให้บริการ 

10.00 น. ถึง 19.00 น. เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีมารับบริการหลงัเวลาเลิกงาน นอกจากน้ียงัมีบริการยก

รถมาไวท่ี้อู่ในกรณีท่ีรถไม่สามารถขบัต่อมาไดห้รือลูกคา้ไม่สะดวกนาํรถเขา้มาใชบ้ริการเอง 

 

5. สรุปผล 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

     การศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการของอู่รุ่งเรืองบริการ อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด สรุปไดว้่า 

ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของอู่รุ่งเรืองบริการ ตามแบบ SERQUAL ทั้ง 5 ดา้น มีดงัน้ี 1) 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ลูกคา้มีความพึงพอใจในเร่ืองสถานท่ีตั้งและป้ายร้านชดัเจน พ้ืนท่ีบริการสะอาด 

2) ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการบริการ ลูกคา้มีความพึงพอใจในเร่ืองการบริการไดต้รงตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลง

กนัไวแ้ละการบริการทุกคร้ังมีความถูกตอ้ง หากเกิดปัญหาในงานซ่อมลูกคา้สามารถนาํเขา้มาแกไ้ขไดโ้ดยไม่เสีย

ค่าบริการ 3) ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ลูกคา้พึงพอใจในเร่ืองการจดัระบบบริการลูกคา้ใหเ้ขา้ถึง

ไดง่้าย สะดวกต่อการใช้บริการ มีการสรุปงานอย่างเป็นขั้นตอนและการแจง้คิวลูกคา้ ทาํให้การบริการมีความ

รวดเร็ว 4) ดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อลูกคา้ ลูกคา้พึงพอใจในเร่ืองคุณภาพงานซ่อม พนกังานมีความชาํนาญในการ

ซ่อม คุณภาพสินคา้ไดม้าตรฐาน มีการตรวจสอบงานซ่อมก่อนการส่งมอบทุกคร้ัง 5) ดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความ

ตอ้งการของลูกคา้ ลูกคา้พึงพอใจในเร่ืองบริการลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนัทุกรายและเปิดโอกาสใหลู้กคา้ไดซ้กัถามขอ้

สงสยั พร้อมรับฟังขอ้คิดเห็นจากลูกคา้ เป็นตน้ 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

     จากท่ีสาํรวจมาในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ จาํนวน 

30 คน และในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูศึ้กษาจะทาํการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชวิ้ธีแจกแบบสอบถาม จาํนวน 400 ชุด

ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน และในการศึกษาคร้ังน้ียงัสามารถนาํผลไปเสนอแนะ

เพ่ือการพฒันางานและปรับปรุงคุณภาพการบริการของอู่รุ่งเรืองบริการ อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด นอกจากน้ีอู่

รุ่งเรืองบริการควรมีการพฒันาคุณภาพบริการในดา้นอ่ืนๆท่ีดีอยู่แลว้ไปดว้ย เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้

ท่ีมาใชบ้ริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                                    881 

 

บรรณานุกรม 

 

กรกมล บุญเพ่ิม. (2557). กลยทุธ์การพัฒนาคุณภาพการบริการของธุรกิจป๊ัมนํา้มนั “หจก.กาฬสินธ์ุกิตติกมล”             

สามแยกกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ. รายงานการศึกษาแบบอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิทยาลยั

บณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

ภนิดา ชยัปัญญา. (2541). การวดัความพึงพอใจ. กรุงเทพฯ : แสงอกัษร. 

วิทยา พุทธโกษา. (2549). ความพึงพอใจของลกูค้าต่อบริการอู่วิทยาการช่าง. การคน้ควา้แบบอิสระปริญญา

บริหารธุรกิจบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ. (2541). การวิจยัธุรกิจ.กรุงเทพมหานคร: เพชรจรัสแสงแห่งโลก ธุรกิจ. 

ศิวารัตน ์ณ ปทุม, สุรกิจ เทวกุล และ ปริญ ลกัษิตานนท.์ (2550). พฤติกรรมผูบ้ริโภคชั้นสูง. กรุงเทพฯ: ยเูรก�า. 

Kotler, P. & Keller, K. (2012). Marketing mangement (14th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall. 

Lovelock, C. H. & Wright, L. (2002). Principles of service marketing and management (2nd ed.). 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., and Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A Multi-item Scale for Measuring 

Consumer Perception of Service Quality. Journal of Retaliing, 64(1), 12-40. 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                                     882 

 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อกระบวนการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ของธุรกจิผลติภณัฑ์สมุนไพร 

Factors Affecting New Product Development in Herbal Products Business 
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บทคดัย่อ 
 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ในธุรกิจผลิตภณัฑส์มุนไพร ผูวิ้จยัได้

รวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารระดบัสูง/กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ หรือพนกังานฝ่ายวิจยัและพฒันาท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ของกิจการท่ีผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์สมุนไพรทัว่ประเทศจาํนวน 

100 กิจการ โดยการใชแ้บบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด 

และค่าตํ่าสุด การวิเคราะห์เชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยการหาค่าที การวิเคราะห์แปรปรวมทางเดียว การเปรียบเทียบ

ความแตกต่างรายคู่ และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเสน้ ท่ีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

คําสําคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่, ผลิตภัณฑ์สมนุไพร 

 

Abstract 

 

The purpose of this research was to study the factors affecting new product development in herbal product 

businesses. Data were collected from CEO/senior manager, manager, assistant manager or research and 

development officer whom are involved in new product development process from 100 herbal product businesses 

across country, using questionnaires. Data were to be descriptively analyzed using frequencies, percentage, mean, 

maximum and minimum, and hypothesis were to be tested with statistics such as One-Way, ANOVA, F-Test, 

Least Significant Difference (LSD) and Multiple Regression Analysis. 

Keyword: New Product Development, Herbal Products 
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บทนํา 

 ปัจจุบนั คนไทยหันมาสนใจในเร่ืองของการดูแลสุขภาพและความงามมากข้ึน ส่งผลใหก้ระแสความนิยม

ของผลิตภณัฑท่ี์มาจากธรรมชาติมากข้ึน ทาํใหผู้ค้นเร่ิมหันมาใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มาจากธรรมชาติมากข้ึนเน่ืองจากเป็น

ผลิตภณัฑท่ี์มาจากธรรมชาติถือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีมีราคาท่ีถูกกว่าและค่อนขา้งปลอดภยัเม่ือนาํมาเปรียบเทียบ

กบัผลิตภณัฑท์ัว่ไป จากการสาํรวจตลาดปี 2550 พบว่าตลาดสมุนไพรในตลาดโลกมีมูลค่ากว่า 83,000 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ อีกทั้งยงัมีการสนบัสนุนจากภาครัฐโดยผลกัดนัใหมี้การนาํตวัยาสมุนไพรไทยไปใชร่้วมกบัการรักษาแผน

ปัจจุบนั ทาํให้เกิดธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจ SMEs ดา้นท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สมุนไพรไทยเป็นจาํนวนมาก  โดย

ภาพรวมการส่งออกผลิตภณัฑส์มุนไพรไทยมีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 3 ซ่ึงมีมูลค่าประมาณ 2.5 – 3 แสน

ลา้นบาท (สมาคมสมุนไพรไทย, 2560)  

ในส่วนของตลาดเคร่ืองสาํอางไทยมีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 10 โดยมีมูลค่าการส่งออกประมาณ 2 

แสนลา้นบาท และยงัพบอีกว่ามูลค่าการใชย้าสมุนไพรราวปีละ 14,000 ลา้นบาท ทางดา้นตลาดอาหารเสริมสุขภาพ

ในประเทศมีมูลค่า 80,000 ลา้นบาท โดยท่ีมีความนิยมเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมยาและเคร่ืองสาํอาง

จากสมุนไพรไทยมีขอ้จาํกดัในดา้นต่างๆ ซ่ึงยงัตอ้งมีการพฒันามาตรฐานทางดา้นมาตรฐานดา้นความปลอดภยัใน

ขั้นตอนต่างๆ เร่ิมจากมาตรฐานของวตัถุดิบ มาตรฐานการทดสอบความเป็นพิษ จนไปถึงมาตรฐานของโรงงานผลิต

ซ่ึงพบว่าส่วนใหญ่ยงัไม่ไดม้าตรฐาน GMP ทั้งน้ีทั้งนั้น การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และขอ้ตกลง

การคา้แบบทวิภาคีทาํใหป้ระเทศไทยไดมี้โอกาสท่ีจะขยายธุรกิจมากข้ึน แต่ก็ตอ้งเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งดา้นคุณภาพ 

ตน้ทุน และแรงงานเพ่ือแข่งขนักบัวตัถุดิบราคาถูกจากประเทศสมาชิก CLMV ผูป้ระกอบการจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมี

การจดัการท่ีเหมาะสมรวมทั้งกลยุทธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพ่ือท่ีจะทาํให้

ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์รท่ีตั้งไวไ้ด ้(ภสัรา ชวประดิษฐ,์ 2558) 

 การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ (New Product Development) เป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์การเติบโตซ่ึงเป็นกลยทุธ์

ท่ีสําคญัมากต่อธุรกิจสมยัใหม่ โดยท่ีการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่หมายถึงกระบวนการท่ีมุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์

แนวความคิดของสินคา้หรือบริการใหม่ โดยมีหลกัการและเหตุผลท่ีชดัเจน และตอ้งอาศยัความสามารถเฉพาะตวั

ของผูท่ี้เก่ียวข้องประกอบด้วย ซ่ึงถือเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงความอยู่รอด เติบโต และประสบ

ความสาํเร็จท่ีองคก์รกาํหนดไว ้ซ่ึงการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ถือเป็นกลยทุธ์ท่ีมีความจาํเป็นอย่างมากของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม SMEs(Anyanga and Nyamita, 2016)  โดยท่ีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่เป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์

การเติบโต (สาคร สุขศรีวงศ,์  2558)     

  โดยสรุปแลว้ จากแนวโนม้ของจาํนวนผูป้ระกอบการในตลาดสมุนไพรท่ีมากข้ึน อีกทั้งมูลค่าตลาดของ

ธุรกิจท่ีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึน ทาํใหก้ารแข่งขนัมีความทวีรุนแรงมากข้ึนข้ึน ส่งผลให้กลยุทธ์การเติบโตและการพฒันา

ผลิตภณัฑใ์หม่มีความจาํเป็นอย่างยิ่งซ่ึงจะทาํให้สินคา้และบริการมีคุณภาพส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตทางธุรกิจ

อยา่งย ัง่ยืน มีความแตกต่างจากคู่แข่งและจะทาํใหลู้กคา้ตดัสินใจเลือก 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผูศึ้กษาผูมี้ความสนใจในเร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์

สมุนไพร นําขอ้มูลเหล่านั้นมาสังเคราะห์เป็นการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ของธุรกิจผลิตภณัฑ์สมุนไพรเพ่ือเป็น

แนวทางหลกัและการไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนัและสร้างผลกาํไรในระยะยาวอยา่งย ัง่ยืน 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 1.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัการพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ 

 Cooper (2001 อ้างใน  ชลธิศ  ดาราวงษ์ , 2558) กล่าวว่า  การพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ ให ม่   (New Product 

Development: NPD) เป็นกระบวนการเปล่ียนแนวคิดผลิตภณัฑใ์หม่มาเป็นตวัผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคสามารถจบัตอ้ง

ได ้ซ่ึงการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ

ใหก้บัองคก์รโดยรวม 

 ชลธิศ ดาราวงษ์ (2558) กล่าวว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development: NPD) เป็น

กระบวนการคิดสร้างสรรคแ์นวความคิดของสินคา้หรือบริการใหม่เพ่ือนาํเสนอสู่ตลาดท่ีมีอยู่เดิมและเป็นการสร้าง

ตลาดข้ึนมาใหม่ กระบวนการนน้ีควรไดรั้บการสนบัสนุนจากทีมผูบ้ริหารและมีการสอนปฏิบติังานอย่างรัดกุมแต่มี

ความยืดหยุ่น เพ่ือให้ทีมพฒันาผลิตภณัฑส์ามารถแกปั้ญหาใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทาง

ธุรกิจและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัใหก้บัองคก์รสมยัใหม่ 

 ทางผูวิ้จยัไดส้รุปกลยุทธ์การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่  (New Product Development Strategy) คือ กลยุทธ์ท่ี

มุ่งเนน้การคิดสร้างสรรคแ์นวความคิดของสินคา้หรือบริการใหม่ โดยมีหลกัการและเหตุผลท่ีชดัเจน และตอ้งอาศยั

ความสามารถเฉพาะตวัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งประกอบดว้ย ซ่ึงถือเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงความอยู่รอด 

เติบโต และประสบความสาํเร็จท่ีองคก์รกาํหนดไว ้

 

2.  แนวคิดด้านปัจจยัแห่งความสําเร็จของการพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมดงัแสดงในตารางท่ี 1  ผูวิ้จยัไดท้าํการสรุปและเลือกปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่เป็นจาํนวน 8 ขอ้ ดงัน้ี 

1)  การสนับสนุนจากผูบ้ริหารระดับสูง มีความสําคัญมากท่ีสุดเน่ืองจากการสนับสนุนจากผูบ้ริหาร

ระดบัสูงจะทาํใหปั้ญหาต่างๆท่ีไม่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตวัพนกังานคล่ีคลายลงได ้ 

2)  การส่ือสารท่ีดีภายในองคก์ร มีความสาํคญัเน่ืองจากการส่ือสารท่ีดีภายในองคก์รจะช่วยใหก้ารทาํงานมี

ความไหลล่ืน และมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีถูกตอ้งในแต่ละฝ่าย 

3)  การวิเคราะห์ความตอ้งการของตลาด มีความสาํคญัเน่ืองจากการวิเคราะห์ความตอ้งการของตลาดจะทาํ

ใหมี้เป้าหมายท่ีชดัเจน รวมถึงพฤติกรรมของลูกคา้และความตอ้งการของลูกคา้ 

4)  เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อนวตักรรม มีความสําคญัเน่ืองจากเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อนวตักรรมจะช่วยให้มี

กระบวนการผลิตท่ีดีข้ึน ส่งผลใหมี้ตน้ทุนท่ีลดลง และยงัส่งผลใหผ้ลิตภณัฑมี์ความแตกต่างจากคู่แข่งอีกดว้ย 

 5)  กลยุทธ์การตลาด มีความสาํคญัเน่ืองจากกลยทุธ์การตลาดจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถการแข่งขนั

ท่ีมากข้ึนในดา้นของ 4P ซ่ึงประกอบดว้ย Product (ผลิตภณัฑ)์ Price (ราคา) Place (สถานท่ีจดัจาํหน่าย) Promotion 

(การส่งเสริมการตลาด) 

6)  การมีส่วนร่วมของพนกังาน มีความสําคญัเน่ืองจากการมีส่วนร่วมของพนกังานจะทาํให้พนกังานเกิด

แรงจูงใจ และยงัทาํใหไ้ดแ้นวคิดใหม่ๆจากพนกังานอีกดว้ย 

7)  การสนบัสนุนทางดา้นการเงิน มีความสาํคญัเน่ืองจากการสนบัสนุนทางดา้นการเงินจะทาํใหโ้ครงการ

ต่างๆท่ีกาํลงัทาํอยูน่ั้นสามารถดาํเนินต่อจนสาํเร็จลุล่วงได ้ 
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8)  การทาํงานของทีมของการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ มีความสําคญัเน่ืองจากการทาํงานของทีมของการ

พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่จะทาํใหเ้กิดผลิตภณัฑท่ี์ใหคุ้ณค่าเหนือกวา่คู่แข่ง และช่วยใหเ้กิดการเติบโตในองคก์รอีกดว้ย 

 

Table 1 สรุปปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อการ

พฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ 
ข้อมูลและรายละเอยีด อ้างองิ 

1)  การสนับสนุนจาก

ผูบ้ริหารระดบัสูง 

-ผูบ้ริหารสูงสุดให้การสนับสนุนตั้ งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์

จนถึงการนาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด 

-ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัใหก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณและ

ทรัพยากรต่างท่ีจาํเป็นกับโครงการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่อย่าง

เตม็ท่ี 

-ผูบ้ริหารสูงสุดให้การสนับสนุนอยา่งเต็มท่ีในทุกอยา่งท่ีจาํเป็น

กบัการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่โดยเฉพาะอยา่งยิ่งดา้นงบประมาณ 

ทีมงาน เวลา 

-บทบาทของผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุด 

-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการสนับสนุนจากผู ้บริหาร

ระดบัสูง 

-ด้านการสนับสนุนและความมุ่งมั่นตั้ งใจจริงของผู ้บริหาร

ระดบัสูง 

-Maildique and Zirger (1984 

and 1985) 

-Griffin (1998) 

-ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา (2552) 

-E. CENGİZ, H. AYYILDIZ 

and F. KIRKBİR (?) 

-K. Ismail, Y. R. Leow, C. Y. 

Yong, I. Abdul-Majid, W.D. 

Thwala and M. A. Ajagbe 

(2012) 

-ชลธิศ ดาราวงษ ์(2556) 

-อุมาพร รอดทอง (2554) 

2 )  ก า ร ส่ื อ ส า ร ท่ี ดี

ภายในองคก์ร 

-การท่ีมีแหล่งขอ้มูลท่ีเพียงพอ 

-การมีกลยทุธ์การส่ือสารท่ีดี 

-ดา้นการส่ือสารท่ีดีทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

-K. Ismail, Y. R. Leow, C. Y. 

Yong, I. Abdul-Majid, W.D. 

Thwala and M. A. Ajagbe (2012) 

-A. AGRAWAL (2003) 

-อุมาพร รอดทอง (2554) 

3)  การวิเคราะห์ความ

ตอ้งการของตลาด 

-บริษทัท่ีให้ความสําคญักับลูกคา้ มีการศึกษาตลาดเชิงลึกเพ่ือ

ออกแบบ และนาํผลิตภณัฑเ์ขา้สู่ตลาด 

-ความน่าสนใจของตลาด (Market attractiveness) ผลิตภณัฑท่ี์จะ

ประสบความสําเร็จจะมีตลาดท่ีน่าสนใจมากกว่าตลาดอ่ืน ซ่ึง

ตลาดท่ีมีความน่าสนใจ หมายถึง ตลาดท่ีมีความสนใจผลิตภณัฑ์

มากกวา่ตลาดอ่ืน ตลาดท่ีมีความตอ้งการผลิตภณัฑม์าก ตลาดท่ีมี

อตัราการเจริญเติบโตสูง เป็นตน้ 

-การให้ความสําคัญกับตลาดเป็นหลัก หมายถึง มีการศึกษาวิจัย

ตลาดโดยละเอียด ซ่ึงความรู้ท่ีเราจาํเป็นไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ 

(Customer knowledge) และความรู้เก่ียวกบัตลาด (Market knowledge) 

-การเปล่ียนแปลงในส่ิงแวดลอ้มทางการตลาดท่ีกําลังเกิดข้ึน 

และแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

-การมุ่งความสนใจ-ตอบสนองต่อลูกคา้ 

-การสร้างแนวความคิดโดยเนน้ไปท่ีลูกคา้ 

- Cooper (1979) 

- Cooper (1999) 

-ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา 

(2552) 

- K. Ismail, Y. R. Leow, C. 

Y. Yong, I. Abdul-Majid, 

W.D. Thwala and M. A. 

Ajagbe (2012) 

- A. AGRAWAL (2003) 

-ชลธิศ ดาราวงษ ์(2556) 
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ปัจจยัทีส่่งผลต่อการ

พฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ 
ข้อมูลและรายละเอยีด อ้างองิ 

4)  เทคโนโลยีท่ี มีผล

ต่อนวตักรรม 

-การใชป้ระโยชน์จากความสามารถทางเทคโนโลยีของกิจการ 

(Technological leverage)ผลิตภัณฑ์ ท่ีจะประสบความสําเร็จ

จะตอ้งมีการสอดคลอ้งกนัในการดาํเนินงานร่วมกบัฝ่ายต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่ายวจิยัและพฒันา ฝ่ายผลิต เป็นตน้ 

-ผลิตภณัฑ์ของกิจการมีความแตกต่างท่ีชดัเจนและมีความโดด

เด่นกวา่คู่แข่งทางดา้นเทคโนโลยอีีกดว้ย 

-ผลิตภัณฑ์ของกิจการสร้างข้ึนมาจากพ้ืนฐานของเทคโนโลยี

และความสามารถท่ีกิจการมีอยูแ่ลว้ 

-การมีเทคโนโลยท่ีีดี  

ดา้นความสามารถเชิงการผลิตและเทคโนโลย ี

- Cooper (1999) 

- Maildique and Zirger (1984 

and 1985) 

- E. CENGİZ, H. AYYILDIZ 

and F. KIRKBİR (?) 

-อุมาพร รอดทอง (2554) 

5)  กลยทุธ์การตลาด -คุณภาพในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ท่ีจะ

ประสบความสําเร็จจะมรการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดท่ีมี

คุณภาพโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงก่อนการพฒันาผลิตภณัฑเ์ป็นส่ิง

ท่ีจาํเป็นมาก 

-ประสบการณ์ในการนาํผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลาดในอดีต (The 

experience effect) ของกิจการจะช่วยให้กระบวนการพัฒนา

ผลิตภณัฑใ์หม่มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน รวมถึงตน้ทุนท่ีลดลง และมี

โอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จในการนาํผลิตภณัฑ์ใหม่ออกสู่

ตลาดมากข้ึนอีกดว้ย 

-ผลิตภณัฑข์องกิจการออกสู่ตลาดเป็นรายแรกก่อนคู่แข่งขนั ทาํ

ใหไ้ดค้รอบครองตลาดขนาดใหญ่ท่ีกาํลงัขยายตวั 

-ผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการท่ี

เฉพาะเจาะจงของลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิผล มีความแตกต่าง 

และใหคุ้ณค่าท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง 

- Cooper (1999) 

- Booz-Allen & Hamilton 

(1982) 

- Maildique and Zirger (1984 

and 1985) 

- ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา 

(2552) 

- ชลธิศ ดาราวงษ ์(2556) 

6)  การมีส่วนร่วมของ

พนกังาน 

-การใหร้างวลั 

-การฝึกหดัอยา่งเปิดเผย 

-ความร่วมมือของพนกังาน 

- K. Ismail, Y. R. Leow, C. 

Y. Yong, I. Abdul-Majid, 

W.D. Thwala and M. A. 

Ajagbe (2012) 

- A. AGRAWAL (2003) 

-ชลธิศ ดาราวงษ ์(2556) 

7)  การสนบัสนุน

ทางดา้นการเงิน 

-การนาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดไดรั้บทรัพยากรสนบัสนุนอยา่ง

เตม็ท่ี 

-ดา้นการสนบัสนุนทางดา้นการเงิน 

- Maildique and Zirger (1984 

and 1985) 

-อุมาพร รอดทอง (2554) 
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ปัจจยัทีส่่งผลต่อการ

พฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ 
ข้อมูลและรายละเอยีด อ้างองิ 

8)  การทาํงานของทีม

ของการพฒันา

ผลิตภณัฑใ์หม่ 

-ประสบการณ์ในการนาํผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลาดในอดีต (The 

experience effect) ของกิจการจะช่วยใหก้ระบวนการพฒันา

ผลิตภณัฑใ์หม่มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน รวมถึงตน้ทุนท่ีลดลง และมี

โอกาสท่ีจะประสบความสาํเร็จในการนาํผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่

ตลาดมากข้ึนอีกดว้ย 

-ทีมงานพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมีสมาชิกมาจากหลายฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งในบริษทั 

-การทาํงานขา้มสายงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

-การมีทีมของการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีดี 

-Booz-Allen & Hamilton 

(1982) 

- Griffin (1998) 

-E. CENGİZ, H. AYYILDIZ 

and F. KIRKBİR (?) 

-K. Ismail, Y. R. Leow, C. Y. 

Yong, I. Abdul-Majid, W.D. 

Thwala and M. A. Ajagbe 

(2012) 

 

3.  ตวัช้ีวดัความสําเร็จของกระบวนการพฒันาผลติภัณฑ์ 

 จากการทบทวนวรรณกรรม สรุปไดว้่าตวัช้ีวดัท่ีมกัจะนิยมนาํมาใชบ่้อยคร้ังไดแ้ก่ ตวัช้ีวดัทางดา้นการเงิน

ซ่ึงประกอบดว้ย ผลกาํไรสุทธิ ยอดขายสุทธิ โดยท่ีผูวิ้จยัไดน้าํมาใชด้งัน้ี  

 ตวัช้ีวดัทางดา้นการเงิน ไดแ้ก่ 

  1)  อัตราการเพ่ิมข้ึนของกําไร (%) (C. Storey and D. Kelly, 2001; Cooper and Kleinschmidt, 

1995a,1996; Griffin, 1997; Song and Parry, 1997)     

   2)  อัตราการเติบโตท่ี เพ่ิม ข้ึนของยอดขาย (%) (C. Storey and D. Kelly, 2001; Cooper and 

Kleinschmidt, 1995a,1996; Griffin, 1997; Song and Parry, 1997)     

  3)  อตัราตน้ทุนท่ีลดลง (%) (C. Storey and D. Kelly, 2001) 

 ตวัช้ีวดัทางดา้นลูกคา้ ไดแ้ก่ 

  1) อตัราการเพ่ิมข้ึนของลูกคา้ใหม่ (%) (C. Storey and D. Kelly, 2001) 

 โดยท่ีการวดัทางดา้นการเงินและทางดา้นลูกคา้จะทาํให้ทราบถึงผลไดท่ี้บริษทัจะไดรั้บ ซ่ึงสามารถวดัได้

โดยง่ายและไม่ซบัซอ้นเม่ือเทียบกบัการวดัทางดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของบริษทั

และนาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิ่งข้ึน ส่งผลทาํใหเ้กิดการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนภายในองคก์ร 

 ในการศึกษาเร่ืองการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของธุรกิจผลิตภัณฑ์

สมุนไพรในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัน้ี 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิการศึกษา 

 ผูวิ้จัยได้เลือกกิจการท่ีผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั่วประเทศจาํนวน 100 กิจการ โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งคือผูแ้สดงงานนิทรรศการเมืองสุขภาพดี วิถีไทย ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวนัท่ี 6 

– 26 กุมภาพนัธ์ 2560 และอ่ืนๆ โดยเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการของกิจการ หรือพนกังานฝ่าย

วิจยัและพฒันาท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ โดยท่ีกิจการไหนท่ีไม่มีการออกแบบ หรือการพฒันา

สินคา้และบริการใหม่ไม่วา่จะเป็นการลงทุนหรือการจา้งจากภายนอก จะถือวา่เป็นโมฆะและไม่นบัรวม 

 

 

ตวัแปรอสิระ 

 ปัจจยัที่ส่งผลต่อการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

1.  การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง 

2.  กิจการมีการส่ือสารท่ีชดัเจน 

3.  การวิเคราะห์ความตอ้งการของตลาด 

4.  เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อนวตักรรม 

5.  กลยทุธ์การตลาด 

6.  การมีส่วนร่วมของพนกังาน 

7.  การสนบัสนุนทางดา้นการเงิน 

8.  การทาํงานของทีมของการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 

ตวัแปรตาม 

ตวัช้ีวดัผลการดําเนินงาน 

(Performance measures) 

ตวัช้ีวดัทางการเงิน (Financial measures) 

-อตัราการเพ่ิมข้ึนของกาํไร (%) 

-อตัราการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนของยอดขาย (%) 

-อตัราตน้ทุนท่ีลดลง (%) 

ตวัช้ีวดัทางลูกคา้ (Customer measures) 

-อตัราการเพ่ิมข้ึนของลูกคา้ใหม่ (%) 

ตวัแปรควบคุม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของธุรกิจสมุนไพร

แปรรูป 

ด้านผู้ประกอบการ  

1.  เพศ 2.  อาย ุ3.  การศึกษา 4.  ตาํแหน่ง 5.  เงินเดือน  

ด้านสภาพของธุรกจิ 

1.  ขนาดของธุรกิจ  
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล 

 ใช้ข้อมูลปฐมภูมิ(Primary Data) โดยใช้เคร่ืองมือคือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ

วิเคราะห์เชิงคุณภาพเพ่ือคาํนวณหาค่าท่ีแทจ้ริงแลว้นาํมาเปรียบเทียบเพ่ือหาขอ้สรุป โดยเคร่ืองมือสําหรับการเก็บ

ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม ท่ีประกอบดว้ย 5 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการมุ่งเน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ของธุรกิจผลิตภณัฑ์สมุนไพร 

จาํนวน 4 ขอ้ 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัของการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ

ผลิตภณัฑส์มุนไพรจาํนวน 26 ขอ้ 

 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการวดัประสิทธิภาพของการพฒันาผลิตภณัฑ์

ใหม่ จาํนวน 4 ขอ้ พร้อมทั้งการวดัประสิทธิภาพแบบเปอร์เซ็นต ์(%) ของการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่             

 ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล จาํนวน 6 ขอ้ 

 ตอนท่ี 5 เป็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 

 การวเิคราะห์ข้อมูลและการแปรผล 

 1.  การวิเคราะห์เชิงพรรณนา  ท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามโดยการประมวลผล

ดว้ยการใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ แลว้นาํมาแจกแจงในรูปค่าสถิติ เช่นความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด และค่า

ตํ่าสุด ซ่ึงเป็นการมุ่งเนน้การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ของธุรกิจผลิตภณัฑส์มุนไพร ปัจจยัของการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่

ท่ีส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจผลิตภณัฑ์สมุนไพร ความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการวดัประสิทธิภาพของการพฒันา

ผลิตภณัฑ์ใหม่ การวดัประสิทธิภาพแบบเปอร์เซ็นต์ (%) ของการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ และขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั

ลกัษณะส่วนบุคคล นาํเสนอในรูปตารางประกอบคาํอธิบาย 

 2.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) ในการศึกษา การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล

ปฐมภูมิท่ีไดม้าจากแบบสอบถาม แลว้นาํมาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์โดยการหาค่า t-

Test , F-test (ANOVA) , Least Significant Difference (LSD) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น  (Multiple 

Regression Analysis) โดยกําหนดตัวช้ีวดัผลการดําเนินเพียงคร้ังคะ 1 ตัวช้ีวดั เป็นตัวแปรตามในสมการการ

วิเคราะห์ถดถอย ดว้ยความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าไม่เกินร้อยละ 5 
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การเพิม่ประสิทธิภาพการจดัการสินค้าคงคลงัร้านโชคชัยค้าไม้  
อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา 

INCREASING PERFORMANCE OF INVENTORY MANAGEMENT  

A CASE STUDY : CHOCKCHAIKAMAI CHUMPUANG DISTRICT  

NAKHON RATCHASIMA PROVINCE 

ปณดิา ศิริโชคชัย1 และ ภัทรวดี เพิม่วณชิกุล2 

Panida Sirichockchai and Pattarawadee Permwanichagun 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของการจดัการสินคา้คงคลงัของร้านโชคชยัคา้

ไม ้ อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา  ใชวิ้ธีการสมัภาษณ์ โดยอิงทฤษฎีสินคา้คงคลงั และแผนผงัเหตุและผล ผล

การศึกษา พบวา่ มีสาเหตุหลกั คือในดา้นการดาํเนินงานยงัขาดระบบการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้ง

การจดัระเบียบของสินคา้ การจดบนัทึกขอ้มูลสินคา้เขา้และออก และควรมุ่งเนน้การตรวจสอบความแม่นยาํ และ 

อตัราหมุนเวียนของสินคา้คงคลงัเท่ากบั 1.67 คร้ังต่อปี ซ่ึงเป็นรอบระยะเวลาการหมุนของสินคา้ท่ีเร็ว โดยเป็นการ

ลดตน้ทุนไปในตวั  
 

คาํสาํคัญ: การเพ่ิมประสิทธิภาพ, สินค้าคงคลงั, วัสดกุ่อสร้าง  

 

Abstract 

The increasing performance of inventory management, case study Chockchaikamai Chumpuang District, 

Nakhonratchasima Province. The objectives of this study is to analze causes of inventory management were 

based on the concept of Inventory turnover and Cause and Effect Diagram.  The study found  that the company  

had no plan,  collocate the storage and take note of in-out of goods. The Inventory turnover is 1.67 times per year 

that is high of turnover could reduce cost of the company. Finally, The company should be check accuracy with 

check sheet and stock card for increase performance of inventory. 

 

Keywords: Increase performance, Inventory, Construction material 
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1.บทนํา 

 

     ปัจจุบนัอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้างมีการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน ทาํใหเ้กิดการแข่งขนักนัมากข้ึน ทั้งร้านคา้ปลีก คา้

ส่ง หรือแมก้ระทัง่โมเดิร์นเทรด (moderntrade) โดยแต่ละรายมีการพิจารณาการปรับปรุง ทั้งดา้นการลดตน้ทุน การ

บริหารทรัพยากรมนุษย ์รวมถึงการจดัการสินคา้คงคลงั ซ่ึงการจดัการสินคา้คงคลงัเป็นส่วนสาํคญัอยา่งยิ่งในการลด

ตน้ทุน และยงัส่งผลถึงยอดขายไดอี้กเช่นกนั  
 

ตารางที่ 1 การเติบโตของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้าง ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2558-2560 

 

ปี พ.ศ.                                                    2558                                          2559                                    2560 

จาํนวนผูป้ระกอบการ                           3,952 ราย                                  5,965 ราย                              6,043 ราย 

ท่ีมา : กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

 

     อุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้างจงัหวดันครราชสีมา มีการเติบโตมากข้ึน โดยมีจาํนวนของผูป้ระกอบการท่ีคา้ปลีก   

คา้ส่ง หรือแมก้ระทัง่โมเดิร์นเทรด (moderntrade) เพ่ิมมากข้ึนเป็นจาํนวนมาก ผูป้ระกอบการรายย่อยซ่ึงประกอบ

กิจการคา้ขายวสัดุก่อสร้างครบทุกชนิดมีจาํนวนมากข้ึนเช่นกนั  เกิดการแข่งขนั และมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีสูงข้ึน

จากในอดีต  

     สําหรับการแทรกตวัและการแข่งขันท่ีเพ่ิมข้ึน ผูป้ระกอบการบางรายเร่ิมมีการปรับตวั เช่น การปรับเปล่ียน

รูปแบบร้านคา้ ปรับปรุงหนา้ร้าน เพ่ือดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาซ้ือสินคา้มากข้ึน มีการนาํเคร่ืองมือต่างๆ เขา้มาใชใ้หเ้กิด

ความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง ทั้งการแข่งขนัดา้นราคา หรือแมแ้ต่การลดตน้ทุนของสินคา้ใหต้ํ่าลง  ผูป้ระกอบการจึง

หนัมาควบคุมการบริหารภายในธุรกิจของตนมากข้ึน มีการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัใหมี้ศกัยภาพมาก

ข้ึน โดยพิจารณาการปรับปรุง ทั้งดา้นการลดตน้ทุน การบริหารทรัพยากรมนุษย ์รวมถึงการจดัการสินคา้คงคลงั  

     ซ่ึงการจดัการสินคา้คงคลงัเป็นส่ิงสําคญัท่ีควรได้รับการปรับปรุง แก้ไขขั้นตอนการทาํงานท่ีซํ้ าซ้อน หรือ

บกพร่อง  โดยปัญหาสินคา้คงคลงันั้นส่งผลกระทบต่อลูกคา้ หากเกิดความผิดพลาด ความล่าชา้ในการคน้หาสินคา้ 

รวมไปถึงความผิดพลาดของระบบคลงัสินคา้เอง จึงเป็นเหตุปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีผูป้ระกอบการ หรือเจา้ของกิจการตอ้ง

ให้ความสนใจและนาํมาพิจารณา ควบคุม ติดตาม และจดัการให้สินคา้คงคลงัอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม เพ่ือให้การ

ผลิตหรือการขายสามารถดาํเนินไปไดอ้ย่างราบร่ืน และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในช่วงเวลาท่ีมี

การสัง่ซ้ือสินคา้ โดยสินคา้คงคลงัมีส่วนสาํคญัในการลดตน้ทุน และยงัส่งผลถึงยอดขายไดอี้กเช่นกนั อยา่งไรกต็าม 

หากสินคา้คงคลงัมีอยูใ่นปริมาณท่ีนอ้ยเกินไป อาจทาํใหเ้กิดปัญหาสินคา้ไม่เพียงพอต่อการขาย ทาํใหเ้กิดตน้ทุนค่า

เสียโอกาสจากการท่ีสินคา้ขาดมือ ส่งผลใหค้วามเช่ือมัน่ของธุรกิจลดนอ้ยลง และหากมีสินคา้คงคลงัมากจนเกินไป 

อาจทาํใหเ้กิดตน้ทุนจม ส่งผลต่อทางร้านท่ีตอ้งแบกรับตน้ทุนการเก็บรักษาไว ้จะเห็นไดว้า่การท่ีมีสินคา้คงคลงัมาก

หรือนอ้ยจนเกินไปย่อมไม่ส่งผลดีต่อการดาํเนินธุรกิจ ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงจาํเป็นตอ้งบริหารจดัการสินคา้คง

คลงัใหเ้พียงพอ และพร้อมสนองความตอ้งการของลูกคา้ในทุกช่วงเวลาอีกดว้ย  
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     ร้านโชคชยัคา้ไม ้อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา เป็นร้านจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร มีการดาํเนินธุรกิจ

แบบครอบครัวขนาดเลก็ ถือว่าเป็นผูป้ระกอบการรายแรกๆ ของอาํเภอ แมจ้ะมีจาํนวนผูป้ระกอบการไม่มาก แต่มี

การแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง ขอ้มูลยอดขายมีลดลงต่อเน่ืองจากปีพ.ศ.2557 ปีพ.ศ.2558 และปีพ.ศ.2559 มีมูลค่ายอดขาย 

36,094,693 บาท 32,374,940 บาท และ 26,570,197 บาท ตามลาํดบั จากพิษเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยทาํให้

ตลาดวสัดุก่อสร้างลดลงถึงร้อยละ 3 จากปี 2557 และคาดการณ์ว่าจะมีอตัราการเติบโตกลบัมาท่ีร้อยละ 3-4 ในปี 

2559 (marketeer.co.th) โดยกิจการพบปัญหาความล่าชา้ในการคน้หาสินคา้ และการคน้หาสินคา้ไม่พบ ทาํให้เกิด

การส่งมอบสินคา้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ ลูกคา้ตอ้งรอสั่งสินคา้ลอ็ตใหม่หลายวนั บางกรณีทางร้าน

ตอ้งนาํสินคา้ส่งรอบท่ีสอง จากการสินคา้มีไม่เพียงพอ จึงส่งผลใหเ้กิดภาระค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนในการดาํเนินการ

เพ่ิมข้ึนของทางร้าน 

     ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นสาเหตุท่ีทาํใหผู้ศึ้กษามีความสนใจศึกษาแนวความคิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คง

คลงัตามหลกัการต่างๆ ปรับปรุงการทาํงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือลดตน้ทุนในการจดัเก็บ และจาํหน่ายสินคา้ 

หากมีการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสมสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างเพียงพอและทนัในทุก

ช่วงเวลาอีกดว้ย 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 
  

     ในการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั ร้านโชคชยัคา้ไมอ้าํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา 

นั้น ผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร หนงัสือ ตาํรา เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา โดย

ครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ตามลาํดบัดงัน้ี 

 

2.1 แนวคดิการบริหารจัดการสินค้าคงคลงั 

2.1.1 ความสาํคญัของการจดัการสินคา้คงคลงั 

 1) เพ่ือเกิดการประหยดั ลดการซ้ือใหน้อ้ยคร้ัง เพ่ือจะทาํให้ประหยดัค่าใชจ่้ายได ้หรือขอส่วนลดจากการซ้ือ

สินคา้ในจาํนวนมากๆไดด้ว้ย แต่อาจหมายถึงธุรกิจกจ็ะมีสินคา้คงคลงัอยูเ่ป็นจาํนวนมากท่ีเกบ็ไว ้

 2) เพ่ือความไม่แน่นอนท่ีสามารถเกิดข้ึนได ้ธุรกิจจึงจะตอ้งทาํการจดัเกบ็สินคา้ไวใ้นโกดงัเพ่ือช่วยลดความไม่

แน่นอนท่ีสามารถเกิดข้ึนได ้

 3) เพ่ือการเกง็กาํไร จากการท่ีสินคา้มีการปรับข้ึนราคา หรือสินคา้มีการขาดตลาด 

 2.1.2 ประเภทของสินคา้คงคลงั 

     สินคา้คงคลงัสามารถแบ่งได ้4 ประเภท ดงัน้ี     

 1) สินคา้คงคลงัประเภทวตัถุดิบ (Raw Material) คือสินคา้หรือวตัถุดิบท่ีนาํมาเพ่ือใชใ้นการผลิต เช่น อุปกรณ์  

เคร่ืองมือ วสัดุ โดยจะตอ้งสั่งซ้ือกบัตวัแทนของบริษทัเพราะฉะนั้นจะตอ้งในความสําคญัดา้นคุณภาพ และความ

รวดเร็วในการจดัส่งเป็นหลกั 

 2) สินค้าคงคลงัประเภทงานระหว่างทาํ (Work-in-Process) คือ สินค้าท่ีอยู่ระหว่างการผลิตแต่ยงัไม่เสร็จ

ทั้งหมด เพ่ือรอใหค้รบระยะเวลาของการผลิตข้ึนสาํหรับกระบวนการต่อไป 
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 3) สินคา้คงคลงัประเภทอะไหล่สํารองสําหรับการซ่อมบาํรุง (Maintenance/Repair/Operating Supplies) คือ

วสัดุท่ีสาํรองไวใ้นคลงัเพ่ือใชด้าํเนินการในการผลิต เผื่อมีกรณีฉุกเฉินสินคา้อะไหล่ขาดตลาดจะไดมี้สาํรองไวใ้ชง้าน 

 4) สินค้าคงคลงัประเภทสินค้าสําเร็จรูป (Finished Goods) คือ สินคา้ท่ีผลิตไดส้ําเร็จครบทุกกระบวนการ

สาํหรับรอส่งมอบสู่ลูกคา้  และจดัเกบ็ไวใ้นคลงัสินคา้เพ่ือพร้อมท่ีจะส่งจาํหน่าย 

     2.1.3 ตน้ทุนของสินคา้คงคลงั (Inventory Costs) 

     1) ตน้ทุนการสั่งซ้ือหรือติดตั้ง (Ordering or Setup Costs) เป็นตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาวตัถุดิบ และวสัดุ

จากภายนอกองค์กร ส่วนตน้ทุนการติดตั้ง หรือตน้ทุนการดาํเนินงาน นั้นเป็นตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหา และการ

ดาํเนินงานภายใน โดยระบบการผลิต และระบบการดาํเนินงาน นั้นจะเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตวัเงิน และเวลา 

     2) ค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษา (Inventory carrying or Holding Costs) ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ตน้ทุนของเงิน 

(Capital Costs), ตน้ทุนการจดัเกบ็ (Storage Costs) และตน้ทุนความเส่ียง (Risk Costs) 

     3) ค่าใชจ่้ายเน่ืองจากสินคา้ขาดแคลน (Shortage Cost or Stock out Cost) เป็นสินคา้หรือวสัดุท่ีขาดมือ ซ่ึงธุรกิจ

จะเสียโอกาสจากการเสียจงัหวะ หรือการชะงกัในการขายสินคา้ ท่ีไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้

ตามความตอ้งการ 

     4) ตน้ทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Costs) เกิดจากการท่ีตอ้งเลือกสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง ระหว่างการตดัสินใจ

ในการเลือกจะดาํเนินงานอยา่งหน่ึงกบัทางเลือกอ่ืน 

     5) ตน้ทุนสินคา้ (Cost of Goods) เป็นตน้ทุนในการจดัเกบ็สาํหรับรอการสัง่ซ้ือและจดัส่ง 

     2.1.4 ระบบควบคุมสินคา้คงคลงั (Inventory Control System) ระบบการควบคุมสินคา้คงคลงัมี 2 วิธี คือ 

     1) ระบบสินคา้คงคลงัอย่างต่อเน่ือง (Continuous Inventory System) มีวิธีการในการดาํเนินงานโดยลงบญัชีการ

รับและจ่ายสินคา้ทุกคร้ัง ซ่ึงทาํให้สามารถควบคุมยอด และแสดงยอดสินคา้คงเหลือในจาํนวนท่ีแทจ้ริงของสินคา้

คงคลงัได ้ปัจจุบนันาํคอมพิวเตอร์เขา้มาประยุกต์ใชก้บังานสํานักงานและบญัชี โดยการใชร้หัสแท่ง (Bar Code) 

หรือรหัสสากลสําหรับผลิตภณัฑ์ (Universal Product Code หรือ UPC) ปิดบนสินคา้แลว้ใชเ้คร่ืองกราดสัญญาณ

เลเซอร์อ่านรหัส (Laser Scan) ซ่ึงวิธีน้ีนอกจากมีความถูกตอ้ง แม่นยาํแลว้ ยงัใชเ้ป็นรากฐานขอ้มูลของการจดัการ

สินคา้คงคลงัในกรณีอ่ืน เช่น การบริหารห่วงโซ่ของสินคา้ (Supply Chain Management) ไดอี้กดว้ย 

     2) ระบบสินค้าคงคลงัเม่ือส้ินงวด (Periodic Inventory System) เป็นวิธีการบันทึกบัญชีเฉพาะในช่วงเวลาท่ี

กาํหนดไวเ้ท่านั้น เช่น ตรวจนบัและลงบญัชีทุก 15 วนัหรือทุกส้ินเดือน เม่ือสินคา้ถูกเบิกไปจะมีการสั่งซ้ือเพ่ือเติม

สินคา้ใหเ้ตม็ระดบัท่ีตั้งไว ้โดยระบบน้ีเหมาะสมกบัสินคา้ท่ีมีการสัง่ซ้ือ และมีการเบิกสินคา้ออกไป 

 

     2.2 แผนผงัเหตุและผล 

 

     (วนัรัตน์ จนัทกิจ, 2549) เป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัญหา กบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจ

ก่อให้เกิดปัญหานั้น หลายคนอาจคุ้นเคยในช่ือ แผนผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) หรือหลายคนรู้จักในช่ือ 

แผนผงัอิชิกาว่า (Ishigawa Diagram) นิยามแผนผงัสาเหตุและผล สาํนกังานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งญ่ีปุ่น (JIS) 

ใหนิ้ยามไวว้่า เป็นแผนผงัท่ีใชแ้สดงความสัมพนัธ์อยา่งเป็นระบบระหวา่งสาเหตุหลายๆสาเหตุท่ีเป็นไปไดท่ี้ส่งผล

กระทบใหเ้กิดปัญหาหน่ึงปัญหา ส่วนมากมกัใชห้ลกัการ 4M1E คือ Man, Machine, Material, Method และ Environment  
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2.3 ทฤษฎอีตัราการหมุนเวยีนสินค้าคงคลงั 
 

     2.3.1 ความหมายของอตัราการหมุนเวียนสินคา้คงคลงั 

     อตัราการหมุนเวียนของสินคา้ หมายถึง การแสดงถึงความสามารถในการบริหารจดัการเงินทุนท่ีธุรกิจไดใ้ชไ้ปกบั

สินคา้ เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงถึงจาํนวนรอบท่ีสินคา้คงคลงัถูกหมุนเวียนในรอบหน่ึงปี สามารถใชเ้ป็นดชันีในการวดั

จาํนวนคร้ังในการขายสินค้าคงเหลือ เน่ืองจากอตัราการหมุนเวียนของสินคา้เป็นปัจจยัสําคญัท่ีสะท้อนให้เห็นถึง

ระยะเวลาท่ีธุรกิจใชใ้นการสร้างรายได ้โดยเปรียบเทียบไดก้บัเงินทุนสินคา้ท่ีธุรกิจจ่ายไป ซ่ึงการท่ีรอบระยะเวลาการ

หมุนของสินคา้เร็วกว่า ยอ่มแสดงใหเ้ห็นว่าธุรกิจไม่ตอ้งนาํเงินลงทุนไปจมกบัสินคา้คงเหลือเป็นระยะเวลานาน อีกนยั

หน่ึงคือ การลดจาํนวนเงินทุนท่ีใชใ้นการจดัหาสินคา้เป็นการลดตน้ทุนไปในตวั ซ่ึงหมายถึง การเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการเงินทุนและสินทรัพยท่ี์มีอยูแ่ละยงัเป็นการลดภาระในการจดัเก็บสินคา้ ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายในการเช่าพ้ืนท่ี 

หรือค่าเสียโอกาสในการใช้พ้ืนท่ีอีกด้วย ในการดาํเนินธุรกิจมีหลากหลายปัจจยัเขา้มาเก่ียวขอ้ง ปัจจัยหน่ึงท่ีต้อง

พิจารณาคือ การหมุนเวียนของสินคา้ ซ่ึงบอกความสามารถในการบริหารจดัการ โดยสามารถคาํนวณไดจ้าก                                    

 

อตัราการหมุนเวียนสินคา้คงคลงั = ยอดขายสุทธิ

มูลค่าสินคา้ท่ีจดัเกบ็
                                         (1) 

 

     สมการท่ี (1) แสดงการคาํนวณอตัราการหมุนเวียนสินคา้คงคลงั 

                                                           

     จากการคาํนวณหาอตัราหมุนเวียนสินคา้ดงักล่าวจะมีผลออกมาเป็นค่าตวัเลข ซ่ึงบอกถึงจาํนวนคร้ังท่ีมีการผลิต

และขายสินคา้ในช่วงระยะเวลานั้น อตัราส่วนท่ีสูงแสดงถึงสินคา้ท่ีถูกส่งถึงมือลูกคา้ไดเ้ร็วกว่า ซ่ึงหากให้อตัราส่วน

ดงักล่าวอยู่ในรูปของวนั โดยหาระยะเวลาในการจาํหน่ายเพ่ือใหท้ราบว่า สินคา้ดงักล่าวใชร้ะยะเวลาประมาณก่ีวนั

ในการจาํหน่าย อตัราการหมุนเวียนของสินคา้จึงพิจารณาถึงมูลค่าสินคา้ท่ีมีอยู่ว่าจะตอ้งมีการหมุนเวียนอย่างไร 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในรอบระยะเวลาเฉล่ีย 12 เดือน หรือตามรอบระยะเวลาท่ีตอ้งการคาํนวณเพ่ือ

ป้องกนัความผนัผวนในปริมาณของสินคา้คงเหลือ 

 

3.วธีิการศึกษา 

      

     การศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัของร้านโชคชยัคา้ไม ้อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา 

เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูศึ้กษาไดก้าํหนดวิธีการศึกษา ดงัน้ี 

 

     3.1 ประชากร 
  

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ เจา้ของกิจการร้านโชคชยัคา้ไมอ้าํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา จาํนวน 2 คน 

คุณศกัดา และคุณปราณี ศิริโชคชยั เน่ืองจากเป็นผูก่้อตั้งมีประสบการณ์ถึง 25 ปี ทราบเก่ียวกบัระบบการสัง่ซ้ือ 

วิธีการจดัเก็บสินคา้ในคลงัท่ีร้านเป็นอยา่งดี 
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     3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

     ใช้การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary Data) โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เจา้ของกิจการ 

จาํนวน 2คน เพ่ือรวบรวมขอ้มูลปัญหา อุปสรรค และกระบวนการดาํเนินงานในแต่ละขั้นตอน ของร้านโชคชยัคา้

ไมอ้าํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงมีรูปแบบการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง มีการอธิบายวตัถุประสงคข์อง

การศึกษา และเปิดโอกาสให้ผูถู้กสัมภาษณ์ถาม หากมีขอ้สงสัยก่อนตอบคาํถาม และขอ้มูลทุติยภูมิ ศึกษาจาก

เอกสารบนัทึกขอ้มูลรายงานประจาํปีของทางร้าน 

 

      3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

     ในการศึกษาเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัของร้านโชคชัยคา้ไม ้ไดท้าํการรวบรวมข้อมูล

ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของร้านโชคชยัคา้ไม ้เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) 

จากการสัมภาษณ์และจดบันทึกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ด้วยการเขียนบรรยายเชิงพรรณนา และผูศึ้กษาได้นําบท

สัมภาษณ์นั้นมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยประกอบกบัแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ดว้ยการจดัระเบียบขอ้มูลและจดั

กลุ่มขอ้มูล เพ่ือนาํมาสรุป วิเคราะห์แยกเป็นประเด็นปัญหา และอภิปรายผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

เพ่ือหาปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาทีเกิดข้ึนกบัร้านโชคชยัคา้ไม ้อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา 

 

4.ผลการศึกษา 
 

     ผลการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัของร้านโชคชยัคา้ไม ้อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา 

สามารถอภิปราย โดยแบ่งตามวตัถุประสงคไ์ด ้ดงัน้ี 

 

4.1 ผลการศึกษาสาเหตุของปัญหาของสินค้าคงคลงัของร้านโชคชัยค้าไม้ อาํเภอชุมพวง จังหวดั

นครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แผนผงัเหตุและผลของร้านโชคชยัคา้ไม ้อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา 
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     จากการเก็บขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์เจา้ของกิจการร้านโชคชยัคา้ไม ้อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา สามารถ

นาํมาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาตามแนวคิดแผนผงัแสดงเหตุและผล (Ishigawa Diagram)  พบว่า ปัญหาสินคา้คง

คลงันั้น มีสาเหตุหลกัอยู ่3 ประการ คือ 

     1) สาเหตุจากพนักงาน กล่าวคือ ทางร้านมีการขายโดยใช้การเขียนรายการสินคา้ เม่ือพนักงานขายสินคา้ ใน

บางคร้ังอาจจะลืม ดว้ยสาเหตุต่างๆ คือ ลูกคา้เขา้มาพร้อมกนัหลายราย ทาํใหเ้ม่ือขายสินคา้เสร็จ พนกังานจะลืมลง

บนัทึกจาํนวนสินคา้ท่ีขายไป หรืออาจจะ มีการเขา้มาทาํหนา้ท่ีแทนของพนกังาน ในการขายและจดัสินคา้ จึงทาํให ้

ไม่ไดล้งบนัทึกจาํนวนสินคา้ท่ีจาํหน่ายออกไป 

     2) สาเหตุจากสถานท่ีจดัเก็บสินคา้ สถานท่ีจดัเก็บขาดป้ายระบุช่ือสินคา้ หรือขนาดของสินคา้ ทาํให้พนกังานท่ี

ไม่ทราบรายละเอียดของสินคา้หาสินคา้ไม่พบ และการจดัเก็บไม่เป็นระเบียบ ทาํให้ยากต่อการคน้หาสินค้า หรือ

บางคร้ังหาสินคา้ไม่พบ เน่ืองจาก พ้ืนท่ีของสินคา้เดิมท่ีวางอยู่นั้นไม่เพียงพอสําหรับการลงสินคา้ล็อตใหม่ และเม่ือมี

สินคา้ใหม่มาลงทาํใหต้อ้งลงไวต้าํแหน่งใหม่ ทาํใหเ้กิดการหาสินคา้ไม่พบ เป็นปัญหาสินคา้คงคลงัของทางกิจการ 

     3) สาเหตุจากวิธีการดาํเนินงาน ในสินคา้ท่ีจาํหน่ายไดจ้าํนวนมาก หรือเป็นสินคา้ช้ินใหญ่ บางรายการทางร้าน ไม่ได้

มีการลงบนัทึกจาํนวนสินคา้คงเหลือ จึงทาํให้บางคร้ังการขายเกินจาํนวนสินคา้ท่ีคงเหลืออยู่ และยงัไม่มีการตรวจสอบ 

หรือการนบัจาํนวนคงเหลือ เพ่ือตรวจสอบ ใหเ้กิดความแม่นยาํของขอ้มูลท่ีบนัทึก กบัจาํนวนจริงท่ีคงเหลืออยู ่

 

4.2 ผลจากการศึกษาอตัราหมุนเวยีนสินค้าคงคลงัของร้านโชคชัยค้าไม้ อาํเภอชุมพวง จังหวดั

นครราชสีมา 
 

     ยอดขายสุทธิรวมของร้านโชคชยัคา้ไมปี้ พ.ศ. 2559 เป็นจาํนวน 26,570,197 บาท และมีมูลค่าสินคา้คงเหลือ ณ 

ส้ินปี เป็นจาํนวน 15,942,118 บาท ไดด้งัน้ี 
 

อตัราหมุนเวียนสินคา้คงคลงัรวม =  26,570,197
15,942,118

 คร้ัง                (2) 

 

             = 1.67 คร้ังต่อปี 

          สมการท่ี (2) แสดงการคาํนวณอตัราการหมุนเวียนสินคา้คงคลงัรวม 

     อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงคลงัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีแสดงถึงความสามารถในการบริหารจดัการเงินทุนท่ี

ธุรกิจไดใ้ชไ้ปกบัสินคา้ เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงถึงจาํนวนรอบท่ีสินคา้คงคลงัถูกหมุนเวียนในรอบหน่ึงปี สามารถใช้

เป็นดชันีในการวดัจาํนวนคร้ังในการขายสินคา้คงเหลือ เน่ืองจากอตัราการหมุนเวียนของสินคา้เป็นปัจจยัสําคญัท่ี

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงระยะเวลาท่ีธุรกิจใชใ้นการสร้างรายได ้โดยเปรียบเทียบไดก้บัเงินทุนสินคา้ท่ีธุรกิจจ่ายไป ซ่ึงการ

ท่ีรอบระยะเวลาการหมุนของสินคา้เร็วกว่า ย่อมแสดงใหเ้ห็นว่าธุรกิจไม่ตอ้งนาํเงินลงทุนไปจมกบัสินคา้คงเหลือ

เป็นระยะเวลานาน อีกนัยหน่ึงคือ การลดจาํนวนเงินทุนท่ีใช้ในการจดัหาสินคา้เป็นการลดตน้ทุนไปในตวั ซ่ึง

หมายถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเงินทุนและสินทรัพยท่ี์มีอยูแ่ละยงัเป็นการลดภาระในการจดัเก็บ

สินคา้ ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายในการเช่าพ้ืนท่ี หรือค่าเสียโอกาสในการใชพ้ื้นท่ีอีกดว้ย ในการดาํเนินธุรกิจมีหลากหลายปัจจยั

เขา้มาเก่ียวขอ้ง ปัจจยัหน่ึงท่ีตอ้งพิจารณาคือ การหมุนเวียนของสินคา้ ซ่ึงบอกความสามารถในการบริหารจดัการ 
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 ผลจากการคาํนวณหาอตัราหมุนเวียนสินคา้คงคลงัในระยะเวลา 1 ปีของร้านโชคชยัคา้ไมมี้ค่าเท่ากบั 1.67 

คร้ังต่อปี  

 

5.สรุปผลการศึกษา 

     

     5.1 สรุปผล 

     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัของร้านโชคชยัคา้ไม ้

อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ และการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาบทความ ตาํรา 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผลการศึกษา พบว่า ผูถู้กสัมภาษณ์เป็นเจา้ของกิจการร้านโชคชยัคา้ไม ้อาํเภอชุมพวง จงัหวดั

นครราชสีมา จาํนวน 2 คน คุณศกัดา และคุณปราณี ศิริโชคชัย เน่ืองจากเป็นผูก่้อตั้งมีประสบการณ์ถึง 25 ปี ทราบ

เก่ียวกบัระบบการสั่งซ้ือ การจดัเก็บสินคา้ในคลงัท่ีร้านเป็นอย่างดี พบสาเหตุของปัญหาการจดัการสินคา้คงคลงันั้น มี

สาเหตุหลกั คือในดา้นการดาํเนินงานยงัขาดระบบการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งการจดัระเบียบของสินคา้ 

การจดบนัทึกขอ้มูลสินคา้เขา้และออก และควรมุ่งเนน้การตรวจสอบความแม่นยาํ โดยผูศึ้กษาเห็นวา่สาเหตุหลกัดา้นการ

ดาํเนินงานน้ี มีความสําคญัต่อการควบคุมตน้ทุนของสินคา้ภายในร้านโชคชยัคา้ไม ้ดงันั้นหากสามารถจดัการได ้จะ

ส่งผลให้กิจการสามารถลดตน้ทุนท่ีเกิดจากการจดัเก็บ และตน้ทุนค่าเสียโอกาสในการจดัเก็บสินคา้คงคลงัไดอ้ย่างมาก 

และ ผลจากการศึกษาอตัราหมุนเวียนของสินคา้คงคลงัเท่ากบั 1.67 คร้ังต่อปี ซ่ึงเป็นรอบระยะเวลาการหมุนของสินคา้เร็ว

กว่า ย่อมแสดงให้เห็นว่าธุรกิจไม่ต้องนําเงินลงทุนไปจมกับสินคา้คงเหลือเป็นระยะเวลานาน อีกนัยหน่ึงคือ การลด

จาํนวนเงินทุนท่ีใชใ้นการจดัหาสินคา้เป็นการลดตน้ทุนไปในตวั โดยหมายถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

เงินทุนและสินทรัพยท่ี์มีอยู่และยงัเป็นการลดภาระในการจดัเก็บสินคา้ ซ่ึงมีค่าเสียโอกาสในการใชพ้ื้นท่ีนัน่เอง 

     5.2 ข้อเสนอแนะ 

     

      ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษา 

     จากผลการศึกษาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํใหส้ามารถนาํผลการศึกษาท่ีไดม้าเป็นแนวทางท่ีจะนาํไปเป็นขอ้เสนอแนะ

ในการวางแผนเพ่ือพฒันาการทาํงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัของร้านโชคชัยคา้ไม ้

อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา ไดว้า่ การนาํใบใบตรวจสอบ (Check Sheet) และใบบนัทึกรายการสินคา้ (Stock 

card) เขา้มาใชใ้นบนัทึกจาํนวนการเขา้ หรือออกของสินคา้ และการตรวจสอบในทุกๆ 15 วนั หรือทุกๆเดือน 
 

     ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

     การจดัการสินคา้คงคลงันั้นมีวิธีจดัการไดห้ลายวิธี ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมและสภาพของธุรกิจ การท่ีกิจการ

ตอ้งการใหมี้การจดัการสินคา้คงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด คือการท่ีมีสินคา้ในคลงัท่ีปริมาณนอ้ยท่ีสุดและมีสินคา้

ทนัเวลาพอดีในการสั่งซ้ือจากผูผ้ลิต เพ่ือใหท้ราบถึงปริมาณหรือจาํนวนท่ีทาํให้ค่าใชจ่้ายรวมตํ่าท่ีสุด และสามารถ

คาํนวณไดว้่าในช่วงเวลาท่ีรอสินคา้ท่ีสั่งซ้ือใหม่นั้นมีความตอ้งการใชสิ้นคา้เป็นจาํนวนเท่าใด โดยคาํนวณหาจุด

สัง่ซ้ือท่ีประหยดั (EOQ) และจุดสัง่ซ้ือใหม่ (ROP)  
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพงานสอบบญัชีกบัการจดัการกาํไรของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ปี พ.ศ. 2554 – 2558 รวม 84 บริษทั ซ่ึงคุณภาพงานสอบบญัชีจะ

วดัโดย ขนาดของสาํนกังานสอบบญัชี ค่าสอบบญัชี และการหมุนเวียนของผูส้อบบญัชี ส่วนการจดัการกาํไรนั้นจะ

คาํนวณโดยใชร้ายการคงคา้งท่ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูบ้ริหาร และมีปัจจยัควบคุมไดแ้ก่ ความเส่ียงทางการเงินและ

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งขนาดของสาํนกังานสอบบญัชีและค่า

สอบบญัชีกบัการจดัการกาํไร มีความสัมพนัธ์เชิงลบ และการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการ

จดัการกาํไร แสดงวา่ คุณภาพงานสอบบญัชีสามารถทาํใหเ้ห็นถึงการจดัการกาํไรของบริษทัได ้

คาํสาํคัญ : คุณภาพงานสอบบัญชี, การจัดการกาํไร, ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ  

 

ABSTRACT 

This paper aims to investigate the relationship between audit quality and earnings management of listed 

companies on the MAI between 2011 and 2015. The total sample is 385 observations with 84 companies. The 

audit quality is measured via the size of audit’s companies, their fee and the audit turnover; whereas, the 

discretionary accrual is applied to capture the earnings management. The results show that there is a negative 

relationship between the audit quality (by size and fee) and the earnings management. In addition, the audit 

turnover relates positively with the earnings management. Therefore, earnings management could be pointed out 

by the audit quality.  

Keywords: Audit Quality, Earnings Management, Listed Companies on the MAI 
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1. บทนํา 

งบการเงิน (Financial Statement) ถือเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีสําคญัอนัหน่ึงท่ีผูใ้ชง้บการเงินกลุ่มต่างๆสามารถ

นาํขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ ขอ้มูลท่ีผูใ้ชง้บการเงินให้ความสนใจมากท่ีสุด คือ ผลกาํไรท่ีไดจ้าก

การดาํเนินงานของกิจการ (วรศกัด์ิ ทุมมานนท,์ 2543) ดงันั้นฝ่ายบริหารของบางบริษทัจึงมีแรงจูงใจในการจดัการ

กาํไรเพ่ือดึงดูดนกัลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ การสอบบญัชี (Auditing) ถือเป็นกระบวนการหน่ึงในการยบัย ั้ง

การจดัการกาํไรเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นักลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือคน้หาหลกัฐาน

ยืนยนัความมีอยูจ่ริงและความถูกตอ้งของงบการเงิน ดงันั้นคุณภาพงานสอบบญัชีเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยตรวจจบัและ

ป้องกนัการตกแต่งบญัชี (Becker et. al., 1998) พบว่า คุณภาพงานสอบบญัชีท่ีดีนั้นมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการ

กาํไร กล่าวคือ ในบริษทัท่ีมีคุณภาพงานสอบบญัชีท่ีดีนั้นมีการรายงานตวัเลขท่ีแสดงถึงการตกแต่งกาํไรนอ้ยกวา่ 

ปัจจยัท่ีอาจส่งผลใหบ้ริษทัเกิดการจดัการกาํไรมีหลายประการเช่น ขนาดของบริษทั ความเส่ียงทางการเงิน 

ประเภทอุตสาหกรรม กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน และนอกจากน้ียงัมีผลการศึกษาต่างประเทศจาํนวนหน่ึง

พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพงานสอบบญัชีมีความสมัพนัธ์กบัการจดัการกาํไรดว้ย เช่นงานวิจยัของ วรรณิภา อรุณ

จิต (2548), Becker et. al., (1998) และ Frankel et. al., (2002) พบว่าบริษทัท่ีตรวจสอบบัญชีโดยสํานักงานสอบ

บญัชีขนาดใหญ่มีรายการคงค้างท่ีข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผูบ้ริหารน้อยกว่าบริษทัท่ีตรวจสอบบัญชีโดยสํานัก

งานสอบบญัชีขนาดเล็ก แต่ผลงานวิจยัอีกจาํนวนหน่ึงพบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กนั เช่นงานวิจยัของ Rho (2004), 

Saleh and Ismail (2008) และ Memis and Cetenak (2012) ท่ีไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพงานสอบบัญชี

ระหว่างกลุ่ม Big 4 และกลุ่ม Non-Big 4 กบัการจดัการกาํไรและอธิบายอีกว่า คุณภาพงานสอบบญัชีไม่ใช่ปัจจยั

หลกัในการยบัย ั้งการจดัการกาํไรท่ีแทจ้ริง แต่การจดัการกาํไรเกิดข้ึนจากสภาพแวดลอ้มและประสิทธิภาพของ

ประเทศนั้นวา่เอ้ือต่อการทาํการจดัการกาํไรมากนอ้ยเพียงใด  

จากผลการศึกษาเชิงประจกัษข์า้งตน้จะเห็นไดว้า่ แมจ้ะมีการศึกษาความสัมพนัธ์ดงักล่าวแลว้ในอดีตและ

ปัจจุบนัยงัไม่สามารถหาขอ้สรุปท่ีแน่ชดัไดท้ั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อีกทั้งงานวิจยัในตลาดหลกัทรัพย ์

เอม็ เอ ไอ ยงัมีนอ้ย แต่นกัธุรกิจท่ีตอ้งการระดมทุนใหค้วามสนใจและมีแนวโนม้ลงทุนในตลาด เอม็ เอ ไอ มีมาก

ข้ึนเน่ืองจากตลาด เอม็ เอ ไอ เนน้การลงทุนในหุน้ท่ีมีการเติบโตสูง โดยยึดผลประกอบการและเนน้การเพ่ิมข้ึนของ

มูลค่าหุ้นอย่างรวดเร็ว ซ่ึงถา้ขอ้มูลท่ีแสดงในงบการเงินนั้นเป็นขอ้มูลท่ีมีคุณภาพดว้ยแลว้ ก็จะดึงดูดให้นกัลงทุน

เขา้มาลงทุนเพ่ิมมากข้ึน2

3 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาว่า คุณภาพงานสอบบญัชีมีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัการจดัการ

กาํไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เพ่ือช่วยประกอบการตดัสินใจของนกัลงทุนอีกดว้ย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกาํไร ไดแ้ก่  ทฤษฎีตวัแทน (Agency Theory) ของ Jensen and Meckling 

(1976) อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายท่ีมีอาํนาจ คือตวัการ (Principal) และฝ่ายท่ีไดรั้บอาํนาจในการบริหาร คือ 

ตัวแทน (Agent) ถา้ผูบ้ริหารซ่ึงเป็นตัวแทนตัดสินใจลงทุนเพ่ือสร้างผลตอบแทนสูงสุดจากเงินลงทุนในวิธีท่ี

สอดคลอ้งกบัการสร้างผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ ทุกคนในองคก์รยอ่มมีแรงผลกัดนัท่ีจะทาํเพ่ือผลประโยชน์

ส่วนตวัดว้ยกนัทั้งส้ิน ดงันั้นผูบ้ริหารจะพยายามหาหนทางสร้างมูลค่าสูงสุดใหก้บักิจการก็ต่อเม่ือพิจารณาแลว้เห็น

วา่หนทางนั้นเอ้ือประโยชน์ใหก้บัตนเองดว้ย เจา้ของกบัผูบ้ริหารต่างมีความขดัแยง้ทางดา้นผลประโยชน์ซ่ึงกนัและ

3 แรงจูงในสาํคญัของการเขา้บริษทัจดทะเบียน – ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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กนั (Conflict of Interest ) ซ่ึงก่อใหเ้กิดปัญหาตวัแทน (Agency Problem) ดงันั้นผูบ้ริหารจึงเลือกวิธีปฏิบติัทางบญัชี

ท่ีจะช่วยสร้างประโยชนสู์งสุดใหก้บัตวัเอง ซ่ึงก่อใหเ้กิดแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการกาํไร (Earnings Management) 

การสอบบญัชี (Auditing) ถือเป็นกระบวนการหน่ึงในการยบัย ั้งการจดัการกาํไรเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่

ให้แก่นักลงทุนและผู ้มีส่วนได้เสีย (DeAngelo,1981) งานสอบบัญชีท่ีมีคุณภาพนั้ นต้องสามารถตรวจพบ

ขอ้ผิดพลาดและสามารถรายงานขอ้ผิดพลาดได ้นอกจากน้ียงักล่าวอีกว่า สาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่จะสามารถ

ปฏิบัติงานสอบบัญชีไดดี้กว่า เน่ืองจากความมีช่ือเสียง ดังนั้นจึงต้องพยายามรักษาช่ือเสียงของตนไวด้้วยการ

ให้บริการสอบบญัชีท่ีมีคุณภาพ การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการสอบบญัชีท่ีวดัจากขนาดของสํานัก

งานสอบบญัชีกบัรายการคงคา้งท่ีข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผูบ้ริหารของ วนัเพ็ญ กล่ินพานิช (2549) พบว่า สํานัก

งานสอบบญัชีขนาดใหญ่มีคุณภาพในการตรวจสอบมากกว่าทาํให้รายการคงคา้งท่ีข้ึนกบัดุลยพินิจของผูบ้ริหาร

นอ้ยลง นัน่คือการจดัการกาํไรลดลง  

ค่าสอบบัญชี (Audit Fees) มักจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับความเป็นไปได้ในการแก้ไขงบการเงิน ซ่ึง

หมายความวา่ค่าสอบบญัชีสูง ส่งผลใหมี้คุณภาพงานสอบบญัชีท่ีสูงข้ึน (Hoitas et. al., 2007: Stanley and Dezoort, 

2007) แต่ในงานวิจยัของ Ahmad and Houghton (1996) พบว่าค่าสอบบญัชีของสาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ไม่มี

ผลต่อคุณภาพงานสอบบญัชีจากกิจการขนาดกลางในสหราชอาณาจกัร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัหลายๆงานท่ีค่า

สอบบญัชี มกัมีผลจากปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ขนาด ความซบัซอ้น และความเส่ียงของกิจการ 

นอกจากน้ีระยะเวลาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทลูกค้าและสํานักงานสอบบัญชี (Audit tenure) มี

ความสัมพนัธ์กับการรายงานขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี พบว่า

งานสอบบัญชีท่ีลม้เหลวและไม่มีคุณภาพส่วนใหญ่มาจากความสัมพนัธ์ในระยะเวลาอนัสั้ นและยาวนานมาก

ระหว่างผูส้อบบญัชีและบริษทัลูกคา้ (Deis, Jr. and Giroux, 1996 ; Shockley,1981) เช่ือว่าระยะเวลาความสัมพนัธ์

ระหว่างบริษทัลูกคา้และสํานกังานสอบบญัชีท่ียาวนานมากจะทาํให้ไดง้านสอบบญัชีท่ีมีคุณภาพตํ่า เน่ืองมาจาก

ความสมัพนัธ์ยาวนานเท่าใดความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีก็จะยิ่งลดลงเพราะความรู้จกัคุน้เคย การท่ีตรวจสอบมา

นานจนมองไม่เห็นปัญหาหรือความเส่ียงใหม่ 

ผูวิ้จยัไดพ้ฒันาสมมติฐานจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่าฝ่ายบริหาร

มีแรงจูงใจในการจัดการกําไร (Schipper, 1989; Healy and Wahlen, 1999; William R. Scotte, 2000) เพ่ือสร้าง

ผลประโยชน์ใหก้บัตนเอง การสอบบญัชีมีส่วนช่วยยบัย ั้งการจดัการกาํไรของผูบ้ริหารได ้เช่น งานวิจยัของ กนิษฐา 

โสดามรรค (2554) ซ่ึงพบว่ากรณีท่ีรายการคงคา้งท่ีข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผูบ้ริหารมาก ก็เท่ากบัว่าผูบ้ริหารของ

บริษทัมีโอกาสตกแต่งกาํไรมาก ทาํให้ความเส่ียงสืบเน่ืองของบริษทันั้นสูงข้ึน ความเส่ียงในการสอบบญัชีก็เพ่ิม

มากข้ึนตาม ดงันั้นคุณภาพงานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภายนอกจึงมีความสาํคญัท่ีช่วยใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนได้

เสียอ่ืนๆ เช่ือมัน่ในความถูกตอ้งของงบการเงิน ทาํใหผู้ศึ้กษามีสมมติฐานดงัต่อไปน้ี 

H0: คุณภาพงานสอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการกําไรของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  

 

3. วธีิการศึกษา 

ผูวิ้จยัไดใ้ช้แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ประกอบดว้ยขอ้มูลงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบ

การเงิน และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

(Market for Alternative Investment: MAI) ในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2558 ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ีมีกลุ่มตวัอย่าง 
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84 บริษทั ในกลุ่มตวัอย่างอุตสาหกรรม 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ซ่ึงไม่รวมกลุ่มธุรกิจการเงินอนัประกอบดว้ยธุรกิจ

ธนาคาร เงินทุน และประกนัภยัซ่ึงมีระเบียบและขอ้มีบงัคบัในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินต่างจากกลุ่มอ่ืน 

การศึกษาในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดน้ําตวัแบบมาทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพงานสอบบญัชีกบัการ

จดัการกาํไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ โดยใชต้วัแบบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis) ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

DAit = β0 + β1 AFSit + β2 AFit + β3 ATit + β4 LEVit + β5 CFOit + β6 FSit + β7 INDit + εit 
 

โดย DA = รายการคงคา้งท่ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูบ้ริหาร (Discretionary Accruals) 

AFS = ขนาดของสาํนกังานสอบบญัชี (Audit Firm Size) 

AF = ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี (Audit Fee) 

AT = การหมุนเวียนผูส้อบบญัชี (Audit Turnover) 

FS = ขนาดของบริษทั (Firm Size) 

LEV = ความเส่ียงทางการเงิน (Leverage) 

IND = ประเภทอุตสาหกรรม (Type of Industry) 

CFO = กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน (Cash Flow from Operations) 

 ε = ค่าความคลาดเคล่ือน (Error Term) 

 

4. ผลการศึกษาและการอภิปราย 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพงานสอบบญัชีกบัการจดัการกาํไรของบริษทัท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

ตวัแปร Model 1 Model 2 Model 3 

Coefficient Std. Error Coefficient Std. Error Coefficient Std. Error 

C 0.736314 0.345777 0.220501 0.139437 0.195741 0.0681 

AFS -0.133649*** 0.051143 -0.194855** 0.076238 -0.190246*** 0.071419 

AF -0.02425*** 0.00651 -0.013492*** 0.004878 -0.013824** 0.006786 

AT 0.097514* 0.05835 0.222553*** 0.085462 0.206066** 0.084711 

LEV -0.0949** 0.045689 -0.148809*** 0.056614 -0.123405** 0.050575 

CFO -0.452627*** 0.159244 -0.635199*** 0.12102 -0.585331*** 0.125753 

FS -0.038737 0.024934 -0.001041*** 0.008022   

IND1 0.076795* 0.040799     

IND2 0.041408 0.03481     

IND3 0.060052 0.047369     

IND4 0.027643 0.045941     

IND5 0.086452 0.069217     

IND6 0.01081 0.055317     

โดยกาํหนดให ้* หมายถึงนยัสาํคญัระดบั 0.10 ** หมายถึงนยัสาํคญัระดบั 0.05 และ  *** หมายถึงนยัสาํคญัระดบั 0.01 
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 จากตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพงานสอบบญัชีกบัการจดัการกาํไรของ

บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทั้ ง 3 ตัวแบบ ผูวิ้จัยใช้การเลือกตัวแปรโดยวิธีลดตัวแปร 

(Backward Elimination) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีพยายามคัดเลือกตัวแปรท่ีดีท่ีสุด โดยจะนําตัวแปรทั้ งหมดเข้าสมการและ

ทดสอบความสัมพนัธ์ ถา้พบวา่ตวัแปรใดไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติหรือมีนอ้ยมากก็จะตดัออกจากสมการ(ทรงศกัด์ิ ภู

ศรีอ่อน. 2554:283; Everitt. 2010: 93) จากการขจดัตวัแปรประเภทอุตสาหกรรม (IND) และขนาดของกิจการ (FS) 

ออกไป ทาํใหไ้ดแ้บบจาํลองท่ีสาม คือ 

DAit = β0 + β1 AFSit + β2 AFit + β3 ATit + β4 LEVit + β5 CFOit + εit 

ผลการศึกษาพบว่า ขนาดของสาํนกังานสอบบญัชี (AFS) มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการจดัการกาํไรซ่ึงวดั

ดว้ยรายการคงคา้งท่ีข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผูบ้ริหาร อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.01 กล่าวคือ สํานกังานสอบบญัชี

ขนาดใหญ่มีคุณภาพในการตรวจสอบมากกวา่ทาํใหร้ายการคงคา้งท่ีข้ึนกบัดุลยพินิจของผูบ้ริหารนอ้ยลง นัน่คือการ

จดัการกาํไรลดลงซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ Becker et. al.; (1998); Teoh and Wong; (1993); Palmrose; 

(1988); DeAngelo; (1981); DeFond; (1991) และ ค่าสอบบญัชี (AF) มีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัการจดัการกาํไรอยา่ง

มีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.01 หมายความว่า บริษทัท่ีจ่ายค่าสอบบญัชีสูงๆ จะมีรายการคงคา้งท่ีข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของ

ผูบ้ริหารนอ้ยลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Jiambalvo (1993) และ Chung and Kallapur (2003) 

 นอกจากน้ี ความสัมพนัธ์ระหว่างการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี (AT) และการจดัการกาํไร มีความสัมพนัธ์เชิง

บวก อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Vanstraelen (2000); Davis, Soo, and Trompeter 

(2003) และ Chung (2004) นัน่คือระยะเวลาความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัลูกคา้และสาํนกังานสอบบญัชีท่ียาวนาน

มากจะทาํให้ไดง้านสอบบญัชีท่ีมีคุณภาพตํ่า เน่ืองมาจากความสัมพนัธ์ยาวนานเท่าใดความเป็นอิสระของผูส้อบ

บญัชีกจ็ะยิ่งลดลงเพราะความรู้จกัคุน้เคย การท่ีตรวจสอบมานานจนมองไม่เห็นปัญหาหรือความเส่ียงใหม่ 

5. สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีทดสอบความสมัพนัธ์คุณภาพงานสอบบญัชีดว้ย ขนาดสาํนกังานสอบบญัชี ค่าสอบบญัชี 

และการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ ระหวา่งปี พ.ศ. 2554 - 2558 ซ่ึง

ผลการศึกษาพบว่า  ขนาดของสํานักงานสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการจดัการกาํไร 

กล่าวคือ หากบริษทัใชส้าํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่และมีค่าสอบบญัชีท่ีสูง ส่งผลใหมี้การจดัการกาํไรนอ้ยลง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ DeFond (1991) and Jiambalvo (1993) และบริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผูส้อบบญัชีเป็น

ระยะเวลานานจะมีการแสดงรายงานท่ีมีคุณภาพตํ่าซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Vanstraelen (2000) และ Davis et. 

al. (2003) 

 อย่างไรกต็าม การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ซ่ึงมี

จาํนวนนอ้ยอาจทาํใหก้ารอนุมานคลาดเคล่ือนได ้ดงันั้นการศึกษาคร้ังต่อไปในอนาคต ผูศึ้กษาจะพิจารณาบริษทัท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาปัจจยัท่ีกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัสกุลเงินกลุ่มประเทศ จี 20 ไดแ้ก่ ดอลลาร์สหรัฐฯ หยวน 

เยน ดอลลาร์ออสเตรเลีย และรูเปีย เพ่ือศึกษาปริมาณเงินของประเทศไทย รายไดท่ี้แท้จริงของประเทศไทย ความ

แตกต่างของอตัราผลตอบแทนตราสารหน้ีระหว่างประเทศ ความแตกต่างของอตัราเงินเฟ้อระหว่างประเทศ  เงินลงทุน

โดยตรงสุทธิ การส่งออกสุทธิ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงเก็บขอ้มูลเป็นรายเดือน ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ.

2549 ถึง ธันวาคม พ.ศ.2558 โดยสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Model) ประมาณค่าดว้ยวิธีกาํลงั

สองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square Method : OLS) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณเงิน

ของประเทศไทย มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และหยวน ในทิศทางเดียวกนั ส่วนเยน และรูเปีย 

มีผลในทิศทางตรงกนัขา้ม รายไดท่ี้แทจ้ริงของประเทศไทย มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และ

หยวน ในทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลีย มีผลในทิศทางเดียวกนั ความแตกต่างของอตัราผลตอบแทนตรา

สารหน้ี มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเยน ในทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนรูเปีย มีผลในทิศทางเดียวกนั แตกต่างของ

อตัราเงินเฟ้อ มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อหยวน ในทิศทางในเดียวกนั ส่วนรูเปีย มีผลในทิศทางตรงกนัขา้ม 

และการส่งออกสุทธิ มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเยน ในทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนดอลลาร์สหรัฐฯ มีผลใน

ทิศทางเดียวกนั ในขณะท่ีเงินลงทุนโดยตรงสุทธิเป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียน 

 

Abstract 

This Independent Study on Factors affecting the exchange rate between Thai Baht and Group of twenty’s currency (US 

Dollar, Chinese Yuan Renminbi, Japanese Yen, Australian Dollar and Indonesian Rupiah), the objective of this study 

was to examine the money supply of Thailand, income of Thailand, bond yield differential between the home and 

foreign countries, inflation differential between the home and foreign countries, net investment, net exports factors 

affecting the exchange rate. Monthly data of all variables from January 2006 to December 2015. After applying 

multiple regression models with ordinary least square with .05 level of significance., the results showed there is a 

positive relationship of money supply of Thailand for 1)Thai Baht andUS Dollar and 2)Thai Baht and Chinese Yuan 

Renminbi. In contrast a negative relationship was found for 1)Thai Baht and  Japanese Yen and  2)Thai Baht and  
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Indonesian Rupiah .Regarding income of Thailand a negative relationship for 1)Thai Baht and US Dollar and 

2)Thai Baht and Chinese Yuan Renminbi.  In contrast a positive relationship was found for Thai Baht and 

Australian Dollar. Regarding bond yield differential a negative relationship for Thai Baht and Japanese Yen. In 

contrast a positive relationship was found for Thai Baht and Indonesian Rupiah. Regarding inflation differential a 

positive relationship for Thai Baht and Chinese Yuan Renminbi. In contrast a negative relationship was found for 

Thai Baht and Indonesian Rupiah. Regarding net exports a negative relationship for Thai Baht and Japanese Yen. 

In contrast a positive relationship was found for Thai Baht and US Dollar. Regarding net investment does not 

influence the exchange rate. 

 

1. บทนํา 

     ปัจจุบนัมีการติดต่อธุรกรรมกบัต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก เช่น การส่งออก การกูย้ืมเงิน การลงทุน เป็นตน้ จึง

ทาํใหมี้การใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นตวักลางท่ีทาํใหค่้าเงินต่าง ๆ นั้น มีความเท่าเทียมกนัจนเป็น

ท่ียอมรับในระดบัสากล ทาํใหเ้กิดความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได ้ซ่ึงจากสถิติ

ประเทศไทยในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่าการส่งออกไปยงักลุ่มประเทศ จี 20 ประมาณร้อยละ 58 ของมูลค่าการส่งออก

ทั้งหมด จึงเลือกประเทศท่ีจะทาํการศึกษาจากมูลค่าการส่งออกมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรกในกลุ่มประเทศ จี 20 สาํหรับปี 

พ.ศ.2558 ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา จีน ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดทฤษฎีความเสมอภาคของอาํนาจซ้ือ กล่าวถึงปริมาณเงินและอตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกันกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ คือ ถา้ความตอ้งการถือเงินเพ่ิมข้ึนจะทาํให้ระดบัราคาสินค้า

เพ่ิมข้ึนหรือก็คือค่าเงินบาทอ่อนค่า ส่วนทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียเสมอภาค ทฤษฎีผลกระทบระหว่างประเทศแบบฟิช

เชอร์ กล่าวถึงความแตกต่างของอตัราดอกเบ้ีย จะเท่ากบัความแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม คือถา้อตัราดอกเบ้ียของประเทศไทยมากกว่าของต่างประเทศ จะทาํใหน้กัลงทุนหนัมาลงทุนใน

ประเทศไทย ค่าเงินบาทจะแข็งค่าข้ึน และทฤษฎีดุลการชาํระเงิน คือถา้มีปริมาณเงินตราต่างประเทศไหลเขา้มาใน

ประเทศมากจนเกิดอุปสงคส่์วนเกิน จะทาํใหค่้าเงินสกลุทอ้งถ่ินนั้นแขง็ค่าข้ึน ดงันั้นถา้รายไดท่ี้แทจ้ริงของประเทศ

ไทยเพ่ิมข้ึน เงินลงทุนของประเทศไทยท่ีไปลงทุนในต่างประเทศมากกว่าต่างประเทศท่ีมาลงทุนในประเทศไทย 

และประเทศไทยส่งออกไปต่างประเทศมากกวา่ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศจะทาํให ้ดุลการชาํระเงินเกินดุลและค่าเงิน

บาทแขง็ค่าข้ึน 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (นิภาพร โชติพฤกษวนั, 2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียน ค่าเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อยูโร และค่าเงินบาทต่อหยวน พบว่า อตัราดอกเบ้ียเงินให้กู ้ยืมระหว่าง

ธนาคาร มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และอตัราเงินเฟ้อของประเทศไทย มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัอตัราแลกเปล่ียน  (ณัฐพล อายุการ, 2554)  ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย พบว่า ปริมาณเงินของประเทศไทย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั

กบัอตัราแลกเปล่ียน  (วรรณนิศา ปานขาว, 2556) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างมูลค่าการส่งออกกบัอตัราแลกเปล่ียน
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ของประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า มูลค่าการส่งออกมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราแลกเปล่ียน (ทดั

พงศ์ อวิโรธนานนท์, 2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเคล่ือนไหวระยะสั้นของอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อเงิน

เยน พบว่า อัตราดอกเบ้ีย LIBOR ในสกุลเงินสหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตรา

แลกเปล่ียน (กนกพร เฉลิมพนาพนัธ์, 2557) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ ฯ ค่าเงินบาทต่อยูโร ค่าเงินบาทต่อเยนและค่าเงินบาทต่อหยวน พบว่ารายไดท่ี้แทจ้ริงของประเทศ

ไทย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม และส่วนต่างอตัราเงินเฟ้อระหว่างประเทศ มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัอตัราแลกเปล่ียน (พนัโท มะรินทร์, 2557) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัอตัรา

แลกเปล่ียนของไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ พบวา่ อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง มีความสมัพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราแลกเปล่ียน (ณัฐพล มนตรี, 2557)ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียน

ค่าเงินบาทต่อค่าเงินรูเปีย พบว่า อัตราเงินเฟ้อโดยเปรียบเทียบ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตรา

แลกเปล่ียน (เอกชัย ภานุสรณ์, 2557) ศึกษาการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริง พบว่า อตัราดอกเบ้ียระหว่าง

ประเทศ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราแลกเปล่ียน  

 

3. วธีิการศึกษา 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ แบบรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2549 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.

2558 รวมจาํนวน 120 เดือน โดยสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Model) ดว้ยวิธีแบบกาํลงัสอง

นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square Method : OLS) โดยทาํการทดสอบวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ จากนั้นทดสอบค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์(Correlation coefficient) ระหวา่งตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษา เพ่ือป้องกนัการเกิดปัญหา 

Multicollinearity และสร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม ด้วยสมการ

ถดถ อยแบ บ กําลังส องน้อย ท่ี สุ ด (OLS) โด ยท ดส อบ ค่าค วาม แป รป รวน ของค่าคล าด เค ล่ือ น ไม่ คงท่ี 

(Heteroskedasticity Problem) โด ย วิ ธี  White Heteroskedasticity จ าก นั้ น ท ด ส อ บ ปั ญ ห าค่ าค ล าด เค ล่ื อ น มี

ความสัมพนัธ์กนัเองสูง (Autocorrelation Problem) โดยวิธี Breusch-Godfrey Serial Correlation LM ซ่ึงถา้มีปัญหา 

Heteroskedasticity และ Autocorrelation จะทําการแก้ไขโดยใช้วิธี Newey-West และอธิบายผลการศึกษาจาก

สมการสุดทา้ยท่ีไดแ้กไ้ขปัญหาแลว้  

แบบจาํลองท่ี 1  USD = α + β1M + β2 MPI + β3YUS + β4 INFUS + β5IUS + β6XUS 

แบบจาํลองท่ี 2  CNY = α + β1M + β2 MPI + β3YCN + β4 INFCN + β5ICN + β6XCN 

แบบจาํลองท่ี 3  JPY = α + β1M + β2 MPI + β3YJPY + β4 INFJP + β5IJP+ β6XJP 

แบบจาํลองท่ี 4  AUD = α + β1M + β2 MPI + β3YAU + β4 INFAU + β5IAU + β6XAU 

แบบจาํลองท่ี 5  IDS = α + β1M + β2 MPI + β3YID + β4 INFID + β5IID + β6XID 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

งานวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปริมาณเงินของประเทศไทย รายไดท่ี้แทจ้ริงของประเทศไทย ความ

แตกต่างอตัราผลตอบแทนตราสารหน้ีระหว่างประเทศ ความแตกต่างอตัราเงินเฟ้อระหว่างประเทศ เงินลงทุน

โดยตรงสุทธิ การส่งออกสุทธิ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงสามารถนาํผลการศึกษามาประยกุตใ์ชส้ร้าง

สมการพยากรณ์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ เพ่ือนาํมาใชป้้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของค่าสกุลเงิน

บาทกบัเงินสกุลกลุ่มประเทศ จี 20 ท่ีประเทศไทยมีการส่งออกไปมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรกในปี 2558 ไดแ้ก่ ดอลลาร์

สหรัฐฯ หยวน เยน ดอลลาร์ออสเตรเลีย และรูเปีย 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมการท่ี 1 อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

ตวัแปร 
Prob. 

THB/USD THB/CNY THB/JPY THB/AUD THB/IDR 

ปริมาณเงินแห่งประเทศไทย 0.0344* 0.0050* 0.0130* 0.2236 0.0000* 

รายไดท่ี้แทจ้ริงของประเทศไทย 0.0000* 0.0491* 0.0684 0.0054* 0.1623 

ความแตกต่างของอตัราผลตอบแทนตรา

สารหน้ี 
0.6631 0.5502 0.0004* 0.8032 0.0000* 

ความแตกต่างของอตัราเงินเฟ้อ 0.4393 0.0245* 0.975 0.0603 0.0403* 

เงินลงทุนโดยตรงสุทธิ 0.2173 0.9159 0.6232 0.3626 0.3636 

การส่งออกสุทธิ 0.0033* 0.297 0.0134* 0.2964 0.0844 

F-statistic 42.30274 39.00745 20.35764 28.97607 173.2145 

Prob. F-Statistic 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

Abjusted R2 0.675587 0.657105 0.493931 0.585158 0.896727 
 

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

ตวัแปรอิสระ 

- ปริมาณเงินของประเทศไทย 

- รายไดท่ี้แทจ้ริงของประเทศไทย 

- ความแตกต่างอตัราผลตอบแทนตราสารหน้ีระหวา่งประเทศในกลุ่ม จี 20 

กบัประเทศไทย 

- ความแตกต่างอตัราเงินเฟ้อระหวา่งประเทศในกลุ่ม จี 20 กบัประเทศไทย 

- เงินลงทุนโดยตรงสุทธิ (ประเทศในกลุ่ม จี 20 มาลงทุนในประเทศไทย 

ลบดว้ย ประเทศไทยไปลงทุนในประเทศกลุ่ม จี 20 

- การส่งออกสุทธิ (ประเทศไทยส่งออกไปประเทศในกลุ่ม จี 20 ลบดว้ย 

ประเทศไทยนาํเขา้จากประเทศในกลุ่ม จี 20 

ตวัแปรตาม 

อตัราแลกเปล่ียน

ระหวา่งเงินบาทกบั

สกลุเงินในกลุ่ม

ประเทศ จี 20 

(ดอลล่าร์สหรัฐฯ 

หยวน เยน ดอลล่าร์

ออสเตรเลีย และรูเปีย) 
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     จากตารางผลการทดสอบ พบว่า อัตราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่า F-statistic เท่ากับ 

42.30274 (Prob. F-Statistic = 0.000000) ดงันั้นสมมติฐานเลือกยอมรับ H1 ตวัแปรตามข้ึนกบัตวัแปรอิสระอย่าง

น้อย 1 ตวั ซ่ึงมีตวัแปรอิสระ 3 ตวั ท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนอย่างมีนัยสําคญั คือ ปริมาณเงินแห่งประเทศไทย 

รายไดท่ี้แทจ้ริงของประเทศไทย และการส่งออกสุทธิ โดยมีผลต่อตวัแปรตามร้อยละ 67.56 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 32.44 

เป็นตวัแปรภายนอกอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้าํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  

     อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อหยวน มีค่า F-statistic เท่ากับ 39.00745 (Prob. F-Statistic = 0.000000) ดังนั้น

สมมติฐานเลือกยอมรับ H1 ตวัแปรตามข้ึนกบัตวัแปรอิสระอย่างนอ้ย 1 ตวั ซ่ึงมีตวัแปรอิสระ 3 ตวั ท่ีมีผลต่ออตัรา

แลกเปล่ียนอย่างมีนยัสาํคญั คือ ปริมาณเงินแห่งประเทศไทย รายไดท่ี้แทจ้ริงของประเทศไทย และความแตกต่าง

ของอตัราเงินเฟ้อ โดยมีผลต่อตวัแปรตามร้อยละ 65.71 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 34.29 เป็นตวัแปรภายนอกอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้

นาํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

อัตราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อเยน  มีค่า F-statistic เท่ากับ 20.35764 (Prob. F-Statistic = 0.000000) ดังนั้ น

สมมติฐานเลือกยอมรับ H1 ตวัแปรตามข้ึนกบัตวัแปรอิสระอย่างนอ้ย 1 ตวั ซ่ึงมีตวัแปรอิสระ 3 ตวั ท่ีมีผลต่ออตัรา

แลกเปล่ียนอยา่งมีนยัสาํคญั คือ ปริมาณเงินแห่งประเทศไทย ความแตกต่างของอตัราผลตอบแทนตราสารหน้ี และ

การส่งออกสุทธิ โดยมีผลต่อตวัแปรตามร้อยละ 49.39 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 50.61 เป็นตวัแปรภายนอกอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้

นาํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

อัตราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย มีค่า F-statistic เท่ากับ 28.97607 (Prob. F-Statistic = 

0.000000) ดงันั้นสมมติฐานเลือกยอมรับ H1 ตวัแปรตามข้ึนกบัตวัแปรอิสระอย่างนอ้ย 1 ตวั ซ่ึงมีตวัแปรอิสระ 1 ตวั 

ท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนอย่างมีนัยสําคญั คือ รายไดท่ี้แทจ้ริงของประเทศไทย โดยมีผลต่อตวัแปรตามร้อยละ 

58.52 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 41.48 เป็นตวัแปรภายนอกอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้าํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อรูเปีย มีค่า F-statistic เท่ากับ 173.2145 (Prob. F-Statistic = 0.000000) ดังนั้ น

สมมติฐานเลือกยอมรับ H1 ตวัแปรตามข้ึนกบัตวัแปรอิสระอย่างนอ้ย 1 ตวั ซ่ึงมีตวัแปรอิสระ 3 ตวั ท่ีมีผลต่ออตัรา

แลกเปล่ียนอยา่งมีนยัสาํคญั คือ ปริมาณเงินแห่งประเทศไทย ความแตกต่างของอตัราผลตอบแทนตราสารหน้ี และ

ความแตกต่างของอตัราเงินเฟ้อ โดยมีผลต่อตวัแปรตามร้อยละ 89.67 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 10.33 เป็นตวัแปรภายนอก

อ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้าํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัสกุลเงินกลุ่มประเทศ จี 20 พบว่า ตวัแปร

อิสระท่ีมีผลต่อตวัแปรตามอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 มีอยู่ 5 ตวั คือ ปริมาณเงินของประเทศ

ไทย รายไดท่ี้แทจ้ริงของประเทศไทย ความแตกต่างอตัราผลตอบแทนตราสารหน้ีระหว่างประเทศ ความแตกต่าง

อตัราเงินเฟ้อระหวา่งประเทศ และการส่งออกสุทธิ ซ่ึงผลของการศึกษาของแต่ละสกุลเงินอาจจะไดผ้ลสรุปต่างจาก

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ ของประเทศนั้นๆ ดงัน้ี 

ปริมาณเงินแห่งประเทศไทย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

และหยวน เน่ืองจากเม่ือปริมาณเงินแห่งประเทศไทยเพ่ิมข้ึน จะทาํให้ระดบัราคาสินคา้เพ่ิมข้ึนหรือก็คือค่าเงินบาท

อ่อนค่า และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเยน และรูเปีย เน่ืองจากประเทศ
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ญ่ีปุ่น, อินโดนีเซีย ไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจสินเช่ือซับไพรมข์องสหรัฐฯ ตั้งแต่ปลายปี 2551 ส่งผลให้

ค่าเงินเยน และรูเปียอ่อนค่าลง และจากนโยบายการบริหารงานของนายกรัฐมนตรียิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ปี 2555 กบั

โครงการรถยนตค์นัแรก ทาํใหป้ระเทศไทยมีดุลการคา้ขาดดุลจากการนาํเขา้ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมาก จนส่งผลใหค่้าเงิน

บาทแขง็ค่าข้ึน  

รายไดท่ี้แท้จริงของประเทศไทย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ และหยวน เน่ืองจากรายไดท่ี้แทจ้ริงของประเทศไทยเพ่ิมข้ึน แสดงว่ามีรายรับเขา้ประเทศไทยมาก

ข้ึนทาํให้ดุลการชาํระเงินเกินดุลส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึน และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย เน่ืองจากประเทศออสเตรเลียถือเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจท่ีเติบโตอยา่ง

สมํ่าเสมอจากปี 2541-2555 ทาํใหค่้าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแขง็ค่า 

ความแตกต่างอตัราผลตอบแทนตราสารหน้ีระหว่างประเทศ  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัรา

แลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อเยน เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนตราสารหน้ีของประเทศไทยมากกวา่ของประเทศญ่ีปุ่น จะ

ทาํใหน้กัลงทุนหนัมาลงทุนในประเทศไทย ค่าเงินบาทจะแขง็ค่าข้ึน และมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อรูเปีย เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนตราสารหน้ีของประเทศอินโดนีเซียมากกวา่ประเทศไทยจึง

ทาํใหค่้าเงินรูเปียแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัเงินบาท 

ความแตกต่างอตัราเงินเฟ้อระหว่างประเทศ  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาท

ต่อเยน เน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อของประเทศไทยมากกว่าประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงตามทฤษฎีทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียเสมอภาค 

กล่าวถึงเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราสองสกุลจะเท่ากบัเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของ

อตัราเงินเฟ้อระหวา่งสองประเทศนั้น และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม เน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อของประเทศ

อินโดนีเซียมากกวา่ประเทศไทย 

การส่งออกสุทธิ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเยน เน่ืองจากการส่งออก

ของประเทศไทยไปยงัประเทศญ่ีปุ่นมากกว่าการนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นเพ่ิมข้ึน แสดงว่ามีรายรับเขา้ประเทศไทย

มากข้ึนทาํใหดุ้ลการชาํระเงินเกินดุลส่งผลใหค่้าเงินบาทแข็งค่าข้ึน และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัรา

แลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

ตวัแปรอิสระท่ีไม่มีผลต่อตวัแปรตาม คือ เงินลงทุนโดยตรงสุทธิ เน่ืองจากเงินลงทุนโดยตรงเป็นกระแสเงินท่ี

ไหลเขา้จากธุรกรรมการลงทุนในทุนเรือนหุน้ การกูย้ืมระหวา่งบริษทัในเครือ กาํไรท่ีนาํกลบัมาลงทุน และ ตราสาร

หน้ีและสินเช่ือการคา้ท่ีเป็นธุรกรรมระหว่างบริษทัในเครือดว้ยกนั ซ่ึงไม่ไดม้าจากการลงทุนในหลกัทรัพยโ์ดยตรง

จึงอาจทาํใหไ้ม่มีผลกระทบต่อตวัแปรตาม 

ข้อเสนอแนะ 

     ผลจากการศึกษาน้ีอาจจะตอ้งคาํนึงถึงปัญหาทางดา้นการเมือง ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจทาํใหอ้ตัราแลกเปล่ียน

ไม่สามารถปรับตวัตามการเปล่ียนแปลงแบบเสรีได ้และในการศึกษาคร้ังหนา้ อาจจะใชต้วัแปรอิสระอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั

อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัสกุลเงินอ่ืน ๆ ท่ีสําคญัของเศรษฐกิจ รวมถึงการทดสอบ Asymptotic Test สําหรับ 

Panel Data เพ่ือการเช่ือมัน่ในผลวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิระยะยาวไดถู้กตอ้งตามหลกัสถิติ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวติการทํางานกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกที่ด ี

ต่อองค์กร ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สาขาในห้างสรรพสินค้า 

ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

The relationship between quality of work life and good corporate behavior Of 

KASIKORNBANK employees in the shopping mall Bangkok area branches.  

ปรางทพิย์ พรมดวง0

1 และ รวิดา วริิยกจิจา1

2 

Prangthip Promduang and Rawida Wiriyakitjar 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระดว้ยตนเองเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี

ดีต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกสิกรไทย สาขาในห้างสรรพสินคา้ ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร วตัถุประสงค ์

คือ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สาขาในห้างสรรพสินค้าในเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร 2) การศึกษาระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สาขาใน

ห้างสรรพสินค้าในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองศ์กรของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สาขาในห้างสรรพสินค้าในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานธนาคารกสิกรไทย สาขาในหา้งสรรพสินคา้

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 196 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติ

ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณาประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

การวิเคราะห์สัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์เพียร์สัน ผลการวิจยั พบว่า 1) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี มีระดบั

การศึกษาปริญาตรี มีสถานภาพโสด มีอตัราเงินเดือน 15,000-25,000 บาท และมีอายกุารทาํงาน 3-5 ปี 2) คุณภาพใน

การทาํงานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดบัสูง และในรายดา้น พบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ความปลอดภยัและสุขภาพ มีความสาํคญัมากท่ีสุด 3) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์รโดยรวมอยู่ในระดบัสูง 

และในรายดา้น พบวา่ ส่วนใหญ่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์รดา้นพฤติกรรมความสาํนึกในหนา้ท่ี มากท่ีสุด 

4) คุณภาพชีวิตการทาํงานในภาพรวม มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ร ในระดบัปานกลาง 

คาํสาํคัญ: คุณภาพชีวิตการทาํงาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กร 

Abstract 

The Independent Study The relationship between quality of work life and good corporate behavior Of 

KASIKORNBANK employees in the shopping mall Bangkok area branches. The purpose is 1) to study the 

1 นกัศึกษาปริญญาโท บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ณ กรุงเทพมหานคร email : Prangthip.pd@gmail.com 
2 คณบดีวิทยาลยัผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ณ กรุงเทพมหานคร 
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quality of working life of KASIKORNBANK employees in the shopping mall Bangkok area branches 2) A study 

of the good membership behavior of KASIKORNBANK employees in the shopping mall Bangkok area 

branches. 3) To study the quality of work life factors related to the good membership behavior of 

KASIKORNBANK employees in the shopping mall Bangkok area branches. The sample of this research was 

KASIKORNBANK employees in the shopping mall Bangkok area branches. A total of 196 people. The 

questionnaire was used as a tool to collect data. Statistics used in the analysis include: Descriptive statistics are 

frequency, percentage, mean, standard deviation. And Pearson's correlation analysis. The findings were as 

follows: 1) Most of them were female, 20-29 years old. 15,000-25,000 baht and working 3-5 years. 2) The overall 

quality of work performance of employees was high and the quality of work, environment, safety and health were 

high. Most important. 3) Good overall membership behavior of the organization was at high level and in each 

aspect, it was found that most of the membership behavior was the best for the organization. Relationship with 

good corporate membership behavior. At a moderate level  

(r = 0.449) 

Keywords: Quality of working life ,Good organizational membership behavior 

 

1. บทนํา 

     ในปัจจุบนั การพฒันาองคก์รหรือหน่วยงานใหมี้ประสิทธิภาพ คุณภาพของพนกังานหรือบุคคลท่ีปฎิบติังานใน

องคก์ร ก็เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีทาํใหอ้งคก์รนาํไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี

ดีและคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนกังานขององศก์รนั้น ก็เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะผลกัดนัให้พนกังานและบุคคลในองคก์ร

ให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน พนักงานและบุคคลในองค์กรท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีลกัษณะ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองศก์รย่อมมีทศันคติท่ีดีต่องาน เห็นความสาํคญัและคุณค่าของงานท่ีตนเองทาํ มี

ความสุข มีความพึงพอใจและทาํใหส้นุกกบัการทาํงาน ทาํใหเ้กิดกาํลงัใจ เกิดแรงจูงใจ เกิดความผูกพนัต่องาน ยอม

เสียสละเวลาและแรงกายเพ่ืออุทิศตนใหก้บังานและองคก์ร ทาํงานดว้ยความเตม็ใจและเกิดความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็น

ส่วนหน่ึงขององคก์รหรือหน่วยงาน ซ่ึงสถาบนัการเงินก็เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีตอ้งการพฒันาพนกังานและบุคลากร

ให้มีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดีและการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององศ์กร เพ่ือพฒันาความสามารถของ

องคก์รในการแข่งขนักบัสถาบนัการเงินต่างๆ เพ่ือใหก้ารทาํงานและการใหบ้ริการลูกคา้มีคุณภาพมากท่ีสุด โดยการ

มีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดีและการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององศ์กร ซ่ึงปัจจยัหน่ึงท่ีสําคญัท่ีทาํให้

พนกังานหรือบุคลากรไดส้ร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กบัองคก์ร กล่าวคือ ถา้พนกังานมีทศันะคติต่อองค์กรในเชิง

บวก จะสะทอ้นถึงลกัษณะพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์เกิดข้ึน ซ่ึงจะทาํให้องคก์รสามารถรับมือกบัการแข่งขนัท่ี

เกิดข้ึนระหวา่งสถาบนัการเงินไดท้นัท่วงที 

     ธนาคารกสิกรไทยเป็นหน่ึงในสถาบนัการเงินท่ีอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันท่ีรุนแรงในปัจจุบัน และทาง

ธนาคารกสิกรไทยไดเ้ห็นถึงปัญหาน้ี เพราะฉะนั้นเพ่ือใหธ้นาคารกสิกรไทยสามารถแข่งขนักบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ

ได ้ และสามารถดาํเนินกิจการอยู่ได้ ซ่ึงกุญแจสําคัญท่ีจะทาํให้ธนาคารกสิกรไทยประสบความสําเร็จไดต้าม

เป้าหมายท่ีกําหนดคือพนักงานและบุคลากรในองค์กร เน่ืองจากพนักงานและบุคลากรมีผลโดยตรงต่อการ
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ดาํเนินงานท่ีจะก่อให้เกิดความสําเร็จตามเป้าหมาย  เพราะพนักงานและบุคลากรเป็นฟันเฟืองสําคัญในการ

ขบัเคล่ือนนโยบายและแผนงานต่างๆ ของธนาคารใหป้ระสบผลสาํเร็จ ดงันั้นพนกังานและบุคลากรตอ้งปฎิบติังาน

อย่างมีคุณภาพและเต็มศกัยภาพ แต่การทาํงานของพนักงานและบุคลากรในธนาคารกสิกรไทยจะมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพและสามารถทาํใหธ้นาคารบรรลุเป้าหมายไดน้ั้น ปัจจยัอีกหน่ึงประการท่ีสาํคญัคือ ผูบ้ริหารธนาคาร

กสิกรไทยตอ้งเขา้ใจถึงความตอ้งการของพนกังานและบุคลากรในองค์กร และตอ้งผสมผสานความตอ้งการของ

พนกังานและบุคลากรในองคก์รกบัเป้าหมายของธนาคาร โดยการสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่พนกังานและบุคลากร  

เพ่ือใหเ้กิดความกระตือรือร้นและปรารถนาท่ีจะปฎิบติังานอย่างมีคุณภาพและเตม็ท่ี เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายของธนาคารต่อไป จากท่ีผูท้าํการวิจยักล่าวมาขา้งตน้    

     ผูท้าํการวิจยัจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกสิกรไทยสาขาในห้างสรรพสินค้าในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

ผูท้าํการวิจยัจึงไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของพนกังานท่ีปฎิบตังานประจาํสาขาในหา้งสรรพสินคา้ถึงการเป็นสมาชิกท่ี

ดีต่อองคก์รและคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดีของเหล่าพนกังานวา่มีความสมดุลกบัความตอ้งการของพนกังานหรือไม่  

และผูท้าํการวิจยัเล็งเห็นคุณค่าของพนกังานในทุกระดบัชั้น มุ่งสร้างเสริมให้พนกังานไดท้าํงานอย่างมีคุณค่า ซ่ึง

ปัจจุบนัปริมาณพนกังานท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัจาํนวนสาขาท่ีเพ่ิมข้ึน ทาํให้ผูวิ้จยัไดส้นใจศึกษาเพ่ือนาํผลท่ีไดจ้าก

การศึกษาคร้ังน้ีนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและปรับเปล่ียนการบริหารงาน และนาํไปสู่การปรับเปล่ียน

พฤติกรรมของพนกังานในองคก์ร ซ่ึงจะทาํให้เกิดการพฒันาศกัยภาพการทาํงานของแต่ละบุคคล รวมถึงดา้นการ

ให้บริการลูกค้าท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมยิ่งข้ึน และยงัส่งผลให้การดาํเนินงานของพนักงานแต่ละบุคคลเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ทาํใหค้นในองคก์รมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไปพร้อมกบัการปฎิบติังานท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิด

ประสิทธิผลท่ีดีใหก้บัองคก์รในอนาคต 

 

2. แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

     แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้องเร่ืองคุณภาพชีวติการทํางาน 

     ริชาร์ด อี.วอตัน (Walton,อ้างถึงใน ผจญ เฉลิมสาร,2540:24 ) ได้แสดงแนวคิด เก่ียวกับลกัษณะท่ีสําคัญท่ี

เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานในหนงัสือ Criteria for Quality of Working life โดยแบ่งออกเป็น 8 ประการ ซ่ึง

ประกอบดว้ย 1.ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและพอเพียง (adequate and fair compensation) หมายถึง การท่ีพนกังานได้

ผลตอบแทน รับค่าจา้ง รับเงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนๆ กบัการมีชีวิตอยู่ไดต้ามพ้ืนฐานท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป  

และตอ้งเป็นธรรม  เม่ือเปรียบเทียบกบังานหรือองค์การอ่ืนๆดว้ย 2.ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและถูกลกัษณะ (safe 

and healthy environment) หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มทั้ งทางด้านสุขภาพร่างกายและทางด้านจิตใจ นั่นก็คือ สถานท่ี

ทาํงานตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีตอ้งเส่ียงภยัอนัตรายมากจนเกินไป และไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของพนกังาน 

และจะตอ้งช่วยใหพ้นกังานรู้สึกสะดวกสบาย 3.เปิดโอกาสให้พนกังานไดพ้ฒันาความรู้และความสามารถไดเ้ป็น

อย่างดี  (development of human capacities) งานท่ีปฏิบัติอยู่นั้ นจะต้องเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้และพัฒนา

ทกัษะความรู้และความสามารถอย่างแท้จริง และรวมถึงการมีโอกาสได้ทาํงานท่ีตนเองยอมรับว่าสําคญัและมี

ความหมาย 4.ลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความกา้วหนา้และความมัน่คงใหก้บัพนกังาน (growth and security) นอกจาก

งานจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้และความสามารถแลว้ยงัช่วยให้พนกังานไดมี้ความเจริญกา้วหนา้ และมีความมัน่คงใน
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อาชีพ  ตลอดจนเป็นท่ียอมรับทั้งของเพ่ือนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัวของตนเอง และสงัคม 5. ลกัษณะงานมี

ส่วนส่งเสริมดา้นพฒันาการทางสงัคมของพนกังาน (social integration) ซ่ึงหมายถึง งานท่ีทาํนั้นช่วยใหพ้นกังานได้

มีโอกาสสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ  หรือเพ่ือนรวมงาน  รวมถึงโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในความกา้วหนา้ท่ีอยู่

บนพ้ืนฐานของระบบคุณ ธรรม  6.ลักษณ ะงานท่ีตั้ งอยู่บนฐานของกระบวนการยุติธรรมหรือกฎหมาย 

(Constitutionalism) ซ่ึงกล่าวถึง วิถีชีวิต  และวฒันธรรมในองคกร์จะส่งเสริมใหเ้กิดการเคารพสิทธิส่วนบุคคล และ

มีความเป็นธรรมในการพิจารณาการใหร้างวลัและผลตอบแทนรวมทั้งโอกาสท่ีแต่ละคนจะไดแ้สดงความคิดเห็น

อย่างเปิดเผย และมีความเสมอภาค มีเสรีภาพในการออกความคิดเห็น  และมีการปกครองดว้ยกฎหมาย 7.ความ

สมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงานโดยส่วนรวม (the total life space) ซ่ึงกล่าวถึงการเปิดโอกาสใหก้บัพนกังานไดใ้ช้

ชีวิตชีวิตส่วนตวัและใชชี้วิตในการทาํงาน นอกองคก์ารอย่างมีความสุข นั่นคือ ตอ้งไม่ปล่อยให้พนักงานไดรั้บ

ความกดดนัจากการทาํงานมากจนเกินไป ดว้ยการกาํหนดชัว่โมงการทาํงานท่ีเหมาะสม เพ่ือหลีกเล่ียงการท่ีตอ้งครํ่ า

เคราอยู่กบังานจนไม่มีเวลาพกัผอ่น หรือไดใ้ชชี้วิตส่วนตวัอยา่งพอเพียง 8.ลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสมัพนัธ์

กบัสังคมโดยตรง (social relevance) ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัประการหน่ึงท่ีพนกังานจะตอ้งรู้สึก และยอมรับว่าองคก์ร

ท่ีตนทาํงานอยู่นั้นรับผิดชอบต่อสังคมในดา้นต่างๆ ทั้งในดา้นผลผลิต การกาํจดัของเสีย การรักษาสภาพแวดลอ้ม 

การปฏิบติัเก่ียวกบัการจา้งงาน และเทคนิคดา้นการตลาด   

     แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้องเร่ืองพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกที่ดต่ีอองค์กร 

     ออร์แกนและคณ ะ(Organ; Podsakoff; & Mackenzie.2006: 251; citing Podsakoff; et al.1990) ได้พัฒ นา

องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การจากการศึกษาของออร์แกน (Organ.1988) โดย

พฒันาข้ึนเป็น 5 องคป์ระกอบ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 1. การช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่คาํนึงถึงตนเอง (Altruism) หมายถึง 

พฤติกรรมของบุคคลใน การช่วยเหลือแกปั้ญหาใหแ้ก่บุคคลอ่ืนในองคก์าร โดยไม่หวงัผลตอบแทน 2. ความสาํนึก

ในหนา้ท่ี (Conscientiousness) หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความตั้งใจรับผิดชอบงานในหนา้ท่ีอย่างสมบูรณ์แม้

จะนอกเหนือเวลางาน การปฏิบติัตาม กฏระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์าร ตลอดจนการใชเ้วลาวา่งจากการ

ทํางาน  3. ความมีนํ้ าใจนักกีฬา (Sportsmanship) หมายถึง การอดทนอดกลั้นจากความคับข้องใจ ความไม่

สะดวกสบาย หรือความเครียดท่ีเกิดจากการทาํงาน 4. การคาํนึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) หมายถึง การเห็นใจและการ

ป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาข้ึนกบัผูอ่ื้น 5. การทาํหนา้ท่ีใหก้บัสงัคม (Civic Virtue) หมายถึง การมีส่วนร่วมกบัองคก์าร

ดว้ย ความรับผิดชอบและสร้างสรรค ์จะเห็นไดว้่า พฤติกรรมทั้ง 5 องคป์ระกอบ เป็นพฤติกรรมท่ีมีความสาํคญัและ

เป็นประโยชนใ์น การส่งเสริมการปฏิบติังานของบุคคลและองคก์ารใหด้าํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

     ปนัดดา ตันติธนดํารง,ชยัยศ สัมฤทธ์ิสกุล (2555) คุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผูกพนัต่อองค์การของ

พนกังานบริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกดั ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพชีวิต ในการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ

พิจารณารายขอ้พบว่าสภาพการทาํงานท่ีคาํนึงถึงความ ปลอดภยัและการส่งเสริมสุขภาพ ส่วนความผูกพนัต่อ

องคก์ารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา รายขอ้พบว่าดา้นความเช่ือมัน่ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ

องคก์าร ดงันั้นผูบ้ริหาร บริษทั ลีสซ่ิง กสิกรไทย จาํกดั จึงควรยกระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานขององคก์าร เพ่ือ

เพ่ิมความผกูพนัต่อ องคก์ารของพนกังาน บริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกดั 
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     อัญชลี อักษร (2556) ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์าร แขวงการทางชยัภูมิ จากการศึกษาพบว่า ระดบัค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตในการทาํงาน และพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์าร แขวงการทางชยัภูมิทุกดา้นอยูใ่นระดบัสูง ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการทาํงาน

กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การแขวงการทางชัยภูมิในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กันในทางบวก มี

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางซ่ึงค่อนไปในระดบัสูง ทําให้เห็นว่าระดับคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ

บุคลากรแขวงการทางชยัภูมิ มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัการแสดงออกถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี

ดีขององคก์าร 

     ธิดาเดียว เจริญมิตร (2556) ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีกบัคุณภาพชีวิตการทางานของ

พนกังานธนาคารออมสินในเขตจงัหวดันครปฐม ผลจากการวิจยัพบว่า 1. คุณภาพชีวิตในการทางานของพนกังาน

โดยรวมอยู่ในระดับสูงในด้านรายได้ พบว่า ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตด้านค่าตอบแทนท่ี เหมาะสม มากท่ีสุด

รองลงมาคือดา้นความกาวหนา้และ ความมัน่คงในงาน 2. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคกร์ โดยรวมอยู่ใน

ระดับสูง ในรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการให้ความร่วมมือมากท่ีสุด รองลงมาคือ พฤติกรรมการ

ช่วยเหลือและ พฤติกรรมการนึกถึงผูอ่ื้น 3. คุณภาพชีวิตในการทางานของพนกังานในภาพรวม มีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรม การเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์าร  

     สุดารัตน์ ครุฑสึก (2557) ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังาน ความผูกพนัต่อองค์กรและการส่ือสาร

ใน องคก์รส่งผลต่อการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์รของพนกังานเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ปัจจยัคุณภาพชีวิตใน การทาํงานดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรมส่งผลต่อ

การเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์รของพนกังาน เอกชนเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด  

     เมษา เจริญโชควิทยา ,วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2558) การรับรู้ความสัมพนัธ์ในองค์กรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รผ่านความผูกพนัดา้นจิตใจต่อองคก์รของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์  ฝ่ายภาคใต้

และภาคตะวนัตก ผลการวิจยั สามารถนาํไปกาํหนดการรับรู้ความสัมพนัธ์ในองคก์ร ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น 

สมาชิกท่ีดีขององคก์รผ่านความผูกพนัดา้นจิตใจต่อองคก์รและนาํไปสู่ผลการดาํเนินงานขององคก์รท่ีดีลด ปัญหา

ต่างๆ ภายในองคก์รได ้

     กรอบแนวคิด 
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3. ระเบียบวธีิการศึกษา 

     ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานกสิกรไทยท่ีปฎิบติังานประจาํสาขาในห้างสรรพสินคา้ จาํนวน 

379 คน ซ่ึงกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) จาํนวน 196 คน 
     

 ตวัแปรการศึกษาและเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

    ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนน้ีแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานธนาคารกสิกร

ไทย ท่ีปฎิบตังานประจาํสาขาในห้างสรรพสินคา้ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพ อตัราเงินเดือนอายุการทาํงาน ส่วนท่ี 2 ตวัแปรต้น เป็นข้อมูลเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน 8 ดา้น  

ได้แก่ 1.ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ 2.ส่ิงแวดล้อมความปลอดภัยและสุขภาพ 3.ความมั่นคงและ

ความก้าวหน้าในงาน 4.โอกาสในการพัฒนาความสามารถ 5.ความสัมพนัธ์ทางสังคม 6.การสร้างกฎเกณฑ์ใน

หน่วยงาน 7.ความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตความเป็นอยู่ 8.ความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงใช้ตน้แบบคาํถามจาก  

เศรษฐศาสตร์ ไชยแสง (2553) , กานตพิ์ชชา บุญทอง (2557) ส่วนท่ี 3 ตวัแปรตาม คือ เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ 2.ดา้นพฤติกรรมความ

สุภาพอ่อนนอ้ม 3.ดา้นพฤติกรรมความมีนํ้าใจ 4.ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ 5.ดา้นพฤติกรรมความสาํนึกใน

หนา้ท่ีซ่ึงใชต้น้แบบคาํถามจาก ธิดาเดียว เจริญมิตร (2556) โดยแบ่งเกณฑก์ารวดัแบบมาตรฐานสาํหรับ Likert scale 

     การวเิคราะห์ข้อมูล 

     หลงัจากท่ีผูท้าํการวิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลจนครบถว้นแลว้ ผูท้าํการวิจยัจะนาํขอ้มูลทั้งหมดมาใชก้ารวิเคาระห์ขอ้มูล

โดยการประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป และคาํนวนค่าสถิติท่ีสาํคญั ดงัน้ี 1. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวั

ของผูต้อบแบบสอบถาม ใชก้ารวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 2. ขอ้มูล

เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานในองคก์รและขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองศก์ร 

ใช้การวิ เคราะห์ โดยการใช้ค่ าเฉ ล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 3. ทดสอบ

ความสัมพนัธ์  ระหว่างคุณภาพชีวิตการทาํงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององศก์ร ใชก้ารวิเคราะห์โดย

ใช้  การประมวลผลแบบ  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient : r) ท่ีระดับ

นยัสําคญั  0.05 4.เกณฑก์ารแปลผล เกณฑใ์นการแปลค่าเฉล่ียความคิดเห็นของตวัแปรต่างๆ ท่ีมีต่อระดบัคุณภาพ

ชีวิตและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ตามวิธีการประเมินของเบสท ์ซ่ึงไกแ้บ่งระดบัไว ้5 ระดบั โดย

การหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้น (สุจิตรา บุญยรัตพนัธ์ุ 2546:130) 

 

4.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจากการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

72.40 มีอายุ 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ48.50 มีระดบัการศึกษาปริญาตรี คิดเป็นร้อยละ 79.60 มีสถานภาพโสด คิดเป็น

ร้อยละ 67.90 มีอตัราเงินเดือน 15,000-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.70 และมีอายกุารทาํงาน 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 

23.50 ตามลาํดบั 

     ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการทาํงาน  ในแต่ละองคป์ระกอบ  โดยรวมอยู่ในระดบัสูง  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  

4.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .536 และในรายดา้นพบว่า  ส่วนใหญ่ มีคุณภาพชีวิตดา้นส่ิงแวดลอ้มความ
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ปลอดภยัและสุขภาพ  มากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม  ดา้นการสร้างกฎเกณฑใ์นหน่วยงาน  

ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ  ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน  ดา้นค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและ

เพียงพอ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม และดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตความเป็นอยู่ ตามลาํดบั ( ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.48 , 4.47 , 4.38 , 4.34 , 4.11 , 4.10 , 3.50 , 3.23 ตามลาํดบั ) 

     ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรในแต่ละองค์ประกอบโดยรวมอยู่ในระดบัสูง โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.389 และในรายดา้นพบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์กรดา้นพฤติกรรมความสํานึกในหน้าท่ี มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมการให้ความ

ร่วมมือ ดา้นพฤติกรรมความสุภาพอ่อนนอ้ม ดา้นพฤติกรรมความมีนํ้าใจ และดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ 

ตามลาํดบั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.72,3.97,3.92,3.81 ตามลาํดบั) 

    ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทาํงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร โดย

ใชส้ถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) เพ่ือทดสอบความทดสอบคุณภาพชีวิต

การทาํงานท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร พบวา่ 

     คุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององคก์ร ในระดบันอ้ย (r=0.282) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

     คุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นส่ิงแวดลอ้มความปลอดภยัและสุขภาพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีขององคก์ร ในระดบันอ้ย (r=0.310) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

     คุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงานมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี

ดีขององคก์ร ในระดบันอ้ย (r=0.303) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

     คุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององคก์ร ในระดบันอ้ย (r=0.306) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

     คุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคมไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์ร ในระดบันอ้ยมาก (r=0.082) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

     คุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นการสร้างกฎเกณฑใ์นหน่วยงานมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์ร ในระดบัปานกลาง (r=0.435) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

     คุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตความเป็นอยู่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์ร ในระดบันอ้ย (r=0.201) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

     คุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์ร ในระดบัปานกลาง (r=0.532) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

     สรุปไดว้า่คุณภาพชีวิตการทาํงานโดวยรวมมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร ในระดบั

ปานกลาง (r=0.449) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

 

5.  สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 

     จากผลการศึกษาตามวตัถุประสงศ์ท่ี 1 พบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงาน ในแต่ละองค์ประกอบ โดยรวมอยู่ใน

ระดบัสูง  และในรายดา้นพบว่า ส่วนใหญ่ มีคุณภาพชีวิตดา้นส่ิงแวดลอ้มความปลอดภยัและสุขภาพ มากท่ีสุด ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของหลาย ๆ ท่าน เช่น  ปนดัดา  ตนัติธนดาํรง, ชยยัศ สมัฤทธ์ิสกลุ  ( 2555 )  ไดศึ้กษาคุณภาพ

ชีวิตในการทาํงานกบัความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานบริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกดั หรือจากการศึกษาของ 
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กานตน์ลิน คงศกัด์ิ (2554) ไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีม และพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์ร ของพนกังานไปรษณียเ์ขต 7  

     จากผลการศึกษาตามวตัถุประสงศท่ี์ 2 พบว่า โดยภาพรวมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รอยู่ในระดยั

สูง และในรายดา้น พบว่า ดา้นพฤติกรรมความสํานึกในหน้าท่ี อยู่ในระดับสูงมากและมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของหลาย ๆ ท่าน เช่น สุดารัตน์ ครุฑสึก  (2557) ไดศึ้กษาปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน

ของพนกังาน ความผูกพนัต่อองคก์รและการส่ือสารใน องคก์รส่งผลต่อการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์รของพนกังาน

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือจากการศึกษาของเมษา เจริญโชควิทยา ,วิโรจน ์เจษฎาลกัษณ์  (2558)  การรับรู้

ความสัมพนัธ์ในองค์กรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรผ่านความผูกพนัดา้นจิตใจต่อองค์กร

ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์  ฝ่ายภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก 

     จากผลการศึกษาตามวตัถุประสงศท่ี์ 3 พบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงาน โดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์ในทิศทางบวก

กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร อยู่ในระดบั ปานกลางในขณะท่ีคุณภาพชีวิตดา้น ความสัมพนัธ์ทาง

สังคมภายในองคก์รไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของหลาย ๆ 

ท่าน เช่น ธิดาเดียว เจริญมิตร (2556) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรกบั

คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานธนาคารออมสิน ในเขตจงัหวดันครปฐม หรือจากการศึกษาของ อญัชลี อกัษร 

(2556) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

แขวงการทางชยัภูมิ  
 

ข้อเสนอแนะ 

     คุณภาพชีวิตการทาํงาน  1. ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ผูบ้ริหารควรสาํรวจผลตอบแทนและสวสัดิการ

ในอุตสาหกรรมเดียวกนัว่ามีความเหมาะสม มากหรือนอ้ยกว่า หากไม่สามารถปรับได ้อาจมีการเพ่ิมในสาวนของ

สวสัดิการ 2. ส่ิงแวดลอ้มความปลอดภยัและสุขภาพ ควรจดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีป้องกนัอุบติัเหตุและทาํ

การตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เพ่ือให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยระหว่างปฎิบัติหน้าท่ี 3. ความมั่นคงและ

ความกา้วหนา้ในงาน ควรมีแนวทางหรือโอกาสในการเล่ือนตาํแหน่งหรือจดัทาํเส้นทางความกา้วหนา้ใหก้บัพนกังาน 

เพ่ือช่วยกระตุน้ให้พนักงานขยนัและตั้งใจทาํงาน 4. โอกาสในการพฒันาความสามารถ ให้ความสําคญักบัการศึกษา 

การอบรม และการพฒันา ควรคาํนึงถึงความตอ้งการของพนักงาน 5. ความสัมพนัธ์ทางสังคม ควรจดัสันทนาการท่ี

หลากหลาย และผูบ้งัคบับญัชา ควรร่วมงานดว้ยเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ 6. การสร้างกฎเกณฑใ์นหน่วยงาน หน่วยงาน

ควรเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 7. ความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตความเป็นอยู่ ควร

สร้างความยืดหยุ่นในการทํางานให้แก่พนักงาน หรืออาจมีการออกแบบขั้นตอนการทํางานให้สั้ นลง 8. ความ

รับผิดชอบต่อสังคม จดักิจกรรมส่งเสริมการทาํงานไปในทางลกัษณะรับผิดชอบต่อสังคม หรือกิจกรรมช่วยเหลือ

สังคม และในส่วนพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ควรมีการจดักิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้าง

ทศันคติเชิงบวกอธิบายถึงโครงสร้าง กฎระเบียบและบทลงโทษ ขององคก์รใหพ้นกังานทราบอยา่งลึกซ้ึง 
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บทคดัย่อ 

 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติต่อส่วนประสมการตลาบริการและพฤติกรรม

การซ้ือยี่ห้อโดนัทของผูบ้ริโภคนเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 300 คน โดยใช้วิธีสุ่มเลือกสถานท่ีจัดจาํหน่าย

สินคา้นท่ีมีร้านโดนัท Mister Donut , Dunkin’ Donuts, Krispy Kreme  และ Daddy Dough ใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า

ความสัมพนัธ์ และ Regression Analysis พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือโดนทัในแต่ละ

ยี่ห้อแตกต่างกันคือปัจจัยด้านราคามีผลต่อการซ้ือโดนัทยี่ห้อ Dunkin’Donut และ Krispy Kreme , ปัจจัยด้าน

พนกังานมีผลต่อการซ้ือโดนทัยี่หอ้ Dunkin’Donut  ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพมีผลต่อการซ้ือโดนทัยี่หอ้ Mister 

Donut และ Daddy Dough และปัจจยัดา้นกระบวนการมีผลต่อการซ้ือโดนทัยี่หอ้ Mister Donut , Daddy Dough และ 

Krispy Kreme 

 

คาํสําคัญ: ทัศนคติ , พฤติกรรมการซื้อ, ส่วนประสมการตลาดบริการ, โดนัทยี่ห้อ มิสเตอร์โดนัท , ดังกิน้โดนัท , 

คริสป้ีครีม และแด๊ดดีโ้ด 

  

Abstract 

This research aimed to study regression analysis between attitude to Marketing Mix 7 Ps and donut buying behavior in 

Bangkok. By using a randomly chosen donut shop location. Data were collected by using questionnaire survey. Those 

given data were analyzed by Percentage, Mean, Standard Deviation, and Regression Analysis. The results showed that 

marketing mix 7Ps has affect the donut buying behavior are different such as Price affects to Dunkin’Donut and Krispy 

Kreme buying behavior , People affects to Dunkin’Donut buying behavior , Physical affects to Mister Donut ,Daddy 

Dough buying behavior and Process affects to Mister Donut , Daddy Dough, Krispy Kreme buying behavior. 

 

Keywords: Attitude  , Buyer Behavior , Marketing mix 7ps, Mister Donut, Dunkin’Donut, Krispy Kreme and 

Daddy Dough 
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1. บทนํา 

 

     วิถีชีวิตการดาํเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบนัเป็นสังคมท่ีเร่งรีบและมีการแข่งขนัสูงโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเวลาเป็น

ส่ิงสาํคญัท่ีทาํใหก้ารดาํเนินกิจกรรมในชีวิตเป็นไปไดอ้ย่างราบร่ืน ส่งผลใหพ้ฤติกรรมดา้นต่างๆของผูบ้ริโภคมีการ

เปล่ียนแปลงไปรวมถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ซ่ึงมีอาหารให้เลือกรับประทานอย่างหลากหลาย เบเกอร่ี

จึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือก จนกลายเป็นอาหารท่ีคนไทยนิยมบริโภคเป็นอาหารว่างและอาหารม้ือประจาํ เน่ืองจาก

รับประทานไดอ้ย่างสะดวก ธุกิจเบเกอร่ีจึงไดรั้บกระแสความนิยมในวงกวา้งทาํใหเ้กิดช่องว่างในการทาํธุรกิจและ

เป็นท่ีมาของผูป้ระกอบการหลากหลายระดบัท่ีจะนาํเงินมาลงทุนเพ่ือทาํธุรกิจเป็นของตวัเอง ซ่ึงโดนัทเป็น 1 ใน

อาหารประเภทเบเกอร่ี ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคไม่ต่างจากเบเกอร่ีชนิดอ่ืนๆและมีโอกาสเติบโตเพ่ิมข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ืองทาํให้ร้านท่ีมีช่ือเสียง เช่น Mister Donut, Dunkin’Donut , Krispy Kreme และDaddy Dough มีการแข่งขนั

ทางดา้นการตลาดอย่างต่อเน่ือง เช่น การพฒันาสินคา้ใหม่ออกสู่ตลาด การจดัโปรโมชัน่ ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

การบริการของพนักงานภายในร้าน และการจดับรรยากาศร้านให้เหมาะสมกบัการนั่งพกัผ่อน เพ่ือกระตุ้นให้

ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจในสินคา้และบริการ และจะนาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษา

ปัจจยัดา้นทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือยี่หอ้โดนทัของผูบ้ริโภค ว่าทศันคติต่อ

ส่วนประสมทางการตลาดบริการปัจจยัใด มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือโดนทัยี่หอ้Mister Donut, Dunkin’Donuts 

, Krispy Kreme หรือ Daddy Dough ของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือโดนทั Dunkin’Donut ,Mister Donut , Krispy Kreme หรือ Daddy Dough 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของธุรกิจโดนทั 

3. เพ่ือศึกษาสมการเส้นตรงท่ีสามารถประเมินนํ้ าหนักความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านทัศนคติท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือยี่หอ้โดนทัของผูบ้ริโภค 

ประโยชน์ของการศึกษา 

1. ผูป้ระกอบการธุรกิจโดนทั สามารถนาํขอ้มูลไปใชเ้พ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจ เพ่ือใหต้อบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด เพ่ือทาํใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จ 

2. เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการประกอบกบัการตดัสินใจของผูท่ี้สนใจเปิดธุรกิจโดนทั 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

        พฤตกิรรมของผู้บริโภค หมายถึงการศึกษาพฤติกรรมของส่วนบุคคล กลุ่มคน และองคก์ร ท่ีใชใ้นการเลือกซ้ือ

,ใช ้ และการกาํจดั ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์ การบริการ แนวคิดหรือประสบการณ์ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค (Kotler ,2012) 

       กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไป 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะ พิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ ทั้งดา้นจิตใจ(ความรู้สึกนึกคิด) และ
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พฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมดา้นจิตใจ และกายภาพซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึง กิจกรรมเหล่าน้ี

ทาํใหเ้กิดการซ้ือ และเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน Schiffman and Kanuk (1994) 

     พฤตกิรรมการซ้ือของผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคข้ึนสุดทา้ยท่ีซ้ือสินคา้และบริการไปเพ่ือ

กินเองใชเ้อง หรือเพ่ือกินหรือใชภ้ายในครัวเรือน ผูบ้ริโภคทุกคนท่ีซ้ือสินคา้และบริการเพ่ือวตัถุประสงคเ์ดียวกนั  

มหาวิทยาลยักรุงเทพ(2551)  

     ทัศนคติ  ชูชยั  สมิทธิไกร(2558) ไดอ้า้งถึงแนวคิดดา้นทศันคติ ของ  (Turstone,1959; Insko, 1967; Fishbein & 

Ajzen ,1975) การท่ีบุคคลหน่ึงท่ีมีทัศนคติอย่างไรต่อส่ิงใดข้ึนอยู่กบัผลสรุปของการประเมินส่ิงนั้นซ่ึงจะทาํให้

บุคคลเกิดความรู้สึกทางบวกหรือทางลบต่อส่ิงดงักล่าว ผลการประเมินอาจแตกต่างกนัตามประสบการณ์ของแต่ละ

บุคคล ทศันคติประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบ คือดา้นปัญญา ดา้นความรู้สึก และดา้นพฤติกรรม  แนวคิดท่ีไดรั้บ

ความนิยมมากท่ีสุดในปัจจุบัน คือ แนวคิดท่ีระบุว่า ทัศนคติมีองค์ประกอบด้านความรู้สึกเพียงองค์ประ

องคป์ระกอบเดียวคือ องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก กล่าวคือ ทศันคติเป็นความรู้สึกในทางบวกหรือลบ ชอบหรือไม่

ชอบบุคคลมีต่อท่ีหมายของทศันคติ 

        ส่วนประสมทางการตลาดบริการ   ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด

สาํหรับธุรกิจบริการ( Service  Mix ) ของ Philip  Kotler  ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีใหบ้ริการซ่ึงจะได้

ส่วนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  7Ps  ในการกาํหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

        1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ หมายถึงส่ิงซ่ึงสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดซ่ึ้งแบ่งเป็น  2  ลกัษณะ คือ  

ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งได ้ และ  ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้

        2.ดา้นราคา หมายถึง  คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน  ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า ของบริการกบัราคา  

ของบริการนั้น  ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ 

        3.ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการนาํเสนอบริการใหแ้ก่

ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีนาํเสนอ  ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้น

ทาํเลท่ีตั้ง และช่องทางในการนาํเสนอบริการ  

        4.ด้านส่งเสริมการตลาด เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสําคัญในการติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ช้บริการ  โดยมี

วตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรม   

       5.ดา้นบุคคล หรือพนกังาน ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก  การฝึกอบรม  การจูงใจ  เพ่ือ ให้สามารถสร้างความพึง

พอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ สัมพนัธ์ระหว่างเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ 

ขององคก์ร 

       6.ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ เป็นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้  

โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม  ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการเพ่ือสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้  

      7. ดา้นกระบวนการ เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ  ท่ีนาํเสนอ

ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว  และทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. วธีิการศึกษา 

ประชากร 

     ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมเคยซ้ือโดนัทยี่ห้อMister Donut , Dunkin’ Donuts, 

Krispy Kreme  หรือ Daddy Dough ในเขตกรุงเทพมหานครมีจาํนวน 433,257 คน โดยไดน้าํมูลค่าตลาดโดนทัใน

เขตกรุงเทพมหานคร = 3,500 ลา้นบาท x (179/621) =1,008.86 ลา้นบาท/ปี หารกบัค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือโดนทั 

126.25 บาท/คร้ัง  ความถ่ีในการบริโภคสินคา้เฉล่ีย 1.537 คร้ัง/เดือน (ค่าใชจ่้ายในการบริโภคโดนทัของผูบ้ริโภค

เฉล่ีย =( (126.25 x (1.537 x 12)) = 2,328.55 บาท/ปี   (นายเพชรพล ศิลาวงศส์วสัด์ิ,2555)   

=             มูลค่าตลาดในกทม.ต่อปี                            = 1,008.86 ลา้นบาทต่อปี        =  433,257 คน 

  ค่าใชจ่้ายในการบริโภคโดนทัเฉล่ียต่อปี      2,328.55 บาทต่อปี 

กลุ่มตวัอย่าง                                               

        ตามเง่ือนไขขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Hair, Joseph F., Jr., William C. Black, Barry J. Babin, and Rolph E. 

Anderson (2008) ไดน้าํจาํนวนคาํถามทั้งหมดท่ีจะใชใ้นการถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้คูณ 5 = 60 x 5 = 300 ผูวิ้จยัจึงทาํ

การเกบ็แบบสอบถามเป็นจาํนวน 300 ชุด โดยระบุค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ี ±5.66%  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ทางผูวิ้จยัไดใ้ช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 กาํหนดพ้ืนสถานท่ีจดั

จาํหน่ายสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ตามท่ีตั้ งของสถานท่ีจดัจาํหน่ายสินค้านท่ีมีร้านโดนัท Mister Donut , 

Dunkin’ Donuts, Krispy Kreme  และ Daddy Dough ขั้นท่ี 2 ไดสุ่้มเลือกสถานท่ีจดัจาํหน่ายสินคา้นท่ีมีร้านโดนัท 

Mister Donut , Dunkin’ Donuts, Krispy Kreme  และ Daddy Dough สดัส่วนส่วนแบ่งทางการตลาดโดนทัดงัน้ี  

1. ร้าน Dunkin'Donut :สาขาโลตสัลาดพร้าว , เซนทรัลเวิลด ์, เดอะพาซิโอ ลาดกระบงั 

ทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อส่วนประสมทาง

การตลาด 

1.ดา้นผลติภณัฑ ์

-ความหลากหลายของสนิคา้ 

-รสชาต ิ

-ตราสนิคา้ 

2.ดา้นราคา 

3.ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย 

4.ดา้นส่งเสรมิการตลาด 

5.ดา้นบุคคลหรอืพนกังาน 

6.ดา้นการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

7.ดา้นกระบวนการ 

 

 

ตัวแปรต้นที่จะศึกษา (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

พฤติกรรมการซ้ือโดนทัของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

-สดัส่วนการซ้ือโดนทัยีห่้อ Dunkin’Donut 

,Mister Donut , Krispy Kreme หรือ 

Daddy Dough 

-ความถ่ีในการซ้ือ 

-ปริมาณการซ้ือต่อคร้ัง 

-ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 

 

ตัวแปรตามที่จะศึกษา(ข้อมูลเชิงปริมาณ) 
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2. ร้าน Mister Donut : สาขาบ๊ิกซีเพชรเกษม  ,สาขาโลตสัสุขาภิบาล ,สาขาบ๊ิกซีพระราม 2 ,สาขาเดอะมอลล์

บางแค  ,สาขาแฟชัน่ไอส์แลนด ์, สาขาป๊ัมนํ้ามนั ปตท ตล่ิงชัน่  

3. ร้าน Krispy Kreme : สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินท ์,สาขา The Victory Garden บางแค  

4. ร้าน Daddy Dough :สาขาซีคอนสแควร์ชั้น G ,สาขาตลาดบองมาเช่ , สาขาปตท วิภาวดี-หอการคา้ไทย 

เคร่ืองมือการวเิคราะห์ข้อมูล 

     ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จัยได้อาศัยเคร่ืองมือทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้เก็บ

รวบรวมขอ้มูลมาจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงผูวิ้จยัใชวิ้ธีการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ดงัน้ี 

        1.การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 

        2.การวิเคาระห์ขอ้มูลดา้นทศันคติต่อส่วนประสมการตลาบริการและพฤติกรรมการเลือกซ้ือยี่ห้อโดนทัของ

ผูบ้ริโภคโดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

       3.Multiple Regression Analysis ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อส่วนประสมการตลา

บริการกบัสัดส่วนพฤติกรรมการเลือกซ้ือยี่ห้อโดนทัของผูบ้ริโภคว่ามีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ โดยพิจารณาจาก

ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ข้อมูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอย่าง  

     พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิงร้อยละ 55.3 ประกอบอาชีพลูกจา้ง/พนกังานบริษทัอยู่ในช่วง

อาย ุ25 - 29 ปีและช่วงอาย ุ35-39 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือนเฉล่ีย  10,000 – 20,000 บาท  

 ข้อมูลด้านพฤตกิรรมการซ้ือโดนัท 

        ดา้นพฤติกรรมการซ้ือโดนัทของผูบ้ริโภคพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ความสนใจในการเลือกซ้ือ

โดนทัยี่หอ้ Mister Donut มากท่ีสุดท่ีสัดส่วน 32% รองลงมาคือ  Dunkin’Donut ท่ีสัดส่วน 28% ,  Krispy Kreme ท่ี

สัดส่วน23%และ Daddy Dough ท่ีสัดส่วน 12%ตามลาํดบั มีความถ่ีในการเลือกซ้ือโดนัทของท่านเฉล่ียภายใน

ระยะเวลา 1 เดือน ประมาณ 2.84 คร้ังต่อเดือน , โดยทัว่ไปปริมาณในการเลือกซ้ือโดนทัของผูบ้ริโภค จาํนวน 5.17 

ช้ินต่อคร้ังและโดยทัว่ไปค่าใชจ่้ายท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการเลือกซ้ือโดนทั 149.46 บาทต่อคร้ัง 

        ผลจากการวเิคราะห์ทัศนคตต่ิอส่วนประสมทางการตลาดบริการของผู้บริโภคในการเลือกยีห้่อโดนัทของผู้บริโภค 

        ด้านผลิตภัณฑ์  กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับโดนัทต้องมีความสดใหม่อยู่เสมอมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80 

รองลงมาคือ โดนทัตอ้งมีตราสินคา้ท่ีบ่งบอกถึงระดบัคุณภาพของสินคา้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 และโดนทัตอ้งมีตรา

สินคา้เป็นเอกลกัษณ์ ง่ายต่อการจดจาํมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 ตามลาํดบั 

ด้านราคา กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดคือโดนัทท่ีมีความหลากหลายของระดบัราคาให้เลือกและ

รสชาติของโดนทัเม่ือมีการปรับลดราคาโดนทับ่อยๆ และความหลากหลายของระดบัราคาใหเ้ลือกมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.91,การใหส่้วนลดราคาโดนทัในโอกาสพิเศษมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85  และท่านใหค้วามสาํคญักบัการมีป้ายระบุราคา

โดนทัอยา่งชดัเจนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75  ตามลาํดบั 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากท่ีสุดคือร้านโดนัทท่ีมีทําเลท่ีตั้ ง ท่ีสามารถ

มองเห็นไดง่้ายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 รองลงมาคือร้านโดนทัท่ีมีสาขาต่างๆกระจายครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีมีค่าเฉล่ีย
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เท่ากบั 3.82 และรูปแบบการจดัวางโดนัทเป็นหมวดหมู่ เช่น โดนัทช็อกโกแลต , โดนัทไส้แยม , โดนัทเคลือบ

นํ้าตาลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 

ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดคือร้านโดนัทร่วมกบัเครือข่ายโทรศพัท์มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 รองลงมาคือการรับขอ้มูลโปรโมชั่นของร้านโดนัทผ่านทางช่องทางออนไลน์ เช่น Line , 

Facebookมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71,ร้านโดนทัท่ีจดัโปรโมชัน่แจกคูปองส่วนลดเงินสดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 

ด้านพนักงาน กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือการบริการของพนกังานร้านโดนทัท่ีมีความคล่องแคล่ว

รวดเร็วมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 , รองลงมาคือการแนะนาํโปรโมชัน่จากพนกังานร้านโดนทัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 ,

พนกังานร้านโดนทัท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในโดนทัแต่ละรูปแบบมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 

        ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดคือกล่ินหอมของโดนทั

เม่ือเดินผ่านร้านมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 รองลงมาคือร้านโดนัทท่ีมีพ้ืนท่ีกวา้งขวางค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 , สไตลก์าร

ตกแต่งร้านโดนทัท่ีมีลกัษณะโปร่ง โล่ง สบาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 

ด้านกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากท่ีสุดคือความถูกต้องแม่นยาํในการคิดราคาโดนัทของ

พนักงานมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 รองลงมาคือ ความประณีตของพนักงานในการหยิบโดนัทใส่ในบรรจุภัณฑ์มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 , ระยะเวลาในการรอคิวซ้ือโดนทัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89  

ตารางที่ 1.ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัสัดส่วนพฤติกรรมการเลือกซ้ือยี่ห้อ

โดนทั Dunkin’Donut          

 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

ค่าระดบั

นยัสาํคญั B Std. Error Beta 

 (ค่าคงท่ี) .311 .087   3.572 .000 

ผลิตภณัฑ ์ -.009 .030 -.026 -.313 .755 

ราคา .054 .025 .174 2.143 .033 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย -.005 .024 -.017 -.217 .828 

การส่งเสริมการตลาด .005 .022 .016 .212 .832 

พนกังาน -.055 .023 -.198 -2.419 .016 

ลกัษณะทางกายภาพ -.034 .019 -.122 -1.746 .082 

กระบวนการ .032 .019 .128 1.704 .090 

   a. Dependent Variable: Dunkin’Donut F=2.067, Sig.=0.047,R²=0.048 

        ปัจจยัทางการตลาดทางดา้นราคา (t=2.143, P-Value<0.05) และดา้นพนกังาน(t=-2.419, , P-Value<0.05)มีผล

ต่อการซ้ือโดนัทยี่ห้อ Dunkin’Donut เน่ืองจากการปรับเปล่ียนราคาเป็นประจาํทาํให้ผูบ้ริโภคให้ความสนใจและ

ผู ้บริโภคไม่ได้ความสําคัญกับรูปร่างหน้าตาของพนักงานในการใช้บริการ ทําให้ผู ้บริโภคซ้ือโดนัทร้าน 
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Dunkin’Donut เพ่ิมข้ึน ส่วนปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ,ช่องทางการจัดจาํหน่าย,การส่งเสริมการตลาด,ลกัษณะทาง

กายภาพและดา้นกระบวนการไม่มีผลต่อการซ้ือโดนทัยี่หอ้ Dunkin’Donut 

ตารางที่ 2.ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัสัดส่วนพฤติกรรมการเลือกซ้ือยี่ห้อ

โดนทั Mister Donut        

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

ค่าระดบั

นยัสาํคญั B Std. Error Beta 

(ค่าคงท่ี) 

ผลิตภณัฑ ์

ราคา 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด 

พนกังาน 

ลกัษณะทางกายภาพ 

กระบวนการ 

.313 .097   3.242 .001 

-.049 .033 -.124 -1.499 .135 

.010 .028 .029 .357 .722 

.049 .027 .143 1.824 .069 

-.012 .024 -.038 -.491 .624 

-.006 .025 -.019 -.234 .815 

-.062 .021 -.199 -2.888 .004 

.062 .021 .216 2.927 .004 

a. Dependent Variable: Mister Donut F=3.402, Sig.=0.002,R²=0.076 

 

        ปัจจัยทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ (t=-2.888, P-Value<0.05) และด้านกระบวนการ(t=-2.927, P-

Value<0.05)มีผลต่อการซ้ือโดนทัยี่ห้อ Mister Donut  เน่ืองจาก การบริหารจดัการร้านท่ีดีอาจทาํให้ใหผู้บ้ริโภคซ้ือโดนทั

เพ่ิมมากข้ึน และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มกัจะซ้ือโดนทักลบัไปทานท่ีบา้นมากกว่าทานในร้าน  ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ,   

ราคา,ช่องทางการจดัจาํหน่าย,การส่งเสริมการตลาดและดา้นพนกังานไม่มีผลต่อการซ้ือโดนทัยี่หอ้ Mister Donut 
 

ตารางที่ 3.ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัสัดส่วนพฤติกรรมการเลือกซ้ือยี่ห้อ

โดนทั Krispy Kreme       

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

ค่าระดบั

นยัสาํคญั B Std. Error Beta 

(ค่าคงท่ี) 

ผลิตภณัฑ ์

ราคา 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด 

พนกังาน 

ลกัษณะทางกายภาพ 

กระบวนการ 

.352 .083   4.265 .000 

.027 .028 .080 .968 .334 

-.069 .024 -.232 -2.897 .004 

.013 .023 .046 .582 .561 

.006 .021 .022 .287 .774 

.026 .022 .094 1.172 .242 

.025 .018 .095 1.376 .170 

-.053 .018 -.218 -2.960 .003 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี  5                                                                    931 

 

        ปัจจยัทางการตลาดดา้นราคา(t=-2.897, P-Value<0.05) และดา้นกระบวนการ(t=-2.960, P-Value<0.05)มีผล

ต่อการซ้ือโดนทัยี่หอ้ Krispy Kreme  เน่ืองจากโดนทั Krispy Crème เป็นโดนทัเกรดพรีเม่ียม ราคาสูง มีคุณณภาพดี 

ซ่ึงเป็นภาพลกัษณ์ท่ีผูบ้ริโภคจดจาํการท่ีมีการปรับลดราคา ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความกงัวลใจในดา้นรสชาติกับ

คุณภาพและผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มกัจะซ้ือโดนทักลบัไปทานท่ีบา้นมากกว่าทานในร้าน ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์,

ช่องทางการจดัจาํหน่าย,การส่งเสริมการตลาด,พนกังานและดา้นลกัษณะทางกายภาพไม่มีผลต่อการซ้ือโดนทัยี่ห้อ 

Krispy Kreme 

 

ตารางที่ 4.ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัสัดส่วนพฤติกรรมการเลือกซ้ือยี่ห้อ

โดนทั Daddy Dough 

 

 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

ค่าระดบั

นยัสาํคญั B Std. Error Beta 

(ค่าคงท่ี) 

ผลิตภณัฑ ์

ราคา 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด 

พนกังาน 

ลกัษณะทางกายภาพ 

กระบวนการ 

.195 .063   3.075 .002 

.014 .021 .051 .652 .515 

-.025 .018 -.103 -1.349 .178 

.002 .018 .007 .092 .927 

.009 .016 .041 .559 .577 

-.001 .017 -.004 -.054 .957 

.057 .014 .268 4.084 .000 

-.066 .014 -.337 -4.794 .000 

a. Dependent Variable: Daddy Dough F=7.925, Sig.=0.000,R²=0.161 

     ปัจจัยทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ(t=-4.084, P-Value<0.05) และด้านกระบวนการ(t=-4.794, P-

Value<0.05)มีผลต่อการซ้ือโดนทัยี่ห้อ Daddy Dough  เน่ืองจากการจดัร้านท่ีโปร่งโล่งสบาย กล่ินหอมของโดนทั

เม่ือเดินผ่านร้าน และการท่ีใช้ระยะเวลาสั้ นๆในการรอคิว ทําให้ผูบ้ริโภคซ้ือโดนัทเพ่ิมากข้ึน ส่วนปัจจยัด้าน

ผลิตภณัฑ,์ราคา,ช่องทางการจดัจาํหน่าย,การส่งเสริมการตลาด,และพนกังานไม่มีผลต่อการซ้ือโดนทัยี่ห้อ Daddy 

Dough 
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ตารางที่ 5.ทศันคติของงผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัความถ่ีในการเลือกซ้ือโดนทัของ

ผูบ้ริโภคในเวลา 1 เดือน 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

ค่าระดบั

นยัสาํคญั B Std. Error Beta 

(ค่าคงท่ี) 

ผลิตภณัฑ ์

ราคา 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด 

พนกังาน 

ลกัษณะทางกายภาพ 

กระบวนการ 

3.013 .905   3.332 .001 

-.505 .307 -.139 -1.645 .101 

.088 .261 .028 .337 .737 

-.039 .254 -.012 -.155 .877 

-.198 .226 -.069 -.878 .381 

.564 .238 .195 2.367 .019 

.027 .200 .010 .136 .892 

-.022 .198 -.008 -.110 .913 

a. Dependent Variable: ความถ่ีในการเลือกซ้ือโดนทัของท่านภายในระยะเวลา 1 เดือน F=7.248, Sig.=0.000,R²=0.029 

        ปัจจยัทางการตลาดดา้นพนกังาน(t=-2.367, P-Value<0.05) มีผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือโดนทัของผูบ้ริโภค

ในเวลา 1 เดือน การบริการของพนักงานท่ีคล่องแคล่วรวดเร็วและการแนะนําโปรโมชั่นของพนักงานทําให้

ผูบ้ริโภคมาซ้ือสินคา้ท่ีร้านบ่อยข้ึน ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ,์ราคา,ช่องทางการจดัจาํหน่าย,การส่งเสริมการตลาด,

ลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการไม่มีผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือโดนทัของผูบ้ริโภคในเวลา 1 เดือน 

 

ตารางที่ 6.ทัศนคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัปริมาณการเลือกซ้ือโดนัทของ

ผูบ้ริโภคต่อคร้ัง 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

ค่าระดบั

นยัสาํคญั B Std. Error Beta 

(ค่าคงท่ี) 

ผลิตภณัฑ ์

ราคา 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด 

พนกังาน 

ลกัษณะทางกายภาพ 

กระบวนการ 

-1.171 1.678   -.698 .486 

.694 .569 .096 1.220 .223 

-.791 .485 -.124 -1.631 .104 

.337 .472 .053 .714 .476 

.930 .419 .162 2.217 .027 

.294 .442 .051 .665 .506 

-1.421 .371 -.251 -3.832 .000 

1.546 .367 .297 4.214 .000 

a. Dependent Variable: โดยทัว่ไปปริมาณในการเลือกซ้ือโดนทัของท่าน F=7.961, Sig.=0.000,R²=0.161 
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        ปัจจยัทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด(t=-2.217 P-Value<0.05),ดา้นลกัษณะทางกายภาพ(t=-3.832 P-

Value<0.05) และดา้นกระบวนการ(t=4.214 P-Value<0.05)มีผลต่อปริมาณการเลือกซ้ือโดนทัของผูบ้ริโภคต่อคร้ัง 

เน่ืองจากการจดัทาํโปรโมชัน่กบัการบริหารจดัการร้านท่ีดีอาจทาํใหใ้หผู้บ้ริโภคซ้ือโดนทัเพ่ิมมากข้ึน และผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่มกัจะซ้ือโดนทักลบัไปทานท่ีบา้นมากกวา่ทานในร้านส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ,์ราคา,ช่องทางการจดั

จาํหน่ายและพนกังานไม่มีผลต่อปริมาณการเลือกซ้ือโดนทัของผูบ้ริโภคต่อคร้ัง 
 

ตารางที่7.ทัศนคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการกับค่าใช้จ่ายในการซ้ือโดนัทของ

ผูบ้ริโภคต่อคร้ัง 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

ค่าระดบั

นยัสาํคญั B Std. Error Beta 

(ค่าคงท่ี) 

ผลิตภณัฑ ์

ราคา 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด 

พนกังาน 

ลกัษณะทางกายภาพ 

กระบวนการ 

-39.072 56.913   -.687 .493 

12.297 19.301 .053 .637 .525 

-16.045 16.443 -.079 -.976 .330 

14.673 15.989 .072 .918 .360 

31.987 14.222 .173 2.249 .025 

8.925 14.989 .048 .595 .552 

-16.284 12.576 -.090 -1.295 .196 

14.802 12.443 .088 1.190 .235 

a. Dependent Variable: โดยทัว่ไปค่าใชจ่้ายท่ีท่านใชใ้นการเลือกซ้ือโดนทั F=2.948, Sig.=0.005,R²=0.066 

  ปัจจยัทางการตลาดดา้นการส่งงเสริมการตลาด(t=-2.249, P-Value<0.05) มีผลต่อค่าใชจ่้ายในการซ้ือโดนทัของ

ผูบ้ริโภคต่อคร้ังเน่ืองจากการจดัทาํโปรชัน่ต่างๆใหมี้ความน่าสนใจสามารถช่วยดึงดูใหผู้บ้ริโภคซ้ือโดนทัเพ่ิมมาก

ข้ึน ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ,์ราคา,ช่องทางการจดัจาํหน่าย,พนกังาน,ลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการไม่มีผล

ต่อค่าใชจ่้ายในการซ้ือโดนทัของผูบ้ริโภคต่อคร้ัง  

      

 5.สรุปผลการศึกษา 

        ผลจากการศึกษากระประเมินนํ้ าหนกัความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ

กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือยี่หอ้โดนทัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลไดด้งัน้ี 

        1.ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัปัจจยั ทางดา้นการตลาดดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดคือ โดนทัตอ้งมีความสดใหม่อยู่

เสมอดา้นราคามากท่ีสุดคือ โดนทัท่ีมีความหลากหลายของระดบัราคาใหเ้ลือกและรสชาติของโดนทัเม่ือมีการปรับ

ลดราคาโดนทับ่อยๆ และความหลากหลายของระดบัราคาให้เลือก ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มากท่ีสุดคือร้าน

โดนทัท่ีมีทาํเลท่ีตั้ง ท่ีสามารถมองเห็นไดง่้ายดา้นการส่งเสริมการตลาด มากท่ีสุดคือร้านโดนทัร่วมกบัเครือข่าย

โทรศพัท ์ดา้นพนกังาน มากท่ีสุดคือการบริการของพนกังานร้านโดนทัท่ีมีความคล่องแคล่วรวดเร็วดา้นการสร้าง

และนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มากท่ีสุดคือกล่ินหอมของโดนทัเม่ือเดินผา่นร้าน  
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        2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือโดนทัในแต่ละยี่หอ้แตกต่างกนัคือปัจจยัดา้นราคามีผล

ต่อการเลือกซ้ือโดนทัยี่หอ้ Dunkin’Donut และ Krispy Kreme , ปัจจยัดา้นพนกังานมีผลต่อการเลือกซ้ือโดนทัยี่ห้อ 

Dunkin’Donut, ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพมีผลต่อการเลือกซ้ือโดนทัยี่ห้อ Mister Donut และ Daddy Dough 

และปัจจยัดา้นกระบวนการมีผลต่อการเลือกซ้ือโดนทัยี่หอ้ Mister Donut , Daddy Dough และ Krispy Kreme 

        3.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นพนักงานมีผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือโดนทัของผูบ้ริโภคในเวลา 1 

เดือน, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาด,ลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการมีผลต่อปริมาณ

ปริมาณการเลือกซ้ือโดนัทของผูบ้ริโภคต่อคร้ัง ,ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาดมีผลต่อ

ค่าใชจ่้ายค่าใชจ่้ายในการซ้ือโดนทัของผูบ้ริโภคต่อคร้ัง 

อภิปรายผล 

        1.ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการเลือกซ้ือโดนทัยี่ห้อ Dunkin’Donut และ Krispy Kreme ความสอดคลอ้งกบังาน    

ฐิตาภา พรหมสวาสด์ิ(2555) ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัเก่ียวกบัปัจจยัดส้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสมองของ1,008.86 ลา้นบาท/ปี ผูบ้ริโภคใหค้วามความสาํคญัในดา้นราคามาก

ท่ีสุด รองลงมาคือดา้นส่งเสริมการตลาด 

        2.ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพมีผลต่อการเลือกซ้ือโดนทัยี่หอ้ Mister Donut และ Daddy Dough ,ปัจจยัดา้น

กระบวนการมีผลต่อการเลือกซ้ือโดนัทยี่ห้อ Mister Donut , Daddy Dough และ Krispy Kreme และ, ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาด,ลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการมีผลต่อปริมาณปริมาณการเลือก

ซ้ือโดนทัของผูบ้ริโภคต่อคร้ัง , มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยักลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจเบอเกอร่ี ของ กนิษฐ์

กานต์  พรหมราษฎ์ (2555) ซ่ึง ปัจจยัท่ีมีความสําคญั 3 อนัดบัแรก คือ บรรยากาศก่อให้เกิดความสบายใจภายใน

ร้านเบเกอร่ีการจดัท่ีนัง่ภายในร้านดูสบายน่าสนใจทาํใหดึ้งดูดลูกคา้เขา้ร้าน ความเพียงพอของโต๊ะเกา้อ้ีท่ีใหบ้ริการ 

ทาํให้ลูกค้าไม่ต้องรอคิวนาน ผลิตภัณฑ์ท่ีขายควบกับเบเกอร่ีมีความน่าสนใจ พนักงานเอาใจในทุกขั้นตอน 

กระบวนการบริการมีความถูกตอ้ง ภาพลกัษณ์ของร้าน การบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย 

        3.ปัจจยัดา้นพนักงานมีผลต่อการเลือกซ้ือโดนัทยี่ห้อ Dunkin’Donut และความถ่ีในการเลือกซ้ือโดนัทของ

ผูบ้ริโภคในเวลา 1 เดือน มีความสอดคลอ้งกบัปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

กรุงเทพมหานครของ วิวศัน์ ใจตาบ(2556) ปัจจยัดา้นคุณภาพ การบริการของพนกังาน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบ

เกอร่ีมากท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1.ด้านพฤตกิรรมการเลือกซ้ือโดนัท 

        ผูป้ระกอบการร้านโดนัทต้องคาํนึงถึงปัจจัยความถ่ีในการเลือกซ้ือ และปริมาณการเลือกซ้ือโดนัทของ

ผูบ้ริโภคต่อคร้ัง โดยเนน้ฝึกอบรมให้พนกังานมีการบริการท่ีดีมีกระบวนการท่ีรวดเร็วถูกตอ้งแม่นยาํ ทาํใหลู้กคา้

เกิดความประทบัใจ ทาํใหรู้้สึกว่าอยากเขา้มาใชบ้ริการเป็นประจาํ เพ่ือกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้เพ่ิมมากข้ึน และ

อาจจะเนน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในดา้นการจบัคู่เป็นเซ็ตหรือลดราคาสินคา้เพ่ือดึงดูดให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้

เพ่ิมข้ึนทาํใหธุ้รกิจมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 

2.ร้าน Dunkin’Donut 
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      ผูป้ระกอบการควนรฝึกอบรมพนักงานมีควมรู้ความเข้าใจในกระบวนการทาํงาน ให้มีใจในการบริการให้

ความรู้และโปรโมชัน่ต่างๆใหพ้นกังานทราบเพ่ือแนะนาํขอ้มูลต่างๆใหก้บัผูบ้ริโภคให้เพ่ือสร้างความประทบั  ใน

การจดัทาํโปรโมชั่นผูบ้ริโภคให้ควมสําคญัในดานราคา อาจจะตอ้งเน้นจดัโปรโมชัน่ลดราคาสินคา้ เช่น WOW 

DAY , ซ้ือ 6 ฟรี 6 เป็นประจาํเพ่ือเป็นการกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้ 

3.ร้าน Mister Donut 

     ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัลกัษณะทางกาพและกระบวนการ ผูป้ระกอบการอาจจะเน้นการตกแต่งร้านให้ดู

โปร่งโล่งสบาย  ประดบัดว้ยไฟสีส้มเพ่ือทาํใหสิ้นคา้มีความน่าสนใจเพ่ิมข้ึน  การจดัท่ีนัง่ในร้านใหรู้้สึกเหมือนมา

นั่งพักผ่อน รวมถึงการบริการท่ีรวดเร็วมีความถูกต้องแม่นยาํการคุมการผลิตสินค้าให้มีความสะอาดดูน่า

รับประทาน ในทุกๆขั้นตอน เช่น การใส่โดนทัลงในกล่องความจะมีความระมดัระวงัเพ่ือป้องกนัการเสียหายและ

สร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ใหลู้กคา้รู้สึกวา่เหมือนทานโดนทัท่ีร้าน 

4.Krispy Kreme  

     Krispy Kreme เป็นโดนทัเกรดพรีเม่ียม ราคาค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง ถา้ทางผูป้ระกอบการมีการปรับลด

ราคาบ่อยๆ ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความไม่มัน่ใจในคุณภาพของสินคา้ทาํใหก้ารซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคลดลง นกัการ

ตลาดจะต้องจัดโปรโมชั่นท่ีมีความน่าสนใจทําให้ผูบ้ริโภครู้สึกว่าสินค้ายงัเป็นสินค้าท่ีดีมีคุณภาพ เช่น ออก

ผลิตภณัฑใ์หม่ คดัสรรวตัถุดิบท่ีดีกว่าเดิมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าใหก้บัสินคา้ เพ่ือรักษาระดบัของแบรนด ์เนน้กระบวนการ

การทาํงานของพนักงานให้มีความรวดเร็วและแม่นยาํ ลูกคา้จะได้ไม่เสียเวลาในการรอคิวเป็นการสร้างความ

ประทบัใจใหก้บัลูกคา้ 

5.ร้าน Daddy Dough 

     ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัลกัษณะทางกาพและกระบวนการ ผูป้ระกอบการอาจจะเน้นการตกแต่งร้านให้ดู

โปร่งโล่งสบาย  ประดบัดว้ยไฟสีส้มเพ่ือทาํใหสิ้นคา้มีความน่าสนใจเพ่ิมข้ึน  การจดัท่ีนัง่ในร้านใหรู้้สึกเหมือนมา

นั่งพักผ่อน รวมถึงการบริการท่ีรวดเร็วมีความถูกต้องแม่นยาํการคุมการผลิตสินค้าให้มีความสะอาดดูน่า

รับประทาน ในทุกๆขั้นตอน เช่น การใส่โดนัทลงในกล่องควรจะมีความระมดัระวงัเพ่ือป้องกนัการเสียหายและ

สร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ใหลู้กสึกวา่เหมือนทานโดนทัท่ีร้าน หรือเปิดเพลงเพ่ือสร้างบรรยากาศภายในร้าน

เพ่ือใหรู้้สึกเหมือนมานัง่พกัผ่อน พยายามสร้างเร่ืองราวใหก้บัธุรกิจเน่ืองจาก โดนทั Daddy Dough เนน้เป็นครัวเปิด

โชวก์ารผลิตใหก้บัลุกคา้ทาํลูกคา้เห็นถึงความสดใหม่ของสินคา้และมีกล่ินหอมน่ารับประทาน 
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การแบ่งกลุ่มตามระดบัความสําคญัด้านส่วนประสมการตลาดและพฤตกิรรม 

ของผู้ที่สนใจเช่าคอนโดมิเนียมในแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวทิ 

Cluster of rental condominium  parallel  with BTS sky train ( Sukhumvit line ) 

consumers on the  important  levels of the marketing mix and Consumer Behavior 

 

                 ปวริศา  ประจวบวนั1 สวรส ศรีสุตโต2 

                                                     Pawarisa  Prajuabwan and  Sawaros Srisutto 

       

     บทคัดย่อ 

 

     การศึกษางานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการ

เลือกเช่าคอนโดมิเนียม ซ่ึงได้จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือผูท่ี้สนใจเลือกเช่าคอนโดมิเนียมในแนว

รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขมุวิท ตั้งแต่สถานีสยาม ถึงสถานีอ่อนนุช จาํนวน  400 คน  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทาํการแบ่งส่วนตลาดโดยใชวิ้ธี  Cluster Analysis  และทาํการวิเคราะห์

ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มดว้ยวิธี  One Way  ANOVA ใช ้Chi-square  และ Correlation Analysis พบว่าผูบ้ริโภค

ใหร้ะดบัความสาํคญัดา้นส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการเลือกเช่าคอนโดมิเนียม แบ่งกลุ่มได ้3 กลุ่มดงัน้ี  

กลุ่มท่ี 1 เนน้ปลอดภยั  กลุ่มท่ี 2 คาํนึงถึงความคุม้ค่า  กลุ่มท่ี 3 เนน้ความสะดวกสบาย   

ความสาํคัญ: 1.การแบ่งกลุ่ม , 2.ระดับความสาํคัญ ,3.ปัจจัยส่วนประสมการตลาด , 4.พฤติกรรมการเลือกเช่า 

 

Abstract 

     The propose of the research is investigate of marketing mix study and choosing behavior for rental 

condominium.  A number of 400 questionnaires have been replied by people who interested to rent condominium 

locate parallel with BTS sky train Sukhumvit line ( from Saim to On-nut station ). The data have been analyzed 

by statistics in terms of the frequency, percentage, mean, and standard deviation. The statistics of Cluster analysis 

and  Analyze each  grouped of consumers by One way ANOVA and investigate the different groups by Chi-

square   and Correlation Analysis. The results shown that consumers could be segment into three groups. (1) 

Focusing on security (2 )Focusing on convenience (3) Focusing on Worthiness 

Keyworkd ; 1. Separate group type 2. Level of important 3. Market mix study  4. Rental behavior  
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1.บทนํา 

 

     กรุงเทพมหานครคือศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นแหล่งการประกอบธุรกิจท่ีสําคญั จึงเกิด

การยา้ยถ่ินฐานเพ่ือเขา้มาทาํงานและเพ่ือการศึกษาในเขตกรุงเทพฯเป็นจาํนวนมาก ทาํใหป้ระชากรมีความตอ้งการ

ดา้นท่ีอยูอ่าศยัเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงคอนโดมีเนียมเป็นท่ีอยูอ่าศยัท่ีนิยมของคนเมืองเน่ืองจากใชง้บประมาณตํ่ากว่าการซ้ือ

บา้น และสามารถเก็บเป็นสินทรัพยส่์วนตวัหรือซ้ือเพ่ือการลงทุนปล่อยเช่า อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัรูปแบบการใช้

ชีวิตแบบใหม่ท่ีเนน้ครอบครัวขนาดเลก็ มีพ้ืนท่ีพอเหมาะ  สะดวกต่อการเดินทาง   มีการดูแลจากส่วนกลาง มีส่ิง

อาํนวยความสะดวกครบครัน  ทาํใหก้ารเติบโตของตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครในปี 2559 ท่ีเปิดใหม่มี

ถึง 40,000 หน่อย ทาํใหซ้พัพลายเพ่ิมมากข้ึนรวมทั้งส้ิน 487,000 หน่วย  โดยซพัพลายท่ีมากท่ีสุดอนัดบัหน่ึงคือ เขต

พระโขนง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.2 แสดงภาพ ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร  ปี 2559 

ท่ีมา :  The Real Source of all things real estate ตลาดท่ีอยูอ่าศยั 2559 

 

      ดว้ยการเติบโตของตลาดคอนโดมิเนียมทาํให้ธุรกิจ การบริการฝากเช่า-ฝากขายคอนโดฯ มีบริษทัเปิดข้ึนใหม่

เป็นจาํนวนมากและเกิดการแข่งขนัในการใหบ้ริการท่ีสูง   ผูวิ้จยัไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัในการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูท่ี้

สนใจเช่าคอนโดมิเนียมโดยใช้ระดับความสําคัญด้านส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมของการเลือกเช่า

คอนโดมิเนียมเพ่ือต้องการทราบถึงความต้องการของผูท่ี้สนใจเช่าคอนโดมิเนียมในแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส สาย

สุขุมวิท  เพ่ือนาํมาวิเคราะห์และใชข้อ้มูลในการพฒันา ปรับเปล่ียน สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้ยอดขายโตข้ึน  

และเป็นแนวทางในการนาํเสนอโครงการหรือหอ้งชุด ใหเ้หมาะสมตามความตอ้งการของผูท่ี้สนใจเช่าแต่ละกลุ่ม 
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2.ทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัความต้องการเช่าคอนโดมเินียมเพ่ืออยู่อาศัยของผู้บริโภค 

     ท่ีอยู่อาศยัเป็นปัจจยัหน่ึงในปัจจยั 4  ท่ีมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ทฤษฎีของความคิดพ้ืนฐาน

ความตอ้งการของมนุษยมี์ 5 ขั้นตอนคือ (1) มีความตอ้งการทางดา้นร่างกายเพ่ือความอยู่รอดขั้นพ้ืนฐานท่ีสุด ไดแ้ก่ 

อาหาร นํ้ า เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยัและยารักษาโรค (2) ความตอ้งการความปลอดภยั มัน่คงในหนา้ท่ีการงานและ

ครอบครัว (3) ความตอ้งการดา้นความรัก อยากจะเป็นท่ียอมรับ ไดรั้บความรักความพึงพอใจจากผูอ่ื้น (4) ความ

ต้องการเกียรติยศช่ือเสียงท่ีจะได้รับการยกย่องจากสังคม (5) ความต้องการสมใจหวงั ท่ีจะให้ตนเองประสบ

ความสาํเร็จและสมหวงัในชีวิต   มาสโลว ์( 2545 ) 

2.2 แนวคิดการแบ่งส่วนการตลาด  (STP marketing)  

     คอทเลอร์ ฟิลิปส์ ( 2012 : 24 ) กล่าวถึง การนาํเสนอผลิตภณัฑสู่์ตลาดผูบ้ริโภค  ไม่สามารถนาํเสนอผลิตภณัฑท่ี์

มีความเหมาะสมหรือตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ในทุกตลาดได ้เน่ืองจากลูกคา้มีจาํนวนมาก มีถ่ินท่ีอยู่กระจดั

กระจาย และมีลักษณะความชอบ ความต้องการ และวิธีการปฏิบัติการซ้ือท่ีแตกต่างกัน  เพ่ือให้บรรลุถึง

วตัถุประสงคท์างการตลาดในการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั ซ่ึงความชอบ ความตอ้งการ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค

มีความหลากหลาย กลยทุธ์การตลาดตามเป้าหมาย จึงถูกนาํมาใช ้ซ่ึงหมายถึง การจดัผลิตภณัฑแ์ละส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีแตกต่างกนัเพ่ือสนองความตอ้งการของตลาด ในการจดัส่วนประสมทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัตลาด

เป้าหมายนั้นจาํเป็นตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ โดยอาศยัปัจจยัท่ีเก่ียวกบัผูบ้ริโภคหรือตลาดเป็น

พ้ืนฐานในการแบ่ง หลงัจากนั้นจึงกาํหนดตลาดเป้าหมาย ให้มีความสอดคลอ้งกบัความชอบ ความตอ้งการ และ

พฤติกรรมของตลาดท่ีเลือกเป็นเป้าหมายนั้น   

2.3  แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ( 2541 ) เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะได้ส่วนประสมการตลาด  

หรือ  7Ps  กาํหนดกลยุทธ์ซ่ึงประกอบดว้ย  (1) ดา้นผลิต ซ่ึงสนอง และมีความตอ้งการของมนุษยคื์อ  ผูข้ายตอ้ง

มอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน ์(2) ดา้นราคา ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า  ของบริการกบั

ราคาของบริการนั้น (3)  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการนาํเสนอ

บริการใหแ้ก่ลูกคา้  (4) ดา้นส่งเสริมการตลาด เคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ชบ้ริการ มีวตัถุประสงคแ์จง้

ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรม  (5) ดา้นบุคคล อาศยัการคดัเลือก  การฝึกอบรม  การจูงใจ  เพ่ือ ให้

สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได ้(6) ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ  โดยพยายามสร้าง

คุณภาพโดยรวม  ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการ (7) ดา้นกระบวนการ กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ

ระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ  ท่ีนาํเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้ง

รวดเร็ว 

2.4  การวเิคราะห์ลูกค้า  

      นภวรรณ  คณานุรักษ ์( 2555,หนา้ 87 – 95 ) ลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายจะมีคาํถาม

ท่ีช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 5WS และ 1H ประกอบดว้ย (1) ใครคือลูกคา้  (2) ลูกคา้ซ้ืออะไร  (3) 

ลูกคา้เลือกอยา่งไร   (4) ลูกคา้เลือกผลิตภณัฑเ์พราะเหตุผลใด  (5) ลูกคา้ซ้ือ ท่ีไหน   (6)  ลูกคา้ซ้ือเม่ือใด   
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2.5 แนวคิดเกีย่วกบัการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค  

     อดุลย ์จาตุรงคกุล (2549 : 127) ไดแ้บ่งกระบวนการออกเป็น 5 ขั้นตอน (1)การรับรู้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค

เกิดจากส่ิงกระตุน้ภายในและภายนอก (2) การคน้หาขอ้มูลเพ่ือตอบสนองความตอ้งของตนเอง (3) พฤติกรรมการ

ประเมินเพ่ือพิจารณาทางเลือก โดยใชวิ้ธีการท่ีนิยมคือ ผลิตภณัฑท่ี์ดีท่ีสุด ยอมรับมากท่ีสุด มีคุณภาพมากท่ีสุด มี

คุณสมบติัมากท่ีสุด (4) การตดัสินใจซ้ือ  จะเลือกในส่ิงท่ีชอบมากท่ีสุด โดยพิจารณาจาก ทศันคติของบุคคลอ่ืน 

ประโยชนท่ี์จะไดรั้บ การบริการจากพนกังานขาย (5) ความรู้สึกหลงัการซ้ือและไดท้ดลองใช ้

  

3.วธีิการศึกษา  

 

     ประชากร  คือ   ผูท่ี้เขา้มาติดต่อขอเช่าคอนโดมิเนียมในแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขมุวิท ท่ีอยูใ่กลก้บัสถานนีไม่

เกิน 500 เมตร  ตั้งแต่สถานีสยาม ถึง สถานีอ่อนนุช รวม 10  สถานี และทาํการสุ่มตวัอย่างโดยการจบัฉลากเลือก

จาํนวนทั้งส้ิน 15 โครงการไดแ้ก่ (1) โครงการโนเบิล รีวิล (2) โครงการไอดีโอ เวิร์ฟ สุขุมวิท (3) โครงการเดอะ 

ลิงค์ สุขุมวิท 50 (4) โครงการไดมอนด์ สุขุมวิท (5) โครงการเดอะ เบส สุขุมวิท 77 (6) โครงการคลาส หลงัสวน  

(7) โครงการไฮด ์สุขุมวิท 13 (8) โครงการโนเบิลรีมิกซ์ (9)โครงการไอดีโอ มอร์ฟ 38 (10) โครงการริธ่ึม สุขุมวิท

42 (11) โครงการ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท (12) โครงการโหมด สุขุมวิท 61 (13)  โครงการ 59 เฮอร์ริเทจ (14) 

โครงการ มิลเลนเนียม เรสซิเดนซ์ (15) โครงการ ฟิฟต้ี ฟิฟท ์ทาวเวอร์ 

     กลุ่มตวัอย่าง  ผูท่ี้สนใจเช่าคอนโดมิเนียมในแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขมุวิท  อายรุะหวา่ง 15-60 ปี ทั้งเพศหญิง

และเพศชาย ซ่ึงในการศึกษาในคร้ังน้ีไม่สามารถทราบจาํนวนประชากรได ้ จึงใชสู้ตร ไม่ทราบจาํนวนประชากร 

(Ken Black, 2010 : 434 - 435) ระดบัความเช่ือมัน่95% สดัส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05  ซ่ึงไดจ้าํนวนกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ี  384 คน  เพ่ือความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัจึงเพ่ิมขนาดกลุ่มตวัอยา่งเป็น 

400 ตวัอยา่ง 

     การเกบ็รวบรวมข้อมูล  สุ่มกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน จากผูท่ี้เขา้มาสอบถามเช่าคอนโดในแนวรถไฟฟ้าบีที

เอส สายสุขมุวิทจากโครงการท่ีสุ่มจากการจบัฉลาก จาํนวน 15 โครงการ ตั้งแต่สถานีสยาม ถึง สถานีอ่อนนุช โดย

ดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 – 25 มกราคม 2560  ช่วงเวลา 09:00 – 18:00 น. 

     การวเิคราะห์ข้อมูล   ดว้ยการแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   มาวิเคราะห์และ แบ่งส่วนตลาด

โดยใช ้Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis  วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละส่วนตลาดโดยใชวิ้ธี One 

Way Anova และ วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มและปัจจยัส่วนบุคคลโดยใช ้ Chi-Square test  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย  

  

จากจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 400 คน พบว่า ผูท่ี้สนใจเช่าคอนโดมิเนียมเป็นเพศหญิงร้อยละ 62.50  เพศชาย ร้อย

ละ 37.50   ผูท่ี้สนใจเช่าคอนโดส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 26-35 ปี ร้อยละ 45.80   ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดบั

ปริญญาตรี ร้อยละ 52.80  มีอาชีพเจา้ของกิจการ ร้อย 33   และมีรายไดเ้ฉล่ียมากท่ีสุด คือ 40,001-60,000  ร้อยละ 47  
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ตารางที่ 4.1 แสดงลาํดบัการยบุรวมกลุ่มผูท่ี้สนใจเช่าคอนโดมิเนียมในแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส  สายสุขมุวิท 
 

จาํนวน Cluster ความแตกต่างของ Cluster ก่อนการยุบ

รวม (Coefficient) 

%ความแตกต่างก่อนการยุบรวมในลาํดบั

ถัดไปเทียบกบัในลาํดบัปัจจุบัน 

7 387.5252531 2.2% 

6 392.5802495 2.1% 

5 423.6262789 2.3% 

4 536.7104881 2.3% 

3 646.6178646 3.3% 

2 1581.840608 7.9% 

1   
 

     จากตารางการแบ่งกลุ่ม Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical (Ward's Method)  สามารถประเมินค่าความแตกต่าง

ของ Coeficients ในการยุบรวมการแบ่งกลุ่มท่ีเหมาะสมท่ีสุด  ท่ีลาํดบั 2 กลุ่ม และ 3 กลุ่ม ตามลาํดบั ดงันั้นในการ

วิจยัคร้ังน้ีสามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ย 

     จากการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี Hierachical ( Ward’s Method ) สามารถประเมินค่าความแตกต่างของ 

Coefficients ในการยุบรวมในลาํดบัการแบ่งกลุ่มท่ีเหมาะสมท่ีสุดอยู่ท่ีลาํกบั 2 กลุ่ม และ 3 กลุ่ม ตามลาํดบั ดงันั้น

ในการวิจยัคร้ังน้ีสามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีไดอ้อกเป็นทั้งหมด 3 กลุ่มยอ่ย  
 

ตารางที่ 4.2  แสดงค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างของกลุ่มแต่ละกลุ่มยอ่ยตามระดบัความสาํคญัดา้นผลิตภณัฑ ์ 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ประเดน็คาํถาม  

กลุ่มเนน้

ความ

ปลอดภยั 

กลุ่มเนน้

ความ

สะดวกสบาย 

กลุ่ม

คาํนึงถึง

ความคุม้ค่า F Sig. 

  ( 195 คน )  ( 66 คน) ( 139 คน)     

1. ท่ีจอดรถเพียงพอ 1 หอ้งสามารถจอดได ้1 คนั 4.32 3.44 4.11 36.35 0.00 

2.ช่ือเสียงเจา้ของโครงการ 3.63 2.98 3.32 8.31 0.00 

3.มีร้านอาหารใน คอนโดมิเนียม 4.28 4.35 3.86 8.30 0.00 

4.วสัดุท่ีใชใ้นการตกแต่งภายในหอ้งเช่าท่ีมีความ

ทนัสมยั 
3.82 4.23 3.61 6.59 0.00 

5.มีร้านบริการซกัรีด ในคอนโดมิเนียม 4.08 3.70 3.76 3.94 0.02 

6.มีฟิตเนส 3.35 3.79 3.32 3.76 0.02 

7.หอ้งชุดท่ีมีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าพร้อมครบถว้น 4.25 4.14 4.47 3.17 0.04 

8.ขนาดของหอ้งนอนเป็นอนัดบัแรก 3.67 3.44 3.83 2.73 0.06 
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ตารางที่ 4.2   (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ประเดน็คาํถาม  

กลุ่มเนน้

ความ

ปลอดภยั 

กลุ่มเนน้

ความ

สะดวกสบาย 

กลุ่ม

คาํนึงถึง

ความคุม้ค่า F Sig. 

9.ขนาดของหอ้งท่ีเหมาะสม ควรมีขนาด 40 ตรม. 3.34 3.62 3.20 2.70 0.06 

10.ท่านใหค้วามสาํคญักบัฮวงจุย้ของหอ้ง 3.67 3.47 3.35 2.65 0.07 

11.หอ้งชุดท่ีมีเฟอร์นิเจอร์ครบถว้น 3.88 3.83 3.61 2.22 0.11 

12.โครงสร้างอาคารท่ีทนทาน 3.88 3.63 3.94 1.75 0.17 

13.มีช่างอาคาร สแตนบาย 24 ชัว่โมง 3.58 3.77 3.53 0.84 0.43 

14.มีสระวา่ยนํ้า 3.31 3.32 3.28 0.02 0.97 

 

     จากตารางท่ี 4.2 พบความแตกต่างของแต่ละกลุ่มย่อยท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ พบประเด็น

คาํถามท่ีมีค่า Sig นอ้ยกว่า 0.05 จาํนวน 9 ขอ้ จากประเด็นคาํถามจาํนวน 14 ขอ้ ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยกลุ่มเนน้ความปลอดภยั  ใหค้วามสาํคญักบัท่ีจอดรถท่ีเพียงพอมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั  4.32  , 

กลุ่มเนน้ความสะดวกสบายให้ความสาํคญัดา้น การมีร้านอาหารภายในคอนโดมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.350  และ

กลุ่มคาํนึงถึงความคุม้ค่าใหค้วามสาํคญัหอ้งชุดท่ีมีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าพร้อมครบถว้นมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.47   
 

 ตารางที่ 4.3  แสดงค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างของกลุ่มแต่ละกลุ่มยอ่ยตามระดบัความสาํคญัดา้นราคา 
 

ปัจจยัดา้นราคา (Price) 

ประเดน็คาํถาม 
กลุ่มเนน้ความ

ปลอดภยั 

กลุ่มเนน้

ความ

สะดวกสบาย 

กลุ่ม

คาํนึงถึง

ความคุม้ค่า 

F Sig. 

  ( 195 คน )  ( 66 คน) ( 139 คน)     

เง่ือนไขจ่ายค่าเช่าโดยผา่นการโอนเงิน 1.98 2.89 2.04 21.99 0.00 

การวางเงินมดัจาํเพ่ือเป็นการจองหอ้ง 2.16 1.98 2.19 6.71 0.00 

สญัญาเช่าระยะยาวไดร้าคาเช่าท่ีถูกกวา่

การทาํสญัญาระยะสั้น 
2.05 2.74 2.11 5.66 0.00 

เง่ือนไขการชาํระเงินผา่นบตัรเครดิต 2.44 2.27 2.21 5.08 0.01 

มีการวางเงินประกนัล่วงหนา้ 2 เดือน 2.95 3.32 3.14 3.02 0.05 
        

     จากตารางท่ี 4.3 พบความแตกต่างของแต่ละกลุ่มยอ่ยท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นราคา  พบประเด็นคาํถาม

ท่ีมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 จาํนวน 5 ขอ้ จากประเด็นคาํถามจาํนวน 5 ขอ้ ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 โดยกลุ่มเนน้ความปลอดภยั, กลุ่มเนน้ความสะดวกสบาย และกลุ่มคาํนึงถึงความคุม้ค่าให้ความสําคญั

ดา้นการวางเงินประกนัล่วงหนา้ 2 เดือน โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 2.95 ,3.32 และ 3.14 ตามลาํดบั  
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ตารางที่ 4. 4  แสดงค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างของกลุ่มแต่ละกลุ่มยอ่ยตามระดบัความสาํคญัดา้นการจดัจาํหน่าย 
 

ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) 

ประเดน็คาํถาม  

กลุ่มเนน้ความ

ปลอดภยั 

กลุ่มเนน้

ความ

สะดวกสบาย 

กลุ่ม

คาํนึงถึง

ความคุม้ค่า F Sig. 

  ( 195 คน )  ( 66 คน) ( 139 คน)     

ตั้งอยูใ่กลส้ถานท่ีทาํงาน 4.63 4.48 3.69 80.27 0.00 

มีรถบริการรับส่งไปยงัสถานีรถไฟฟ้า 4.75 4.38 3.82 72.84 0.00 

คอนโดใกลก้บั 7-Eleven 4.35 4.42 3.74 24.91 0.00 

      

     จากตารางท่ี 4.4 พบความแตกต่างของแต่ละกลุ่มยอ่ยท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นการจดัจาํหน่าย  พบประเด็น

คาํถามท่ีมีค่า Sig นอ้ยกว่า 0.05 จาํนวน 3 ขอ้ จากประเด็นคาํถามจาํนวน 3 ขอ้ ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 โดยกลุ่มเนน้ความปลอดภยั ให้ความสาํคญัดา้นบริการรับส่งไปยงัสถานีรถไฟฟ้า โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด

เท่ากบั 4.75  กลุ่มเนน้ความสะดวกสบาย ใหค้วามสาํคญักบัคอนโดใชเ้ช่าท่ีตั้งอยู่ใกลส้ถานท่ีทาํงานมีค่าเฉล่ียสูงสุด

เท่ากบั  4.48 และกลุ่มคาํนึงถึงความคุม้ค่า  ใหค้วามสาํคญัดา้นบริการรับส่งไปยงัสถานีรถไฟฟ้า โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด

เท่ากบั 3.82  
 

ตารางที่ 4.5  แสดงค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างของกลุ่มแต่ละกลุ่มย่อยตามระดบัความสําคญัดา้นการสร้างและ

นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
 

ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ( Physical Evidence) 

ประเดน็คาํถาม  

กลุ่มเนน้ความ

ปลอดภยั 

กลุ่มเนน้

ความ

สะดวกสบาย 

กลุ่ม

คาํนึงถึง

ความคุม้ค่า F Sig. 

  ( 195 คน )  ( 66 คน) ( 139 คน)     

มีการจดัการความสะอาดอยา่งมีระเบียบ 4.71 4.58 3.50 137.06 0.00 

มีระบบรักษาความปลอดภยัดว้ย

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
4.77 4.39 3.65 98.79 0.00 

ใชคี้ยก์าร์ดในการเขา้-ออกโครงการ 4.69 4.36 3.58 96.93 0.00 

ตรวจสอบความพร้อมของหอ้งเช่าก่อนท่ี

จะเซ็นตส์ญัญาเช่า 
4.90 4.79 3.87 94.11 0.00 

มี Lobby ไวค้อยตอนรับแขกท่ีมาพบ 4.45 4.56 3.40 93.86 0.00 
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     จากตารางท่ี 4. 5 พบความแตกต่างของแต่ละกลุ่มย่อยท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดด้านการสร้างและนําเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ พบประเด็นคาํถามท่ีมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 จาํนวน 5 ขอ้ จากประเด็นคาํถามจาํนวน 5 ข้อ ท่ี

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   โดย กลุ่มเน้นความปลอดภยั , กลุ่มเน้นความสะดวกสบาย  และ 

กลุ่มคาํนึงถึงความคุม้ค่า ใหค้วามสําคญักบัการตรวจสอบความพร้อมของหอ้งเช่าก่อนท่ีจะเซ็นตส์ัญญาเช่าเหมือนกนั 

โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.90 , 4.79 และ 3.87 ตามลาํดบั   
 

ตารางที่ 4.6  แสดงค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างของกลุ่มแต่ละกลุ่มย่อยตามระดบัความสาํคญัดา้นบุคลากร 
  

ปัจจยัดา้นบุคลากร (People) 

ประเดน็คาํถาม 
กลุ่มเนน้ความ

ปลอดภยั 

กลุ่มเนน้

ความ

สะดวกสบาย 

กลุ่ม

คาํนึงถึง

ความคุม้ค่า 

F Sig. 

  ( 195 คน )  ( 66 คน) ( 139 คน)     

มีพนกังานมีอธัยาศยัดี 4.55 4.42 3.46 87.69 0.00 

ไดรั้บการเอาใจใส่จากพนกังาน 4.67 4.36 3.59 83.70 0.00 

พนกังานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 4.66 4.42 3.72 73.49 0.00 

พนกังานมีความซ่ือสตัย ์สุจริต 4.54 4.55 3.82 44.66 0.00 

สามารถติดต่อพนกังานไดส้ะดวกรวดเร็ว 3.37 3.92 3.35 3.64 0.08 
        

     จากตารางท่ี 4. 6 พบความแตกต่างของแต่ละกลุ่มยอ่ยท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากรพบ ประเด็นคาํถาม

ท่ีมีค่า Sig นอ้ยกว่า 0.05 จาํนวน 5 ขอ้ จากประเด็นคาํถามจาํนวน 5 ขอ้ ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05   โดย กลุ่มเน้นความปลอดภยัให้ความสําคญัพนักงานท่ีแต่งกายสุภาพเรียบร้อยโดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.65  

กลุ่มเน้นความสะดวกสบาย  และ กลุ่มคาํนึงถึงความคุม้ค่า ให้ความสําคญักบัพนักงานมีความซ่ือสัตย ์สุจริต โดยมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.55 และ 3.82 ตามลาํดบั   
 

ตารางที่ 4.7  แสดงค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างของกลุ่มแต่ละกลุ่มย่อยตามระดบัความสาํคญัดา้นส่งเสริมการตลาด 
 

ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ประเดน็คาํถาม 
กลุ่มเนน้ความ

ปลอดภยั 

กลุ่มเนน้

ความ

สะดวกสบาย 

กลุ่ม

คาํนึงถึง

ความคุม้ค่า 

F Sig. 

  ( 195 คน )  ( 66 คน) ( 139 คน)     

ท่านใหค้วามสาํคญักบัการไดรั้บข่าวสาร 

ขอ้มูลการเช่าคอนโดทาง  SMS 
2.58 2.95 2.56 3.68 0.03 

การเช่าคอนโดท่ีมีบู๊ทตามศูนยก์ารคา้

เพ่ือใหข้อ้มูลการขายโดยตรง 
2.81 3.03 2.84 0.93 0.39 
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างของกลุ่มแต่ละกลุ่มย่อยตามระดบัความสาํคญัดา้นส่งเสริมการตลาด(ต่อ) 
 

ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ประเดน็คาํถาม  

กลุ่มเนน้ความ

ปลอดภยั 

กลุ่มเนน้

ความ

สะดวกสบาย 

กลุ่ม

คาํนึงถึง

ความคุม้ค่า F Sig. 

  ( 195 คน )  ( 66 คน) ( 139 คน)     

มีบริการทาํความสะอาดฟรีทุกๆ เดือน 4.28 4.21 4.33 0.28 0.76 

คอนโดท่ีมีการประชาสมัพนัธ์ผา่นทาง

website ของโครงการท่ีท่านสนใจเช่า 
3.28 3.05 2.80 0.87 0.35 

ท่ีมีบริการจ่ายค่านํ้าค่าไฟใหก้บัผูเ้ช่า 2.16 1.98 2.19 6.71 0.00 
 

       จากตารางท่ี 4.7 พบความแตกต่างของแต่ละกลุ่มย่อยท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาดพบ 

ประเด็นคําถามท่ีมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 จาํนวน 2 ข้อ จากประเด็นคาํถามจํานวน 5 ข้อ ท่ีแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   โดย กลุ่มเนน้ความปลอดภยั กลุ่มเนน้ความสะดวกสบาย  และ กลุ่มคาํนึงถึงความ

คุม้ค่า ให้ความสําคญักบัการไดรั้บข่าวสาร ขอ้มูลการเช่าคอนโดทาง SMS เหมือนกนั โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 

2.58 , 2.95  และ 2.56 ตามลาํดบั   
 

ตารางที่ 4.8  แสดงค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างของกลุ่มแต่ละกลุ่มยอ่ยตามระดบัความสาํคญัดา้นกระบวนการ 
 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) 

ประเดน็คาํถาม  

กลุ่มเนน้ความ

ปลอดภยั 

กลุ่มเนน้

ความ

สะดวกสบาย 

กลุ่ม

คาํนึงถึง

ความคุม้ค่า F Sig. 

  ( 195 คน )  ( 66 คน) ( 139 คน)     

การเช่าคอนโดท่ีใชส้ญัญาเช่าท่ีมี

มาตรฐานท่ีมีการยอมรับทางกฎหมาย 
3.02 4.42 3.06 28.80 0.00 

การเช่าคอนโดท่ีมีการตรวจสอบความ

พร้อมของหอ้งเช่าท่ีจะเซ็นตส์ัญญาเช่า 
3.81 3.88 3.86 0.23 0.80 

มีพนกังานเขา้มาตรวจสภาพเรียบร้อยของ

หอ้งเช่าขณะท่ีท่านยงัพกัอาศยัอยู ่
3.32 4.42 3.33 18.03 0.00 

การเซ็นตส์ญัญาเช่าท่ีตอ้งมีพยานเซ็นต์

รับทราบทั้ง 2 ฝ่าย 
3.61 3.89 3.92 2.60 0.07 

 

       จากตารางท่ี 4.8 พบความแตกต่างของแต่ละกลุ่มย่อยท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการ พบประเด็น

คาํถามท่ีมีค่า Sig นอ้ยกว่า 0.05 จาํนวน 2 ขอ้ จากประเด็นคาํถามจาํนวน 4 ขอ้ ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั 0.05 โดย กลุ่มเนน้ความปลอดภยัให้ความสําคญักบัสัญญาเช่าท่ีมีมาตรฐานท่ีมีการยอมรับทางกฎหมายโดยมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.42 กลุ่มเนน้ความสะดวกสบาย  และ กลุ่มคาํนึงถึงความคุม้ค่า ใหค้วามสาํคญักบัการมีพนกังาน

เขา้มาตรวจสภาพเรียบร้อยของหอ้งเช่าขณะท่ีท่านยงัพกัอาศยัอยู ่โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.42 และ 3.33  ตามลาํดบั   
 

ตารางที่ 4.9  แสดงค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างของกลุ่มแต่ละกลุ่มย่อยตามระดบัความสาํคญัดา้นพฤติกรรมการ

เลือกเช่าคอนโดมิเนียม 
 

ดา้นพฤติกรรมการเลือกเช่าคอนโดมิเนียม 

ประเดน็คาํถาม  

กลุ่มเนน้

ความ

ปลอดภยั 

กลุ่มเนน้

ความ

สะดวกสบาย 

กลุ่ม

คาํนึงถึง

ความคุม้ค่า F Sig. 

  ( 195 คน )  ( 66 คน) ( 139 คน)     

เพ่ือใชสิ้ทธิท่ีจอดรถท่ีใกลก้บัรถไฟฟ้า 2.33 4.32 2.47 84.65 0.00 

หาขอ้มูลคอนโดจากgoogle เป็นอนัดบัแรก 2.73 3.79 2.67 48.71 0.00 

เพ่ือตอ้งการใชส่ิ้งอาํนวยความสะดวกภายใน

คอนโดมิเนียม 2.81 3.77 2.81 37.07 0.00 

เพ่ือใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยั 2.85 4.05 2.67 32.10 0.00 

ทราบขอ้มูลทางส่ือโฆษณา Facebook มากท่ีสุด 2.88 4.00 2.55 28.17 0.00 

ตดัสินใจเช่าคอนโด เม่ือไดช้มหอ้งจริง 3.85 4.74 3.32 22.40 0.00 

ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมร่วมกบับุคคลใน

ครอบครัว 4.67 4.14 4.44 11.96 0.00 

ทาํการนดัหมายพนกังานขายล่วงหนา้ก่อนเขา้

ชมคอนโด 4.41 3.77 4.35 11.83 0.00 

เปรียบเทียบคอนโดบริเวณใกลเ้คียงอยา่งนอ้ย 3 

คอนโด 3.70 4.48 3.51 11.51 0.00 

ติดต่อเจา้หนา้ท่ีทางโทรศพัท ์ 3.30 4.03 3.36 11.04 0.00 

ทาํเลใกลท่ี้ทาํงานเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุด 4.41 4.30 4.22 2.32 0.10 

ไดรั้บขอ้มูลอยา่งละเอียดทาํใหต้ดัสินใจเลือก

เช่าคอนโดเร็วข้ึน 4.58 4.45 4.50 1.17 0.31 
 

       จากตารางท่ี 4.9  พบความแตกต่างของแต่ละกลุ่มย่อยท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดด้านพฤติกรรมการเลือกเช่า

คอนโดมิเนียม พบ ประเด็นคาํถามท่ีมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 จาํนวน 10 ขอ้ จากประเด็นคาํถามจาํนวน 12 ขอ้ ท่ีแตกต่าง

กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยกลุ่มเนน้ความปลอดภยัและกลุ่มคาํนึงถึงความปลอดภยั ใหค้วามสาํคญักบั

การตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมร่วมกบับุคคลในครอบครัว โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.67 และ 4.44 ตามลาํดบั   กลุ่ม

เนน้ความสะดวกสบาย  ใหค้วามสาํคญักบัการตดัสินใจเช่าคอนโด เม่ือไดช้มหอ้งจริง โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.74     
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ตารางที่  4.10  สรุปประเด็นคําถามในด้านส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการเลือกเช่าคอนโดมิเนียม ในแนว

รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวทิ ของแต่ละกลุ่มที่ให้ความสําคัญมากที่สุด 5 ลาํดบั 
 

ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาด 7Ps 

กลุ่มเนน้ความปลอดภยั กลุ่มเนน้ความสะดวกสบาย กลุ่มคาํนึงถึงความคุม้ค่า 

ท่านใหค้วามสาํคญักบัการเช่า

คอนโดท่ีมีการตรวจสอบความพร้อม 

ท่านใหค้วามสาํคญักบัการเช่าคอนโด

ท่ีมีการตรวจสอบความพร้อม             

ท่านใหค้วามสาํคญักบัหอ้งชุดท่ีมี

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าพร้อม 

ท่านใหค้วามสาํคญักบัการเช่าคอนโดท่ี

มีการโฆษณาผา่น facebook,line 

ท่านใหค้วามสาํคญักบัการเช่าคอนโด

ท่ีมีการโฆษณาผา่น facebook,line  k               

ท่านใหค้วามสาํคญักบัการเช่าคอนโด

ท่ีมีบริการทาํความสะอาดฟรีทุก  ๆ

เดือน 

ท่านใหค้วามสาํคญักบัการเช่าคอนโด 

ท่ีมีระบบรักษาความปลอดภยั 

ท่านใหค้วามสาํคญักบัการเช่าคอนโดท่ีมี

การจดัการความสะอาดอยา่งมีระเบียบ 

ท่านใหค้วามสาํคญักบัท่ีจอดรถ

เพียงพอ 1 หอ้งสามารถจอดได ้1 คนั 

ท่านใหค้วามสาํคญักบัการเช่าคอนโด  

ท่ีมีรถบริการรับส่งไปยงัสถานีรถไฟฟ้า 

ท่านใหค้วามสาํคญักบัการเช่าคอนโด

ท่ีมี Lobby ไวค้อยตอนรับแขกท่ีมาพบ 

ท่านใหค้วามสาํคญักบัการเช่าคอนโด

ท่ีมีโครงสร้างอาคารท่ีทนทาน 

ท่านใหค้วามสาํคญักบัการเช่าคอนโด 

ท่ีมีการจดัการความสะอาดอยา่งมี

ระเบียบ 

ท่านใหค้วามสาํคญักบัการเช่าคอนโด 

ท่ีพนกังานมีความซ่ือสตัย ์สุจริต 

ท่านใหค้วามสาํคญักบัการเซ็นต์

สญัญาเช่าท่ีตอ้งมีพยานเซ็นตท์ั้ง 2 

ฝ่าย 

ปัจจยัด้านพฤตกิรรม 

ในการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมคน

ท่ีตดัสินใจร่วมกบัท่านคือบุคคลใน

ครอบครัว 

ท่านจะตดัสินใจเช่าคอนโดนั้นๆ เม่ือ

ท่านไดช้มหอ้งจริงเท่านั้น  

พนกังานขายท่ีใหข้อ้มูลกบัท่านดว้ย

ความละเอียดทาํใหท่้าตดัสินใจเลือก

เช่าคอนโดเร็วข้ึน 

พนกังานขายท่ีใหข้อ้มูลกบัท่านดว้ย

ความละเอียดทาํใหท่้านตดัสินใจ

เลือกเช่าคอนโดเร็วข้ึน 

เม่ือท่านจะเช่าคอนโด ท่านจะ

เปรียบเทียบคอนโดบริเวณใกลเ้คียง

อยา่งนอ้ย 3 คอนโด 

ในการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมคน

ท่ีตดัสินใจร่วมกบัท่านคือบุคคลใน

ครอบครัว 

ทาํเลใกลท่ี้ทาํงานเป็นปัจจยัสาํคญั

ท่ีสุดท่ีทาํใหท่้านเลือกเช่า

คอนโดมิเนียม 

10.)พนกังานขายท่ีใหข้อ้มูลกบัท่าน

ดว้ยความละเอียดทาํใหท่้านตดัสินใจ

เลือกเช่าคอนโดเร็วข้ึน 

ท่านจะทาํการนดัหมายพนกังานขาย

ล่วงหนา้ก่อนเขา้ไปชมคอนโดใหเ้ช่า 

ท่านจะทาํการนดัหมายพนกังานขาย

ล่วงหนา้ก่อนเขา้ไปชมคอนโดใหเ้ช่า 

ท่านเช่าคอนโดมิเนียมเพ่ือใชสิ้ทธิท่ี

จอดรถท่ีใกลก้บัรถไฟฟ้า 

ทาํเลใกลท่ี้ทาํงานเป็นปัจจยัสาํคญั

ท่ีสุดท่ีทาํใหท่้านเลือกเช่า

คอนโดมิเนียม      I;b               

ท่านจะตดัสินใจเช่าคอนโดนั้นๆ เม่ือ

ท่านไดช้มหอ้งจริงเท่านั้น 

ทาํเลใกลท่ี้ทาํงานเป็นปัจจยัสาํคญั

ท่ีสุดท่ีทาํใหท่้านเลือกเช่าคอนโด 

เม่ือท่านจะเช่าคอนโด ท่านจะ

เปรียบเทียบคอนโดนอ้ย 3 คอนโด 
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5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

 

     จากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถแบ่งกลุ่มผูท่ี้สนใจเช่าคอนโดมิเนียมในแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขมุวิทไดเ้ป็น 3 

กลุ่ม ตามระดบัความสาํคญัของส่วนประสมการตลาด และ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงมีความแตกต่างกนั   จึงสามารถ

สรุปกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดด้งัน้ี  

         กลุ่มที่1   กลุ่มเน้นความปลอดภัย  เป็นกลุ่มผูท่ี้สนใจเช่าคอนโดซ่ึงใหค้วามสาํคญัดา้นกายภาพของคอนโดให้

เช่า เป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการตดัสินใจเลือกเช่าคอนโดมิเนียม ในแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท  ดงันั้นความ

ตอ้งการของผูท่ี้สนใจเลือกเช่าคอนโดมิเนียม ตอ้งมีการตรวจสอบความพร้อมของหอ้งเช่าก่อนการเซ็นตส์ัญญาเช่า 

และโครงการตอ้งมีระบบรักษาความปลอดภยั ใช้คียก์าร์ดเขา้-ออกโครงการ  มีการดูแลความสะอาดอย่างเป็น

ระเบียบ และผูท่ี้สนใจเลือกเช่าคอนโดมิเนียม กลุ่มน้ีจะตอ้งไดรั้บการดูแล เอาใจใส่ จากพนักงานเป็นอย่างดี  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของสิทธิพงษ ์  ไสยวงศ์ (2550) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกเช่า

หอ้งชุดของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ท่ีพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ

การเลือกเช่าหอ้งชุดของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ปัจจยัดา้นการสร้างลกัษณะทางกายภาพ 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  และเป็นกลุ่มท่ีมีการตดัสินใจร่วมกบัครอบครัว   

        กลุ่มที่ 2  กลุ่มเน้นความสะดวกสบาย  กลุ่มผูส้นใจเลือกเช่าคอนโดมิเนียมกลุ่มน้ี มีความตอ้งการท่ีค่อนขา้ง

สมบูรณ์แบบ ทั้งดา้นกายภาพ การรักษาความปลอดภยัของโครงการ รวมไปถึงการส่งเสริมการตลาดผ่าน Social  

ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยั ของ สิทธิพงษ ์  ไสยวงศ์ (2550) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกเช่า

หอ้งชุดของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ท่ีพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ

การเลือกเช่าห้องชุดของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด   และกลุ่มการตดัสินใจดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นผูส้นใจเลือกเช่าคอนโดมิเนียมกลุ่มน้ี มีการหาขอ้มูลใน

การเช่าทางดา้น Google เป็นอนัดบัแรก  คน้หาขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตหรือสอบถามก่อนเขา้ไปชมห้องจริง  และ

สามารถตดัสินใจเช่าไดด้ว้ยตน้เองโดยพิจารณาจากความเหมาะสมในทุกๆดา้น  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชิร

ศกัด์ิ  อาจงานหลวง ( 2550 )  ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจคือตนเอง    

        กลุ่มที่ 3 กลุ่มคํานึงถึงความคุ้มค่า กลุ่มผูส้นใจเลือกเช่าคอนโดมิเนียมกลุ่มน้ี มีความต้องการความพร้อม

ทางด้านส่ิงอาํนวยความสะดวกทั้ งภายในโครงการและภายในคอนโดให้เช่า โดยจะคาํนึงถึง ขนาดของห้อง 

เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีครบครัน สามารถใชง้านไดดี้   ภายในโครงการตอ้งมีร้านอาหารหรือร้านสะดวกซ้ือรวม

ไปถึง ท่ีจอดรถตอ้งเพียงพอสาํหรับผูอ้ยู่อาศยัดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ สิทธิพงษ ์  ไสยวงศ ์(2550) ปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกเช่าหอ้งชุดของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบว่า 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกเช่าหอ้งชุดของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑอ์ยู่ในระดบัมากท่ีสุด  และปัญหาท่ีนกัศึกษาประสบในการเช่าห้องชุด ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลาํดบั

แรก ไดแ้ก่ ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ ถนนเขา้-ออกคบัแคบ ไม่สะดวกในการสัญจร และหอ้งนํ้า สุขภณัฑมี์สภาพทรุดโทรม 
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พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกที่ดกีบัผลการปฏิบัตงิานของพนักงาน 

ในอุตสาหกรรมการผลติและบริการ  

Organizational Citizenship Behavior and Employee Performance  

in Manufacturing and Service Sectors. 

ปวณ์ีกร  อ่อนดํา1 ปรียานุช อภิบุณโยภาส2 และ สิริจินต์ วงศ์จารุพรรณ3 

Paweekorn Ondum1 Preeyanuch Apibunyopas2 and Sirijin Wongjarupun3  

  

บทคดัย่อ 
การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาระดบัความเห็นของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานในอุตสาหกรรม

การผลิตและบริการ 2) ศึกษาระดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 3) 

เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงานในอุตสาหกรรมการบริการและ

อุตสาหกรรมการผลิต4) ศึกษาสหสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานกบัผลการปฏิบติังาน 

สําหรับงานวิจยัคร้ังน้ีได้สร้างแบบสอบถามเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง

พรรณนาและเชิงอนุมานผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัความเห็นของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานใน

อุตสาหกรรมการผลิตและบริการโดยรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัสูง 2) ระดบัผลการปฏิบติังานโดยรวมและราย

ดา้นของพนกังานในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ อยู่ในระดบัดี 3) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีโดยรวมของ

พนกังานในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ พบว่า พนกังานทั้งสองอุตสาหกรรมมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

แตกต่างกนั (p-value < 0.05) อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบว่ามีเพียงพฤติกรรมดา้นความ

ภกัดีต่อองคก์ารท่ีพนกังานในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการมีพฤติกรรมแตกต่างกนั ท่ีนยัสาํคญัระดบั 0.05 4) ค่า

สหสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีโดยรวมและรายดา้นมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผล

การปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัปานกลาง  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01  
 

คาํสาํคัญ: ทรัพยากรมนุษย์, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี, ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน, ธุรกิจการผลิต, ธุรกิจบริการ 

Abstract 

The objectives of this research were to study: 1) The level of Organizational Citizenship Behavior (OCB) in 

manufacturing and service sectors. 2) The level of employee performance in manufacturing and service sectors. 

3) The differences between OCB in manufacturing and service sector. 4) The relationship between OCB and 

employee performance. This research applied human resources management theory to create questionnaires as a 

research tool. The study was analyzed by descriptive and inferential statistics. The results of the research showed 

 

 
1  นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10900 email: paweekorn.on@ku.th                                                   
2,3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10900 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                                      951 

 

 

 

 that 1) The overall level of OCB in manufacturing and service sector was at high level in all aspects. 2) The 

overall level of employee performance in manufacturing and service sector was at high level in all aspects. 3) 

Levels of overall employee OCB in manufacturing and service sectors were different with statistical significance 

level of 0.05. Considering organizational loyalty of employees in manufacturing and service sectors were 

different at statistical significant level of 0.05 4) Overall OCB of employees was positively related to employee 

performance at   moderate level with 0.01 level of significance.  
 

Keywords: Human resources, Organizational citizenship behavior, Employee performance, Manufacturing 

Sector, Service Sector 

 

1. บทนํา 

 

          ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัมีความซบัซอ้นและมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึง

ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากส่ิงเหล่าน้ี ถึงแมว้่าจะเป็นอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนั เช่น อุตสาหกรรม

การผลิตเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะงานเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนการผลิต หรือเป็นส่วนหน่ึงของซพัพลายเชนใน

อุตสาหกรรมท่ีสาํคญัๆ จึงไดรั้บผลกระทบอนัเกิดจากการใชก้าํลงัการผลิตไม่เต็มท่ี หรือเกิดจากประสิทธิภาพใน

การผลิตท่ียงัไม่สามารถเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมไดสู้งสุด ส่วนอุตสาหกรรมบริการนั้นเป็นกิจกรรมท่ีอาํนวยความสะดวกแก่

ผูรั้บบริการ (ศุภทรัพย,์ 2554) มูลค่าของอุตสาหกรรมบริการจึงข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ดงันั้นใน

อุตสาหกรรมต่างๆจึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งพ่ึงพาองคป์ระกอบจากหลายๆดา้น เพ่ือใหอ้งคก์ารสามารถอยู่

รอดได ้เช่น การพฒันาดา้นเทคโนโลยี กลยทุธ์ รวมทั้งทรัพยากรมนุษย ์เน่ืองจากทรัพยากรมนุษย ์เป็นทรัพยากรท่ี

สาํคญัท่ีสุด ท่ีสามารถวางแผนในองคก์าร การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเหล่าเป็นส่ิงท่ีเทคโนโลยีไม่สามารถทาํได ้และ

นอกจากน้ียงัเป็นทรัพยากรท่ีทาํใหง้านในองค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน (บุญมัน่, 2537) และ

เม่ือเกิดสภาวะท่ีเกิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน ทุกองค์การก็ย่อมตอ้งการบุคลากรท่ีมีความสามารถท่ีทาํให้ผลการ

ปฏิบติังานดียิ่งข้ึน แต่ทว่าบุคลากรในองค์การมีความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่ไม่สามารถร่วมกนัแกไ้ขปัญหา

หรือช่วยเหลือกนั เป้าหมายขององค์การในนั้นย่อมประสบความสําเร็จไดย้าก  โดย Podsakoff และ MacKenzie 

(1997) กล่าววา่ พฤติกรรมท่ีมีความสาํคญัอยา่งมากสาํหรับการปฏิบติังานหากบุคคลท่ีทาํงานร่วมกนัมีพฤติกรรมใน

การทาํงานท่ีดี มีประโยชน์ต่อองคก์ารจะส่งผลทางบวกต่อผลการปฏิบติังาน ดงันั้นผูบ้ริหารจึงมีความจาํเป็นอย่าง

ยิ่งท่ีจะตอ้งเขา้ใจถึงพฤติกรรมในการทาํงานเพ่ือคดัเลือกหรือปรับปรุงพฒันาบุคลากรให้เกิดพฤติกรรมท่ีดีในการ

ทาํงาน เช่น การช่วยเหลือผูอ่ื้น มีนํ้ าใจนกักีฬา พฒันาตนเอง ร่วมมือและสนบัสนุนองคก์าร รวมทั้งปฏิบติังานตาม

กฎระเบียบและเป้าหมายขององคก์าร โดยพฤติกรรมท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดี ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสมคัรใจนอกเหนือจากหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัและเตม็ใจท่ีสนบัสนุนส่งเสริม

ให้ผลการปฏิบติังานมีประสิทธิผลและองค์การประสบความสําเร็จ โดยปราศจากแรงจูงใจดว้ยรางวลัหรือการ

ลงโทษ ดงันั้นผูวิ้จยัจึงศึกษาความสมัพนัธ์ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานกบัผลการปฏิบติังาน และ
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พนกังานในอุตสาหกรรมการผลิตและบริกรจะมีระดบัความเห็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีเป็นอย่างไร ทาํให้

องค์การเข้าใจถึงความเหมือนและความแตกต่างของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงานท่ีกับผลการ

ปฏิบติังานระหวา่งอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอ้างองิในเน้ือหา 

 

     จากการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีกบัผลการปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจการผลิตและบริการ ซ่ึง

ในส่วนแรกจะเป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ดงัน้ี 

1. แนวคิดเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกที่ด ี 

ความหมาย 

Organ (1988) ใหค้วามหมาย พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร วา่ เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลท่ีแสดงออกถึง

ความสมคัรใจ โดยองคก์ารไม่ไดก้าํหนดว่าเป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติั แต่บุคคลนั้นเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองคก์าร 

ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบั Johns (1996), George และ Jones (1999: 93), Organ, Podsakoff และ MacKenzie (2006) โดย Johns, 

Organ, Podsakoff และ MacKenzi ให้ความหมายเพ่ิมเติมคือบุคคลนั้ นเต็มใจท่ีจะกระทําโดยปราศจากคําสั่งหรือ

คาํแนะนาํและไม่เก่ียวขอ้งกบัรางวลัหรือการลงโทษ 

รูปแบบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี ประกอบดว้ย  

     1. พฤติกรรมดา้นการให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้น Smith, Organ และ Near (1983: 657), Graham (1989); Moorman และ 

Blakely (1995: 130) Borman และ Motowidlo (1993) และ Organ, Podsakoff และ MacKenzie (2006) ได้ให้ความหมายท่ี

สอดคลอ้งกนัคือ เป็นพฤติกรรมท่ีช่วยเหลือบุคคลในท่ีทาํงานดว้ยความเต็มใจ เช่น แนะนาํงานใหเ้พ่ือนร่วมงานคนใหม่ 

ช่วยเหลือเพ่ือนท่ีทาํงานหนัก โดย Organ (1988) และ Spector (1996) ไดใ้ห้ความหมายเพ่ิมเติม คือ เป็นการกระทาํท่ีเต็ม

ใจจะช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานทนัทีหากมีปัญหา เช่น การช่วยพนักงานใหม่ในการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ช่วยเหลือเพ่ือน

ร่วมงานท่ีมีปัญหาท่ีเกิดจาการปฏิบติังาน รวมไปถึงการใหค้าํแนะนาํในการปฏิบติังาน 

2. พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ า น ค ว า ม ภั ก ดี ต่ อ อ ง ค์ ก า ร Graham (1989); Moorman แ ล ะ  Blakely (1995: 130), 

Borman  และ Motowidlo (1993) และ Organ, Podsakoff และ MacKenzie (2006) ได้อธิบายว่า เป็นพฤติกรรมท่ี

ส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองค์การแก่บุคคลภายนอก และ Graham (1991) ได ้อธิบายเพ่ิมเติมว่า เป็นพฤติกรรมท่ี

แสดงถึงความภักดีต่อผูน้ําและองค์การ โดยพฤติกรรมน้ีจะแสดงถึงการปกป้ององค์การจากภัยคุกคาม และ

ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชนต่์อองคก์าร 

3. พฤติกรรมดา้นการปฏิบติัตามหนา้ท่ีและคาํสั่ง (Conscientiousness) โดย Organ (1988), Graham (1991), 

Borman แ ล ะ  Motowidlo (1993) แ ล ะ  Organ, Podsakoff แ ล ะ  MacKenzie (2006) ได้ให้ ค ว าม ห ม ายว่ า  เป็ น

พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการปฏิบติัตามกฎระเบียบและนโยบาย ปฏิบติัตามคาํสัง่ใหค้วามเคารพต่ออาํนาจหนา้ท่ีท่ี

ไดรั้บใหส้อดคลอ้งกนักบัค่านิยมและนโยบายขององคก์าร 

4. พฤติกรรมดา้นการให้ความร่วมมือ Organ (1988) ไดใ้ห้ความหมายว่า เป็นการกระทาํท่ีบุคคลแสดงออกถึง

การรับผิดชอบ และสร้างสรรค์ในกระบวนการการดาํเนินงานขององค์การ และOrgan, Podsakoff และ MacKenzie 
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(2006) ได้อธิบายว่า เป็นพฤติกรรมการแสดงความคิดริเร่ิมในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อองค์การเพ่ือ

ปรับปรุงงานให้มีคุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานและพฒันาองคก์าร รวมทั้งทุ่มเทให้กบังาน และสนบัสนุน

ใหบุ้คคลอ่ืนในองคก์ารเป็นปฏิบติัในทางเดียวกนั 

2. แนวคิดเกีย่วกบัผลการปฏิบัตงิาน 

     ความหมาย 

วชัระ เลิศพงษว์รพนัธ์ (2553: 11) ไดก้ล่าวว่าผลการปฏิบติังาน คือ หน้าท่ีท่ีจะตอ้งทาํให้บรรลุเป้าหมายของ

องคก์าร โดยมีความคลา้ยคลึงกบัความหมายของ กลัยาณี สนธิสุวรรณ (2542: 35) โดยอธิบายไวว้า่ พฤติกรรมของ

บุคคลท่ีไดรั้บการประเมินค่า จากความรู้ความสามารถหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายในการปฏิบติังานเพ่ือให้องคก์ร

บรรลุเป้าหมาย  

องคป์ระกอบของผลการปฏิบติังาน 

1. คุณภาพ (Quality) หมายถึง ส่ิงท่ีพนักงานทาํหรือหน่วยของงานท่ีวดัออกมาแลว้มีความแม่นยาํหรือมี

ประสิทธิผลสาํหรับขั้นตอนสุดทา้ยของการผลิตสินคา้ โดยคุณภาพหมายถึง ความแม่นยาํ รูปลกัษณ์ คุณประโยชน ์

หรือประสิทธิผล โดยการวดัคุณภาพวดัไดจ้ากอตัราของเสีย เช่น จาํนวน ร้อยละของขอ้ผิดพลาดท่ียอมรับได ้และ

การวดัจากอตัราความพึงพอใจของลูกคา้ เช่น การผ่านการตรวจสอบของลูกคา้ เป็นตน้ Workforce Compensation 

and Performance Service (2011) 

2. ปริมาณ (Quantity) Workforce Compensation and Performance Service (2011) ไดอ้ธิบายว่า จาํนวนของ

งานท่ีพนกังานทาํหรือหน่วยของงานท่ีผลิตข้ึน โดยปริมาณสามารถวดัไดโ้ดยจาํนวนของการผลิตสินคา้หรือบริการ

ท่ีเตรียมไวใ้หลู้กคา้ 

3. ค วาม รวด เร็ว  (Timeliness) Chen, Tsui แ ล ะ  Farh (2002) Workforce Compensation and Performance 

Service (2011) และจุรีวลัย ์ภกัดีวุฒิ (2550) ไดอ้ธิบายว่า ความเร็วท่ีพนกังานหรือหน่วยของงานท่ีผลิตงานออกมา

ในช่วงเวลาท่ีกาํหนดหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4. ความประหยดั (Cost Effectiveness) โดย Workforce Compensation and Performance Service (2011) และ 

จุรีวลัย ์ ภกัดีวฒิุ (2550) อธิบายวา่ การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีประหยดัต่อตน้ทุน (Cost) ประหยดัทรัพยากร 

(Resources) และประหยดัเวลา (Time) 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Method) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเก็บขอ้มูล

ปฐมภูมิ (Primary Data) จากประชากรท่ีเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการทั้งในธุรกิจการผลิตและบริการ ซ่ึงธุรกิจการ

ผลิต คือ พนักงานระดบัปฏิบติัการของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) มีจาํนวนประชากรทั้งหมด 1,850คน ซ่ึงมี

จาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 329 คน และพนักงานระดบัปฏิบติัการในธุรกิจบริการ คือ บริษทั ท่าอากาศยานไทย 

จาํกดั (มหาชน) มีจาํนวนประชากร 382 คน มีจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 196 คน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

งานวิจยัคร้ังน้ีไดน้าํแนวคิดและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีและผลการ

ปฏิบติังานในการสร้างแบบสอบถาม(Questionnaires)  ซ่ึงประกอบดว้ยทั้งหมด 4 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการ

ทาํงาน 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี ประกอบดว้ย พฤติกรรมดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ

ผูอ่ื้น พฤติกรรมดา้นความภกัดีต่อองค์การ พฤติกรรมดา้นการปฏิบติัตามหนา้ท่ีและคาํสั่ง พฤติกรรมดา้นการให้

ความร่วมมือ 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ผลการปฏิบติังานดา้นคุณภาพ ปริมาณ ระยะเวลา 

และค่าใชจ่้าย 

วเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชท้ั้งสถิติเชิงพรรณนาโดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ  

1. สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (MEAN) ร้อยละ (Percentage) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  

2. สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ วิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มดว้ยสถิติที (t-test) และการวิเคราะห์

สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson's Correlation Coefficient)  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     จากผลการวิจยั เร่ืองพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีกบัผลการปฏิบติังานของพนกังานในอุตสาหกรรมการผลิต

และบริการ สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

1. พนกังานระดบัปฏิบติัการในบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.7 มีอายุไม่เกิน 

30 ปี ร้อยละ 51.7 ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 48.9 และอายุงานระหว่าง 1-5 ปี ร้อยละ 48.9 สําหรับ

พนกังานระดบัปฏิบติัการในบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.6 มีอายุไม่

เกิน 30 ปี ร้อยละ 53.1 ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 74.0 และอายงุานระหวา่ง 1-5 ปี ร้อยละ 45.9 

2. ระดบัความเห็นของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ พบว่า 

ระดบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีโดยรวมและรายดา้นของพนกังานทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการอยูใ่น

ระดบัสูง เม่ือจดัลาํดบัค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี พบว่า พฤติกรรมดา้นการปฏิบติัตามหน้าท่ีและ

คาํสัง่มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น ดา้นการใหค้วามร่วมมือและดา้นความภกัดีต่อ

องคก์าร ตามลาํดบั  

3. ระดบัผลการปฏิบติังานโดยรวมของพนกังานในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการอยู่ในระดบัดี เม่ือพิจารณา

ลาํดบัของค่าเฉล่ียระดบัผลการปฏิบติังานในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการแตกต่างกนั โดยผลการปฏิบติังานใน

อุตสาหกรรมการผลิตมีค่าเฉล่ียระดับผลการปฏิบัติงานด้านปริมาณมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านคุณภาพ ด้าน
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ระยะเวลาและปริมาณ ตามลาํดับ สําหรับผลกรปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมบริการ พบว่า พนักงานมีระดับการ

ปฏิบติังานดา้นคุณภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นค่าใชจ่้าย ดา้นปริมาณ และดา้นระยะเวลา ตามลาํดบั  

4. ความแตกต่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานของพนกังานในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 

พบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีทั้งโดยรวมและรายดา้นของพนกังานในอุตสาหกรรมบริการมีค่าเฉล่ียสูงกว่า

พนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต เม่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีโดยรวมของ

พนกังานทั้งสองอุตสาหกรรมพบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า 

ระดบัค่าเฉล่ียระดบัพฤติกรรมดา้นความภกัดีต่อองคก์ารของพนกังานในอุตสาหกรรมการผลิตมีความแตกต่างกนั

อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั0.05 ในขณะท่ีพฤติกรรมดา้นการปฏิบติัตามหนา้ท่ีและคาํสั่ง ดา้นการให้ความช่วยเหลือ

ผูอ่ื้น และดา้นการให้ความร่วมมือของพนกังานในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญั ท่ีระดบั 0.05  

5. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน

อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีโดยรวมและรายดา้นของพนักงานทั้งใน

อุตสาหกรรมการผลิตและบริการมีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัผลการปฏิบติังาน ท่ีระดบันยัสาํคญั 

0.01 ในอุตสาหกรรมการผลิตมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีกบัผลการปฏิบติังานมี

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงกว่าพนักงานในอุตสาหกรรมบริการ และเม่ือจดัลาํดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

พบว่า พฤติกรรมดา้นการปฏิบติัในหนา้ท่ีและคาํสั่งสูงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการมี

ความภกัดีต่อองค์การ ด้านการให้ความร่วมมือ และดา้นให้ความช่วยเหลือ ตามลาํดับ ซ่ึงผลการวิจยัในคร้ังน้ี

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Tan Yew Huei et al. (2014) ไดอ้ธิบายไวว้่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีโดยรวมมี

ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัสูงกบัแรงจูงใจภายนอกและผลการปฏิบติังาน และสอดคลอ้งกบังานของ Dyah Sawitri, 

Endang Suswati, และ Khasbulloh Huda (2016) ท่ีกล่าวไวว้่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีมีผลต่อสมรรถนะของ

พนกังาน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Podsakoff, N. P.; Whiting, S. W.; Podsakoff และ P. M.  Blume, 

B. D.e (2009) ซ่ึงอธิบายว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการ

ประเมินผลการปฏิบติังาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การยงัมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

ดา้นผลผลิตและการลดค่าใชจ่้ายในองคก์าร เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 

5.1 พฤติกรรมดา้นการปฏิบติัตามหนา้ท่ีและคาํสั่งมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เชิงบวกกบัผลการปฏิบติังาน

ในระดับปานกลางท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 ทั้ งในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ  โดยพฤติกรรมน้ีมีค่า

สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีดา้นอ่ืน ๆ ทั้งในอุตสาหกรรมการ

ผลิตและบริการ ถา้หากพนกังานมีพฤติกรรมการรับผิดชอบในหนา้ท่ีเพ่ิมข้ึน เช่น ทาํตามกฎระเบียบขององค์การ 

หรือทาํตามคาํสั่งของผูบ้ังคบับัญชา ทาํให้ผลการปฏิบัติงานดีข้ึน ซ่ึงงานวิจยัในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกับ Philip M. 

Podsakoff และ Scott B. Mackenzie (1997) พนกังานในองคก์ารมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีดา้นการปฏิบติังาน

ตามหนา้ท่ีและคาํสัง่ทาํใหผู้บ้งัคบับญัชาสามารถท่ีจะเพ่ิมงานไดม้ากข้ึนและลดการดูแลพนกังานไดล้ดนอ้ยลง  

5.2 พฤติกรรมดา้นความภกัดีต่อองค์การมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางท่ีระดบั

นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01 โดยพนกังานในอุตสาหกรรมการผลิตมีลาํดบัความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมดา้นน้ีกบัผลการ

ปฏิบัติงานเป็นอันดับท่ี 2 ในขณะท่ีพนักงานอุตสาหกรรมบริการมีความสัมพันธ์อยู่ในลาํดับท่ี 3 ดังนั้ นใน



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                                      956 

 

อุตสาหกรรมการผลิตควรใหค้วามสาํคญักบัพฤติกรรมดา้นความภกัดีต่อองคก์าร รองจากพฤติกรรมดา้นการปฏิบติั

ตามหนา้ท่ีและคาํสั่ง โดยผลการปฏิบติังานท่ีออกมานั้นดีข้ึนหากพนกังานมีความภกัดีต่อองคก์ารไม่ว่าจะเป็นช่วย

สอดส่องดูแลองคก์าร เผยแพร่ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ารสู่บุคคลภายนอก รวมถึงช่วยประสานงานกบัหน่วยงาน

อ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชนต่์อองคก์าร  

     5.3 พฤติกรรมดา้นการให้ความร่วมมือมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัผลการ

ปฏิบติังานท่ีระดบันัยสําคญัท่ี 0.01 โดยพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตมีลาํดบัความสัมพนัธ์อยู่ในลาํดบัท่ี 3 

ในขณะท่ีพนักงานในอุตสาหกรรมบริการมีพฤติกรรมน้ีอยู่ในลาํดับท่ี 2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ดังนั้ น

อุตสาหกรรมบริการควรให้ความสําคญักบัพฤติกรรมดา้นการให้ความร่วมมือ รองจากพฤติกรรมดา้นการปฏิบติั

ตามหน้าท่ีและคาํสั่ง หากพนักงานในองค์การมีพฤติกรรมให้ความร่วมมือทาํให้ผลของงานท่ีเกิดข้ึนเป็นไปใน

แนวทางท่ีดี เช่น พนกังานมีการแสดงความเห็นเพ่ือช้ีแจงถึงขอ้บกพร่องของงานท่ีทาํ ใหส้ามารถแกไ้ขงานท่ีทาํอยู่

นั้นไดอ้ย่างทนัถ่วงทีและมีมาตรฐานยิ่งข้ึน หรืออาจจะรวมไปถึงสามารถส่งมอบสินคา้หรือบริการไปยงัลูกคา้ได้

อย่างทันเวลา โดยสอดคล้องกับงานของ Qadeer, Faisal et al. (2016) ท่ีกล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมในงานมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการปฏิบติังาน โดยพนกังานการมีส่วนร่วมในการทาํงานมีส่วนทาํใหส้ร้างแรงบนัดาล

ใจให้เกิดความเพียรพยายามของพนกังานในการปฏิบติังาน เน่ืองจากพนกังานจะให้ความสนใจและใส่ใจในงาน

มากข้ึน และดงัเช่นงานวิจยัของ Philip M. Podsakoff และ Scott B. Mackenzie [5] ท่ีไดอ้ธิบายไวว้่าพฤติกรรมการ

สํานึกในหน้าท่ี (Conscientious) ทาํให้ผูจ้ดัการสามารถท่ีจะเพ่ิมหน้าท่ีในการปฏิบติังานเพ่ิมข้ึนและกาํกบัดูแล

พนกังานนอ้ยลง 

5.4 พฤติกรรมดา้นการใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้นค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัผล

การปฏิบติังานท่ีระดบันัยสําคญัท่ี 0.01 หากพนักงานในองค์การมีการช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานเพ่ิมข้ึน เช่น การ

แนะนาํการใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือกบัเพ่ือนร่วมงานท่ีไม่เคยใชม้าก่อน การแนะนาํงานให้เพ่ือนร่วมงานคนใหม่ 

ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานท่ีมีงานหนกั และช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานคนใหม่ท่ีมีปัญหาจากการปฏิบติังาน เป็นตน้ จะมี

ความสัมพันธ์กับผลงานท่ีพนักงานปฏิบัตินั้ นดีข้ึนทั้ งในด้านคุณภาพ ปริมาณ ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย โดย

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Philip M. Podsakoff และ Scott B. Mackenzie (1997) ไดก้ล่าวไวว้่า เม่ือพนกังานมีการ

ช่วยหลือซ่ึงกนัและกนัจึงทาํใหผู้บ้งัคบับญัชาลดค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีตอ้งจา้งคนเพ่ิมหรือลดระยะเวลาการทาํงานของ

เพ่ือนร่วมทีม เน่ืองจากพฤติกรรมน้ีเป็นพฤติกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุดในทุก ๆ ดา้น

ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ หากองคก์ารตอ้งการใหผ้ลการปฏิบติังาน

เป็นไปแนวทางท่ีดีข้ึน การทาํใหพ้นกังานมีพฤติกรรมให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้นควรเป็นทางเลือกสุดทา้ยในการท่ีจะ

พฒันาใหผ้ลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปในทางท่ีดี 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     การวิจยัสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

1. ระดบัความเห็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการโดยรวมและ

รายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัสูง และลาํดบัค่าเฉล่ียของระดบัความเห็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีดา้นการปฏิบติั
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ตามหน้าท่ีและคาํสั่งมีค่าสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้น ดา้นการให้ความร่วมมือและดา้น

ความภกัดีต่อองคก์าร ตามลาํดบัโดยค่าเฉล่ียของระดบัความเห็นของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีทั้งโดยรวมและ

รายดา้นของพนกังานในอุตสหกรรมบริการมีค่ามากกวา่อุตสาหกรรมการผลิต  

2. ระดบัผลการปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้นของพนกังานในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ซ่ึงประกอบ

ไปดว้ย ดา้นคุณภาพ ดา้นปริมาณ ดา้นระยะเวลาและดา้นค่าใช้จ่ายของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตและ

บริการอยูใ่นระดบัดี เม่ือจดัลาํดบัตามค่าเฉล่ียของระดบัผลการปฏิบติังานในอุตสาหกรรมการผลิตพบว่า ระดบัผล

การปฏิบติังานดา้นค่าใชจ่้ายสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นคุณภาพ ระยะเวลาและปริมาณ ตามลาํดบั 

3. การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีโดยรวมของพนกังานในอุตสาหกรรมการผลิต

และบริการ พบวา่ พนกังานทั้งสองอุตสาหกรรมมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 

0.05 โดยค่าเฉล่ียโดยรวมระดบัความเห็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานในอุตสหกรรมการบริการมีค่า

มากกวา่ในอุตสาหกรรมการผลิต เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้น พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัพฤติกรรมการภกัดีต่อองคก์าร

ของพนกังานในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีค่าเฉล่ีย

ดา้นอ่ืน ๆ มีค่าเฉล่ียระดบัความเห็นไม่มีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05    

4. ค่าสหสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีโดยรวมและรายดา้นมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เชิงบวก

ระดบัปานกลางกบัผลการปฏิบติังาน ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 เม่ือแยกตามอุตสาหกรรมพบวา่ ค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่ง

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในอุตสาหกรรมการผลิตโดยรวมและรายดา้น มีค่าสหสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการ

ปฏิบติังาน อยู่ในระดบัปานกลาง ท่ีระดบันยัสําคญั 0.01 โดยผลการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมดา้น

การปฏิบติัตามหนา้ท่ีและคาํสัง่มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงสุด รองลงมา คือ พฤติกรรมดา้นการมีความภกัดีต่อ

องคก์าร ดา้นการใหค้วามร่วมมือและดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ ตามลาํดบั สาํหรับอุตสาหกรรมบริการพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีโดยรวมและรายดา้นมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี มีค่า

สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เชิงบวกระดบัปานกลางกบัผลการปฏิบติังาน ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 โดยผลการปฏิบติังาน

มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมดา้นการปฏิบติัตามหนา้ท่ีและคาํสั่งมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงสุด รองลงมา คือ 

พฤติกรรมดา้นการใหค้วามร่วมมือ ดา้นการมีความภกัดีต่อองคก์าร และดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ ตามลาํดบั 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

จากผลการวิจยัพบวา่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการปฏิบติัการของพนกังาน ท่ี

ระดบันยัสําคญัท่ี 0.01 แสดงให้เห็นว่าหากพนกังานในองคก์ารมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีนั้นมีความสัมพนัธ์

ในทางเดียวกนักบัผลการปฏิบติังาน และความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความเห็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ของพนกังานในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการโดยรวมมีความแตกต่างกนั จึงขอ้เสนอแนะออกเป็นอุตสาหกรรม

ดงัน้ี 

1. อุตสาหกรรมการผลิต มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีกับผลการ

ปฏิบติังานในดา้นการปฏิบติัตามหนา้ท่ีและคาํสั่งสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการให้ความร่วมมือ ดา้นการภกัดีต่อ

องคก์าร และดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ ตามลาํดบั ในขณะท่ีค่าเฉล่ียระดบัความเห็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี 

ดา้นการปฏิบติัตามหนา้ท่ีและคาํสั่งสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ การให้ความร่วมมือ และดา้น

การภกัดีต่อองค์การ ตามลาํดบั ดงันั้นอุตสาหกรรมประเภทน้ีควรมีการพฒันาดา้นการภกัดีต่อองค์การ เช่น การ
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สร้างแรงจูงใจในการรักษาทรัพยากรในองคก์าร เผยแพร่ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์าร เป็นตน้ ใหม้ากยิ่งข้ึนเน่ืองจาก

พฤติกรรมดา้นน้ีมีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานเป็นอนัดบัท่ี 2 แต่มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด รองลงมาคือพฒันาดา้น

การใหค้วามร่วมมือ และการใชค้วามช่วยเหลือ ตามลาํดบั 

2. อุตสาหกรรมบริการ ผลิต มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีกับผลการ

ปฏิบติังานในดา้นการปฏิบติัตามหนา้ท่ีและคาํสั่งสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการภกัดีต่อองคก์าร ดา้นการให้ความ

ร่วมมือ และดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ ตามลาํดบั ในขณะท่ีค่าเฉล่ียระดบัความเห็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี 

ดา้นการปฏิบติัตามหนา้ท่ีและคาํสั่งสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ การให้ความร่วมมือ และดา้น

การภกัดีต่อองคก์าร ตามลาํดบั ดงันั้นอุตสาหกรรมประเภทน้ีควรมีการพฒันาดา้นใหค้วามร่วมมือกบัองคก์าร เช่น 

ส่งเสริมให้พนกังานมีโอกาสเสนอความคิดเห็น สัมมนา อบรม เป็นตน้ ให้มากยิ่งข้ึนเน่ืองจากพฤติกรรมดา้นน้ีมี

ความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบัติงานเป็นอนัดับท่ี 2 แต่มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด รองลงมาคือพฒันาด้านการให้ความ

ร่วมมือ และการใชค้วามช่วยเหลือ ตามลาํดบั 
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การจาํแนกความแตกต่างของปัจจยัด้านระดบัความพงึพอใจในการใช้ระบบ 

Business Intelligence Portal ของพนักงานกลุ่ม Front office กบัพนักงานกลุ่ม  

Back office ในบมจ.ธนาคารกรุงไทย 

The Discriminant of satisfaction factors in using Business Intelligence Portal 
system between the front and back office staff  in Krungthai Bank PLC 

ปาจรีย์ วงศ์รัตนไพโรจน์1  และ พรีพงษ์ ฟูศิริ2 

Pajaree Vongratanapairoj and Piraphong Foosiri 
 

บทคดัย่อ 

     การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นระดบัความพึงพอใจในการใชร้ะบบ Business 

Intelligence Portal ของพนักงานกลุ่ม Front office, พนกังานกลุ่ม Back office และปัจจยัท่ีใชใ้นการจาํแนกความ

แตกต่างของพนกังานทั้งสองกลุ่ม โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากพนกังานในบมจ.ธนาคารกรุงไทย

จาํนวน 402 ชุด เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยการแจกแจงขอ้มูลดว้ยความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มพนกังานทั้งสองกลุ่มดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว

, การทดสอบความเป็นอิสระต่อกนัของสองประชากร และการวิเคราะห์การจาํแนกกลุ่ม ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดคือระดับปริญญาโท และมี

ประสบการณ์ในการทาํงานตั้งแต่ 21 ปีข้ึนไป โดยพนกังานกลุ่ม Front office มีความพึงพอใจสูงสุดในปัจจยัเร่ือง

ความถูกตอ้งของเน้ือหาและขอ้มูล และตํ่าสุดในปัจจยัเร่ืองความรวดเร็วในการแสดงผล, พนกังานกลุ่ม Back office 

มีความพึงพอใจสูงสุดในปัจจยัเร่ืองความถูกตอ้งของสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล และตํ่าสุดในปัจจยัเร่ืองความถ่ีในการ

อพัเดตขอ้มูล โดยกลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ใน

เร่ืองความรวดเร็วในการแสดงผล, ความทนัต่อการนาํไปใชง้าน และความสะดวกในการเรียกดูขอ้มูล ตามลาํดบั 

 คาํสาํคัญ: ความพึงพอใจ, ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
 

Abstract 

     The purpose of this Independent study report is to study the satisfaction factors in using Business Intelligence Portal 

system of the front office staff, back office staff and the discrimination between groups in Krungthai Bank PLC. 402 

series of data were collected by questionnaire from employees of Krung Thai Bank PLC for analyze by frequency, 

average, percentage, standard deviation and discriminant analysis. The results show that most of the samples were 

female, age between 31-40 years and the highest education level is the master's degree. Front office staff are most 

satisfied with the accuracy of content and information and the least satisfied in rendering speed. Back office staff are 

most satisfied with the accuracy of their access rights and the least satisfied in information update frequency. Both 

groups had a statistically significant discriminate at the 0.05 level in terms of rendering speed, timely adoption and the 

ease of browsing in sequence. 

 Keywords: Satisfaction, Management Information System 
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1. บทนํา 

     ในปี 2558 วงการธนาคารพาณิชยต่ื์นตวัและให้ความสนใจกบั FinTech อนัเป็นการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือช่วยให้

ตลาดการเงินหรือการให้บริการทางการเงินนั้นมีประสิทธิภาพมากข้ึนเป็นอย่างมาก ทําให้แผนยุทธศาสตร์

ธนาคารกรุงไทยในปี 2559 มีวิสัยทศัน์แบบดิจิตลัเพ่ิมข้ึนเป็น “Growing together digitally” และมีโครงการหน่ึงใน

แผนยุทธศาสตร์ปี 2559 คือ โครงการ Data Transformation ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือปรับปรุงระบบขอ้มูลของธนาคาร

ใหส้ามารถทาํการประมวลผลขอ้มูลปริมาณมหาศาล สาํหรับใชใ้นการวดัและประเมินผลการดาํเนินงาน รวมถึงการ

บริหารจดัการและวางแผนไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว ส่งผลให้ระบบ Business Intelligence Portal ท่ีเป็นระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผลการดาํเนินงานของธนาคารกรุงไทยจึงตอ้งมีการปรับปรุง

และพฒันาเพ่ือตอบสนองวิสยัทศันแ์ละแผนยทุธศาสตร์การดาํเนินงานของธนาคาร 

     ระบบ Business Intelligence Portal ประกอบดว้ย 8 หมวดหมู่รายงาน ประกอบดว้ย (1) Economic &  Industry 

รายงานขอ้มูลทางเศรษฐกิจตลาดการเงิน และอุตสาหกรรม (2) Financial & EVM รายงานขอ้มูลผลการดาํเนินงาน

ทางการเงินของธนาคาร บริษทัในเครือ และบริษทัคู่แข่ง (3) Products & Services รายงานแสดงความสามารถใน

การทาํกาํไรรายผลิตภณัฑ,์ ช่องทางการให้บริการ, รายลูกคา้ (4) Customer รายงานขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์

และขยายฐานลูกคา้ (5) Risk Management รายงานขอ้มูลการบริหารความเส่ียงในดา้นต่างๆ (6) Internal รายงาน

ขอ้มูล เพ่ือการบริหารงานภายในองคก์ร  เช่น การบริหารบุคคลากร, คะแนนความพึงพอใจของลูกคา้ต่อพนกังาน 

(7) Compliance รายงานขอ้มูลกาํกบัการปฏิบติัและการดาํเนินงานขององค์กร ตามกฎระเบียบของหน่วยงานท่ี

กาํกบัดูแล เช่น กระทรวงการคลงั, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

และ (8) Performance Management รายงานขอ้มูลเพ่ือวดัผลในการบริหารงานธนาคาร ดงัรูป 

 
Figure 1 หนา้หลกัระบบ Business Intelligence Portal 

     รายงานในแต่ละหมวดหมู่จะมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนัตามวตัถุประสงคใ์นการสร้างรายงาน และมีสิทธ์ิใน

การเข้าถึงท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น ภายในรายงานเงินฝากสําหรับ Front office รายงานเดียวกัน หากผูเ้รียกดู

รายงานสงักดัอยูภ่ายใตส้าขา ผูเ้รียกดูรายนั้นกจ็ะมีสิทธ์ิเห็นขอ้มูลเพียงภายใตส้าขาท่ีสงักดันั้นเท่านั้น แต่หากผูเ้รียก

ดูรายงานสังกดัอยู่หน่วยงานท่ีดูแลผลิตภณัฑ์ซ่ึงอยู่ภายใต ้Back office ผูเ้รียกดูรายน้ีก็จะไม่เห็นรายงานเงินฝาก
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ลกัษณะขา้งตน้ แต่จะเห็นรายงานสรุปภาพรวมของเงินฝาก แยกรายผลิตภณัฑโ์ดยไม่ระบุสาขาเจา้ของเงินฝาก แต่

ผลรวมปริมาณเงินฝากของทั้งสองรายงานจะมีค่าเท่ากนั เป็นตน้ 

     งานวิจัยฉบับน้ีจึงมุ่งมั่นท่ีจะศึกษาและค้นหาปัจจัยด้านระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบ Business 

Intelligence Portal ของพนักงาน Front office และ Back office ทั้งสองกลุ่ม อนัเป็นปัจจยัท่ีสําคัญในการค้นหา

ปัจจยัอนัเป็นจุดอ่อนท่ีควรปรับปรุง และปัจจยัอนัเป็นจุดแข็งของระบบท่ีควรคงไวซ่ึ้งอาจมีความแตกต่างกนัตาม

วตัถุประสงคใ์นการเรียกดูรายงานของพนกังานทั้งสองกลุ่มขา้งตน้  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     การทบทวนวรรณกรรมในงานวิจยัน้ีประกอบดว้ยแนวคิดท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ แนวคิดเร่ืองการประเมินคุณภาพเวบ็

ขอ้มูลสารสนเทศ แนวคิดเร่ืองคุณลกัษณะท่ีดีของสารสนเทศ และแนวคิดเร่ืองความพึงพอใจและการวดัความพึง

พอใจ ซ่ึงปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีใชใ้นการประเมินความพึงพอใจในการใชร้ะบบ Business Intelligence Portal นั้นจะมี

ความสอดคลอ้งกับเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพ ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) (สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2556) ในหมวดท่ี 4 การวดั วิเคราะห์ และการจดัการความรู้ ในการประเมินว่า

ระบบสารสนเทศมีความแม่นยาํ ถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้สามารถนาํไปใชใ้นการติดตามผลการดาํเนินงานได้

อย่างสอดคลอ้งตลอดจนสนบัสนุนแผนยุทธศาสตร์และวตัถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร, มีความทนักาล 

สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงภายในหรือภายนอกท่ีรวดเร็วหรือไม่ไดค้าดคิดได,้ มีความปลอดภยัและเป็น

ความลบั เพ่ือป้องกนัมิให้ข้อมูลถูกเปิดเผยหรือมีการปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลโดยบุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญาตได ้

ตลอดจนประเมินความสามารถในการใชง้านของระบบวา่สามารถใชง้านไดง่้าย 

Figure 2 เกณฑแ์ละวิธีการประเมินคุณภาพหมวด 4 ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) 

ที่มา: สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (2556). ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (เกณฑแ์ละวิธีการ

ประเมิน) 

     แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินคุณภาพเวบ็ขอ้มูลสารสนเทศ (ปรัชญนนัท์ นิลสุข, 2546) เกิดจากนาํแบบประเมิน

เวบ็เพจของดร.แนนซี อีเวอร์ฮาร์ท (Everhart, 1996) มาขยายความเพ่ือประโยชน์ในการประเมินคุณภาพของเวบ็

สําหรับนักออกแบบและพฒันาเวบ็รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดัสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือจะไดมี้
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แนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพท่ีสามารถอธิบายเหตุผลได ้9 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ความทนัสมยั หมายถึง 

ขอ้มูลใหม่ ทนัต่อสถานการณ์และไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขตามระยะเวลาอย่างเหมาะสม (2) เน้ือหาและขอ้มูล ตอ้ง

ถูกตอ้งตรวจสอบได ้เป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํเวบ็ไซต ์เน้ือหาตรงตามช่ือและสอดคลอ้งกบัหน่วยงาน

ท่ีดาํเนินการ (3) ความน่าเช่ือถือ แสดงผูจ้ดัทาํเวบ็และผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเน้ือหา สามารถติดต่อผูดู้แลเวบ็ไซต์

ได ้มีการสงวนลิขสิทธ์ิ (4) การเช่ือมโยงขอ้มูล มีการเช่ือมโยงไปยงัส่วนต่างๆ อย่างเขา้ใจง่าย ส่ือความหมายชดัเจน 

ง่ายต่อการสังเกตและมีขนาดเหมาะสม (5) การปฏิบัติจริง มีเน้ือหาเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว ้และ

แสดงผลไดอ้ย่างรวดเร็ว (6) ความเป็นมลัติมีเดีย - เสียง ภาพ กราฟฟิก ภาพเคล่ือนไหว สอดคลอ้งกบัเน้ือหา เพ่ิม

ความสนใจ  มีเวลาท่ีเหมาะสม ไม่รบกวนเน้ือหา และสามารถแสดงผลหรือโหลดข้ึนมาไดอ้ย่างรวดเร็ว (7) การให้

ขอ้มูล มีการจดัรูปแบบและหมวดหมู่ของขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ เขา้ถึงไดง่้ายและรวดเร็ว ง่ายต่อการตรวจสอบและ

การใชง้าน (8) การเขา้ถึงขอ้มูล แสดงผลไดอ้ยา่งรวดเร็วเม่ือผูใ้ชต้อ้งการเขา้สู่เวบ็ไซตโ์ดยการพิมพท่ี์อยูข่องเวบ็เช่น 

URL หรือโดเมนเนม  และคน้หาไดส้ะดวกจากเวบ็สืบคน้ขอ้มูล (Search Engine) (9) ความหลากหลายของขอ้มูล 

คือ มีความหลากหลายและเป็นประโยชนห์ลายๆ เร่ือง 

     แนวคิดเร่ืองคุณลกัษณะท่ีดีของสารสนเทศ (เอกภพ อินทรภู่, 2558) กล่าวถึงเร่ืองคุณลกัษณะท่ีดีของสารสนเทศ

ท่ีมีความสอดคลอ้งกนักบัแนวคิดในการประเมินเวบ็ไซต์ขา้งตน้ในปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ, เน้ือหาและขอ้มูล, 

ความทนัสมยั, การเช่ือมโยงขอ้มูล, การปฏิบติัจริง และการให้ขอ้มูลว่า สารสนเทศท่ีดีควรมีความน่าเช่ือถือจากผู ้

แต่งหรือแหล่งท่ีเช่ือถือได,้ มีความถูกตอ้งและให้ขอ้เท็จจริง, เขา้ถึงไดง่้าย มีรูปแบบเหมาะสม เรียกใช้ไดง่้าย, มี

ความชดัเจนไม่คลุมเครือ, ใหเ้น้ือหาสาํคญัอยา่งครบถว้น, ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช,้ ทนัเวลาหรือทนัต่อความ

ตอ้งการของผูใ้ช,้ ทนัสมยั เป็นปัจจุบนั และสามารถพิสูจนไ์ด ้โดยมีหลกัฐานอา้งอิงตรวจสอบไดว้า่มีความถูกตอ้ง 

     แนวคิดเร่ืองความพึงพอใจและการวดัความพึงพอใจ (นภดล ร่มโพธ์ิ, 2554) ทาํการรวบรวมบทความการวดั

ความพึงพอใจลูกคา้และความพึงพอใจพนักงานเพ่ือนาํเสนอเทคนิคและวิธีการวดัความพึงพอใจของแต่ละกลุ่ม

ขา้งตน้ โดย (พนัธิตรา ลงัคุลจินดาและคณะ, 2554) ไดอ้า้งถึงความพึงพอใจของลูกคา้ไวว้่า เป็นความรู้สึกของลูกคา้

แต่ละบุคคลท่ีจะเกิดเม่ือคุณค่าหรือประโยชน์ท่ีลูกคา้ไดรั้บหลงัการซ้ือสินคา้หรือไดรั้บการบริการสูงกว่าความ

คาดหวงัก่อนซ้ือสินคา้หรือรับบริการนั้น ซ่ึงยิ่งคุณค่าสูงกว่าท่ีคาดหวงัไวเ้ท่าใด ความพึงพอใจก็จะยิ่งเพ่ิมมากข้ึน

เท่านั้น ซ่ึง(วราภรณ์ จารึกวงศส์วสัด์ิและคณะ, 2554) ไดส้รุปผลว่า แมว้่าการวดัความพึงพอใจจะไม่สามารถสร้าง

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั แต่ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งใหค้วามสนใจในการนาํผลท่ีไดรั้บมาปรับปรุงการใหบ้ริการ

และยกระดบัการบริการให้มีมาตรฐานให้เป็นไปตามความคาดหวงัของลูกคา้แต่ละกลุ่ม ทั้งน้ีในการวดัความพึง

พอใจดว้ยวิธีการสาํรวจความพึงพอใจ (สมพล หิรัญเจริญและคณะ, 2554) กล่าวว่าตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมใน

ดา้นต่างๆ อาทิ จุดประสงค์ของการวดั ลกัษณะขอ้มูลท่ีต้องการ เงินทุน ลกัษณะองค์กร ระยะเวลา รวมไปถึง

ลกัษณะลูกคา้ โดยวิธีการสอบถามความพึงพอใจลูกคา้ผ่านพนกังานจะเหมาะเม่ือมีเงินทุนไม่มาก และควรนาํผล

การวดัความพึงพอใจท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชจ้ริงเพ่ือปรับปรุงและพฒันาองคก์รใหดี้ยิ่งข้ึน 

     การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (หสันยั ริยาพนัธ์, 2554) แบ่งการประเมินความพึงพอใจเวบ็ไซตศ์าลาพุ่มขา้วบิณฑ์

มหาวิทยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช ออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการออกแบบหนา้เวบ็เพจ, ดา้นระบบนาํทาง, ดา้น

กราฟิกและภาพเคล่ือนไหว, ดา้นตวัอกัษรและการจดัรูปแบบขอ้ความ, ดา้นการใชสี้ในเวบ็เพจ ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล

ในเวบ็เพจ และดา้นขอ้มูลท่ีนาํเสนอบนเวบ็ไซต ์ซ่ึงคลา้ยคลึงกบั(โศภิษถ ์ดุมกลาง, 2556) ท่ีใชเ้กณฑก์ารวดัคุณภาพ
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ในการแก้ไขปัญหาจากการรับบริการระบบสารสนเทศสุขภาพดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศทางมือถือในแผนก

ศลัยกรรม 7 ดา้นเช่นกนั ไดแ้ก่ การใชง้านง่ายและการเขา้ถึงรวดเร็ว, ความแม่นยาํและระบบทาํงานต่อเน่ือง, การ

นาํเสนอเน้ือหาตอบสนองผูใ้ช้งาน, ความเป็นส่วนตวั, การตอบสนอง, การชดเชย และช่องทางการติดต่อ และ

คลา้ยคลึงกบั (ชรินทร์ญา กลา้แข็ง, 2557) ท่ีวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ชเ้วบ็ไซต์ศูนยก์ลางขอ้มูลสารสนเทศ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความชดัเจน ถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และการปรับปรุง, 

ดา้นความเหมาะสมของการประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร ภาพ, ดา้นปริมาณเน้ือหา, ดา้นการจดัลาํดบัเน้ือหา, ดา้นมีการ

จดัหมวดหมู่, ดา้นความถูกตอ้งตามหลกัภาษาและไวยากรณ์ และดา้นความสอดคลอ้งกนัของเน้ือหาและภาพ แต่ใน

การประเมินความพึงพอใจในระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ชวการ มีนาภา, 

2556) แบ่งเกณฑอ์อกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีพนักงานรับรู้และสนใจ, ดา้นการใชง้านระบบย่อย, 

ดา้นประโยชน์จากการใช้งาน และด้านส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใช้งาน  โดยท่ี(จิราภา ธรรมรักษา, 2557)  

วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบการจดัการสารสนเทศสาํหรับงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์กรณีศึกษา บริษทั 

ทิตาราม คอนซลัแตนท ์จาํกดั ดว้ยปัจจยัเพียง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความสาํเร็จในการทาํงานตามกาํหนดเวลา, ความถูกตอ้ง

แม่นยาํของขอ้มูล และความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มูล 

กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นงานวิจยั 

 
 

ความพึงพอใจในการใชร้ะบบ Business 

Intelligence Portal ตามแนวคิดเร่ืองการประเมิน

คุณภาพเวบ็ขอ้มูลสารสนเทศของดร.แนนซี อี

เวอร์ฮาร์ท 4 ดา้น ดงัน้ี 

ดา้นเน้ือหาและขอ้มูล 

1. ความทนัสมยั  

2. ความถูกตอ้ง 

3. การจดัหมวดหมู่ 

ดา้นความหลากหลายและมลัติมีเดีย 

4. ความหลากหลาย  

5. ความเป็นมลัติมีเดีย 

ดา้นรูปแบบและประสบการณ์ 

6. ประสบการณ์ในการใชง้าน 

7. การเช่ือมโยงขอ้มูล 

ดา้นความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือ 

8. ความน่าเช่ือถือ 

9. การเขา้ถึงขอ้มูล 

พนกังานกลุ่ม Front office 

ในบมจ.ธนาคารกรุงไทย 

พนกังานกลุ่ม Back office 

ในบมจ.ธนาคารกรุงไทย 
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3. วธีิการศึกษา 

     การวิจยัคร้ังน้ี มีการกาํหนดกลุ่มตวัอย่างดว้ยตารางสาํเร็จรูปของ Krejci and Morgan ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

ทาํใหไ้ดจ้าํนวนตวัอยา่ง 378 คน จากพนกังานในบมจ.ธนาคารกรุงไทย 23,413 คน โดยมีวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล

ดว้ยแบบสอบถามออนไลน ์ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 12 มกราคม – 26 มกราคม 2560 ทั้งน้ีสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูล

ไดม้ากกว่าท่ีกาํหนด โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม Front office และ Back office เป็นจาํนวนกลุ่มละ 201 ชุด รวมทั้งส้ิน 

402 ชุด และทาํการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางด้านสถิติเพ่ือแสดงผลการวิจยัในแบบสถิติเชิง

พรรณนา คือ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแบบสถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance), การทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของสอง

ประชากร (Chi-Square Test) และวิธีการจาํแนกความแตกต่าง (Discriminant Analysis) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 245 คน 

(60.95%) มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จาํนวน 117 คน (29.10%) มีระดบัการศึกษาสูงสุดคือระดบัปริญญาโท จาํนวน 

207 คน (51.49%) และมีประสบการณ์ในการทํางานตั้ งแต่ 21 ปีข้ึนไป  จํานวน 154 คน (38.31%) ซ่ึงผลการ

วิเคราะห์ความพึงพอใจในแต่ละกลุ่มพบว่า พนกังานกลุ่ม Front office มีความพึงพอใจสูงสุดในปัจจยัดา้นเน้ือหา

และขอ้มูล เร่ืองความถูกตอ้งของเน้ือหาและขอ้มูล (x̄ = 4.10, S.D. =  0.67) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระดบัความพึงพอใจใน

งานวิจยัของ (ชรินทร์ญา กลา้แข็ง, 2557) สะทอ้นให้เห็นถึงความสําคญัในดา้นเน้ือหาและขอ้มูลว่ามีลกัษณะตาม

แนวคิดเร่ืองคุณลกัษณะท่ีดีของสารสนเทศ ดา้นการมีความถูกตอ้ง ให้ขอ้เท็จจริง มีความชดัเจน ไม่คลุมเครือ มี

ความสมบูรณ์ครบถว้น และตํ่าสุดในปัจจยัดา้นรูปแบบและประสบการณ์ เร่ืองความรวดเร็วในการแสดงผล  (x̄ = 

3.57, S.D. =  1.00)  ซ่ึงในงานวิจยัของ (หสันยั ริยาพนัธ์, 2554) กล่าวว่าอาจเน่ืองมาจากชนิดและรุ่นของบราวเซอร์ 

และศกัยภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างกนั 

     สาํหรับพนกังานกลุ่ม Back office มีความพึงพอใจสูงสุดในปัจจยัดา้นความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือ เร่ือง

ความถูกตอ้งของสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล (x̄ = 4.11, S.D. =  0.64) ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่าระบบมีความปลอดภยัใน

การรักษาขอ้มูลอยู่ในระดบัสูง โดยงานวิจยัของ(โศภิษถ ์ดุมกลาง, 2556) กล่าวว่าความปลอดภยัท่ีเหมาะสมในแต่

ลาํดบัชั้นของขอ้มูลสามารถก่อให้เกิดความคล่องตวัในการดาํเนินงานได ้และมีความพึงพอใจตํ่าสุดในปัจจยัดา้น

เน้ือหาและข้อมูล เร่ืองความถ่ีในการอัพเดตข้อมูล (x̄ = 3.76, S.D. =  0.73) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าระบบยงัไม่มี

คุณลกัษณะท่ีดีดา้นความทนัสมยั โดยงานวิจยัของ (ชวการ มีนาภา, 2556) กล่าวว่านอกจากการมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง

ตรงตามความเป็นจริงแลว้ ระบบจะตอ้งมีขอ้มูลสารสนเทศท่ีตรงกบัขอ้เท็จจริงเสมอเม่ือระยะเวลาเปล่ียนแปลงไป 

ซ่ึงก็คือ มีความเป็นปัจจุบนัเสมอ จึงจะเรียกไดว้า่มีคุณลกัษณะของระบบสารสนเทศท่ีดี ทั้งน้ีแสดงผลการวิเคราะห์

ความพึงพอใจในแต่ละดา้น ดงัตาราง 
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Table 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจในการใชร้ะบบ Business Intelligence Portal 

ปัจจยั 

ความพงึพอใจ 

ระดบั 

ความพงึพอใจ 
กลุ่ม คาํถาม x S.D. 

ดา้นเน้ือหา 

และขอ้มูล 

สูงสุด 
Front office ความถูกตอ้งของเน้ือหาและขอ้มูล 4.10 0.67 

Back office ความถูกตอ้งของเน้ือหาและขอ้มูล 4.08 0.64 

ตํ่าสุด 
Front office ความทนัต่อการนาํไปใชง้าน 3.60 1.02 

Back office ความถ่ีในการอพัเดตขอ้มูล 3.76 0.73 

ดา้นความ

หลากหลาย 

และมลัติมีเดีย 

สูงสุด 

Front office ความหลากหลายของการแสดงผลภายในรายงาน 

(เช่น As of Date, Year to Date เป็นตน้) 
4.00 0.73 

Back office ความสะดวกในการเรียกดูรายงานรูปแบบอ่ืน 

(เช่น PDF, Excel เป็นตน้) 
4.02 0.69 

ตํ่าสุด 
Front office ความสวยงามของรายงาน 3.75 0.87 

Back office ความสวยงามของรายงาน 3.86 0.76 

ดา้นรูปแบบ

และ

ประสบการณ์ 

สูงสุด 
Front office ความสะดวกในการนาํขอ้มูลไปใชง้าน 3.90 0.87 

Back office ความสะดวกในการนาํขอ้มูลไปใชง้าน 4.02 0.65 

ตํ่าสุด 
Front office ความรวดเร็วในการแสดงผล 3.57 1.00 

Back office การเช่ือมโยงไปยงัแหล่งขอ้มูลอ่ืน 3.86 0.66 

ดา้นความ

ปลอดภยัและ

ความน่าเช่ือถือ 

สูงสุด 
Front office ความถูกตอ้งของสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล 4.08 0.73 

Back office ความถูกตอ้งของสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล 4.11 0.64 

ตํ่าสุด 
Front office ช่องทางในการส่ือสารกบัผูดู้แลระบบ 3.73 0.87 

Back office การแสดงแหล่งท่ีมาของขอ้มูล 3.97 0.65 

     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมานในการผลการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใชก้ารทดสอบดว้ยวิธีการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) พบว่าพนักงานทั้ งสองกลุ่มมีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีตํ่ากว่าระดบั 0.05 ทั้งส้ิน 6 คาํถาม ไดแ้ก่ ความทนัต่อการนาํไปใชง้าน (Sig. 

= 0.003), ความสะดวกในการเขา้ถึงแต่ละหมวดหมู่ (Sig. = 0.024), ความสะดวกในการเรียกดูขอ้มูล (Sig. = 0.004), 

ความรวดเร็วในการแสดงผล (Sig. = 0.000), ความเหมาะสมของตาํแหน่ง “กลบัสู่เมนูหลกั” (Home) (Sig. = 0.042) 

และ ช่องทางในการส่ือสารกบัผูดู้แลระบบ (Sig. = 0.008)  

     ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้การทดสอบดว้ย Chi-Square พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

     ผลการวิเคราะห์การจาํแนกความแตกต่าง (Discriminant Analysis) นั้น เม่ือพิจารณาค่า Discriminant Loading 

เพ่ือวิเคราะห์ความสาํคญัของคาํถามท่ีใชใ้นการจาํแนกกลุ่มพบว่ามีขอ้คาํถามท่ีมีความสาํคญั 6 คาํถาม ไดแ้ก่ ความ

รวดเร็วในการแสดงผล (0.568), ความทนัต่อการนาํไปใช้งาน (0.424), ความสะดวกในการเรียกดูขอ้มูล (0.415), 

ความหลากหลายของการแสดงผลภายในรายงาน (-0.093), ความหลากหลายของมุมมองรายงาน (-0.092) และ

ความถูกต้องของเน้ือหาและขอ้มูล (-0.044) โดยเม่ือพิจารณาค่า Standardized Canonical Discriminant Function 

Coefficients เพ่ือหาตวัแปรท่ีมีอิทธิพลมากในการจาํแนกความแตกต่างระหว่างทั้งสองกลุ่ม พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี  5                                                                 968 

 

สูงท่ีสุด 6 คาํถาม ไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการแสดงผล (0.599), ความทันต่อการนาํไปใช้งาน (0.535), การแสดง

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล (-0.530), ช่องทางในการส่ือสารกบัผูดู้แลระบบ (0.499), ความสะดวกในการเรียกดูขอ้มูล 

(0.475) และความหลากหลายของมุมมองรายงาน (-0.452) 

     เม่ือเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

Analysis of Variance) และวิธีจาํแนกความแตกต่าง (Discriminant Analysis) พบว่ามีขอ้คาํถามจากแบบสอบถามท่ี

มีความสําคัญต่อการจาํแนกกลุ่มท่ีเหมือนกันจากวิธีท่ีแตกต่างกนัทั้ งส้ิน 3 คาํถาม ได้แก่ ความรวดเร็วในการ

แสดงผลในปัจจยัด้านรูปแบบและประสบการณ์, ความทนัต่อการนาํไปใชง้านในปัจจยัดา้นเน้ือหาและขอ้มูล และ

ความสะดวกในการเรียกดูขอ้มูลในปัจจยัดา้นรูปแบบและประสบการณ์ แสดงดงัตาราง 

Table 2 แสดงขอ้คาํถามท่ีมีความสาํคญัต่อการจาํแนกกลุ่มท่ีเหมือนกนัจากวธีิท่ีแตกต่างกนั 

คําถามจากแบบสอบถาม 

ที่มคีวามสําคัญต่อการจาํแนกกลุ่ม 

วธีิการจาํแนกความแตกต่าง 

One-way Analysis 

of Variance 
Discriminant Analysis 

Significant Discriminant Loading Coefficients 

ความรวดเร็วในการแสดงผล 0.000 0.568 0.599 

ความทนัต่อการนาํไปใชง้าน 0.003 0.424 0.535 

ความสะดวกในการเรียกดูขอ้มูล 0.004 0.415 0.475 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

     ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีระดบัการศึกษาสูงสุดคือ

ระดบัปริญญาโท และมีประสบการณ์ในการทาํงานตั้งแต่ 21 ปีข้ึนไป โดยผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในแต่ละ

กลุ่มพบว่า พนกังานกลุ่ม Front office มีความพึงพอใจสูงสุดในปัจจยัดา้นเน้ือหาและขอ้มูล เร่ืองความถูกตอ้งของ

เน้ือหาและขอ้มูล และตํ่าสุดในปัจจยัดา้นรูปแบบและประสบการณ์ เร่ืองความรวดเร็วในการแสดงผล สําหรับ

พนกังานกลุ่ม Back office มีความพึงพอใจสูงสุดในปัจจยัดา้นรูปแบบและประสบการณ์ เร่ืองความถูกตอ้งของสิทธ์ิ

ในการเขา้ถึงขอ้มูล และมีความพึงพอใจตํ่าสุดในปัจจยัดา้นเน้ือหาและขอ้มูล เร่ืองความถ่ีในการอพัเดตขอ้มูล 

     กลุ่มตวัอย่างทั้ งสองกลุ่มมีความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในปัจจยัด้าน

รูปแบบและประสบการณ์ เร่ืองความรวดเร็วในการแสดงผล, ปัจจัยด้านเน้ือหาและขอ้มูล เร่ืองความทันต่อการ

นาํไปใชง้าน และปัจจยัดา้นรูปแบบและประสบการณ์ เร่ืองความสะดวกในการเรียกดูขอ้มูล ตามลาํดบั  

ข้อเสนอแนะ 

     พนักงานกลุ่ม Front office มีความพึงพอใจตํ่าสุดในปัจจยัเร่ืองความรวดเร็วในการแสดงผล ดังนั้นในการ

ปรับปรุงและพฒันาระบบ Business Intelligence Portal เพ่ือให้สามารถเพ่ิมความรวดเร็วในการแสดงผลขอ้มูลได้

สามารถทาํไดห้ลายวิธี เช่น การเพ่ิมพ้ืนท่ี Hardware การปรับรูปแบบการสร้างรายงานให้มีความซับซ้อนนอ้ยลง 

และควรมีการจาํกดัเวลาในการแสดงผลใหอ้ยูใ่นมาตรฐานสากลเป็นหน่วยวินาที เป็นตน้ 
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     พนกังานกลุ่ม Back office มีความพึงพอใจตํ่าสุดในปัจจยัเร่ืองความถ่ีในการอพัเดตขอ้มูล ดงันั้นในการปรับปรุง

และพฒันาระบบ Business Intelligence Portal เพ่ือเพ่ิมความถ่ีในการอพัเดตขอ้มูลใหม้ากข้ึน ควรพิจารณาปรับปรุง

รายงานท่ีมีอยู่เดิมหรือเพ่ิมเติมรายงานใหม่ใหมี้การอพัเดตแบบตามเวลาจริงหรือแบบรายวนั เพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีเป็น

แบบรายเดือน เพ่ือใหร้ายงานมีความเป็นปัจจุบนั ทนัต่อสถานการณ์ มีรอบเวลาและความถ่ีท่ีชดัเจนอยา่งเหมาะสม 

     ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการจาํแนกกลุ่มประกอบดว้ย 3 ปัจจยั คือ ความรวดเร็วในการแสดงผล, ความทนัต่อการ

นาํไปใชง้าน และความสะดวกในการเรียกดูขอ้มูล โดยค่าเฉล่ียปัจจยัของกลุ่ม Front Office มีค่าตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวม 

และค่าเฉล่ียของทุกคาํถามของกลุ่ม Back Office มีค่าสูงกว่าค่าเฉล่ียรวม ดงันั้นในการปรับปรุงและพฒันาระบบ 

เพ่ือใหส้ามารถเพ่ิมค่าเฉล่ียของปัจจยัเร่ืองความรวดเร็วในการแสดงผลขอ้มูลของกลุ่ม Front Office สามารถทาํได้

โดยการปรับรูปแบบการสร้างรายงานของ Front Office ใหมี้ความซบัซอ้นนอ้ยลงและหลีกเล่ียงการนาํเสนอขอ้มูล

ท่ีมีปริมาณมากบนระบบโดยตรงแต่ใชวิ้ธีการนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบสาํเร็จรูปอ่ืน (แบบรูปภาพ (PDF) และแบบ

ตาราง (Excel)) แทนโดยอาจเร่ิมตน้จากรายงานท่ีสาํคญัและมีการเรียกใชบ่้อย สําหรับปัจจยัเร่ืองความทนัต่อการ

นาํไปใชง้าน สามารถปรับปรุงไดโ้ดยการพิจารณาปรับปรุงเน้ือหารายงานใหมี้ความเพียงพอสอดคลอ้งกบัประเด็น

ท่ีใช้ในการวดัและประเมินผล โดยปัจจยัเร่ืองความสะดวกในการเรียกดูขอ้มูลนั้น สามารถปรับปรุงไดโ้ดยการ

พิจารณาแกไ้ขเส้นทางการเขา้สู่ระบบให้สามารถเขา้ถึงไดง่้ายข้ึน ปรับปรุง URL ให้สามารถจดจาํไดง่้ายมากข้ึน 

และอาจพิจารณาวิธีการเรียกดูรายงานบนแพลตฟอร์มอ่ืนๆ ไดเ้พ่ิมเติม เช่น บนมือถือ แทบ็เลต็ เป็นตน้ 
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การประเมินปัจจยัแห่งความสําเร็จสําหรับระบบธุรกจิอจัฉริยะ 

ในองค์การรัฐวสิาหกจิไทย: กรณศึีกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

Critical Success Factors Evaluation of Business Intelligences in Thai State 

Enterprise: A Case Study of Electricity Generating Authority of Thailand 

ปานกมล ชะฎลิ1, เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล2 และทองฟู  ศิริวงศ์2 

Pankhamol Chadil,  Ek-anong Tangrukwaraskul and Tongfu Siriwongse 
 

บทคดัย่อ 

ระบบธุรกิจอจัฉริยะ (Business Intelligence: BI) เป็นเทคโนโลยีท่ีองค์การในปัจจุบนันําไปใช้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือ

สนับสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร เน่ืองจากระบบสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกจนเกิดเป็น

ผลลพัธ์ท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดท้นัที แต่อยา่งไรก็ตามการนาํ BI ไปใชง้านในองคก์ารไดอ้ย่างประสบความสาํเร็จนั้น

ข้ึนอยู่กบัปัจจยัทั้งทางดา้นเทคนิคและปัจจยัทางดา้นการบริหาร รวมถึงสถานการณ์และบริบทขององค์การ ใน

งานวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดท้าํการประเมินปัจจยัแห่งความสําเร็จสําหรับระบบ BI ในบริบทของกรณีศึกษาการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยศึกษาจากผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งผูพ้ฒันา บาํรุงรักษาระบบ และผูใ้ชง้านระบบ จาํนวน 86 

คน เกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอย ท่ีค่า

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

คาํสาํคัญ: ระบบธุรกิจอัจฉริยะ, ปัจจัยแห่งความสาํเร็จของระบบธุรกิจอัจฉริยะ, ความสาํเร็จของระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

 

Abstract 

Business Intelligence (BI) is the technology that many organizations adopt and implemented as an executive's 

decision support tool due to its capability in analyzing data from both internal and external sources and 

generating ready-to-use information. However, successful implementation of BI depends on a number of critical 

factors, both technical and managerial factors, as well as situational factors and context of the given organization. 

Therefore, the objective of this study is to evaluate critical success factors for BI in Electricity Generating 

Authority of Thailand (EGAT), Thai state enterprise. Data was collected from 86 persons, both BI developers and 

users, using questionnaire, and was analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple 

regression  

Keywords: Business Intelligence (BI), BI Critical Success Factors, BI Success 
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1. บทนํา 

 

     ระบบธุรกิจอจัฉริยะ (Business Intelligence: BI) เป็นเทคโนโลยีท่ีองค์การส่วนใหญ่ในปัจจุบนัไดน้าํไปใชส้ําหรับ

ช่วยสนับสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสามารถในการนําขอ้มูลทั้งภายนอกและ

ภายในองค์การไปวิเคราะห์จนเกิดเป็นผลลพัธ์ท่ีผูบ้ริหารทั้งระดบักลาง และระดบัสูงสามารถนาํไปใชป้ระกอบการ

ตัดสินใจได้ทันทีเป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสําหรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันท่ีมีความซับซ้อน และการ

เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว องคก์ารท่ีไดมี้การลงทุน และนาํ BI ไปใชง้านย่อมมีความตอ้งการใหเ้กิดการบรรลุวตัถุประสงค์

ท่ีองคก์ารไดก้าํหนดไว ้งานวิจยัจาํนวนมากศึกษาเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการนาํ BI ไปใชง้าน โดย

ปัจจยัแห่งความสําเร็จนั้นประกอบไปดว้ยทั้งในส่วนของปัจจยัทางดา้นเทคนิค และปัจจยัทางดา้นการบริหาร โดย

ความทา้ทายสําคญัของ BI ท่ีแตกต่างจากเทคโนโลยีสารสนเทศโดยทัว่ไปคือ ถึงแมว้่าปัจจยัทางดา้นเทคนิคจะเป็น

พ้ืนฐานในการทาํให้ BI สามารถใชง้านไดดี้ และมีประสิทธิผลแลว้ แต่ปัจจยัทางดา้นการบริหารนั้นก็ส่งผลอย่างมาก

ต่อความสาํเร็จของ BI และในทา้ยท่ีสุดแลว้สถานการณ์และบริบทขององคก์ารกย็งัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัอีกดว้ย 

     ในงานวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดท้าํการประเมินปัจจยัแห่งความสาํเร็จสาํหรับระบบ BI ในบริบทของกรณีศึกษาการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีไดใ้ห้ความสําคญัในการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานเพ่ือให้เกิด

ประโยชนสู์งสุดต่อองคก์ารและพนกังาน ซ่ึงนอกจากการลงทุนทางดา้น BI ในปัจจุบนัแลว้องคก์ารยงัมีแผนการลงทุน

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมเติมในอนาคตอีกดว้ย โดยผูวิ้จยัไดเ้ล็งเห็นถึงประโยชน์ในการศึกษาดงักล่าว ซ่ึงจะ

สามารถแสดงสถานะของการใชง้าน BI ของ กฟผ. ซ่ึงเป็นองค์การรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของประเทศ และสามารถใช้

เป็นแนวทางในการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางดา้น BI ของ กฟผ. และรัฐวิสาหกิจอ่ืนในประเทศไทย 

นอกจากน้ียงัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงสาํหรับการศึกษาทางดา้นการใชง้าน BI ในองคก์ารไดต่้อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1นิยามของ BI 

 

     BI (Business Intelligence, ระบบธุรกิจอจัฉริยะ) คือ เทคโนโลยีท่ีมีความสามารถในการนาํขอ้มูลท่ีทนัเวลาจาก

แหล่งต่างๆ ท่ีไดถู้กออกแบบและจดัการมาเป็นอย่างดีแลว้ มาทาํการวิเคราะห์ เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีสามารถ

นาํไปใชง้านไดท้นัที สาํหรับสนบัสนุนการตดัสินใจบนพ้ืนฐานของขอ้มูลของผูบ้ริหารในหลากหลายระดบัตาม

มุมมองท่ีตอ้งการ เพ่ือการจดัการและสนบัสนุนกลยทุธ์ขององคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     Popovič, Hackney, Coelho, และ Jaklič, 2012ไดใ้ห้นิยามของ BI ว่าเป็นขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ ในท่ีจดัเก็บท่ีไดรั้บ

การออกแบบมาเป็นอยา่งดี ผนวกกบัเคร่ืองมือทางซอฟตแ์วร์ท่ีเป็นมิตรต่อธุรกิจ ท่ีใหค้นทาํงานท่ีมีความรู้สามารถ

เขา้ถึงไดอ้ย่างทนัเวลา มีการวิเคราะห์ และการนาํเสนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเขา้ใจง่าย ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ช่วยให้

คนทาํงานสามารถลงมือปฏิบติั หรือมีการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     Wiseman, 1988 อา้งใน Rouhani, Asgari, และ Mirhosseini, 2012ไดใ้ห้นิยามของ BI ว่าเป็นระบบสารสนเทศท่ี

ช่วยเสริมการตดัสินใจในเชิงกลยทุธ์ และสนบัสนุนกลยทุธ์ทางการแข่งขนัขององคก์าร 
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2.2 การใช้ BI ในองค์การ 
 

     การนาํขอ้มูลจาํนวนมากมาใช้ในการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์การนั้น มีความจาํเป็นท่ีขอ้มูลดิบเหล่านั้น

จะตอ้งถูกนาํมาแปลงสภาพให้อยู่ในรูปแบบของขอ้มูลท่ีมีประโยชน์และสามารถนาํไปใชไ้ดท้นัที ซ่ึงเทคโนโลยี

หน่ึงท่ีสามารถบรรลุความตอ้งการดงักล่าวไดคื้อ BI 

     Lönnqvist และ Pirttimäki, 2006 กล่าววา่ สารสนเทศทางธุรกิจท่ีมีประสิทธิผล และทนัเวลานั้นไดถู้กพิจารณาว่า

เป็นส่วนสาํคญัสาํหรับองคก์ารท่ีไม่ใช่เพ่ือเพียงความสาํเร็จ แต่ยงัสามารถทาํใหอ้งคก์ารอยูร่อดไดท่้ามกลางสภาวะ

แวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

     Puklavec, 2001 อา้งใน Bara และ Knežević, 2013 ไดก้ล่าวถึงความตอ้งการท่ีคาดหวงัจากขอ้มูลแบบใหม่ เพ่ือ

นาํไปสู่การเปล่ียนแปลงในกระบวนการการตดัสินใจในองคก์าร ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งใชข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจให้

มาก แทนการใชเ้พียงสัญชาตญาณ และประสบการณ์ โดยขอ้มูลเหล่านั้นควรประกอบข้ึนมาจากทั้งในส่วนท่ีเป็น

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายใน และสภาพแวดลอ้มขององคก์าร ดงันั้นองคก์ารจึงตอ้งการระบบสารสนเทศท่ีเช่ือถือได้

เพ่ือใหน้กัวิเคราะห์และผูบ้ริหารสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการเพ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิผล 

 

2.3 นิยามความสําเร็จของ BI (BI Success)และการประเมินความสําเร็จจากการนํา BI มาใช้ในองค์การ 
      

     D. Miller, 2007 อา้งใน Isik, Jones, และ Sidorova, 2013กล่าวว่าความสําเร็จของ BI ฟังดูเหมือนเป็นเร่ืองง่าย

และตรงไปตรงมา แต่แทจ้ริงแลว้ในรายละเอียดเก่ียวกบัความสาํเร็จของ BI ยงัมีอะไรมากกว่าการสร้างคุณค่าเชิง

บวกท่ีองค์การได้รับจากการลงทุนในมุมของผลกาํไรท่ีเพ่ิมข้ึน หรือการปรับปรุงประสิทธิภาพงาน เน่ืองจาก

องคก์ารต่างๆ ไดมี้การนาํ BI ไปใชเ้พ่ือการบรรลุผลประโยชน์ในดา้นท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นมุมมองของการประสบ

ความสําเร็จในการนาํ BI ไปใชจึ้งถูกนิยามแตกต่างกนัออกไปในแต่ละองคก์าร ข้ึนอยู่กบัผลประโยชน์ท่ีองคก์าร

นั้นๆ คาดหวงัท่ีจะไดรั้บจาก BI 

     Hočevar และ Jaklič, 2010 กล่าวว่าประโยชน์ส่วนใหญ่ของ BI ลว้นยากท่ีจะวดัค่า เน่ืองจากผลกระทบท่ีมีต่อ

ความสําเร็จของ BI นั้นบางคร้ังไม่ใช่ผลกระทบทางตรง และเป็นผลกะทบในระยะยาว ซ่ึงจะเห็นผลไดก้็ต่อเม่ือ

เวลาผา่นไประยะหน่ึงแลว้เท่านั้น 

     นิยามความสาํเร็จของ BI มีการนิยามไวอ้ย่างแตกต่างในหลายงานวิจยั แต่ในบริบทของ กฟผ. ซ่ึงเป็นองค์การ

รัฐวิสาหกิจท่ีไม่เนน้การแสวงหาผลประโยชน์ในดา้นกาํไร แต่เนน้การพฒันาคุณภาพในการผลิต และการบริหาร

จดัการงานท่ีมีประสิทธิผล ตามวิสยัทศัน์ขององคก์าร ทั้งยงัมีระบบ BI ท่ีใชเ้ป็นหลกัไดแ้ก่ระบบสารสนเทศสาํหรับ

ผูบ้ริหาร (Executive Information System; EIS) ผูวิ้จยัจึงไดเ้ลือกนาํแนวทางในการประเมินความสาํเร็จจากการนาํ 

ระบบ EIS มาใชใ้นองค์การ อา้งอิงจากงานวิจยัของ Poon และ Wagner, 2001 อนัประกอบดว้ย การเขา้ถึงระบบ, 

การใชง้าน, ความพึงพอใจ, ผลกระทบทางบวก, และ การแพร่กระจาย เน่ืองจากมีการใชต้วัช้ีวดัท่ีมองผลประโยชน์

ในเชิงของการจดัการมากกวา่ผลประโยชน์ดา้นการเงินขององคก์าร และยงัประกอบดว้ยตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

กระจาย ซ่ึงผูวิ้จยัพิจารณาว่าเป็นตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสาํหรับระบบท่ีไม่ไดมี้การบงัคบัใชด้ว้ยนโยบายขององคก์ารมาใช้

ในการประเมินในคร้ังน้ี 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                                     974 

 

2.4 นิยามปัจจัยแห่งความสําเร็จของ BI (Critical Success Factors: CSFs) 
 

     Mungree, Rudra, และ Morien, 2013ไดท้าํการอภิปรายและสรุปผลการเปรียบเทียบปัจจยัแห่งความสําเร็จท่ีแต่

ละงานวิจยัไดน้าํเสนอ แลว้นาํมาสร้างเป็น Framework ของปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จในการนาํ BI ไปใช้

งานในองคก์าร โดยไดจ้ดักลุ่มปัจจยัทั้งหมด 10 ปัจจยัตามตารางท่ี 1 
 

ตารางที่  1  ปัจจยัแห่งความสาํเร็จของระบบBI 
 

ปัจจยัแห่งความสําเร็จ คาํอธิบายอย่างย่อ อ้างองิ 

1. การสนบัสนุนดา้นการจดัการท่ีมี

การตกลงร่วมกนั  

(Committed Management Support) 

BI ควรเป็นตวัขบัเคล่ือนธุรกิจท่ีไดรั้บการ

สนบัสนุนดา้นการจดัการในวงกวา้งโดย

จาํเป็นตอ้งมีการตกลงร่วมกนัและการมีส่วน

ร่วมของผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือช่วยในการ

เอาชนะการต่อตา้น และจดัการกบั

กระบวนการท่ีเปล่ียนแปลงไป 

Arnott (2008)Howson (2006) 

McBride (1997) 

Poon and Wagner (2001) 

Sammon and Finnegan (2000)  

Watson et al. (2004) 

Wixom and Watson (2001) 

Yeoh and Koronios (2010)  

2. ทกัษะของทีมท่ีเหมาะสม 

(Appropriate Team skills) 

บุคลากรในองคก์าร และซพัพลายเออร์

ภายนอกควรมีความรู้ ทกัษะ และ

ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 

Adelman (2005) 

Poon and Wagner (2001) 

Sammon and Finnegan (2000) 

Wixom and Watson (2001) 

Yeoh and Koronios (2010) 

3. กรอบทางเทคโนโลยท่ีียดืหยุน่ และ

เหมาะสม (Flexible and appropriate 

technological framework) 

องคก์าร ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ และระบบ ควร

มีความสอดคลอ้งกนัในระดบัสูง เพ่ือ

ความสามารถในการปรับเปล่ียนไปตามความ

ตอ้งการของธุรกิจท่ีเร่งด่วน และเปล่ียนแปลง

ไดต้ลอดเวลา 

Poon and Wagner (2001) 

Olszak and Ziemba (2007) 

Howson (2006) 

Sammon and Finnegan (2000) 

Wixom and Watson (2001) 

Knox (2002) 

4. การจดัวาง BI ไปในทิศทางเดียวกบั

วตัถุประสงคข์องธุรกิจ (Align BI 

strategy with business objectives) 

การดาํเนินงานของ BI ควรเช่ือมโยงกบั

ยทุธศาสตร์ของธุรกิจท่ีชดัเจน และมีความ

คุม้ค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ในมุมมองของธุรกิจ

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

Arnott (2008) 

Howson (2006) 

Poon and Wagner (2001) 

Rainer and Watson (1995) 

Watson et al. (2004) 

Yeoh and Koronios (2010) 

5. วสิยัทศัน์ท่ีชดัเจน และความตอ้งการ

ของระบบ ท่ีนิยามไวเ้ป็นอยา่งดี (Clear 

vision and well-defined information 

and systems requirements) 

โครงการตอ้งดาํเนินไปในทิศทางเดียวกบั

วสิยัทศัน์ทางยทุธศาสตร์ และควรมีนิยาม

ความตอ้งการจากระบบ 

Rainer and Watson (1995) 

Poon and Wagner (2001) 

Watson et al. (2004) 

Yeoh and Koronios (2010) 
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ปัจจยัแห่งความสําเร็จ คาํอธิบายอย่างย่อ อ้างองิ 

6. การจดัการการเปล่ียนแปลงโดย

คาํนึงถึงผูใ้ชง้านเป็นหลกั (User-

oriented change management) 

ระบบ BI ควรพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการมี

ส่วนร่วมจากผูใ้ชง้าน และชุดแอพพลิเคชัน่ท่ีมี

ประสิทธิผล 

Howson (2006) 

McBride (1997) 

Poon and Wagner (2001) 

Sammon and Finnegan (2000) 

Wixom and Watson (2001) 

Yeoh and Koronios (2010) 

7. การจดัการขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิผล 

(Effective data management) 

Data Model ควรมีความยดืหยุน่ และรองรับ

การขยายได ้แอพพลิเคชัน่ท่ีใชท้าํงานในส่วน

ของการดึงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เขา้สู่ 

Data Warehouse มีความถูกตอ้ง ขอ้มูลสาํคญั

ไดรั้บประกนัทางดา้นคุณภาพ และความ

ครบถว้น 

Howson (2006) 

Poon and Wagner (2001) 

Rainer and Watson (1995) 

Sammon and Finnegan (2000) 

Watson et al. (2004) 

Wixom and Watson (2001) 

Yeoh and Koronios (2010) 

8. การตกลง และแจง้ผูส้นบัสนุน

ทางการบริหาร (Committed and 

informed executive sponsor) 

ผูบ้ริหารระดบัสูงควรมีความรับผดิชอบใน

การนาํทั้งภาพรวมของโครงการ การจดัสรร

ทรัพยากร และการนาํเสนอโครงการใหก้บัทีม

ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการ 

McBride (1997) 

Poon and Wagner (2001) 

Sammon and Finnegan (2000) 

Watson et al. (2004) 

Wixom and Watson (2001) 

9. การจดัการขอบเขตของโครงการ 

(Project scope management) 

ควรมีการนิยามท่ีชดัเจนวา่ขอบเขตของ

โครงการนั้นสามารถขยายเพ่ิมไดอ้ยา่งมี

นยัสาํคญั และสามารถส่งผลใหค้วามตอ้งการ

ในทรัพยากรของโครงการนั้นขยายข้ึนดว้ย 

Lindsey and Frolick (2003) 

Rainer and Watson (1995) 

Reinschmidt and Francoise (2000) 

10. ทรัพยากรท่ีเพียงพอ (Adequate 

resources) 

ควรมีทุนท่ีเพียงพอสาํหรับฮาร์ดแวร์ 

ซอฟตแ์วร์ และทรัพยากรมนุษย ์

Lindsey and Frolick (2003) 

Sammon and Finnegan (2000) 

Wixom and Watson (2001) 

ท่ีมา: Mungree, Rudra, และ Morien, 2013 

 

     จากปัจจยัแห่งความสําเร็จท่ีไดท้บทวนวรรณกรรมขา้งตน้ ผูวิ้จยัไดท้าํการนาํปัจจยัทั้งหมดมาใช้เป็นตวัแปร

อิสระในการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ปัจจัยทางด้านเทคนิค (Technical Factors)ได้แก่ ทักษะของทีมท่ี

เหมาะสม, กรอบของเทคโนโลยีท่ียืดหยุน่และเหมาะสม, การจดัการขอ้มูลอย่างมีประสิทธิผล, และทรัพยากรท่ีเพียงพอ

และปัจจยัทางดา้นท่ีไม่ใช่เทคนิค (Non-Technical Factors) หรือปัจจยัทางดา้นการบริหาร (Managerial Factors) ไดแ้ก่ 

การสนบัสนุนดา้นการจดัการท่ีมีการตกลงร่วมกนั, การจดัวาง BI ให้ไปในทิศทางเดียวกนักบัวตัถุประสงค์ของธุรกิจ,

วิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนและความตอ้งการของระบบท่ีนิยามไวเ้ป็นอย่างดี,การจดัการการเปล่ียนแปลงโดยคาํนึงถึงผูใ้ชง้าน

เป็นหลกั, การตกลงและแจง้ผูส้นบัสนุนทางการบริหาร, และการจดัการขอบเขตของโครงการ 
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2.5 BI ในบริบทของ กฟผ. 
 

     ในแผนแม่บทสารสนเทศและการส่ือสาร กฟผ. พ.ศ. 2559 - 2569 ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 คือ การเพ่ิมขีดความสามารถ

ดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก อนัเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลอย่างสูงสุดดว้ยการวิเคราะห์

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เช่ือถือได ้สามารถนาํมาใชใ้นการวางแผนเชิงรุก ซ่ึงหน่ึงในแผนงานคือการจดัทาํระบบการจดัการ

ประสิทธิภาพองค์การ หรือ Enterprise Performance Management (EPM) อันเป็นการปรับปรุงระบบแสดงผลการ

ดาํเนินงานให้เป็นแบบทนัเวลา จากการเช่ือมโยงขอ้มูลแบบอตัโนมติั มีรูปแบบการรายงานผลท่ีเป็นมาตรฐาน เช่น 

Cockpit และ Dashboard ใหส้ามารถนาํเสนอขอ้มูลและผลการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสมตามระดบัของบุคลากร ทั้งผูบ้ริหาร

ระดบัสูง ระดบักลาง และระดบัปฏิบติัการ เพ่ือให้เกิดการนาํผลการดาํเนินงานไปใชใ้นการวางแผนเพ่ือปรับปรุงการ

ดาํเนินงาน ก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง จึงไดน้าํเทคโนโลย ีBI เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

     BI ท่ีมีการพฒันาและใชง้านใน กฟผ. ปัจจุบนัประกอบไปดว้ย 5 ระบบ ไดแ้ก่ EIS กฟผ., รายงานตน้ทุนและ

งบประมาณ สําหรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่ง, Financial Dashboard, รายงานผลการดาํเนินงานการรับ

ทาํงานกบับุคคลภายนอก, และ KPI ขอ้มูลบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 

 

2.6 แบบจําลองกรอบแนวคิดทีนํ่าเสนอ 
 

     จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ปัจจยัทางดา้นเทคนิคและปัจจยัทางดา้นท่ีไม่ใช่เทคนิคหรือปัจจยัทางดา้นการ

บริหาร เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการนาํ BI ไปใช้งาน ทางผูวิ้จยัจึงมีความตอ้งการศึกษาว่าปัจจยัแห่ง

ความสําเร็จเหล่าน้ีมีผลต่อความสําเร็จของ BI หรือไม่ ในบริบทของ กฟผ. โดยสามารถพฒันาเป็นกรอบแนวคิด

งานวิจยัไดด้งัรูปท่ี 1 
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รูปที่  1  กรอบแนวคิดงานวิจยั 

 

2.7 สมมติฐานการวจัิย 

     H01: ปัจจยัแห่งความสาํเร็จของ BI มีอิทธิพลต่อความสาํเร็จของ BI แต่ละระบบแตกต่างกนั 

     H02: พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อระบบ BI แต่ละระบบแตกต่างกนั 

 

 

ระบบ BI 

1.  EIS กฟผ. 

2.  รายงานตน้ทุนและงบประมาณ สาํหรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่ง 

3.  Financial Dashboard 

4.  รายงานผลการดาํเนินงานการรับทาํงานกบับุคคลภายนอก 

5.  KPI ขอ้มูลบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 
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3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือกลุ่มผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหารระดบัตน้ถึงระดบักลาง และผูบ้ริหารระดบัสูง ภายใน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้าน BI ในสายงานท่ีมีการลงทุนหรือใชง้าน BI ทั้งหมด 10 

สายงาน ไดแ้ก่ 1. รองผูว้่าการนโยบายและแผน (รวผ.) 2. รองผูว้่าการบญัชีและการเงิน (รวบ.) 3. รองผูว้่าการบริหาร 

(รวห.) 4. รองผูว้่าการกิจการสังคม (รวค.) 5. รองผูว้่าการพฒันาโรงไฟฟ้า (รวพฟ.) 6. รองผูว้่าการพฒันาระบบส่ง 

(รวพส.) 7. รองผูว้่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) 8. รองผูว้่าการพฒันาธุรกิจ (รวธ.) 9. รองผูว้่าการเช้ือเพลิง (รวช.) 10. รองผูว้่า

การระบบส่ง (รวส.) รวมทั้งหมดจาํนวน 86 คน 
 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัพฒันาปรับปรุงจากการศึกษา

เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนสอบถามอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

การศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด ไดแ้ก่แบบสอบถามสาํหรับผูพ้ฒันา และแบบสอบถามสาํหรับผูใ้ชง้าน โดยทาํการ

เกบ็ขอ้มูลแยกไปตามแต่ละระบบ 
 

3.3 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

     วิเคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 1. การวิเคราะห์จากภาพรวมของ กฟผ. 2. การวิเคราะห์จาก

มุมมองของผูพ้ฒันาระบบ 3. การวิเคราะห์จากมุมมองของผูใ้ชง้านระบบ 4. การวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบระหว่าง

มุมมองของผูพ้ฒันากบัผูใ้ชง้านระบบ โดยในแต่ละมุมมองมีการทาํการวิเคราะห์แบบแยกระบบและการวิเคราะห์

ในภาพรวมจากทุกระบบ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ในการอธิบายปัจจยัส่วน

บุคคลของประชากร และระดับการใช้งานระบบ BI ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานใช้วิเคราะห์ปัจจยัแห่ง

ความสําเร็จของ BI และความสําเร็จของ BI จากนั้นจึงวิเคราะห์ถดถอย (Regression) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยั

แห่งความสําเร็จของระบบ BI ต่อความสําเร็จของ BI ในมุมมองของผูใ้ช้งานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน แลว้จึง

วิเคราะห์เพ่ือทาํการเปรียบเทียบดว้ยค่าเฉล่ีย 
 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

     จากการทบทวนวรรณกรรม และสมมติฐานในการศึกษา ผูวิ้จยัคาดว่าจะทราบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อ

ปัจจยัแห่งความสาํเร็จของ BI ทั้ง 10 ปัจจยั และทราบอิทธิพลของแต่ละปัจจยัต่อความสาํเร็จของ BI ทุกระบบ ทั้งน้ี 

เน่ืองจากระบบ BI ของ กฟผ. เป็นระบบท่ีไม่มีการบงัคบัใช ้ดงันั้นจึงตอ้งอาศยัการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารในการทาํ

ให้ผูใ้ช้เข้าใช้งาน เพ่ือการเล็งเห็นประโยชน์ และเกิดความพึงพอใจ และการผลกัดันการใช้งานระบบไปยงั

หน่วยงานอ่ืนต่อไป ดงันั้นปัจจยัทางดา้นการบริหารอาจมีผลมากกว่าปัจจยัทางดา้นท่ีเป็นเทคนิคในระบบสําหรับ

พนกังานระดบัปฏิบติัการ นอกจากน้ีผูวิ้จยัคาดว่าจะทราบมุมมองของพนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความ

คิดเห็นต่อระบบ BI แต่ละระบบแตกต่างกนั โดยระบบ BI สาํหรับผูบ้ริหารนั้น ผูพ้ฒันาและผูใ้ชง้านจะใหน้ํ้ าหนกั

กบัปัจจยัทางดา้นเทคนิคมากกว่า ในขณะท่ีระบบ BI สาํหรับพนกังานระดบัปฏิบติัการผูพ้ฒันาและผูใ้ชง้านจะให้

นํ้าหนกักบัปัจจยัทางดา้นการบริหารมากกวา่ 
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อทิธิพลจากการตระหนักรู้ตราสินค้าและการรับรองสินค้าโดยผู้มีช่ือเสียงด้านกฬีาทีม่ี

ต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าที่ไม่เกีย่วข้องกบักฬีาของผู้บริโภค 

Impacts of Brand Awareness and Sports Celebrity Endorsement on 

Consumer’s Purchase Intention of Non-Sport Products 

ปานศิริ ศรัทธา0

1 และ ธงชัย ศรีวรรธนะ1

2 

Parnsiri Sattha and Thongchai Srivardhana 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลจากการตระหนกัรู้ตราสินคา้และการรับรองสินคา้โดยผูมี้ช่ือเสียงดา้น

กีฬามีต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักีฬาของผูบ้ริโภค โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างคือบุคคลทัว่ไปท่ี

สามารถจดจาํการใชผู้มี้ช่ือเสียงดา้นกีฬาในการโฆษณาสินคา้ทัว่ไปได ้จาํนวน 398 ชุด การทดสอบสมมติฐาน 

ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการโมเดลสมการโครงสร้างเพ่ือวดัระดบัอิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางออ้ม โดยผล

การศึกษาพบว่า การตระหนกัรู้ตราสินคา้ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ส่วนอิทธิพลจากการตระหนักรู้ตราสินคา้ท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคโดยมีตวัแปรส่งผ่าน คือ การ

รับรองสินคา้โดยผูมี้ช่ือเสียงดา้นกีฬานั้นมีนยัสาํคญั โดยความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคนั้นไดรั้บอิทธิพลทางตรง

จากการรับรองสินคา้โดยผูมี้ช่ือเสียงดา้นกีฬา และไดรั้บอิทธิพลทางออ้มจากการตระหนักรู้ตราสินคา้ท่ีระดบั

นยัสาํคญั 0.001 

 

คาํสาํคัญ: การตระหนักรู้ตราสินค้า, การรับรองสินค้าโดยผู้มช่ืีอเสียงด้านกีฬา, ความต้ังใจซื้อสินค้า 

 

Abstract 

The purpose of this research is to study impacts of brand awareness and sports celebrity endorsement on consumer’s 

purchase intention of non-sport products. Samples group are 398 persons who can remember advertisements with 

sports celebrities to endorse non-sport products.  In testing hypothesis, this paper uses structural equation model 

(SEM) to measure total influences, direct influences and indirect influences. From the result, brand awareness 

doesn’t have significant impacts on consumer’s purchase intention but it has indirect impacts on consumer’s 

purchase intention via sports celebrity endorsement. In conclusion, consumer’s purchase intention is directly 

impacted by sports celebrity endorsement and indirectly impacted by brand awareness.  
 

Keywords: Brand Awareness, Sport Celebrity Endorsement, Purchase Intention
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1. บทนํา 

 

     ปัจจุบนักีฬาเป็นมากกว่ากิจกรรมเช่ือมความสัมพนัธ์ การสร้างความสามคัคีในกลุ่มคน และการออกกาํลงักาย 

ซ่ึงในปัจจุบนัคนไทยใหค้วามสนใจกบักีฬามากข้ึนโดยในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา มีการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกีฬา

แค่กีฬาฟุตบอลอยา่งเดียวโดยศูนยวิ์จยักสิกร (ศูนยวิ์จยักสิกร วนัท่ีสืบคน้ 8 มกราคม 2560) พบวา่ ร้อยละ 74.6 ของ

กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 1200 คน ชมการถ่ายทอดการแข่งขนัฟุตบอลลีกไทยและต่างประเทศผ่านส่ือโทรทศัน์ ซ่ึง

อนัดบัแรก คือ การแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก (ร้อยละ 30.1) โดยกลุ่มตวัอย่างมีการรับชมเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 62.8 

โดยมีส่วนใหญ่รับชมเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจากนกัเตะไทยมีคุณภาพมากข้ึน (ร้อยละ 37.4) รองลงมา คือ พฒันาการของ

ฟุตบอลไทยดีข้ึน (ร้อยละ 29.3) จึงทาํใหกี้ฬาในวนัน้ีไม่ใช่เร่ืองของการออกกาํลงักายหรือความบนัเทิงเพียงอย่าง

เดียว แต่ไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีมีความเก่ียวพนักบัผลประโยชนจ์าํนวนมหาศาล โดยมีความเช่ือมโยง

กนัระหวา่ง ผูจ้ดัการแข่งขนั นกักีฬาท่ีเขา้แข่งขนั ผูส้นบัสนุนการจดังานอยา่งเป็นทางการ รวมไปถึงส่ือต่าง ๆ ท่ีจะ

มีส่วนในเก่ียวขอ้งในกิจกรรมการตลาดโดยอาศยักีฬาเป็นเคร่ืองมือ 

     การท่ีผูค้นใหค้วามสนใจในกีฬามากข้ึนเป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํใหภ้าคธุรกิจนาํกีฬามาเป็นเคร่ืองมือทางการตลาด 

ไม่ว่าจะเป็นการเป็นผูส้นบัสนุนอยา่งเป็นทางการรวมไปถึงการใหก้ารสนบัสนุนผูมี้ช่ือเสียงดา้นกีฬารายบุคคล ทั้ง

ในกีฬาประเภทเด่ียวและกีฬาประเภททีม เคร่ืองหมายการคา้ท่ีติดอยู่ทัว่ตวัของผูมี้ช่ือเสียงดา้นกีฬาแต่ละคน ไม่ว่า

จะเป็นเส้ือ กางเกง ถุงเทา้ รองเทา้ รวมถึงของใชอ่ื้น ๆ ถูกนาํมาใชใ้นการโฆษณารูปแบบต่าง ๆ จนกลายเป็นผูรั้บ

รองของสินคา้ทั้งท่ีอยู่ในสนามไปจนถึงนอกสนาม โดยมีสปอนเซอร์ท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการตลาด ไม่วา่จะเป็น

การสร้างภาพลกัษณ์ การรักษาภาพลกัษณ์และทศันคติท่ีมีต่อพวกเขาเพ่ือส่งเสริมความน่าเช่ือถือ ความมีเสน่ห์ดึงดูด

ใจ และทาํใหล้กัษณะส่วนบุคคลของผูมี้ช่ือเสียงดา้นกีฬามีความเหมาะสมกบัสินคา้มากข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัจะเห็นได้

ว่าผูมี้ช่ือเสียงดา้นกีฬามีบทบาทในการโฆษณาสินคา้มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นสินคา้ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์เก่ียวกับกีฬา

ตลอดจนสินคา้ทัว่ไปท่ีไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบักีฬา โดยมีงานวิจยัของชนิดา  จุลรัตนมณี (2557) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั

อิทธิพลของผูรั้บรองสินคา้ทั้ งท่ีมีและไม่มีช่ือเสียงดา้นกีฬามีผลต่อความตั้ งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงจาก

ผลการวิจยัพบว่าการใชด้าราท่ีมีช่ือเสียงกบัผูมี้ช่ือเสียงดา้นกีฬาในการรับรองสินคา้ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักีฬานั้นได้

ผลลพัธ์ท่ีดีไม่แตกต่างกนักบัทั้งผูท่ี้สนใจและไม่สนใจกีฬา นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัของสุพจน์  ไพบูลยพ์ุฒิพงศ์ 

(2554) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลของการเป็นผูส้นบัสนุนดา้นกีฬาในการแข่งขนัฟุตบอลไทยแลนดพ์รีเมียร์ลีกท่ีมีผล

ต่อการจดจาํตราสินคา้ของผูเ้ขา้ชมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยผลการศึกษาพบว่าคนส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบั

การสนบัสนุนนกักีฬามากท่ีสุด ซ่ึงการสนบัสนุนนกักีฬานั้นสามารถทาํใหเ้กิดการจดจาํตราสินคา้ได ้ดงันั้นผูวิ้จยัจึง

สนใจท่ีจะทาํการศึกษาเร่ืองอิทธิพลจากการตระหนกัรู้ตราสินคา้และการรับรองสินคา้โดยผูมี้ช่ือเสียงดา้นกีฬาท่ีมี

ต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักีฬา 

 

2. การทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 การตระหนักรู้ตราสินค้า 

     Keller (2003) ไดใ้หค้วามหมายของการตระหนกัรู้ตราสินคา้ คือ ความสามารถในการแยกแยะหรือระบุถึงตรา

สินคา้ท่ีแตกต่างกนัได ้โดยการตระหนกัรู้ตราสินคา้สามารถแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ 1. ระดบัการจดจาํตราสินคา้ได ้

(Recognition) 2. ระดบัการระลึกตราสินคา้ได ้(Recall) การจดจาํตราสินคา้เป็นส่ิงยืนยนัว่าผูบ้ริโภคเคยไดเ้ห็น
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สินคา้นั้นแลว้ ซ่ึงยงัไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค เพราะไม่สามารถอธิบายถึงรายละเอียดของสินคา้ได ้

การตระหนกัรู้ตราสินคา้จะมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเม่ือผูบ้ริโภคสามารถระลึกถึงตรา

สินคา้ไดเ้ม่ือตอ้งการซ้ือสินคา้ในประเภทท่ีตอ้งการซ้ือ  
 

     การตระหนกัรู้ตราสินคา้นั้นเป็นลาํดบัขั้นแรกสุดของคุณค่าตราสินคา้ ในการทาํการตลาดนั้นนกัการตลาดควร

จะคาํนึงว่าผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายนั้นสามารถแยกแยะหรือระบุตราสินคา้ไดห้รือไม่ และอยู่ในระดบัใด หาก

ผูบ้ริโภคไม่สามารถตระหนกัรู้ตราสินคา้ไดก้ารตลาดก็จะไม่เป็นผล เพราะผูบ้ริโภคไม่สามารถแยกแยะหรือระบุ

ตราสินคา้ท่ีทาํการตลาดได ้
 

     จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่มีงานวิจยัของภารดี ชางประยรู (2557) ท่ีทาํการศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลระหว่าง

คุณค่าตราสินค้า ความช่ืนชอบสินค้า และความตั้ งใจซ้ือครีมบํารุงผิวชายของกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวลใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า การตระหนกัรู้ตราสินคา้ของสินคา้ประเภทครีมบาํรุงผิวชายมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ

ครีมบาํรุงผิวชายของกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานครท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 นอกจากน้ียงัมีงานวิจยั

ของศศินภา เลาหสินณรงค ์(2557) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง คุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (ความ

ตั้งใจ ความสนใจ ความตอ้งการ และการตดัสินใจซ้ือ) สินคา้แบรนดเ์นมแท ้พบว่า การตระหนกัรู้ตราสินคา้นั้นมี

อิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมแทท่ี้ระดบันยัสาํคญั 0.05 
 

2.2 การใช้ผู้รับรองสินค้า 

     Smith (2008) ไดก้ล่าวถึงการรับรองว่าเกิดข้ึนเม่ือผูมี้ช่ือเสียงใชช่ื้อเสียงเพ่ือช่วยในการขายสินคา้ หรือส่งเสริม

ภาพลกัษณ์ใหก้บัสินคา้ บริษทั รวมไปถึงตราสินคา้ ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบของโฆษณา การใชสิ้นคา้ในท่ีสาธารณะ 

การพูดรับรองสินคา้นั้น และแนะนาํสินคา้ใหบุ้คคลอ่ืนใช ้โดย Liu, Huang and Minghua (2007) ไดก้ล่าวถึงการใช้

ผูรั้บรองในประเดน็ดา้นกลยทุธ์วา่ มีรูปแบบของผูรั้บรองสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัดงัน้ี 
 

     รูปแบบของความน่าเช่ือถือเป็นขอบเขตท่ีผูรั้บสารเห็นว่าแหล่งข้อมูลนั้นมีความรู้ มีทักษะท่ีเก่ียวข้อง มี

ประสบการณ์น่าเช่ือถือ และเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีปราศจากอคติ หากผูรั้บสารยอมรับขอ้คิดเห็นของผูส่้งสารท่ีมีความ

น่าเช่ือถือก็จะเช่ือว่าขอ้มูลจากแหล่งดงักล่าวมีความถูกตอ้ง เม่ือผูรั้บสารสร้างความรู้โดยใช้ความคิดเห็นหรือ

ทศันคติดงักล่าว ความรู้นั้นจะกลายเป็นส่วนหน่ึงของความเช่ือ ซ่ึงอาจยงัคงเหลืออยู่แมว้่าจะลืมแหล่งท่ีมาของ

ขอ้ความไปแลว้ ขอ้มูลจากแหล่งท่ีเช่ือถือไดจ้ะช่วยยบัย ั้งความคิดโตแ้ยง้ ก่อใหเ้กิดการยอมรับขอ้ความและสามารถ

โนม้นา้วใจไดดี้ยิ่งข้ึน โดย Ohanion (1990) ไดท้าํการวิจยัเก่ียวกบัมาตรวดัเก่ียวกบัมิติในการรับรู้ในเร่ืองของความ

น่าเช่ือถือของผูรั้บรองสินคา้ ไดแ้ก่ มิติดา้นความเช่ียวชาญในตวัสินคา้ ความน่าไวว้างใจ และความมีเสน่ห์ดึงดูดใจ 

โดยมีระดบัทั้งหมด 7 ระดบั ใหก้ลายเป็นมาตรวดัท่ีใชส้าํหรับวดัรูปแบบของความน่าเช่ือถือ เพ่ือจดัมิติทั้ง 3 มิติให้

เป็นหมวดหมู่ มีความเท่ียงตรงและเช่ือถือได ้เพ่ือใชใ้นการทดสอบความน่าเช่ือถือของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสาร โดย

มีปัจจยัของทั้ง 3 มิติ ดงัน้ี 
 

     1.  มิติของความเช่ียวชาญในสินค้าเป็นแหล่งในการยืนยนัความถูกต้อง ประกอบไปด้วย ความสามารถ 

ประสบการณ์ และคุณสมบติั จาํนวน 5 องคป์ระกอบ คือ มีหรือไม่มีความเช่ียวชาญ มีหรือไม่มีคุณสมบติัเหมาะสม 

มีหรือไม่มีประสบการณ์ มีหรือไม่มีความรู้ มีหรือไม่มีความสามารถ  
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     2.  มิติของความน่าไวว้างใจเป็นระดับของความเช่ือมั่นใน ยอมรับ และไวว้างใจในแหล่งสาร จาํนวน 5 

องคป์ระกอบ คือ เช่ือถือไดห้รือไม่ได ้มีหรือไม่มีความซ่ือสตัย ์น่าเช่ือถือหรือไม่น่าเช่ือถือ มีหรือไม่มีความจริงใจ มี

หรือไม่มีความน่าไวว้างใจ  

     3.  มิติของความมีเสน่ห์ดึงดูดใจ ซ่ึงอา้งถึงความมีเสน่ห์ดึงดูดทางกายภาพ ความสง่างาม ความมีเสน่ห์ทางเพศ 

จาํนวน 5 องคป์ระกอบ คือ มีหรือไม่มีเสน่ห์ดึงดูดใจ มีหรือไม่มีระดบั สวยงามหรืออปัลกัษณ์ หรูหราหรือเรียบง่าย 

มีหรือไม่มีเสน่ห์ดึงดูดทางเพศ  
 

      รูปแบบของความเหมาะสมในการจับคู่อธิบายถึงความสอดคลอ้งกันระหว่างภาพลักษณ์ของโฆษกและ

ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ในการใชผู้รั้บรองสินคา้จะตอ้งจบัคู่ระหว่างผูรั้บรองและสินคา้ใหมี้ความเหมาะสมหรือ

คลา้ยคลึงกนั ซ่ึงแนวคิดน้ีเน้นย ํ้าว่าการจบัคู่ท่ีเหมาะสมเป็นกุญแจสําคญัท่ีส่งผลกบัผูรั้บสาร หากผูรั้บรองเป็น

นกักีฬาท่ีมีผลงานดีก็จะเร่ิมไดรั้บการการจดจาํและความสนใจจากสาธารณะโดยแนวทางการเล่นนั้นมีอิทธิพลต่อ

ลกัษณะเฉพาะของนกักีฬาท่ีถูกนาํเสนอ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัประเภทกีฬาดว้ย โดยประเภทกีฬาและรูปแบบการเล่นของ

นกักีฬาจะถูกนาํไปใชแ้ตกต่างกนั เช่น นกักีฬาท่ีเนน้การใชก้าํลงั หรือกีฬาประเภทใชก้าํลงัสามารถนาํไปใชก้บัการ

ส่ือถึงความแข็งแกร่ง ความทนทาน นกักีฬาท่ีมีความเร็ว มีลูกเล่นแพรวพราว หรือกีฬาท่ีตอ้งใชค้วามเร็ว ใชเ้ทคนิค

ขั้นสูง จะถูกนาํไปใชก้บัสินคา้ท่ีตอ้งการส่ือถึงความอ่อนโยน ความมีประสิทธิภาพ หรือความรวดเร็ว ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี

จะสามารถสร้างการเช่ือมโยงท่ีเกิดจากการจบัคู่ได ้โดยการจดจาํและความช่ืนชอบท่ีมีต่อตราสินคา้จะเพ่ิมข้ึนเม่ือ

ผูรั้บรองสินคา้และสินคา้มีความสอดคลอ้งกนั  
 

     จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีงานวิจยัของ Karla Renton (2009) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง Impact of Athletic 

Endorsement on Consumers Purchase Intentions. พบว่าการใชน้กักีฬาท่ีมีช่ือเสียงในการรับรองสินคา้มีอิทธิพลต่อ

ความตั้งใจซ้ือสินคา้ทัว่ไปของผูบ้ริโภคท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 โดยในการใชน้กักีฬาในการรับรองสินคา้นั้น ดา้นท่ี

มีระดบันยัสาํคญัคือ ความมีเสน่ห์ดึงดูดใจและความน่าเช่ือถือ ส่วนความเช่ียวชาญนั้นไม่มีนยัสาํคญั นอกจากน้ียงัมี

งานวิจยัของ ชนิดา  จุลรัตนมณี (2557) ท่ีทาํการศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลของผูแ้นะนาํสินคา้ท่ีเป็นผูมี้ช่ือเสียงดา้นกีฬา

ท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ผลการวิจยัพบว่าการใชด้าราท่ีมีช่ือเสียงกบัผูมี้ช่ือเสียงดา้นกีฬาในการ

แนะนาํสินคา้ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักีฬานั้นมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ประเภท Sport brands และ Non-sport brands 

ของผูบ้ริโภคท่ีไม่สนใจกีฬาท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
 

2.3 ความตั้งใจซ้ือของผู้บริโภค 

     Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1990) ใหค้วามหมายของความตั้งใจซ้ือวา่ ความตั้งใจซ้ือเป็นการแสดงออก

ถึงการเลือกใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการนั้นเป็นตวัเลือกแรก โดยความตั้งใจซ้ือเป็นมิติหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงความ

จงรักภกัดีของลูกคา้ ถา้สามารถวดัความตั้งใจในการกระทาํไดก้็จะสามารถอธิบายพฤติกรรมไดใ้กลเ้คียงกบัความ

เป็นจริงมากท่ีสุด Harward (1994) ไดก้ล่าวถึงความตั้งใจซ้ือว่าเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตใจท่ีบ่งบอกถึง

แผนการของผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือตราสินคา้ใดตราสินคา้หน่ึง ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง โดยความตั้งใจซ้ือเกิดมาจาก

ทศันคติท่ีดีและความมัน่ใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีผา่นการประเมินแลว้ โดย Kotler (2003) ได้

กล่าววา่ ความตั้งใจซ้ือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงอยูต่รงกลางระหวา่งการประเมินผลทางเลือก

กบัการตดัสินใจซ้ือ เม่ือผูบ้ริโภคประเมินผลทางเลือกแลว้ ผูบ้ริโภคจะมีการตั้งใจซ้ือสินคา้จากตราสินคา้ใดสินคา้
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หน่ึงก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือ โดยทศันคติของบุคคลอ่ืนทั้งในดา้นบวกและดา้นลบจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคจะคาดการณ์สถานการณ์ไวล่้วงหนา้ เช่น รายไดข้องครอบครัว ตน้ทุนของผลิตภณัฑ ์เป็น

ตน้ และสถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดไวซ่ึ้งเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการในขณะนั้น เช่น 

ไม่ชอบลกัษณะของพนกังานขาย ซ่ึงส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดงัภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

ภาพที่  1  รูปแสดงขั้นตอนระหวา่งการประเมินทางเลือกและการตดัสินใจซ้ือ 

ท่ีมา: Kotler, P. (2003) 

2.4 สมมติฐานในการวจัิย 

     สมมตฐิานที่ 1  การตระหนกัรู้ตราสินคา้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักีฬาของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

     สมมตฐิานที่ 2  การตระหนกัรู้ตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการใชผู้มี้ช่ือเสียงทางดา้นกีฬาในการรับรองสินคา้ 

     สมมติฐานที่ 3  การใช้ผูมี้ช่ือเสียงทางด้านกีฬาในการรับรองสินค้ามีอิทธิพลต่อความตั้ งใจซ้ือสินค้าท่ีไม่

เก่ียวขอ้งกบักีฬาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

     สมมติฐานที่ 4  การตระหนกัรู้สินคา้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักีฬาของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีตวัแปรส่งผา่น คือ การใชผู้มี้ช่ือเสียงทางดา้นกีฬาในการรับรองสินคา้ 

 

2.5 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การ

ประเมิน

ทางเลอืก 

ความ

ตัง้ใจซือ้ 

ทศันคติของบคุคลอ่ืน 

สถานการณ์ท่ีคาดไว้ 

สถานการณ์ท่ีไมไ่ด้คาดไว้ 

การตดัสนิใจซือ้ 

Celebrity Endorsement  

1. The Source Credibility Model 

2. The Match-Up Hypothesis Model 

Liu, Huang and Minghua (2007) 

Purchase Intention of 

Consumer 

Harward (1994) 

Brand Awareness 

1. Brand Recall 

2. Brand Recognition 

Keller (2003) 
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3. วธีิการวจิัย 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บุคคลทัว่ไปท่ีสามารถจดจาํการใชน้กักีฬาในการรับรองสินคา้ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั

กีฬาได ้โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นผูท่ี้อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีมีคุณภาพควรมีอย่างตํ่า 385 

ตวัอย่าง ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็นโดยเลือกใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก ใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือโดยทาํการเก็บแบบสอบถามกบับุคคลทัว่ไป ใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูล 2 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 

พ.ศ.2559 ไปจนถึงวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ.2560 โดยมีการถามคาํถามคดักรองเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามนั้น

สามารถจดจําการใช้ผูมี้ช่ือเสียงด้านกีฬาได้ ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นคําถามเก่ียวกับ

ประชากรศาสตร์ เป็นคาํถามแบบปลายปิด ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัการตระหนกัรู้ตราสินคา้ และส่วนท่ี 4 เป็น

คาํถามเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค เป็นคาํถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 7 ระดบั ส่วนใน

ส่วนท่ี 3 เป็นคาํถามเก่ียวกบัการใชก้ารรับรองสินคา้โดยผูมี้ช่ือเสียงดา้นกีฬา ใชม้าตรวดัแบบความหมายท่ีตรงขา้ม

กนั โดยใชม้าตรวดั 7 ระดบั 
 

3.1 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

     1. การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา โดยนาํแบบสอบถามให้ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงกาํหนดให้เป็นอาจารยท่ี์

ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงคใ์นการถาม คาํถามมีความชดัเจน คลอบคลุมประเดน็ 

มีการใช้ภาษาท่ีเหมาะสม แลว้จึงปรับปรุงแก้ไขเน้ือหาให้มีความเหมาะสมจนสามารถส่ือสารความหมายได้

เท่ียงตรงท่ีสุด นอกจากน้ียงัมีการวดัความเท่ียงตรงเชิงสอดคลอ้งของมาตรวดั (Convergent Validity)  พบว่าค่า 

Composite Reliability (CR) ของแต่ละตัวแปรท่ีทาํการศึกษามีค่าสูงกว่าค่า Average Variance Explained (AVE) 

โดยท่ีค่า CR จะตอ้งมีค่าสูงกว่า 0.7 และค่า AVE มีค่าสูงกว่า 0.50 นอกจากน้ีค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจยั (Factor 

Loading) จะตอ้งมีค่ามากกวา่ 0.7 หรือในบางกรณีสามารถตํ่ากวา่ 0.7 ไดแ้ต่ตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 0.5 นอกจากน้ียงัมีการวดั

ความเท่ียงตรงเชิงจาํแนกของมาตรวดั (Discriminant Validity) โดยพิจารณาจากค่า Maximum Shared Squared 

Variance (MSV), Average Shared Square Variance (ASV) และ AVE ซ่ึงค่า AVE จะตอ้งมีค่ามากกวา่ทั้ง MSV และ 

ASV ดงัตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่ามาตรวดัโดยเฉล่ียของแต่ละขอ้คาํถามมีความสามารถในการวดัค่าตวัแปรท่ีมี

ระดบัความเท่ียงตรงท่ีผา่นเกณฑท่ี์จะสามารถยอมรับได ้
 

ตารางที่  1  ตารางแสดงค่าสถิติท่ีใชส้าํหรับวดัความเท่ียงตรงของมาตรวดัท่ีศึกษา 

 

ตวัแปรที่ศึกษา CR AVE MSV ASV 

การตระหนกัรู้ตราสินคา้ 0.871 0.774 0.104 0.075 

การรับรองสินคา้โดยผูมี้ช่ือเสียงดา้นกีฬา 0.833 0.564 0.370 0.237 

ความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 0.933 0.780 0.370 0.208 
 

     2.  การตรวจสอบความเช่ือมัน่ ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการวดัสมัประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha โดยผูวิ้จยัใชค่้าสมัประสิทธ์ิท่ีมี

ค่ามากกวา่ 0.7 (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 2549) ซ่ึงแบบสอบถามชุดน้ีมีค่าสมัประสิทธ์ิดงัตารางท่ี 2 โดยค่าสมัประสิทธ์ิ

ท่ีไดน้ั้นไม่รวมขอ้คาํถามท่ีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ เน่ืองจากผูวิ้จยัไม่ไดน้าํขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์มาใชใ้น

การศึกษาคร้ังน้ี 
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ตารางที่  2  ตารางแสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใชส้าํหรับวดัตวัแปรท่ีศึกษา 

ตวัแปรที่ศึกษา จาํนวนข้อ

คําถาม 

ค่าเฉลีย่ ค่าส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ค่าครอนบาค ค่า 

AVE 

การตระหนกัรู้ตราสินคา้ 4 5.24 0.970 0.873 0.774 

ความมีเสน่ห์น่าสนใจของผูรั้บรองสินคา้ 5 4.74 0.924 
 

0.837 0.564 
ความน่าไวว้างใจของผูรั้บรองสินคา้ 5 4.94 1.108 

ความเช่ียวชาญของผูรั้บรองสินคา้ 5 4.96 1.102 

ความเหมาะสมในการจบัคู ่ 4 4.70 1.120 

ความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 4 3.98 1.519 0.934 0.780 

 

3.2 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

     ในการวิเคราะห์คร้ังน้ีผูวิ้จยัใชวิ้ธีการทางสถิติในการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงกาํหนดระดบัความ

เช่ือมัน่ท่ี 95% โดยสถิติท่ีนํามาใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1. สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ใช้ในการอธิบาย

คุณลกัษณะหรือรายละเอียดของกลุ่มท่ีศึกษา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 2.  สถิติวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานการศึกษาตามวตัถุประสงค ์ผูวิ้จยัใช้

โมเดลสมการโครงสร้างในการทดสอบสมมติฐาน โดยในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

(Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยผูวิ้จยัใชวิ้ธีความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood: ML) .ในการ

ประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล :ซ่ึงมีการนาํค่าสถิติต่าง ๆ มาเพ่ือใชใ้นการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล 

และมีเกณฑใ์นการตดัสินใจ ดงัน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549) 
 

ตารางที่  2  ตารางแสดงค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างตามสมมติฐานในการศึกษา 
 

ดชันีที่ใช้ตรวจสอบความ

กลมกลืนของโมเดล 

เกณฑ์ ผลทาง

สถิต ิ

ผลการศึกษา 

CMIN/DF มีค่านอ้ยกวา่ 3 2.775 มีความกลมกลืน 

GFI มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.95 0.967 มีความกลมกลืน 

AGFI มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.90 0.928 มีความกลมกลืน 

NFI มีค่ามากกวา่ 0.95 0.976 มีความกลมกลืนค่อนขา้งดี 

RFI มีค่ามากกวา่ 0.95 0.956 มีความกลมกลืน 

IFI มีค่ามากกวา่ 090 0.984 มีความกลมกลืน 

TLI มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.95 0.971 มีความกลมกลืนค่อนขา้งดี 

CFI มีค่ามากกวา่ 0.90 0.984 มีความกลมกลืน 

RMSEA มีค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.08 0.067 มีความกลมกลืน 
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4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถติพิรรณนา 

     จากตวัอย่างจาํนวน 398 ชุด โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 202 คน (ร้อยละ 50.8) และเพศหญิงจาํนวน 196 

คน (ร้อยละ 49.2) แลว้มีอายุ 18 – 27 ปีมากท่ีสุด จาํนวน 294 คน (ร้อยละ 73.9) รองลงมามีอายุ 28 – 37 ปี จาํนวน 

80 คน (ร้อยละ 20.1) ดา้นสถานภาพสมรสส่วนใหญ่โสด จาํนวน 361 คน (ร้อยละ 90.7) รองลงมาสมรสแลว้ 

จาํนวน 34 คน (ร้อยละ 8.5) มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นปริญญาตรี จาํนวน 295 คน (ร้อยละ 74.1) รองลงมาคือ

สูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 53 (ร้อยละ 13.3) มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 214 คน (ร้อยละ 53.8) รองลงมา

เป็นพนกังานบริษทั จาํนวน 94 คน (ร้อยละ 23.9) ส่วนใหญ่มีรายไดต้ํ่ากว่า 10,001 บาท จาํนวน 173 คน (ร้อยละ 

43.5) รองลงมามีรายได ้10,001 – 20,000 บาท มีจาํนวน 117 คน (ร้อยละ 29.4) 
 

     โดยระดบัความคิดเห็นดา้นการตระหนกัรู้ตราสินคา้โดยรวมอยูใ่นเกณฑค่์อนขา้งมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.24 เม่ือ

พิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความเห็นมากท่ีสุด คือ ท่านสามารถจดจาํผลิตภณัฑท่ี์ท่านใชไ้ดแ้มว้่าจะวางอยู่

ท่ามกลางผลิตภณัฑย์ี่หอ้อ่ืน รองลงมา คือ ยี่หอ้ผลิตภณัฑท่ี์ท่านใชม้กัจะอยูใ่นใจของท่านเสมอ มีค่าเฉล่ีย 5.42 และ 

5.34 ตามลาํดบั 
 

     ดา้นรูปแบบความน่าเช่ือถือของผูรั้บรองสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงดา้นกีฬา กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความเห็นเก่ียวกบัความ

มีเสน่ห์น่าสนใจ ความน่าไวว้างใจ และความเช่ียวชาญของผูรั้บรองสินคา้ในระดบัท่ีเท่ากนัคือ ค่อนขา้งมาก โดยมี

ค่าเฉล่ียคือ 4.74 4.94 และ 4.96 ตามลาํดบั ในแง่ของความมีเสน่ห์น่าสนใจ กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความเห็นเก่ียวกบั

ความมีเสน่ห์ของผูรั้บรองสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงดา้นกีฬามากท่ีสุด รองลงมาเป็นความสวยงามหรือหล่อเหลา ซ่ึงระดบั

ความคิดเห็นนั้นอยู่ในเกณฑ์ค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.93 และ 4.92 ตามลาํดบั ในส่วนของความน่า

ไวว้างใจ กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความเห็นเก่ียวกบัการเช่ือถือในตวัผูรั้บรองสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงดา้นกีฬาไดม้ากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ความน่าเช่ือถือ โดยมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในเกณฑค่์อนขา้งมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.12 และ 5.07 

ตามลาํดบั ในดา้นของความเช่ียวชาญ กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความเห็นเก่ียวกบัความสามารถของนกักีฬาผูรั้บรอง

สินคา้มากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูรั้บรองสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงดา้นกีฬานั้นมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.29 

และ 4.99 ตามลาํดบั  
 

     กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความเห็นเก่ียวกบัรูปแบบความเหมาะสมในการจบัคู่ระหว่างสินคา้กบันักกีฬาผูรั้บรอง

สินคา้อยู่ในเกณฑค่์อนขา้งมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.70 โดยมีระดบัความเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของผูรั้บรองท่ีมี

ช่ือเสียงดา้นกีฬามีความสอดคลอ้งกบัสินคา้ท่ีรับรองมากท่ีสุด รองลงมาคือ สินคา้มีความเหมาะสมกบัผูรั้บรอง

สินคา้ ซ่ึงทั้งคู่มีระดบัความเห็นอยูใ่นเกณฑค่์อนขา้งมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.96 และ 4.95 ตามลาํดบั  
 

     ดา้นของความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในเกณฑป์านกลาง มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.98 โดยมีระดบัความเห็นเก่ียวกบัการสนใจซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีมีผูรั้บรองสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงดา้นกีฬาท่ี

ช่ืนชอบเป็นผูรั้บรองสินคา้มากท่ีสุด รองลงมาคือ มีพฤติกรรมท่ีจะลองใชสิ้นคา้ท่ีมีผูรั้บรองสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงดา้น

กีฬาท่ีช่ืนชอบเป็นผูรั้บรองสินคา้ โดยมีระดบัความเห็นอยู่ในเกณฑท่ี์เท่ากนัคือ ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 

และ 4.07 ตามลาํดบั  
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ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 
ภาพที ่ 3  ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยวธีิโมเดลสมการโครงสร้าง 

     ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 การตระหนกัรู้ตราสินคา้ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักีฬา

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 โดยมีค่า P-Value มีค่าเท่ากบั 0.670  

     ผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 2  การตระหนกัรู้ตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการใชผู้มี้ช่ือเสียงทางดา้นกีฬาในการรับรอง

สินคา้ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 โดยมีค่า P-Value มีค่าเท่ากบั 0.000  

     ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3  การใชผู้มี้ช่ือเสียงทางดา้นกีฬาในการรับรองสินคา้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ

สินคา้ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักีฬาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 โดยมีค่า P-Value 

มีค่าเท่ากบั 0.000  

     ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4  การตระหนกัรู้สินคา้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักีฬาของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีตวัแปรส่งผ่าน คือ การใชผู้มี้ช่ือเสียงทางดา้นกีฬาในการรับรองสินคา้ท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 โดยมีค่า P-Value มีค่าเท่ากบั 0.000 
 

     จากภาพท่ี 3 พบว่าการตระหนกัรู้ตราสินคา้มีอิทธิพลทางตรงต่อการใชผู้มี้ช่ือเสียงทางดา้นกีฬาในการรับรอง

สินคา้ มีค่าเท่ากบั 0.323 โดยไม่มีอิทธิพลทางออ้ม ส่วนดา้นการตระหนกัรู้ตราสินคา้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือนั้น 

มีอิทธิพลรวมเท่ากบั 0.216 โดยแบ่งเป็นอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.022 และอิทธิพลทางออ้มเท่ากบั 0.194 ในส่วน

ของการใชผู้มี้ช่ือเสียงทางดา้นกีฬาในการรับรองสินคา้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้นั้นมีอิทธิพลรวมเท่ากบั 

0.601 โดยมีแต่อิทธิพลทางตรง การท่ีการตระหนกัรู้ตราสินคา้มีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้นอ้ยอาจ

เน่ืองมาจากการตระหนักรู้ตราสินค้านั้นเป็นเพียงแค่การจดจาํตราสินค้าได ้ซ่ึงอาจจะไม่มีนํ้ าหนักเพียงพอท่ี

ผูบ้ริโภคจะตั้งใจหรือตดัสินใจซ้ือสินคา้ ซ่ึงการท่ีผูบ้ริโภคจะตั้งใจซ้ือสินคา้นั้นอาจมีปัจจยัหลายอย่างท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้ ไดแ้ก่ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ การรับรู้ในคุณค่าของสินคา้ เป็นตน้ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี  5                                                    990 

 

5. สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 
 
     จากผลการวิจยัสามารถสรุปสาระสําคญัได ้ดงัน้ี 1). การตระหนกัรู้ตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการใชผู้มี้ช่ือเสียง

ทางดา้นกีฬาในการรับรองสินคา้ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 มีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.323 2). การใชผู้มี้

ช่ือเสียงทางดา้นกีฬาในการรับรองสินคา้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักีฬาของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.601 3). การตระหนกัรู้สินคา้มีอิทธิพลต่อ

ความตั้งใจซ้ือสินคา้ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักีฬาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีตวัแปรส่งผ่าน คือ การใชผู้มี้

ช่ือเสียงทางดา้นกีฬาในการรับรองสินคา้ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 โดยความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค

ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากการใช้ผูมี้ช่ือเสียงทางดา้นกีฬาในการรับรองสินคา้เท่ากบั 0.601 และไดรั้บอิทธิพล

ทางออ้มจากการตระหนกัรู้ตราสินคา้เท่ากบั 0.194 
 

     ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผลการวิจยัมีดงัน้ี การท่ีการตระหนกัรู้ตราสินคา้จะสามารถเพ่ิมความตั้งใจซ้ือไดน้ั้นจะตอ้ง

มีการใชผู้รั้บรองสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงดา้นกีฬา โดยการเลือกผูมี้ช่ือเสียงดา้นกีฬามาทาํการรับรองสินคา้นั้นจะตอ้ง

พิจารณาความเหมาะสมทางดา้นภาพลกัษณ์ของผูมี้ช่ือเสียงดา้นกีฬาให้สอดคลอ้งกบัสินคา้ท่ีทาํการรับรองเป็น

อนัดบัแรก รองลงมาควรพิจารณาเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของผูรั้บรองสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงดา้นกีฬาว่าผูมี้ช่ือเสียงดา้น

กีฬาท่ีทาํการรับรองสินคา้นั้นเป็นผูท่ี้มีความน่าเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใด หรือสามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่

ผูบ้ริโภคมากนอ้ยเพียงใด ปัจจยัท่ีควรพิจารณาเป็นลาํดบัท่ีสามคือ ความมีเสน่ห์น่าสนใจของผูรั้บรองสินคา้ท่ีมี

ช่ือเสียงดา้นกีฬา โดยผูรั้บรองสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงดา้นกีฬานั้นจะตอ้งมีเสน่ห์ มีความสวยงามหรือหล่อเหล่าเพ่ือดึงดูด

ความสนใจของผูบ้ริโภค และปัจจยัสุดทา้ยท่ีควรพิจารณาในการเลือกผูรั้บรองสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงดา้นกีฬาคือ ความ

เช่ียวชาญของผูรั้บรองสินคา้ เน่ืองจากสินคา้ท่ีทาํการรับรองนั้นเป็นสินคา้ท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบักีฬา แต่ตวัผู ้

รับรองนั้นมีช่ือเสียงดา้นกีฬา หากจะใชผู้รั้บรองท่ีมีช่ือเสียงดา้นกีฬาโดยมุ่งเนน้การแสดงถึงความเช่ียวชาญของผู ้

รับรอง ควรใชก้บัสินคา้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักีฬามากกว่า เน่ืองจากมีความสอดคลอ้งกนัระหว่างผูเ้ช่ียวชาญกบั

สินคา้และทาํใหเ้กิดความน่าเช่ือถือไดดี้กวา่ 
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ปารดา   พงษ์ศรี 

Parada  Pongsri 

  

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีเร่ืองปัญหาหรือสาเหตุเกิดข้ึนจากภายในขั้นตอนการดาํเนินงานภายใน บริษทั เอม็ เจ บางกอก

วาล์วและฟิตต้ิง จาํกัด อาํเภอมาบตาพุด จงัหวดัระยอง  พบปัญหาของการทาํงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพในส่วน

ขั้นตอนการทาํงาน เจา้หนา้ท่ีคลงัสินคา้ การจดัเกบ็สินคา้คงคลงั ทาํใหเ้กิดการทาํงานท่ีใชเ้วลานานมากเกินไป เกิด

การซํ้าซอ้นของงาน และการเคล่ือนยา้ยท่ีไม่ทาํใหเ้กิดประโยชนต่์อการดาํเนินงาน  ดงันั้น จึงแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนโดย

ใชห้ลกัการวางผงัคลงัสินคา้ใหม่ จาํนวน 3 รูปแบบ โดยนาํระบบบาร์โคด้เขา้มาแทนท่ีจากการทาํงานเดิมท่ีล่าชา้ให้

มีระยะเวลาสั้นลง หรือลดกระบวนการทาํงานภายในคลงัสินคา้บางขั้นตอน จะตอ้งมีการปรับการทาํงานท่ีนานให้

ใช้เวลาลดลง ลดการรอคอยการนับสินค้า ทําการเก็บข้อมูลสินค้า และปรับปรุงขั้ นตอนการทํางานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งหมดน้ีสามารถแกปั้ญหาในระยะยาวในการทาํงานและยงัสามารถช่วยในการลดตน้ทุน

ไดอี้กดว้ย  

คาํสาํคัญ: การวางผังคลงัสินค้า,คลงัจัดเกบ็สินค้า, ระบบบาร์โค้ด 

 

Abstract 

This research study is the problem or cause arising from internal operating procedures within M.J. Bangkok & 

Valve and Fitting Company Limited.  Map Ta Phut District, Rayong Province. There is a problem of inefficient 

work in the work process. Operation warehouse, Inventory Management It causes a long running time too. 

Duplication of work or complex work. And the move is not conducive to the operation. Therefore, the problem is 

solved using 3 new warehouse layout principles. By barcode system to use and  reduce workflows in the warehouse 

some steps. Adjust the working time to decrease. Reduce waiting of products, product data collection and improve 

workflow more efficiently. To be able to solve long-term work problems. It also reduces product costs. 

Keywords: Warehouse Layout, Storage Warehouse, Keyword 4, Barcode System 
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1. บทนํา 

 

    บริษทั เอม็ เจ บางกอกวาลว์และฟิตต้ิง จาํกดั เป็นตวัแทนจาํหน่ายวาลว์และขอ้ต่ออุตสาหกรรมสินคา้ Swagelok 

รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และเป็นผูน้าํในการจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท Tube Fitting, 

Hose, Piping Products, Valve, Filter, Regulator ในประเทศไทย ลาว กัมพูชา และพม่า ในปี 2556 ท่ีผ่านมา สําหรับ

อะไหล่ในอุตสาหกรรมรถยนต์ท่ีมีปริมาณยอดการผลิตท่ีมากสุดในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยบริษทัตั้งอยู่ท่ี 

267/299 หมู่ 8 ถนนสุขุมวิท เทศบาลเมืองมาบตาพุด อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21150 ส่ิงท่ีทาํให้ลูกคา้เช่ือมัน่และ

มัน่ใจในคุณภาพของสินคา้เรานั้น เกิดจากลูกคา้ไดท้ดลองใชสิ้นคา้ในจุดท่ีมีปัญหามากท่ีสุด และพบว่าสินคา้ของเรา

สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้สามารถแกปั้ญหาในระยะยาวในการทาํงาน และยงัสามารถช่วยในการ

ลดตน้ทุนไดอี้ก ลูกคา้จึงไดใ้ห้ความสนใจและหันมาใช้ Swagelok ตลอดมา หลกัในการทาํงานไม่ใช่แค่เพียงสินคา้

จะตอ้งมีคุณภาพสูงอย่างเดียวเท่านั้น ราคาตอ้งเป็นส่ิงดึงดูดใจ เพราะเรามีความซ่ือตรง โปร่งใส และมุ่งเนน้ไปท่ีการ

บริการ การให้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้ เพ่ือใหสิ้นคา้ท่ีไดส่้งต่อไปนั้นไดน้าํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบั

ลูกคา้บริษทัไดเ้ปิดสาขาสองท่ีจงัหวดัระยอง สาขาแรกอยู่จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงเปรียบเสมือนสาขาระยองสามารถ

ทํายอดขายหลักๆให้บริษัทเป็นอย่างมาก สาเหตุท่ีเปิดสาขาท่ีน่ี เพราะรองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในเขต

อุตสาหกรรมมาบตาพุด เพ่ือบริการลูกคา้ในการประกอบงานตามสเปกท่ีลูกคา้ตอ้งการสั่งเขา้มา หรือเรียกว่า “Custom 

Solutions Center” (CSC) และดว้ยประสบการณ์ท่ีมีมายาวนานกว่า 30 ปี ทาํให้บริษทัไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ท่ี

หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมการขุดเจาะนํ้ามนั  อุตสาหกรรมดา้นปิโตรเคมี อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมโรง

กลัน่นํ้ ามนั อุตสาหกรรมแก๊สธรรมชาติทั้งในทะเลและบนบก อุตสาหกรรมแก๊สรถยนต ์เป็นตน้ ทุกขั้นตอน หรือทุก

กระบวนการทาํงาน การส่งมอบสินคา้ การช่วยเหลือ การแกไ้ข บริษทัมีความมุ่งมัน่จะใหลู้กคา้ไดรั้บความรู้สึกและส่ิง

ท่ีดีท่ีสุดโดยมุ่งหวงัว่าทุกส่ิงท่ีเราทาํจะเป็นส่วนหน่ึงของความสําเร็จของลูกคา้ ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในความสําเร็จของ

บริษทัเช่นกนั  

     วตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการคลงัสินคา้ เพ่ิมความรวดเร็วและลดความผิดพลาดในการ

ทาํงาน ช่วยใหแ้กไ้ขปัญหาการหาสินคา้ไม่พบ และเป็นการออกแบบการวางสินคา้ในคลงัสินคา้ใหม่ให้เหมาะสม

กบัพ้ืนท่ีท่ีมีอยู ่

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พิภพ ลลิตาภรณ์ (2540,อา้งอิงใน จารุภา  อุ่นจางวาง,2556) อธิบายว่า แนวคิด

เก่ียวกบั การจดัระบบสินคา้คา้คงคลงัตามระบบเอบีซี มีขั้นตอนดงัน้ี  แนวคิดทฤษฎีการแบ่งประเภทของสินคา้คง

คลงัดว้ยระบบเอบีซี การควบคุมของคงคลงัควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของของคงคลงัแต่ละประเภทโดยแบ่ง

ออกเป็นประเภทท่ีมีความสาํคญัมากและนอ้ยรองลงไปตามลาํดบัระบบการแบ่งประเภทของคงคลงัท่ีรู้จกักนัทัว่ไป

คือระบบเอบีซี (ABC Analysis) ซ่ึงเป็นระบบท่ีแบ่งประเภทความสาํคญัของของคงคลงัตามมูลค่าของของคงคลงัท่ี

หมุนเวียนในรอบปีโดยจะแบ่งของคงคลงัออกเป็น 3 ประเภท คือ  

- ประเภท A เป็นสินคา้คงคลงัท่ีมีมูลค่าหมุนเวียนในรอบปีสูงสุด 
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- ประเภท B มีมูลค่าสินคา้ปานกลาง หมุนเวียนปานกลาง 

- ประเภท C มีมูลค่าสินคา้ตํ่าสุด หมุนเวียนนอ้ย หรือไม่มีการหมุนเวียน 

เพ่ือใหมี้แนวทางในการจดักลุ่มของสินคา้แต่ละประเภท Magee และ Boodman ไดก้าํหนดแนวทางในการแบ่ง

ประเภทของของคงคลงั ดงัน้ี 

- ประเภท A มีสินคา้คงคลงัประมาณ 5 - 10 เปอร์เซ็นต ์ของรายการของสินคา้คงคลงัทั้งหมดแต่มีมูลค่า

ประมาณ 75 - 80 เปอร์เซ็นตข์องมูลค่าของสินคา้คงคลงัทั้งหมด 

- ประเภท B มีของคงคลงัประมาณ 20 - 30 เปอร์เซ็นตข์องรายการของสินคา้คงคลงัทั้งหมดมีมูลค่า

ประมาณ 15 เปอร์เซ็นตข์องมูลค่าสินคา้คงคลงัทั้งหมด 

- ประเภท C คือ ปริมาณของสินคา้คงคลงัส่วนใหญ่ท่ีเหลือประมาณ 40 - 50 เปอร์เซ็นต ์ของรายการ

ของสินคา้คงคลงัทั้งหมดแต่มีมูลค่าโดยประมาณเพียง 5 - 10 เปอร์เซ็นตข์องสินคา้มูลค่าของคงคลงั

ทั้งหมด 

     Pareto กล่าวว่า บางคร้ังทรัพยสิ์นท่ีมีความจาํเป็นกว่า 80 % นั้นเราอาจมีอยู่ในมือแค่ 20 %เท่านั้น หรือ สินคา้ท่ี

ทาํกาํไรกวา่ 80 % นั้น มาจากสินคา้ท่ีเรามีอยู่แค่ 20 % เท่านั้น ในทางกลบักนัเราอาจมีสินคา้ท่ีไม่จาํเป็นหรือขายได้

เพียง 20 % แต่เรามีอยูใ่นมือกวา่ 80 % เลยทีเดียว นบัวา่กาํไร 

จากสินคา้ 80% นั้น มาจากสินคา้แค่ 20 % ท่ีเรามีอยูเ่ท่านั้น หลกัการน้ีเราอาจเรียกวา่ The 80%  Principle 

ฉะนั้น จึงควรมีการจดัทาํประเภทของสินคา้อย่างชดัเจน เช่น สินคา้ท่ีทาํรายไดก้ว่า 80%ของทั้งหมดนั้นซ่ึงมีอยู่แค่ 

20% ใหเ้ป็นกลุ่ม A และ สินคา้ท่ีมีอยูป่ระมาณ 40% และทาํยอดขายใหป้ระมาณ 15% อยูก่ลุ่ม B และ สินคา้ท่ีเหลือ

อีก 40% นั้นทาํยอดขายไดเ้พียง 5% เท่านั้นอยูก่ลุ่ม C 

ดงันั้นสินคา้ท่ีอยูใ่นกลุ่ม A จึงควรมีการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ความถ่ีของการตรวจสอบใหม้ากกวา่ (Items Should Be 

Monitored More Frequently) และอาจมีสินคา้คงเหลือใหม้ากเพ่ิมข้ึนอีก(Higher Safety Stock Level) เพ่ือป้องกนั

การขาดสต๊อก ตรงกนัขา้มกบัสินคา้กลุ่ม C ซ่ึงความถ่ีในการตรวจสอบควรนอ้ยลง และไม่ควรเกบ็สินคา้พวกน้ีไว้

มากเพ่ือลดตน้ทุนในการจดัเก็บ และสาํหรับหลกัการเช็คสต๊อกนั้น 

     แนวคิดองคป์ระกอบของระบบบาร์โคด้และขั้นตอนการใชร้หสับาร์โคด้ (คาํนาย อภิปรัชญาสกุล, 2547) กล่าว

ว่า สัญลกัษณ์ของบาร์โค้ดท่ีใช้กันมีการกาํหนดข้ึนมาหลายรูปแบบตามมาตรฐานของแต่ละองค์กรและตาม

จุดประสงคข์องการใชง้านโดยทัว่ไปแลว้บาร์โคด้จะมีองค์ประกอบดงัน้ี ส่วนลายเส้น ซ่ึงเป็นลายเส้นแถบสีขาว 

(โปร่งแสง) และสีดาํ มีขนาดความกวา้ง ของลายเส้นตามมาตรฐานแต่ละชนิดของบาร์โคด้ ส่วนขอ้มูลตวัอกัษรเป็น

ส่วนท่ีแสดงความหมายของชุดขอ้มูลลายเส้นสําหรับใหอ่้านเขา้ใจ ส่วนแถบว่างเป็นส่วนท่ีเคร่ืองอ่านบาร์โคด้ใช้

กาํหนดขอบเขตบาร์โค้ดไว ้และยงักําหนดค่าให้กับสีขาว ซ่ึงทุกเส้นจะมีความยาวเท่ากันเรียงตามลาํดับใน

แนวนอนจากซา้ยไปขวา วิธีการทาํงานเม่ือเคร่ืองอ่านผ่านรหสัท่ีติดไวแ้สงจากเคร่ืองอ่านจะถูกดูดในส่วนของแท่ง

สีดาํและส่วนช่องว่างสีขาวจะสะทอ้นและจะมีตวัจบัแสงท่ีสะทอ้นกลบั (A Photocell Detector) และเปล่ียนเป็น

สญัญาณอิเลค็ทรอนิกส์ส่งไปยงัคอมพิวเตอร์โดยมีซอฟแวร์สาํหรับแปลสัญญาณต่ออีกคร้ังและส่งไปยงัโปรแกรม

ประมวลผลขอ้มูลเก็บขอ้มูลไวใ้ชง้านต่อไป สรุปไดว้่าบาร์โคด้ประกอบดว้ยแถบสีดาํและสีขาวโดยจะสลบัแถบสี

ดาํ - ขาวเป็น รหสัแทนขอ้มูลเรียงจากซา้ยไปขวาการถอดรหัสจะตรวจสอบความกวา้งแลว้นาํไปเปรียบเทียบแถบ

ขาวดาํทั้งหมดท่ีแทนขอ้มูลตวัเลขหรือตวัอกัษรแลว้ส่งขอ้มูลท่ีถอดรหสัไปยงัคอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผลต่อไป 
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3. วธีิการศึกษา 

 

     ในการศึกษาเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการการจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา บริษทั เอม็ เจ บางกอกวาลว์

ฟิตต้ิง จาํกดั อาํเภอบมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ไดมี้แนวทางในการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุปัญหาและเสนอแนว

ทางแกไ้ขปัญหา เพ่ือพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการคลงัสินคา้ ซ่ึงมีระเบียบวิธีการศึกษาดงัน้ี 

1. ศึกษาสาเหตุและรวบรวมปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนทาํงานภายในคลงัสินคา้ 

2. ศึกษาขั้นตอนหรือกระบวนการทาํงานของพนกังานคลงัสินคา้ เช่น รายละเอียดการรับเขา้ การจดัเกบ็ การ

เบิกจ่าย การตรวจนบัสินคา้ และการจดัส่ง 

3. เกบ็ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลการดาํเนินงาน เช่น ความผิดพลาดจากการหยิบและส่งสินคา้ผิด, ตรวจนบัแลว้หา

สินคา้ไม่เจอ, ระยะเวลาในการจดัสินคา้และตรวจนบั 

4. จดัวางหรือออกแบบผงัคลงัสินคา้ใหม่ โดยจะทาํการออกแบบหรือวางผงัไวจ้าํนวน 3 แบบ โดยจะใชพ้ื้นท่ี

เดิมเพ่ือใหเ้พียงพอต่อการจดัเก็บ และง่ายต่อการหยิบและหาสินคา้ 

5. กาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา และปรับปรุงกระบวนการทาํงาน 

6. สรุปผลการศึกษา 

ขั้นตอนการวิจยั 

1. ศึกษาความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาท่ีส่งผลใหข้ั้นตอนหรือกระบวนการทาํงานเกิดจากความ

ผิดพลาด 

2. ศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังานของพนกังานลงัสินคา้ 

3. เกบ็รวบรวมขอ้มูลการตรวจนบัสินคา้ การจดัเกบ็สินคา้ และการเบิกจ่าย 

4. จดัลาํดบัสินคา้ตามยอดการขายยอ้นหลงั โดยแบ่งเป็น ABC Analysis 

5. เกบ็รวบรวมขอ้มูลพ้ืนท่ีทั้งหมดในการจดัเก็บสินคา้คงคลงั เพ่ือทาํการวางผงัคลงัใหม่ใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

โดยทาํการประเมินการวางผงัทั้ง 3 รูปแบบ 

6. วิเคราะห์ขอ้มูล และทาํการเปรียบเทียบขั้นตอนการดาํเนินงานก่อนและหลงัการปรับบปรุง 

7. สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

1. เอกสารหรืองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการคน้ควา้หาขอ้มูล 

2. บนัทึก และรวบรวมขอ้มูล จากการสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังาน 

3. วิเคราะห์ขั้นตอนการทาํงาน 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการดาํเนินงานของพนักงานคลงัสินคา้ในปัจจุบัน 

สามารถแบ่งไดด้งัน้ี ลกัษณะของคลงัสินคา้ บริษทั เอม็ เจ บางกอกวาลว์และฟิตต้ิง จาํกดั ห้องตูเ้ซฟขนาดใหญ่ 

พ้ืนท่ีเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ ไม่มีอากาศถ่ายเท อุณหภูมิ 34-38 องศา การจดัเก็บสินคา้แบ่งตามประเภทวสัดุของสินคา้ 

การรับเขา้ เบิกจ่าย สินคา้ปะปนกนั มีอายกุารจดัเกบ็ตั้งแต่ 0-6 ปีข้ึนไป 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี  5                                                                   996 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

สามารถสรุปขั้นตอนการดาํเนินงานไดด้งัน้ี 

1. ทาํการวางผงัการจดัเกบ็คลงัสินคา้ใหม่ 

ผูศึ้กษาไดท้าํการจบัเวลาทดลองการหยิบสินคา้จากพ้ืนท่ีการจดัเก็บทั้ง 3 แบบขา้งตน้ โดยทาํการทดลองหยิบสินคา้ 

20 คร้ัง 
 

ตารางที่ 1  แสดงผลการทดลองจบัเวลาหยิบสินคา้จากพ้ืนท่ีตรวจเช็คสินคา้ก่อนและหลงัปรับปรุงจาํนวน 20 คร้ัง 
 

ลาํดับที ่ พืน้ทีก่ารจัดเกบ็ ก่อนและหลังปรับปรุง เวลาเฉลีย่ทีใ่ช้ในการหยบิ

สินค้า (20 คร้ัง) 

1 การหยบิสินคา้จากพื้นท่ีจดัเก็บสินคา้ก่อนการปรับปรุง 39.91 วนิาที 

2 การหยบิสินคา้จากการวางสินคา้บนพื้นท่ีจดัเก็บแบบใหม่ แบบท่ี 1 15.50 วนิาที 

3 การหยบิสินคา้จากการวางสินคา้บนพื้นท่ีจดัเก็บแบบใหม่ แบบท่ี 2 11.58 วนิาที 

4 การหยบิสินคา้จากการวางสินคา้บนพื้นท่ีจดัเก็บแบบใหม่ แบบท่ี 3 13.38 วนิาที 

 

จึงสรุปไดว้่า การวางแผนพ้ืนท่ีการจดัเก็บสินคา้แบบใหม่ แบบท่ี 2 นั้นเหมาะสมท่ีสุด เพราะสามารถจดัเก็บ

สินคา้ไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการจดัเก็บสินคา้ และใชเ้วลาเฉล่ียในการหยิบสินคา้ท่ี 11.58 วินาที ไดดี้ท่ีสุด และ

เวลาท่ีใช้ในการหยิบสินค้าในแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกันไม่มากนัก แบบท่ี 1-3 ห่างกนัเพียง 3.92 วินาที

เท่านั้น แต่เม่ือเทียบกบัรูปแบบก่อนการปรับปรุงกบัรูปแบบท่ี 2 จะเห็นไดว้่า สามารถช่วยลดเวลาได้ถึง 28.33 

วินาที ดงันั้น เวลาจึงมีผลต่อการจดัส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ ระยะเวลาจึงเป็นส่ิงสาํคญัในการจดัเก็บขอ้มูลเพ่ือทาํการ

เลือกรูปแบบผงัท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากการจาํลองในคร้ังน้ีอีกดว้ย 

2. ทาํการปรับปรุงขั้นตอนการทาํงานภายในใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ตารางที่ 2   แสดงแนวทางการแกไ้ขปัญหาขั้นตอนการทาํงานภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แนวทางการแกไ้ขมีดงัน้ี 

- ลูกคา้เปิดใบ PO เขา้มาใหก้บั CSD  

- CSD ทาํการตรวจสอบวา่มีของหรือไม่ กจ็ะทาํการแจง้กลบัไปยงัลูกคา้หากไม่มีสินคา้จะแจง้ใหลู้กคา้รอ

สินคา้ผลิตและแจง้ลูกคา้ทาํใบ Quotation เขา้มาใหม่  

- หากมีสินคา้พร้อมส่งทนัที CSD จะทาํการเปิด Invoice เขา้ระบบ SCALA ฐานขอ้มูลกลาง เพ่ือให้

พนกังานเอกสารของคลงัสินคา้เป็นผูท้าํหนา้ท่ีเขียนใบเบิกสินคา้นาํไปใหเ้จา้หนา้ท่ีคลงั 

- เจา้หนา้ท่ีคลงัเจะจดัสินคา้ตามใบ Invoice ซ่ึงการเบิกสินคา้ทุกคร้ังจาํเป็นจะตอ้งเขียนใบเบิก เพ่ือจดัเกบ็

เป็นหลกัฐานป้องกนัความผิดพลาดและเสียหายจากการทาํงาน  

- และรอส่งมอบใหก้บัลูกคา้ 
 

3. ทาํการปรับปรุงขั้นตอนการรับเขา้ การตรวจนบัสินคา้ โดยใชร้ะบบบาร์โคด้ 

จากการวิเคระห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในระบบเกิดจากขั้นตอนการรับสินคา้ การหยิบสินคา้ และการจดัเก็บสินคา้ ซ่ึงผู ้

ศึกษาไดมี้วิธีการแกไ้ขปัญหาโดยจะใชร้ะบบแท่ง (บาร์โคด้) เขา้มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพขั้นตอนการทาํงาน ลดความ

ผิดพลาดจากการหยิบสินคา้ผิด และปัญหาเร่ืองการจดัเก็บสินคา้ตามตาํแหน่งใหดี้ยิ่งข้ึนเป็นขั้นตอนการรับสินคา้ โดยจะ

ทาํการตรวจนับสินคา้ท่ีเขา้มาในแต่ละคร้ัง จากนั้นพนักงานคลงัจะทาํการปร้ินบาร์โคด้มาติดท่ีตวัสินคา้ หรือหน้าถุง 

เพ่ือใหเ้ป็นการยืนยนัความถูกตอ้ง และทาํการจดัเก็บเขา้พ้ืนท่ีโซน A, B, C ตามตาํแหน่งท่ีระบุรหสัสินคา้บนชั้นวาง 
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ขั้นตอนท่ี 1   

เป็นขั้นตอนการรับสินคา้ โดยจะทาํการตรวจนบัสินคา้ท่ีเขา้มาในแต่ละคร้ัง จากนั้นพนกังานคลงัจะทาํการปร้ิน

บาร์โคด้มาติดท่ีตวัสินคา้ หรือหนา้ถุง เพ่ือใหเ้ป็นการยืนยนัความถูกตอ้ง และทาํการจดัเก็บเขา้พ้ืนท่ีโซน A, B, C 

ตามตาํแหน่งท่ีระบุรหสัสินคา้บนชั้นวาง 

ขัน้ตอนทีต่อ้งมกีารแกไ้ขปรบัปรงุ 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี  5                                                                   999 

 

 

ขั้นตอนท่ี 2  

การนบัสินคา้ และการรับเขา้สินคา้ โดยใชง้านระบบบาร์โคด้ (Handheld)  

4. ใชห้ลกัเกณฑใ์นการวางพ้ืนท่ีจดัเกบ็สินคา้ใหม่ 

- ใชห้ลกัการเขา้ก่อนออกก่อน หรือ First in First out : FIFO สินคา้ใดท่ีเขา้คลงัสินคา้ก่อนก็หมุนเวียน

ออกไปก่อน เพ่ือลดความเส่ือมจากการจดัเกบ็เป็นเวลานานเป็นวิธีท่ีใชใ้นการวดัตน้ทุนของสินคา้ดว้ยอีก

ทาง 

- จดัเกบ็สินคา้ตามรหสัสินคา้ (Part number) 

 ขอ้ดี 

      - ง่ายต่อการคน้หาสินคา้ 
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      - ง่ายต่อการหยิบสินคา้ 

      - ง่ายต่อการนาํไปใช ้

      - ไม่จาํเป็นตอ้งมีการบนัทึกตาํแหน่งสินคา้ 

 ขอ้เสีย 

      - ยากต่อการปรับปริมาณความตอ้งการสินคา้ 

      - การเพ่ิมการจดัเกบ็สินคา้ใหม่จะมีผลกระทบต่อการจดัเก็บสินคา้เดิมทั้งหมด 

      - ใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บไดไ้ม่เต็มท่ี 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการศึกษาผูศึ้กษาไดน้าํผลการทดลองหยิบสินคา้จากพ้ืนท่ีจดัเก็บคลงัสินคา้แบบใหม่ทั้งหมดจาํนวน 3 แบบ 

โดยใชร้ะยะเวลาและใชพ้ื้นท่ีภายในคลงัสินคา้ใหเ้กิดประสิทธิภาพ โดยทาํการเปรียบเทียบการวางผงัแต่ละรูปแบบ 

เพ่ือทาํการหาแผนผงัคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสมท่ีสุด แสดงผลในรูปแบบของแผนภูมิดงัน้ี 
 

กราฟที่ 1 แสดงการเปรยีบเทยีบเวลาเฉลีย่ในการหยบิสนิคา้ก่อนและหลงัปรบัปรงุ 

 

 
 

จากแผนภูมิท่ี 1 น้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ เวลาท่ีใชใ้นการหยิบสินคา้ในแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกนัไม่มากนกั จาก

รูปแบบ 1-3 ห่างกนัเพียง 0.5 – 1 นาทีเท่านั้น แต่เม่ือเทียบกบัรูปแบบก่อนการปรับปรุง กบัรูปแบบท่ี 2 จะเห็นไดว้า่ 

สามารถช่วยลดเวลาไดถึ้ง 5 นาที ดงันั้น เวลามีผลต่อการจดัส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้เช่นกนั ระยะเวลาจึงเป็นส่ิงสาํคญั

ในการจดัเก็บขอ้มูลเพ่ือทาํการเลือกรูปแบบผงัท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากการจาํลองในคร้ังน้ีอีกดว้ย 

         ส่วนของการนาํระบบบาร์โคด้ (Handheld) เขา้มาช่วยลดเวลาดา้นการรับเขา้ และการนบัสินคา้ จะตอ้งลงทุน

ซ้ือเคร่ืองในราคา 3,990 บาท จาํนวน 1 เคร่ือง เพือประหยดัเวลาในการทาํงานในแต่ละวนัของเจา้หนา้ท่ีคลงัสินคา้ 
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อภิปรายผล 

จากการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดพ้บประเดน็ท่ีจะนาํมาอภิปรายดงัน้ี  

1. ศึกษาปัญหาท่ีทาํใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดในการบริหารงานได ้ 

จากขั้นตอนการทาํงานของงานคลงัสินคา้ จึงตอ้งมีระบบการบริหารขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพมากในการบริหารงาน

สินคา้คงคลงัท่ีสามารถควบคุมและจดัการปัญหาไดดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงปัญหาหลกัในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ขอ้มูลสินคา้ท่ีมีอยู่

จริงไม่ตรงกบัระบบส่วนกลาง สินคา้คา้งสตอ็ค มีพ้ืนท่ีจดัเก็บไม่เพียงพอต่อปริมาณสินคา้ เกิดความผิดพลาดในการ

จดัเกบ็สินคา้ ไม่มีการระบุตาํแหน่ง ทาํใหเ้กิดการรอคอยงานเกิดข้ึน เน่ืองจากขั้นตอนการทาํงานท่ีผิดพลาดใชเ้วลา

ในการทาํงานนานกวา่ขั้นตอนอ่ืนๆ ไม่มีการนาํเทคโนโลยีเขา้มาใชป้ระโยชนก์บัการทาํงาน และการวางผงั

คลงัสินคา้แบบเดิมใชป้ระโยชนไ์ดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพ  

2.  ศึกษาแนวทางแกไ้ขปัญหาภายในคลงัสินคา้อยา่งเป็นระบบ  

     - ทาํการศึกษาขั้นตอนหรือกระบวนการทาํงานภายในคลงัสินคา้อยา่งละเอียดถ่ีถว้น เพ่ือทาํการเกบ็ขอ้มูลและ

นาํมาปรับปรุงแกไ้ขในจุดท่ีบกพร่อง เพ่ือใหก้ารทาํงานออกมามีประสิทธิภาพมากข้ึนกวา่เดิม 

     - ขั้นตอนการทาํงานภายในคลงัสินคา้เร่ิมจาก กรรับสินคา้ ทาํการตรวจสอบสินคา้ นาํขอ้มูลลงระบบบาร์โคด้ ทาํ

การติดสต้ิกเกอร์บาร์โคด้ท่ีตวัสินคา้  

     - ทาํการศึกษาวางผงัคลงัสินคา้ใหม่ จาํนวน 3 แบบ เพ่ือใหส้ามารถจดัเกบ็สินคา้ไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสูญเปล่าในโซ่อุปทานของกระบวนการจดัเก็บสินคา้คงคลงั : กรณีศึกษา 

หจก. ฮ. ไทย 2014 จ. มหาสารคาม โดยเร่ิมจากศึกษากระบวนการจัดก็บสินคา้คงคลงั พบว่ามีกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

กระบวนการจดัเก็บอยู่ 8 กิจกรรม ไดแ้ก่ สั่งซ้ือปุ๋ยเคมี ประสานไปยงัคนขบัรถ รอรับปุ๋ยเคมี ตรวจสอบปุ๋ยเคมี จดัเก็บ

ปุ๋ยเคมี รับคาํสั่งซ้ือ จาํหน่ายปุ๋ยเคมี และบนัทึกปุ๋ยเคมี แลว้ทาํการวิเคราะห์กิจกรรมทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน นาํมาแสดงเป็น

ระบบ IDEF เพ่ือให้เห็นภาพกระบวนการจดัเก็บท่ีละเอียดข้ึน จากนั้นทาํการศึกษาโซ่อุปทานของกระบวนการจดัเก็บ

สินคา้คงคลงั พบวา่ตน้นํ้าคือโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี กลางนํ้าคือ หจก. ฮ. ไทย 2014 จ. มหาสารคาม และปลายนํ้าคือผูบ้ริโภค 

ทาํการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานแลว้นาํมาแสดงเป็นระบบ IDEF พบว่ากิจกรรมท่ีไม่เกิดคุณค่าอยู่ท่ีกระบวนการจดัเก็บ

สินคา้คงคลงั เน่ืองจากมีปุ๋ยเคมีถูกเก็บอยู่ในคลงัสินคา้มากเกินไปทาํให้ระบายปุ๋ยเคมีออกไม่ทนั ทาํให้ไม่มีเงินทุน

หมุนเวียน ซ่ึงตรงกบัหลกัการของความสูญเปล่า 7 ประการ ในเร่ืองความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้คงคลงั  

คาํสาํคัญ: โซ่อุปทาน, สินค้าคงคลงั, ผังกระบวนการธุรกิจภายใต้ระบบ IDEF 
 

Abstract 

The purpose of this research was to study the waste of supply chain in inventory process: a case study of H. Thai 

2014 Limited Partnership, Mahasarakham province. From studying inventory storage processing, there were eight 

activities happened from storage processing; ordering chemical fertilizer, joining the drivers, waiting for chemical 

fertilizer, checking chemical fertilizer, storing chemical fertilizer, receiving the purchase order of chemical 

fertilizer, distributing chemical fertilizer, and taking notes of chemical fertilizer. These activities were analyzed 

and presented in IDF system to see the scene of storage processing thoroughly. Then, the research studied the 

supply chain of the inventory storage process and found that the upstream was a chemical fertilizer factory, the 

midstream was H. Thai 2014 Limited Partnership, and the downstream was the consumers. The study analyzed the 

supply chain and presented in IDEF system, and found non-value-added activities were part of the storage process 

as there were too many chemical fertilizers in the warehouse which could not be distributed timely. And that caused 

a lack of working capital which corresponded to the principle of seven wastes of inventory. 

Keywords: Supply Chain, Inventory, Integration Definition Function Modeling (IDEF) 
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1. บทนํา 

 

     แนวโนม้ของอุตสาหกรรมคา้ปุ๋ยเคมีในปี 2559 คาดว่าความตอ้งการใชปุ๋้ยเคมีใกลเ้คียงกบัปี 2558 โดยความ

ตอ้งการใช้ปุ๋ยเคมีมีแนวโน้มจะปรับตวัเพ่ิมข้ึนในระยะถดัไปเน่ืองจากการขายพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจบาง

ประเภท อาทิ ออ้ย ท่ีจะไดอ้านิสงส์จากแผนการขยายโรงงานนํ้าตาลใหม่ในระยะ 1-5 ปี อีกกวา่ 3.5 ลา้นตนั/ปี จะทาํ

ใหพ้ื้นท่ีปลูกออ้ยเพ่ิมข้ึนจาก 8.5 ลา้นไร่ในปัจจุบนัเป็น 13 ลา้นไร่ รวมทั้งแผนพฒันาอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์เพ่ือ

ผลิตไบโอดีเซลของไทย จะมีผลให้ตอ้งขยายพ้ืนท่ีปลูกปาลม์นํ้ ามนัจาก 4.5 ลา้นไร่ปัจจุบนั เป็น 5.5 ลา้นไร่ในปี 

2562 และ 10.2 ลา้นไร่ในปี 2579 เพราะวา่ออ้ยและปาลม์นํ้ามนัเป็นพืชท่ีมีอตัราการใชปุ๋้ยเคมีต่อไร่สูง (วิจยักรุงศรี, 

2559) ทาํใหผู้ป้ระกอบการคา้ปุ๋ยเคมีบางแห่ง มีการสัง่ปุ๋ยเคมีมาเกบ็ไวใ้นคลงัสินคา้จาํนวนมาก 

     อยา่งไรกต็าม หจก. ฮ. ไทย 2014 เป็นหน่ึงในธุรกิจคา้ปุ๋ยเคมี กาํลงัประสบปัญหาเก่ียวกบัปุ๋ยเคมีท่ีมีมากเกินไปใน

คลงัสินคา้และมีแนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึนทุกๆปีดงัจะเห็นไดจ้ากปี 2557 มีปุ๋ยเคมีเหลือส้ินปี 3,640 กระสอบ คิดเป็นเงิน 

2,160,20 บาท ปี 2558 มีปุ๋ยเคมีเหลือส้ินปี 3,750 กระสอบ คิดเป็นเงิน 2,250,450 บาท และปี 2559 มีปุ๋ยเคมีเหลือ 

3,870 คิดเป็นจาํนวนเงิน 2,342,450 บาท (ฝ่ายบญัชี, 2559) ส่งผลใหไ้ม่มีเงินทุนหมุนเวียนเพราะขาดสภาพคล่อง  

     จากการศึกษาท่ีผ่านมาส่วนใหญ่พบว่าศึกษาประเด็นเก่ียวกบัการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตสาย

เคเบ้ิลขนาดเลก็โดยแนวทางลีนซิก ซิกซ์มา (กมลรัตน์ ศรีสังขสุ์ข และณัชชา ทวีแสงสกุลไทย, 2553) การลดความ

สูญเปล่าในกระบวนการบรรจุหอมหัวใหญ่ โดยใชเ้ทคนิคการผลิตแบบโตโยตา้ (ไพศาล ลาภสมบูรณ์ชยั และณัฏ

พนัธ์ เขจรนนัทน์, 2558) และการลดความสูญเปล่าในกระบวนการคลงัสินคา้ดว้ยแนวคิดลีน (นงลกัษณ์ นิมิตร

ภูวดล, 2557)แต่ส่วนนอ้ยท่ียงัไม่ไดศึ้กษาถึงแนวทางลดความสูญเปล่าในโซ่อุปทานของกระบวนจดัเก็บสินคา้คง

คลงั โดยการใชผ้งักระบวนการทางธุรกิจภายใตร้ะบบ IDEF  

     ด้วยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงทําการศึกษาถึงความสูญเปล่าในโซ่อุปทานของกระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลงั : 

กรณีศึกษา หจก. ฮ. ไทย จ. มหาสารคาม โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากระบวนการจดัเก็บสินคา้คงคลงัภายดว้ยผงั

กระบวนการธุรกิจภายใตร้ะบบ IDEF ศึกษาโซ่อุปทานของกระบวนการจดัเก็บสินคา้คงคลงัดว้ยผงักระบวนการ

ธุรกิจภายใตร้ะบบ IDEF  และหาความสูญเปล่าในโซ่อุปทานของกระบวนการจดัเก็บสินคา้คงคลงั  สามารถนาํไป

ต่อยอดในการศึกษาสาเหตุของความสูญเปล่าในโซ่อุปทานของกระบวนการจดัเก็บสินคา้คงคลงัและกาํหนด

แนวทางลดความสูญเปล่าในโซ่อุปทานของกระบวนการจดัเก็บสินคา้คงคลงัต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การจดัการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 

 

     (Ray, 2010) ไดก้ล่าวว่า การจดัการโซ่อุปทานเป็นการจดัการสินคา้ ตน้นํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า ดงัรูปท่ี 1 คือตั้งแต่

แหล่งกาํเนิดของสินคา้จนไปถึงการส่งมอบให้ลูกคา้ ธุรกิจคา้ปลีกเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งผลช่วยขบัเคล่ือนสินคา้ไปท่ี

ลูกคา้ และยงัตอ้งรับสินคา้ท่ีเสียคืนจากการส่งคืนของลูกคา้ โดยธุรกิจคา้ปลีกตอ้งมีสินคา้ท่ีหลากหลาย มีราคาท่ี

พอดี และบริการท่ีดี เพ่ือทาํใหลู้กคา้พึงพอใจ  
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รูปที่ 1 โซ่อุปทาน 

 
2.2 ระบบ IDEF (Integration Definition for Function Modeling) 
 

     เป็นระบบท่ีรวมเทคนิคต่างๆเขา้ดว้ยกนั เช่น กราฟฟิกและขอ้ความ ซ่ึงระบบ IDEF จะช่วยในการวิเคราะห์

กระบวนการทาํงานต่างๆและสามารถหาปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือท่ีจะพฒันากิจกรรมนั้นต่อไปไดใ้นอนาคต   (Hunt, 

1997) มีขั้นตอนในการทาํดงัรูปท่ี 2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 การทาํงานของระบบ IDEF 
 

     จากรูปการทาํงานของระบบ IDEF ประกอบดว้ย 1. กิจกรรมคือช่ือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 2. ปัจจยันาํเขา้คือส่ิงท่ี

จาํเป็นตอ้งใช้ทาํในกิจกรรม 3. ตวัควบคุมคือส่ิงท่ีใชค้วบคุมกิจกรรม 4. กลไกขบัเคล่ือนคือส่ิงท่ีทาํให้กิจกรรม

ดาํเนินไปได ้5. ผลลพัธ์คือผลท่ีไดจ้ากกิจกรรมนั้นๆ 
 

2.3 ความสูญเปล่าที่เกดิขึน้จากสินค้าคงคลงั (Inventory) 
  

     เป็นความสูญเปล่าจากการท่ีมีสินคงคลงัคา้มากเกินไป ไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์จะทาํใหก่้อใหเ้กิดตน้ทุนต่างๆตามมา 

เช่น ตน้ทุนในการจดัเก็บ ตน้ทุนการดูแลรักษา ค่าเช่าโรงงาน ค่าแรงงาน เป็นตน้ อาจจะมีสาเหตุมาจากการคาดการท่ี

ผิด ทาํใหผู้ป้ระกอบการทาํการเกิดสาํรองสินคา้ในปริมาณท่ีมากเกินไปทาํใหร้ะบายออกไม่หมด (ไลเคอร์, 2552) 

     Douglas (1975) ไดก้ล่าววา่ ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากสินคา้คงคลงั เป็นความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการมีสินคา้คงคลงั

ทีมากเกินไป (Excess Inventory) ประเภทของสินคา้คงคลงัประกอบไปดว้ย 1. วตัถุดิบ 2. งานระหวา่งกระบวนการ 

3. สินคา้สาํเร็จ จะเกิดตน้ทุนในการเก็บรักษา สามารถแบ่งเป็น 4 ประเภท 1. ตน้ทุนของเงินทุน ทาํใหเ้กิดเงินจมอยู่

กบัสินคา้ โดยไม่สามารถนาํเงินทุนไปลงทุนในส่วนอ่ืนๆได ้ถือเป็นค่าเสียโอกาส 2. ตน้ทุนดา้นบริการท่ีเก่ียวกบั

สินคา้คงคลงั ประกอบดว้ยค่าประกนัภยัทั้งดา้นอคัคีภยัและการโจรกรรมทรัพยสิ์นท่ีเป็นสินคา้คงคลงั 3. ตน้ทุนการ

ใชพ้ื้นท่ีเก็บสินคา้คงคลงั 4. ตน้ทุนความเส่ียงท่ีเกิดจากสินคา้คงคลงั ประกอบดว้ยค่าเส่ือม ค่าเสียหาย ค่าสินคา้หด

หาย และค่ายา้ยสถานท่ี 

ตวัควบคุม 

กลไกขบัเคล่ือน 

ผลลพัธ์ ปัจจยันาํเขา้ กิจกรรม 

ตน้นํ้า ปลายนํ้า กลางนํ้า 
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3. วธีิการศึกษา 

3.1 เพ่ือศึกษากระบวนการจดัเกบ็สินค้าคงคลงัด้วยผงักระบวนการธุรกจิภายใต้ระบบ IDEF : กรณีศึกษา หจก. ฮ. 

ไทย 2014 จ. มหาสารคาม 
 

     ทาํการเลือกสัมภาษณ์ผูจ้ดัการของ หจก. ฮ. ไทย 2014 จ. มหาสารคาม จาํนวน 1 คน ซ่ึงป็นผูท้ราบเก่ียวกับ

กระบวนการทาํงานทั้งหมด และเก็บรวมรวบขอ้มูล 2 แบบ  1. แบบขอ้มูลปฐมภูมิ โดยทาํการสัมภาษณ์เชิงลึกกบั

ผูจ้ดัการ หจก. ฮ. ไทย 2014 จ. มหาสารคาม โดยคาํถามท่ีใชเ้ป็นแบบปลายเปิดและจดบนัทึกใส่สมุดโน๊ต แลว้ทาํ

การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษเพ่ือป้องกนัความผิดพลาดโดยใชท้ฤษฎีสามเส้าโดย

การถามผูจ้ดัการอีกคร้ังในวนัต่อไป 2. แบบขอ้มูลทุติยภูมิ ศึกษาจากเอกสารบนัทึกการสั่งซ้ือปุ๋ยเคมีทุกๆไตรมาส

และ เอกสารอ่ืนๆ จากนั้นทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยนาํขอ้มูลมาแสดงดว้ยผงักระบวนการธุรกิจภายใตร้ะบบ IDEF 

เพ่ือใหเ้ห็นกระบวนการจดัเกบ็สินคา้คงคลงัทั้งหมด 
 

3.2 เพ่ือศึกษาโซ่อุปทานของกระบวนการจดัเกบ็สินค้าคงคลงัด้วยผงักระบวนการธุรกจิภายใต้ระบบ IDEF : 

กรณีศึกษา หจก. ฮ. ไทย 2014 จ. มหาสารคาม  
 

     นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาแสดงโซ่อุปทานจากนั้นทาํการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานแสดงภาพรวมดว้ย        

ผงักระบวนการธุรกิจภายใตร้ะบบ IDEF และหากิจกรรมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดคุณค่า 
 

3.3 เพ่ือศึกษาความสูญเปล่าในโซ่อุปทานของกระบวนการจัดเกบ็สินค้าคงคลงั : กรณีศึกษา หจก. ฮ. ไทย 2014 จ. 

มหาสารคาม 
 

      นาํกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่าท่ีไดจ้ากการศึกษาโซ่อุปทานของกระบวนการจดัเก็บสินคา้คงคลงัดว้ยผงั

กระบวนการธุรกิจภายใตร้ะบบ IDEF : กรณีศึกษา หจก. ฮ. ไทย 2014 จ. มหาสารคาม มาจบักบัหลกัการความ            

สูญเปล่า 7 ประการ 

  

4. ผลการศึกษา 

4.1 จากผลการศึกษากระบวนการจดัเก็บสินค้าคงคลังด้วยผังกระบวนการธุรกจิภายใต้ระบบ IDEF : กรณีศึกษา หจก.  

ฮ. ไทย จ. มหาสารคาม 
 

     พบว่ามีกระบวนการจดัเก็บอยู่ 8 กิจกรรม ไดแ้ก่ 1. สั่งซ้ือปุ๋ยเคมี 2. ประสานไปยงัคนขบัรถ 3. รอรับปุ๋ยเคมี            

4. ตรวจสอบปุ๋ยเคมี 5. จดัเก็บปุ๋ยเคมี 6. รับคาํสั่งซ้ือ 7. จาํหน่ายปุ๋ยเคมี 8. บนัทึกขอ้มูลปุ๋ยเคมี โดย 8 กิจกรรมมี

รายละเอียดดงัน้ี  

     1. สั่งซ้ือปุ๋ยเคมี ผูจ้ดัการจะติดต่อไปยงัพนกังานของบริษทัขายปุ๋ยเคมี แลว้ทาํการสั่งซ้ือเป็นนํ้าหนกัคือตนัปกติ

จะสั่งคร้ังละ 27.5 ตนัหรือเท่ากบั 550 กระสอบ นํ้ าหนกัต่อกระสอบของปุ๋ยเคมีคือ 50 กิโลกรัม จากนั้นก็กาํหนด

วนัท่ีจะไปรับปุ๋ยเคมี ประมาณ 1 สัปดาห์หลงัจากรับปุ๋ยเคมีแลว้พนกังานของบริษทัขายปุ๋ยเคมีจะติดต่อกลบัมาว่า

ปุ๋ยเคมีท่ีสัง่ซ้ือไปนั้นมีราคาเท่าไร ทาง หจก. ฮ. ไทย 2014 จ. มหาสารคาม กจ็ะโอนเงินใหไ้ปตามท่ีแจง้มา 
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     2. ประสานไปยงัคนขบัรถ ผูจ้ดัการของ หจก. ฮ. ไทย 2014 จ. มหาสารคามจะโทรศพัทแ์จง้ไปท่ีคนขบัรถบรรทุก

วา่ใหไ้ปรับปุ๋ยเคมีท่ีบริษทัขายปุ๋ยเคมีตามวนัเวลาท่ีกาํหนด   

     3. รอรับปุ๋ยเคมี คนขบัรถบรรทุกจะไปรับปุ๋ยเคมีท่ีบริษทัขายปุ๋ยเคมีตามเวลาท่ีถูกกาํหนด แลว้มาส่งท่ี หจก.               

ฮ.ไทย 2014 จ.มหาสารคาม ปกติจะใชเ้วลาไม่เกิน 1 ในการรอรับปุ๋ยเคมี 

     4. ตรวจสอบปุ๋ยเคมี เม่ือรถบรรทุกปุ๋ยเคมีมาถึง หจก. ฮ. ไทย 2014 จ. มหาสารคาม แลว้พนักงานจะบอกให้

คนขบัรถบรรทุกขบัรถบรรทุกไปท่ีเคร่ืองชัง่นํ้ าหนกัแลว้ดูว่านํ้ าหนกัท่ีไดต้รงกบัท่ีสั่งซ้ือมาหรือไม่ ถา้นํ้ าหนกัตรง

กบัท่ีสัง่ซ้ือจะไปท่ีกิจกรรมจดัเกบ็ปุ๋ยเคมีต่อไป   

     5. จดัเกบ็ปุ๋ยเคมี พนกัของ หจก. ฮ. ไทย 2014 จ. มหาสารคาม จะขนปุ๋ยเคมีไปเกบ็ไวใ้นคลงัสินคา้ จะจดัเกบ็ตาม

ยี่หอ้ของปุ๋ยเคมีกบัสูตรของปุ๋ยเคมี เช่น ปุ๋ยเคมีตรากระต่าย สูตร 15-15-15 ก็เก็บไวด้ว้ยกนั ปุ๋ยเคมีตรากระต่ายสูตร 

16-16-16 เกบ็ไวด้ว้ยกนั เป็นตน้  

     6. รับคาํสัง่ซ้ือ ทาง หจก. ฮ.ไทย 2014  จ. มหาสารคามนั้นมีทั้งคา้ปลีกและส่งดงันั้นจึงมีลูกคา้อยู ่2 แบบ 1. แบบ

คา้ปลีก จะมีลูกคา้โทรศพัทม์าท่ี หจก. ฮ. ไทย 2014 จ. มหาสารคาม แลว้ลูกคา้จะสั่งว่าตอ้งการปุ๋ยคมียี่หอ้ สูตรใด

และเป็นจาํนวนเท่าใด พนกังานจะทาํการเช็คยี่ห้อ สูตรและจาํนวนปุ๋ยเคมีก่อนว่าพอกบัความตอ้งการของลูกคา้

หรือไม่ ถา้พอก็ทาํการตอบรับคาํสั่งซ้ือ ถา้ไม่พอก็จะแจง้ลูกคา้ว่ามีจาํนวนอยู่เท่าน้ีแลว้ใหลู้กคา้ตดัสินใจต่อไป   2. 

แบบคา้ปลีก จะมีลูกคา้มารับปุ๋ยเคมีถึงหน้าร้าน ลูกคา้จะแจง้ว่าตอ้งการปุ๋ยเคมียี่ห้อ สูตรใดและจาํนวนเท่าใด 

พนกังานจะทาํการเช็คยี่หอ้ สูตรและจาํนวนปุ๋ยเคมีก่อนวา่มีเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้หรือไม่  ถา้มีพอก็จะ

ตอบรับคาํสัง่ซ้ือ ถา้ไม่พอกจ็ะบอกลูกคา้วา่มีปุ๋ยเคมีจาํนวนอยูเ่ท่าน้ีแลว้ใหลู้กคา้จะตดัสินใจต่อไป 

     7. จาํหน่ายปุ๋ยเคมี พนกังานจะทาํการคน้หาปุ๋ยเคมีตามชนิดและสูตรของปุ๋ยเคมีท่ีตามลูกคา้ไดท้าํการสั่งซ้ือไว ้

แลว้พนกังานจะทาํการจดัเตรียมจาํนวนปุ๋ยเคมีใหต้รงกบัจาํนวนท่ีลูกคา้ไดท้าํการสั่งซ้ือทั้งลูกคา้ท่ีซ้ือแบบปลีกหรือ

แบบส่ง จากนั้นก็ทาํการจดัจาํหน่าย ถา้เป็นแบบส่งจะทาํการขนปุ๋ยเคมีใส่รถบรรทุกจากนั้นก็ไปส่งตามวนัและ

สถานท่ีท่ีลูกคา้แจง้มา ถา้เป็นแบบปลีกจะทาํการขนปุ๋ยเคมีใส่รถของลูกคา้ท่ีนาํมา การจ่ายเงินลูกคา้แบบคา้ส่ง

จะแจง้จาํนวนเงินใหลู้กคา้ทราบแลว้ใหลู้กคา้โอนเงินมายงับญัชี การจ่ายเงินลูกคา้แบบคา้ปลีกลูกคา้จะจ่ายเป็นเงิน

สดในเวลาท่ีลูกคา้ไดรั้บสินคา้ 

     8. บนัทึกขอ้มูลปุ๋ยเคมี เม่ือทาํการจาํหน่ายปุ๋ยเคมีแลว้ พนกังานจะทาํการบนัทึกบญัชีปุ๋ยเคมีวา่ขายปุ๋ยเคมียี่ห้อใด 

สูตรใด จาํนวนเท่าใด และทั้งหมดคิดเป็นจาํนวนเงินเท่าใด   

     จากการวิเคราะห์กระบวนการจดัเกบ็สินคา้คงคลงัของ หจก. ฮ. ไทย จ. มหาสารคาม 2014 ผูศึ้กษาสามารถนาํมา

แสดงเป็นผงักระบวนการธุรกิจภายใตร้ะบบ IDEF ไดด้งัรูปท่ี 3 
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เวลาในการขนส่ง 

พนกังาน โทรศพัท ์

รถบรรทุก คนขบัรถบรรทุก 

นํ้าหนกัท่ีสัง่ซ้ือ 

รถบรรทุก เคร่ืองชัง่นํ้าหนกั 

พนกังาน 

พนกังาน 

ขอ้กาํหนด 

ในการจดัเก็บ 

ขอ้ตกลง 

ราคาของ

ปุ๋ ยคมี 

รถบรรทุก พนกังาน 

หลกัการทางบญัชี 

พนกังาน คอมพิวเตอร์ 

พนกังาน โทรศพัท ์

รถบรรทุก 

ท่ีขน

ปุ๋ ยเคมี 

ใบเช็ค

สินคา้ 

ปุ๋ยเคมี 

เอกสารบนัทึก

การจดัเก็บ 

ความตอ้งการของ

ลูกคา้ 

ใบคาํสัง่ซ้ือ

ของลูกคา้ 

เอกสาร

การสัง่ซ้ือ 

เอกสาร

ชาํระเงิน 

ขอ้มูลการ

ขาย 

ขอ้มูลยอด

คงเหลือ

ปุ๋ ยเคมี 

จาํนวนปุ๋ ยเคมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ผงักระบวนการธุรกิจภายใตร้ะบบ IDEF ของ หจก. ฮ.ไทย 2014 จ. มหาสารคาม  

     จากผงักระบวนการแสดงใหเ้ห็นถึงกิจกรรมต่างๆทั้ง 8 กิจกรรมตามหลกัการของระบบ IDEF ของกระบวนการ

จดัเก็บสินคา้คงคลงัตั้งแต่กิจกรรมสั่งซ้ือปุ๋ยเคมีไปจนถึงกิจกรรมบนัทึกปุ๋ยเคมี โดยมีรายละเอียดต่างๆดงัน้ี 1. 

กิจกรรมสั่งซ้ือปุ๋ยเคมี ซ่ึงจะมีความตอ้งการปุ๋ยเคมีเขา้มา มีขอ้ตกลงและกฎหมายรถบรรทุกว่านํ้ าหนกัตอ้งไม่เกินก่ี

ขอ้ตกลง

ระหวา่งผูซ้ื้อ

และผูข้าย 

ขอ้มูลจากการสัง่ซ้ือ 

 

ขอ้กฏหมายรถบรรทุก 

ความตอ้งการ

สัง่ซ้ือปุ๋ ยเคมี 

สัง่ซ้ือปุ๋ ยเคมี 

 A1 

 
ประสานไปยงัคนขบั

รถบรรทุก 

 A2 

รอรับปุ๋ ยเคมี  

A3 

ตรวจสอบปุ๋ ยเคมี 

 A4 

จดัเก็บปุ๋ ยเคมี 

A5 

รับคาํสัง่ซ้ือ 

 A6 

 

จาํหน่ายปุ๋ ยเคมี 

A7 
บนัทึกปุ๋ ยเคมี 

A8 

โทรศพัท ์พนกังาน 

ขอ้กาํหนดต่างๆ 

เอกสารชาํระเงิน 

ใบแจง้เวลาและสถานท่ี 
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ตวัเป็นตวัควบคุม มีพนกังานและโทรศพัท์เป็นตวัขบัเคล่ือน และมีเอกสารการชาํระเงินเป็นผลลพัธ์ 2. กิจกรรม

ประสานไปยงัคนขบัรถ ซ่ึงจะมีขอ้มูลการสั่งซ้ือเป็นปัจจยันาํเขา้ มีขอ้กาํหนดต่างๆทางพนกังานจะแจง้ให้คนขบั

รถบรรทุกทราบเป็นตวัควบคุม มีพนกังานและโทรศพัทเ์ป็นตวัขบัเคล่ือน และมีใบแจง้เวลาและสถานท่ีเป็นผลลพัธ์ 

3. กิจกรรมรอรับปุ๋ยเคมีมีตวัควบคุมคือเวลาในการขนส่งและตวัขบัเคล่ือนคือรถบรรทุกและคนขบัรถบรรทุก 4. 

กิจกรรมตรวจสอบปุ๋ยเคมี ซ่ึงมีรถบรรทุกท่ีขนปุ๋ยเคมีเขา้มา มีนํ้ าหนกัท่ีสั่งซ้ือเป็นตวัควบคุม มีเคร่ืองชัง่นํ้ าหนกั 

พนกังานและรถบรรทุกเป็นตวัขบัเคล่ือนกิจกรรม และมีใบเช็คสินคา้เป็นผลลพัธ์ 5. กิจกรรมจดัเก็บปุ๋ยเคมี ซ่ึงมี

ปุ๋ยเคมีเป็นปัจจยันาํเขา้ มีขอ้กาํหนดในการจดัเก็บเป็นตวัควบคุม มีพนกังานเป็นตวัขบัเคล่ือน และมีเอกสารบนัทึก

การจดัเก็บเป็นผลลพัธ์ 6. กิจกรรมรับคาํสั่งซ้ือ ซ่ึงมีความตอ้งการของลูกคา้เป็นปัจจยันาํเขา้ มีขอ้ตกลงและจาํนวน

ปุ๋ยเคมีเป็นตวัควบคุม มีพนกังานและโทรศพัทเ์ป็นตวัขบัเคล่ือนกิจกรรม และมีใบคาํสัง่สัง่ซ้ือของลูกคา้เป็นผลลพัธ์ 

7. กิจกรรมจาํหน่ายปุ๋ยเคมี มีเอกสารการสั่งซ้ือเป็นปัจจยันาํเขา้มีราคาของปุ๋ยเคมีเป็นตวัควบคุม มีพนกังานและ

รถบรรทุกเป็นตวัขบัเคล่ือน และมีเอกสารการชาํระเงินเป็นผลลพัธ์ 8. กิจกรรมบนัทึกปุ๋ยเคมี มีขอ้มูลการขาย

เป็นจจัจยันาํเขา้ มีหลกัการทางบญัชีเป็นตวัควบคุม มีพนกังานและคอมพิวเตอร์เป็นตวัขบัเคล่ือน และมีขอ้มูลยอด

คงเหลือของปุ๋ยเคมีเป็นผลลพัธ์ 
 

4.2 ผลการศึกษาโซ่อุปทานของกระบวนการจดัเกบ็สินค้าคงคลงัด้วยผงักระบวนการธุรกจิภายใต้ระบบ IDEF :  

กรณีศึกษา หจก. ฮ. ไทย 2014 จ. มหาสารคาม  
 

     จากการศึกษาโซ่อุปทานสามารถนาํมาแสดงให้เห็นภาพรวมของโซ่อุปทานไดด้งัรูปท่ี 4 สามารถอธิบายไดว้่า 

ตน้นํ้ าคือโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี ซ่ึงทาง หจก. ฮ. ไทย 2014 จ. มหาสารคาม ไดส้ั่งซ้ือปุ๋ยเคมีมาจากหลายบริษทั เช่น 

บจก.เจียไต๋ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี บจก.ไอซีพี เฟอร์ทิไลเซอร์ เป็นต้น กลางนํ้ าคือ หจก. ฮ. ไทย 2014 จ. 

มหาสารคาม ซ่ึงเป็นผูค้า้ปลีกและคา้ส่งปุ๋ยเคมี โดยทาํการไปรับปุ๋ยเคมีมาจากโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีต่างๆแลว้นาํมา

เก็บไวท่ี้หนา้ร้านและมีการขายส่งให้ร้านคา้ปลีกต่างๆดว้ย ปลายนํ้ าคือผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคไดแ้ก่ ชาวนาในพ้ืนท่ี 

ร้านคา้ปลีก เป็นตน้ โดยจะมีการซ้ือปุ๋ยเคมีท่ีหนา้ร้านของ หจก. ฮ.ไทย 2014 จ. มหาสารคาม หรือโทรศพัทส์ั่งซ้ือ

ปุ๋ยเคมีใหไ้ปส่งในสถานท่ีท่ีถูกแจง้มา 

 

 

 

 

 

  ตน้นํ้า      ปลายนํ้า                   กลางนํ้า 

รูปที่ 4 โซ่อุปทานของ หจก. ฮ. ไทย 2014 จ. มหาสารคาม 
 

     จากการวิเคราะห์ภาพรวมโซ่อุปทานของ หจก. ฮ. ไทย 2014 จ. มหาสารคาม ตั้งแต่โรงงานผลิตปุ๋ยเคมีท่ีเป็นตน้

นํ้าไปจนถึงผูบ้ริโภคท่ีเป็นปลายนํ้า ผูศึ้กษาจึงสามารถนาํมาแสดงใหเ้ห็นกระบวนการจดัเกบ็ไดด้งั รูปท่ี 5 

 

โรงงานผลิตปุ๋ยเคมี 
หจก. ฮ. ไทย 2014 

 จ. มหาสารคาม 
ผูบ้ริโภค 
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พนกังาน 

คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองจกัและ

อุปกรณ์ 

ขั้นตอนการผลิต 

มาตรฐานใน

การผลิต 

คอมพิวเตอร์ 

พนกังาน 

คอมพิวเตอร์ 
โทรศพัท ์

รถบรรทุก 

ตารางการ

ปฏิบติังาน 

พนกังาน 
ปุ๋ ยเคมี 

ขอ้ตกลงระหวา่งผู ้

ซ้ือและผูข้าย ลูกคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

                              ตน้นํ้า                  กลางนํ้า    ปลายนํ้า 

รูปที่ 5 โซ่อุปทานของกระบวนการจดัเกบ็สินคา้คงคลงั  
 

     จากผงักระบวนการแสดงใหเ้ห็นภาพโซ่อุปทานของกระบวนการการจดัเก็บสินคา้คงคลงัของ โดยใชห้ลกัการ

ของผงักระบวนการธุรกิจภายใตร้ะบบ IDEF และไดแ้สดงความสัมพนัธ์ตั้งแต่ตน้นํ้า คือ โรงงานผลิตปุ๋ยเคมีซ่ึงได้

ผลิตปุ๋ยเคมี ไปยงักระบวนจดัเก็บสินคา้คงคลงัท่ีเป็นของ หจก. ฮ. ไทย 2014 จ. มหาสารคามท่ีเป็นกลางนํ้ า และ

สุดทา้ยไปท่ีกระบวนการจดัจาํหน่ายซ่ึงก็คือผูบ้ริโภค พบว่ากิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่าคือกระบวนการจดัเก็บ

สินคา้คงคลงัของ หจก. ฮ. ไทย 2014 จ. มหาสารคาม 
 

4.3 ผลการศึกษาความสูญเปล่าในโซ่อุปทานของกระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษา หจก. ฮ. ไทย 2014 

จ.มหาสารคาม  
 

     จากการศึกษาโซ่อุปทานของกระบวนการจดัเก็บสินคา้คงคลงัดว้ยผงักระบวนการธุรกิจภายใตร้ะบบ IDEF 

พบว่าส่ิงท่ีก่อไม่ใหเ้กิดคุณค่าอยูท่ี่ หจก. ฮ. ไทย 2014 จ. มหาสารคาม ในกิจกรรมจดัเก็บปุ๋ยเคมีพราะมีปุ๋ยเคมีท่ีถูก

เกบ็อยูใ่นคลงัสินคา้มาก ทาํใหไ้ม่มีเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงตรงกบัหลกัการของความสูญเปล่า 7 ประการ ในความสูญ

เปล่าท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้คงคลงั 

  

5. สรุปผลการศึกษา 
 

     การศึกษากระบวนการจดัเก็บสินคา้คงคลงัดว้ยผงักระบวนการธุรกิจภายใตร้ะบบ IDEF : กรณีศึกษา หจก. ฮ. 

ไทย 2014 จ. มหาสารคาม พบว่ามีกระบวนการจดัเก็บอยู่ 8 กิจกรรม ไดแ้ก่ สั่งซ้ือปุ๋ยเคมี ประสานไปยงัคนขบัรถ 

รอรับปุ๋ยเคมี ตรวจสอบปุ๋ยเคมี จดัเกบ็ปุ๋ยเคมี รับคาํสัง่ซ้ือ จาํหน่ายปุ๋ยเคมี และบนัทึกขอ้มูลปุ๋ยเคมี 

ปุ๋ ยเคมจีาก

โรงงานผลติปุ๋ ยเคม ี

กระบวนการจดัเก็บ

สนิค้าคงคลงั 

กระบวนการ

จําหนา่ย 
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     การศึกษาโซ่อุปทานของกระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลังด้วยผงักระบวนการธุรกิจภายใต้ระบบ IDEF : 

กรณีศึกษา หจก. ฮ. ไทย 2014 จ. มหาสารคาม พบว่ามีตน้นํ้าคือโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี กลางนํ้าคือ หจก. ฮ. ไทย 2014 

จ. มหาสารคาม และปลายนํ้าคือผูบ้ริโภค      

     การศึกษาความสูญเปล่าในโซ่อุปทานของกระบวนการจดัเก็บสินคา้คงคลงั : กรณีศึกษา หจก. ฮ. ไทย 2014 จ.

มหาสารคาม พบว่าเกิดความสูญเปล่าในกิจกรรมจดัเก็บปุ๋ยเคมีซ่ึงเป็นความสูญเปล่าท่ีเกิดจากสินคา้คงคลงัใน

หลกัการของความสูญเปล่า 7 ประการ 

     ขอ้เสนอแนะสามารถนาํการศึกษาคร้ังน้ีไปขยายผลในการศึกษาสาเหตุของความสูญเปล่าในโซ่อุปทานของ

กระบวนการจดัเก็บสินคา้คงคลงัและกาํหนดแนวทางลดความสูญเปล่าในโซ่อุปทานของกระบวนการจดัเกบ็สินคา้

คงคลงัต่อไปได ้

  

6. อภิปรายผลการศึกษา 
 
     การศึกษาเร่ืองความสูญเปล่าในโซ่อุปทานของกระบวนการจดัเก็บสินคา้คงคลงั : กรณีศึกษา หจก. ฮ. ไทย 2014      

จ. มหาสารคาม พบวา่มีประเดน็สอดคลอ้งกบังานวิจยัต่างๆดงัน้ี 

     ประเด็นเร่ืองโซ่อุปทานของกระบวนการจดัเก็บสินคา้คงคลงั : กรณีศึกษา หจก. ฮ. ไทย 2014 จ. มหาสารคาม 

พบว่ามีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วราภรณ์ โชติแสง และปณัทพร เรืองเชิงชุม (2559) และพิมลพร ศรีอุดม 

และปณัทพร เรืองเชิงมุม (2559) โดยเป็นการหาความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทานของกระบวนจดัเก็บสินคา้ โดยใช้

เคร่ืองมือระบบ IDEF ทาํใหท้ราบเก่ียวกิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนและทาํใหท้ราบความสูญเปล่าของกิจกรรมได ้
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บทคดัย่อ 
      การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการเคลมสินไหมรถยนต์ของ  บมจ.กรุงไทยพานิช ประกนัภยั  สาขาสุรินทร์ จงัหวดั โดยใชแ้บบสอบถาม

ตามแนวคิดของ “SERVQUAL” เป็นเคร่ืองมือโดยแบ่งออกเป็น 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นการ

ตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ และดา้นความเป็นรูปธรรมของ

บริการ และใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Likert scale)  7 ระดบั เป็นมาตรวดั มีจาํนวนประชากร 1,180 ราย คาํนวณ

ขนาดตวัอย่างจากสูตรแบบตวัแปรต่อเน่ืองไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจาํนวนหน่ึงและปรับเป็นจาํนวน 120 ราย เก็บ

ตวัอย่างแบบสะดวก วดัความแตกต่างของความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์

ขอ้มูลคือสถิติเชิงพรรณนา แสดง ค่าเฉล่ียและสถิติเชิงอนุมานแบบที (t-test) ผลการศึกษาพบวา่ค่าเฉล่ียของการรับรู้

คุณภาพการบริการตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของความคาดหวงัคุณภาพการบริการในทั้ง  5 ดา้น แสดงว่าลูกคา้ยงัไม่พึงพอใจ

ในการไดรั้บบริการ บริษทัจึงควรหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการทั้ง  5 ดา้น ต่อไป  
  

คาํสาํคัญ: ความคาดหวังคุณภาพการบริการ, การรับรู้คุณภาพการบริการ, SERVQUAL, บมจ.กรุงไทยพานิช ประกันภัย 

 

Abstract 

     The objective of this study was to investigate the customer expectations and the perceptions of the service 

quality in the Car Insurance of Krungthai Panit Insurance Company Limited, Surin  Branch Office, Surin 

Province. Questionnaires based on the concept of  “SERVQUAL” with five dimensions; namely Reliability, 

Responsiveness, Assurance, Empathy and Tangibles with Likert scale of seven levels were used. From 1,180 

population, the sample size of 120 were used which was determined by using continuous variable and adjusted 

formulas.  Convenient sampling was also used. The differences between the expectations and the perceptions of 
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the service quality were measured. Statistics used for the data analysis were descriptive statistic, mean value and 

inferential statistic, t-test. The results found that the mean value of the perceptions of the service quality were 

significantly lower than the mean value of the perceptions of the service quality in all of the 5 dimensions. This 

demonstrated that the customer may not satisfy with the service quality of the company. The company therefore 

need to find an approach to improve all of the 5 dimensions of the service quality. 
 

Keyword: Expectation of Service Quality, Perceptions of Service Quality,SERVQUAL , Krungthai Panit 

Insurance Company Limited 

 

 

1. บทนํา     

 

     ปัจจุบนัทุกองคก์รลว้นใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพและการบริการ พร้อมกบัการพฒันาคุณภาพและการบริการ อยา่งมี

คุณภาพควบคู่กนัไป     ดงันั้นความคาดหวงัและความรับรู้คุณภาพและการบริการ จากผูใ้ชบ้ริการท่ีไดท้าํประกนัภยั

รถยนต์ไวน้ั้นจึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีบริษทัประกนัภยัไม่อาจมองขา้ม การปรับปรุงคุณภาพและการบริการ จึงเป็นส่ิงท่ี

สําคญัอย่างยิ่งในการรักษาฐานลูกคา้เดิม และขยายเพ่ิมฐานลูกคา้ใหม่ และเพ่ือให้ลูกคา้มีความพึงพอใจคุณภาพและ

การบริการ และเกิดความสนใจทีจะใช้บริการเราควรมุ่งเน้นในดา้นคุณภาพและการบริการ เพ่ือให้ตรงตามความ

คาดหวงัของลูกคา้ Parasuraman et al.(1988) กล่าวว่า คุณภาพและการบริการ นั้นข้ึนอยูก่บัความคาดหมาย และการรับรู้

ของผูรั้บบริการท่ีเกิดข้ึนจริง เน่ืองจากเม่ือไดรั้บขอ้มูลข่าวสารกเ็กิดความคาดหวงัข้ึนเม่ือไดรั้บบริการ แลว้ ผูใ้ชบ้ริการ

รู้สึกเกินความคาดหวงั จะถือว่าบริการนั้นมีคุณภาพ และนอกจากน้ี Parasuraman et al.(1988) ยงัไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ี

สาํคญัในแต่ละดา้น ดงัน้ี ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นการให้ความเช่ือมนั ดา้นการรู้จกัและ

เขา้ใจลูกคา้ และดา้นความเป็นรูปธรรม 

     การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาถึงความคาดหวงัและการรับรู้คณุภาพและการบริการ ของลูกคา้ท่ีมี

ต่อการให้บริการเคลมสินไหมรถยนต์ของ  บมจ.กรุงไทยพานิช ประกนัภยั  สาขาสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์  เพ่ือนาํ

ผลการศึกษาท่ีไดม้าปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการบริการของสาขา เพ่ือใหต้รงและตอบสนองตามความตอ้งการ

ของลูกคา้มากยิ่งข้ึนต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1  แนวคิดเร่ืองคุณภาพการบริการ 
 

     Parasuraman et al. (1988) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพและการบริการ ว่า เป็นมโนทศัน์และกระบวนการใน

การประเมินของผูรั้บบริการ โดยมีการเปรียบเทียบระหว่างการบริการท่ีผูรั้บบริการคาดหวงั (Expectation Service ) 

กบัการบริการท่ีผูรั้บบริการรับรู้จริง ( Perception Service ) ซ่ึงหากผูใ้ห้บริการสามารถให้บริการท่ีสอดคลอ้งตรง

ตามความตอ้งการของผูรั้บบริการหรือมากกวา่ระดบัท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัไวไ้ด ้จะส่งผลใหก้ารบริการดงักล่าวเกิด

คุณภาพและการบริการ และทาํใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการท่ีไดรั้บอยา่งมาก  
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     Kotler and Keller (2012)  กล่าวว่า  ความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ เกิดจากความรู้สึกของผูรั้บบริการ ท่ีเกิดจาก

การคาดหวงัต่องานบริการท่ีจะเกิดข้ึนโดยลูกคา้จะเปรียบเทียบการบริการท่ีเกิดจากการรับรู้ดว้ยตนเอง กบัความ

คาดหวงัท่ีตั้งไว ้ซ่ึงลูกคา้จะเลือกใช้บริการในบริการท่ีรับรู้ไดต้รงหรือมากกว่าท่ีคาดหวงัไว ้และพร้อมท่ีจะใช้

บริการซํ้ าอีก ตรงกนัขา้มกบั ถา้หากการบริการท่ีรับรู้ไดน้ั้นตํ่ากว่าท่ีคาดหวงัได ้ก็จะทาํให้ลูกคา้นั้นรู้สึกผิดหวงั 

และไม่พึงพอใจ  

 

2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  
 

     ปวิตรา โสภาพล (2557) ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพและการบริการ ณ เคาน์เตอร์บริการ

ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) สาขากุฉินารายณ์ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการโดยใช้

แบบสอบถาม  “SERVQUAL” จาํนวน 22 ขอ้ ของ Parasuraman et al. (1988) ใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) 5 

ระดบั เป็นมาตรวดั  กลุ่มตวัอย่าง 390 ราย ใชส้ถิติอา้งอิงแบบที (T-test) ผลการศึกษาพบวา่ มีความคาดหวงัมากกวา่การ

รับรู้ในคุณภาพการบริการของธนาคารทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ และ

ด้านรู้จักและเข้าใจลูกค้า  จึงได้เสนอ 5 โครงการเพ่ือเป็นแนวทางการปรุงคุณภาพการบริการได้แก่ โครงการ

ปรับเปล่ียนเคร่ืองเอทีเอ็ม เคร่ืองฝากเงินอัตโนมัติและเคร่ืองปรับสมุด โครงการบริการจัดการความรู้ของ

ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) โครงการปรับปรุงกระบวนการการให้บริการ โครงการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

พนกังาน (พ่ีสอนนอ้ง) และโครงการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ 
     พรศุภรัตน ์ แสนสุนนท ์(2559) ไดศึ้กษาความคาดหวงัและการรับรู้คณุภาพและการบริการท่ีมีต่อหน่วยงานการ

ให้บริการงานเครดิตภูมิภาค กุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี บริษทัธนาคารสังคมไทย จาํกดั (มหาชน) โดยใชแ้นวคิด

ทฤษฎีของ "SERVQUAL" มาเป็นเคร่ืองมือใชใ้นศึกษา ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ในคุณภาพการบริการยงั

ตํ่ากวา่ความคาดหวงัคณุภาพและการบริการในทุกดา้น 

  
3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

     ประชากร คือ   ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเคลมสินไหมรถยนต์ของ  บมจ.กรุงไทยพานิช ประกนัภยั  สาขาสุรินทร์ 

จงัหวดัสุรินทร์   จาํนวน 1180  คน   

     กลุ่มตวัอย่างใช้สูตรของ Cochran อา้งโดย Barlett, Kotrlik and Higgins .(2001) ในการคาํนวณขนาดตวัอย่าง

แบบตวัแปรต่อเน่ืองและการปรับสูตรเม่ือขนาดกลุ่มตวัอยา่งเกิน 5 % ของประชากร ดงัสมการท่ี 1 และ 2 ดงัน้ี 

 

 

 
 

  สมการท่ี (1) กาํหนดค่า Margin of Error = 0.03 ค่า Alpha = 0.05 และค่า t = 1.96 

(1) 
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     ผูศึ้กษาจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากท่ีคาํนวณ จาํนวน 107 ราย และเพ่ิมจาํนวนตวัอยา่งอีกร้อยละ 10 เป็น 118 ราย และ

ปรับจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งเป็น 120 ราย   และเกบ็ตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenient sampling) 

 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามเก่ียวกบั คุณภาพและการบริการ 

     ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม โดยถามเก่ียวกบั เพศ อายุ ระดบัการ ศึกษา สถานะของ

ผูใ้ชบ้ริการและระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ 

     ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเร่ืองความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพและการบริการ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ 

แบบสอบถาม ตามแนวคิดทฤษฎี SERVQUAL โดยแบ่งคาํถามเป็นคุณภาพการบริการใน 5 ดา้น   โดยแบ่งเป็น  

ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ (Reliability) จาํนวน 4 ขอ้ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) จาํนวน 4 

ข้อ ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า (Assurance) จาํนวน 4 ข้อ และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) 

จาํนวน 5 ขอ้ ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles)  จาํนวน 4 ขอ้   รวมทั้งส้ินจาํนวน 21 ขอ้  Zeithaml, et 

al.,(2013) ดงัตารางท่ี 1     

 

ตารางที่ 1 ความหมายคุณภาพและการบริการ จาํนวน 21 ขอ้   

  

ความหมายคุณภาพการบริการ ความหมายคุณภาพการบริการ 

เม่ือสญัญาวา่จะทาํบางส่ิงธุรกิจทาํไดต้ามเวลากาํหนด(R1) พนกังานมีความรู้ท่ีจะตอบคาํถามและใหค้าํแนะนาํ(As4) 

เม่ือลูกคา้มีปัญาหาธุรกิจมีความสนใจและแกไ้ขจริงจงั(R2) ธุรกิจเอาใจใส่ดูแลลูกคา้แต่ละราย (Em1) 

ธุรกิจไดด้าํเนินการดีท่ีสุดตั้งแต่การบริการคร้ังแรก(R3) พนกังานใหบ้ริการช่วงเวลาสะดวกของลูกคา้(Em2) 

ธุรกิจไดใ้หบ้ริการตามเวลาท่ีไดส้ญัญาไว(้R4) ธุรกิจมีพนกังานเอาใจใส่ลูกคา้แต่ละราย(Em3) 

พนกังานของธุรกิจไดเ้คยบอกวา่ใหบ้ริการเม่ือใด(Res1) ธุรกิจใหค้วามสนใจลูกคา้อยา่งจริงใจท่ีสุด(Em4) 

พนกังานของธุรกิจใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่งรวดเร็ว(Res2) ธุรกิจเขา้ใจความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้(Em5) 

พนกังานของธุรกิจมีความเตม็ใจท่ีจะช่วยลูกคา้(Res3) ธุรกิจมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์สาํนกังานท่ีทนัสมยั (T1) 

พนกังานพร้อมท่ีจะตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ (Res4) ธุรกิจมีส่ิงอาํนวยความสะดวก สะอาดเป็นระเบียบ(T2) 

ลูกคา้ของธุรกิจสามารถท่ีจะไวว้างใจพนกังานได ้  (As1) พนกังานดูเป็นระเบียบ และแต่งตวัดี(T3) 

ลูกคา้ของธุรกิจรู้สึกปลอดภยัในการใชบ้ริการ(As2) สภาพสินทรัพยร์อการขายอยูใ่นสภาพดี(T4) 

พนกังานมีมารยาทและสุภาพกบัลูกคา้เสมอ(As3)  

(2) 
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     แบบสอบถามใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) เป็นมาตรวดั โดยกาํหนดรูปแบบ ระดบัความคิดเห็น 

7 ระดบั ตั้งแต่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย เห็นดว้ยเลก็นอ้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ยเลก็นอ้ย  ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ย

อยา่งยิ่ง  การแปลผลใชค่้าเฉล่ียแบบอตัรภาคชั้น (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555)   ดงัตารางท่ี  2  

ตารางที่ 2 ระดบัความคิดเห็นแบ่งตามช่วงคะแนน 
 

คะแนนเฉลีย่ แปลผล 

6.17–7.00       เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

5.31–6.16       เห็นดว้ย 

4.45 – 5.30       เห็นดว้ยเลก็นอ้ย 

3.59 - 4.44       ไม่แน่ใจ 

2.73 – 3.58       ไม่เห็นดว้ยเลก็นอ้ย 

1.87 – 2.72       ไม่เห็นดว้ย 

1.00 – 1.86       ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
     

 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม   ความคาดหวงัคุณภาพและการบริการ มีค่าสัมประสิทธ์อลัฟาของครอนบคั  

เท่ากบั 0.972  และ การรับรู้คุณภาพการบริการ เท่ากบั 0.976  สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลคือสถิติเชิงพรรณนา แสดง 

ค่าเฉล่ียการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพและการบริการ ของบมจ.

กรุงไทยพานิช ประกนัภยั  สาขาสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ 

     นําค่าเฉล่ียของความคาดหวงัคุณภาพการบริการ ลบออกจากการรับรู้คุณภาพและการบริการ แต่ละด้าน 

ตามลาํดบัและ ทดสอบความแตกต่างระหว่าง ค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัคุณภาพและการบริการ ของลูกคา้   

และค่าเฉล่ียของระดบัการรับรู้คุณภาพและการบริการ แต่ละดา้น ตามลาํดบัโดยสถิติเชิงอนุมานแบบที (t-test) ใช้

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical for Social Sciences) นาํผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม มาคาํนวณแบบการ

ทดสอบหางเดียว (One-tailed test)โดยมีสูตรการคาํนวณและกาํหนดเกณฑก์ารแปลผล ดงัน้ี     

            

  
 

 
 

 
 

 
 

กาํหนดให ้  

α  =  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05          

t   =  ค่า t จากการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS  

(3) 
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E  =  ค่าเฉล่ียของความคาดหวงั   

P  =  ค่าเฉล่ียของการรับรู้ 

     สมการท่ี (3) สูตรการคาํนวณและแปรผลขอ้มูลของความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพและการบริการ 

     จากสมการท่ี (3) ถา้ค่าเฉล่ียของความคาดหวงันอ้ยกว่าหรือเท่ากบัค่าเฉล่ียของการรับรู้คุณภาพและการบริการ 

หมายถึงลูกคา้พึงพอใจ แต่ถา้หากค่าเฉล่ียของความคาดหวงัมากกวา่การรับรู้คุณภาพและการบริการ หมายถึง ลูกคา้

ไม่พึงพอใจในการไดรั้บบริการ 

   

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 4.1. ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

      ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามของการรับรู้คุณภาพและการบริการ ของลูกคา้ท่ีมีต่อ บมจ.ก

รุงไทยพานิช ประกนัภยั  สาขาสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์  ส่วนใหญ่ คือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.3 อาย ุ31-40 ปี คิด

เป็นร้อยละ 35.0 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.7 ประกอบอาชีพรับราชการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

36 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000บาท คิดเป็น ร้อยละ 34.0 สถานะของผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นลูกคา้มี

ประกนัภยัรถยนต์กบับริษทัฯ คิดเป็นร้อยละ 88.0  ลูกคา้มีประกนัภยัรถยนตป์ระกนัภยัประเภท 1 คิดเป็นร้อยละ 

75.0  ระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ส่วนใหญ่นอ้ยกวา่  2  ปี คิดเป็นร้อยละ 46.7   
 

4.2. ผลการศึกษาความคาดหวงัคุณภาพการบริการทีด่ีของลูกค้าทีม่ีต่อบริการเคลมสินไหมรถยนต์         
   

      ผลการศึกษาความคาดหวงัคุณภาพการบริการท่ีดีของลูกคา้ท่ีมีต่อบริการเคลมสินไหมรถยนต ์  พบวา่ ระดบั

ความคาดหวงัคุณภาพการบริการ ในทุกขอ้ทั้ง 21 ขอ้ มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นช่วง 6.17-7.00  หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

แสดงวา่ลูกคา้มีความคาดหวงัคุณภาพการบริการท่ีดีตามท่ีระบุไวทุ้กประการ    ดงัรูปท่ี 1   

 
      แสดงค่าเฉล่ียท่ี 6.17 (ค่าเฉล่ีย 6.17–7.00   หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) 

 รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงระดบัค่าเฉล่ียของความคาดหวงัคุณภาพและการบริการ ของลูกคา้ท่ีมีต่อบริการ 
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4.3 การรับรู้ในคุณภาพการบริการของฝ่ายเคลมสินไหมรถยนต์ ของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกนัภัย สาขาสุรินทร์ 

     การรับรู้คุณภาพและการบริการ ท่ีดี ของลูกคา้ท่ีมีต่อบริการคุณภาพการบริการเคลมสินไหมรถยนต ์ของ บมจ. 

กรุงไทยพานิชประกนัภยั สาขาสุรินทร์ มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยเทียบกบัช่วงคะแนนระดบัความ

คิดเห็นแบบค่าเฉล่ียแบบอนัตรภาคชั้น พบว่า ระดบัการรับรู้คุณภาพและการบริการ ของ บมจ.กรุงไทยพานิช

ประกนัภยั สาขาสุรินทร์ แบ่งค่าเฉล่ียออกเป็น 2 ส่วนคือ ในส่วนแรก 10 ขอ้ มีคะแนนเฉล่ีย 6.17 – 7.00 หมายถึง 

เห็นดว้ยอย่างยิ่ง คือ ฝ่ายเคลมฯ รักษาสัญญาท่ีให้ไวก้บัลูกคา้  การให้บริการท่ีถูกตอ้งตั้งแต่คร้ังแรก ให้บริการได้

ตามกาํหนดเวลาท่ีสัญญาไว ้ มีคุณภาพ การให้บริการท่ีดี และมีการทาํรายการให้ลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีการแจง้

ขอ้มูลใหลู้กคา้ทราบวา่จะใหก้ารบริการไดเ้ม่ือไหร่  สามารถตอบคาํถาม ขอ้สงสยั และแนะนาํลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

สถานท่ีปฏิบติังานมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มองดูสวยงาม มีเคร่ืองมือ เทคโนโลยี  อุปกรณ์สาํนกังานท่ี

พร้อมให้บริการ และทนัสมยั  พนักงานฯ ดูดี แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย  แผ่นพบั โบร์ชวัร์   อยู่ในสภาพท่ีดี และ

สามารถดึงดูดให้สนใจ   และส่วนท่ี 2 มี  11 ข้อ มีคะแนนเฉล่ีย 5.31–6.16   หมายถึง เห็นด้วย คือ ฝ่ายเคลมฯ 

ให้บริการลูกคา้ทนัที มีความยินดีและเต็มใจในการช่วยเหลือและใหบ้ริการเสมอ  มีความพร้อมท่ีจะสนองตอบต่อ

ความตอ้งการของลูกคา้  สามารถทาํให้ลูกคา้เกิดความมัน่ใจในการรับ  ถือประโยชน์สูงสุดของลูกคา้เป็นสาํคญัมี

พนกังานท่ีเอาใจใส่และใหบ้ริการ ดูแลลูกคา้เป็นการส่วนบุคคลเอาใจใส่ดูแลลูกคา้แต่ละรายเกิดความรู้สึกปลอดภยั  

มัน่ใจ ในการทาํธุรกรรม  มีส่ิงอาํนวยความสะดวก รวมไปถึง  เปิดให้บริการในช่วงเวลาท่ีสะดวกแก่การมาใช้

บริการของลูกคา้เขา้ใจถึงความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ในแต่ละรายหรือการใชบ้ริการ การบริการมีมารยาทและ

สุภาพนอบนอ้มกบัลูกคา้เสมอ   ดงัรูปท่ี 2   

 

      แสดงค่าเฉล่ียท่ี 6.17 (ค่าเฉล่ีย 6.17–7.00   หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) 

รูปที่ 2 แผนภูมิแสดงระดบัค่าเฉล่ียของการรับรู้คณุภาพและการบริการ ของลูกคา้ท่ีมีต่อบริการ  
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4.4 การเปรียบเทยีบความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการของบมจ.กรุงไทยพานิช ประกนัภัย  

สาขาสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

    การเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้คณุภาพและการบริการ ของบมจ.กรุงไทยพานิช ประกนัภยั  สาขา

สุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ แสดงใน ตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3  ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพและการบริการ รายดา้น 

 

 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

     จากตารางท่ี 3 แสดงใหเ้ห็นถึงค่าเฉล่ียของความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพและการ

บริการ แต่ละดา้น เม่ือนาํค่าเฉล่ียของแต่ละดา้นมาเปรียบเทียบความแตกต่าง พบวา่มีความคาดหวงัมากกวา่การรับรู้

คุณภาพและการบริการ ทั้ง  5 ดา้น ไดแ้ก่ ในดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้  ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ดา้นการให้

ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ และดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ แสดงใหเ้ห็นอยา่ง

ชดัเจนดงัรูปท่ี 3  

 

 
 

รูปที่ 3 ความแตกต่างรายดา้นระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้คณุภาพและการบริการ ของลูกคา้ท่ีมีต่อบริการ  
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4.5 การอภิปรายผล 
 

     ผลการศึกษาของความคาดหวงัคุณภาพและการบริการ เคลมสินไหมรถยนตข์อง บมจ.กรุงไทยพานิช ประกนัภยั  

สาขาสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ พบว่าลูกคา้มีความคาดหวงัคุณภาพและการบริการ ตามท่ีระบุไวท้ั้ง 5 ดา้น ในส่วน

ของการรับรู้คุณภาพและการบริการ โดยพบว่า ลูกคา้เห็นดว้ยในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งในดา้นคุณภาพการบริการ

ดา้นความน่าเช่ือถือมีค่าเฉล่ียสูงสุด แต่ผลการศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการบริการดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้น

การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้   ดา้นการรู้จกัและ เขา้ใจลูกคา้ และดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการพบวา่การรับรู้

ของลูกคา้มีค่าเฉล่ียการรับรู้ในระดบัเห็นดว้ยเท่านั้น      

     ผลการศึกษาความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพและการบริการ แต่ละดา้นของลูกคา้ท่ีมีต่อ

ฝ่ายบริการเคลมสินไหมรถยนตข์อง บมจ.กรุงไทยพานิช ประกนัภยั  สาขาสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์มีช่องว่างในการ

รับรู้คุณภาพการบริการตํ่ากว่าความคาดหวงัอย่างมีนยัสาํคญั จาํนวน 5 ดา้น ซ่ึงมีส่วนคลา้ยคลึงกบัการศึกษาของ 

(พรศุภรัตน์  แสนสุนนท์,2559) ศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพและการบริการ ท่ีมีต่อหน่วยงานการ

ให้บริการงานเครดิตภูมิภาค กุมภวาปี จังหวดัอุดรธานี บริษัทธนาคารสังคมไทย จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงพบว่า 

ผูใ้ชบ้ริการมีการรับรู้คุณภาพและการบริการ ท่ียงัตํ่ากวา่ความคาดหวงัคุณภาพและการบริการ ในทุกดา้น 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

     ลูกคา้มีความคาดหวงัในคุณภาพการบริการตามท่ีระบุไวใ้น 5 ดา้นทั้ง 21 ขอ้ ลูกคา้มีการรับรู้คุณภาพการบริการ

ใกลเ้คียงกบัความคาดหวงัเพียงดา้นเดียวคือในดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้  ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและ

การรับรู้ในคุณภาพการบริการแต่ละด้านของลูกค้า ยงัมีช่องว่างระหว่างความคาดหวงักับการรับรู้ในด้านการ

ตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ และดา้นความเป็นรูปธรรมในการ

บริการ แสดงใหเ้ห็นว่า การใหบ้ริการของ บมจ.กรุงไทยพานิช ประกนัภยั  สาขาสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ยงัไม่สามารถ

ตอบสนองการใหบ้ริการตามท่ีลูกคา้คาดหวงัไว ้ตามเกณฑก์ารแปรผล คือ P < E จึงทาํใหลู้กคา้เกิดความไม่พึงพอใจ   
 

5.2 ข้อเสนอแนะ   
 

     1.จดัทาํแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการเป็นโครงการ โดยนาํเสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั

การเคลมสินไหมรถยนต์ บมจ.กรุงไทยพานิช ประกนัภยั และหลงัจากเสร็จส้ินโครงการควรมีการประเมินผล

โครงการ เพ่ือวดัผลของโครงการวา่ประสบผลสาํเร็จหรือไม่ ในการลดช่องวา่งการบริการท่ีเกิดข้ึน  

     2. จากผลการศึกษาพบว่า มีช่องว่างในการรับรู้คุณภาพการบริการตํ่ากว่าความคาดหวงัอย่างมีนยัสําคญั อยู่  4 

ดา้น ดังนั้นในการทาํการศึกษาจึงควรทําการศึกษาในเร่ืองการวิเคราะห์ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์วิกฤต 

(Critical Incident Technique:CIT  โดยสอบถามจากลูกคา้ถึงเหตุการณ์ท่ีสําคญัท่ีลูกคา้พอใจและไม่พอใจเพ่ือให้

สามารถมีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะนาํมากาํหนดเป็น แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการ  
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการลดของเสียท่ีเกิดในกระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติก เพ่ือลด

ของเสียประเภทมีรอยตาํหนิซ่ึงเกิดจาํนวนของเสียมากท่ีสุดในกระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติก โดยทาํการศึกษา

กระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติก และทาํการนาํเอาผงัพาเรโตมาแสดงประเภทลกัษณะท่ีเกิดจาํนวนของเสียท่ีมาก 

ท่ีสุด จากนั้นทาํการวิเคราะห์หาสาเหตุดว้ยเคร่ืองมือแผนภาพ ทาํไม ทาํไม และกาํหนดแนวทางในการปรับปรุง

แกไ้ขปัญหาดว้ยแผนภูมิตน้ไม ้จากนั้นทาํการนาํเอาเทคนิคการควบคุมกระบวนการทางสถิติ (Statistical Process 

Control) มาช่วยในการควบคุมการผลิต พบว่าของเสียในการเกิดรอยตาํหนิของผา้ใบพลาสติกมีค่าลดลงจาก 49% 

เหลือ 36% และคิดการสูญเสียลดลงเป็น 13% ซ่ึงสามารถลดค่าใชจ่้ายในกระบวนการผลิตไดถึ้ง 192,780 บาท 

คาํสาํคัญ: การลดของเสีย, ผ้าใบพลาสติก, เทคนิคการควบคุมกระบวนการทางสถิติ 

 

Abstract 

 The objective of this research were to study reduction of wastes in plastic canvas to reduce to blame of 

defects which the most wastes in production. To study the process of plastic canvas that Pareto charting shows the 

types of most wastes. Then analyzed the problem with why-why diagram and improved with tree diagram. Then 

production control with Statistical Process Control. The result of wastes in plastic canvas to reduce to blame of 

defects value decreased from 49% to 36% and wastes decreased to 13% which can reduce cost of production to 

192,780 baht. 

Keywords: Defect Reduction, Plastic Canvas, Statistical Process Control 
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1. บทนํา 

 อุตสาหกรรมผลิตภณัฑพ์ลาสติก ถือเป็นส่วนหน่ึงในการผลิตผา้ใบพลาสติก ซ่ึงอุตสาหกรรมผลิตภณัฑท่ี์

ผลิตผา้ใบพลาสติกนั้นถือเป็นส่วนท่ีสาํคญัยิ่งต่อเศรษฐกิจไทย เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีทาํให้เศรษฐกิจไทยมี

แนวโนม้ขยายตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.9 ซ่ึงมีมูลค่าการส่งออกรวม 3,917.480 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.80 

และมีโอกาสท่ีจะขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองโดยมาตรการกระตุน้ค่าใชจ่้ายและการลงทุนของภาครัฐท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 

ซ่ึงการส่งออกท่ีเพ่ิมสูงข้ึนนั้นแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยโครงสร้างของอุตสาหกรรม

ผลิตภณัฑ์พลาสติกนั้นมีผูผ้ลิตจาํนวนมาก มีลกัษณะเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมท่ีมีมูลค่าการลงทุนตํ่า ซ่ึงจาก

โครงสร้างท่ีมีผูผ้ลิตมากรายนั้น ทาํใหก้ารแข่งขนัในอุตสาหกรรมน้ีมีการแข่งขนัค่อนขา้งรุนแรง จึงส่งผลต่อการ

แข่งขนัทั้งทางดา้นตน้ทุน ดา้นราคา คุณภาพของสินคา้และปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต ซ่ึงหากสามารถ

ควบคุมปัจจยัดงักล่าวกจ็ะสามารถเพ่ิมกาํไรและศกัยภาพในการแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้ดงันั้นการหาแนวทางในการ

ลดต้นทุนและเพ่ิมคุณภาพจึงเป็นส่วนสําคัญอย่างมากซ่ึงจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมและช่วยขยายศักยภาพ

อุตสาหกรรมไทยสู่เวทีโลก (สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม , 2559)  

 อย่างไรก็ตาม โรงงาน XYZ จาํกดั จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษทัผูผ้ลิตผา้ใบพลาสติกในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่าผูป้ระกอบการกลบัเผชิญปัญหาในกระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติกคือปัญหาท่ีจากเกิด

ของเสีย (Defect) ในกระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติกโดยลกัษณะของผลิตภณัฑมี์ขอ้บกพร่องท่ีเกิดของเสียข้ึนมาก

ท่ีสุดในองค์กร คือ สินคา้มีรอยตาํหนิบนผา้พลาสติก ซ่ึงมีแนวโนม้สูงข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากของเสียท่ีเกิดข้ึนเป็น

จาํนวน 14,126 ใบ คิดเป็นร้อยละ 49 ซ่ึงเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 1,483,230 บาท ซ่ึงเป็นเหตุทาํใหป้ระสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในกระบวนการผลิตตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น สินคา้ไม่มีคุณภาพก่อนนาํส่งลูกคา้ และยงัส่งผลต่อทั้ง

ดา้นตน้ทุนและคุณภาพอีกดว้ย (ฝ่ายผลิต , 2559) 

 จากการศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่ส่วนใหญ่ไดศึ้กษาประเด็นการลดของเสียท่ีเก่ียวกบักระบวนการฉีดพลาสติก

ซ่ึงเป็นของเสียประเภทจุดดาํ (ธนกฤษ ซุ่นเซ่ง, 2557) การลดของเสียในกระบวนการผลิตงานชุบโลหะ (จกัริน ยิ้ม

ย่อง, 2555) การลดสัดส่วนของเสียในการผลิตฝากระกระป๋อง (กีรติศกัด์ิ กีรติอศัมเดช, 2555) แต่ส่วนนอ้ยยงัไม่ได้

ศึกษาการลดของเสียในกระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติกของโรงงานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดว้ยการใชห้ลกั

ควบคุมกระบวนการดว้ยเทคนิคทางสถิติ มาช่วยในการควบคุมกระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติก 

 ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงมีความสนใจในการลดของเสียในกระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติก  โรงงาน XYZ 

จาํกดั จงัหวดันครราชสีมา กรณีของเสียประเภทมีรอยตาํหนิ โดยมีวตัถุประสงค์ศึกษากระบวนการผลิตผา้ใบ

พลาสติก และนาํมาวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทาํให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิต เพ่ือสามารถนาํมาลดของเสียท่ี

เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติกโดยนาํการประยุกตใ์ชห้ลกัการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (Statistical 

Process Control) มาวดักระบวนการ เพ่ือควบคุมกระบวนการผลิตใหส้ามารถลดจาํนวนของเสียรวมทั้งเป็นการเพ่ิม

ระดบัคุณภาพของกระบวนการและนาํไปสู่การแกไ้ขปรับปรุงต่อไป โดยมีเป้าหมายของเสียไม่เกินร้อยละ 49 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     2.1 ความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต (Wastes) 7 ประการ คือกระบวนการท่ีมีการปฏิบติังานท่ีไม่ก่อให้เกิด

คุณค่า และไม่ส่งผลให้เพ่ิมคุณค่าของกระบวนการ (วิทยา สุหฤทดาํรง และ ยุพา กลอยกลาง, 2549) ซ่ึงความสูญ
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เปล่าแบ่งออกเป็น 7 ประการ ไดแ้ก่ 1.) ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป 2.) ความสูญเปล่าจากการขนส่ง 3.) 

ความสูญเปล่าจากการรอคอย 4.) ความสูญเปล่าจากสินคา้คงคลงั 5.) ความสูญเปล่าจากการผลิตของเสีย 6.) ความ

สูญเปล่าจากการเคล่ือนไหว 7.) ความสูญเปล่าจากกระบวนการท่ีมากเกินไป  ซ่ึงความสูญเปล่าจากการผลิตของเสีย 

(Defect) เป็นหน่ึงในความสูญเปล่า (Wastes) 7 ประการ ซ่ึงของเสีย หมายถึง ของท่ีคุณภาพไม่ครบสมบูรณ์หรือ

ของท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามท่ีกาํหนดไว ้(นากาโยชิ นากาชิมา, 2536) ซ่ึงปัญหาหลกัท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากผลิต

ของเสีย ได้แก่ ต้นทุนสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ,ใช้เวลานานกว่าจะผลิตสินค้าได้ครบตามจาํนวน ,ต้อง

ปรับเปล่ียนแผนการผลิต , เกิดการทาํงานซํ้าเพ่ือแกไ้ขงานท่ีเสีย และเปลืองสถานท่ีในการจดัเก็บและกาํจดัของเสีย 

     2.2 ผงัพาเรโต (Pareto) Heizer และ Render (2008) ไดก้ล่าวว่า แผนภูมิท่ีใช้สําหรับตรวจสอบปัญหาต่างๆ ท่ี

เกิดข้ึนจากนั้นนําปัญหามาจัดหมวดหมู่ และเรียงความสําคัญจากมากไปหาน้อย เพ่ือให้เราตัดสินใจมุ่งเน้น

ความสาํคญักบัส่ิงท่ีมีความสาํคญัมากก่อน การตดัสินใจหลกัการพาเรโต คือ กฎ 80-20 ซ่ึงหมายความว่าปัญหาท่ีมี

ความสําคญัมากจาํนวน 80% มกัมีสาเหตุมาจากจาํนวน 20% ของสาเหตุทั้งหมด ในขณะท่ีจาํนวนสาเหตุท่ีเหลือ

ประมาณ 80% จะมีผลต่อปัญหาท่ีมีความสาํคญันอ้ยอีกจาํนวน 80% ของปัญหา                                                                                                                                                                    

     2.3 แผนภูมิควบคุม (Control Chart) กิติศักด์ิ พลอยพานิชเจริญ (2549) ให้ความหมายว่า เป็นแผนภูมิท่ีระบุ

ขอบเขตท่ียอมรับได ้เพ่ือนาํไปเป็นแนวทางในการควบคุมกระบวนการ โดยมีการแสดงใหเ้ห็นถึงขอบเขตในการ

ควบคุม ทั้งขอบเขตควบคุมบน (UCL) และขอบเขตล่าง (LCL) และนาํขอ้มูลของผลิตภณัฑใ์นกระบวนการมาเทียบ

กบัขอบเขตท่ีตั้งไว ้เพ่ือใหท้ราบว่าเกิดปัญหาในดา้นใด หากค่าสังเกตท่ีวดัไดอ้ยู่นอกเส้นขีดจาํกดัทั้ง 2 แสดงว่า

กระบวนการผลิตน้ีอยู่นอกเหนือการควบคุม (Out Of Control) หรือสินคา้ดงักล่าวไม่ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานการ

ผลิตนัน่เอง ซ่ึงแผนภูมิควบคุมน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการตรวจสอบหรือวดัคุณภาพสินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์

ชัง่ ตวง วดั โดยการใชง้านแผนภูมิ คือแผนภูมิควบคุมค่าเฉล่ีย (𝑃𝑃�-Chart) ซ่ึงผูศึ้กษาไดใ้ชท้ฤษฎีเร่ืองน้ีเป็นเคร่ืองมือ

ในการแสดงผลค่าควบคุมค่าเฉล่ียการเกิดขอ้บกพร่องการเกิดรอยตาํหนิของกระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติก                                                                                                                                                        

     2.4 แผนผงัตน้ไม ้(Tree Diagram) Bossert (1991) กล่าวว่า เป็นการแกปั้ญหาท่ีจาํเป็นตอ้งคน้หาสาเหตุรากเหงา้

ของปัญหา โดยเป็นเทคนิคท่ีใชส้าํหรับคน้หาวิธีการท่ีมีประสิทธิผลต่อการดาํเนินการใหบ้รรลุจุดประสงคส์าํหรับ

ดาํเนินการแกไ้ขเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาข้ึนซํ้ าอีก ประเภทของแผนผงัตน้ไมท่ี้ใชใ้นการแกไ้ขปัญหาคือ หลกัการคิด

แยกวิเคราะห์ Why-Why Tree เป็นเทคนิคในการวิเคราะห์หาปัจจยั ท่ีเป็น ตน้เหตุท่ีเกิดปรากฏการณ์อยา่งเป็นระบบ

และมีขั้นตอน โดยการถามว่า “ทาํไม” จนกว่าจะพบสาเหตุรากเหงา้ของปัญหาโดยยอดของแผนผงัตน้ไมจ้ะแสดง

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนการวิเคราะห์แบบ How-How Tree  ใช้เม่ือกาํหนดแนวทางแก้ไขปัญหา เพ่ือให้ได้เป้าหมายท่ี

ตอ้งการ  

     2.5 การระดมความคิด (Brain Storming) Osborn (1966) ไดก้ล่าววา่การระดมความคิดเป็นการแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัญหา โดยไม่มีการประเมินว่าความคิดเห็นใครดีหรือไม่ดี ความคิดเห็นจะถูกรวบรวมพร้อมส่งเสริม

ความเห็นของกนัและกนั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะสร้างความสาํเร็จได ้

     2.6 ทฤษฎีการควบคุมกระบวนการดว้ยเทคนิคทางสถิติ (Statistical Process Control) ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการ

ควบคุมคน้หาสาเหตุความเบ่ียงเบนเป็นการนาํสถิติมาควบคุมกระบวนการ เคร่ืองมือท่ีใชเ้พ่ือช่วยในการควบคุม

กระบวนการผลิตต้องอยู่ในสภาวะท่ีต้องการลกัษณะจาํเพาะเพ่ือใช้ควบคุมตัวแปรท่ีทาํหน้าท่ีในการควบคุม

กระบวนการ ซ่ึงการเลือกตวัแปรยอ่มส่งผลต่อคุณภาพในการควบคุมกระบวนการผลิตนั้นดว้ย (ฮิโตชิคุเมะ, 1985) 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCgpf5r_vSAhXKQo8KHRH7AJQQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ktpbook.com%2Fdownload%2F%25C0%25D2%25A4%25BC%25B9%25C7%25A1%2520%25A4.pdf&usg=AFQjCNF0pp8V_3V1aXQwcmFjIMji3pnjOw&sig2=VVpxXcp9d_1wPh0-uIjduQ&bvm=bv.150729734,d.c2I
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3. วธีิการศึกษา  

3.1 ศึกษากระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติกของโรงงาน XYZ จาํกดั จงัหวดันครราชสีมา 

     3.1.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

     การจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ทําการเก็บข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 

Observation) เม่ือสังเกตแลว้มีการซกัถามและทาํการจดบนัทึกขอ้มูล โดยการเก็บขอ้มูลในกระบวนการผลิตผา้ใบ

พลาสติกของโรงงาน XYZ จาํกดั จงัหวดันครราชสีมา ตั้งแต่ขั้นตอนรับงานจากลูกคา้จนถึงขั้นตอนของการบรรจุ

หีบห่อเพ่ือจดัส่งใหก้บัลูกคา้  

     การจดัเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) นาํใบรายงานของเสีย ซ่ึงเป็นขอ้มูล 3 เดือนยอ้นหลงั (เดือนตุลาคม-

ธนัวาคม ปี 2559) มาตรวจสอบจาํนวนของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติก ว่าเกิดของเสียประเภท

ใด จาํนวนเท่าไร เพ่ือเป็นขอ้มูลเบ้ืองต้นในการวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตผา้ใบ

พลาสติกและจดัทาํแผนภูมิการควบคุม (Control Chart)  

     3.1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูล นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากใบรายงานของเสีย 3 เดือนยอ้นหลงั มาเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการ

พิจารณาเพ่ือหาจาํนวนและประเภทของการเกิดของเสีย โดยใชผ้งัพาเรโต (Pareto) ในการแสดงขอ้มูลจาํนวนของ

เสีย จากนั้นผูศึ้กษาไดเ้ขา้ไปสงัเกตแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติกซ่ึงมีการเกิดรอยตาํหนิเป็น

จํานวนของเสียมากท่ีสุด และนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนผังกระบวนการทํางาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน

กระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติกและตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ินกระบวนการ และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ทาํแผนภูมิ

การควบคุม (Control Chart) เพ่ือทาํการหาสาเหตุและแกไ้ขต่อไป 

3.2 วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติกของโรงงาน XYZ จาํกดั จงัหวดันครราชสีมา 

     3.2.1 การจดัเกบ็ขอ้มูลปฐมภูมิ ทาํการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (key informant) โดยการประชุมกลุ่มเพ่ือระดม

ความคิดวิธีตั้งคาํถามในการสัมภาษณ์เพ่ือระบุสาเหตุการเกิดของเสียท่ีเกิดรอยตาํหนิในกระบวนการผลิตผา้ใบ

พลาสติก ซ่ึงกาํหนดตวัผูต้อบแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมทั้งส้ิน 10 คนโดยแบ่งเป็น ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 

1 คน หวัหนา้ผลดั 1 คน และพนกังานฝ่ายผลิต 8 คน โดยทาํงานในส่วนกระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติกโดยตรง  

     3.2.2 การวิเคราะห์ขอ้มูล นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการระดมความคิดท่ีมาจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั แลว้ใช้

เคร่ืองมือแผนผงัตน้ไม ้(Tree Diagram) Why-Why Analysis เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีเกิดปัญหาการเกิดของเสียท่ี

เกิดรอยตาํหนิ ในกระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติก ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลมากจากวิธีการเกบ็ขอ้มูล คือ การสมัภาษณ์ 

ระดมความคิด และการสงัเกต 

3.3 ลดของเสียในกระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติกของโรงงาน XYZ จาํกดั จงัหวดันครราชสีมา 

     3.3.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ จากวิธีการประชุมกลุ่มเพ่ือระดมความคิดจากการตั้งคาํถามในประเด็นการ

เกิดของเสีย เพ่ือกาํหนดแนวทางในการลดของเสีย ซ่ึงใชวิ้ธีสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (key informant) แบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) รวมทั้งส้ิน 10 คนโดยแบ่งเป็นผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 1 คน หวัหนา้ผลดั 1 คน และพนกังาน

ฝ่ายผลิต 8 คน  

     3.3.2 การวิเคราะห์ขอ้มูล จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการระดมความคิดจากการตั้งคาํถามในประเด็นการเกิดของเสียท่ี

เกิดรอยตาํหนิ มาประกอบเพ่ือเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาจากการวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดของเสียในกระบวนการ

ผลิตผา้ใบพลาสติก โดยใชแ้ผนผงัตน้ไม ้(Tree Diagram) How-How Analysis เพ่ือแสดงภาพรวมของแนวทางการ
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แก้ไขปัญหา และทาํการกาํหนดแนวทางแก้ไขเพ่ือลดปัญหาการเกิดของเสียท่ีเกิดจากรอยตาํหนิ ตั้ งแต่เดือน

มกราคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2560 และนาํขอ้มูลการเกิดของเสียหลงัจากปรับปรุงแกไ้ขตามแนวทางการแกไ้ข

ปัญหาในการลดของเสียท่ีเกิดจากรอยตาํหนิในกระบวนการผลิต มาทาํการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางสถิติ 

(Statistical Process Control) และทาํการเขียนแผนภูมิควบคุม (Control Chart) แสดงผลตามแนวทางการปรับปรุงว่า

สามารถเป็นไปตามแผนการควบคุมและสามารถลดของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติกได ้
 

4. ผลการศึกษา 

     4.1 ผลการศึกษากระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติกของโรงงาน XYZ จาํกดั จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ลกัษณะใน

การเกิดของเสียมากท่ีสุดในกระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติก คือ ผา้ใบพลาสติกมีรอยตาํหนิบนผา้ใบพลาสติก โดย

เป็นของเสียจาํนวน 14,126 ใบ คิดเป็นร้อยละ 49 ดงัแสดงในรูปท่ี 1 

 

                                 
 

รูปที่ 1 แผนภาพพาเรโตเพ่ือแสดงจาํนวนการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติก 
 

     จากการศึกษากระบวนการผลิตผา้พลาสติกโดยขั้นแรกคือ 1.) การนาํเมด็พลาสติกเขา้เคร่ืองจกัร 2.) ทาํเส้นเทป

โดยผ่านการรีดจากเมด็พลาสติก 3.) นาํเส้นเทปเขา้เคร่ืองจกัรเพ่ือทาํการทอเป็นผืนผา้ใบพลาสติก 4.) นาํผืนผา้ใบ

พลาสติกมาทาํการเคลือบ 5.) นาํผา้ใบพลาสติกมาต่อขนาดผืนผา้ใบตามขนาดท่ีลูกคา้สั่ง 6.) นาํผา้ใบพลาสติกมาทาํ

การรีดขอบริมของผา้ใบ 7.) นาํผา้ใบมาเจาะตาไก่ในแต่ละตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง 8.) นาํผา้ใบมาทาํการบรรจุใส่ถุงและ

เคล่ือนยา้ยเขา้คลงัสินคา้เพ่ือทาํการนาํส่งใหก้บัลูกคา้ ดงัรูปท่ี 2 

                                                                                                                                  
รูปที่ 2 แผนผงักระบวนการทาํงานในกระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติกแบบผืน ในประเภท Polypropylene (PP) 
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https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCgpf5r_vSAhXKQo8KHRH7AJQQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ktpbook.com%2Fdownload%2F%25C0%25D2%25A4%25BC%25B9%25C7%25A1%2520%25A4.pdf&usg=AFQjCNF0pp8V_3V1aXQwcmFjIMji3pnjOw&sig2=VVpxXcp9d_1wPh0-uIjduQ&bvm=bv.150729734,d.c2I
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     จากผลการศึกษากระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติกตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนธันวาคม 2559 โดยการใช้

เคร่ืองมือแผนภูมิควบคุม (Control Chart) โดยทาํการเก็บขอ้มูลของเสียท่ีมีรอยตาํหนิในกระบวนการผลิตผา้ใบ

พลาสติกดว้ยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยขนาดตวัอย่างของเสีย 100 ใบ เป็นเวลา 15 สัปดาห์ เพ่ือทาํการหา

ค่าเฉล่ีย (𝑃𝑃�) ขอ้บกพร่องในการเกิดรอยตาํหนิของผา้ใบพลาสติกก่อนปรับปรุง พบว่า ค่าเฉล่ีย (𝑃𝑃�) มีค่าเท่ากบั  

41.13 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) มีค่าเท่ากบั 17.04 ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ขอ้มูลการเกบ็ตวัอยา่งขอ้บกพร่องในการเกิดรอยตาํหนิของผา้ใบพลาสติกก่อนปรับปรุง 
 

สปัดาห์ท่ี จาํนวนของเสีย (ช้ิน) 

1 41 

2 30 

3 46 

4 36 

5 15 

6 37 

7 42 

8 79 

9 44 

10 29 

11 43 

12 38 

13 76 

14 22 

15 39 

 รวม                                 617 

(𝑷𝑷�) = 41.13 , SD = 17.04 

 

     นาํขอ้มูลแสดงใน Control Chart โดยแสดงค่าเฉล่ีย (𝑃𝑃�) ของจาํนวนขอ้บกพร่องในการเกิดรอยตาํหนิของผา้ใบ

พลาสติก หาค่าขีดจาํกดับน (UCL) และค่าขีดจาํกดัล่าง (LCL) ซ่ึงพบวา่มีจุดออกนอกการควบคุม (Out Of Control) 

ทั้งส้ิน 2 จุด ดงัแสดงในรูปท่ี 3 
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รูปที่ 3 แผนภูมิควบคุมค่าเฉล่ียของขอ้บกพร่องในการเกิดรอยตาํหนิของผา้ใบพลาสติกก่อนปรับปรุง  

           (เดือนตุลาคม   2559 – เดือนธนัวาคม 2559) 

 

     4.2 ผลการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติก จากการวิเคราะห์สาเหตุโดยการ

สมัภาษณ์และระดมสมองของพนกังานในฝ่ายผลิตในประเด็นของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติก 

โดยใชวิ้ธีการตั้งคาํถาม Why-Why Analysis พบวา่มาจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 1.) อุปกรณ์ชาํรุดไม่สามารถควบคุม 

Condition ไดต้ามมาตรฐาน 2.) ต่อขนาดผา้ใบไม่ตรงตามมาตรฐาน 3.) ความแขง็แรงของเส้นเทปตํ่า 4.) พนกังาน

ตรวจงานไม่พบปัญหา 5.) การอดัรีดเป็นช่วงๆไม่ต่อเน่ือง ดงัแสดงในรูปท่ี 4 

                        
รูปที่ 4 แผนภาพ Why-Why Analysis ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

 

UCL 

CL 

LCL 
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      4.3 กาํหนดแนวทางในการลดของเสียของกระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติก นาํสาเหตุของปัญหามาทาํแผนภาพ

ตน้ไม ้(Tree Diagram) โดยวิธีการระดมสมองในการแก้ปัญหา ไดม้าตรการแกไ้ขปัญหาดงัน้ี 1.) ทาํมาตรฐาน

กาํหนดวิธีตรวจสอบบาํรุงรักษาอุปกรณ์ประจาํวนั, สัปดาห์ และเดือน 2.) ทาํการตรวจสอบดูค่าความเร็วของ     

screw กบัความเร็วในการต่อใหส้ัมพนัธ์กนัและมีช่างท่ีชาํนาญทาํการปรับใหม่หากคลาดเคล่ือน 3.) ตรวจสอบปรับ

ผิวลูกกล้ิงใหเ้รียบและเพ่ิมแรงกดเพ่ือปรับความเร็วใหส้มํ่าเสมอ 4.) ทาํการทดสอบตามหลกัสูตรโดยตอ้งผา่นเกณฑ์

ท่ีตามประเมินไวม้าตรฐาน 5.) ปรับลดอุณหภูมิในการหลอมข้ึนรูปและปรับระบบป้อนพลาสติกดงัแสดงในรูปท่ี 5 

                           
รูปที่ 5 แผนภาพตน้ไม ้(Tree Diagram) เพ่ือกาํหนดแนวทางในการปรับปรุงและควบคุม 

     4.4 ผลจากหลงัการแกไ้ขปรับปรุงโดยปรับปรุงในเดือนมกราคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2560 ผูวิ้จยัไดน้าํขอ้มูล

ท่ีไดแ้สดงในแผนภูมิการควบคุม (Control Chart) โดยแสดงค่าเฉล่ีย (𝑃𝑃�) ของจาํนวนขอ้บกพร่องในการเกิดรอย

ตาํหนิของผา้ใบพลาสติก หาค่าขีดจาํกดับน (UCL) และค่าขีดจาํกดัล่าง (LCL) ซ่ึงพบว่าค่าเฉล่ีย (𝑃𝑃�) ของจาํนวน

ขอ้บกพร่องในการเกิดรอยตาํหนิของผา้ใบพลาสติก อยูใ่นเสน้การควบคุมทั้งหมด ดงัแสดงในรูปท่ี 6 

                                                
 

รูปที่ 6 แผนภูมิควบคุมค่าเฉล่ียของขอ้บกพร่องในการเกิดรอยตาํหนิของผา้ใบพลาสติกหลงัปรับปรุง 

           (เดือนมกราคม 2560 – เดือนมีนาคม 2560) 
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      ผลจากแผนภูมิควบคุมค่าเฉล่ียของขอ้บกพร่องในการเกิดรอยตาํหนิของผา้ใบพลาสติก หลงัจากการปรับปรุง

จากการวิเคราะห์สาเหตุและทาํการปรับปรุงแกไ้ข พบวา่ ของเสียในการเกิดรอยตาํหนิของผา้ใบพลาสติกมีค่าลดลง

จากร้อยละ 49 เหลือร้อยละ 36 คิดการสูญเสียลดลงเป็นร้อยละ 13 และมีค่าใชจ่้ายหลงัปรับปรุงลดลงจาก 1,483,230 

บาท เหลือ 1,290,450 บาท ซ่ึงลดลง 192,780 บาท ถือวา่ลดค่าใชจ่้ายลงไดร้้อยละ 87 

     การอภิปรายผลการศึกษา จากผลการวิจยัพบวา่เทคนิคการควบคุมกระบวนการดว้ยหลกัการทางสถิติ ซ่ึงเป็นการ

ลดของเสียโดยศึกษาจากขอ้บกพร่องของการเกิดรอยตาํหนิ ซึงสอดคลอ้งกบั (ธนกฤษ ซุ่นเซ่ง, 2557) ท่ีมีการลด

ของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก จากขอ้บกพร่องในการเกิดจุดดาํ การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ปรับปรุง

แกไ้ขกระบวนการ และการควบคุมกระบวนการตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (สิทธิพงษ ์อาจชนะศึก, 2559) โดยมี

การวิเคราะห์หาสาเหตุซ่ึงใชเ้คร่ืองมือ Why-Why Analysis และกาํหนดแนวทางในการปรับปรุงดว้ย Tree Diagram 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

     จากการศึกษาจากการศึกษาของเสียในกระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติกโรงงาน XYZ จาํกดั จงัหวดันครราชสีมา 

โดยเขา้ไปศึกษาการทาํงานรวมถึงขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติก จากการเขา้ไปสังเกตแบบมี

ส่วนร่วม ตั้งแต่ขั้นตอนการใส่วตัถุดิบจนถึงการบรรจุภณัฑ ์และจากการตรวจสอบใบรายงานของเสีย ตั้งแต่เดือน

ตุลาคม 2559 ถึง เดือนธนัวาคม 2558 โดยศึกษาลกัษณะการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตผา้พลาสติก ซ่ึงอาศยั

การกลบัมาทบทวนกระบวนการทาํงานท่ีแทจ้ริงอีกคร้ัง โดยพบวา่ลกัษณะของเสียท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑ์

มีตาํหนิ จากนั้นนาํขอ้มูลจากการศึกษาในกระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติกมาวิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดของเสีย

ของขอ้บกพร่องในการเกิดรอยตาํหนิ โดยอาศยัวิธีการตั้งคาํถาม Why-Why Analysis ในการวิเคราะห์จากนั้นทาํการ

ใช้วิธีระดมสมองในการแกปั้ญหาและนาํมาทาํเป็นแผนภาพตน้ไม ้(Tree Diagram) เพ่ือกาํหนดแนวทางในการ

ปรับปรุงและควบคุม โดยอาศัยแผนภูมิการควบคุม (Control Chart) เพ่ือทําการควบคุมการเกิดของเสียของ

ขอ้บกพร่องในการเกิดรอยตาํหนิ ซ่ึงหลงัปรับปรุงในเดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2560 พบวา่ ของเสียท่ีเกิด

ขอ้บกพร่องของรอยตาํหนิลดลงจากร้อยละ 49 เหลือร้อยละ 36 คิดเป็นการสูญเสียหลงัการปรับปรุงลดลงร้อยละ 13 

ซ่ึงคิดเป็นค่าใช้จ่ายโดยก่อนปรับปรุงมีจาํนวนค่าใช้จ่าย 1,483,230 บาท และหลงัปรับปรุงมีจาํนวนค่าใช้จ่าย 

1,290,450 บาท ซ่ึงลดลง 192,780 บาท ถือวา่สามารถลดค่าใชจ่้ายไดถึ้ง 87%  

     ขอ้เสนอแนะ จากการศึกษาการลดของเสียในกระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติก โรงงาน XYZ จาํกดั จงัหวดั

นครราชสีมา ซ่ึงเป็นขอ้บกพร่องในการเกิดรอยตาํหนิของผา้ใบพลาสติก โดยใชเ้ทคนิคการควบคุมกระบวนการ

ดว้ยหลกัการทางสถิติ และใชเ้คร่ืองมือควบคุมคุณภาพ New QC Tools มาประยุกต์ใชใ้นกระบวนการ ทั้งน้ียงัมี

ขอ้เสียอ่ืนๆอีกในกระบวนการผลิตผา้ใบพลาสติกท่ียงัไม่ไดท้าํการศึกษาในการลดปริมาณของเสีย และยงัสามารถ

นาํเคร่ืองดงักล่าวไปประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการลดของเสียในกระบวนการส่วนงานอ่ืนๆ และหน่วยงานอ่ืนๆ 

เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตต่อไปและยงัสามารถนาํไปวิเคราะห์ในเชิงมุมมองของการ

ลดความสูญเปล่าของกระบวนการผลิตอ่ืนๆ ในวิจยัคร้ังต่อไป 
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ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจและประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงาน NGV 

ทีม่ต่ีอ บริษทั ปตท.จํากดั มหาชน 

The study of Relationship Between employees satisfaction and job performance of NGV 

employees Case study: PTT Public company limited 

ปิยะธิดา  เริงเล่ือม¹ และ ณัฐพนัธ์ บัววราภรณ์² 

Phiyathida  Roenglueam and Nattapan Buavaraporn  

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ืองการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน NGV ท่ีมีต่อ 

บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) วตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ี 1) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจการทาํงานแต่ละดา้น

ของพนกังาน 2) เพ่ือให้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน NGV 

บริษทั ปตท.จาํกดั(มหาชน) 3) เพ่ือเสนอแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานให้มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั

ปัจจยัต่างๆต่อประสิทธิภาพของพนกังาน NGV บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ

สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบนเบ่ียงมาตรฐาน การวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจ

ในการทาํงาน ทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นค่าตอบแทน ดา้นความมัน่คงกา้วหนา้ ดา้น

เพ่ือนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มของการทาํงาน นั้นมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงาน และมีอีก 2 ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิภาพ คือ ด้านลักษณะของงาน และด้านสภาพแวดล้อมของการทาํงาน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อ

ประสิทธิภาพ อยูใ่นท่ีระดบัมากโดยท่ีส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีดี  

คาํสาํคัญ: ความพึงพอใจในการทาํงาน, ประสิทธิภาพในการทาํงาน,พนักงาน 

Abstract 

This research is a study on the Relationship between Satisfaction and Efficiency of the PTT Public Company 

Limited, NGV Division Employees.  The purpose of this study has 3 aspects, 1) to study the level of the Employee’s 

Job Satisfaction in each jobs 2) to study the relative between job satisfaction and Employee’s Efficiency and 3) to 

propose the methods to increase NGV employee’s efficiency and performance in relative factors.  This study uses 

SPSS program to analyze significant datum such as percentage, average, standard deviation or the Pearson's 

relationship’s analysis. The Study shows that relationship between job satisfaction (in 6 factors: 1.the nature of work 

2. Supervisor 3. Compensation 4. Progressive security 5. Colleagues 6. The working environment) and Employee’s 

Efficiency relate in the same direction. Moreover, the two factors from six that is the nature of work and The working 

environment has strongly affect to the Employee’s efficiency.  

Keywords: Job Satisfaction, Employee’s Efficiency, Employees 
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1.บทนํา 

     ปัจจุบนัพลงังาน และก๊าซธรรมชาติเป็นส่ิงสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจและการดาํเนินชีวิตของประชาชนในทุกภาค

ส่วนของโลก  พลงังานและก๊าซธรรมชาติเป็นสินค้าท่ีมีความเป็นสากลมีการซ้ือขายกันทั่วโลก สายงานก๊าซ

ธรรมชาติสาํหรับยานยนตห์รือ NGV มีการจดัตั้งเป็นโครงการก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนตม์าตั้งแต่ปี 2527 โดยมี

การทดลองใชก้บัรถโดยสารประมาณ 180 คนั จนกระทั้งปี 2547 ไดมี้การทดลองใชN้GV กบัรถขนาดเลก็ และในปี 

2548 ไดเ้กิดภาวะนํ้ามนัแพง NGV จึงเป็นพลงังานทางเลือกยทุธศาสตร์หน่ึงของประเทศท่ีภาครัฐไดส่้งเสริมการใช ้

และเขา้มามีบทบาทในการกาํกบัแผนการขยายดา้นราคาจาํหน่ายNGV โดยปัจจุบนัไดมี้การขยายจาํนวนสถานี

บริการเพ่ิมข้ึนถึง 502 สถานี และมีจาํนวนรถใชN้GV ประมาณ 460,000 คนั(ณ พ.ค. 58)  ในปัจจุบนัจากภารกิจของ

สายงานก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนตท่ี์เติบข้ึนอย่างต่อเน่ืองกา้วกระโดดทาํใหส้ายงานตอ้งมีการพฒันาทั้งในดา้น 

โครงสร้างพ้ืนฐาน เงินทุน และบุคลากร ให้สอดรับกบัการเติบโตและขยายตวัของภารกิจดงักล่าว บริษทั ปตท. 

จาํกดั (มหาชน) และสายงานก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ ตระหนักและให้ความสําคญัในการสร้างทรัพยากร

มนุษยใ์ห้มีความรู้และศกัยภาพสูง เน่ืองจากเป็นปัจจยัหลกัแห่งความสําเร็จท่ีช่วยผลกัดนัการดาํเนินธุรกิจ ตาม

วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจท่ีตั้งเป้าหมายไว ้จึงใหค้วามสาํคญัในการสร้างความพึงพอใจแก่พนกังานและพฒันาพนกังาน

ทุกระดบัใหก้ารทาํงานอย่างมืออาชีพมีประสิทธิภาพ มีความตั้งใจ ทุ่มเทในการทาํงานเพ่ือความสาํเร็จขององคก์ร มี

ความจงรักภกัดีท่ีจะทาํงานกบัองค์กรใส่ใจต่อองค์กร ซ่ึงจะลดปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในองค์กร ดงันั้นการศึกษา

ความพึงพอใจของพนักงาน NGV ท่ีมีต่อองค์กร งานวิจัยน้ีใช้สําหรับการวิเคราะห์ความพึงพอใจในงานและ

ประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานภายในสายงานก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์เท่านั้น โดยไม่รวมปัจจยัใน

ดา้นอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังาน เช่น บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล เป็นตน้ ซ่ึงจะสามารถใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 

บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) เพ่ือหาแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงและพฒันารูปแบบการดาํเนินการขององค์กร 

รวมทั้งส่งเสริมใหพ้นกังานมีความพึงพอใจต่อองคก์รและขบัเคล่ือนองคก์รสู่ความยัง่ยืน  

 

2.ทบทวนวรรณกรรม  

     แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจในงานเป็นทัศนคติ หรือความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบโดยเฉพาะของ

ผูป้ฏิบติังาน การท่ีจะประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน ความพึงพอใจจึงเป็นส่วนสําคญัอย่างยิ่งในการผลกัดนั

ใหง้านออกมานั้นประสบความสาํเร็จ จึงตอ้งใชแ้นวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของมนุษยเ์ขา้ใช ้โดย

การพิจารณาจากความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษยเ์ป็นลาํดบัขั้น (Maslow’s,1970) ซ่ึงมีองคป์ระกอบอยู่ 5 ประการ 1.

ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological needs) 2.ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) 3.ความตอ้งการ

ทางด้านสังคม (Social needs) 4.ความต้องการการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) 5.ความต้องการท่ีจะได้รับ

ความสําเร็จในชีวิต (Self - Actualization needs) สามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการจัดส่ิงจูงใจท่ีสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรได ้และทฤษฎีของกิลเมอร์ (Gilmer. 1967: 380-384) วา่ดว้ยความพึงพอใจใน

การทาํงานของบุคคลต่างๆ ไดส้รุปองคป์ระกอบท่ีเอ้ืออาํนวยต่อความพึงพอใจในการทาํงานไว ้10 ประการ ดงัน้ี  

1.ความมัน่คงปลอดภยั (Security) 2.โอกาสกา้วหนา้ในการทาํงาน (Opportunity for advancement) 3.สถานท่ีทาํงาน

และการจดัการ (Company and Management) 4.ค่าจา้ง (Wages) 5.ลกัษณะของงานท่ีทาํ (Intrinsic Aspects of the 

job) 6.การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) 7.ลักษณะทางสังคมของงาน (Social Aspects of the job) 8.การ

ติดต่อส่ือสาร (Communication) 9.สภาพการทาํงาน (Working Condition) 10.ส่ิงตอบแทนหรือประโยชน์เก้ือกูล

ต่างๆ (Benefits) ดงันั้นในการจูงใจบุคคลกรให้ปฏิบัติงานจึงจาํเป็นต้องพิจารณาถึงความต้องการพ้ืนฐานโดย
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ตอบสนองความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่ง และแนวคิดทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก 

(Herzberg,1993) ได้เสนอทฤษฎีองค์ประกอบคู่ (Hertzberg’s Two Factor Theory) ซ่ึงสรุปว่ามีปัจจัยสําคัญ 2 

ประการ ท่ีสมัพนัธ์กบัความชอบหรือไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคล ปัจจยัจูงใจ (Motivation factors) ปัจจยัท่ีทาํให้

ผูป้ฏิบติัการเกิดความพอใจในการทาํงาน อนัเน่ืองมาจากมีแรงจูงใจภายในท่ีเกิดจากการทาํงานและเก่ียวขอ้งกบั

เร่ืองของงานโดยตรง เป็นปัจจยัท่ีนาํไปสู่การพฒันาเจตคติทางดา้นบวกและการจูงใจท่ีแทจ้ริง ซ่ึงประกอบดว้ย  

ความสาํเร็จในการทาํงาน (Achievement) ความสาํเร็จในการทาํงานท่ีสามารถแกอุ้ปสรรคหรือปัญหาใหลุ้ล่วงไปได้

เสมอ การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition foe Achievement) การไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือน

ร่วมงาน และบุคคลทัว่ๆไปในสังคมใหค้วามสาํคญั ยกย่อง ชมเชย ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั (The work itself) งาน

ท่ีน่าสนใจและทา้ยทายความสามารถของพนกังาน ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึน

จากการไดรั้บมอบหมาย การไดรั้บเกียรติและความไวว้างใจให้รับผิดชอบอย่างอิสระความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง 

(Advancement) ความกา้วหนา้ในงานท่ีทาํ หรือการข้ึนเงินเดือนค่าจา้งให้สูงข้ึน เป็นส่ิงท่ีช่วยกระตุน้พนกังานให้

เกิดความพึงพอใจในการทาํงาน  ปัจจยัคํ้ าจุน (Maintenance Factor) ปัจจยัคํ้ าจุนหรืออาจเรียกว่า ปัจจยัสุขอนามยั 

หมายถึง ปัจจยัท่ีจะคํ้าจุนใหแ้รงจูงใจในการทาํงานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะไม่สอดคลอ้ง

กับบุคคลในองค์การ บุคคลในองค์การจะเกิดความไม่ชอบงานข้ึน และปัจจัยท่ีมาจากภายนอกบุคคล ได้แก่ 

ค่าตอบแทนหรือเงินเดือน นโยบายและการบริหารงาน ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สภาพการ

ทาํงานหรือสภาพแวดลอ้มลอ้มต่างๆเก่ียวกบัการทาํงาน  การควบคุมดูแลของหัวหน้างาน  ความมัน่คงในการ

ทาํงาน  ปัจจยัจูงใจเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัทาํให้บุคลากรภายในองคก์รเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานและ

รักงานท่ีปฏิบติัอยู ่ซ่ึงถา้มีปัจจยัเหล่าน้ีจะทาํใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดแรงจูงใจและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน

ไดอ้ย่างเต็มความสามารถ ส่วนปัจจยัคํ้ าจุนมีข้ึนเพ่ือช่วยในการสร้างบรรยากาศแวดลอ้มให้กบัผูป้ฏิบติังานเกิด

ความรู้สึกท่ีดีในการทาํงาน และทาํหนา้ท่ีเป็นตวัป้องกนัไม่ใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน

นั้นๆ อีกทั้งยงัมีแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการทาํงาน ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การใช้

ทรัพยากรในการดาํเนินการใดๆ กต็ามโดยมีส่ิงมุ่งหวงัถึงผลสาํเร็จ และผลสาํเร็จนั้นไดม้าโดยการใชท้รัพยากรนอ้ย

ท่ีสุด และการดาํเนินการเป็นไปอย่างประหยดั ไม่วา่จะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งส่ิงต่างๆ ท่ีตอ้งใช้

ในการดาํเนินการนั้นๆ ใหเ้ป็นผลสาํเร็จ และถูกตอ้ง  แนวคิดของปีเตอรสนั และ โพลวแ์มน (Peterier and Plowman 

,1953) ไดก้ล่าวถึง ความหมายของ คาํว่า ประสิทธิภาพในการบริหารงานดา้นธุรกิจว่าในความหมายอย่างแคบ 

หมายถึง การลดตน้ทุนในการผลิต และในความหมายอย่างกวา้งขวางหมายรวมถึง คุณภาพ (Quality) ของการมี

ประสิทธิภาพ (effectiveness) และความสามารถ (competence and capability) ในการผลิตการดาํเนินงานดา้นธุรกิจ

ท่ีจะถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด คุณภาพท่ีตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม ตน้ทุนนอ้ยท่ีสุดเม่ือคาํนึงถึงสถานการณ์ 

ดงันั้น แนวความคิดของคาํว่า ประสิทธิภาพดา้นธุรกิจจึงมีองคป์ระกอบ 5 อยา่ง คือ ตน้ทุน คุณภาพ  ปริมาณ  เวลา  

และวิธีการในการผลิต  ดงันั้นสายงานก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามสาํคญั

กบัการเสริมสร้างประสิทธิภาพของทรัพยากรของบุคคลเพ่ือศกัยภาพขององค์กร ตระหนกัว่า  บุคลากร คือ พลงั

สาํคญัขององคก์ร โดยมุ่งส่งเสริมและพฒันาความรู้ ความสามารถ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานทุก

ระดบัเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงาน รวมทั้งโอกาสและความกา้วหนา้ในการทาํงาน  ดงันั้น

จึงให้ความสนใจท่ีจะช่วยใหพ้นกังานในองคก์รสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  มีความตั้งใจและทุ่มเท

การทาํงานเพ่ือความสาํเร็จขององคก์ร ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร เช่น การลาออก  การขาดลา  การ

มาสาย  การปฏิบติังานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ดงันั้นในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจและประสิทธิภาพ
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ในการทาํงานจะสามารถให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน)  เพ่ือหาแนวทางในการแกไ้ข

ปัญหาดงักล่าว รวมทั้งเสริมสร้างและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพต่อองคก์รเพ่ือนาํไปสู่เป้าหมายท่ีองคก์รตั้งไว ้

 

3.วธีิการศึกษา 

     การศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน NGV ท่ีมี

ต่อบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน)  เป็นงานวิจยัเชิงสาํรวจ ซ่ึงมีวิธีการศึกษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพ่ือใหไ้ดท้ราบถึง

สภาพความเป็นจริงในปัจจุบนั ท่ีมีรูปแบบในการวิจยัโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงมีลกัษณะคาํถาม

ปลายปิด(Close End Question)  เป็นลกัษณะการตั้งคาํถามโดยมีการกาํหนดตวัเลือกคาํตอบต่าง ๆเอาไว ้โดยให้

ผูต้อบแบบสอบถามเลือกจากตวัเลือกท่ีกาํหนดไวเ้ท่านั้น ระยะเวลาเก็บขอ้มูลเดือน มกราคม 2560 โดยทาํการเก็บ

จากประชากรศาสตร์ทั้งหมดภายในสายงานก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์ซ่ึงมีพนกังานรวมทั้งส้ินจาํนวน 208 คน 

หลงัจากดาํเนินการเก็บสอบถามทั้งหมด นาํแบบสอบถามมาทาํการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของ

เคร่ืองมือวดั โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบคั จาํนวน 30 ชุด ไดค่้าความเช่ือมัน่รายดา้น โดยมีค่าความ

เช่ือมัน่อยูใ่นระดบัท่ี 95 %  มีค่าความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์กาํหนด แลว้จึงนาํมาวิเคราะห์และประเมินผลโดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สถิติท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  การทดสอบสมมุติฐาน โดยใชส้ถิติแบบ  

Correlation  Analysis  ใช้ในการวิเคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลทางดา้นความพึงพอใจในการทาํงาน 

(ตวัแปรตน้) และประสิทธิภาพในการทาํงาน (ตวัแปรตาม) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเชิงปริมาณ

และปริมาณตัวแปรเชิงปริมาณ  ว่าคะแนนค่านิยมและพฤติกรรมแตกต่างกันหรือไม่  โดยข้อมูลท่ีได้จาก

แบบสอบถามพนกังานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งนั้น  ประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. หน่วยงาน 

5. อายงุาน 

ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน  

สายงานก๊าซธรรมชาตสํิาหรับยานยนต์

บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 

- ปริมาณ 

- คุณภาพ 

- ผลผลิต 

 

 

ความพงึพอใจในการทํางาน 

1. ดา้นลกัษณะของงาน 

2. ดา้นผูบ้งัคบับญัชา 

3. ดา้นค่าตอบแทน 

4. ดา้นความมัน่คงกา้วหนา้ 

5. ดา้นเพ่ือนร่วมงาน 

6. ดา้นสภาพแวดลอ้มของการทาํงาน 
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4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

     งานวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ

ระดับการศึกษา หน่วยงาน และอายุงาน กับความพึงพอใจในการทาํงานและประสิทธิภาพในการทํางานของ

พนกังาน ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของงาน  ดา้นผูบ้งัคบับญัชา  ดา้นค่าตอบแทน  ดา้นความมัน่คงกา้วหนา้  ดา้นเพ่ือน

ร่วมงาน  ดา้นสภาพแวดลอ้มของการทาํงาน ท่ีเป็นปัจจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจในการทาํงาน ไดด้าํเนินการเก็บ

แบบสอบถามจากประชากรศาสตร์ของพนกังานสายงานก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนตจ์าํนวนทั้งส้ิน 280 คน ผล

การศึกษาพบว่า ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 มีอายุ

ระหว่าง 34-44 ปี จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 ระดบัการศึกษาปริญญาโท จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 

53.4 หน่วยงานฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 และมีอายุงานนอ้ยกว่า 

10 ปี จาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 64.4  

     จากผลการวิเคราะห์ความสหสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกบัประสิทธิภาพในการทาํงานโดยภาพรวม 

พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน NGV บริษทั ปตท. 

จาํกดั (มหาชน) มีค่าSig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ตวัแปรทั้งสองดงักล่าวขา้งตน้มี

ความสัมพนัธ์กนั มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ มีค่าเท่ากบั 0.384 แสดงว่ามี

ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลางและมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้พนกังานมีความพึงพอใจ

ในภาพรวมสูง กจ็ะทาํใหพ้นกังานมีประสิทธิภาพในการทาํงานสูงข้ึน 

 

ตวัแปรอสิระ 

ประสิทธิภาพในการทํางาน 

Pearson Sig. ระดบั 

Correlation (2-tailed) ความสัมพนัธ์ 

ความพึงพอใจในการทาํงาน  

(ภาพรวม) 

0.384** 0.000 มีทิศทางเดียวกนั 

มีความสมัพนัธ์ 

ปานกลาง 

      หมายเหตุ :   * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ตารางที่ 1  แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันระหว่างความพึงพอใจในงานและ

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานโดยภาพรวม 

 

5.สรุปผลการศึกษา 

     การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทาํงานและประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน 

NGV ท่ีมีต่อบริษัท ปตท.จาํกัด (มหาชน) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและ

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน NGV บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) พบว่า พนักงาน NGV ให้ความพึง

พอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีประเดน็ท่ีจะอภิปรายโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ีโดยความสมัพนัธ์ดงัน้ี  
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1) จากการศึกษาความพึงพอใจในงานและประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน พบว่า ความพึงพอใจในงาน

และประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงานโดยรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (ทศพล ล้ีไพบูลย ์2552) ซ่ึง

พบว่า ถ้าความพึงพอใจมีมาก ประสิทธิภาพในการทํางานก็จะมีมากข้ึนยิ่ง ดังนั้ นการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ต้องพิจารณาถึงความพึงพอใจในด้านลักษณะของงาน จาํเป็นต้องอาศัยความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ทา้ทายใหต้อ้งลงมือทาํ ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ความสมัพนัธ์ระหว่างลูกนอ้งและดา้นเพ่ือนร่วมงาน คือ การ

ติดต่อไม่ว่าจะเป็นวาจาท่ีแสดงความสัมพนัธ์อนัดี สามารถทาํงานร่วมกนัมีความเขา้ใจซ้ึงกนัและกนัอย่างดี ดา้น

ค่าตอบแทนหรือเงินเดือน คือการเล่ือนขั้นในหน่วยงานนั้นเป็นท่ีพอใจของคนทาํงาน ดา้นความมัน่คงกา้วหน้า 

หมายถึงความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงและปลอดภยัในอาชีพการทาํงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มของการ

ทาํงาน ไดแ้ก่ สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ชัว่โมงการทาํงานมีความน่าพึงพอใจ ซ่ึงส่ิงต่างๆ

เหล่าน้ีเป็นตวัส่งเสริมให้ประสิทธิภาพในการทาํงานมีประสิทธิภาพในการทาํงานมากข้ึนดงันั้นเม่ือพนักงานมี

ความพึงพอใจสูงในภาพรวม การทาํงานกย็อ่มมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2) ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน NGV ท่ี มีต่อบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานมี

ประสิทธิภาพในการทาํงานโดยรวม มีความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและประสิทธิภาพในการทาํงาน 

เช่น ดา้นปริมาณงาน คุณภาพ และผลผลิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (ธนกร กรวชัเจริญ 2555) ในเร่ืองของ

ความพึงพอใจในการทาํงาน 

3) ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัความพึงพอใจของพนกังาน 

เม่ือพิจารณาในดา้นความพอใจของพนกังานตามทฤษฎีสองปัจจยัของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg.1993) พบว่าปัจจยั

จูงใจไดแ้ก่ ลกัษณะของงานและความมัน่คงกา้วหนา้ของพนกังานอยู่ ซ่ึงเป็นปัจจยัยท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง เพ่ือ

จูงใจให้คนชอบและรักงานท่ีปฏิบติั มีค่าอยู่ในระดบัสูง จึงเป็นตวักระตุน้ทาํให้เกิดความพึงพอใจ ทาํให ้บุคคลใน

องคก์รปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในระดบัสูง มีผลทาํให ้คุณภาพงาน และผลผลิตอยูใ่นระดบัสูง 

ในขณะเดียวกนั ปัจจยัคํ้าจุน ไดแ้ก่ การทาํงานร่วมกบัเพ่ือนร่วมงาน, ผูบ้งัคบับญัชา,ส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน ซ่ึง

เป็นปัจจยัท่ีจะคํ้าจุนใหแ้รงจูงใจในการทาํงานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา พบวา่อยู่ในระดบัปานกลางถึงสูง ปัจจยัน้ี

ส่งผลให้องคก์ร สามารถรักษาประสิทธิภาพในระดบัสูงให้อยู่ในระยะเวลานาน รวมทั้งมีผลทาํให้พนกังาน NGV

สามารถรักษาปริมาณงานใหอ้ยูใ่นระดบัสูงได ้

     ปัจจยัองคป์ระกอบของความพึงพอใจในงานและประสิทธิภาพในการทาํงาน มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพใน 

ดา้นลกัษณะของงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มของการทาํงาน มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพ อยู่ในท่ีระดบัมาก

โดยท่ีส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีดี ดงันั้น สายงานก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์จึงควรส่งเสริม

ประสิทธิภาพในการทาํงานใหดี้อย่างต่อเน่ือง ในขณะเดียวกนั ปัจจยัคํ้าจุน ไดแ้ก่ การทาํงานร่วมกบัเพ่ือนร่วมงาน, 

ผูบ้ังคับบัญชา,ส่ิงแวดล้อมในการทํางาน ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีจะคํ้ าจุนให้แรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยู่

ตลอดเวลา พบว่าอยู่ในระดบัปานกลางถึงสูง ปัจจยัน้ีส่งผลใหอ้งคก์ร สามารถรักษาประสิทธิภาพในระดบัสูงใหอ้ยู่

ในระยะเวลานาน รวมทั้งมีผลทาํใหพ้นกังาน NGVสามารถรักษาปริมาณงานใหอ้ยูใ่นระดบัสูงได ้
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษา 

1. ในสภาวะท่ีทรัพยากรของบริษทัมีจาํกดั ผูบ้ริหารควรเลือกปัจจยัดา้นลกัษณะของงานและดา้นสภาพแวดลอ้ม

ของการทํางานมาใช้ในการปรับปรุงก่อนปัจจัยด้านอ่ืน เพราะจากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทั้ ง 2 ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานสายงานก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนตม์ากท่ีสุดจึงควรใหค้วามสาํคญัก่อน   

2. อย่างไรก็ตามปัจจยัท่ีเหลือ 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเพ่ือนร่วมงาน ดา้นค่าตอบแทนและดา้นความ

มัน่คงกา้วหนา้ ผูบ้ริหารสามารถนาํมาเลือกพิจารณาในการปรับปรุงไดเ้ช่นกนั เน่ืองจากทั้ง 4 ปัจจยัดงักล่าวส่งผล

ต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานสายงานก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนตเ์ช่นกนั เพียงแต่ส่งผลนอ้ยกวา่ 2 

ปัจจยั ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ดงันั้นจึงควรเลือกปรับปรุงหากมีงบประมาณและทรัพยากรเหลือเพียงพอ 

3. ดา้นค่าตอบแทนและดา้นความมัน่คงกา้วหนา้ มีความพึงพอใจในระดบัปานกลางจึงตอ้งนาํไปหาสาเหตุในเชิง

ลึก เช่น การทาํแบบสอบถามสาํรวจความพึงพอใจในในการทาํงานทั้ง 2 ดา้นดงักล่าว หรือทาํ Focus Group กบักลุ่ม

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมใหค้ะแนนในทั้ง 2 ดา้นน้ีนอ้ย เพ่ือหาวิธีในการพฒันาปรับปรุงใหพ้นกังานมีความพึงพอใจ

มากข้ึน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต 

1. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานขององคก์รดว้ย ทั้งน้ีเพ่ือไดพ้ฒันาต่อยอดกบังานวิจยัท่ี

ไดศึ้กษาความพึงพอใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน เพ่ิมข้ึนมากกว่า 6 ดา้น ตามทฤษฎี เช่น ดา้นความสาํเร็จ

ของงาน ดา้นการยอมรับนบัถือ เพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานของทุกดา้นใหดี้ข้ึน 

2. ควรทาํการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพ่ือ

นาํผลมาเปรียบเทียบและพฒันาปรับปรุงในภาพรวมขององคก์ร 
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การตกแต่งกาํไรกบัวกิฤตการณ์ทางการเมือง 

Earnings Management and the Political Crisis 
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บทคดัย่อ 

     งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการตกแต่งกาํไรในช่วงท่ีมีวิกฤตการณ์ทางการเมือง ปี พ.ศ. 2548 - 2553 และ

ปี พ.ศ. 2556 - 2558 โดยวดัการตกแต่งกาํไรผ่านการใชดุ้ลยพินิจโดยเกณฑค์งคา้งตามแบบจาํลอง Modified Jones 

(1995) และการตกแต่งกาํไรผ่านการใชดุ้ลยพินิจโดยการสร้างรายการทางธุรกิจตามแบบจาํลอง Roychowdhury 

(2006) ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขอ้มูลครบถว้นระหวา่งปี พ.ศ. 2546 - 2558 จาํนวน 73 บริษทั พบว่า ช่วงท่ี

เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญักบัการตกแต่งกาํไรทั้ งเกณฑ์คงคา้งและการสร้าง

รายการทางธุรกิจ เม่ือควบคุมปัจจัยด้านขนาดบริษัท ผลการดาํเนินงาน สัดส่วนการก่อหน้ี และประเภทกลุ่ม

อุตสาหกรรม นอกจากน้ี ยงัพบว่า กิจการมีการตกแต่งกาํไรผา่นการใชดุ้ลยพินิจโดยการสร้างรายการทางธุรกิจมากกว่า

การใชเ้กณฑค์งคา้ง 

คาํสาํคัญ: การตกแต่งกาํไรผ่านการใช้ดุลยพินิจโดยเกณฑ์คงค้าง, การตกแต่งกาํไรผ่านการใช้ดลุยพินิจโดยการสร้าง

รายการทางธุรกิจ, วิกฤตการณ์ทางการเมือง 

 

Abstract 

     The objective of this research is to investigate earnings management during political crisis. The earnings 

management via discretionary accrual is estimated by Modified Jones model (1 9 9 5 )  while the real activities 

earnings management is measured by Roychowdhury model (2006). The results from 73 firms, with complete 

information during the period of 2003 to 2015, show that the political crisis has a significant relationship with 

both accrual and real earnings management when controlled by firm size, firm performance, leverage and 

industry. In addition, the results reveal that firms tend to use real earnings management rather than accrual 

earnings management. 

Keyword: Accrual Earnings Management, Real Earnings Management, Political Crisis 
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1. บทนํา 
 

     งบการเงินถือเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีสําคัญของผูมี้ส่วนได้เสียใช้ในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัเพ่ือประกอบการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นส่วนหน่ึงในตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานและ

กาํหนดผลตอบแทนท่ีเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูบ้ริหาร ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํให้เกิดแรงจูงใจให้ผูบ้ริหารทาํการตกแต่งกาํไร

ในงบการเงินของบริษทั เพ่ือให้ไดผ้ลการดาํเนินงานท่ีเป็นไปตามเป้าหมายของผูถื้อหุ้น ซ่ึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับ

บริษทัในอดีต อาทิเช่น บริษทั เวิลดค์อม, บริษทั เอน็รอน, บริษทั โอลิมปัส, บริษทั ปิกนิก ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่         การ

ตกแต่งกาํไรก็จะมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายในวงกวา้ง และสามารถแบ่งรูปแบบการตกแต่งกาํไรท่ีผูบ้ริหาร

เลือกใชไ้ด ้3 รูปแบบ คือ 1. การตกแต่งกาํไรผ่านการใชดุ้ลยพินิจโดยเกณฑค์งคา้ง 2. การตกแต่งกาํไรผ่านการใชดุ้ลย

พินิจโดยการสร้างรายการทางธุรกิจ และ 3. การตกแต่งกาํไรดว้ยวิธีการอ่ืน (พิมพช์นก เกตุสุวรรณ์, 2554) 
 

     งานวิจยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหาความสัมพนัธ์ของการตกแต่งกาํไรกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ยกตวัอยา่งเช่น ในปี 

ค.ศ. 2002 ท่ีมีการออกกฎหมาย Sarbanes-Oxley Act งานวิจยัในอดีตพบว่า ก่อนการออกกฎหมายฉบบัน้ีมีบริษทั

จาํนวนมากในประเทศสหรัฐอเมริกาทาํการตกแต่งกาํไรผ่านการใชดุ้ลยพินิจโดยเกณฑค์งคา้ง แต่ทว่าผลจากการออ

กฎหมายฉบบัน้ีกลบัทาํใหก้ารตกแต่งกาํไรผา่นการใชดุ้ลยพินิจโดยการสร้างรายการทางธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน ผลมาจาก

การตรวจสอบท่ีทําได้ยากกว่า (Graham et al., 2005; Cohen et al., 2008) หรือในปี ค.ศ. 2008 ท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 

งานวิจยัในอดีตพบว่า ช่วงปีท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทาํให้การตกแต่งกาํไรผ่านการใชดุ้ลยพินิจโดยเกณฑ์คงคา้งลดลง 

(Habib et al., 2013; Filip and Raffournier, 2014; Costa et al., 2016) จึงแสดงให้เห็นว่า เม่ือมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี

ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัเกิดข้ึน บริษทัเหล่านั้นจะเลือกทาํการตกแต่งกาํไรในรูปแบบต่าง ๆ 

เพ่ือใหผ้ลการดาํเนินงานเป็นไปตามท่ีตอ้งการ และในประเทศไทยไดเ้กิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองจากความขดัแยง้

ระหว่างผูส้นบัสนุนกลุ่มการเมือง 2 กลุ่ม จนมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในช่วงท่ีเหตุการณ์ดงักล่าวมีความ

รุนแรงข้ึน จึงอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัเลือกท่ีจะทาํการตกแต่งกาํไรเพ่ือใหผ้ลการดาํเนินงานเป็นไปตามท่ีตอ้งการ 
 

     ดังนั้ น ผู ้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงการตกแต่งกําไรกับวิกฤตการณ์ทางการเมือง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ 

นกัลงทุนหรือผูใ้ชง้บการเงินอ่ืนท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ เปรียบเทียบขอ้มูลในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจได้

อยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งผูท่ี้สนใจจะศึกษาเพ่ิมเติมถึงผลกระทบดงักล่าวอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กราฟท่ีแสดงค่าเฉล่ียกาํไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนหกัภาษีเงินได ้
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     ภาพท่ี 1 เป็นการแสดงกราฟค่าเฉล่ียกาํไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนหกัภาษีเงินไดข้องบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยท่ีมีขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 - 2558 จาํนวน 272 บริษทั แสดงให้เห็นว่า ผลการดาํเนินงานเฉล่ียของ

บริษทัมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองแต่ทวา่ในปี พ.ศ. 2551 และภายหลงัปี พ.ศ. 2556 มีผลการดาํเนินงานเฉล่ีย

ลดลงแตกต่างจากปีก่อนเน่ืองจากความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) และในช่วง

ระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2558 ยงัมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดข้ึนท่ีอาจเป็นแรงจูงใจให้ผูบ้ริหารของบริษทัทาํการตกแต่งกาํไร 

อาทิ เช่น ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการประกาศแนวทางในการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีในปี พ.ศ. 2545 และ

ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2549 กบั พ.ศ. 2555 (ภทัรพงศ ์ เจริญกิจจารุกร, 2556) หรือการปรับเปล่ียนอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี พ.ศ. 2555 ซ่ึงทาํใหค่้าเฉล่ียกาํไรสุทธิก่อนหกัภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน 70.89 ลา้นบาท 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     ทฤษฎีความคาดหวงั (Prospect theory) ของ Kahneman and Tversky (Kahneman andTversky, 1979 อ้างใน 

พิทยา  สิทธิอาํนวย, 2552) ท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมผูบ้ริหารของบริษทัท่ีจะพยายามรายงานผลกาํไรให้เป็นบวก

มากกว่าผลขาดทุนท่ีเป็นลบ และทฤษฎีตวัแทน (Agency Theory) ของ Jensen and Mackling (1976) ท่ีอธิบายถึง

พฤติกรรมของมนุษยท่ี์จะกระทาํเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง ผูบ้ริหารของบริษทัจึงอาจทาํการตกแต่งกาํไรเพ่ือ

ส่งผลให้ตนเองไดรั้บผลประโยชน์จากการกระทาํนั้น หรือก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of 

Interest) จากการท่ีผูบ้ริหารตดัสินใจเพ่ือประโยชนข์องตนเองและขดักบัผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ผูวิ้จยัจึงเลือกใช้

ทั้งสองทฤษฎีในการอธิบายถึงพฤติกรรมการตกแต่งกาํไรของผูบ้ริหาร 

     งานวิจยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหาความสัมพนัธ์ของการตกแต่งกาํไรกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ยกตวัอย่างเช่น 

Graham et al.(2005) ไดศึ้กษาโดยใชแ้บบสาํรวจและการสัมภาษณ์กบัผูบ้ริหารของบริษทัในสหรัฐอเมริกา จาํนวน 

421 ท่าน เก่ียวกบัผลกระทบของเศรษฐกิจท่ีมีต่อการรายงานทางการเงินขององค์กรในช่วงปี ค.ศ. 2003 ท่ีเกิดข้ึน

หลงัมีการประกาศใชก้ฎหมาย Sarbanes-Oxley Act พบว่า เม่ือผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายผูบ้ริหาร

ร้อยละ 79.9 เลือกท่ีจะตดัค่าใช่จ่ายท่ีอยู่ในดุลยพินิจ ขณะท่ีผูบ้ริหารร้อยละ 7.9 จะใช้ทางเลือกของสมมติฐาน

ทางการบญัชี จึงแสดงใหเ้ห็นว่า ผูบ้ริหารเลือกท่ีจะตกแต่งกาํไรผา่นการใชดุ้ลยพินิจโดยการสร้างรายการทางธุรกิจ

มากกว่าตกแต่งกาํไรผา่นการใชดุ้ลยพินิจโดยเกณฑค์งคา้งในช่วงหลงัการประกาศใชก้ฎหมาย Sarbanes-Oxley Act 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Cohen et al. (2008) ท่ีศึกษาการตกแต่งกาํไรผา่นการใชดุ้ลยพินิจโดยการสร้างรายการ

ทางธุรกิจและเกณฑ์คงคา้งในช่วงก่อนและหลงัการประกาศใช้กฎหมาย Sarbanes-Oxley Act โดยเก็บรวบรวม

ขอ้มูลบริษทัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 - 2005 จาํนวน 8,157 บริษทั และใชแ้บบจาํลอง Modified Jones และแบบจาํลอง

ของ Roychowdhury สําหรับการตกแต่งกาํไรทั้งสองรูปแบบ พบว่า ก่อนการประกาศใช้กฎหมายฉบบัน้ี ตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 1987 การตกแต่งกาํไรผ่านการใชดุ้ลยพินิจโดยเกณฑค์งคา้งเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัสําคญั แต่หลงัจากการประกาศใช้

กฎหมายน้ีการตกแต่งกาํไรผา่นการใชดุ้ลยพินิจโดยการสร้างรายการทางธุรกิจกลบัเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั 
 

     Habib et al. (2013) ไดศึ้กษาเก่ียวกบับริษทัท่ีประสบปัญหาทางการเงินกบัการตกแต่งกาํไรผ่านการใชดุ้ลยพินิจโดย

เกณฑค์งคา้งในช่วงปี ค.ศ. 1999 - 2011 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 1,200 บริษทั 

และไดจ้าํนวนขอ้มูลสาํหรับการศึกษาทั้งส้ิน 767 ตวัอย่าง โดยใชแ้บบจาํลอง Modified Jones พบว่า ในช่วงปีท่ีเกิด
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วิกฤตเศรษฐกิจบริษทัท่ีประสบปัญหาทางการเงินจะมีการตกแต่งกาํไรผา่นการใชดุ้ลยพินิจโดยเกณฑค์งคา้งลดลงอยา่ง

มีนยัสาํคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Filip and Raffournier (2014) และ Costa et al. (2016) ท่ีศึกษาวิกฤตเศรษฐกิจ

กบัการตกแต่งกาํไรผ่านการใช้ดุลยพินิจโดยเกณฑ์คงค้างของบริษทัในยุโรป 16 ประเทศ ช่วงปี ค.ศ. 2006 - 2009 

จาํนวน 3,357 บริษทั และบริษทัในยโุรป 25 ประเทศ ช่วงปี ค.ศ. 2006 - 2014 จาํนวน 2,404 บริษทัตามลาํดบั 
 

     และจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่งกาํไร พบว่า ขนาดของบริษทั ผลการดาํเนินงานสัดส่วน

การก่อหน้ี และประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสาํคญักบัการตกแต่งกาํไร (พิมพช์นก เกตุสุวรรณ์, 

2554; Watts and Zimmerman, 1990; Kothari et al., 2005; Ali et al., 2008; Tendeloo and Vanstraelem, 2008; Costa 

et al., 2016) ผูวิ้จยัจึงกาํหนดกรอบแนวคิดได ้ดงัต่อไปน้ี 

 
 

ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

     การวิจยัคร้ังน้ีใชข้อ้มูลแบบทุติยภูมิ ไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในงบการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 - 2558 โดยเก็บรวบรวมจากฐานขอ้มูล Thomson Reuters แต่ไม่

รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินกองทุนรวมและกองทรัสต์ และศึกษาเฉพาะบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ส้ินสุด 31 ธันวาคม เท่านั้น โดยผูวิ้จยัไดค้ดัเลือกบริษทัท่ีมีขอ้มูลครบถว้นตามแบบจาํลองไดก้ลุ่มตวัอย่างเป็น

จาํนวน 73 บริษทั จากทั้งหมด 272 บริษทั มีจาํนวนขอ้มูลทั้งส้ิน 949 ขอ้มูล 
 

     จากภาพท่ี 2 ผูวิ้จยัใชค่้าประมาณการตกแต่งกาํไรผ่านการใช้ดุลยพินิจทั้งเกณฑ์คงคา้งและการสร้างรายการทาง

ธุรกิจท่ีไดจ้ากแบบจาํลอง Modified Jones (1995) และแบบจาํลอง Roychowdhury (2006) ตามลาํดบัและใชต้วัแปรหุ่น

แทนค่าสําหรับปีท่ีมีวิกฤตการณ์ทางการเมืองและการปรับเปล่ียนอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยมีตวัแปรควบคุม คือ 
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ขนาดของบริษทั การเปล่ียนแปลงอตัราส่วนผลตอบแทน สัดส่วนการก่อหน้ี และประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม ซ่ึงได้

สร้างแบบจาํลองในการวดัความสัมพนัธ์ดว้ยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression) ไดด้งัน้ี 
 

  EMit = β0 + β1POLit + β2SIZEit + β3∆ROAit + β4LEVit + ∑βiTYPEit + εit 
 

EM คือ ค่าประมาณการตกแต่งกําไรท่ีได้จากแบบจําลอง Modified Jones (1995) และแบบจําลอง  

  Roychowdhury (2006) 

POL คือ ตัวแปรหุ่น (Dummy variable) สําหรับปีท่ีมีวิกฤตการณ์ทางการเมืองตั้ งแต่ช่วงระหว่างปี  

  พ.ศ. 2548 - 2553 กบัช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2556 - 2558 จะกาํหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 1 

SIZE คือ ค่าลอการิทึมธรรมชาติของสินทรัพยร์วม 

∆ROA คือ การเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

LEV คือ อตัราส่วนของหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมตน้งวด 

TYPE คือ ตัวแปรหุ่น  (Dummy variable) สําห รับแต่ละป ระเภทกลุ่มอุตสาห กรรม ได้แก่  AGRO,  

  CONSUMP, INDUS, PROPCON, RESOURC, SERVICE ท่ีจะกาํหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 1 
 

     ซ่ึงค่าประมาณการตกแต่งกาํไรผ่านการใชดุ้ลยพินิจโดยเกณฑค์งคา้งไดจ้ากค่าประมาณรายการคงคา้งท่ีอยูใ่นดุลย

พินิจของผูบ้ริหาร (DA) ซ่ึงมาจากรายการคงคา้งทั้งหมด (TA) หักกบัประมาณรายการคงคา้งท่ีไม่อยู่ในดุลยพินิจ

ของผูบ้ริหาร (NDA) ตามแบบจาํลอง Modified Jones (1995) ดงัน้ี 
 

  TAt/At-1 = α1*(1/At-1) +α2*(∆REVt/At-1 – ∆ARt/At-1) + α3*(PPEt/At-1) + εt 
 

     และค่าประมาณการตกแต่งกาํไรผ่านการใชดุ้ลยพินิจโดยการสร้างรายการทางธุรกิจไดจ้ากค่าประมาณกระแส

เงินสดท่ีเกินระดบัปกติ (R_CFO) ค่าประมาณตน้ทุนการผลิตท่ีเกินระดบัปกติ (R_PROD) และค่าประมาณค่าใชจ่้าย

ท่ีอยู่ในดุลยพินิจของผู ้บริหารท่ีเกินระดับปกติ (R_DISEXP) ซ่ึงมาจากรายการท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual) หักด้วย

ค่าประมาณรายการท่ีระดบัปกติ (Normal) ตามแบบจาํลอง Roychowdhury (2006) ดงัน้ี 
 

  CFOt/At-1 = α1*(1/At-1) + α2*(St/At-1) + α3*(∆St/At-1) + εt 
 

  PRODt/At-1 = β1*(1/At-1) +β2*(St/At-1) + β3*(∆St/At-1) + β4*(∆St-1/At-1) + εt 
 

  DISEXPt/At-1 = γ1*(1/At-1) + γ2*(St-1/At-1) + εt 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในงบการเงินมาแทนค่าเพ่ือหาค่าประมาณรายการคงค้างท่ีอยู่ในดุลยพินิจของ

ผูบ้ริหาร (DA) จากการใชแ้บบจาํลอง Modified Jones (1995) และผลรวมของค่าประมาณการตกแต่งกาํไรผ่านการ

ใชดุ้ลยพินิจโดยการสร้างรายการทางธุรกิจ (RM_PROXY) จากการใชแ้บบจาํลอง Roychowdhury (2006) ดว้ยวิธีการ

ประมาณค่าแบบกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (OLS Regression) จะสามารถแสดงค่าเฉล่ียการตกแต่งกาํไรไดต้ามภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3  กราฟแสดงค่าเฉล่ียการตกแต่งกาํไร 
 

     จากภาพท่ี 3 แสดงใหถึ้งค่าเฉล่ียการตกแต่งกาํไรผา่นการใชดุ้ลยพินิจทั้งเกณฑค์งคา้ง (DA) และการสร้างรายการ

ทางธุรกิจ (RM_PROXY) ของบริษทัในกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 73 บริษทั ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2558 พบวา่ ในปี 

พ.ศ. 2549 ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้รับปรุงหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลท่ีดีให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ขององค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD) ปี ค.ศ. 2004 ท่ีมีการนาํกฎหมาย Sarbanes-

Oxley Act มาปรับใช ้มีผลทาํใหบ้ริษทัในกลุ่มตวัอย่างเลือกท่ีใชก้ารตกแต่งกาํไรผา่นการใชดุ้ลยพินิจโดยการสร้าง

รายการทางธุรกิจมากกว่าการใชเ้กณฑค์งคา้ง ซ่ึงจะสอดคลอ้งผลการวิจยัของ Graham et al. (2005) และ Cohen et 

al. (2008) และในปี พ.ศ. 2551 ท่ีปัญหาจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองมีความรุนแรงท่ีเพ่ิมมากข้ึน และทาํใหบ้ริษทั

ส่วนใหญ่มีผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงทาํใหก้ารตกแต่งกาํไรผา่นการใชดุ้ลยพินิจโดยเกณฑค์งคา้ง

เพ่ิมสูงข้ึนแต่การสร้างรายการทางธุรกิจในภาพรวมกบัลดลง ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากการตกแต่งกาํไรผ่านการใชดุ้ลย

พินิจโดยการสร้างรายการทางธุรกิจจะทาํให้ผลการดาํเนินงานในอนาคตลดลง บริษทัในกลุ่มตวัอย่างจึงเลือกการ

ตกแต่งกาํไรผา่นการใชดุ้ลยพินิจโดยเกณฑค์งคา้งมากกวา่ตามผลการวิจยัของพิมพช์นก เกตุสุวรรณ์ (2554) และใน

ปี พ.ศ. 2554 บริษทัในกลุ่มตวัอย่างเลือกท่ีจะลดการตกแต่งกาํไรผ่านการใชดุ้ลยพินิจทั้งเกณฑค์งคา้งและการสร้าง

รายการทางธุรกิจ อาจเป็นผลมาจากการท่ีในปีต่อไปบริษทัจะไดรั้บประโยชน์จากการปรับเปล่ียนอตัราภาษีเงินได้

นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 หรืออาจเป็นผลมาจากการเกิดอุทกภยัคร้ังใหญ่ และในปี พ.ศ. 2557 ท่ีเกิด

การรัฐประหารทาํใหบ้ริษทัในกลุ่มตวัอย่างเลือกท่ีใชก้ารตกแต่งกาํไรผ่านการใชดุ้ลยพินิจโดยการสร้างรายการทาง

ธุรกิจมากกว่าการใชเ้กณฑค์งคา้ง อาจเน่ืองมาจากการท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปรับปรุงหลกัเกณฑก์าร

กาํกบัดูแลท่ีดีอีกคร้ังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุตามแบบจาํลอง 
 

 
หมายเหตุ: *** ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01, ** ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05, * ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.10 
 
     จากตารางท่ี 1 เป็นการทดสอบหาความสัมพนัธ์หลายตวัแปรดว้ยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุโดยวิธีการ

ประมาณค่าแบบกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดของกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 73 บริษทั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึง พ.ศ. 2558 ซ่ึงไดมี้การ

ทดสอบค่าสหสัมพนัธ์โดยใช ้Correlation Matrix แลว้ ไม่พบว่ามีตวัแปรใดท่ีมีค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างกนัเกินกว่า 

0.8 และผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุตามแบบจาํลอง พบว่า ในช่วงท่ีเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองมี

ความสัมพนัธ์กบัการตกแต่งกาํไรผา่นการใชดุ้ลยพินิจโดยเกณฑค์งคา้งและการสร้างรายการทางธุรกิจโดยพิจารณา

ท่ีมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 และ 0.05 รวมทั้งพบความสัมพนัธ์ระหว่างการตกแต่งกาํไรผ่านการใชดุ้ลยพินิจ

โดยเกณฑ์คงคา้งกบัขนาดของบริษทั การเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์อตัราส่วนของ

หน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม และประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมบางประเภทท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.01 และ

พบความสัมพนัธ์ระหว่างการตกแต่งกาํไรผ่านการใช้ดุลยพินิจโดยการสร้างรายการทางธุรกิจกบัอตัราส่วนของ

หน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม และประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมบางประเภทท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยผลการ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรควบคุมสามารถนาํมาอธิบายความผนัแปรของการตกแต่งกาํไร

ผ่านการใชดุ้ลยพินิจโดยเกณฑค์งคา้งท่ีร้อยละ 12.45 และ 19.19 ตามลาํดบั (Adjusted R2 = 0.1245, 0.1919) และ

นาํมาอธิบายความผนัแปรของการตกแต่งกาํไรผ่านการใชดุ้ลยพินิจโดยการสร้างรายการทางธุรกิจท่ีร้อยละ 8.32, 

13.18, 10.59 และ 2.68 ตามลาํดบั (Adjusted R2 = 0.0832, 0.1318, 0.1059, 0.0268) 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
     การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการตกแต่งกาํไรผ่านการใชดุ้ลยพินิจทั้งเกณฑค์งคา้งและการสร้างรายการ

ทางธุรกิจในช่วงท่ีมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดข้ึน โดยวดัการตกแต่งกําไรตามแบบจําลอง Modified Jones (1995) และ

แบบจาํลอง Roychowdhury (2006) ตามลาํดบั และหาความสัมพนัธ์ดว้ยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ โดยมี

กลุ่มตวัอย่างเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีขอ้มูลครบถว้นระหว่างปี พ.ศ. 2546 

ถึงปี พ.ศ. 2558 จาํนวน 73 บริษทั พบว่า ช่วงท่ีเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสาํคญักบัการ

ตกแต่งกาํไรทั้งเกณฑค์งคา้งและการสร้างรายการทางธุรกิจ และผูบ้ริหารเลือกการตกแต่งกาํไรผ่านการใชดุ้ลยพินิจ

โดยการสร้างรายการทางธุรกิจมากกว่าการใชเ้กณฑค์งคา้ง จึงแสดงใหเ้ห็นว่า เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อผล

การดาํเนินงานของบริษทัใหไ้ม่เป็นไปตามเป้าหมายจะมีผลทาํใหผู้บ้ริหารเลือกท่ีจะทาํการตกแต่งกาํไรในรูปแบบท่ี

แตกต่างกนัตามแต่ละเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Graham et al. (2005), Cohen et al. (2008), 

Habib et al. (2013), Filip and Raffournier (2014) และ Costa et al. (2016) 

Coefficient Std. Error Coefficient Std. Error Coefficient Std. Error Coefficient Std. Error Coefficient Std. Error Coefficient Std. Error

C -0.1897*** 0.0616 0.2524*** 0.0494 0.1918*** 0.0547 -0.2388*** 0.0640 0.0283 0.0409 -0.0188 0.0452

POL 0.0302*** 0.0110 -0.0205** 0.0088 -0.0135 0.0097 0.0244** 0.0114 0.0094 0.0073 0.0204** 0.0081

SIZE 0.0107*** 0.0038 -0.0103*** 0.0031 -0.0060* 0.0034 0.0062 0.0040 -0.0009 0.0025 -0.0007 0.0028

∆ROA 0.4176*** 0.0390 0.2940*** 0.0312 0.0285 0.0346 -0.0066 0.0405 -0.0124 0.0259 0.0095 0.0286

LEV -0.0194 0.0165 0.0907*** 0.0132 -0.0695*** 0.0146 0.1159*** 0.0171 0.0019 0.0110 0.0482*** 0.0121

AGRO 0.0084 0.0201 -0.0340** 0.0161 -0.0317* 0.0178 -0.0002 0.0209 0.0392*** 0.0133 0.0073 0.0148

CONSUMP 0.0284 0.0291 -0.0631*** 0.0234 -0.0475* 0.0259 -0.0346 0.0303 0.0966*** 0.0194 0.0145 0.0214

INDUS 0.0170 0.0188 -0.0237 0.015 -0.0042 0.0166 0.0773*** 0.0195 -0.0522*** 0.0125 0.0209 0.0138

PROPCON 0.0315 0.0204 0.0007 0.0164 -0.0176 0.0181 0.0032 0.0212 -0.0168 0.0136 -0.0313** 0.0150

RESOURC 0.0161 0.0223 -0.0218 0.0178 -0.0201 0.0198 0.0363 0.0231 -0.0339** 0.0148 -0.0177 0.0164

SERVICE -0.0196 0.0163 -0.0554*** 0.0131 0.0544*** 0.0145 -0.0624*** 0.0169 0.0243** 0.0108 0.0162 0.0120

RM_PROXY

Adjusted R
2
 = 0.1245 Adjusted R

2
 = 0.1919 Adjusted R

2
 = 0.0832 Adjusted R

2
 = 0.1318 Adjusted R

2
 = 0.1059 Adjusted R

2
 = 0.0268

ตัวแปร
DA ABS_DA R_CFO R_PROD R_DISEXP
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การศึกษาปัจจยัที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษทั 

ในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

Factors affecting the stock price of companies  

in the property development  groups 

                                                              พรพรรณ  เจริญศิลป์1 และ วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร2 

                                                                    Pornpan Charoensin and Wanrapee Banchuenvijit 

บทคัดย่อ 

     การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในหมวดพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์การศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือน โดยช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 

พ.ศ 2554 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์ดว้ยสมการถดถอยเชิงซ้อน 

ด้วยวิธีการกําลังสองน้อยท่ีสุด ณ  ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคา

หลกัทรัพยข์องบริษทัในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ไดอ้ย่างมีนยัสาํคญั คือตวัแปรอิสระ ดชันีความเช่ือมัน่ทาง

ธุรกิจ(BSI) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล(BYI) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง(CMI) การใชม้าตรการลดหย่อนทาง

ภาษีและค่าธรรมเนียมของกระทรวงการคลงั(DUMMY) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่ารสหรัฐอเมริกา (EX) 

และดชันีราคาหุน้หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์(PROP)  

Abstract 

     The objective of  study is to examine “Factors affecting the stock price of companies in the property 

development groups” Monthly data, from July 2011 to June 2016, a total of 60 samples are analyzed. Multiple 

linear regressions with Ordinary Least Squares (OLS) are used to analyze at the significant statistic level 0.05. 

The results show that the Business sentiment index(BSI),Government bond yields(BYI), the construction price 

index(CMI),Tax Reduction (DUMMY),  Exchange Rate(EX), Property Price Index (PROP) have relationship 

with stock price of companies in the property development groups 
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1. บทนํา 
 
     ทางเลือกในการลงทุนมีอยู่ดว้ยกนัหลากหลายรูปแบบ แต่ปัจจุบนัจากปัจจยัดา้นเศรษฐกิจส่งผลใหอ้ตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากลดตํ่าลงจึงทาํให้นกัลงหรือผูมี้เงินออมให้ความสนใจรูปแบบการลงทุนอ่ืนๆท่ีเสนอผลตอบแทนท่ีดีกว่า

ดอกเบ้ียเงินฝาก เช่น การลงทุนใตลาดเงิน หุ้นกู ้และตลาดทุน โดยการลงทุนโดยตรงหรือผ่านทางกองทุนใน

รูปแบบต่างๆข้ึนอยู่กบัการยอมรับความเส่ียงของนกัลงทุน  การลงทุนในหุน้สามญัหรือตลาดทุนเป็นอีกทางเลือก

หน่ึงของนักลงทุน ท่ีให้ผลตอบแทนสูงและในปัจจุบันก็มีผู ้ลงทุนเป็นจํานวนมาก ในประเทศไทยมีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีดูแลตลาดทุน และหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บบความนิยมจะเป็นหลกัทรัพยใ์นตลาด SET จะ

มีอยูท่ ั้งหมด 8 กลุ่มอุตสาหกรรมแบ่งเป็น 28 หมวดธุรกิจ 

     ประเทศไทยมีการกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศในดา้นต่างๆ และนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย ์

เป็นนโยบายท่ีมกัจะถูกนาํมาใชใ้นปัจจุบนั  เน่ืองจากการกระตุน้เศรษฐกิจผา่นทางภาคอสังหาริมทรัพย ์จะสามารถ

สร้างผลทวีคูณสูงจากการประกอบธุรกิจและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย  ์ซ่ึง

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยค์รอบคลุมถึงกลุ่มย่อยๆไดแ้ก่ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจบา้นจดัสรร กลุ่ม

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และกองทุนอสังหาริมทรัพย ์ดงันั้นจะเห็นไดว้่าหากภาวะเศรษฐกิจอสงัหาริมทรัพยเ์ติบโตก็

จะทาํให้เกิดการใช้จ่ายเงินของประชาชน และการหมุนเวียนเปล่ียนมือของเงินต่อๆไปจนสามารถขับเคล่ือน

เศรษฐกิจของประเทศได ้ปัจจยัท่ีทาํให้การลงทุนในอสังหาริมทรัพยน่์าสนใจกว่าสินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ มาจาก

ปัจจยัหลกัๆท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ การขยายตวัของเมืองท่ีมีแนวโนม้มากข้ึน รัฐบาลมีแผนลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ 

เช่น โครงการรถไฟฟ้า และการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปริมาณท่ีดินท่ีมีจาํนวนจาํกดัหรือคงท่ี ทาํใหร้าคาท่ีดินใน

ระยะยาวมีโอกาสปรับตวัเพ่ิมข้ึน ทาํใหห้ลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นอีกกลุ่มท่ีมีความน่าสนใจ  

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 
 
     ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ในคร้ังน้ีได้

ทาํการค้นควา้ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนํามาประกอบการสร้างเคร่ืองมือการวิจัย และเพ่ือ

ประกอบการตดัสินใจและใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้โดยมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง   

     ทฤษฎีการเลือกถือสินทรัพย ์หมายถึง ทรัพยสิ์นท่ีมีลกัษณะเป็นคลงัสะสมความมัง่คัง่ บุคคลจะสะสมสินทรัพย์

เหล่าน้ีไว ้เพ่ือแสดงออกซ่ึงความมัง่คัง่ รํ่ ารวย ไดแ้ก่ พนับตัร หุน้ ท่ีดิน เคร่ืองจกัร รูปภาพ-งานศิลป์ เป็นตน้ (เพลิน

พิศ สัตยส์งวน, 2554) นกัลงทุนหรือผูมี้เงินออมจะตอ้งเขา้ใจดีถึงบทบาทของอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

สินทรัพยต่์อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินทรัพย ์

     ทฤษฎีการลงทุน หมายถึง การซ้ืออสังหาริมทรัพยห์รือหลกัทรัพยข์องบุคคลหรือสถาบนัซ่ึงใหผ้ลตอบแทนเป็น

สดัส่วนกบัความเส่ียงตลอดเวลาอนัยาวนาน (เพชรี ขุมทรัพย,์ 2524) แบ่งประเภทใหญ่ออกเป็น 3 ประเภท คือ การ

ลงทุนเพ่ือการบริโภค เป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้ประเภทคงทนถาวร เช่น รถยนต์รวมทั้ งการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์การลงทุนในธุรกิจ การซ้ือสินทรัพย ์เพ่ือประกอบธุรกิจหารายได ้โดยหวงัว่ารายไดท่ี้ไดน้ี้จะเพียง

พอท่ีจะชดเชยกบัความเส่ียงในการลงทุน การลงทุนในหลกัทรัพย ์การลงทุนตามความหมายทางการเงินหรือการ

ลงทุนในหลกัทรัพย ์ในรูปหลกัทรัพย ์เช่น ตราสาร หุน้ทุน หุน้กู ้และพนัธบตัร เป็นตน้ การลงทุนในลกัษณะน้ีเป็น
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การลงทุนทางออ้ม แตกต่างจากการลงทุนทางธุรกิจ ผูมี้เงิน เม่ือไม่ตอ้งการเป็นผูป้ระกอบธุรกิจเอง เน่ืองจากมีความ

เส่ียง การลงทุนจะใหผ้ลตอบแทนในรูปของส่วนต่างราคา และอตัราดอกเบ้ียหรือเงินปันผล  

    ทฤษฎีเก่ียวกบัอตัราผลตอบแทน ผลตอบแทนเป็นส่ิงท่ีนกัลงทุนนาํมาใชใ้นการพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการ ซ่ึงผลตอบแทนเป็นแรงจูงใจท่ีสาํคญัในกระบวนการลงทุน ดงันั้นในการวิเคราะห์

หลกัทรัพยน์กัลงทุนควรพิจารณาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (เพชรี ขมุทรัพย,์ 2544) โดยผลตอบแทนจากการ

ลงทุนประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 2 ส่วนคือ Yield รายไดห้รือกระแสเงินสดรับ ท่ีผูล้งทุนไดรั้บในช่วงระยะเวลาท่ี

ลงทุน และ Capital Gain (Loss) คือ เป็นการเปล่ียนแปลงของราคาของหลกัทรัพย ์หรือกล่าวไดว้่าเป็น กาํไร (หรือ

ขาดทุน) จากการขายหลกัทรัพยไ์ดใ้นราคาสูงข้ึน (หรือตํ่าลง) กว่าราคาซ้ือทั้งน้ีผลตอบแทนจากการลงทุนประเภท

ต่างๆ ผูล้งทุนจะนาํอตัราผลตอบแทนท่ีไดไ้ปเทียบกบัความเส่ียงท่ีตอ้งเผชิญ และเทียบกบัการลงทุนประเภทอ่ืนๆ 

    ทฤษฎีอัตราดอกเบ้ียของสํานักคลาสสิก บางคร้ังเรียกทฤษฎีน้ีว่า ทฤษฎีการออมการลงทุน (The Saving 

Investment theory) (วเรศ อุปปาติก, 2544) ซ่ึงกล่าวว่า อตัราดอกเบ้ียดุลยภาพถูกกาํหนดโดยอุปทานของเงินทุน 

ไดแ้ก่อุปทานของเงินออมในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัอตัราดอกเบ้ียโดยตรง เม่ืออตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน 

อุปทานของเงินออมจะมากข้ึน และถา้อตัราดอกเบ้ียลดลง อุปทานของเงินทุนก็จะลดลง อุปสงค์ของเงินลงทุนมี

ความสัมพนัธ์อย่างผกผนักบัอตัราดอกเบ้ีย ถา้อตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน ปริมาณความตอ้งการลงทุนจะลดลง และเม่ือ

อตัราดอกเบ้ียลดลง ปริมาณความตอ้งการลงทุนจะเพ่ิมข้ึน 

     ทฤษฏีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ คือตลาดท่ีราคาหลกัทรัพยท์ั้งหลายสะทอ้นข่าวสารขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพย์

นั้นอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้ งข้อมูลในอดีตปัจจุบัน จนถึงอนาคต(จิรัตน์ สังข์แก้ว, 2544) ซ่ึงปัจจัยตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพไดแ้ก่ ผูล้งทุนจาํนวนมาก ขอ้มูลเปิดเผย ถูกตอ้งรวดเร็ว แม่นยาํ ขอ้มูลเป็นอิสระต่อกนั  

    ทฤษฏี Arbitrage Pricing (APT) หมายถึง การทาํกาํไรโดยปราศจากความเส่ียงโดยการซ้ือหลกัทรัพย ์หน่ึงพร้อม

กบัขายหลกัทรัพย ์นั้นในราคาท่ีต่าง กันในตลาดสองตลาดด้วยมูลค่าการลงทุนเท่ากบัศูนย์ โอกาสในการทํา 

Arbitrage อาจเกิดข้ึนใน สถานการณ์ ซ่ึงกลุ่มหลกัทรัพยห์น่ึงใหผ้ลลพัธ์จากการลงทุนเท่ากบัอีกหลกัทรัพยห์น่ึงโดย

การลงทุนทั้งสองมีราคาแตกต่างกนั (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2548) 

     ดวงกมล วงศ์สายตา(2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลตอบแทนหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ ผลการศึกษาพบว่าท่ีระดบันยัสําคญัร้อยละ 95 ตวั

แปรท่ีมีผลกระทบต่อผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย  ์หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (MLR) และ

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจใน 3 เดือน(BSI 3 Month)มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียว ส่วนอตัราส่วนราคาตลาดต่อ

กาไรหุ้น (P/E) อุไรวรรณ ดว้งดี(2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ผล

การศึกษาพบว่าท่ีระดบันัยสําคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหุ้นของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา(EX)  โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม อาภรณ์ 

วงคค์าํ (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา่ท่ีระดบั

นยัสําคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหุ้น บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ อตัราเงินปัน

ผลตอบแทน (DVD) และอตัราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม จิ

รกฤต พฒันวิริย (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นสามญัของ บริษทับางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) ผล
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การศึกษาพบว่าท่ีระดบันัยสําคัญร้อยละ 95 ตัวแปรท่ีมีผลต่อราคาหุ้นสามญัของ บริษทับางกอกแลนด์ จาํกัด 

(มหาชน) ไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั สาธิรัตน์ ช่ืน

สมบติั(2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ผลการศึกษา

พบว่าท่ีระดบันยัสําคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ธนัญาทิพย ์สุข

เพ่ิม (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ไรมอนแลนด์ จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่าท่ีระดบั

นยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหุน้ บริษทั ไรมอนแลนด ์จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง 

(CMI)โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  และอัตราแลกเปล่ียน (EXUS) มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม และวราภรณ์ จามรสวสัด์ิ (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบ

ต่อดชันีหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าท่ีระดบั

นยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อดชันีหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันีความ

เช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ และดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิต 

 

3.วธีิการศึกษา 
 

     การศึกษาคร้ังน้ีใช้ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ  โดยประชากรท่ีใช้

สําหรับการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  บริษัทท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดพัฒ นา

อสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 5 บริษทั โดยทาํการคดัเลือกจากบริษทัหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ีมีมูลค่าตลาดสูงสุด 

5 อนัดบัแรกไดแ้ก่ บริษทัเซ็นทรัลพฒันาจาํกดั (มหาชน) บริษทัแลนดแ์อนด์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัพฤกษา 

จาํกดั (มหาชน) บริษทัศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) และบริษทับบางกอกแลนด์ จาํกดั (มหาชน) โดยปัจจยัท่ีศึกษา คือ 

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ(BSI) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล(BYI) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง(CMI) การใช้

มาตรการลดหย่อนทางภาษีและค่าธรรมเนียมของกระทรวงการคลงั(DUMMY) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอล

ล่าร์สหรัฐอเมริกา (EX) อตัราเงินเฟ้อ(IR) ดชันีราคาหุน้หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(PROP) ดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพย ์(SET) โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ 2554 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 เป็น

จาํนวน 60 เดือน  ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลองการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพ่ือใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผล

ต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพยไ์ดด้งัน้ี 

     ขั้นท่ี 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตวัแปรต่างๆ ตรวจสอบขอ้มูล ก่อนนาํไปวิเคราะห์ โดยการคดัเลือก

ตวัอยา่ง ท่ีสามารถใชวิ้เคราะห์ได ้โดยตวัอยา่งท่ีจะวิเคราะห์ตอ้งมีตวัแปรท่ีครบถว้นสมบูรณ์ 

     ขั้นท่ี 2. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  ทดสอบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

(Multicollinearity) ดว้ยการวดัค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pairwise Correlations) ของตวัแปรอิสระทั้งหมด 

     ขั้นท่ี 3. กาํหนดแบบจาลองความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ กบัตวัแปรตาม ประกอบดว้ย  

1.บริษทัเซ็นทรัลพฒันาจาํกดั (มหาชน) หรือ “CPN” แสดงความสมัพนัธ์ของสมการไดด้งัน้ี 
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       CPN = a + b1BSI + b2BYI + b3CMI+ b4DUMMY+b5EX+ b6IR +b7PROP+b8SET  

2.บริษทัแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) หรือ “LH” แสดงความสมัพนัธ์ของสมการไดด้งัน้ี 

       LH = a + b1BSI + b2BYI + b3CMI+ b4DUMMY+b5EX+ b6IR +b7PROP+b8SET  

3.บริษทัพฤกษา โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) หรือ “PS” แสดงความสมัพนัธ์ของสมการไดด้งัน้ี 

       PS =  a + b1BSI + b2BYI + b3CMI+ b4DUMMY+b5EX+ b6IR +b7PROP+b8SET 

4.บริษทัศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) หรือ “SPALI” แสดงความสมัพนัธ์ของสมการไดด้งัน้ี 

     SPALI = a + b1BSI + b2BYI + b3CMI+ b4DUMMY+b5EX+ b6IR +b7PROP+b8SET 

5.บริษทับางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) หรือ “BLAND”แสดงความสมัพนัธ์ของสมการไดด้งัน้ี 

      BLAND= a + b1BSI + b2BYI + b3CMI+ b4DUMMY+b5EX+ b6IR +b7PROP+b8SET 

     ขั้นท่ี  4. กําหนดสมมติฐานในการทดลองและทําการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร สมมติฐาน 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 

       H0: ตวัแปรอิสระใด ๆ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

       H1: ตวัแปรอิสระอย่างนอ้ย 1 ตวัมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

     ขั้นท่ี 5. ทดสอบ Heteroscedasticity เพ่ือหาปัญหาความไม่คงท่ีของค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน 

(Error/Residuals) โดยการทดสอบของ White อยู่ภายใตข้อ้สมมติฐานว่า ความไม่คงท่ีของค่าความแปรปรวนของ

ค่าความคลาดเคล่ือน เกิดจากตัวแปรภายในของแบบจาํลองถดถอยและมีรูปแบบความสัมพันธ์ในรูปของ 

Auxilliary Regression โดยกาํหนดสมมติฐานภายใตก้ารทดสอบ ดงัน้ี  

       H0 : Homoscedasticity  

       Ha : Heteroscedasticity  

     ขั้นท่ี 6. ทดสอบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างค่าความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) ความสัมพนัธ์ของ

ความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนเม่ือมีความสัมพนัธ์ระหว่าง Ɛi กบั Ɛj ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัขอ้สมมติฐานท่ีกาํหนดให้ค่า

ความคลาดเคล่ือนในแบบจาํลองถดถอยตวัใดๆ จะตอ้งไม่มีความสมัพนัธ์กบัค่าความคลาดเคล่ือนตวัอ่ืนๆ  

     ขั้นท่ี 7. วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระบ่งช้ีอิทธิพลของตวัแปรตาม โดยค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย 

(Regression Coefficient) เม่ือตวัแปรอิสระนั้น ๆ เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย ในขณะท่ีตวัอ่ืน ๆ คงท่ี  

     ขั้นท่ี 8 ประเมินระดบัความสมัพนัธ์ ของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม แบ่งตามสมมติฐานท่ีกาหนดไวโ้ดย

ใชค่้าสมัประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R2 หรือ R Square)  
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กรอบแนวคิดงานวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

4. ผลการศึกษา 

 
ตารางท่ี 1. แสดงผลการศึกษา 
 

ตวัแปร         สมมตฐิาน             CPN                 LH                  PSH                SPALI                  BLAND 

β                                             208.0707          9.9235              7.7696            -74.0734                -4.1713 

BSI                   +                     0.4005              0.0058             0.1496**          0.1071**             -0.0088** 

BYI                   -                     0.1005              0.9410***      -2.0121             -4.0069***            0.0430 

CMI                  -                    -0.8218             -0.0673           -0.0884              0.7081**               0.0197 

DUMMY         +                    14.0024**         0.4783***     -1.6168               0.2307                  -0.0062  

EX                    -                     -4.2418**         -0.1148**        0.1811               0.1551                 0.0499*** 

PROP              +                     0.2239***         0.0303***      0.0806***          0.0321***           0.0072*** 

 

R-squared                              0.6089              0.9298             0.8194                0.7389                 0.9546 

Adjusted R-squared              0.5647              0.9218             0.7990               0.7093                 0.9495 

F-statistic                    13.7568            117.0337         40.0995             24.9983               186.1306 

      

ตวัแปรอสิระ 

1.ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ(BSI)     

2.อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล(BYI)  

3.ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง(CMI)  

4.การใชม้าตรการลดหยอ่นทางภาษีและ

ค่าธรรมเนียมของกระทรวงการคลงั(DUMMY)   

5.อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา (EX)  

6.อตัราเงินเฟ้อ(IR)  

7.ดชันีราคาหุน้หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

(PROP) 

8.ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์(SET) 

 

ตวัแปรตาม 

ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัใน

หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

1.บริษทัเซ็นทรัลพฒันาจาํกดั 

(มหาชน) 

2.บริษทัแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั 

(มหาชน) 

3.บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จาํกดั 

(มหาชน)  

4.บริษทัศุภาลยั จาํกดั(มหาชน) 

5.บริษทับางกอกแลนด ์จาํกดั 

(มหาชน) 
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บริษทัเซ็นทรัลพฒันาจาํกดั (มหาชน) พบว่ามีตวัแปรอิสระ ท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัเซ็นทรัล

พฒันาจาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยมีตวัแปรอิสระจาํนวน 3 ตวั ประกอบตวั 

มาตรการลดหย่อนทางภาษีและค่าธรรมเนียมของกระทรวงการคลงั (DUMMY) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ       

ดอลล่าร์สหรัฐ(EX) ดชันีราคาหุน้หมวดพฒันาอสงัหา (PROP)  

     บริษทัแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) พบวา่มีตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ 

จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยมีตวัแปรอิสระจาํนวน 4 ตวั ประกอบตวั อตัรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล (BYI)  มาตรการลดหย่อนทางภาษีและค่าธรรมเนียมของกระทรวงการคลงั (DUMMY) 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ(EX) ดชันีราคาหุน้หมวดพฒันาอสงัหา (PROP)  

      บริษทัพฤกษา โฮลด้ิง จาํกัด (มหาชน)  พบว่ามีตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัพฤกษา        

โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยมีตวัแปรอิสระจาํนวน 2 ตวั ประกอบ

ตวัแปร ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ(BSI)  ดชันีราคาหุน้หมวดพฒันาอสงัหา (PROP) 

       บริษทัศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) พบว่ามีตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั บริษทัศุภาลยั จาํกดั 

(มหาชน) อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยมีตวัแปรอิสระจาํนวน 4 ตวั ประกอบตวัแปร ดชันี

ความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ(BSI) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล (BYI) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันีราคาหุน้

หมวดพฒันาอสงัหา (PROP)  

     บริษทับางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) พบวา่มีตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทับางกอกแลนด ์

จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยมีตวัแปรอิสระจาํนวน 3 ตวั ประกอบตวัแปร ดชันี

ความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ(BSI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ(EX)ดชันีราคาหุน้หมวดพฒันาอสังหา (PROP)  

 

5.สรุปผลและอภิปรายผล 
 

      จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ โดยการใช้

ขอ้มูลอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 เป็นจาํนวน 60 พบวา่มีตวัแปรอิสระ

ท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในหมวดอสังหาริมทรัพย ์อย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ืมัน่

ร้อยละ 95 ประกอบดว้ย ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล (BYI) ดชันีราคา

วสัดุก่อสร้าง (CMI) มาตรการลดหย่อนทางภาษีและค่าธรรมเนียมของกระทรวงการคลัง (DUMMY) อัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ(EX)ดชันีราคาหุ้นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(PROP) ซ่ึงตวัแปรอิสระ

ทั้งหมดสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

     1. ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) ผลจากการศึกษาพบวา่ ตวัแปรดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ เป็นปัจจยัท่ีมีผล

ต่อบริษทัพฤกษา โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) บริษทัศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยใ์น

ทิศทางเดียวกนั เพราะดชันีความเช่ือมัน่ทางเป็นตวัแทนดา้นความเช่ือมัน่ในการลงทุนและเม่ือมองถึงการลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์หากดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจสูงข้ึน นกัลงทุนจะมีความเช่ือมัน่ในธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจเหมาะ

แก่การลงทุน ก็จะส่งผลทาํใหร้าคาหุน้ของบริษทัในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยสู์งข้ึนดว้ย จึงมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานศึกษาของ ดวงกมล วงศ์สายตา (2557) และวราภรณ์ จามรสวสัด์ิ (2555)           

ท่ีพบว่าดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ ท่ี เพ่ิมข้ึนหรือลดลง มีผลทําให้ผลตอบแทนหลักทรัพย์ หมวดพัฒนา

อสงัหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ิมข้ึนหรือลดลงตาม 
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     2. อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล (BYI) ผลจากการศึกษาพบว่า ตวัแปรอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล

(BYI) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ บริษทัแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์ในทิศทาง

เดียวกนั และบริษทัศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลพัทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม เพราะว่าถา้

เม่ือใดถา้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าอตัราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล นักลงทุนก็จะขาย

พนัธบตัรรัฐบาล และหันไปลงทุนในตลาดหุ้นแทน ก็จะส่งผลทาํให้ราคาหุ้นสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีอตัรา

ดอกเบ้ียของสาํนกัคลาสสิก อตัราดอกเบ้ียดุลยภาพถูกกาํหนดโดยอุปทานของเงินทุน ไดแ้ก่อุปทานของเงินออมใน

ระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัอตัราดอกเบ้ียโดยตรง ถา้อตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน ปริมาณความตอ้งการลงทุนจะ

ลดลง และเม่ืออตัราดอกเบ้ียลดลง ปริมาณความตอ้งการลงทุนจะเพ่ิมข้ึน 

     3. ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ผลจากการศึกษาพบว่า ตวัแปรดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ 

บริษทัศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) มีความสมัพนัธ์ ในทิศทางเดียวกนั เน่ืองจาก บริษทั ฯ มีมาตรการในการควบคุมและ

ลดความเส่ียงอนัเกิดจากความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้างอย่างรัดกุม โดยบริษทัฯจะบริหารตน้ทุนการก่อสร้าง

ตั้งแต่ช่วงการออกแบบตลอดจนไดท้าํสัญญาจา้งเหมาทั้งค่าแรงและค่าวสัดุก่อสร้างกบัผูรั้บเหมา พร้อมกบัจะติดตามการ

เคล่ือนไหวของราคาและประมาณราคาไวล่้วงหนา้ ซ่ึงหากจาํเป็นก็จะสั่งซ้ือไวล่้วงหนา้โดยจะจดัซ้ือคราวละมากๆทาํให้

สามารถต่อรองราคาและควบคุมตน้ทุนค่าก่อสร้างได้ และยงัไดมี้การศึกษาทางเลือกในการใช้วสัดุแต่ละประเภทท่ี

ทดแทนกนัได ้รวมไปถึงการพฒันาปรับปรุง วิธีการผลิต ขนส่งวสัดุก่อสร้างร่วมกบัผูผ้ลิต เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน

ดา้นตน้ทุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานศึกษาของ ธนัญาทิพย ์สุขเพ่ิม (2556) และวราภรณ์ จามรสวสัด์ิ (2555) ท่ีพบว่าใน ดชันี

ราคาวสัดุก่อสร้างจะแสดงใหเ้ห็นถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ เม่ือมีนโยบายการสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานออกมา

จากภาครัฐนั้นเป็นการกระตุน้ การลงทุนเพ่ิมของกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละกลุ่มราคาวสัดุก่อสร้างส่งผลใหร้าคาหุ้นของ

บริษทัฯมีการปรับตวัสูงข้ึนและแสดงความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั  

     4. มาตรการลดหย่อนทางภาษีและค่าธรรมเนียมของกระทรวงการคลงั (DUMMY) ผลจากการศึกษาพบว่า  ตวัแปร

มาตรการลดหย่อนทางภาษีและค่าธรรมเนียมของกระทรวงการคลงัเป็นปัจจยัท่ีมีผลบริษทัเซ็นทรัลพัฒนาจาํกัด 

(มหาชน) และบริษทัแลนด์แอนด์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์ในทิศทางเดียวกนั เพราะ

นโยบายคืนภาษีบ้านหลังแรก เป็นประโยชน์ต่อบริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์  จํากัด(มหาชน) เพราะมีบ้านและ

คอนโดมิเนียมตามขอ้กาํหนดของนโยบายส่งผลทาํใหย้อดขายเพ่ิม และบริษทัเซ็นทรัลพฒันาจาํกดั(มหาชน) เน่ืองจาก

รูปแบบการประกอบธุรกิจไม่ไดเ้ป็นการคา้อสังหาริมทรัพย  ์แต่ในช่วงท่ีมีนโยบายบา้นหลงัแรก ปี พ.ศ 2554-2555

บริษทัฯไดมี้การเปิดใหบ้ริการศูนยใ์นช่วงนั้นหลายแห่ง รวมทั้งสามารถปรับเพ่ิมราคาค่าเช่าพ้ืนท่ีได ้8-9% จากค่าเฉล่ีย

ท่ี 5%โดยศูนยก์ารคา้ท่ีเปิดให้บริการยงัคงมียอดขายท่ีแข็งแกร่งและมีลูกคา้เช่าเต็มพ้ืนท่ี จากผลการกระตุน้เศรษฐกิจ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด การเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึงจะเป็นขอ้มูลสะทอ้น

ข่าวสารอย่างสมบูรณ์ หากการตดัสินใจซ้ือขายหุน้ของนกัลงทุนในตลาดตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการคาดคะเนดว้ยเหตุผล 

(Rational expectations) ราคาหุน้จะปรับตวัสูงข้ึนหรือลดลงอยา่งรวดเร็วเม่ือมีขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆเขา้มา 

     5. อตัราแลกปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ (EX) ผลจากการศึกษาพบว่า ตวัแปรอตัราแลกเปล่ียนเงินบาท

ต่อดอลล่าร์สหรัฐ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจาํกัด (มหาชน) บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จาํกัด 

(มหาชน)มีความสัมพนัธ์กบัราคาหหลกัทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม และบริษทับางกอกแลนด์ จาํกดั (มหาชน) มี

ความสมัพนัธ์กบัราคาหหลกัทรัพย ์ในทิศทางเดียวกนั เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีลดลงจะมีผลกระทบทาํใหค่้าเงิน
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บาทแข็งค่าข้ึน ทาํใหต้น้ทุนนาํเขา้วสัดุในการก่อสร้างลดลงรวมทั้ง ถา้กิจการนั้นๆกูย้ืมเงินจากต่างประเทศก็จะตอ้ง

ชาํระหน้ีลดลง เป็นการลดตน้ทุนใหก้บักิจการ ทาํให้กิจการมีกาํไรเพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่งผลในทางบวกแก่บริษทั และนกั

ลงทุนต่างชาติก็ตอ้งการลงทุนในประเทศท่ีค่าเงินสกุลทอ้งถ่ิน มีแนวโนม้ท่ีจะแข็งค่าอย่างต่อเน่ือง เพราะจะทาํให้

มูลค่าสินทรัพย ์เม่ือแลกกลบัมาเป็นเงินของประเทศตนเองจะมีมูลค่ามากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานศึกษาของ ศรุตา 

โภควรรณากร (2558) ธัญญ์นรี เศรษฐาพฤทธ์ิ (2556) อุไรวรรณ ดว้งดี (2556) อาภรณ์ วงค์คาํ (2556) และธันญา

ทิพย ์สุขเพ่ิม (2556) ท่ีพบว่าอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ มีผลต่อราคาหุน้ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่ง

มีนยัสาํคญัเพราะวา่ เม่ือค่าเงินบาทอ่อนลง ทาํใหน้กัลงทุนต่างชาติมองเห็นโอกาสในการทาํกาํไรจากส่วนต่างอตัรา

แลกเปล่ียนและหันมาลงทุน และบริษทับางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์กบัราคาหหลกัทรัพย ์ใน

ทิศทางเดียวกนั เน่ืองจากบริษทัฯมีนโยบายลดสัดส่วนการถือครองสกลุเงินตราต่างประเทศ รายการใดๆท่ีเก่ียวกบั

อตัราแลกเปล่ียนต่างประเทศจะถูกป้องกนัความเส่ียงไว ้  

     6. ดชันีราคาหุน้หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์(PROP) ผลจากการศึกษาพบว่า ตวัแปรดชันีราคาหุน้หมวดพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์เป็นปัจจยัท่ีมีผลบริษทัเซ็นทรัลพฒันาจาํกดั (มหาชน)บริษทัแลนด์แอนด์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)  

บริษทัศุภาลยั จาํกดั (มหาชน)บริษทัพฤกษา โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)  และบริษทับางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) มี

ความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์ในทิศทางเดียวกนั  เพราะว่าดชันีกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group Index) และ

ดัชนีหมวดธุรกิจ(Sectoral Index) เป็นดัชนีราคาหุ้นท่ีสะท้อนการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะ

พ้ืนฐาน โดยมีหลกัการคาํนวณเช่นเดียวกบั SET Index จะส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนท่ีเขา้มาลงทุน เป็น

แรงจูงใจทาํให้นกัลงทุนเขา้มาลงทุนมากข้ึน ทาํให้อุปสงค์ของหุ้นบริษทัฯสูงข้ึน ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษทัใน

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมสูงข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด แสดงให้เห็นว่า      

มูลค่าท่ีควรเป็นของหุ้นจะเท่ากบัราคาตลาดเสมอ การเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึงจะเป็นขอ้มูล

สะทอ้นข่าวสารอยา่งสมบูรณ์  

 

ข้อเสนอแนะ 
 

     ช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาคร้ังน้ี เป็นเพียงหน่ึงช่วงเวลา และอาจมีหลายปัจจยัอ่ืนท่ีมีความแต่งต่างในช่วงเวลาท่ี

ทาํการศึกษา เช่น การเมือง ภาวะเศรษฐกิจโลก ราคานํ้ามนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง และวิกฤติการเงินท่ีส่งผล

กระทบไปทั่วโลก จึงอาจจะเป็นปัจจยัท่ีอยู่นอกเหนือการศึกษาแต่กระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในหมวด

พฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรทาํการศึกษาซํ้ าในช่วงเวลาท่ี

เหตุการณ์ต่างๆอยู่ในภาวะปกติเพ่ือเป็นการยืนยนัผลการศึกษาของคร้ังน้ี และการเลือกตวัแปรท่ีจะนาํมาศึกษาควร

ทดสอบใหเ้กิดความมัน่ใจวา่สามารถใชเ้ป็นตวัแทนท่ีสะทอ้นถึงตวัแปรตามในทุกลกัษณะธุรกิจ หรือทาํการศึกษาแบบ

เจาะเฉพาะหมวดเช่น ธุรกิจบา้นจดัสรร ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรม และกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละ

ควรใช้ช่วงเวลาเก็บขอ้มูลให้ยาวข้ึนเพ่ือป้องกนัปัญหา Multicollinearity นักลงทุนทั่วไปจะใช้ทั้งการวิเคราะห์ดา้น

เทคนิคและการวิเคราะห์ดา้นพ้ืนฐานในการตดัสินใจท่ีจะลงทุนหรือไม่ลงทุน ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีใช้เพียงปัจจยัเพียง      

6 ตวัทดสอบ หรือเป็นการทดสอบในดา้นพ้ืนฐานเท่านั้น ไม่ไดท้าํการวิเคราะห์ไปถึงปัจจยัทางจิตวิทยาต่างๆท่ีส่งผล

ต่อนกัลงทุน โดยเฉพาะในช่วงท่ีตลาดมีความผนัผวนสูงมาก เพราะฉะนั้นการศึกษาคร้ังต่อไปควรนาํปัจจยัทางการ

เทคนิคมาใชเ้ป็นตวัแปรในการศึกษาดว้ยจึงจะทาํใหก้ารศึกษาสมบูรณ์ข้ึน 
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การแบ่งกลุ่มพนักงานของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวงจาํกดั (มหาชน) โรงงาน 1 

โดยใช้ปัจจยัแรงจูงใจในการทํางาน 

The cluster analysis on motivation factor of Nakornluang cement staff,        

factory No.1 

พรพรรณ   มณฉีาย1 และ  ฐิติกานท์  สัจจะบุตร2 

Pornpun  Maneechai and Thitikarn Satchabut 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานพนักงานของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวงจาํกดั 

(มหาชน) ศึกษาการแบ่งกลุ่มพนกังานของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวงจาํกดั (มหาชน)    พนกังานฝ่ายปฏิบติังาน

โรงงาน 1 โดยทาํการศึกษาดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล

ของผูต้อบแบบสอมถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน จากการศึกษาสามารถแบ่งกลุ่ม

พนักงานไดจ้าํนวน 3 กลุ่มโดยกลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มเน้นความสัมพนัธ์  บุคลากรในองค์กรของท่านมีความสามคัคี 

องค์กรของท่านมีบรรยากาศในการปฏิบัติงานท่ีเป็นมิตร กลุ่มท่ี  2 กลุ่มจริงจงั  ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย 

ปฏิบติังานไดท้นัภายในเวลาท่ีกาํหนดอย่างถูกตอ้ง กลุ่มท่ี 3 รักองคก์ร องคก์รของท่านมีช่ือเสียงไดรั้บการยอมรับ 

องคก์รของท่านมีบรรยากาศในการปฏิบติังานท่ีเป็นมิตร องคก์รของท่านมีบรรยากาศร่มร่ืน 

คาํสาํคัญ 1.การแบ่งกลุ่ม 2.ปัจจัยแรงจูงใจในการทาํงาน  

Abstract 

The main objective of this research is to study  motivation factor of Nakornluang cement staff,then to classify 

cluster of the operation staff selected from Nakornluang cement staff, factory No.1   

The data was collected ang separated to be 2 main parts as personal respondent information and  motivation 

factor . The resulf of classification is grouped as 3 clusters name (1) The group of staff emphasizes on personal 

relationship among working staff focusing on the organization harmony and working environment, (2) The group 

of staff emphasizes on corperate goals and on-time operation performance. ( 3)  Loyalty personal care of the 

company reputation and friendly working environment. 

Keyword : 1. Cluster  2. motivation factor 

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400  
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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1.ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การทาํงานร่วมกนัท่ีมีหลายฝ่ายเขา้มาเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการ

ปรับตวัใหเ้ขา้กบัองค์กร หัวหนา้หรือพนกังานดว้ยกนัเอง เพราะการเขา้ไปทาํงานการปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรม

ขององคก์ร การตอ้งมาใชชี้วิตการทาํงานดว้ยกนั น่าจะเป็นปัญหาอนัดบัแรกๆของพนกังานทุกคน เพราะอุปนิสัย

ของแต่ละคนนั้นแตกต่างกนั  การท่ีจะใหเ้กิดการยอมรับซ่ึงกนัและกนัตอ้งใชเ้วลาในการปรับตวั  ในส่วนของการ

ปฏิบติังานนั้น รายละเอียดของงานท่ีอาจจะเขา้ใจไม่ตรงกนั  ความขดัแยง้ทางความคิดท่ีจะส่งผลกระทบทั้งงานและ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ทั้งงานในฝ่ายของตนเองและการประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ ระบบอาวโุสกส่็งผลใหเ้กิด

ปัญหาพนกังานท่ีอายุต่างกนั ความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกนัจะส่งผลให้เกิดความไม่พอใจกนัทั้งสองฝ่าย ปัญหาท่ีเกิด

ข้ึนกบับุคลากรในองค์กรเป็นปัญหาท่ีสําคัญท่ีตอ้งการไดรั้บการแกไ้ข การทาํงานตอ้งขับเคล่ือนโดยบุคลากร          

ถา้บุคลากรไม่ช่วยกนัทาํตามเป้าหมายขององคก์ร วตัถุประสงคข์ององคก์รยอ่มไม่ประสบความสาํเร็จ   

การวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาปัจจัยจูงใจของพนักงานของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงจํากัด (มหาชน)  

พนกังานฝ่ายปฏิบติังานในโรงงาน1 เพราะการทาํงานภายในบริษทัท่ีมีพนกังานจาํนวนมาก หลากหลายตาํแหน่ง 

การทาํงานอาจมีขอ้บกพร่องบา้งเพราะบุคลากรท่ีแตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็นเร่ืองเพศ อาย ุหรือตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน 

พนกังานบางคนอาจทาํงานตามหนา้ท่ีโดยท่ีขาดเป้าหมายท่ีชดัเจน ขาดแรงจูงใจ กระตุน้ท่ีจะทาํงานให้สาํเร็จ ใน

การจดัการพนกังานจาํนวนมาก ฝ่ายบุคคลจึงตอ้งทาํการสาํรวจหาปัจจยัจูงใจท่ีจะช่วยจูงใจใหพ้นกังานทาํงานอยา่ง

มีความสุข จึงทาํการแบ่งกลุ่มเพ่ือศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีจะส่งผลให้พนกังานปฏิบติังานอย่างมีความสุข มีความพอใจ

และมุ่งเนน้ทาํใหผ้ลงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัจะนาํไปพฒันาหาความเหมาะสมท่ีจะ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของพนกังาน 

 

2.การทบทวนวรรณกรรม 

งานวิจยัน้ีทฤษฎีสองปัจจยัเฮอร์ซเบอร์ก (อา้งในสมยศ นาวีการ, 2545: 376 - 377) การเกิดแรงจูงใจเป็น

ปรากฎการณ์สองปัจจยั กล่าวคือ ปัจจยัแรกเรียกว่า ปัจจัยสุขลกัษณะ เป็นปัจจัยภายนอกเป็นรูปธรรม ได้แก่ 

นโยบายองคก์าร ความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและหัวหนา้งาน สภาพการทาํงาน เงินเดือน สถานภาพ และ

ความมั่นคงในการทํางาน  ซ่ึงถ้าเป็นปัจจัยน้ีไม่รับการตอบสนองจะเกิดความไม่พึงพอใจ แต่ถ้าได้รับการ

ตอบสนองก็จะไม่ถึงกบัเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน จะเกิดความรู้สึกเพียงแค่ปราศจากความไม่พึงพอใจ ส่วน

ปัจจยัท่ีสอง คือ ปัจจยัจูงใจ เป็นปัจจยัภายในหรือมีลกัษณะเป็นนามธรรม ไดแ้ก่ การประสบความสาํเร็จ การไดรั้บ

การยอมรับ  ยกยอ่ง ความกา้วหนา้ในการทาํงาน ความอิสระในการทาํงาน และความรับผิดชอบของงาน ปัจจยัจูงใจ

น้ีหากไดรั้บการตอบสนองจะเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน ในทางกลบักนัถึงแมไ้ม่ไดรั้บการตอบสนอง หรือ

ขาดปัจจยัน้ีกจ็ะทาํใหป้ราศจากความพึงพอใจมากกวา่จะเกิดความไม่พึงพอใจในการทาํงาน 

ทฤษฎีน้ีได้มีการพัฒ นาโดย   เฮอร์เบิ ร์ก   ในปี ค.ศ.1950-1959  และในช่วงแรกของปี  ค.ศ.1960-

1969  ทฤษฎี  2 ปัจจยัประกอบดว้ย 1.ปัจจยัจูงใจหรือจูงใจ  2.ปัจจยัการธาํรงรักษาหรือปัจจยัสุขอนามยั 

Herzberg ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยั ท่ีมีผลต่อการทาํงานของบุคคลกรในองคก์ร โดยศึกษาถึงทรรศนะคติของ

บุคคลท่ีมีต่อการทาํงานเพ่ือหาทางท่ีจะลดความไม่พอใจในการทาํงานเพ่ือท่ีทาํใหค้นงานมีความรู้สึกท่ีดีในการท่ีจะ

พยายามเสริมสร้างผลผลิตของงานใหม้ากข้ึน   เขาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่องานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชีคร้ังท่ี  5                                                                   1061 

 

1.ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) 

เป็นปัจจัยกระตุ้นให้คนทํางาน โดยเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ท่ีดีท่ีจะเกิดข้ึนกับพนักงาน อนัจะทําให้

พนกังานมีความพึงพอใจเก่ียวกบักบังานท่ีทาํ ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดแรงจูงใจใหค้นทาํงานอยา่งมีความสุขและมีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรคปั์จจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก ซ่ึงถือวา่เป็น  “ปัจจยัภายใน (Intrinsic) ” 

         ปัจจยัจูงใจ (Motivational Factors)  ไดแ้ก่    

- ความกา้วหนา้ส่วนตวั หมายถึง ไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งสูงข้ึนของบุคคลในองคก์าร การมีโอกาสไดศึ้กษาเพ่ือหา

ความรู้เพ่ิมเติมหรือไดรั้บการฝึกอบรม 

- ลกัษณะงาน  หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทา้ทายให้ตอ้งลงมือทาํ หรือเป็น

งานท่ีมีลกัษณะสามารถกระทาํไดต้ั้งแต่ตน้จนจบโดยลาํพงัแต่ผูเ้ดียว 

- ความสาํเร็จ  หมายถึง  การท่ีบุคคลสามารถทาํงานไดเ้สร็จส้ินและประสบความสาํเร็จอยา่งดี เป็นความสามารถใน

การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ การรู้จกัป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือผลงานสาํเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปล้ืม

ในผลสาํเร็จของงานนั้น ๆ 

- การยกย่อง  หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบัถือไม่ว่าจากผูบ้งัคบับญัชา การยอมรับน้ีอาจจะอยู่ในการยกย่อง

ชมเชยแสดงความยินดี การใหก้าํลงัใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีส่อใหเ้ห็นถึงการยอมรับในความสามารถ  เม่ือได้

ทาํงานอยา่งหน่ึงอยา่งใดบรรลุผลสาํเร็จ  การยอมรับนบัถือจะแฝงอยูก่บัความสาํเร็จในงานดว้ย 

- ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอาํนาจ

ในการรับผิดชอบไดอ้ยา่งดี ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 

2.  ปัจจยัคํ้าจุน (Maintenance Factor)  

เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ท่ีจะสร้างความไม่พอใจในการทาํงานใหก้บัพนกังาน ซ่ึงจะเป็นตวัสกดั

กั้นไม่ใหเ้กิดแรงจูงใจในการทาํงานข้ึนได ้หรือเป็นหัวขอ้กาํหนดเบ้ืองตน้ท่ีจะป้องกนัมิใหค้นไม่พอใจในงานท่ีทาํ

อยูปั่จจยัท่ีก่อใหเ้กิดความพอใจในการทาํงานแต่ยงัไม่พอท่ีจะนาํไปใชใ้นการจูงใจ ถือวา่เป็น  “ ปัจจยัภายนอก (Extrinsic) ” 
 

ปัจจยัสุขอนามยั(Hygiene Factors)  ไดแ้ก่  

- นโยบายบริษทั  หมายถึง การจดัการและการบริหารองคก์าร การติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร 

- การบงัคบับญัชา  หมายถึง ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการดาํเนินงานหรือความยติุธรรมในการบริหาร 

- ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง ความมีสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัสามารถทาํงานร่วมกนั มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและ

กนัเป็นอยา่งดี 

- สภาพการทาํงาน  หมายถึง  สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสงเสียง อากาศ ชัว่โมงการทาํงาน รวมทั้งลกัษณะ

ของส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ อีกดว้ย 

- ความมัน่คงในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงในการทาํงาน ความยัง่ยืนของอาชีพ หรือความ

มัน่คงขององคก์าร 

- ค่าตอบแทน  หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น ๆ เป็นท่ีพอใจของบุคลากรในการทาํงาน 

- ความเป็นอยู่ส่วนตวั หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี อนัเป็นผลท่ีไดรั้บจากงานใน หนา้ท่ี เช่น การท่ีบุคคลถูกยา้ย

ไปทาํงานในท่ีแห่งใหม่ ซ่ึงห่างไกลจากครอบครัว ทาํใหไ้ม่มีความสุข และไม่พอใจกบัการทาํงานในท่ีแห่งใหม่              
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- ความมัน่คงในการทาํงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงในการทาํงาน ความยัง่ยืนของอาชีพ 

หรือความมัน่คงขององคก์าร             

- วิธีการปกครองบงัคบับญัชา หมายถึง ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการทาํงาน หรือความยุติธรรมในการ

บริหาร             

 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ทัศนีย ์ เอ่ียมสะอาด (2553) ได้เสนอรายงานการวิจยั แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม ผลไมก้ระป๋องสยาม (1988) จาํกดั อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการวิจยั พนกังานโดย

ส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งทางดา้นนโยบายและการบริหารงาน สภาพในการทาํงาน 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ค่าจา้งเงินเดือนและสวสัดิการ ความปลอดภยัในการทาํงาน ความมัน่คงในการทาํงาน 

การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

เขมิกา กิตติพงศ ์(2558)  ไดเ้สนอรายงานการวิจยั  ปัจจยัจูงใจในการปฏิบติัของพนกังานบริษทักรุงไทย

ธุรกิจบริการ จาํกดั สํานกังานใหญ่ อาคารสุขุมวิท ผลการวิจยั พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจในการ

ปฏิบติังาน ภาพรวมอยู่ระดบักลาง ทั้งดา้นความสําเร็จและความมัน่คงในการทาํงาน ดา้นการบงัคบับญัชา ดา้น

นโยบายและการบริหาร ดา้นค่าจา้งและผลตอบแทน ดา้นลกัษณะในการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล

และดา้นการยอมรับนบัถือ 

 พรทวี   เถ่ือนคาํแสนและบุญญรัตน์  สัมพนัธ์วฒันชยั (2559) ไดเ้สนอรายงานการวิจยั  ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

แรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด 

จงัหวดัระยอง  ผลการวิจยั ดา้นปัจจยัจูงใจไดแ้ก่ ลกัษณะงาน การยกย่องนบัถือ ความกา้วหนา้ในอาชีพ อยู่ระดบั

ปานกลางอาจเป็นเพราะพนักงานมองว่าลักษณะงานท่ีทําเป็นการทํางานตามคําสั่ง ทํางานรูปแบบเดิมๆ 

ความกา้วหนา้ในอาชีพก็คงเป็นไปไดย้าก ดา้นปัจจยัคํ้าจุน ไดแ้ก่ นโยบายและการบริหาร เงินเดือน ความมัน่คงใน

งานและสภาพในการทาํงาน อยูร่ะดบัปานกลางอาจเป็นเพราะเงินเดือนท่ีพนกังานไดรั้บยงัไม่เป็นส่ิงจูงใจเท่าท่ีควร 

บริษทัอาจจาํเคร่ืองจกัรมาใชแ้ทนแรงงานคนในอนาคตได ้จึงมองวา่ไม่มีความมัน่คงในงานท่ีทาํ 

วรวุฒิ   อริยะสุนทรและอรพิณ สันติธีรากุล (2558)   ไดเ้สนอรายงานการวิจยั ปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการ

ทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั วี. เพาเดอร์เทค จาํกดั ผลการวิจยั ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

ต่อปัจจยัจูงใจใน การทาํงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยมีความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจในกลุ่มปัจจยัจูงใจ 

(Motivation  Factor)  ในระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบั  ดงัน้ี  ปัจจยัดา้นความสําเร็จในการทาํงาน  ปัจจยัดา้น

ลกัษณะงานท่ีทาํ  ปัจจยัดา้นความรับผิดชอบในหนา้ท่ีการงาน ปัจจยัดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ยกย่องและ

ชมเชย ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ใน หนา้ท่ีการงาน และดา้นโอกาสในการเจริญเติบโตในหนา้ท่ีการงาน  และมีความ

พึงพอใจต่อกลุ่มปัจจยัอนามยั (Hygiene Factor) ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัดังน้ี  ปัจจยัด้านนโยบายและการ

บริหารของบริษทั  ปัจจยัดา้นชีวิตส่วนตวั  ปัจจยั ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ปัจจยัดา้นสภาพการทาํงาน 

ปัจจยัดา้นค่าตอบแทน ปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์กบัมิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) จะสามารถนาํผลการศึกษาไปใช้

เป็นแนวทางในการพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ต่อไป 
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ชวลิต   ภานผา ได้เสนอรายงานการวิจัย (2558) แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของ

พนกังาน : กรณีศึกษา บริษทั ศกัด์ิสยาม พาณิชยลิ์สซ่ิง จาํกดั ผลการวิจยั  พนกังานส่วนใหญ่มีการรับรู้ปัจจยัท่ีเป็น

แรงจูงใจในการท างานในดา้น ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัคา้จุนในการทาํงานของบริษทั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก แต่ยงั

มีบางปัจจยัท่ีบริษทัตอ้ง แกไ้ข เช่น ดา้นนโยบายบริษทัและการบริหาร พนกังานส่วนใหญ่ยงัขาดความเขา้ใจใน

ความสาํคญัของการกาํหนดนโยบายของบริษทัทาํใหมี้ความคิดเห็นวา่ไม่ตอ้งการหรือไม่มีความจาํเป็นท่ีจะร่วมเป็น

ส่วนหน่ึงของ การกาํหนดนโยบายของบริษทั 

 

3.ระเบียบวธีิวจิัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) พนักงานฝ่าย

ปฏิบัติงานในโรงงาน1 จาํนวน 1844 คน สถานท่ีปฏิบัติงานตั้งอยู่ท่ีจ.สระบุรี ในส่วนของโรงงานการผลิตมี 3 

โรงงาน โดยพิจารณาเลือกประชากรจากโรงงาน1 เน่ืองจากทางบริษทัท่ีผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาน้ีอนุญาตใหเ้กบ็ขอ้มูล

เพียงโรงงาน1  

กลุ่มตวัอย่าง  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ จาํนวนพนกังานบริษทัปูนซีเมนต์นครหลวง โดยวิจยัได้

กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยตาราง ตาราง ( Krejcie & Mogan,1970 ) โดยใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% และมีการ

คลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 จะไดข้นาดกลุ่ม  320 คน 

 

3.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 

         การประมวลผลขอ้มูลเพ่ือให้ไดผ้ลการวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ีไดใ้ช้สถิติเชิงอนุมาน การ

แบ่งกลุ่มแบบ 2 ขั้นตอนคือ Hierarchical เพ่ือเลือกจาํนวนกลุ่มและตามดว้ย Partitioning เพ่ือจาํแนกคนลงในกลุ่ม

ยอ่ยๆ การอธิบายลกัษณะเฉพาะของกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มท่ีตอ้งนาํขอ้มูลส่วนตวัมาช่วยในการแปรผล รวมทั้งการตั้ง

ช่ือกลุ่มย่อย การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ (Percentage) 

การวิเคราะห์ค่าตํ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉล่ีย (Mean=X ̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ

ระดับแรงจูงใจในการทํางานของบริษทัปูนซีเมนต์นครหลวงจาํกัด  (มหาชน)   การวิเคราะห์หาค่าสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดา้นลกัษณะส่วนบุคคลระหว่างกลุ่ม โดย

ใชต้าราง Crosstab ไขวก้บัขอ้มูลส่วนบุคคล (Bio) จาํแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  แลว้ใช้

วิธีการวิเคราะห์ 

 

4.ผลการวจิัย 

จากกลุ่มตวัอยา่ง 320 คน พบวา่ประชากรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 260 คน คิดเป็นร้อย

ละ 81.20  เพศหญิง จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 18.80   อายุระหว่าง 21-30 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี 

ร้อยละ 59.7 รายไดต่้อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 42.8 และมีสถานภาพโสด ร้อยละ 50.3 
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จากการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มด้วยวิธี Hierachical ( Ward’s Method ) สามารถประเมินค่าความแตกต่างของ 

Coefficients ในการยุบรวมในลาํดบัการแบ่งกลุ่มท่ีเหมาะสมท่ีสุดอยู่ท่ีลาํดบั 2 กลุ่ม และ 3 กลุ่ม ตามลาํดบั ดงันั้น

ในการวิจยัคร้ังน้ีสามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีไดอ้อกเป็นทั้งหมด 3 กลุ่มยอ่ย  

ตารางท่ี 1: แสดง Number of Cases in each Cluster 

Number of Cases in each Cluster 

 Cluster 

1 190.000 59.375 

      27.5 

 13.125 

 

100 

2 88.000 

3 42.000 

Valid 320.000 

Missing .000 

 

จากตารางท่ี 1 Number of Cases in each Cluster ซ่ึงแสดงการทํา Cluster Analysis ด้วยวิธี Hierarchical 

จาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสมในการแบ่งควรเป็น 3 กลุ่ม ซ่ึงดูไดจ้ากค่าระยะห่างเป็นเกณฑใ์นการรวบรวมขอ้มูลกลุ่มยอ่ย

หลายประการให้รวมเขา้มาในกลุ่มเดียวกนั โดยเคร่ืองมือท่ีใช ้คือ Dendrogram โดยกลุ่มท่ี 1 มีสมาชิกทั้งหมด 190 

ราย คิดเป็นร้อยละ 59.375 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด กลุ่มท่ี 2 มีสมาชิก 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.5 จากกลุ่มตวัอยา่ง

ทั้งหมด และกลุ่มท่ี 3 มีสมาชิก 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.125 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มยอ่ยดา้นปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานกบัปัจจยัส่วนบุคคลโดยใช ้

Chi-square 

  กลุ่มเน้นความสัมพนัธ์ กลุ่มจริงจัง   กลุ่มรักองค์กร Pearson  

Chi-Square 

Sig 

 

(190 คน ) (88คน) (42คน)   

เพศ ชาย ชาย ชาย 20.109a .000 

 

(59.6%) (30.8%) (9.6%)     

อาย ุ 21-30 ปี 36 - 45 ปี 41-50 ปี 205.411a .000 

 

(80.7%) (41.9%) (100.0%)     

การศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาตรี 50.115a .000 

 

(81.4%) (34.0%) (21.5%)     

รายได ้ 20,001-30,000 บาท 30,001-40,000 บาท 30,001-40,000 บาท 244.825a .000 

 

(96.7%) (27.5%) (13.1%)     

สถานภาพ โสด โสด หมา้ย/หยา่ร้าง 161.264a .000 

 

(70.0%) (30.0%) (75.0%)     
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     จากตารางท่ี 2  ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มยอ่ยดา้นส่วนประสมการตลาดกบัปัจจยัส่วนบุคคล

โดยใช ้Chi-square พบวา่ปัจจยัดา้นส่วนบุคคลทั้ง เพศ อาย ุการศึกษา  รายได ้และสถานภาพ แต่ละกลุ่มยอ่ย

ทั้ง 3 กลุ่มมีความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในระดบั 0.05  

 

5.อภิปรายผลและสรุปผลการวจิยั 

5.1 อภิปรายผล 

งานวิจยัพบวา่ การแบ่งกลุ่มพนกังานของบริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวงจาํกดั (มหาชน) โรงงาน 1 

โดยใช้ปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน สามารถแบ่งกลุ่มพนักงานออกเป็น 3 กลุ่ม ซ่ึงพบว่า พนักงานแต่ละกลุ่มมี

ปัจจยัจูงใจในการทาํงานท่ีต่างกนัและใหค้วามสาํคญัแต่ละดา้นท่ีแตกต่างกนัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  กลุ่มท่ี 1 

กลุ่มเนน้ความสัมพนัธ์ บุคลากรในองคก์รของท่านมีความสามคัคี องคก์รของท่านมีบรรยากาศในการปฏิบติังานท่ี

เป็นมิตร สถานท่ีปฏิบติังานใกลก้บัท่ีพกัใกลก้บัครอบครัว ซ่ึงกลุ่มพนกังานให้ความสาํคญักบับุคลากรในองค์กร 

อา้งถึงปิยภสัสร์ กาญจนรจิตพงศ ์สรุปผลการวิจยับุคลากรมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมากในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและ

กันในการปฏิบัติงาน มีความเป็นมิตรระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ทําให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุตาม

เป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไวแ้ละยงัเป็นการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั จะช่วยใหเ้กิดการพฒันาตนเองต่อไปได ้กลุ่มท่ี 2 กลุ่ม

จริงจงั ปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมาย ปฏิบติังานไดท้นัภายในเวลาท่ีกาํหนดอย่างถูกตอ้ง สามารถแกปั้ญหาต่างๆ

เก่ียวกบังานได ้ไดรั้บการยกย่องนับถือจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชา ยินดีแกไ้ข

ปรับปรุงงานเม่ือพบขอ้ผิดพลาด ซ่ึงกลุ่มพนักงานให้ความสําคญักบังานเป็นหลกั อา้งถึงเขมิกา กิตติพงศ์ สรุป

ผลการวิจยัว่าพนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังาน ทั้งดา้นความสาํเร็จและความมัน่คงใน

การทาํงาน ดา้นการบงัคบับญัชา ดา้นนโยบายและการบริหาร กลุ่มท่ี 3 กลุ่มรักองค์กรองค์กรของท่านมีช่ือเสียง

ไดรั้บการยอมรับ องค์กรของท่านมีบรรยากาศในการปฏิบติังานท่ีเป็นมิตร องค์กรของท่านมีบรรยากาศร่มร่ืน มี

ความพอใจกบัสถานท่ีปฏิบติังาน ซ่ึงกลุ่มพนกังานใหค้วามสาํคญักบัองคก์รเป็นหลกั อา้งถึง พรทวี  เถ่ือนคาํแสน

และบุญญรัตน์  สัมพนัธ์วฒันชัย ท่ีเห็นแตกต่างกนัว่าลกัษณะงาน การยกย่องนบัถือ ความกา้วหน้าในอาชีพ อยู่

ระดับปานกลางอาจเป็นเพราะพนักงานมองว่าลกัษณะงานท่ีทาํเป็นการทาํงานตามคาํสั่ง ทาํงานรูปแบบเดิมๆ 

ความกา้วหนา้ในอาชีพกค็งเป็นไปไดย้าก 

 

5.2 สรุปผลการวจิยั 

การศึกษาการแบ่งกลุ่มพนกังานของบริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวงจาํกดั (มหาชน) โรงงาน 1 

โดยใชปั้จจยัแรงจูงใจในการทาํงาน โดยใชก้ารเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามจาํนวน 320 ชุดจากพนกังาน 

ฝ่ายปฏิบติังานในโรงงานท่ี 1 โดยวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มแบบ 2 ขั้นตอนคือ Hierarchical เพ่ือเลือก 

จาํนวนกลุ่มและตามดว้ย Partitioning เพ่ือจาํแนกคนลงในกลุ่มยอ่ยๆ การอธิบายลกัษณะเฉพาะของ 

กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มท่ีตอ้งนาํขอ้มูลส่วนตวัมาช่วยในการแปรผล รวมทั้งการตั้งช่ือกลุ่มยอ่ย 

ผลการวิจยัพบวา่ ลกัษณะประชากรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง อายุระหวา่ง 21-

30 ปี การศึกษาปริญญาตรี รายไดต่้อเดือน 30,001-40,000 บาท สถานภาพโสด  
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ข้อเสนอแนะ 

ปัจจยัจูงใจในการทาํงานมีความสาํคญัต่อการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเป็นอยา่งมาก ดงันั้น ผูบ้ริหาร

ตอ้งพิจารณาให้ความสําคญักบัระดบัความพึงพอใจในการทาํงานท่ีพนักงานมีต่อปัจจยัจูงใจในการทาํงาน ดา้น

ความกา้วหนา้ ดา้นสภาพการทาํงาน นโยบายการบริหารงานขององค์การ    ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้น

ค่าจา้งเงินเดือน และสวสัดิการ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นตาํแหน่งงาน  ดา้นความสําเร็จใน

การทาํงาน  ดา้นความมัน่คงในงาน  ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา และดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา และ 

เพ่ือนร่วมงาน  

Cluster ท่ี 1 กลุ่มเนน้ความสัมพนัธ์ ใหค้วามสาํคญัการสัมพนัธภาพท่ีดีของพนกังาน ระหวา่งพนกังานกบั

ผูบ้ ังคับบัญชา หัวหน้ากับผูใ้ต้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับพนักงานกันเอง มีกิจกรรมให้

พนกังานทาํร่วมกนั เช่น จดักิจกรรมกีฬาภายในองคก์ร การทาํบุญร่วมกนัในวนัสาํคญัทางศาสนา สร้างบรรยากาศ

ใหอ้งคก์รอยูร่่วมกนัอยา่งสงบ ไม่สร้างความบาดหมางใหแ้ก่กนั 

Cluster ท่ี  2 กลุ่มจริงจัง การมอบหมายงานให้กับพนักงานตรงตามความสามารถของพนักงาน การ

กาํหนดระยะเวลาในการสั่งงานให้ชัดเจน มีการช่ืนชมกบัพนักงานท่ีทาํงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนด  การ

ผลกัดนัใหพ้นกังานไดแ้สดงศกัยภาพของตนเอง 

Cluster ท่ี 3 กลุ่มรักองคก์ร ใหค้วามสาํคญักบัช่ือเสียงขององคก์ร การใหพ้นกังานทุกคนปฏิบติัตามกฎของ

บริษทั ไม่สร้างช่ือเสียใหก้บัองคก์ร การช่วยกนัพฒันาและส่งเสริมใหอ้งคก์รย ัง่ยืนและมีช่ือเสียงใหผู้บ้ริโภคไดรู้้จกั

เพ่ิมมากข้ึน 

รวมทั้งมีจดัอบรมพนกังานทุกไตรมาสเพ่ือพฒันาศกัยภาพในการทาํงานของพนกังานให้มีประสิทธิภาพ

มากเพ่ิมข้ึนและให้แผนกบุคคลมีการจัดแบบฟอร์มประเมินการทํางานของทุกแผนกในองค์กรเพ่ือทราบ

ขอ้บกพร่องของแต่ละแผนกเพ่ือนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชีคร้ังท่ี  5                                                                   1067 

 

บรรณานุกรม 

 

เขมิกา กิตติพงศ์. 2558 .“ปัจจยัจูงใจในการปฏิบติัของพนกังานบริษทักรุงไทยธุรกิจบริการ จาํกดั สํานกังานใหญ่ 

อาคารสุขมุวิท” .คณะบริหารธุรกิจ.มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

 

ชวลิต ภานผา.2558. “แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน : กรณีศึกษา บริษทั ศกัด์ิสยาม 

พาณิชยลิ์สซ่ิง จาํกดั”.คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือการ.มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

ทศันีย ์ เอ่ียมสะอาด.2553. “แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ผลไมก้ระป๋องสยาม 

(1988) จาํกดั อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ”.คณะบริหารธุรกิจ.มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

พรทวี   เถ่ือนคาํแสนและบุญญรัตน์  สมัพนัธ์วฒันชยั .2559 . “ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกทาํงาน

ของพนักงานระดับปฏิบัติการในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิ ร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง”.                       

คณะบริหารธุรกิจ.มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

 

วรวฒิุ อริยะสุนทรและอรพิณ สนัติธีรา.2558. “ปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั 

วี. เพาเดอร์เทค จาํกดั”.คณะบริหารธุรกิจ.มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ. องคก์ารและการจดัการ.กรุงเทพมหานคร วิสิทธ์ิพฒันา , 2539. 

 

สิริอร วิชชาวธุ และคณะ . “จิตวิทยาทัว่ไป” .กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2556. 

 

สมยศ นาวีการ. การบริหารและพฤติกรรมองคก์าร.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพก์รุงธนพฒันา, 2543. 

 

http://110.170.192.92/ULIB/searching.php?MAUTHOR=%20%CA%D4%C3%D4%CD%C3%20%C7%D4%AA%AA%D2%C7%D8%B8%20%E1%C5%D0%A4%B3%D0
http://110.170.192.92/ULIB/searching.php?MAUTHOR=%20%CA%D4%C3%D4%CD%C3%20%C7%D4%AA%AA%D2%C7%D8%B8%20%E1%C5%D0%A4%B3%D0


การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี  5                                                     1068 

 

การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนใน  

ศูนย์จาํหน่ายสินค้าสําหรับนักท่องเที่ยว ผ่านธุรกจิออนไลน์ 

THE  FEASIBILITY  OF AN INVESTMENT IN  A   FACTORY OUTLET 

THROUGH ONLINE DISTRIBUTION 

พรพมิล ตั้งกจิลดาวลัย์ 0

1และ ณฐัวุฒิ คูวฒันเธียรชัย1

2 

Pornpimon Tungkitladawan  and Nattawoot Koowattanatianchai 

 

บทคดัย่อ 

 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินความคุ้มค่าของโครงการลงทุนก่อสร้างศูนย์จําหน่ายสินค้าสําหรับ

นกัท่องเท่ียว ผ่านธุรกิจออนไลน์ โดยการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนทั้งหมดของโครงการ และวิเคราะห์ความ

เป็นไปไดข้องโครงการ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป และ การวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงิน จาก

การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการท่ีไม่ใช่การเงิน พบว่า โครงการมีจุดแข็งเร่ืองทาํเลท่ีตั้ง และ เป็นผูผ้ลิต

สินคา้เอง ทาํให้สินคา้มีตน้ทุนท่ีถูก ลูกคา้จะรู้สึกว่าคุม้ค่าในการซ้ือสินคา้ ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้อง

โครงการดา้นการเงินพบวา่ Weighted Average Cost of Capital (WACC) 8.106 %  มีผลทาํให ้Payback Period (PB) 

เท่ากบั 6.6 ปี Net Present Value (NPV) ในระยะเวลา 20 ปี เท่ากบั 88.60 ลา้นบาท และ Internal Rate Return (IRR)  

เท่ากบั 14.87 % จากผลการคาํนวณสรุปไดว้า่โครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุน อีกทั้งการวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ของโครงการ ทั้งในดา้นของรายได ้ค่าก่อสร้าง ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน และ อตัราคิดลด เพ่ิมข้ึน และ ลดลงใน

อตัรา 20% จากผลการคาํนวณในทุกกรณีสรุปไดว้า่โครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุน 

คาํสาํคัญ: เอ๊าท์เลท,ความเป็นไปได้ทางการเงิน 

Abstract 

 

The objective of this research is to analyze the feasibility of investing in the factory outlet through online 

business. This research studies cost and return of the project and analyzing the feasibility of the project namely 

the overview feasibility and the financial feasibility.  The study found the strengths of this project are the location 

and low cost. The results from financial feasibility found that at the weighted average cost of capital (WACC) 

8.106%, the payback period (PB) is 6.6 years, the net present value (NPV) in 20 years is 88.60 Million Baht and 

the internal rate return (IRR) is 14.87%. This research can conclude that the project is worth to investment. 

Keywords: Outlet, Financial Feasibility,  
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1.บทนํา 

     เอ๊าท์เลท ในท่ีน้ีหมายถึง ศูนยจ์ดัจาํหน่ายสินคา้สําหรับนักท่องเท่ียว จากผูผ้ลิตสินคา้โดยตรง และเป็นช่อง

ทางการขายสินคา้ซ่ึงมีตน้แบบมาจากสหรัฐอเมริกา สาํหรับกรอบกติกาของการคา้ปลีกลกัษณะน้ี ก็คือการกาํหนด

พ้ืนท่ีใหอ้ยูใ่นเขตนอกเมือง หรือต่างจงัหวดั ซ่ึงส่วนใหญ่ก็มกัจะเป็นบริเวณหนา้โรงงานผลิต ก่อสร้างในแบบโถง

กวา้ง หนา้ตาเรียบๆ ง่ายๆ ไม่มีการตั้งร้านเป็นกิจลกัษณะ และไม่มีการตกแต่งให้หรูหรา ในยุคแรก ๆ หากพูดถึง 

"เอา๊ทเ์ลท" กจ็ะติดภาพลกัษณ์ของร้านคา้ท่ีตอ้งการกาํจดัสินคา้ตกรุ่นและสินคา้ท่ีผลิตเกิน แต่ในปัจจุบนัภาพลกัษณ์

ท่ีลูกคา้มีต่อเอ๊าท์เลทแบบเดิมค่อยๆ เปล่ียนแปลงไป เอ๊าท์เลทไดม้อบสภาพแวดลอ้มในการช็อปป้ิงแบบสบายๆ 

และกลายเป็นสถานท่ีท่ีสามารถซ้ือสินคา้ไดด้ว้ยราคาท่ีมีส่วนลด นอกจากน้ีเอ๊าท์เลทกาํลงัถูกพฒันาข้ึนไปอีกใน

หลายแง่มุมอย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร แหล่งช็อปป้ิงท่ีเพียบพร้อมมากข้ึนทั้งอาหาร 

แฟชัน่ ของแต่งบา้น หรือแมแ้ต่อาร์ตแกลอร่ี เป็นตน้ กวา่ 10 ปี ท่ีช่องทางจดัจาํหน่ายรูปแบบเอ๊าทเ์ลทถูกนาํมาเป็น

กลไกในการระบายสินคา้ของกลุ่มผูป้ระกอบการแฟชัน่ เพราะเป็นทางออกท่ีดีในภาวะท่ียอดขายจากช่องทางหลกั

อย่างห้างสรรพสินคา้หดหายไปเพราะพิษของเศรษฐกิจตกตํ่า เน่ืองจากเม่ือเศรษฐกิจผนัผวน เส้ือผา้ จะเป็นสินคา้

อนัดบัตน้ๆ ท่ีผูบ้ริโภคจะลดหรือตดัออกบญัชีค่าใชจ่้าย ประกอบกบัตวัสินคา้แฟชัน่นั้น มีความเคล่ือนไหวท่ีอิงอยู่

กบัตามเทรน ซ่ึงแน่นอนเปล่ียนแปลงตลอดเวลาปัญหาท่ีเกิดก็คือ ผูป้ระกอบการไม่สามารถหลีกเล่ียงปัญหาสินคา้

ลน้สต็อกได ้ทางออกของปัญหาระยะแรกมุ่งไปท่ีการเพ่ิมความถ่ีและเพ่ิมเปอร์เซ็นเตอร์ส่วนลดใหก้บัลูกคา้มากข้ึน 

70-80 % ซ่ึงเม่ือถึงระดบัหน่ึงแลว้วิธีน้ีส่งผลเสียต่อระบบตลาดชดัเจนผูป้ระกอบการจึงมีการนาํช่องทางจดัจาํหน่าย

ในแบบเอ๊าทเ์ลทเขา้มาปรับใชเ้พ่ือรองรับปัญหา อย่างไรกต็ามการก่อสร้างศูนยจ์าํหน่ายสินคา้สาํหรับนกัท่องเท่ียว

แต่ละท่ี ผูป้ระกอบการตอ้งศึกษาถึงปัจจยัการตลาด อนัไดแ้ก่กลยุทธ์คา้ปลีก อนัไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้ง ความหลายหลาก

ของสินคา้ นโยบายราคา การส่ือสารทางการตลาด การออแบบและจดัวางสินคา้ การบริการลูกคา้ ซ่ึงปัจจยัต่างๆ 

เหล่าน้ีผูป้ระกอบการตอ้งวางแผนตั้งแต่เร่ิมตน้ธุรกิจ เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนัและประสบความสาํเร็จได ้

 

     ดงันั้นภายใตก้ารลงทุนท่ีจาํกดั จึงจาํเป็นตอ้งบริหารตน้ทุนทางการเงินดงักล่าวให้เหมาะสม และ คืนทุนไดเ้ร็ว

ท่ีสุด หากผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และราคาเหมาะสม แต่ตอ้งเดินทางไปตามจงัหวดัใหญ่ ๆ เพ่ือซ้ือ

สินค้านั้น ก็อาจจะทําให้โอกาสในการขายลดน้อยลง ดังนั้นการจาํหน่ายโดยตรงเพียงช่องทางเดียวจึงอาจไม่

เพียงพอต่อการแข่งขนัในยคุปัจจุบนั ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งเพ่ิมช่องทางในการจาํหน่ายสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบั

ยุคสมยัและจริตของผูบ้ริโภค การซ้ือขายผ่านระบบส่ือสารหรือพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ข้ึน ซ่ึงมี

บทบาทกบัผูบ้ริโภคมากข้ึนจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถนาํมาปฏิบติัเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการลงทุนให้กบับริษทั ทั้งน้ี

เน่ืองจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีโอกาสเติบโตมากข้ึนในสินค้าประเภทต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าประเภท

เคร่ืองสําอางและสินคา้อุปโภคบริโภค กลุ่มเป้าหมายของช่องทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ค่อนขา้งกวา้งและไม่ได้

จาํกดัเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ (อายุ 20-39 ปี) และอยู่ในกรุงเทพฯเท่านั้น กลุ่มคนท่ีมีอายุในช่วงกลาง - สูงก็มีความ

สนใจซ้ือสินคา้ผ่านพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์อย่างมากเช่นกนั อีกทั้งการขายผ่านพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์นั้นสามารถมี

ลูกคา้ไดท้ัว่โลก มีตน้ทุนการบริหารจดัการท่ีควบคุมได ้จึงทาํใหทุ้กธุรกิจต่างหนัมาสนใจกบัช่องทางการขายแบบ

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์กนัมากข้ึน  
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงิน ของโครงการลงทุนเปิดสถานท่ีจาํหน่ายสินคา้สาํหรับนกัท่องเท่ียว

ในรูปแบบธุรกิจตามปกติ และ เพ่ิมการขายผา่นธุรกิจออนไลน์ วา่มีความคุม้ค่าน่าลงทุนหรือไม่ 

2. เพ่ือวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ ภายใตค้วามเส่ียงและความไม่แน่นอน วา่ยงัคุม้ค่าน่าลงทุนต่อไป

หรือไม่ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือเป็นแนวทางประกอบในการตดัสินใจของการลงทุน และ บริหารตน้ทุนของศูนยจ์ดัจาํหน่ายสินคา้

ส่งออกในราคาผูผ้ลิตได ้ 

2. เพ่ือพิจารณาทางเลือกในการลงทุนหรือการปรับเปล่ียนแผนการลงทุน หากมีเหตุการณ์ไม่คาดหมายเกิดข้ึน  

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ศึกษาตน้ทุนค่าใชจ่้าย ของโครงการก่อสร้างสถานท่ีจาํหน่ายสินคา้ส่งออกในราคาผูผ้ลิต 

2. วิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 

3. วิเคราะห์มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) และทราบถึง ความ

อ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

     Pauwels et al. (2011) ทาํการศึกษาวา่ขอ้มูลออนไลน์ผ่านเวป็ไซตข์องธุรกิจสามารถทาํใหร้ายไดเ้พ่ิมข้ึนหรือไม่ 

ผลการวิจยัพบวา่การใหข้อ้มูลสินคา้ผา่นเวป็ไซตส่์งผลกระทบใหร้ายไดเ้พ่ิมข้ึนในระยะสั้นเน่ืองจากขอ้มูลดงักล่าว

สามารถดึงดูดลูกคา้ให้มาท่ีร้านค้ามากข้ึน ส่วนรายได้ในระยะยาวนั้นข้ึนอยู่กับกลุ่มของลูกคา้ สินค้าประเภท 

sensory product (ซ่ึงตอ้งใชป้ระสาทสัมผสัในการเลือกซ้ือ เช่นสินคา้กลุ่มเคร่ืองสาํอาง และเส้ือผา้) ส่งผลกระทบ

ต่อรายไดสู้งกว่าสินคา้ประเภท non-sensory product อย่างเช่น สินคา้กลุ่มอิเลก็ทรอนิกส์ และหนงัสือ นอกจากน้ี

ผลการวิจยัระบุอีกวา่ผลกระทบต่อรายไดข้องการแนะนาํขอ้มูลผา่นเวบ็ไซตจ์ะสูงกวา่สาํหรับลูกคา้ท่ีอยูไ่กลห่างจาก

ร้านคา้และลูกคา้ท่ีมีความถ่ีในการเขา้ชมเวป็ไซต์สูง รวมถึงโปรโมชั่นออนไลน์จะส่งผลเพ่ิมรายไดใ้นระยะสั้น

เท่านั้น แต่ไม่สามารถทาํใหร้ายไดเ้พ่ิมข้ึนในระยะยาว 

     Bacon (1992) ทาํการศึกษาเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจลงทุนในระบบขอ้มูลเทคโนโลยีโดยใหผู้บ้ริหารระดบัสูง

จาก 80 องคก์รระบุเกณฑ ์15 ขอ้แรกในเชิงความสาํคญัและความถ่ีท่ีใชใ้นการตดัสินใจจดัสรรทรัพยากรเพ่ือพฒันา

ระบบขอ้มูลเทคโนโลยี ผลวิจยัระบุว่าเกณฑท่ี์สําคญัอย่างเช่น การวตัถุประสงค์และการตอบสนองท่ีชดัเจนท่ีต่อ

ผลประโยชน์ในเชิงการแข่งขนั และเกณฑ์ทางการเงิน เป็นเกณฑ์ท่ีองค์กรส่วนใหญ่นํามาใช้เพ่ือประกอบการ

ตดัสินใจ โดยเกณฑท์างการเงินแบ่งออกเป็น Discounted Cash Flow (DCF) ซ่ึงประกอบดว้ย 1) Net Present Value 

2) Internal Rate of Return 3) Profitability Index Method และ เกณ ฑ์ ท างการเงิน อ่ืน ๆ  ซ่ึ งป ระกอบ ด้วย  1) 

Average/Accounting Rate of Return 2) Payback Method 3) Budgetary Constraint สําหรับเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการ

บริหารจดัการไดแ้ก่ 1) Support Explicit Business Objectives 2) Support Implicit Business Objectives 3) Response 

to Competitive Systems 4 )  Support Management Decision Making 5 )  Probability of Achieving Benefits 6 ) 

Legal/Government Requirements 
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     ชมภู เจริญสุข (2555) ได้ทําการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการศูนย์การค้าพระราม 2 จังหวัด

สมุทรสาคร ผลการศึกษาพบวา่ในกรณีปกตินั้นมี PB เท่ากบั 2.75 ปี DPB ท่ี 12% เท่ากบั 4.89 ปี NPV ในระยะเวลา 

10 ปี เป็น 600 ลา้นบาท  และ IRR เท่ากบั 25% ส่วนในกรณีท่ีแย่กว่าปกติ PB เท่ากบั 3.79 ปี DPB ท่ี 12% เพ่ิมข้ึน

เป็น 6.89 ปี NPV ท่ี12% ลดลงเหลือ 554 ลา้นบาท และ IRR เท่ากบั 18% โครงการน้ีจะสร้าง NPV ให้กบัผูล้งทุน

อยา่งนอ้ย 554 ลา้นบาทคืนทุนในระยะเวลา 6.89 ปี และ IRR เท่ากบั 18% ถา้ผลการศึกษาน้ีเป็นท่ีพอใจของผูล้งทุน

กถื็อวา่สามารถลงทุนไดภ้ายใตค้วามเส่ียงท่ีรับได ้เพราค่า NPV ไดค่้าเป็นบวก ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ไม่ขาดทุนอยูแ่ลว้ 

     สุธินันท์ เทพอารักษ์ (2552)  ไดท้าํการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการศูนยก์ารคา้ระดบัชุมชน ย่านราม

อินทรา กม.8 ดา้นการเงิน  ผลการศึกษาพบว่า โครงการมีสัดส่วน โครงสร้างเงินลงทุน สัดส่วนของเจา้ของ 50% 

และสัดส่วนของเงินกู ้50% โดยมีอตัราคิดลดของโครงการ เท่ากบั 10 % ผลตอบแทนท่ีได ้PB เท่ากบั 7.6 ปี NPV 

เท่ากบั 689.02 ลา้นบาท และ IRR เท่ากบั 17.09 %  และอตัราผลตอบแทนทางการเงินของเจา้ของ เท่ากบั15% ได ้

PB เท่ากับ 9.2 ปี NPV เท่ากับ 8.64 ลา้นบาทและ IRR เท่ากับ 15.32% และจากการศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการศูนยก์ารคา้ระดบัชุมชน บนนถนนราชพฤกษ์ ดา้นการเงิน ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างสัดส่วนการ

ลงทุน สัดส่วนของเจา้ของ 40% และ สัดส่วนของเงินกู ้60% มีอตัราคิดลงเท่ากบั 10.09 % ผลตอบแทนท่ีได ้PB 

เท่ากบั 9.6 ปี NPV เท่ากบั 119.15 ลา้นบาท และ IRR เท่ากบั 12.21 %  

 

3.วธีิการศึกษา 

     ในการศึกษาเร่ืองความเป็นไปไดท้างการเงินของการลงทุนในโครงการเปิดสถานท่ีจาํหน่ายสินคา้ส่งออกใน

ราคาผูผ้ลิต ผูท้าํการศึกษาไดศึ้กษาความเป็นไปไดข้องโครงการทั้งดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปและดา้นการเงิน ไดแ้ก่ 

การคน้ควา้ขอ้มูลเอกสาร บทความ และผลงานวิจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี โดยจะนาํเสนอตามหวัขอ้

ดงัต่อไปน้ี  

     เคร่ืองมือท่ีใชวิ้เคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ 

 1.การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไปของโครงการ  

  - ศึกษาดา้นการตลาด ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรคของโครงการ 

 2.การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการดา้นการเงินแบบปรับค่าเวลา 

- ศึกษาดา้นโครงสร้างตน้ทุน ไดแ้ก่ การหาสถานท่ีตั้ง การออกแบบ การพฒันางาน 

       ก่อสร้าง 

  - ศึกษาดา้นแหล่งเงินทุน  โดยแบ่งออกเป็นส่วนของเจา้ของและการกูย้ืมเงิน 

  - สมมติฐานทางการเงิน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน  

- การวิเคราะห์ความอ่อนไหว ( Sensitive Analysis ) 

 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปของโครงการ 

      1.แนวคิดดา้นการตลาด 

การวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างการตลาด ( Marketing Feasibility )มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหท้ราบถึง ปัจจยัทั้งภายใน 

และ ภายนอก ท่ีมีผลต่อธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นยอดขาย ตน้ทุน กาํไรของคู่แข่งขนั เศรษฐกิจ การเมือง เพ่ือนาํไปสู่การ
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วิเคราะห์ SWOT Analysis  

1.1 Strengths (S)  หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแขง็ ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน เป็นขอ้ดีท่ีเกิดจาก

สภาพแวดลอ้มภายใน อนัไดแ้ก่ 

• จากการเป็นผูผ้ลิตสินคา้ ทาํใหส้ามารถควบคุมตน้ทุนสินคา้ได ้ทาํใหลู้กคา้รู้สึกคุม้ค่า

กบัสินคา้ท่ีซ้ือ 

• ทาํเลท่ีตั้งอยูต่ามเมืองท่องเท่ียว เหมาะสาํหรับเป็นจุดพกัผอ่นหยอ่นใจ สาํหรับการ

เดินทางไปเท่ียวต่างจงัหวดั 

1.2 Weaknesses (W) หมายถึง จุดดอ้ยหรือจุดอ่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน เป็น ปัญหาหรือ

ขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในต่างๆ  ซ่ึงจะตอ้งหาวิธีในการแกปั้ญหานั้น อนัไดแ้ก่ 

•  แบรนดสิ์นคา้ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้ทัว่ไป 

• ความเขา้ใจของผูบ้ริโภค หมายถึง สินคา้ตอ้งมีตาํหนิ หรือไม่ไดคุ้ณภาพ 

1.3 Opportunities (O) หมายถึง โอกาส ซ่ึงเกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นผลจากการท่ีสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกเอ้ือประโยชนห์รือส่งเสริมการดาํเนินงานของโครงการ อนัไดแ้ก่ 

• เป็นธุรกิจท่ีใหม่ ท่ีไม่มีในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจ 

• เป็นการกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ิน เสริมสร้างอาชีพของคนพ้ืนท่ี  

1.4 Threats (T) หมายถึง อุปสรรค หรือ ปัจจยัเส่ียงทางธุรกิจ ซ่ึงเกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นขอ้จาํกดั

ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงโครงการจาํเป็นตอ้งปรับกลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งและ

พยายามขจดัอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไ้ดจ้ริง อนัไดแ้ก่ 

• ทาํเลท่ีตั้ง อยูห่่างไกลจากตวัเมือง หรือ แหล่งชุมชนของจงัหวดัต่าง ๆ      

อาจจะทาํใหค้นในพ้ืนท่ีไม่สามารถมาใชบ้ริการไดบ่้อยเท่าท่ีควร 

• เน่ืองจากเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ อาจจะตอ้งใชเ้งินลงทุนในการก่อสร้างค่อนขา้งสูง 
 

การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility study) ด้านการเงนิแบบปรับค่าเวลา 

2.แนวคิดดา้นเทคนิคและวิศวกรรม 

รายละเอยีดโครงการ 

     เน้ือท่ีรวม     16  ไร่ 

     พ้ืนท่ีใชง้านทั้งหมด     8,000  ตารางเมตร 

     พ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้    4,000  ตารางเมตร  

     อายโุครงการ     20 ปี 

     ระยะเวลาก่อสร้าง    6 เดือน 
 

รายละเอยีดค่าใช้จ่ายในการลงทุน ( Investment Cost) 

     ค่าเซง้ท่ีดิน      20 ลา้นบาท  

        (ท่ีดินดงักล่าวมีการปรับพ้ืนท่ีเรียบร้อยแลว้) 

     ค่าก่อสร้าง     120 ลา้นบาท (คิดค่าเส่ือมราคา 20 ปี) 
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     ค่าออกแบบ     3.6 ลา้นบาท (โดยคิดจาก3%ของมูลค่างานก่อสร้าง) 

        (คิดค่าเส่ือมราคา 20 ปี) 

     ค่าท่ีปรึกษาโครงการ    1.2 ลา้นบาท(โดยคิดจาก1%ของมูลค่างานก่อสร้าง) 

         (คิดค่าเส่ือมราคา 20 ปี) 

     ค่าอุปกรณ์ตกแต่งภายใน   5 ลา้นบาท(คิดค่าเส่ือมราคา 5 ปี) 
 

รายละเอยีดรายได้และค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ( Sales and Operation Expense) 

     ประมาณการรายไดจ้ากการขาย    2,000 บาทต่อตารางเมตร(คิดจากพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้)  

และ ใหมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึนปีละ 2%  

     ประมาณการรายไดจ้ากการขายออนไลน ์  1%  ของรายได้จากการขายปกติและประมาณการ 

        ยอดขายออนไลนเ์พ่ิมข้ึน 5 % ตั้งแต่ปีท่ี 3  

     ตน้ทุนสินคา้     55%   จากรายไดท้ั้งหมด 

     ค่าใชจ่้ายในการขายทัว่ไป   2%   จากรายไดท้ั้งหมด 

     ค่าใชจ่้ายในการขาย ออนไลน ์– การตลาด  10%   จากรายไดอ้อนไลน ์

     ค่าใชจ่้ายในการบริหาร – เงินเดือน   7%   จากรายไดท้ั้งหมด 

     ค่าใชจ่้ายในการบริหาร – สาธารณูปโภค   3%   จากรายไดท้ั้งหมด 

     ค่าใชจ่้ายในการบริหาร – สาํนกังาน   2%  จากรายไดท้ั้งหมด 

     ค่าพฒันาระบบ E-marketplace   1  ลา้นบาท (ทุกๆ 3ปี) 

     ค่าดูแลระบบ E-marketplace    1.2  แสนบาท (เดือนละ 10,000 บาท) 

(ในปีท่ีไม่มีค่าพฒันาระบบ E-marketplace) 

     ค่าภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล    20%  ของกาํไรสุทธิ 
 

3. ศึกษาดา้นแหล่งเงินทุน  โดยแบ่งออกเป็นส่วนของเจา้ของและการกูย้ืมเงิน โดยโครงการมีนโยบายการกูย้ืมเงิน 

เน่ืองจากการกูย้ืมเงินดงักล่าว ทาํใหต้น้ทุนทางการเงินมีค่าลดลง 
 

สัดส่วนการลงทุน (Investment Ratio) 

 

     เงินลงทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้    60%   (WACC 8.106%) 

     เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน    40%  (คิดอตัราดอกเบ้ีย MLR 6.58% จาก 5 สถาบนั 

        การเงินถัว่เฉล่ีย ณ 30 ธนัวาคม 2558) 
 

4.สมมติฐานทางการเงิน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

4.1  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ  ( Net Present Value : NPV )หมายถึง ผลรวมของมูลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่าเท่ากบัผลต่าง

ของมูลค่าปัจจุบันรวมของกระเงินสดท่ีไดรั้บจากการลงทุน (Present Value of Cash Inflow : PVCI) และมูลค่าปัจจุบัร

รวมของกระแสเงินสดท่ีจ่ายลงทุน ลงทุน (Present Value of Cash Outflow : PVCO) เม่ือใช้อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ

จากการลงทุน (k) เป็นอตัราคิดลดค่าของเงิน (Discount Rate) ถา้ NPV มีค่ามากกวา่ 0 คุม้ค่าแก่การลงทุน 
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𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁     =       มูลค่าปัจจุบนัรวมของเงินสดรับ − มูลค่าปัจจุบนัของเงินสดจ่ายลงทุน         (1) 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁     =       𝐶𝐶𝐶𝐶1
(1+𝑘𝑘)1 + 𝐶𝐶𝐶𝐶2

(1+𝑘𝑘)2 + ⋯+  𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛
(1+𝑘𝑘)𝑛𝑛 − 𝐶𝐶𝐶𝐶0                        (2) 

 

4.2 ระยะเวลาคืนทุน ( Payback Period : PBP ) หมายถึง ระยะเวลา (จาํนวนปี) ทั้งหมดท่ีคาดวา่จะตอ้งใช ้

เพ่ือใหไ้ดก้ระเงินสดรับสุทธิรวมจากการลงทุน มีค่าเท่ากบัเงินลงทุนท่ีจ่ายลงทุนพอดี 

 

ระยะเวลาคืนทุน       =          
ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเร่ิมแรก

ผลประโยชน์สุทธิเฉล่ียต่อปี
       (3) 

 

4.3 ผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR ) เป็นการประเมินความคุม้ค่าของ

โครงการท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีใชเ้ป็น discount rate ในการหามูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนจากโครงการลงทุน โดยทาํใหมู้ลค่าปัจจุบนัรวมของกระแสเงินสด

ท่ีคาดวา่ไดรั้บจากโครงการลงทุน ( PVCI ) จะมีค่าเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัรวมของเงินลงทุนท่ีจ่ายไป ( 

PVCO ) พอดี ถา้ IRR มีค่ามากกวา่ R แปลวา่มีความคุม้ค่าแก่การลงทุนและยอมรับขอ้เสนอโครงการ 
 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 0 =  𝐶𝐶𝐶𝐶1
(1+𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)1 +  𝐶𝐶𝐶𝐶2

(1+𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)2 + ⋯+ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛
(1+𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)𝑛𝑛 −  𝐶𝐶𝐶𝐶0      (4)

  

      5.การวิเคราะห์ความอ่อนไหว ( Sensitive Analysis ) เป็นการพิจารณาวา่ผลตอบแทนจากการลงทุน

โครงการจะเปล่ียนแปลงไปขนาดไหน ถา้ตวัแปรใดตวัแปรหน่ึงในการคาํนวณค่าตอบแทนจากการลงทุนโครงการ

เปล่ียนไป โดยท่ีตวัแปรอ่ืนถูกกาํหนดใหค้งท่ี  

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ จะแยกออกเป็น  

กรณีท่ี 1   การขายปกติและเพ่ิมช่องทางการขายออนไลน ์  

กรณีท่ี 2   การขายปกติแบบไม่มีการขายออนไลน์ 

เพ่ือพิจารณาวา่หากโครงการพฒันาช่องทางการขายออนไลน์ใหเ้พ่ิมมากข้ึน จะทาํใหก้ารคืนทุนไวข้ึนหรือไม่ จะ

พิจารณาตวัแปร ดงัน้ี 

 1.การเพ่ิมและการลดของรายได ้(±ร้อยละ 20) 

 2.การเพ่ิมและการลดของราคาค่าก่อสร้าง ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากภาวะเงินเฟ้อในอนาคต (±ร้อยละ 20) 

 3.การเพ่ิมและการลดของค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากความไม่มีประสิทธิภาพใน

การบริหารตน้ทุน และ ภาวะเงินเฟ้อในอนาคต (±ร้อยละ 20) 

 4.การเพ่ิมและการลดของอตัราคิดลด (WACC) (±ร้อยละ 20) 
 

ผลการวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในเหตุการณ์ปกต ิ

WACC     8.106 % 

Payback Period (ปี)   6 ปี 6 เดือน 

Net Present Value (ลา้นบาท)  88.60  

IRR     14.87 % 
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WACC =  𝑊𝑊𝑑𝑑𝐾𝐾𝑑𝑑  (1− 𝑇𝑇)  +  𝑊𝑊𝑝𝑝𝐾𝐾𝑝𝑝 + 𝑊𝑊𝑠𝑠𝐾𝐾𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑊𝑊𝑒𝑒𝐾𝐾𝑒𝑒                      (5)

   

โดย WACC =  (40% x 6.58%)( 1 – 0.20) + (60% x 10%) 

  =  8.106 % 

ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงิน พบวา่ หากโครงการไดด้าํเนินตามแผนงานท่ีวางไวแ้ลว้ จะใช้

ระยะเวลา 6 ปี 6 เดือนในการคืนทุน โดยท่ีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ (NPV) ท่ี 8.106% เท่ากบั 88.60 

ลา้นบาท ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบั 14.87% ซ่ึงมีค่ามากกว่า WACC ซ่ึงถือได้ว่ามีความ

น่าสนใจในการลงทุนเป็นอยา่งมาก เพราะระยะเวลาคืนทุนอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี ค่า NPV มีค่าเป็นบวก  
 

ตารางที่ 1 : ผลการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 
 

  ระยะเวลา

โครงการ 

(ปี) 

ระยะเวลาคืนทุน (ปี) 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (บาท)  

WACC =  8.106 % 

อัตราผลตอบแทนภายใน 

(ร้อยละ) 

กรณี ขายปกติ และ 

ขายออนไลน์ ขายปกติ  

ขายปกติ และ 

ขายออนไลน์ ขายปกติ  

ขายปกติ และ 

ขายออนไลน์ ขายปกติ  

รายไดเ้พิ่มข้ึน ร้อยละ 20 

         

20.00  5.8 4.6 

   

136,841,702.32  

   

135,618,781.37  18.20% 18.16% 

รายไดล้ดลง ร้อยละ 20 

         

20.00  9.4 8.5 

     

30,626,655.88  

     

30,340,163.96  10.60% 10.59% 

ค่าก่อสร้างเพิ่มข้ึน ร้อยละ 20 

         

20.00  7.6 7.6 

   

105,717,956.48  

   

104,963,250.04  12.30% 12.28% 

ค่าก่อสร้างลดลง ร้อยละ 20 

         

20.00  5.7 5.7 

   

105,717,956.48  

     

60,995,751.63  17.52% 17.51% 

ค่าใชจ่้ายบริหารเพิ่มข้ึน ร้อยละ 20 

         

20.00  7.3 7.3 

     

63,113,386.67  

     

62,602,966.07  13.06% 13.04% 

ค่าใชจ่้ายบริหารลดลง ร้อยละ 20 

         

20.00  6.2 6.2 

   

104,354,971.53  

   

103,355,979.26  15.99% 15.96% 

WACC เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 

         

20.00  6.7 6.7 

     

56,590,064.54  

     

56,023,983.67  14.54% 14.52% 

WACC ลดลงร้อยละ 20 

         

20.00  6.7 6.7 

   

116,813,088.45  

   

115,821,513.01  14.54% 14.52% 

 

จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว ในตารางท่ี 1 บ่งช้ีถึงขอ้สงัเกตต่อไปน้ี 

- มูลค่าปัจจุบนัของโครงการมีระดบัความอ่อนไหวสูงมากต่อการเปล่ียนแปลงของรายได ้ค่าก่อสร้าง 

และอตัราคิดลด 

- ระยะเวลาคืนทุนและอตัราผลตอบแทนภายในมีระดบัความอ่อนไหวค่อนขา้งตํ่าต่อการเปล่ียนแปลง

ของรายได ้ค่าก่อสร้างและค่าใชจ่้ายบริหาร นอกจากน้ีระยะเวลาคืนทุนและอตัราผลตอบแทนภายใน

จะไม่อ่อนไหวใด ๆ ต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราคิดลด 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี  5                                                     1076 

 

5.สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิม ของศูนยจ์าํหน่ายสินคา้สําหรับนักท่องเท่ียว ผ่านธุรกิจ

ออนไลน์ ใชเ้งินลงทุนในการเช่าท่ีดินเป็นค่าเซง้ทั้งหมด 20 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากหากโครงการตดัสินใจลงทุน

ซ้ือท่ีดิน อาจจะทําให้ใช้เงินในโครงการสูงมากจนเกินไป ทําให้ใช้ระยะเวลาในการคืนทุนมากกว่าน้ี โดยค่า

ก่อสร้างทั้งหมด 129.80 ลา้นบาท อายุโครงการ 20 ปี  โดยเป็นการลงทุนจากส่วนของเจา้ของ 60% และเป็นการ

กูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินอีก 40% เน่ืองจากทาํให้ตน้ทุนทางการเงินถูกลง โดยจากการคาํนวณค่า มูลค่าปัจจุบนั

สุทธิ (NPV), อตัราผลตอบแทนภายใน(IRR) , ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) แลว้อยู่ในเกณฑท่ี์พึงพอใจ หาก

โครงการตอ้งการเพ่ิมรายได ้กอ็าจจะเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ออนไลนใ์หเ้พ่ิมข้ึน ซ่ึงมีตน้ทุนไม่สูงจนเกินไป 

แต่จากการคาํนวณพบว่าค่า มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีการปรับเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย และ ระยะเวลาคืนทุน (Payback 

Period) ก็มีการคืนทุนเร็วข้ึนเพียงเล็กน้อย หากโครงการตอ้งการเพ่ิมยอดขายทางดา้นออนไลน์อาจจะตอ้งเพ่ิม

การตลาดให้มากข้ึน หรือมีการขนส่งท่ีดึงดูดลูกคา้ให้มีความสนใจ และรูปแบบโครงการดงักล่าวเหมาะแก่การ

ลงทุนขยายสาขาเพ่ือทาํใหศู้นยจ์ดัจาํหน่ายสินคา้อยูต่ามแหล่งท่องเท่ียวสาํคญั ๆ ของประเทศ และยงัเป็นการสร้าง

รายไดใ้หก้บัคนในทอ้งถ่ินใหม้ากข้ึน และในความเป็นจริงแลว้โครงการดงักล่าว มีอายุมากกวา่ 20 ปี หากตอ้งการ

ปรับปรุง renovate ก็สามารถทาํไดโ้ดยใชเ้งินลงทุนนอ้ยกว่าการสร้างใหม่ และเม่ือเพ่ิมการวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ของโครงการกย็งัพบวา่ธุรกิจยงัมีความน่าสนใจ 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างทางการเงินและกระแสเงินสดอิสระท่ีมีต่อมูลค่ากิจการของบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มุ่งเนน้ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของโครงสร้างทางการเงินและกระแส

เงินสดต่อมูลค่ากิจการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเปรียบเทียบโครงสร้างทาง

การเงิน กระแสเงินสดอิสระและมูลค่ากิจการของกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนั โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี

เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบดว้ย รายงานประจาํปี งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงินของ

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2558 จาํนวนทั้งส้ิน 226 บริษทั ซ่ึง

เกบ็ขอ้มูลจากฐานขอ้มูล SET-SMART ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีขอ้มูลจาํนวน 678 ขอ้มูล สถิติ

ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis : MRA และสถิติ F-

test (One - Way Analysis of Variance : ANOVA) ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลการศึกษาพบวา่ โครงสร้างทางการเงินและกระแสเงินสดอิสระมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่ากิจการของบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยโครงสร้างทางการเงินมีความสัมพนัธ์เชิงบวก ในขณะท่ีกระแส

เงินสดอิสระมีความสัมพนัธ์เชิงลบ และกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัจะมีโครงสร้างทางการเงิน กระแสเงินสด

อิสระและมูลค่ากิจการท่ีแตกต่างกนั ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

คาํสาํคัญ :  โครงสร้างทางการเงิน, กระแสเงินสดอิสระ, มลูค่ากิจการ 
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Abstract 

 The research “the relation of financial structures and free cash flow to firm value of listed company in the 

stock exchange security of thailand” focuses on the relationship of financial structure and free cash flow to firm 

value of listed companies in the stock exchange of thailand and compare financial structure, free cash flow and 

firm value of different industries group. The data used in this research are secondary data consisting of the annual 

report, financial statements, footnotes to financial statements of listed companies in the stock exchange of thailand 

during the year 2556-2558, totaling 226 companies. The data collected from the SET-SMART database of the Stock 

Exchange of Thailand, totaling 678 data. The statistics used to analyze the data are multiple regression analysis 

(MRA) and F-test statistics (One-Way Analysis of Variance (ANOVA) at significance level of 0.05. 

 The research indicated that the relation of financial structures and free cash flow to firm value of listed 

company in the stock exchange of thailand. The financial structure is positively correlated while free cash flow 

has a negative relationship and different industries group will have a financial structure, free cash flow and firm 

value at significant level of 0.05.  

 

Keywords: Financial structure, Free cash flow, Firm value 

 

 

1. บทนํา 

     ปัจจุบนัภาวะเศรษฐกิจและการเงินมีความผนัผวนอยา่งมากทั้งอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลต่าง ๆ 

และอตัราเงินเฟ้อ การปฏิรูปกฎเกณฑ์ทางการเงินและการเกิดนวตักรรมทางการเงิน ทาํให้ผูบ้ริหารการเงินตอ้ง

เรียนรู้และปรับตวัใหท้นัต่อสถานการณ์ต่าง ๆ มากข้ึน  การดาํเนินธุรกิจในระยะแรก ๆ ธุรกิจจะมุ่งเน้นการจดัหา

เงินทุนจากแหล่งภายนอกมาลงทุน ซ่ึงเป็นการจดัหาเงินทุนระยะยาว เช่น การกูย้ืมระยะยาวและการออกหุน้กู ้เป็น

ตน้ ทาํให้การบริหารงานทางการเงินภายในมีน้อย เม่ือธุรกิจมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึน ความรับผิดชอบทางการเงิน

เพ่ิมข้ึน การบริหารงานการเงินจึงมุ่งสนใจไปท่ีการใช้เงินทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น การลงทุนในสินทรัพย์

หมุนเวียนท่ีสาํคญั เช่น ลูกหน้ี สินคา้คงเหลือ  และการลงทุนในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนต่าง ๆ การจดัหาเงินทุนจึงมี

การพัฒนาใช้แหล่งเงินทุนระยะสั้ นมากข้ึนควบคู่ไปกับเงินลงทุนระยะยาว การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและ

นวตักรรมทางการเงินใหม่ ๆ รวมถึงการแข่งขนัท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทาํให้ธุรกิจตอ้งการเงินทุนจาํนวนมาก แต่แหล่ง

เงินทุนจะมีขอ้จาํกดัและค่อนขา้งหาไดย้าก เจา้หน้ีสามารถเลือกลูกหน้ีไดม้ากข้ึน ทาํให้ธุรกิจตอ้งหันมาพิจารณา

การลงทุนท่ีจะใหผ้ลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดและตอ้งคุม้ค่ากบัการลงทุนหรือลงทุนในธุรกิจท่ีให้ผลประโยชน์มากท่ีสุด 

การบริหารการเงินจึงไดข้ยายบทบาทในเร่ืองเก่ียวกบัตลาดการเงินและเคร่ืองมือต่าง ๆ ในการจดัหาเงินทุนของ

ธุรกิจทั้ งจากภายในประเทศและต่างประเทศ (James, C. Van Horne.1981, Lawrence J. Gitman. 1997) โดย

ภาพรวมแลว้นั่นคือ โครงสร้างทางการเงินของกิจการท่ีแสดงแหล่งท่ีมาของเงินทุนทั้งหมดของธุรกิจ ซ่ึงระกอบ

ดว้ยหน้ีสินหมุนเวียน หน้ีสินไม่หมุนเวียนและส่วนของผูถื้อหุน้นัน่เอง 
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   สาํหรับนกัลงทุนนั้น มีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูงกวา่ตน้ทุนของเงินลงทุน ซ่ึงใน

การลงทุนในหลกัทรัพยต์วัใดนั้น ผูล้งทุนควรมีความเขา้ใจเก่ียวกบัสินทรัพยท์างการเงิน (Financial assets) เสียก่อน 

ซ่ึงสินทรัพยท์างการเงินแต่ละประเภทลว้นมีมูลค่าในตวัของมนัเอง นกัลงทุนและนกัวิเคราะห์ หลกัทรัพยจ์ะตอ้ง

เขา้ใจถึงวิธีการประเมินมูลค่า และแหล่งท่ีมาของมูลค่าของสินทรัพยเ์หล่าน้ี หุน้สามญัถือเป็นสินทรัพยท์างการเงิน

ประเภทหน่ึงท่ีนกัลงทุนรู้จกักนัเป็นอย่างดี การทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัมูลค่าของหุน้สามญัถือไดว้่าเป็นปัจจยัสาํคญั

ท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการลงทุน โดยนกัลงทุนหรือนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยจ์ะทาํการประเมินหามูลค่าท่ีเหมาะสม 

(intrinsic value) ของหุ้นสามญันั้น เพ่ือนาํไปใชใ้นการกาํหนดกลยุทธ์ในการลงทุนของนกัลงทุนว่าจะซ้ือหุ้น ขาย 

หุน้ หรือถือครองหุน้นั้นต่อไป ในทางปฏิบติัการประเมินมูลค่าหุน้สามญันั้นจาํเป็นตอ้งใชปั้จจยัต่างๆ มากมาย เช่น 

ขอ้มูลภาวะเศรษฐกิจ ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพของอุตสาหกรรมท่ีบริษทันั้นดาํเนินงานอยู ่ตลอดจนขอ้มูลทางการเงินท่ี

เก่ียวขอ้งกบับริษทันั้น จากนั้นจึงจะนาํขอ้มูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์และนาํไปประเมินมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทันั้น

ต่อไป ในการประเมินมูลค่าของสินทรัพย ์(assets valuation) หรือการคน้หามูลค่าท่ีแทจ้ริง (intrinsic value) ของ

สินทรัพยถื์อเป็นส่ิงสาํคญั เน่ืองจากกระบวนการดงักล่าวจะทาํใหน้กัลงทุนรู้ว่าควรจะตดัสินใจลงทุนในสินทรัพย์

เหล่านั้นหรือไม่ ในทางปฏิบติันกัลงทุนสามารถประเมินมูลค่าของกิจการไดจ้าก 2 แนวทางใหญ่ๆ คือ การประเมิน

มูลค่าจากสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการและการประเมินมูลค่าจากผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากสินทรัพยท่ี์กิจการมีอยู ่หากจะ

ทาํให้การประเมินมูลค่าของกิจการจากขอ้มูลทางการเงินสะทอ้นมูลค่าของกิจการได ้จึงไดน้าํกระแสเงินสดของ

กิจการมาใชใ้นการวดัความสามารถของกิจการในการสร้างประโยชน์จากสินทรัพยเ์น่ืองจากกระแสเงินสดของ

กิจการนั้นแสดงให้เห็นถึงปริมาณของเงินท่ีกิจการมีอยู่จริง และสามารถนาํไปใชต้ามความตอ้งการของกิจการได ้

(สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2559) 

 ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี จึงมุ่งเนน้ศึกษาถึงความสมัพนัธ์ของโครงสร้างทางการเงินและกระแสเงินสดอิสระท่ีมี

ต่อมูลค่ากิจการ โดยศึกษาเฉพาะบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงงานวิจยัน้ีทาํใหผู้บ้ริหาร

สามารถนาํไปปรับใช้กบัองค์กรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและเป็นเคร่ืองมือในการบริหารองค์กรให้

สามารถเลือกใชก้ลยุทธ์ท่ีเหมาะสม เพ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียขององค์กร และอาจเป็น

ขอ้มูลท่ีช่วยใหผู้ล้งทุนนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของโครงสร้างทางการเงินและกระแสเงินสดอิสระต่อมูลค่ากิจการของ 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. เพ่ือเปรียบเทียบโครงสร้างทางการเงิน กระแสเงินสดอิสระและมูลค่ากิจการของกลุ่มอุตสาหกรรมท่ี 

แตกต่างกนั 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 การวิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างทางการเงินและกระแสเงินสดอิสระท่ีมีต่อมูลค่ากิจการของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากผลการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

แลว้ จึงไดน้าํมาเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัไดด้งัน้ี 
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 ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

 1.  โครงสร้างทางการเงินมีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบต่อมูลค่ากิจการของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 2.  กระแสเงินสดอิสระมีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 3.  กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัมีโครงสร้างทางการเงินท่ีแตกต่างกนั 

 4.  กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัมีกระแสเงินสดอิสระท่ีแตกต่างกนั 

 5.  กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัมีมูลค่ากิจการท่ีแตกต่างกนั 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 โครงสร้างทางการเงิน  หมายถึง   แหล่งท่ีมาของเงินทุนทั้ งหมดของธุรกิจ  ซ่ึ งประกอบด้วยหน้ี สิน

หมุนเวียน หน้ีสินไม่หมุนเวียนและส่วนของผูถื้อหุ้น หรือหมายถึงขอ้มูลเฉพาะส่วนของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อ

หุ้นในงบดุลนั่นเอง(จีระศกัด์ิ  บุญยศ ปิยวรรณ  ทาเวียง และศิริพร  ตนัชุ่ม, 2551) สําหรับแหล่งท่ีมาของเงินทุน

เฉพาะส่วนของเงินทุนระยะยาวทั้ งหมดของธุรกิจ ซ่ึงได้แก่ หน้ีสินไม่หมุนเวียนและส่วนของผูถื้อหุ้น เรียกว่า 

โครงสร้างเงินทุน ซ่ึงเป็นเงินทุนหลกัท่ีธุรกิจใชเ้พ่ือลงทุน ดงันั้น โครงสร้างเงินทุนเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้าง

ทางการเงิน                

  โครงสร้างทางการเงิน = หน้ีสินหมุนเวียน + หน้ีสินไม่หมุนเวียน+ ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 กระแสเงินสดอิสระของกิจการ (Free Cash Flow to Firm หรือ FCFF) เป็นกระแสเงินสดหลังจากได้หัก

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการดาํเนินงาน ตลอดจนภาษีจ่ายของกิจการไปแลว้ ดงันั้นกิจการจึงสามารถนาํกระแสเงินสด

โครงสร้างทางการเงิน 

-หน้ีสินหมุนเวียน 

-หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

-ส่วนของผูถื้อหุน้ 

กระแสเงนิสดอสิระ 

 

มูลค่ากจิการ (Firm value) 

 

 กลุ่มอุตสาหกรรม 

- อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

- บริการ 

- สินคา้อุตสาหกรรม 

- ธุรกิจการเงิน 

- เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

- สินคา้อุปโภคบริโภค 

- เทคโนโลย ี

  

 

โครงสร้างทางการเงิน 

กระแสเงนิสดอสิระ 

มูลค่ากจิการ 
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ส่วนน้ีมาจ่ายใหแ้ก่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการ (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 

2559) กระแสเงินสดอิสระ เป็นกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานท่ีเหลืออยู่หลงัจากหักรายจ่ายจากการลงทุนของ

บริษทั บริษทัท่ีดีนั้นประวติัยอ้นหลงัของกระแสเงินสดควรจะคงท่ีหรือโตข้ึน การสะดุดของกระแสเงินสดอิสระ 

อาจบอกถึงความไม่ปกติของการบริหารงานภายในของกิจการ (Stewart, G.B., 1991) ซ่ึงกระแสเงินสดเป็นส่ิงท่ีมี

ความสาํคญั หลกัทรัพยข์องบริษทัใดท่ีมีกระแสเงินสดในแนวโนม้ท่ีดีก็หมายความว่าบริษทันั้นมีความสามารถใน

การบริหารเงินท่ีดี มีความสามารถในกาจ่ายหน้ีท่ีดี มีเงินเหลือมาปรับปรุงกิจการไดแ้ละสามารถจ่ายปันผลไดดี้ 

สภาพของกระแสเงินสดอาจไดม้าจากกระแสเงินสดอิสระนั่นเอง (Michael C. Jensen, 1986) ซ่ึงกระแสเงินสด

อิสระมีสมการดงัน้ี 

 Free cash flow = cash flow from operation – capital expenditure 

 (Young and O’Byrne, 2000) อธิบายว่า กระแสเงินสดอิสระเป็นการวดัค่าเพ่ือประมาณการกระแสเงินสดใน

อนาคตท่ีเกิดข้ึนจริงสาํหรับนกัลงทุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (Jiang Feng , 2007) ท่ีกล่าวว่า เป็นกระแสเงิน

สดท่ีเหลือจากการดาํเนินงานหลงัจากจ่ายเงินลงทุนแลว้ โดยกระแสเงินสดอิสระเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีผูบ้ริหาร

นาํมาใชบ้ริหารเพ่ือให้บริษทัมีมูลค่าสูงสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (วรศกัด์ิ ทุมมานนท์, 2548) ท่ีกล่าวว่า กระแสเงินสด

อิสระ หมายถึงกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานทีเหลืออยู่หลงัจากกิจการตอ้งนาํไปลงทุนในสินทรัพยถ์าวรใหม่ 

เพ่ือท่ีจะใหกิ้จการสามารถรักษาระดบัการผลิตให้คงท่ีเท่ากบัปัจจุบนัหรือสามารถจ่ายเงินปันผลในระดบัท่ีทาํให้ผู ้

ลงทุนพอใจ  (อาษาฒ์ สุวรรณพฤกษ ์สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ และนีรนาท แกว้ประเสริฐ ระฆงัทอง, 2557) ได้

ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของกระแสเงินสดอิสระ มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ และมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อราคา

ของหลกัทรัพย ์การศึกษาเชิงประจกัษข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET100 

โดยใช้แบบจาํลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) ในการพฒันาแบบจาํลองพร้อมทั้ ง

ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างแบบจาํลองกบัขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุท่ีเกิดข้ึนระหว่าง

ปัจจยั ผลการศึกษาพบวา่ แบบจาํลองกระแสเงินสดอิสระ มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ และมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดท่ี

ส่งผลต่อราคาของหลกัทรัพยมี์ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และจากการศึกษายงัพบวา่ปัจจยัมูลค่าเพ่ิมเชิง

เศรษฐศาสตร์มีอิทธิพลทางตรงขา้มต่อราคาของหลกัทรัพย ์อีกทั้งมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดและกระแสเงินสดอิสระมี

อิทธิพลทางตรงต่อราคาหลกัทรัพย ์ (Javanshir Hadi, Oladi Ghadiri Bashir Ghadiri Moghaddam Abolfazl 

Mojarad Maryam, 2013) ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหว่างกระแสเงินสด รายการคงคา้งและมูลค่ากิจการ เพ่ือประเมิน

เน้ือหาขอ้มูลท่ีเพ่ิมข้ึนของกระแสเงินสดอิสระท่ีจะอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงในรายการคงคา้งและมูลค่ากิจการ ผล

การศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญระหว่างกระแสเงินสดและรายการคงค้าง นอกจากน้ียงัพบ

ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญระหว่างกระแสเงินสดอิสระและมูลค่ากิจการ (Milad Mirzaeifar & Mohammad 

Javadcha Yedi, 2014) การตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสเงินสดอิสระและประสิทธิภาพการทาํงานของ

บริษทัท่ีจดทะเบียนในกรุงเตหะรานตลาดหลกัทรัพย ์ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของการตั้งสมมติฐานการวิจยัแสดง

ใหเ้ห็นว่ามีความสัมพนัธ์ท่ีมีความหมายเชิงลบระหวา่งกระแสเงินสดอิสระกบัปัจจยัการประเมินผลการดาํเนินงาน

ทั้งหมด  

 การสร้างมูลค่าให้ผูถื้อหุ้น (Shareholder Value) เป็นวตัถุประสงค์หลกัในการดาํเนินธุรกิจท่ีจะทาํให้องค์กร

ประสบความสําเร็จและสามารถแข่งขนัในตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงได ้เน่ืองจากในการลงทุนนั้น ผูถื้อหุ้นย่อม
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คาดหวงัท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนในอตัราท่ีสูงกว่าตน้ทุนของเงินลงทุน (Cost of Capital) ในปัจจุบนัการสร้างมูลค่า

ให้กบัผูถื้อหุ้นทวีความสําคญัมากข้ึน เน่ืองจากการขยายตวัของตลาดทุน ซ่ึงทาํให้ผูล้งทุนสามารถเคล่ือนยา้ยการ

ลงทุนไปยงัแหล่งทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงกว่าไดอ้ยา่งรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบติังานขององคก์ร นอกจาก

จะเป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพในการดาํเนินงานแลว้ ยงัเป็นส่ิงท่ีผลกัดนัใหเ้กิดมูลค่า (Value) อีกดว้ย (Gordon, 2000; 

Redding, 1997) ดงันั้นการประเมินผลการปฏิบติังานจึงควรสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมูลค่าขององคก์รท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง

ในช่วงเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหากระบบการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีใชแ้สดงใหเ้ห็นถึงผลการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริง

แลว้ จะทาํใหอ้งคก์รดาํเนินต่อไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม(มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ, 2548) 

 ตวัช้ีวดัท่ีจะนาํมาใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานหรือนาํมาใชใ้นการหามูลค่าขององค์กร คือ ตวัช้ีวดัของ 

Tobin’Q ซ่ึงมีแนวทางในการคาํนวณท่ีใช้ในงานวิจยัส่วนใหญ่ ในปัจจุบันมีการใช้ Tobin’s Q ในงานวิจยัอย่าง

แพร่หลาย แต่ก็ยงัไม่มีแนวทางการคาํนวณใดท่ีไดรั้บการยอมรับอย่างเป็นเอกฉนัท์ว่าเป็นวิธีท่ีทาํใหไ้ดค่้า Tobin’s 

Q ท่ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมูลค่าขององคก์รอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ ในทางปฏิบติัแลว้นกัวิจยัจะใชข้อ้มูลท่ีองคก์รเปิดเผย

ต่อบุคคลภายนอก ดงันั้นจึงนิยมการคาํนวณในรูปแบบท่ีง่ายท่ีสุด คือใชมู้ลค่าทางบญัชีเป็นตวัแทนของมูลค่าทาง

การตลาดสําหรับตวัแปรบางตวั ดงัเช่นวิธีการคาํนวณตามแนวทางของ (Chung และ Pruitt,1994) สําหรับนกัวิจยั

แลว้มกัจะนิยมใช ้Tobin’s Q ในการประเมินมูลค่าขององคก์ร ดงัเช่นงานวิจยัของ (ศศิวิมล เกิดมัน่, 2557) ไดศึ้กษา

ความสัมพนัธ์ของการกาํกบัดูแลกิจการกบัผลตอบแทนหลกัทรัพยแ์ละมูลค่ากิจการของบริษทัท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงการหามูลค่ากิจการนั้นจะวดัดว้ย Tobin’s Q สําหรับขอ้มูลการกาํกบัดูแล

กิจการศึกษาจากโครงสร้างผูถื้อหุ้น สัดส่วนของกรรมการอิสระ ขนาดของคณะกรรมการ ความถ่ีในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท การควบรวมตําแหน่งของกรรมการผู ้จัดการและประธานกรรมการในคนเดียวกัน 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร องคป์ระกอบของคณะกรรมการ กรรมการท่ีหลากหลาย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 5 อนัดบัแรก และผู ้

ถือหุน้ท่ีเป็นผูบ้ริหาร ผลการศึกษาพบว่า ค่าตอบแทนผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัมูลค่ากิจการท่ีวดั

ดว้ย Tobin’s Q ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 (วิภาดา ภาโนมยั และนงค์นิตย ์จนัทร์จรัส, 2559) ไดศึ้กษาเร่ือง 

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการกาํกบัดูแลกิจการดา้นโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารกบัผล

การดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ. 2556 จาํนวนทั้งส้ิน 25 บริษทั ผลการศึกษาพบว่าตวัแปรอิสระท่ีมีความสมัพนัธ์กบั

ผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีวดัโดยมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ (EVA) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ไดแ้ก่ ขนาดของคณะกรรรมการบริษทั สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริหารของบริษทั ส่วนตวัแปรอิสระท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีวดัโดยตวัวดัผลการปฏิบติังานทางการตลาด (Tobin’s Q) อย่างมี

นยัสาํคญัท่ี 0.05 ไดแ้ก่ ขนาดของคณะกรรรมการบริษทั สัดส่วนจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้รายใหญ่ 5 อนัดบัแรก 

การควบรวมตาํแหน่งผูจ้ดัการใหญ่ กบัประธานกรรมการในคนเดียวกนั (Scott W.Barnhart and Stuart Rosenstein, 

1998) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษทัท่ีเป็นเจา้ของและประสิทธิภาพการทาํงาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวดั

ความสมดุลแบบเท่ียงตรงของการกํากับ ดูแลกิจการ โดยใช้โมลเดล Tobin’s Q ซ่ึงตัววัดประกอบด้วย 

คณะกรรมการบริหาร และการบริหารงานโดยเจา้ของ สรุปไดว้า่ผลการใชวิ้ธีการสมการพร้อมกนัตอ้งตีความอย่าง

ระมดัระวงัประมาณการ วิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดนาํมาใชใ้นบางคร้ังและการวิเคราะห์ความสมดุลแบบเท่ียงตรงเป็น
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ส่ิงสาํคญัต่อการใชแ้บบจาํลองเชิงประจกัษท่ี์อาจเกิดข้ึนไม่แน่นอน (Helen Short, 1994) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความเป็น

เจา้ของ การควบคุมและโครงสร้างทางการเงินต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่าความเป็น

เจ้าของ การควบคุม และโครงสร้างทางการเงินมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของบริษัท  (Oskar 

Kowalewski, 2016) ได้ศึกษาเร่ืองการกาํกับดูแลกิจการและประสิทธิภาพขององค์กร : วิกฤตทางการเงิน ผล

การศึกษาก่อนท่ีจะจะเกิดวิกฤตพบว่า มีความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างการกาํกบัดูแลกิจการและประสิทธิภาพการ

ทาํงานท่ีวดัโดย Tobin's Q นอกจากน้ีการศึกษานาํเสนอหลกัฐานท่ีแสดงวา่การกาํกบัดูแลกิจการท่ีสูงข้ึนจะนาํไปสู่

การเพ่ิมข้ึนของเงินปันผลเป็นเงินสด ท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางการเงินของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีเก่ียวขอ้งในเชิง

บวกกบัผลตอบแทนในสินทรัพยท่ี์สูงข้ึนยงัไม่ไดส้ังเกตเม่ือวดัโดย Tobin's Q นอกจากน้ีในช่วงเวลาน้ีการท่ีบริษทั

ดีข้ึนภายใตก้ารควบคุมการจ่ายเงินปันผลนอ้ยกว่าบริษทัท่ีมีมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีตํ่ากว่าได ้และ(Sayla 

Sowat Siddiqui, 2015) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างการกาํกบัดูแลกิจการและประสิทธิภาพการทาํงานของบริษทั

โดยวิจยัแบบ  meta-analysis วตัถุประสงค์ของการวิจยัน้ีคือการตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการกาํกบักิจการ

และประสิทธิภาพการทาํงานของบริษทั โดยการดาํเนินการวิเคราะห์ meta-analysis ขอ้มูลจาก 25การศึกษาก่อน

หนา้น้ี การวิเคราะห์มี 3 เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น การบรรเทาผลกระทบของระบบกฎหมาย (กฎหมาย

ทัว่ไปหรือกฎหมายแพ่ง), กลไกการกาํกบัดูแล (ภายนอกหรือทั้งภายนอกและภายในกาํกบัดูแลร่วมกนั) และการ

วดัผลปฏิบติังาน (บญัชีหรือมูลค่าตลาด) ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่ากลไกการกาํกบัดูแลภายนอกวดัตามบทบญัญติั

ต่อตา้นการtakeoverและมูลค่าตลาดของประสิทธิภาพการทาํงานของ บริษทั โดยวดัจาก Tobin's q และมูลค่าตาม

บญัชีของตลาดเป็นตวัทดสอบท่ีสาํคญัของความสมัพนัธ์น้ี 

 จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจึงทําให้เกิดแนวคิดในการศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ของ

โครงสร้างทางการเงินและกระแสเงินสดอิสระท่ีมีต่อมูลค่ากิจการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยข้ึน ซ่ึงใชก้ารคาํนวณ Tobin’s Q ในการคาํนวณหามูลค่ากิจการ 

 

3. วธีิการศึกษา 

 การวิจยัน้ีมุ่งเนน้ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของโครงสร้างทางการเงินและกระแสเงินสดต่อมูลค่ากิจการของบริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเปรียบเทียบโครงสร้างทางการเงิน กระแสเงินสดอิสระและ

มูลค่ากิจการของกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนั โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) เช่นงบการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2558 จาํนวน

ทั้งส้ิน 226 บริษทั และมีขอ้มูลจาํนวน 678 ขอ้มูล ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษามีดงัน้ี 

 1. โครงสร้างทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย หน้ีสินหมุนเวียน หน้ีสินไม่หมุนเวียน และส่วนของผูถื้อหุน้ 

 2.  กระแสเงินสดอิสระ หมายถึง ตวัช้ีวดัของปริมาณเงินสดท่ีธุรกิจสร้างข้ึนสาํหรับบญัชีสาํหรับค่าใชจ่้าย

ทุนเช่นอาคารหรืออุปกรณ์ เงินสดน้ีสามารถนํามาใช้สําหรับการขยาย การจ่ายเงินปันผล การลดหน้ี หรือเพ่ือ

วตัถุประสงคอ่ื์นๆ คาํนวณดงัน้ี 

 กระแสเงินสดอิสระ = กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน – เงินลงทุนในสินทรัพยถ์าวร  

                      – เงินปันผลจ่าย 

3.  มูลค่ากิจการ หมายถึง การประเมินผลการปฏิบติังานขององคก์รหรือมูลค่ากิจการนั้นจะคาํนวณ Tobin’s  
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Q ตามแนวทางของ Chung และ Pruitt (1994) ซ่ึงมีสูตรการคาํนวณดงัน้ี 

   Approximate q = (MVE + PS + DEBT)/TA 

  Approximate q  = มูลค่ากิจการ (มูลค่าทางการตลาดขององคก์ร) 

  MVE  = ผลรวมของมูลค่าทางการตลาดของหุน้สามญั (ผลคูณของราคาตลาดหุน้ 

    สามญัและจาํนวนหุน้ท่ีอยูใ่นมือผูถื้อหุน้) 

   PS   = มูลค่าทางการตลาดของหุน้บุริมสิทธิ (มูลค่าไถ่ถอนของหุน้บุริมสิทธิ) 

  DEBT = มูลค่าทางการตลาดของหน้ีสิน(มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินหมุนเวียนสุทธิ 

    จากสินทรัพยห์มุนเวียน และมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินระยะยาว) 

  TA = มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์

 เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลแลว้จะทาํการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียของขอ้มูล ค่าสูงสุดของขอ้มูล  ค่าตํ่าสุดของขอ้มูล และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล 

และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis : 

MRA) เพ่ือวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปร ซ่ึงจะเป็นไปตามสมติฐานเม่ือระดบันยัสําคญัท่ีไดมี้ค่านอ้ยกว่า

ระดบันยัสําคญัท่ีกาํหนดคือ 0.05 และการวิเคราะห์ความแตกต่างของโครงสร้างทางการเงิน กระแสเงินสดอิสระ 

และมูลค่ากิจการในแต่ละอุตสาหกรรมท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยใชส้ถิติ F-test (One - Way Analysis of Variance 

: ANOVA) 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ พบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมส่วนมากอยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

(PROPCON) จาํนวน 67 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 29.66 รองลงมาคือ บริการ จาํนวน 45 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 19.91  

สินคา้อุตสาหกรรม จาํนวน 38 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 16.81 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  จาํนวน 22 บริษทั คิด

เป็นร้อยละ 9.73 ทรัพยากร  จาํนวน 19 บริษทั  คิดเป็นร้อยละ 8.41 สินคา้อุปโภคบริโภค จาํนวน 18 บริษทั คิดเป็น

ร้อยละ 7.96  และเทคโนโลยี  จาํนวน 17 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 7.52 โครงสร้างทางการเงินมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

19,070.47 ลา้นบาท กระแสเงินสดอิสระมีค่าเฉล่ียเท่ากบั -936,533.70 ลา้นบาท และมูลค่ากิจการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

33,738.02 ลา้นบาท  

 การทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ (multiple regression analysis)  แสดงขอ้มูล

การวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างทางการเงินและกระแสเงินสดอิสระท่ีมีต่อมูลค่ากิจการของบริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

Standardized Coefficients Beta t Sig. 

(Constant)     

โครงสร้างทางการเงิน (FS) .434 22.230 .000** 

กระแสเงินสดอิสระ(FCF) -.588 -30.104 .000** 

N = 678, R2 = 0.829, F = 1641.68, Sig. = 0.000  

**Sig < 0.01 
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 ผลจากการทดสอบปรากฏว่าค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2)  มีค่าเท่ากบั  0.829  แสดงว่า โครงสร้างทางการ

เงินและกระแสเงินสดอิสระสามารถอธิบายความสัมพนัธ์กบัมูลค่ากิจการไดร้้อยละ 82.90 สําหรับการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า โครงสร้างทางการเงินมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกบัมูลค่ากิจการและกระแสเงินสดอิสระมี

ความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบัมูลค่ากิจการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัสําคญั 0.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (Helen Short, 1994) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั

ความเป็นเจา้ของ การควบคุมและโครงสร้างทางการเงินต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่า

ความเป็นเจา้ของ การควบคุม และโครงสร้างทางการเงินมีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานของบริษทั (อาษาฒ ์

สุวรรณพฤกษ ์สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ และนีรนาท แกว้ประเสริฐ ระฆงัทอง, 2557) ไดศึ้กษาเร่ือง อิทธิพลของ

กระแสเงินสดอิสระ มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ และมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อราคาของหลกัทรัพย ์

(Javanshir Hadi, Oladi Ghadiri Bashir Ghadiri Moghaddam Abolfazl Mojarad Maryam, 2013) ไ ด้ ศึ ก ษ า

ความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสเงินสด รายการคงคา้งและมูลค่ากิจการ เพ่ือประเมินเน้ือหาขอ้มูลท่ีเพ่ิมข้ึนของกระแส

เงินสดอิสระท่ีจะอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงในรายการคงคา้งและมูลค่ากิจการ  

 ในขณะท่ีการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัจะมีโครงสร้างทางการเงิน กระแสเงิน

สดอิสระและมูลค่ากิจการท่ีแตกต่างกันผลการทดสอบค่า F-test วิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

Analysis of Variance : ANOVA) โดยรวม พบวา่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.00 ซ่ึง

นอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.01 ซ่ึงอุตสาหกรรมของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความแตกต่างกนัใน

เร่ืองของลกัษณะธุรกิจ การดาํเนินงาน เงินทุนท่ีใชใ้นการลงทุนและดาํเนินงาน ดงันั้นจึงทาํให้มีความแตกต่างกนั

ในเร่ืองของโครงสร้างทางการเงิน กระแสเงินสดอิสระและมูลค่ากิจการดว้ย 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 การวิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างทางการเงินและกระแสเงินสดอิสระท่ีมีต่อมูลค่ากิจการของบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาสรุปไดว้่า โครงสร้างทางการเงิน และกระแสเงินสด

อิสระมีความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงการท่ี

โครงสร้างทางการเงินมีความสมัพนัธ์กบัมูลค่ากิจการนั้น อาจมีผลมาจากการท่ีโครงสร้างทางการเงินประกอบดว้ย

หน้ีสินหมุนเวียน หน้ีสินไม่หมุนเวียนและส่วนของผูถื้อหุ้นนั้นถึงส่วนไดเ้สียในบุคคลภายนอกและบุคคลภายใน 

ซ่ึงหากกิจการมีโครงสร้างทางการเงินท่ีมีส่วนของเจา้ของมากกวา่หน้ีสินแลว้ จะส่งผลใหกิ้จการมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนได ้

ในขณะท่ีกระแสเงินสดอิสระนั้น ประกอบดว้ยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานหักเงินลงทุนในสินทรัพย์

ถาวรหักเงินปันผลจ่ายซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบัมูลค่ากิจการ ซ่ึงหมายความว่าหากกิจการมีกระแสเงินสด

อิสระเป็นลดลงจะทาํให้มูลค่ากิจการเพ่ิมข้ึน หรือหากกิจการมีกระแสเงินสดอิสระเพ่ิมข้ึนจะทาํให้มูลค่ากิจการ

ลดลง ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีกิจการมีกระแสเงินสดอิสระเพ่ิมข้ึนนั่นคือมีสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน จึงทาํให้มูลค่ากิจการท่ี

คาํนวณโดยการนาํผลรวมของมูลค่าทางการตลาดของหุน้สามญับวกมูลค่าทางการตลาดของหุน้บุริมสิทธิ (มูลค่าไถ่

ถอนของหุ้นบุริมสิทธิ) บวกมูลค่าทางการตลาดของหน้ีสินและหารดว้ยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ซ่ึงการมี

สินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจะทาํให้มูลค่ากิจการลดลงและเม่ือเปรียบเทียบโครงสร้างทางการเงิน กระแสเงินสดอิสระและ

มูลค่ากิจการตามกลุ่มอุตสาหกรรมแลว้พบว่ามีความแตกต่างกนั ซ่ึงอุตสาหกรรมของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย์
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แห่งประเทศไทยประกอบดว้ยอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมสินคา้

อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมทรัพยากร ซ่ึงแต่ละอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของลกัษณะธุรกิจ การ

ดาํเนินงาน เงินทุนท่ีใชใ้นการลงทุนและดาํเนินงาน ดงันั้นจึงทาํให้มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของโครงสร้างทาง

การเงิน กระแสเงินสดอิสระและมูลค่ากิจการดว้ย 

ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีทาํใหผู้บ้ริหารสามารถนาํไปปรับใชก้บัองคก์รเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รและ

เป็นเคร่ืองมือในการบริหารองคก์รใหส้ามารถเลือกใชก้ลยุทธ์ท่ีเหมาะสม เพ่ือก่อใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุดต่อผูมี้

ส่วนได้เสียขององค์กร นอกจากน้ียงัทําให้ผู ้ลงทุนนําข้อมูลงานวิจัยไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนใน

อุตสาหกรรมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงนิกบัอตัราการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์

ของหมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

The relationship between finance ratio and stock price changes of Information 

& Communication Technology Sector                                                                                

พรรณวด ี ไชยชมภู0

1 และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล1

2 

Phanwadee Chaichompu and Phusit Wonglorsaichon 

 

บทคดัย่อ 

     การศึกษาวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์อง

หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทาง

การเงินกบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์และเพ่ือศึกษาอตัราส่วนทางการเงินของหมวดธุรกิจเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ ซ่ึงศึกษาแบบรายไตรมาส ตั้งแต่ ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2541 ถึงไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2559 จาํนวน 9 

หลกัทรัพย ์รวมระยะเวลา 675 ไตรมาส โดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยวิธีสมการถดถอยพหุ ผลการศึกษาพบว่า ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบญัชี (P/BV ratio) เป็นอตัราส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

อตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละหลกัทรัพยม์ากท่ีสุด และยงัมี

อตัรากาํไรขั้นตน้ (GPM)  อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (OPM) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) 

และ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น (P/E ratio) ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์

ของหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

คาํสาํคัญ: อัตราส่วนทางการเงิน, อัตราการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

Abstract 

     The objective of this study was to examine relationship between financial ratio and changes of stock price in 

information & communication technology sector. The study was based on samplings from nine companies 

between the first quarter of 1998 to the third quarter of 2016. The total duration was 675 quarters. The multiple 

linear regression method was used in this analysis. It was found that the price to book value ratio (P/BV ratio) 

had the most influence on the stock price in information & communication technology sector at 95% confidence 

level. It also found that the gross profit margin (GPM), operating profit margin (OPM), return on equity (ROE) 

and price to earnings ratio (P/E ratio) affected the stock price in this sector significantly. 

Keyword: Financial ratio, Stock price changes, Information & Communication Technology sector   
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1.   บทนํา 

     ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้มีบทบาทต่อการใช้

ชีวิตประจาํวนัมากยิ่งข้ึน และ ในปี 2559 คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดการส่ือสารมีการเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว โดย

มูลค่าตลาดส่ือสารจะสามารถเติบโต 11.5% หรือมีมูลค่า  597,584  ลา้นบาทจากปี 2558 เติบโต 7.3% หรือมีมูลค่า 

535,989 ลา้นบาท (สวทช, 2559) จากการเติบโตของธุรกิจหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารนั้นเติบโต

ข้ึนเร่ือยๆ ทาํให้เป็นหลกัทรัพยต์ัวหน่ึงท่ีนักลงทุนนั้นให้ความสนใจในการลงลงทุน  และผูป้ระกอบการนั้น

ตอ้งการระดมเงินทุน เพ่ือตอ้งการนาํเงินไปพฒันากิจการ และช่องทางในการระดมเงินทุนท่ีสาํคญัของกิจการ คือ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพราะในปัจจุบนัการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็นท่ี

นิยมและยอมรับสําหรับนกัลงทุนอย่างแพร่หลาย ดงันั้น นกัลงทุนท่ีสนใจลงทุนในหุ้น (Stock) ในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บนั้น จะไดรั้บผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุน้ (Capital Gain)  คือ กาํไรหรือ

ขาดทุน จากท่ีผูล้งทุนขายหลกัทรัพยไ์ดใ้นราคาท่ีสูงข้ึนหรือตํ่าลงกวา่ราคาท่ีซ้ือ หรือเรียกว่าการเปล่ียนแปลงของราคา

หลกัทรัพย์ (Price Change) ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้ผูวิ้จัยมีความสนใจท่ีจะศีกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับอตัราการ

เปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์   โดยมีวตัถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1. เพ่ือศึกษาอัตราส่วนทางการเงิน ได้แก่ 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัรากาํไรขั้นตน้ อตัรากาํไรสุทธิ อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน อตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนกาํไรต่อหุ้น อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบญัชี และอตัราส่วนผลตอบแทนจากเงินปันผล ของบริษทัในหมวดธุรกิจเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคา

หลกัทรัพยข์องบริษทัในหมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

     ซ่ึงผลของการศึกษางานวิจยัน้ีนกัลงทุนสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชใ้นการพิจารณาการลงทุนใน

หลักทรัพย์กลุ่มหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และผู ้บริหาร 

นักวิเคราะห์ หรือผูล้งทุน สามารถใช้อตัราส่วนทางการเงินไปวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได ้

 

2. ทบทวนวรรณกรรม  

     แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพของตลาด สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(2549) ไดใ้หค้วามหมายของประสิทธิภาพของตลาด วา่ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพขอ้มูลของข่าวสารสามารถสะทอ้น

ให้อยู่ในราคาของหลกัทรัพย์ได้นั้นส่วนหน่ึงก็มาจากขอ้มูลสาธารณะซ่ึงมีข้อมูลทางด้านการเงินของบริษัท

ประกอบอยู่ดว้ย ดงันั้นการศึกษาอตัราส่วนทางเงินน่าจะเป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเปล่ียนแปลง

ของราคาหุน้ 

     แนวคิดเก่ียวกบัวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพ้ืนฐาน  สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (2549) ไดใ้หค้วามหมายของการวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพ้ืนฐานซ่ึงการวิเคราะห์หลกัทรัพย์

โดยใชปั้จจยัพ้ืนฐานน้ี เพ่ือจะนาํผลการวิเคราะห์ไปประเมินและเปรียบเทียบราคาตลาดของหลกัทรัพย ์เพ่ือทาํให้

ทราบถึงอตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บและเป็นแนวทางในการตดัสินใจในการลงทุน 
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     แนวคิดการผลตอบแทนจากการลงทุน กาํไร(ขาดทุน) ท่ีผูล้งทุนขายหลกัทรัพยไ์ดใ้นราคาท่ีสูงข้ึนหรือ (ตํ่าลง) 

กว่าราคาท่ีซ้ือ หรือเรียกว่าการเปล่ียนแปลงของราคา (Price Change) ของหลกัทรัพย ์(จิรัตน ์สังแกว้, 2547 อา้งถึง

ใน ธาราทิพย ์สิริจินดา, 2553:7) 

     อตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2549)  

ไดใ้ห้ความหมายของอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยว์่าอตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนจะไดรั้บสามารถนาํไป

เปรียบเทียบกับปัจจยัความเส่ียงในด้านต่างๆ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนให้กับนักลงทุนได  ้ซ่ึงอตัรา

ผลตอบแทนจะแสดงอยูใ่นรูปของร้อยละและมกัจะเป็นระยะเวลาภายใน 1 ปี 

     แนวคิดการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, (2549) อธิบายว่า การวิเคราะห์

อตัราส่วนทางการเงินจะช่วยใหผู้วิ้เคราะห์สามารถทราบถึงผลการดาํเนินงานของอดีตท่ีผา่นมาและสามารถคาดการณ์

ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้และปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของการลงทุนนั้น คือผลประกอบการ

ของบริษทั ถา้ผลประกอบการของบริษทัอยู่ในเกณฑดี์ ราคาหุน้กอ็าจจะสูงข้ึนตามไปดว้ย 

     จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ สัณฑพงศ์ คล่องวีระชัย (2557) และ แกว้มณี อุทิรัมย  ์และ กนกศกัด์ิ สุข

วฒันาสินิทธ์ิ (2557) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์

พบวา่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบญัชีมี มีความสมัพนัธ์กบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์

กฤตยชญ ์ศรีสุข (2558) และณัฐชานนัท ์วงษศ์รีแกว้ (2557) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคา

หลกัทรัพย ์พบวา่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบญัชีมี มีความสมัพนัธ์กบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์

 

3. วธีิการศึกษา 

     ประชากรท่ีทําการศึกษา คือ กลุ่มบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยใชง้บการเงินตั้งแต่ ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2541 ถึง ไตรมาสท่ี 3  พ.ศ. 2559 

จาํนวน 675 ไตรมาส และเป็นหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก่์อน วนัท่ี 1 มกราคม 2541 ซ่ึงมีจาํนวน

ทั้ งหมด 9 บริษัท ได้แก่  บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน)  บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จาํกัด 

(มหาชน) บริษทั จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)  บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)  บริษทั 

สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอสวีโอเอ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

     การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จะใชข้อ้มูล

เชิงปริมาณ โดยการศึกษาจะใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีสมการถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยมี

สมการแสดงความสมัพนัธ์ดงัน้ี  

SPCij= a+ b1CRij+ b2GMPij+ b3NPMij+ b4OPMij+ b5ROAij + b6ROEij+ b7EPSij+ b8P/BVij+  b9P/Eij+b10DYij 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ข้อมูลท่ีจะนํามาใช้ในการวิจัยเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ของหุ้นสามญัหมวดธุรกิจเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แบบรายไตรมาส ตั้งแต่ ไตรมาสท่ี 1 

พ.ศ.2541 ถึง ไตรมาสท่ี 3 พ.ศ.2559 ซ่ึงขอ้มูลมาจากแหล่งขอ้มูล www.setsmart.com ซ่ึงเป็นขอ้มูลงบการเงิน และ 

ราคาปิดของหลกัทรัพยร์ายไตรมาสและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ี 

http://www.setsmart.com/
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กรอบแนวคิด 

   ตวัแปรอสิระ 

    อตัราส่วนสภาพคล่อง 

- อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน 

    อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 

- อตัรากาํไรขั้นตน้ 

- อตัรากาํไรสุทธิ  

- อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน 

- อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  

- อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

    อตัราส่วนมูลค่าทางการตลาด 

- อตัราส่วนกาํไรต่อหุน้ 

- อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุน้ 

- อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบญัชี 

- อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล 

 

รูปที่ 1 : กรอบแนวคิด 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

     ขั้นตอนท่ี 1  คาํนวณหาอตัราส่วนทางการเงิน (ตวัแปรอิสระ) จากขอ้มูลงบการเงินรายไตรมาส ตั้งแต่ พ.ศ.2541 

ถึง พ.ศ. 2559 ของแต่ละหลกัทรัพยท่ี์เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะศึกษา ซ่ึงคาํนวณจาก setsmart 

     ขั้นตอนท่ี 2  คาํนวณหาอตัราการเปล่ียนราคาหลกัทรัพย ์(ตวัแปรตาม) จากราคาปิดตอนส้ินไตรมาสของแต่ละ

หลกัทรัพยเ์ทียบกบัราคาปิดของตอนส้ืนไตรมาสของปีก่อนหนา้ ซ่ึงคาํนวณจาก setsmart 

     ขั้นตอนท่ี 3  วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) เพ่ือหาค่าฉล่ีย (Mean), ค่าสูงสุด (Maximum),  ค่า

ตํ่าสุด (Minimum) และส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) ของแต่ละตวัแปร 

     ขั้นตอนท่ี 4  ตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระระหวา่งกนั(Multicollinearity) ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์(Correlation)โดยมีค่าไม่เกอน 0.8 แสดงวา่ตวัแปรอิสระไม่มีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

     ขั้นตอนท่ี 5  กาํจดัค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระดว้ย ค่า Variance Inflation factor (VIF) โดยเลือก

กาํจดัค่าตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัและตวัแปรท่ีมีค่า VIF มากท่ีสุด 

     ขั้นตอนท่ี 6  วิเคราะห์เพ่ือขจดัความคาดเคล่ือนระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม เพ่ือป้องกนัปัญหาระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีมีค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น ทาํใหค่้า R-Square กบั F- Statisticไม่น่าเช่ือถือ 

      ขั้นตอนท่ี 7  วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวั

แปรอิสระกบัตวัแปรตาม โดยเขียนสมการไดด้งัน้ี 

SPCij= a+ b1CRij+ b2GMPij+ b3NPMij+ b4OPMij+ b5ROAij + b6ROEij+ b7EPSij+ b8P/BVij+  b9P/Eij+b10DYij 

โดยท่ี  

ตวัแปรตาม 

อตัราการเปล่ียนแปลงราคา

หลกัทรัพย ์
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SPCij คือ อตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบริษทั i  

               ณ ไตรมาส j 

 b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10  หมายถึง ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระ 

     โดยมีสมมุติฐานว่า อัตราส่วนทั้ ง 10 อัตราส่วน ดังกล่าวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราการ

เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     พบว่า จากกลุ่มตวัอย่าง  ผลการวิเคราะห์จากกลุ่มตวัอย่างของหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารสรุปไดด้งัน้ี  ค่าเฉล่ีย (Mean) ของอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เท่ากบั 0.98 อตัรากาํไรขั้นตน้เท่ากบั 30.04 

อตัรากาํไรสุทธิ เท่ากบั 7.33 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน เท่ากบั 14.61 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 

เท่ากบั 9.62 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากบั 6.03อตัราส่วนกาํไรต่อหุน้ เท่ากบั 0.56  อตัราส่วนราคา

ตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น เท่ากบั 18.15อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบญัชี เท่ากบั 4.78 อตัราผลตอบแทนจากเงิน

ปันผล เท่ากบั 2.60 และอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์เท่ากบั 26.38 ดงัตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

ตารางที่ 1:  แสดงผลค่าเฉล่ียอตัราส่วนทางการเงินและค่าเฉล่ียอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องหมวด

ธุรกิจเทคโนโยยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
กลุ่มตวัอย่าง 

ADVAN

C 

INTUC

H 
JAS PT 

SAMAR

T 

SAMTE

L 
SVOA 

THCO

M 

TRU

E 

CR 0.98 0.92 0.86 1.29 0.92 1.10 0.88 1.18 0.83 0.85 

GP

M 
30.04 43.39 32.98 44.70 25.15 20.92 24.18 10.72 33.78 34.28 

NP

M 
7.33 18.30 37.15 4.95 - 1.05 0.17 4.61 

-        

2.56 
9.07 - 5.14 

OP

M 
14.61 28.67 46.24 19.39 1.33 6.91 13.26 

-      

15.46 
19.66 5.98 

RO

A 
9.62 25.78 18.52 10.53 2.63 8.05 8.83 1.62 7.34 2.94 

RO

E 
6.03 40.72 32.57 -   6.27 35.31 

-      

24.01 
12.69 8.80 8.04 

-  

48.25 

EPS 0.56 2.47 1.18 -  0.07 -  0.14 0.13 0.11 1.10 0.35 -  0.14 

P/E 18.15 18.51 14.86 13.51 16.45 12.64 19.54 11.08 26.77 55.30 

P/B

V 
4.78 6.98 4.87 4.44 2.11 2.63 2.38 0.89 1.81 15.07 

DY 2.60 5.05 5.13 3.07 2.21 2.33 2.24 2.92 0.44 - 

SP

C 
26.38 16.61 23.62 38.73 16.57 57.81 28.01 10.40 22.65 16.91 

หมายเหต:ุ CR = อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีน, GPM= กําไรขัน้ต้น,NPM = อตัรากาํไรสุทธ,ิ OPM = อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน,ROA 

= อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวม, ROE = อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุน้, EPS = อตัราส่วนกาํไรต่อหุน้, P/E = อตัราส่วน

ราคาตลาดต่อกําไรต่อหุ้น, P/BV= อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบญัชี, DY =อัตราผลตอบแทนจากเงนิปันผล,SPC = อตัราการ

เปลีย่นแปลงราคาหุน้ 
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     ผลจากการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งของหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และผลจากการศึกษา

แต่ละหลกัทรัพยข์องกลุ่มตวัอยา่งนาํมาเปรียบเทียบกบัสมมุติฐานไดด้งัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1:  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนส่วนต่างราคาหุ้นในทิศทาง

เดียวกนั  ผลจากการศึกษาพบว่า อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของ

ราคาหลกัทรัพย์อย่างไม่มีนัยสําคัญ และผลการศึกษาแต่ละหลกัทรัพยน์ั้ น อตัราส่วนเงินทุนหมุนวียน ของ

หลกัทรัพย ์SAMTEL มีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเปล่ียนแปลงของหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสาํคญั

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ วิไลวรรณ ภานุวิศิทธ์ิแสง (2558) และ ชนาพร พิพฒันรั์ตนถาวร (2557) 

สมมติฐานท่ี 2:  อตัรากาํไรขั้นตน้มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนส่วนต่างราคาหุน้ในทิศทางเดียวกนั  ผลจาก

การศึกษาพบว่า อตัรากาํไรขั้นต้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์อย่างมี

นัยสําคญั ซ่ึงหลกัทรัพยข์อง SAMART ก็มีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทาง

เดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัเช่นกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ชนาพร พิพฒันรั์ตนถาวร (2557) 

สมมติฐานท่ี 3:  อตัรากาํไรสุทธิมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนส่วนต่างราคาหุ้นในทิศทางเดียวกนั ผลจาก

การศึกษาพบว่า อตัรากาํไรสุทธิมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยอ์ย่างมีนยัสาํคญั ซ่ึง

หลกัทรัพยข์อง INTUCH ก็มีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางตรงกบัขา้มอย่างมี

นยัสาํคญัเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ชนาพร พิพฒันรั์ตนถาวร(2557) และ นพพลหาญ วิชยัวฒันา(2551) 

สมมติฐานท่ี 4:  อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานมีความสัมพนัธ์กับอตัราผลตอบแทนส่วนต่างราคาหุ้นในทิศทาง

เดียวกนั  ผลจากการศึกษาพบว่า  อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราการเปล่ียนแปลง

ราคาหลกัทรัพยอ์ย่างมีนัยสําคัญ  ซ่ึงหลกัทรัพย์ของ INTUCH ก็มีความสัมพันธ์กับอตัราการเปล่ียนแปลงราคา

หลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ นพพล หาญวิชยัวฒันา(2551) 

สมมติฐานท่ี 5:  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนส่วนต่างราคาหุ้นใน

ทิศทางเดียวกนั  ผลจากการศึกษา พบว่าอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัอตัราการ

เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยอ์ย่างมีนยัสําคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ชาลินี แสงสร้อย (2558), ชนาพร

พิพฒัน ์รัตนถาวร (2557) และ ภิติมน ชคนานนท ์(2551) 

สมมติฐานท่ี 6:อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนส่วนต่างราคาหุ้นใน

ทิศทางเดียวกนั  ผลจากการศึกษาพบวา่อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราการ

เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยอ์ย่างมีนัยสําคญั ซ่ึงหลกัทรัพยข์อง PT, SAMART ก็มีความสัมพนัธ์กบัอตัราการ

เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัเช่นกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ วิไลวรรณ

ภานุวิศิทธ์ิแสง (2558), มานิกา ลีลาเกรียงศกัด์ิ  (2556), ยภุาพร ดิษฐธ์วชั  (2557) และ นพพล หาญวิชยัวฒันา (2551) 

สมมุติฐานท่ี 7:  อตัราส่วนกาํไรต่อหุน้มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนส่วนต่างราคาหุน้ในทิศทางเดียวกนั 

ผลจากการศึกษา พบวา่อตัราส่วนกาํไรต่อหุน้มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยอ์ยา่ง

มีนยัสาํคญั  ซ่ึงหลกัทรัพยข์อง JAS และ SAMART ก็มีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์น

ทิศตรงกนัขา้มอย่างมีนัยสําคญัเช่นกันเช่นกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ภิติมน ชคนานนท์ (2551) แต่

หลกัทรัพย ์SVOA อตัราส่วนกาํไรต่อหุน้มีความสมัพนัธ์กบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นทิศเดียวกนั 
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สมมติฐานท่ี 8:อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนส่วนต่างราคาหุ้นใน

ทิศทางเดียวกนั  ผลจากการศึกษาพบว่า อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุน้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราการ

เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยอ์ย่างมีนยัสาํคญั  ซ่ึงหลกัทรัพยข์อง ADVANC, JAS และ THCOM กมี็ความสัมพนัธ์

กบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสําคญัเช่นกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั

ของ ชนาพร พิพฒันรั์ตนถาวร (2557) และ มานิกา ลีลาเกรียงศกัด์ิ (2556) 

สมมติฐานท่ี 9: อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบญัชีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนส่วนต่างราคาหุ้นใน

ทิศทางเดียวกนั  ผลจากการศึกษาพบวา่อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบญัชีมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราการ

เป ล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญ  ซ่ึงหลักทรัพย์ของ PT, SVOA, THCOM และ TRUE ก็ มี

ความสมัพนัธ์กบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของ กฤตยชญ ์ศรีสุข (2558), สัณฑพงศ์ คล่องวีระชยั (2557), แกว้มณี อุทิรัมย,์ กนกศกัด์ิ สุขวฒันาสิ

นิทธ์ิ (2557), และณฐัชานนัท ์วงษศ์รีแกว้ (2557) 

สมมติฐานท่ี 10:  อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทนมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนส่วนต่างราคาหุ้นในทิศทาง

เดียวกนั  ผลจากการศึกษาพบว่า  อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทนมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัอตัราการเปล่ียนแปลง

ราคาหลกัทรัพยอ์ย่างไม่มีนยัสาํคญั  อาจเป็นเหตุผลเน่ืองจากหลกัทรัพย ์TRUE พ่ึงมีการจ่ายปันผลในไตรมาสท่ี 1 

พ.ศ. 2559 ถึง ไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2559 และผลกระทบจากปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ  แต่ผลการศึกษาแต่ละหลกัทรัพยน์ั้น 

อตัราส่วนปันผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์SAMTEL มีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเปล่ียนแปลงของหลกัทรัพยใ์น

ทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ วิไลวรรณ ภานุวิศิทธ์ิแสง(2558) 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

     จากการศึกษาพบว่า อัตราส่วนทางการเงิน 10 อตัราส่วน มี 8 อัตราส่วน ท่ีมีความสัมพันธ์กับอัตราการ

เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ของหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างมีนยัสาํคญั  ซ่ึงสามารถ

แยกไดด้งัน้ี 
1. อตัราส่วนทางเงินท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์มีทั้งหมด 5 

อตัราส่วนดว้ยกนั ไดแ้ก่ อตัรากาํไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (Operating Profit 

Margin) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Return on equity) อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น (P/E 

Ratio)อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบญัชี (P/BV Ratio) ซ่ึงทั้ง 5 อตัราส่วนน้ีเป็นอตัราส่วนอตัราส่วนทางดา้น

ความสามารถในการทาํกาํไร และอตัราส่วนนการวดัมูลค่าราคาตลาดของหุ้น ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าอตัราส่วนน้ีมีผล

ต่ออตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อาจเป็นสาเหตุมา

จากนกัลงทุนให้ความสนใจในเร่ืองของประสิทธิภาพการดาํเนินงานของหลกัทรัพย ์และการวดัมูลค่าของราคา

หลกัทรัพย ์เพ่ือใชป้ระกอบในการตดัสินใจในการลงทุนในหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร และจากผลการศึกษาแต่ละหลกัทรัพยข์องกลุ่มตวัอย่างทั้ง 9 หลกัทรัพย ์พบว่า อตัราส่วนทางการเงินท่ีมี

ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตาม

บญัชี (P/BV Ratio) ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์ PT, SVOA, THCOM และ TRUE ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สัณฑ

พงศค์ล่องวีระชยั (2557), ณัฐชานนัท์วงษศ์รีแกว้ (2557) และ กฤตยชญ ์ศรีสุข (2558) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า อตัราส่วน

ราคาตลาดต่อราคาตามบญัชี (P/BV Ratio) มีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
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2. อตัราส่วนทางเงินท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์มีทั้งหมด 3 

อตัราส่วนดว้ยกนั ไดแ้ก่ อตัรากาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return on total 

asset) อตัราส่วนกาํไรต่อหุน้ (Earning per share) 

     ส่วนอีก 2 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) และอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล 

(Dividend Yield) ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ของหมวดธุรกิจเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างมีนยัสาํคญั  ในส่วนของอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) อาจเป็นเน่ืองจากนกัลงทุน

อาจไม่ไดม้องแค่เงินลงทุนหมุนเวียนแต่อาจมองถึงความสามารถในการทาํกาํไรโดยรวมของบริษทั ถึงแมว้า่บริษทั

มีอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนไม่ค่อยดีแต่ถา้บริษทัมีความสามารถในการทาํกาํไรดี ซ่ึงก็แสดงให้เห็นว่าบริษทั

สามารถชาํระหน้ีเม่ือถึงกาํหนดได ้ ในส่วนของอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) อาจเป็นไปได้

วา่นกัลงทุนอาจดูถึงการนาํกาํไรของบริษทัส่วนใหญ่ไปลงทุนกบัโครงการต่างๆเพ่ือผลกาํไรในอนาตคต ซ่ึงอาจจะ

ทาํใหร้าคาหุน้ในอนาคตสูงข้ึนไดแ้ต่เม่ือวิเคราะห์ผลการศึกษาเป็นแต่ละหลกัทรัพยแ์ลว้ก็ไม่มีมีความสัมพนัธ์กบั

อตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยเ์ช่นกัน ยกเวน้ หลกัทรัพย ์SAMTEL ท่ีมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 

(Current Ratio) และอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเปล่ียนแปลง

ราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญั  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี ้

     ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราการเปล่ียนแปลง

ราคาหลกัทรัพยมี์อยู่ 5 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัรากาํไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน

(Operating Profit Margin) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on total equity) อตัราส่วนราคาตลาดต่อ

กาํไรต่อหุ้น (P/E Ratio) อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี (P/BV Ratio) และอตัราส่วนทางการเงินท่ีมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยมี์ 3 อตัราส่วน คือ ไดแ้ก่ อตัรากาํไร

สุทธิ (Net Profit Margin) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on total asset) อัตราส่วนกําไรต่อหุ้น 

(Earning per share) 

      ดงันั้นนักลงทุนท่ีสนใจลงทุนในหมวดธุรกิจหลกัทรัพยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสามารถนํา

อตัราส่วนทั้ง 8 อตัราส่วนน้ีประกอบการพิจารณาในการตดัสินใจในการลงทุนได ้ 

     และนกัลงทุนสามารถวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเพ่ือนาํไปวิเคราะห์การลงทุนแยกเป็นแต่ละหลกัทรัพยไ์ด้

ดงัน้ี  จะพบว่า อตัราส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ADVANC ไดแ้ก่ อตัราส่วน

ราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น (P/E Ratio), หลกัทรัพย  ์INTUCH ไดแ้ก่ อตัรากาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) อตัรา

กาํไรจากการดาํเนินงาน (Operating Profit Margin), หลกัทรัพย  ์JASได้แก่อตัราส่วนกาํไรต่อหุ้น (Earning per 

share) อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น (P/E Ratio), หลกัทรัพย ์PT ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อ

หุน้(Return on equity) อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบญัชี  (P/BV Ratio), หลกัทรัพย ์SAMART ไดแ้ก่ อตัรา

กาํไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(Return on equity) อตัราส่วนกาํไรต่อ

หุน้ (Earning per share),หลกัทรัพย ์SAMTELไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน(Current Ratio) อตัราผลตอบแทน
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จากเงินปันผล (Dividend Yield), หลกัทรัพย ์SOVA ไดแ้ก่ อตัราส่วนกาํไรต่อหุ้น (Earning per share) อตัราส่วน

ราคาตลาดต่อราคาตามบญัชี(P/BV Ratio), หลกัทรัพย ์THCOM ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น (P/E 

Ratio) อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี (P/BV Ratio) และ หลกัทรัพย์ TRUE ได้แก่ อตัราส่วนเงินทุน

หมุนเวียน (Current Ratio) อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield)  ดงัตารางท่ี 2 ดงัน้ี 

ตารางที่ 2: แสดงทิศทางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราการเปล่ียนแปลงราคา

หลกัทรัพยข์องหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
CR GPM NPM OPM ROA ROE EPS P/E P/BV DY 

กลุ่มตวัอย่าง     +  *    -  *    +  *    -  *    +  *    -  *    +  *    +  *    

ADVANC                 +  *      

INTUCH       -  *    +  *              

JAS               -  *     +  *      

PT            +  *       +  *    

SAMART     +  *          +  *     -  *        

SAMTEL   +  *                    -  *  

SVOA               +  *      +  *    

THCOM                 +  *    +  *    

TRUE +  *            

 

    +  *    

หมายเหต:ุ CR = อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน, GPM= กาํไรขัน้ตน้,NPM = อตัรากําไรสุทธ,ิ OPM = อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน,ROA 

= อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวม, ROE = อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น, EPS = อตัราส่วนกําไรต่อหุ้น, P/E = อตัราส่วน

ราคาตลาดต่อกําไรต่อหุ้น, P/BV= อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบญัช,ี DY =อตัราผลตอบแทนจากเงนิปันผล,SPC = อัตราการ

เปลีย่นแปลงราคาหุน้ 

      ซ่ึงจะเห็นไดว้่า อตัราส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยแ์ต่ละหลกัทรัพยม์าก

ท่ีสุดคือ อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี (P/BV Ratio) และ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น (P/E 

Ratio) ตามลาํดบั  แต่อย่างไรก็ตามผลตอบแทนจากการลงทุนก็ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายดา้น ดงันั้น การตดัสินใจใน

การลงทุนนั้น นอกจากจะใชอ้ตัราส่วนทางการเงินใจการพิจารณาในการลงทุนแลว้ ยงัคงตอ้งวิเคราะห์เหตุผลและ

ปัจจยัอ่ืนเขา้มาประกอบการตดัสินใจในการลงทุนดว้ย เช่น สภาวะเศรษฐกิจ เหตุการณ์การเมือง นโยบายท่ีมี

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมถึงความเส่ียงท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการลงทุน

ดว้ยเช่นกนั เพ่ือใหก้ารตดัสินใจในการลงทุนนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะในคร้ังถัดไป 

     การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราการเปล่ียนราคาหลกัทรัพยข์องหมวดธุรกิจ

สารสนเทศและการส่ือสารน้ี เป็นการศึกษาขอ้มูลแบบรายไตรมาส การศึกษาในคร้ังถดัไปอาจจะศึกษาเป็นขอ้มูล

แบบรายปี เพ่ือดูความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยว์า่มีทิศทาง

และความสัมพนัธ์เป็นอย่างไร และอาจเพ่ิมกลุ่มตวัอย่างใหม้ากข้ึน หรือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบดา้นอ่ืนเพ่ิมเติม

นอกจากอตัราส่วนทางการเงินเพ่ือใหผ้ลการวิเคราะห์มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกจิอาบนํา้ตัดแต่งขนสุนัขเดลเิวอร่ี 

เดอะด็อก ค่าเฟ่ ในเขตอาํเภอเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 

The feasibility study of investment of bath grooming dog delivery "The dog cafe"           

Khonkaendistrict area, Khonkaen province. 

 พชัระ โฆษาศรี 1และภัทราวดี เพิม่วณชิกุล 2 

PatcharaKhosasri  and PattarawadeePermwanichagun 

บทคดัย่อ 

  การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจอาบนํ้ าตดัแต่งขนสุนัขเดลิเวอร่ี 

เดอะด็อก คาเฟ่ในเขตอําเภอเมืองขอนแก่นจังหวดัขอนแก่น โดยศึกษาทางด้านการตลาดพบว่าปัจจัยด้าน

สภาพแวดลอ้มทัว่ไปเอ้ืออาํนวยต่อการลงทุนจากนโยบายภาครัฐท่ีสนบัสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปัจจยั

ดา้นสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัอยู่ในระดบัตํ่าเน่ืองจากมีคู่แข่งขนัในตลาดนอ้ย ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของ

องค์กรมีความไปไดใ้นการลงทุนจากการเติบโตของจงัหวดัขอนแก่น  ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีความ

สนใจในการใช้บริการ และปัจจยัท่ีมีผลในการตดัสินใจพบว่าลูกคา้มีความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้าน

อาบนํ้าตดัแต่งขนสุนขั เน่ืองจากเป็นรูปแบบการใหบ้ริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง ทาํใหมี้ความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 

คาํสาํคัญ : การศึกษาความเป็นไปได้,อาบนํา้ตัดแต่งขน, เดลิเวอร่ี 

Abstract 

This Independent study report aims to study the feasibility study of investment of bath grooming dog  

delivery "The dog cafe" at  Khonkaen  district area, Khonkaen province. In results ofmarketing found that 

customer were  General environmental factors. Facilitate investment from government policies that support small 

and  medium businesses., Competitive environment factors are low because there are few competitors in the 

market.Environmental factors of the organization are possible to invest in the growth of   KhonKaen.Consumer 

behavioral factors are interested in using the service. And the decision-making factors found that customers were 

satisfied with the choice of a tailor's salon. Because it is a different service from competitors. Make it possible to 

investment. 

Keywords: The feasibility, Bath Grooming , Delivery 
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1.บทนํา 

      ในปัจจุบนัรูปแบบของครอบครัวของคนไทยเปล่ียนไปจากอดีดจากครอบครัวใหญ่  กลายเป็นครอบครัวเด่ียว

และครอบครัวคนเดียวจาํนวนเพ่ิมมากข้ึนจากปัจจยัด้านการดาํรงชีวิตของคนในปัจจุบันท่ีเลือกใช้ชีวิตอิสระ

แต่งงานชา้ รวมถึงคู่แต่งงานหลายคู่มีความคิดจะไม่มีลูก ดว้ยปัจจยัดา้นเศรษฐกิจรวมถึงปัจจยัดา้นการเล้ียงดูบุตร 

หลายครอบครัวจึงนิยมหันมาเล้ียงสัตวเ์ล้ียง อาทิ เช่น สุนัข แมว หรือสัตวเ์ล้ียงชนิดอ่ืนๆ  จากการท่ีมีการแชร์

ภาพถ่ายลงในส่ือโซเซียล  จนเกิดกระแสความช่ืนชอบคนจึงนิยมหันมาเล้ียงและเพ่ือเป็นการเติมเต็มให้กบัชีวิต

ครอบครัว  จากปัจจยัดงักล่าวทาํใหแ้นวโนม้ดา้นตลาดและธุรกิจนาํเขา้ส่งออกเก่ียวกบัผลิตภณัฑส์ัตวเ์ล้ียงของไทย

มีการเจริญเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึน  รวมทั้งประเทศไทยมีศกัยภาพในการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง  ท่ีจะเป็นศูนยก์ลางดา้น

ธุรกิจเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงในภูมิภาคอาเซียน สาํหรับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีเน้ือท่ี 1ใน 3 ของประเทศ มีประชากร 

21,916,034 คน ซ่ึงดา้นศกัยภาพการลงทุนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความพร้อมทั้งดา้นแรงงาน ท่ีดิน รวมถึงตลาด

สินคา้ขนาดใหญ่ ทั้งระบบคมนาคมโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจะเช่ือมโยงภาคอ่ืนๆ  ของประเทศไทย ตลอดจนภูมิภาค

อาเซียน จงัหวดัขอนแก่นเป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงเป็นจงัหวดัยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจท่ี

สาํคญัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นจุดผ่านท่ีสาํคญัของการคมนาคม  รวมถึงการเป็นศูนยก์ลางทางการคา้การ

บริการของภูมิภาค  ซ่ึงมีศกัยภาพเอ้ือต่อการคา้การลงทุนในภาคธุรกิจและการส่งออกไปยงักลุ่มประเทศอาเซียน  

ในจงัหวดัขอนแก่นมีประชากรท่ีเล้ียงสุนัขทั้งส้ิน 88,112 ครัวเรือน โดยเป็นจาํนวนสุนัขท่ีมีเจา้ของท่ีเป็นเพศผู ้

83,448 ตวั  เพศเมีย  69,765  ตวั  โดยในเขตอาํเมืองขอนแก่น  มีผูท่ี้เล้ียงสุนขั 7,711 ครอบครัว โดยแบ่งเป็นจาํนวน

สุนัขท่ีมีเจ้าของท่ีเป็นเพศผู ้7,623 ตัว เพศเมีย  6,037  ตัว รวมทั้ งหมด 13,660 ตัว (สํานักงานปศุสัตว์จงัหวดั

ขอนแก่น,2559)                                                                                                                                       

      ดว้ยปัจจยัขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงไดท้าํการศึกษาแผนการลงทุนธุรกิจอาบนํ้าตดัแต่งขนสุนขัเคล่ือนท่ี เดอะด็อก คาเฟ่ 

โดยเห็นว่าธุรกิจสามารถท่ีเพ่ิมคุณค่าและช่องทางการให้บริการท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง  ซ่ึงสามารถสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้  โดยมีการศึกษาพฤติกรรมของสัตวก์ารดูแลสัตวเ์ล้ียง  และการใหค้วามสาํคญักบัสุขภาพของสัตวเ์ล้ียง  

เพราะปัจจุบนัไม่มีธุรกิจอาบนํ้าตดัแต่งขนสุนขัเคล่ือนท่ีในเขตอาํเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น  ซ่ึงในพ้ืนท่ี

ธุรกิจอาบนํ้ าตดัแต่งขนสัตวเ์ล้ียงส่วนใหญ่ให้บริการเฉพาะท่ี  และปัญหาท่ีคนรักสัตวเ์ล้ียงพบในร้านให้บริการ

อาบนํ้าตดัขนสัตว ์ คือการเขา้คิวท่ีร้านและสตัวเ์ล้ียงตอ้งถูกจบัขงัไวเ้ป็นเวลานาน  อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ

ของสัตวเ์ล้ียง  ทั้งเร่ือง เห็บ หมดั บางทีท่ีติดกลบัมาดว้ย  ดว้ยเวลาท่ีจาํกดัทาํให้ผูท่ี้เป็นเจา้ของไม่มีเวลาท่ีเพียงพอ

ในการดูแล  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองงาน  และขอ้จาํกดัต่างๆ ทาํใหผู้ศึ้กษาอยากจะศึกษาโอกาสในการทาํธุรกิจดูแลสัตว์

เล้ียงแบบเคล่ือนท่ี  ไม่วา่จะเป็น อาบนํ้า  ตดัแต่งขน  ตดัเลบ็ หรือฉีดวคัซีน ท่ีเป็นการใหบ้ริการแบบเคล่ือนท่ี  ซ่ึงจะ

ทาํใหลู้กคา้มีความสะดวกสบายมากข้ึน ทาํใหธุ้รกิจดึงดูดลูกคา้ และคาดวา่ธุรกิจมีโอกาสท่ีจะเจริญเติบโตไดสู้ง 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1.การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด 

(ฉตัยาพร เสมอใจ,2549) กล่าววา่ การวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มทัว่ไป ไดแ้ก่แรงผลกัดนั และสภาวะต่างๆ 

ของปัจจยัส่ิงแวดลอ้มต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อองคก์รแบ่งออกไดเ้ป็น  4 ลกัษณะ ดงัน้ี 
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  1.1.การเมืองและกฎหมาย (Political and Law  = P) เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมืองและกฎหมายท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและกฎระเบียบของสังคม   เช่น แผนพฒันาเศรษฐกิจ นโยบายการเก็บภาษี  และพิจารณา

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัธุรกิจ 

1.2. เศรษฐกิจ (Economic = E)  ดา้นเศรษฐกิจมีผลต่อรายไดแ้ละอาํนาจการซ้ือของลูกคา้ เศรษฐกิจจึง

ส่งผลกรทบถึงพฤติกรรมการบริโภคของลูกคา้  โดยผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสามารถวดัไดจ้ากดชันีทาง

เศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากจาํนวนประชากรต่อผลิตภณัฑม์วลรวม อตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียน  ดุลการคา้ และ

อตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้        

1.3 สังคมและวฒันธรรม (Social and Cultural= S) วิเคราะห์โครงสร้างทางสังคมท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบัการ

ดาํเนินธุรกิจ เช่น   ระดบัการศึกษาของประชาชน จาํนวนประชากร โครงสร้างประชากร ค่านิยม  อาชีพของประชาชน

และแบบแผนการใชชี้วิตและคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ                                                                      

1.4.เทคโนโลยี (Technology = T) วิเคราะห์ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา โดยการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  เพ่ือใหเ้กิด

ความสะดวกสบายและช่วยลดค่าใชจ่้ายแก่ลูกคา้ท่ีรับบริการ 

1.2 สภาวะแวดล้อมทางการแข่งขัน 

(Michael E. Porter,1980) ทฤษฎีแรงผลักดัน  5 (Five Force Model) เค ร่ืองมือในการวิเคราะห์คู่แข่ง

สภาพแวดลอ้มการแข่งขนั มุ่งวางแผนกลยทุธ์ของกิจการและปัจจยัท่ีสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ   ประกอบดว้ย 

1.คู่แข่งขนัในอุตสาหกรรมเดียวกนัเป็นการวิเคราะห์คู่แข่งทั้งหมดท่ีมีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนัจะตอ้ง

ศึกษาจาํนวนคู่แข่งขนั ซ่ึงถา้คู่แข่งมีจาํนวนมากจะส่งผลต่อการแข่งขนัท่ีรุนแรง 

2.อุปสรรคการเขา้สู่ตลาดรายใหม่ การเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่ จะทาํใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน 

ซ่ึงอาจกระทบใหผู้อ้ยูใ่นอุตสาหกรรมรายเดิมประสบปัญหาได ้ ดงันั้นยิ่งมีขอ้จาํกดัในการเขา้อุตสาหกรรมของคู่แข่ง

รายใหม่มากเท่าใด ยิ่งดีต่อผูท่ี้อยูใ่นอุตสาหกรรมอยูแ่ลว้ 

3.ภาวะคุกคามจากสินคา้ทดแทน  สินคา้และบริการท่ีเขา้มาทดแทนสินคา้เดิม ดว้ยตน้ทุนราคาท่ีตํ่ากวา่ 

สามารถตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ท่ีเปล่ียนไปจากเดิม ดงันั้นจึงก่อใหเ้กิดการแข่งขนัดา้นราคาและปรับปรุงคูณ

ภาพสินคา้ 

4.อาํนาจการต่อรองของผูซ้ื้อ อาํนาจการต่อรองของผูซ้ื้อสูงเม่ือซ้ือปริมาณมาก ผูซ้ื้อสามารถหาวตัถุดิบจาก

แหล่งอ่ืนได ้ 

5. อาํนาจต่อรองของผูข้าย ปัจจยัการผลิตหรือวตัถุดิบ ถา้มีผูข้ายจาํนวนนอ้ยราย มีวตัถุดิบท่ีต่างกนั อาํนาจ

การต่อรองของผูข้ายจะมีปริมาณสูง 

1.3 การวเิคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 

(กมลพร นครชยักุล,2554)  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์รธุรกิจ เพ่ือช่วยให้

องค์กรสามารถท่ีจะกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไดอ้ย่างเหมาะสมและถูกตอ้งและลดผลกระทบต่อองค์กรท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต 

        1.จุดแขง็ของธุรกิจ (Strengths) ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน

บริษทั ไดแ้ก่จุดแขง็ทางดา้นการเงิน ดา้นการผลิต ดา้นทรัพยากรบุคคล ซ่ึงบริษทัจะตอ้งใชจุ้ดแขง็น้ีในการดาํเนิน

ธุรกิจเพ่ือความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
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        2.จุดอ่อนของธุรกิจ (Weaknesses)การประเมินถึงปัจจัยความเสียเปรียบในการดําเนินธุรกิจ องค์กร

จะตอ้งหาวิธีและจดัการกบัจุดอ่อนหรือความเสียเปรียบทางธุรกิจ เพ่ือนาํไปปรับปรุงพฒันาแกไ้ขเพ่ือลดปัญหาและ

ไม่ใหเ้กิดข้ึนอีก 

       3.โอกาสของธุรกิจ (Opportunity) สถานการณ์ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ ท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้ม

ภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เช่นปัจจยัทางดา้นการเมือง สภาวะทางเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลยี 

       4.อุปสรรคของธุรกิจ (Treats) การประเมิณถึง อุปสรรค ขอ้จาํกดั ท่ีเกิดข้ึนจากสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมี

ผลกระทบต่อธุรกิจ ท่ีธุรกิจไม่สามารถควบคุมได ้   

             1.4. การวเิคราะห์ลูกค้า (Customer Analysis) 

(ฉัตยาพร เสมอใจ,2549)  จะช่วยให้การเลือกตลาดเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม โดยใช้เคร่ืองมือ STP

ประกอบไปดว้ย 

1. การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation)  ประกอบไปดว้ยดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic) เช่น เพศ 

อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ เป็นตน้ ดา้นภูมิศาสตร์ (Geographic) ซ่ึงสามารถกาํหนดไดโ้ดยดูความสอดคลอ้ง

ของท่ีตั้ง เช่น การเลือกกลุ่มลูกคา้ท่ีใกลส้ถานท่ีหรือช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นจิตวิทยา (Psychographic) พิจารณา

บุคลิกภาพของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย   ดา้นพฤติกรรม (Behavioristic) เป็นการแบ่งส่วนตลาดท่ีพิจารณาพฤติกรรม

ของลูกคา้                              

      2. การเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting)กิจกรรมในการประเมินและการเลือกตลาด  โดยจะพิจารณาจาก 

ความน่าสนใจของตลาด การเติบโตของตลาด วตัถุประสงคแ์ละทรัพยากร ตลอดจนความพร้อมของกิจการ จะช่วย

ให้สามารถให้บริการไดต้รงตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ และทราบถึงศกัยภาพของตลาดท่ีชดัเจน จะทาํให้

ธุรกิจสามารถประเมินยอดขายและวางแผนในระยะยาวได ้ 

      3. การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์(Positioning) คือการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์เพ่ือให้สอดคลอ้งและ

สามารถนาํเสนอให้ลูกคา้ไดรั้บรู้ และเขา้ใจในตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ขององค์กร เพ่ือคน้หาตาํแหน่งผลิตภณัฑ์โดย

เปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัในตลาด  โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบ เช่น ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์ดา้นบริการ ดา้น

บุคลากร และดา้นภาพลกัษณ์ เป็นตน้ 

              1.5. ส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix 

(บุญเกียรติ  โชควฒันา,2548)ส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการเพ่ือใชใ้นการกาํหนดกลยุทธ์

ในการดาํเนินงานของธุรกิจ 

1.ผลิตภณัฑ ์(Product)  ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้จะ

แบ่งออกเป็นทั้งจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้ 

2.ราคา (Price)  การตั้งราคาจะตอ้งพิจารณาความเหมาะสมของราคาและสินคา้ เน่ืองจากราคามีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ โดยลูกคา้จะเปรียบเทียบคุณค่าท่ีจะไดรั้บกบัราคาสินคา้ 

3.ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)   สถานท่ีในการนาํเสนอหรือสําหรับใช้ในการขายสินคา้และบริการ  

และการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ในการติดต่อขายสินคา้และบริการใหก้บักลุ่มเป้าหมาย  
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4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  เป็นกิจกรรมในการส่ือสารการตลาดดา้นต่างๆ สร้างความแตกต่าง  

ทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้มีการส่งเสริมการตลาด จากการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางส่ือออนไลน์

ต่างๆ เพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บรู้ 

5.บุคลากร (People)  จะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการตอบสนองผูใ้ชบ้ริการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 

และ มีความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ หรือเพ่ือการสร้างค่านิยมใหแ้ก่องคก์ร 

6.ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นปัจจยัหน่ึงในการประกอบการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

ของลูกคา้ซ่ึงจะเป็นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปทั้งภายในและภายนอก รวมถึงบรรยากาศโดยรอบ เช่น แสง สี เสียง เป็นตน้ 

7.กระบวนการ (Process) เป็นกระบวนการในการมอบสินคา้และบริการใหก้บัลูกคา้   มีระเบียบขอ้ปฏิบติั

ท่ีชดัเจนและรวดเร็ว เพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

 

3.วธีิการศึกษา 

3.1. ประชากร 

ผูศึ้กษาไดศึ้กษาจากประชากรผูเ้ล้ียงสุนขั ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น โดยมีจาํนวนทั้งส้ิน 

7,711 คน (สาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัขอนแก่น 2559) 

 3.2.กลุ่มตวัอย่าง 

 การคดัเลือกกลุ่มตัวอย่างในคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดเ้ก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ผูเ้ล้ียงสุนัขในเขตพ้ืนท่ี

อาํเภอเมืองขอนแก่นท่ีชอบและมีประสบการณ์ในการเล้ียงสุนัข ซ่ึงลูกคา้กลุ่มตวัอย่างน้ีจะสามารถรับรู้และให้

ขอ้มูลในดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเล้ียงสุนขัไดเ้ป็นอย่างดี โดยทาํการสัมภาษณ์จาํนวน 30 คน ตั้งแต่

วนัท่ี 1-20มีนาคม พ.ศ.2560  

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

ผูศึ้กษาใช้เคร่ืองมือในการศึกษาทางด้านการตลาด จากแบบสัมภาษณ์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคและความสนใจในการใชบ้ริการอาบนํ้า-ตดัแต่งขนสุนขั โดยการใชแ้บบสมัภาษณ์ เพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูล

จากลูกคา้กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านอาบนํ้า-ตดัแต่งขนสุนขั 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาบนํ้า-ตดัแต่งขนสุนขั 

3.4.การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากรผูเ้ล้ียงสุนขัในเขตอาํเภอ

เมือง จงัหวดัขอนแก่น  โดยการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน โดยเลือกประชากรท่ีอาศยัอยู่ใน

พ้ืนท่ีอาํเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น โดยทาํการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งระหวา่งวนัท่ี 1 -20 มีนาคม พ.ศ.2560 

3.4. วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

         การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์การตลาดเพ่ือให้ทราบถึงสภาพแวดลอ้มทัว่ไป  สภาพแวดลอ้มทางการ

แข่งขนั การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์ร การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีผลในการตดัสินใจ

ในการเลือกใช้บริการร้านอาบนํ้ า-ตดัแต่งขนสุนัข เพ่ือนาํขอ้มูลมาใช้ประกอบการตดัสินใจในการลงทุนธุรกิจ

อาบนํ้าตดัแต่งขนสุนขัเดลิเวอร่ี เดอะดอ็กคาเฟ่ในพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
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4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด  

        4.1.1. การวเิคราะห์ส่ิงแวดล้อมทั่วไป ประกอบดว้ยปัจจยัภายนอกองคก์รจากปัจจยัดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การเมือง 

เศรษฐกิจ สงัคมวฒันธรรม และเทคโนโลยี   

1. ปัจจยัทางการเมือง (Politic)นโยบายของรัฐบาลท่ีส่งเสริมใหธุ้รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแข่งขนั และส่งเสริมผูป้ระกอบการรายใหม่ ในปี 2559-2561 โดยจะส่งเสริมใหจ้ดัทาํแผน

ธุรกิจใหส้ามารถกูย้ืมเงิน หรือรับการร่วมลงทุนกบัสถาบนัการเงินหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งดูแลและให้

คาํปรึกษาแนะนาํการทาํธุรกิจอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการจดทะเบียนจดัตั้งในการดาํเนินธุรกิจท่ีบริการเสริมสวยสุนขั

ท่ีไดรั้บไม่ตอ้งจดทะเบียนพาณิชยเ์วน้แต่มีการขายสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลดีต่อธุรกิจร้าน

อาบนํ้าตดัแต่งขนสุนขัเดลิเวอร่ี เดอะดอ็กคาเฟ่ ในการดาํเนินธุรกิจ 

         2. ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ (Economic) เน่ืองจากจงัหวดัขอนแก่นมีแผนการลงทุนพฒันาเมืองคร้ังใหญ่ ใน

การกา้วไปเป็นเมืองต้นแบบในดา้นต่างๆ ซ่ึงในระยะแรกไดมี้ลงทุนดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานดาํเนิน การพฒันา

ศกัยภาพผูป้ระกอบการและสร้างความร่วมมือในระดบัทอ้งถ่ิน เพ่ือเกิดการจา้งงานรวมถึงการยกระดบัรายไดข้อง

ประชากรในจงัหวดัขอนแก่นใหเ้พ่ิมสูงข้ึน จึงทาํใหปั้จจยัในการลงทุนในดา้นเศรษฐกิจส่งผลดีต่อธุรกิจอาบนํ้าตดั

แต่งขนสุนขัเดลิเวอร่ี เดอะด็อกคาเฟ่ จากการเคล่ือนยา้ยของแรงงานประสิทธิภาพท่ีมีกาํลงัในการบริโภคมีจาํนวน

เพ่ิมมากข้ึน จากการเขา้มาลงทุนในธุรกิจของผูป้ระกอบการ ในการผลกัดนัใหข้อนแก่นเป็นศูนยก์ารของอนุภูมิภาค

ลุ่มนํ้าโขง 

         3. ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม (Social) ผูเ้ล้ียงสุนขัในเขตอาํเภอเมืองขอนแก่น ซ่ึงเป็นประชากรท่ีอยู่

ในวยัท่ีกาํลงัศึกษาและวยัทาํงาน ซ่ึงในการดาํเนินชีวิตตอ้งการความสะดวก รวดเร็ว และชอบใชชี้วิตท่ีเป็นส่วนตวั 

ซ่ึงมีความสอดคล้องกับรูปแบบการดําเนินชีวิตครอบครัวของคนไทยในปัจจุบัน ท่ีเป็นครอบครัวเด่ียวหรือ

ครอบครัวคนเดียวมากข้ึน และหนัมาเล้ียงสุนขัเพ่ือคลายเครียดจากการทาํงานและเพ่ือเป็นสมาชิกในครอบครัว ทาํ

ให้โอกาสในการเติบโตของธุรกิจให้บริการหรือสินคา้เก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงในจงัหวดัขอนแก่น มีโอกาสเติบโตเพ่ิม

มากข้ึนและส่งผลดีต่อธุรกิจอาบนํ้าตดัแต่งขนสุนขัเดลิเวอร่ี เดอะดอ็กคาเฟ่ อีกดว้ย 

         4. ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี (Technology) การใชเ้ทคโนโลยีมาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ สามารถทาํให้มีความ

ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัมาก เน่ืองจากการพฒันาทางดา้นการส่ือสารนาํมาใชพ้ฒันาช่องทางทางการตลาด เพ่ือใหธุ้รกิจ

สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ย่างรวดเร็ว และสามารถรับรู้การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัที 

ซ่ึงเป็นประโยชน์กบัธุรกิจอาบนํ้ าตดัแต่งขนสุนขัเดลิเวอร่ี เดอะด็อกคาเฟ่ ในการนาํมาใชบ้ริการงานทางดา้นการ

จดัการ การเงิน  เส้นทางในการให้บริการ การบริหารจดัการเวลา และฐานขอ้มูลลูกคา้ ทาํให้สามารถให้บริการ

ลูกคา้ไดส้ะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 

4.1.2.การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน 

         1.การเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่  การเขา้สู่ธุรกิจของคู่แข่งรายใหม่อยู่ในระดบัท่ีตํ่ากล่าวคือใน

พ้ืนท่ีอาํเภอเมืองจงัหวดัแก่น มีบริการอาบนํ้าตดัแต่งขนสุนขัในพ้ืนท่ีเป็นการบริการท่ีเป็นร้าน   แต่ในการศึกษาท่ี

จะลงทุนในธุรกิจเป็นแบบเดลิเวอร่ี ทาํให้มีคู่แข่งขนันอ้ยราย ซ่ึงผูส้นใจเขา้มาในธุรกิจน้ีไดจ้ะตอ้งมีความพร้อม

ทางดา้นการเงินการลงทุนสูงและบุคลากรท่ีมีประสบการณ์การดาํเนินงาน 
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2.อาํนาจการต่อรองของลูกคา้  สถานบริการอาบนํ้ าตดัแต่งขนสุนขัท่ีมีอยู่ในจงัหวดัขอนแก่น มีจาํนวน

หลายแห่ง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสถานท่ีใหบ้ริการแบบเฉพาะท่ี ลูกคา้จะตอ้งนาํสุนขัไปฝากไวก้บัทางร้าน เพ่ือเขา้คิว

ในการรับบริการ  ทาํให้ลูกคา้มีความสนใจในการใชบ้ริการ เพราะสามารถช่วยลดปัญหาท่ีลูกคา้ส่วนใหญ่พบเจอ

ในการใชบ้ริการสถานบริการอาบนํ้าตดัแต่งขนสัตว ์และสามารถอยูก่บัสุนขัไดต้ลอดเวลาในการใหบ้ริการของทาง

ร้านทาํใหอ้าํนาจในการต่อรองของลูกคา้อยูใ่นระดบัตํ่า 

         3.ภาวะคุกคามจากสินค้าทดแทน ในปัจจุบนัสถานบริการอาบนํ้ าตัดแต่งขนสุนัขส่วนใหญ่เป็นสถาน

บริการฝากเล้ียงและมีกรงขงั มีรูปแบบการใหบ้ริการแบบร้านอาบนํ้ าสุนขัทัว่ไป ท่ีลูกคา้ตอ้งนํ้าสุนขัไปฝากไวก้บั

ทางร้าน แต่บริการอาบนํ้าตดัแต่งขนสุนขัเดลิเวอร่ี ทาํใหผู้เ้ล้ียงสุนขัหนัมาใชบ้ริการอาบนํ้าตดัขนสุนขัแบบเดลิเวอ

ร่ี ท่ีมีการให้บริการของพนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความรู้ในการให้บริการอาบนํ้าตดัแต่งขนสุนขั และการ

ใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว แกปั้ญหาในการเดินทางไดข้องลูกไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงยงัไม่มีร้านท่ีใหบ้ริการในรูปแบบเดลิเวอร่ี 

ดงันั้นการท่ีสินคา้ทดแทนจะเขา้มาในตลาดในระดบัตํ่า 

         4.การต่อรองกบัผูข้าย ตวัแทนผูข้ายผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัการดูแลสุนขัหลายแห่ง ซ่ึงทาํให้ทางร้านสามารถ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑไ์ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีมีความเหมาะสม ทาํใหล้ดตน้ทุนในการใหบ้ริการรวมถึงการต่อรอง

ราคาใหถู้กลงเม่ือมีการซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ังในปริมาณมากๆ ทาํใหอ้าํนาจการต่อรองของผูข้ายอยูใ่นระดบัตํ่า 

         5.การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม ในพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น ไม่มีสถานบริการอาบนํ้ าตดัแต่ง

ขนสุนขัท่ีให้บริการแบบเดลิเวอร่ี  ในพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองขอนแก่นไม่มี ทาํให้ธุรกิจอาบนํ้ าตดัแต่งขนสุนัขเดลิเวอร่ี 

เดอะด็อกคาเฟ่ มีความไดเ้ปรียบในดา้นการให้บริการท่ีมีความแปลกใหม่ของลูกคา้ ซ่ึงทาํใหอ้าํนาจในการแข่งขนั

ในอุตสาหกรรมเดียวกนัอยูใ่นระดบัท่ีตํ่า  

4.1.3 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร SWOT (SWOT Analysis)                                              

1.จุดแข็งของธุรกิจ ธุรกิจอาบนํ้ าตดัแต่งขนสุนัขเดลิเวอร่ี เดอะด็อกคาเฟ่ เป็นบริการท่ีความแปลกใหม่ 

เขา้ถึงลูกคา้ไดง่้าย สะดวกและมีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ ท่ีตอบโจทยส์ังคมคนในเมืองใหญ่ท่ีมีปัญหาในดา้น

การเดินทางและเบ่ือกบัปัญหาในการใหบ้ริการแบบเดิม ซ่ึงมีการบริการดว้ยพนกังานท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการบริการ

อาบนํ้าตดัแต่งขนสุนขัอยา่งดี 

2.จุดอ่อนของธุรกิจ  เน่ืองจากการเป็นการเข้าตลาดใหม่และยังไม่มีผู ้คนรู้จัก ทําให้ต้องมีการ

ประชาสัมพนัธ์อยา่งมากเพ่ือใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และตน้ทุนในการจา้งพนกังานท่ีมีความรู้มีประสบการณ์

เกิดค่าใชจ่้ายสูง และการท่ีมีบริการท่ียงัไม่หลากหลายเหมือนกบัคู่แข่งท่ีมีอยู่เดิมในตลาดทาํใหลู้กคา้อาจยงัไม่ตอบ

โจทยปั์ญหาดา้นอ่ืนๆ ของลูกคา้ 

3.โอกาสของธุรกิจ ผูเ้ล้ียงสุนขัในปัจจุบนัตอ้งการความสะดวกสบายในการเล้ียงสุนขัมากข้ึน จากรูปแบบ

การใชชี้วิตท่ีเปล่ียนไปทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทาํให้คนตอ้งการความรวดเร็วลดระยะเวลา

เพ่ือใหมี้เวลาในการทาํงานอ่ืนๆ เพ่ือให้ไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุด ผูเ้ล้ียงสุนขัทั้งหลายยอมเสียค่าใชจ่้ายเงินจาํนวนมาก

สาํหรับสินคา้และบริการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสตัวเ์ล้ียง 

4.อุปสรรคของธุรกิจปัจจยัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีมีความไม่แน่นอน ทาํใหลู้กคา้ส่วนใหญ่จ่ายเงินซ้ือ

สินคา้อย่างรอบคอบรวมถึงการเขา้ตลาดใหม่ยงัไม่มีฐานลูกคา้และยงัไม่ไดรั้บความเช่ือมัน่ในการบริการ ทาํให้

ส่งผลกระทบต่อธุรกิจได ้



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี  คร้ังท่ี  5                                               1107 

 

4.1.4 การวเิคราะห์ลกูค้า (Customer Analysis) 

1) การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) กลุ่มลูกคา้ท่ีเล้ียงสุนขัในพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองขอนแก่น พบวา่ลูกคา้

ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกคา้วยัทาํงาน ท่ีมีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี ท่ีเป็นพนกังานเอกชน ท่ีมีรายไดป้ระมาณ 10,000-

20,000 บาทต่อเดือน  เป็นผูเ้ล้ียงสุนขัท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ท่ีตอ้งการความ

สะดวกสบายในการรับบริการ 

2) การเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting) กลุ่มลูกคา้เป็นลูกคา้เฉพาะกลุ่มท่ีเล้ียงสุนขัในพ้ืนท่ีอาํเภอเมือง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ท่ีเคยใชบ้ริการและไม่เคยใชบ้ริการอาบนํ้าตดัแต่งขนสุนขั พบว่า ลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการ

อาบนํ้าตดัแต่งขนสุนขัท่ีอ่ืน ไม่ตอ้งการนัง่รอนานและตอ้งการความสะดวกสบาย  สาํหรับลูกคา้ท่ีไม่เคยใชพ้บวา่

ลูกคา้ไม่สะดวกในการไปรับบริการ ดงันั้นจึงเป็นผลดีต่อธุรกิจอาบนํ้าตดั-แต่งขนสุนขัเดลิเวอร่ี ในการตอบสนอง

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

3) การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์(Positioning)การใหบ้ริการของทางร้านเป็นการใหบ้ริการอาบนํ้า-ตดั

แต่งขนสุนขัแบบเดลิเวอร่ี คือการท่ีใหลู้กคา้ติดต่อรับบริการทางโทรศพัทผ์า่น Call Center หรือติดต่อบริการผา่น

ทางเวบ็ไซต ์เพ่ือรับบริการตามโดยเป็นการใหบ้ริการถึงท่ีบา้นของลูกคา้จากพนกังานท่ีมีประสบการณ์  ซ่ึงมีความ

แตกต่างจากการใหบ้ริการอาบนํ้า-ตดัแต่งขนสุนขัในปัจจุบนัของคู่แข่งขนั 

4.1.5.ส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix 

1.ผลิตภณัฑ์ (Product)  เป็นการให้บริการอาบนํ้ าตดัแต่งขนสุนขัเดลิเวอร่ีโดยเนน้การให้บริการลูกคา้ถึง

บา้น โดยมีบริการท่ีตรงความตอ้งการของลูกคา้ 

2.ราคา (Price) ทางร้านไดก้าํหนดราคาการให้บริการโดยแยกตามประเภทการให้บริการและขนาดของ

สุนขั และมีการชาํระเงินท่ีหลากหลายช่องทางในการรองรับลูกคา้แต่ละกลุ่ม  เพ่ือความเหมาะสมกบัการใหบ้ริการ 

3.ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)   ท่ีตั้งสาํนกังานสาํหรับใหบ้ริการอยูท่ี่ ตลาดบา้นโนนทนั  ต.ในเมือง อ.

เมือง จ.ขอนแก่น เป็นการใหบ้ริการอาบนํ้า-ตดัแต่งขนสุนขัเดลิเวอร่ีใหบ้ริการถึงบา้น โดยการติดต่อรับการบริการ

ทางโทรศพัทผ์า่น Call Center  และเวบ็ไซตข์องทางร้าน 

4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  มีการจดัโปรโมชัน่ ส่วนลดต่างๆสาํหรับลูกคา้สมาชิก ท่ีรับบริการ 3

คร้ังข้ึนไป และการจดักิจกรรมร่วมกนักบัลูกคา้ในเทศกาลต่างๆ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ 

เช่นป้ายโฆษณา แผน่พบั วิทย ุและอินเตอร์เน็ต 

5.บุคลากร (People) พนักงานของร้านท่ีให้บริการเป็นส่วนสําคัญในการติดต่อกบัลูกคา้ ดังนั้นจะตอ้งมี

ความรู้ ความเช่ียวชาญในการใหบ้ริการอาบนํ้าตดัแต่งขนสุนขัเป็นอยา่งดี และสามารถเสนอทางเลือกอ่ืนใหลู้กคา้ได ้

6.ลกัษณะทางกายภาพ(Physical Evidence)  ทางร้านมีการตกแต่งรถท่ีให้บริการมีรูปลกัษณ์ท่ีสวยงาม

สามารถสังเกตเห็นไดง่้าย  ท่ีมีอุปกรณ์ในการบริการท่ีแบ่งเป็นหมวดหมู่  แบ่งเคร่ืองมือตามประเภทการใชง้าน มี

ความสะอาด และเป็นระเบียบ 

 7.กระบวนการ (Process)ลูกคา้ให้ความสาํคญักบับกระบวนการให้บริการตั้งแต่พนกังาน Call center  รับ

โทรศพัทก์บัลูกคา้ แจง้ไปยงัพนกังานบริการอาบนํ้า ในการใหบ้ริการตามเวลาท่ีกาํหนด เพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บบริการท่ี

สะดวก รวดเร็ว จนอาบนํ้า-ตดัแต่งขนเสร็จ ตรงตามลูกคา้พึงพอใจและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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5.สรุปผลการศึกษา  

การศึกษาเร่ืองความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจอาบนํ้ าตดัแต่งขนสุนขัเดลิเวอร่ี เดอะด็อกคาเฟ่ ในเขต

อาํเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น โดยการใชเ้คร่ืองมือการสัมภาษณ์กลุ่มลูกคา้ตวัอยา่งท่ีเล้ียงสุนขั จาํนวน 30 

คนสรุปผลการศึกษาทางดา้นการตลาดไดว้่าผูต้อบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี 

สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  โดยประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนท่ีมีรายไดป้ระมาณ 

10,000-20,000 บาทต่อเดือนจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการ จากการสัมภาษณ์ความเป็นไปไดค้วาม

สนใจในการใชบ้ริการพบว่า ลูกคา้มีความสนใจในใชบ้ริการจากการการวิเคราะห์ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป พบว่า

ปัจจยัดา้นการเมืองนโยบายของรัฐบาลท่ีส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมการช่วยเหลือเงินทุนรวมถึง

ดา้นเศรษฐกิจแผนการพฒันาจงัหวดัขอนแก่นท่ีสนับสนุนให้ผูป้ระกอบการในท้องถ่ินสังคมวฒันธรรมความ

สอดคลอ้งกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิตครอบครัวของคนไทยในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนไปดา้นเทคโนโลยีสามารถทาํให้มี

ความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัมาก เน่ืองจากการพฒันาทางดา้นการส่ือสารนาํมาใชพ้ฒันาช่องทางทางการตลาดไดเ้ป็น

ปัจจยัสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจ จากปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั ธุรกิจไม่มีคู่แข่งมากนักทาํให้ แรง

กดดนัของคู่แข่งในอุตสาหกรรม  อาํนาจการต่อรองของกลุ่มผูซ้ื้อ    ผูข้ายปัจจยัการผลิตและแรงกดดนัจากสินคา้

ทดแทนอยู่ในระดบัตํ่า สําหรับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของธุรกิจพบว่า มีโอกาสในการลงทุนใน

ธุรกิจเน่ืองจากธุรกิจอาบนํ้ าตดัแต่งขนสุนัข ท่ีมีอยู่ในจงัหวดัขอนแก่นจะเป็นการให้บริการเฉพาะท่ี ยงัไม่มีการ

ใหบ้ริการแบบเดลิเวอร่ี  จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างในความสนใจท่ีจะใชบ้ริการธุรกิจอาบนํ้าตดัแต่งขนสุนขั ในเขต

อาํเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น จากการศึกษาดา้นการตลาดพบว่าลูกคา้มีความสนใจในการใชบ้ริการ จึงมี

ความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 

      ข้อเสนอแนะการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจอาบนํ้ าตัดแต่งขนสุนัขเดลิเวอร่ี  ควรคํานึงถึง

สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัท่ีเปล่ียนไปในดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไป   และตน้ทุนในการให้บริการในอนาคต

เพ่ือใหต้น้ทุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกิจการท่ีลดลง   
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การแบ่งกลุ่มพนักงานก่อสร้างบริษทัเอสอาร์ทสีตลีแอนด์คอนสตรัคช่ัน จาํกดั 

โดยใช้ปัจจยัด้านแรงจูงใจ 

Division of employees of SRT Steel And Construction Co., Ltd.  

By Motivation factor 

พชัริยา ทองแก้ว และ ฐิติกานท์ สัจจะบุตร 

Patchariya Thongkaew and Thitikarn Satchabut 

 

บทคัดย่อ 

        การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มพนักงานก่อสร้างบริษทัเอสอาร์ทีสตีล แอนด์คอน

สตรัคชัน่ จาํกดั และจาํแนกประชากรตามระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน 

        กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานก่อสร้างบริษทัเอสอาร์ทีสตีลแอนดค์อนสรัคชัน่ จาํกดั จาํนวน 350 

คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถาม

เก่ียวกบัลกัษณะบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีลกัษณะแบบสอบถามท่ีให้ตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน อา้งอิงแนวคิดทางทฤษฎี เฟรเดอริค เฮอร์ซเบิร์ก คือ ปัจจยัจูง

ใจและปัจจยัอนามยั 

        ผลการศึกษาพบว่า พนกังานมีแรงจูงใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณารายกลุ่ม แรงจูงใจดา้นปัจจยั

จูงใจและแรงจูงใจดา้นปัจจยัอนามยั 

        ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการทาํงาน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่มีผลต่อระดบัแรงจูงใจ

ในการทาํงาน 

 

Abstract 

The purpose of this study was to study the division of employees of SRT Steel And Construction Co., Ltd. 

and classify the population according to the level of work of motivation 

The samples used in this study were 350 construction employees of SRT Steel and Constructions Co., 

Ltd. The data collection instrument was a questionnaire divided into 2 parts. The part 1. The nature of the 

respondents. The questionnaire was used to check the list. Part 2. The questionnaire on motivation to work. Refers 

to Frederick Herzberg's Motivators and Hygiene Factors. 

The study indicated that Employees were motivated by a high level of Motivators and Hygiene Factors. 

Personal factors influencing job motivation include gender, age, average income per month No effect on 

motivation level. 
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1. บทนํา 

 บริษทัเอสอาร์ทีสตีลแอนด์คอนสตรัคชั่น จาํกัด จัดตั้ งบริษทัจาํกัดเม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2555 ได้เป็น

ผูป้ระกอบการรายใหม่ ไดป้ระกอบธุรกิจก่อสร้างโดยรับจา้งเหมางานประกอบเช่ือมและติดตั้งโครงเหล็กหลงัคา

โรงงานและงานก่อสร้างต่างๆให้กบัโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึง บริษทั

เอสอาร์ทีสตีลแอนด์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั เม่ือเร่ิมตน้ธุรกิจก่อสร้างทางบริษทัไดรั้บจา้งเหมางานในโครงการท่ีมี

ขนาดไม่ใหญ่มากนกั เน่ืองจากบริษทัมีขนาดเลก็และเพ่ิงเปิดตวัใหม่ ในเวลาต่อมาบริษทัไดเ้ร่ิมมีรากฐานท่ีมัน่คง 

บริษทัจึงมีการขยายกิจการสู่อุตสาหกรรมโรงงานนํ้าตาล, อาคารเก็บสินคา้, โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า และ ระบบ

สาธารณูประโภคของรัฐบาล ทางบริษทัไดร่้วมงานกบับริษทั โพไซดอน แอสโซซิเอท กรุ๊ป จาํกดั สร้างอาคารเกบ็

สินค้า, ได้ร่วมงานกับ บริษทั ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จาํกัด(มหาชน) สร้างโรงงานผลิต

กระแสไฟฟ้า ไดร่้วมงานกบั บริษทั ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) สร้างอาคารผูโ้ดยสาร

สถานีบางซ่ือของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ-รังสิต ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน 

จึงทาํใหบ้ริษทัตอ้งการพนกังานท่ีมีทกัษะในการทาํงานดา้นก่อสร้างมากยิ่งข้ึน เพ่ือรองรับการทาํงานท่ีมีขนาดใหญ่

จะไดมี้จาํนวนพนกังานงานท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการในการทาํงาน ผูวิ้จยัไดเ้ห็นความสาํคญัและมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาการแบ่งกลุ่มพนกังานก่อสร้างบริษทัเอสอาร์ที สตีล แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั โดยใชปั้จจยัดา้นแรงจูงใจ 

ผลการวิจยัทาํใหส้ามารถจาํแนกและทราบความแตกต่างของปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ซ่ึงผลการวิจยัเป็นขอ้มูลส่วนหน่ึง

ท่ีเป็นประโยชน ์โดยสามารถนาํไปพฒันาปรับปรุงการ บริหารงานท่ีเกิดข้ึนในการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

2. แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฎิบติังาน เป็นแนวคิดท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือทาํให้

ทราบว่าพนักงานแต่ละกลุ่มมีแรงจูงใจในการทาํงานในเร่ืองใดมากท่ีสุดโดยใช้ทฤษฎี เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg, 

1959) ซ่ึงมี 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัจูงใจ (Motivator Factors) และปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) โดยมีดงัต่อไปน้ี 

  ปัจจยัจูงใจ (Motivator Factors) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานและทาํให้เกิดความพึง

พอใจในงานซ่ึงประกอบไปดว้ย ความสาํเร็จของงาน การไดรั้บการยอมรับความรัก เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg, 1959) 

ไดก้ล่าวถึงรายละเอียดของแต่ละปัจจยัยอ่ยไว ้ดงัน้ี  

 -  ความสําเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง ความสําเร็จ ได้แก่ การทาํภารกิจสําเร็จการท่ีสามารถ

แกปั้ญหาไดส้าํเร็จ และรวมไปถึงการไดเ้ห็นผลงานของตนเอง  

 -  การไดรั้บการยอมรับ (Recognition) หมายถึง การกระทาํอะไรกต็ามท่ีรู้สึกวา่ไดรั้บการยอมรับจากอีกฝ่าย  

 -  ลกัษณะของงานท่ีทาํ (Work Content) หมายถึง ส่ิงท่ีตอ้งทาํในงานหรือภาระหนา้ท่ี ในงานซ่ึงทาํให้เกิด

ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีต่องาน โดยท่ีงานนั้นอาจจะเป็นงานประจาํหรืองานท่ีมีความหลากหลาย งานท่ีใชค้วามคิด

สร้างสรรคห์รือไม่ใช ้

 -  ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีความ รับผิดชอบและอาํนาจใน

หนา้ท่ี ซ่ึงความพึงพอใจนั้นไดม้าจากการท่ีการท่ีบุคคลได ้ถูกมอบหมายให้มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง 

หรืองานของผูอ่ื้น หรือไดรั้บผิดชอบงานใหม่ๆ  
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 -  ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน (Advancement) หมายถึง กลุ่มน้ีใชเ้ฉพาะการเปล่ียนแปลงสถานะหรือ

ตาํแหน่งของบุคคลในองค์การท่ีเห็นตามจริง เช่น การเล่ือนตาํแหน่ง ซ่ึงเราจะไม่รวมการยา้ยแผนกโดยไม่มีการ

เล่ือนขั้นใหสู้งข้ึนไวใ้น กลุ่มน้ี  

 -  โอกาสในการเจริญเติบโต (Possibility of Growth) หมายถึง ความเป็นไปไดข้องเหตุการณ์ท่ีทาํให้ความ

เจริญเติบโตในงานของผูถู้กสอบถาม (Respondent) เพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

 ปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) ซ่ึงเป็นท่ีปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจและส่งผลกระทบถึงระดบั

ความไม่พึงพอใจในการทาํงานซ่ึงประกอบไปดว้ย เงินเดือน/ ค่าตอบแทน ความมัน่คงในการทาํงาน นโยบายของ

บริษทัและการบริหารงาน ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เทคนิคการบงัคบับญัชาสภาพการทาํงาน สถานภาพ และ 

ชีวิตส่วนตวั โดยเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg, 1959) ไดก้ล่าวถึงรายละเอียดของแต่ละปัจจยัยอ่ยไวด้งัน้ี 

 -  เงินเดือน/ตอบแทน (Salary/Pay) หมายถึง เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั การตอบแทน 

 -  เทคนิคการบงัคบับัญชา (Supervision-technical) หมายถึง การท่ีผูบ้งัคบับญัชามี ความสามารถในการ

บงัคบับญัชาหรือการท่ีผูบ้งัคบับญัชาไม่มีความสามารถในการ บงัคบับญัชา มีความยติุธรรมหรือไม่มีความ 

 -  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relations) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้ นมี

ความสําคญัในเกือบทุกเหตุการณ์ เช่น การยอมรับ หรือการเปล่ียนแปลงสถานะในองค์การในท่ีน้ีเราจะจาํกดัคาํ

นิยามของ “Interpersonal Relations” เพ่ือใชเ้ฉพาะเหตุการณ์ท่ีกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูถู้กสอบถามกบับุคล

อ่ืนเท่านั้น 

  -  นโยบายของบริษทัและการบริหารงาน (Company Policy and Administration) หมายถึง เหตุการณ์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบับริษทัโดยตรง คือการบริหารจดัการขององคก์าร ท่ีเหมาะสม รวมถึงกฎระเบียบของบริษทัดว้ย 

 -  สภาพการทาํงาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพแวดลอ้มของท่ีทาํงานปริมาณงานชั่วโมงการ

ทาํงาน รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํงาน ระบบถ่ายเท อากาศ ความสวา่ง อุปกรณ์บริเวณท่ีมีความกวา้งหรือแคบ  

 -  ความมัน่คงในการทาํงาน (Job Security) หมายถึง ความมัน่คงของงานท่ีสามารถสงัเกตไดซ่ึ้งมีส่วนกระทบ

ต่อความมัน่คงของพนกังานในบริษทั เช่น ความมัน่คง/ ความไม่มัน่คงของบริษทั  

 -  สถานภาพ (Status) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีบุคคลกล่าวถึงสถานะว่าเป็นส่วนท่ีทาํให้ บุคคลนั้นรู้สึกในแง่

บวก/ลบต่องาน เช่น การไดมี้เลขาส่วนตวัในตาํแหน่งใหม่ไดใ้ชร้ถของบริษทั ไดใ้ชห้อ้งพกัโรงอาหารของบริษทั

เป็นตน้  

 -  ชีวิตส่วนตวั (Factors in Personal Life) หมายถึง เหตุการณ์ในท่ีทาํงานท่ีส่งผล กระทบต่อชีวิตส่วนตวัจน

ทาํใหบุ้คคลมีความรู้สึกในแง่บวกหรือลบต่องาน  

 เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg, 1959) กล่าวไวว้่า ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มกัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยั ดา้นสุขอนามยั เช่น 

การปรับเงินเดือนใหสู้งข้ึนซ่ึงมิไดเ้ป็นการจูงใจใหผู้ป้ฏิบติังานปฏิบติังานไดดี้ข้ึน ดงันั้นผูบ้ริหารควรเนน้ถึงปัจจยั

จูงใจท่ีก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการทาํงานดว้ย เช่น ส่งเสริมความกา้วหนา้ของคนงานจะเป็นการกระตุน้การทาํงานท่ี

ดีกว่า แต่อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารควรพยายามรักษาปัจจยัสุขอนามยัใหอ้ยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจดว้ย เพ่ือป้องกนัไม่ให้

ผูป้ฏิบติังานเกิดความไม่พอใจในการทาํงาน  

 พรทวี เถ่ือนคาํแสน และบุญญารัตน ์สมัพนัธ์วฒันชยั (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ

ตดัสินใจเลือกทาํงานของพนกังานระดบั ปฏิบติัการในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด จงัหวดัระยอง
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พบว่าพนกังานระดบัปฏิบติัการในคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด จงัหวดัระยอง ให้ความสําคญัการ

ตดัสินใจเลือกทาํงาน อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.306 เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบว่าพนักงาน

ตอ้งการสาํเร็จของงาน และความกา้วหนา้ในอาชีพมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นลกัษณะงาน และการยกยอ่งนบัถือ มี

ระดบัความสําคญัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัจากปัจจยัดา้นความสําเร็จของงาน ดา้นความกา้วหนา้ใน

อาชีพ ดา้นลกัษณะงาน และดา้นการยกยอ่งนบัถือ ตามลาํดบั 

                อดุลย ์ทองจาํรูญ (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในเทศบาลเขต

พ้ืนท่ีอาํเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยับาํรุงรักษาในการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานใน

เทศบาล เขตพ้ืนท่ีอาํเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ ในภาพรวมอยู่ในระดบัสูง และเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้น

ความสมัพนัธ์ในการทาํงานอยู่ในระดบัสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา , ดา้นสภาพการทาํงาน 

และดา้นนโยบายและการบริหารงานตามลาํดบั ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต่าํท่ีสุดคือดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

         จิรสิทธ์ิ เลียวเสถียรวงค์ (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัต่อแรงจูงใจปฏิบติังานของพนกังานสายช่างของบริษทั

ก่อสร้างขนาดเลก็ในอาํเภอเมือง นครราชสีมา  พบวา่ ระดบัความเท่าเทียมกนัในดา้นปัจจยัการผลิตและดา้นการไม่

เลือกปฏิบติัท่ีไดรั้บมีระดบัความเท่าเทียมกนัในระดบัสูง ส่วนระดบัความเท่าเทียมกนัในดา้นผลตอบแทนอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ดา้นการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานท่ีแตกต่างกันพบว่าพนักงานท่ีมีอายุงานท่ี

แตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั ส่วน เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือนไม่พบความ

แตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนความเท่าเทียมกนัโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ

ทาํงานของพนกังานอยูใ่นระดบัสูงในรูปแบบเชิงเสน้และทิศทางเดียวกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

        ธิปไตย โพธาทอง และพนิต กุลศิริ (2557) ได้ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตของการทํางาน การจูงใจ และ 

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานสายการผลิต ในเขตอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานีพบว่าความ

สมดุลของชีวิตในการทาํ งานอธิบาย การเปล่ียนแปลงของประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นผลงานเกิดจากการ

ทาํงาน อย่างเต็มความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ ไดร้้อยละ 2.80 เก่ียวกบัการบริหารเวลา การบริหารเวลาเป็นการวาง

แผนการใชเ้วลาเป็นการกาํหนดกิจกรรมท่ีตอ้งทาํไว ้ล่วงหนา้ มีการกาํหนดเป้าหมายอยา่งชดัเจน โดยจะตอ้งกระทาํ

อยา่งต่อเน่ือง 

        วินยั  ขอนทอง (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาแรงจูงใจของผูใ้ชแ้รงงานชาวไทยและต่างชาติในธุรกิจก่อสร้าง

อาคาร ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจในการทาํงานของผูใ้ชแ้รงงานชาวไทยและต่างชาติในงานก่อสร้างอาคาร ในเขต

อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปาน กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล มีความ คิดเห็นมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

รองลงมา คือ ดา้นสภาพงานและลกัษณะของงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และดา้นการ ไดรั้บยกย่อง ดา้น

รายไดแ้ละผลตอบแทนในการทาํงาน และดา้นโอกาสและ ความกา้วหนา้ในการทาํงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

ปานกลาง ตามลาํดบัเม่ือ พิจารณารายละเอียดเป็นรายดา้น 
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กรอบแนวความคิด 
 

           ประชากรที่จะศึกษา                            ประชากรกลุ่มย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ระเบียบวธีิการศึกษา 

 การวิจยัเร่ืองการแบ่งกลุ่มพนกังานก่อสร้างบริษทัเอสอาร์ทีสตีลแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั โดยใชปั้จจยั

ดา้นแรงจูงใจ ซ่ึงมีวิธีการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเพ่ือให้ทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน ท่ีมี

รูปแบบในการวิจยัโดยการใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด (Closed-end Questionnaire) เป็นลกัษณะการตั้งคาํถาม

โดยมีการกาํหนดตวัเลือกคาํตอบต่างๆ เอาไว ้หลงัจากนั้นดาํเนินการเก็บแบบสอบถามทั้งหมด และนาํมาวิเคราะห์

และประเมินผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS สถิติท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล ไดแ้ก่  

1. สถิติเชิงพรรณนา ใชใ้นการดูค่าสถิติในแต่ละดา้นดงัน้ี 

        ดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรวดัแบบนาม

บญัญติั เน่ืองจากไม่สามารถวดัเป็นมูลค่าได ้สถิติท่ีใชคื้อ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

        ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ไดก้าํหนดคะแนนให้แต่ละระดบัและตอ้งการทราบจาํนวนตวัอย่าง และค่าฉล่ียคะแนน

ของและละระดบัความคิดเห็นสถิติท่ีใชคื้อ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deveation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน สถิติท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่ม คือ Cluster Analysis เพ่ือทาํการแบ่งประชากรท่ีไดม้าออกเป็น 3 กลุ่ม 

นอกจากนน้ีงานวิจยั จะมีการวิเคราะห์เพ่ิมเติมท่ีมีช่ือวา่ Anova และ Chi Square  

        เคร่ืองมือทางสถิติ (Cluster Analysis) 

        1. การกาํหนดตวัแปรย่อยเชิงปริมาณท่ีจะใชใ้นการแบ่งกลุ่มเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการ

ทาํงาน (Standard Deviation) ของคาํถามในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

        2. การกาํหนดวิธีการวิเคราะห์ระยะห่างระหว่างส่ิงท่ีตอ้งการแบ่งกลุ่ม (Squared Euclidean Distance) และ

แปลงขอ้มูลใหเ้ป็นค่ามาตรฐาน Z Score เพ่ือป้องกนัปัญหาใชม้าตรวดัคาํตอบท่ีต่างกนัสาํหรับแต่ละคาํถาม 

        3. การแบ่งกลุ่มแบ่ง 2 ขั้นตอน คือ Hierarchical เพ่ือเลือกจาํนวนกลุ่ม และตามดว้ย Partitioning เพ่ือจาํแนกคน

ลงในกลุ่มยอ่ยๆ 

        4. การธิบายลกัษณะเฉพาะกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มท่ีตอ้งนาํขอ้มูลส่วนตวัมาช่วยในการแปรผลร่วมทั้งการตั้งช่ือ

กลุ่มยอ่ย 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี k 

พนกังานก่อสร้างบริษทัเอสอาร์ที

สตีล แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

 

ตัวแปรทีจ่ะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

ปัจจยัดา้นแรงจูงในการทาํงานทฤษฎีของเฟรเดอริค เฮอร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) 

(Herzberg, 1959) (สร้อยตระกูล (ติวยานนท)์ อรรถมานะ, 2552) 

1. ปัจจยัจูงใจ(Motivator Factors)   

2. ปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) 
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        5. การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชดู้ค่าจาํนวนและค่าร้อยละ (Percentage) 

และส่วนดา้นแรงจูงใจในการทาํงานจะดูค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

        6. การหาค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) 

        7. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ดา้นลกัษณะบุคคลระหวา่งกลุ่มโดยใชต้าราง Crosstab ไขวก้บั ขอ้มูลส่วนบุคคล 

จาํแนกตาม เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  แลว้ใชวิ้ธีการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มดว้ย Chi-Square Test 

 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 งานวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจของพนักงานในแต่ละกลุ่มของบริษัท 

เอสอาร์ที สตีล แอนด์คอนตรัคชั่น จาํกดั ไดด้าํเนินการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 350 คน ผล

การศึกษาพบว่า ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 80 

และพนงัานเพศหญิงมีจาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 20 มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี จาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 44.90 

รองลงมาคืออายุระหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 30.60 รองลงมาคืออายุระหว่าง 41-50 ปี จาํนวน 

48 คน คิดเป็นร้อยละ 13.70 และอายุตํ่ากว่า 21 ปี จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.20  โดยกลุ่มท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด

คือ อายุ 51-60 ปี จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.60 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 9,000-18,999 บาท จาํนวน 252 คน 

คิดเป็นร้อยละ 72.00 รองลงมาคือ นอ้ยกว่า 9,000 บาท จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 18.90 โดยพนกังานท่ีจาํนวน

นอ้ยท่ีสุด คือ เงินเดือน 19,000 บาทข้ึนไป จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.10 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากรูปภาพ Dendrogram ซ่ึงเป็นการยุบรวมขอ้มูลทุกรายการให้มีกลุ่มเป็นของตวัเองและยุบขอ้มูล 2 รายการท่ีมี

ระยะห่างจากกนัน้อยท่ีสุดให้เหลือเพียงกลุ่มเดียวแต่เปล่ียนเป็นมี 2 รายการอยู่ภายใน และทาํซํ้ าเร่ือยๆจนทุก

รายการถูกรวมไวใ้นกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียว พบวา่มีค่า Agglomeration Coefficient 

Number of Cases in each Cluster 

Cluster      1 

                  2 

                  3 

Valid 

Missing 

157.000 

103.000 

90.000 

350.000 

.000 
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จากตาราง Number of Cases in each Cluster ซ่ึงแสดงการทาํ Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical จาํนวนกลุ่มท่ี

เหมาะสมในการแบ่งควรเป็น 3 กลุ่ม ซ่ึงดูไดจ้ากค่าระยะห่างเป็นเกณฑใ์นการรวบรวมขอ้มูลกลุ่ยย่อยหลายรายการ

รวมเขา้อยู่กลุ่มเดียวกนั โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการคาํนวณ คือ Dendogram โดยกลุ่มท่ี 1 มีจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 

157 คน คิดเป็น   จากจาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด รองลงมาคือกลุ่มท่ี 2 มีจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 103 คน คิดเป็น  

และกลุ่มท่ี 3 มีจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 90 คน คิดเป็น  จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงผลการวิเคราะห์โดยหาค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ของ ทั้ ง 3 กลุ่ม ท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะกลุ่ม ผูวิ้จยัไดต้ั้งช่ือกลุ่มทั้ง 3 กลุ่มเพ่ือนาํไปสู่การกาํหนดกลยทุธ์ตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัต่อไป 

ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ช่ือ กลุ่มพนกังานท่ีรักความสบาย 

กลุ่มท่ี 2 ช่ือ กลุ่มพนกังานท่ีตอ้งการความมัน่คง 

กลุ่มท่ี 3 ช่ือ กลุ่มพนกังานท่ีรักในการทาํงาน 

5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัคร้ังน้ีทาํการศึกษาแรงจูงใจในแต่ละกลุ่มของพนกังานก่อสร้างบริษทัเอสอาร์ทีสตีลแอนด์คอน

สตรัคชัน่ โดยศึกษาระดบัแรงจูงใจของพนกังานในแต่ละกลุ่มว่ามีแรงจูงในภายในองค์กรดา้นใดมากท่ีสุดซ่ึงจะ

สอดคลอ้งกบัวตุัประสงคใ์นการทาํวิจยัโดยพิจารณาจากการใชท้ฤษฎีเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg, 1959) ซ่ึงมีอยู ่2 ปัจจยั

ไดแ้ก่ปัจจยัจูงใจ (Motivator Factors) และปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors)   

ปัจจยัจูงใจ (Motivator Factors)  พนกังานทั้ง 3 กลุ่มมีแรงจูงใจในดา้นน้ีอยู่ท่ีระดบัมากทาํใหปั้จจยัดงักล่าว

ส่งผลกระทบต่อบุคคลทั้ง 3กลุ่ม ท่ีมีความเช่ือมัน่กบัผูบ้ริหารและองค์กร ซ่ึงเป็นคามรู้สึกของของพนักงานใน

องค์กรท่ีมีลกัษณะแรงจูงใจในแต่ละดา้นท่ีแตกต่างกนั แต่โดยส่วนใหญ่พนกังานท่ีมีแรงจูงใจในการทาํงานทั้ง 3 

กลุ่ม มีแรงจูงใจในเร่ืองการทาํงานท่ีบริษทัมีกฎระเบียบอยา่งชดัเจนและใหค้วามสะดวกในการทาํงานของพนกังาน

ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีจึงทาํใหพ้นกังานทั้ง 3 กลุ่มสามารถทุ่มเทและทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors)  พนกังานทั้ง 3 กลุ่มมีแรงจูงใจในดา้นน้ีอยู่ในระดบัท่ีมาก ทาํใหปั้จจยั

ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อบุคคลทั้ง 3 กลุ่ม ท่ีความเช่ือมัน่ในองคก์ร โดยพนกังานทั้ง 3 กลุ่มมีความพึงพอใจในดา้น

สุขอนามยัต่างท่ีองค์กรไดจ้ดัหาให้ ถึงพนกังานทั้ง 3 กลุ่มอาจจะมีแรงจูงใจท่ีไม่เท่ากนั แต่โดยรวม พนกังานให้

ความสาํคญักบัปัจจยัอนามยัโดยมีค่าเฉล่ียท่ีใกลเ้คียงกนั จาํสามารถทาํใหพ้นกังานทาํงานไดอ้ยา่งมีความสุข 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

        1. จัดกิจกรรมและมีการให้รางวลัสําหรับพนักงานท่ีทาํงานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวเ้พ่ือให้พนักงานรู้สึก

กระตือรือร้น 

        3. สร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รใหมี้ช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับในธุรกิจก่อสร้างเพ่ือใหพ้นกังานรู้สึกมัน่ใจท่ีได้

ทาํงานกบับริษทั 

        4. จา้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางมาอบรมใหค้วามรู้ เก่ียวกบัระบบการทาํงานก่อสร้างโดยตรง เพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจ

และมีเทคนิคในการทาํงานท่ีดียิ่งข้ึน 

        5. มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นเทคนิคและนวตักรรมสมยัใหม่ ในการทาํงานก่อสร้าง โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยั เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการทาํงานของพนกังาน 
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การประยุกต์ใช้ระบบการผลติแบบลนีในโรงงานอุตสาหกรรมผลติผลติภณัฑ์ตะแกรง 
สเตนเลสขนาดใหญ่ 

The application of lean manufacturing system in the big wireware  
stainless steel manufactor 

พฒันฉัตร  หทยัพนัธลกัษณ์1 และสวสัดิ์ วรรณรัตน์2 

Phattanachat  Hathaipantaluk and Sawat Wanarat 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะน าระบบการผลิตแบบลีนมาประยกุตใ์ชก้บัโรงงานผลิตงานตะแกรงสเตนเลสขนาด
ใหญ่ โดยการรวบรวมขอ้มูลโดยตรงจากทางบริษทั ว.ีอาร์. ยเูน่ียน จ ากดั โดยใชว้ธีิการสงัเกตและสมัภาษณ์ทีมงานฝ่ายผลิต 
หลงัจากนั้นจึงท าการวเิคราะห์หาปัญหาและสาเหตุของกระบวนการผลิต แลว้จึงน าหลกัการของระบบการผลิตแบบลีนเขา้
มาปรับใชใ้นการแกไ้ขปัญหา การวเิคราะห์ขอ้มูลผา่นการวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนาโดยการเปรียบเทียบเวลาน า (lead time) 
และจ านวนของซ่อม (Number of Rework)  ก่อนปรับปรุงดว้ยระบบการผลิตแบบลีนในเดือนมกราคม 2560 และหลงัการ
ปรับปรุงในเดือนกมุภาพนัธ์ ในปีเดียวกนั ผลการศึกษาสามารถลดเวลาน าในการผลิต (Lead time) ของงานตะแกรงรุ่น
ตวัอยา่งจ านวน500ตวั ลงเหลือ 1.72 วนั (10ชม./วนั) จากเดิม 2.78 วนั คิดเป็นร้อยละ38.13 และลดปัญหางานซ่อมจาก
ปัญหารอยเช่ือมสปอตหลุดลดลงจากเดิม184ตวั เหลือ 56 ตวั ลดลงไปร้อยละ 69.57 ส่งผลใหจ้ านวนของซ่อมรวมในเดือน
กมุภาพนัธ์ของแผนกลดลงไปถึงร้อยละ47.30  

ค าส าคญั: ระบบการผลิตแบบลีน, การปรับปรุงกระบวนการผลิต, การผลิตตะแกรงสเตนเลส, การลดงานซ่อม, ลดระยะเวลา
การผลิตรวม 

  Abstract 

This study aims to apply lean manufacturing system to the big wireware stainless steel manufactory. This study is 
gathered the direct information from V.R. union company limited through observation and production team interview and 
analyze those data in order to find the problems and cause of problems. Then apply lean system to fix those problems. 
The data are analyzed by using descriptive statistics for comparing production lead time and the number of reworks of 
before and after implement lean system in January and February 2017. The result of this study concluded that the 
production lead time after applying lean system can be reduce from 2.78 days to 1.72 days (10 hours/day) when produce 
the wirewire sample at 500 pieces  (38.13%) and the number of reworks can be reduce from 184 pieces to 56 pieces 
(69.57) and this can reduce all of the number of rework about 47.30% in February 

Keywords: Lean production system, Production process improvement, Wireware production, Rework reduction, Lead 
time reduction  
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1.บทน า 

ปัจจุบนัน้ีการท่ีผูป้ระกอบการในประเทศไทยประสบกบัการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนทั้งจากผูผ้ลิตภายในประเทศ
ดว้ยกนัเองและจากบริษทัผูน้ าสินคา้ตน้ทุนต ่าเขา้มาจากต่างประเทศ ประกอบกบัภาระตน้ทุนค่าจา้งแรงงานท่ีสูงข้ึน
ตั้งแต่ปี2556 จากอตัราค่าจา้งขั้นต ่าในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เดิมอยู่ท่ี215บาทต่อวนั เพ่ิมเป็นวนัละ
300 บาทต่อวนั (ต่อวนั) หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ28.33 ท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งมีตน้ทุนค่าจา้งแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
เดิม และไดมี้การปรับข้ึนอตัราค่าจา้งขั้นต ่าอีกคร้ังในปี2560 โดยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไดถู้กข้ึน
อีก10บาท มาเป็น310 บาทต่อวนั คิดเป็นร้อยละ3.33  ส่งผลท าให้ทุกบริษทัมีตน้ทุนแรงงานสูงข้ึน และภาวการณ์
แข่งขนัท่ีรุนแรงอยา่งมาก 

บริษทัวี.อาร์. ยูเน่ียน จ ากดั ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นกลุ่มอุปกรณ์หอ้งน ้า หอ้งครัว ท่ีได้
เร่ิมด าเนินการก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2515 และปัจจุบนัยงัคงมีก าลงัการผลิตสินคา้ท่ีผลิตจากวตัถุดิบสเตนเล
สมากท่ีสุดในประเทศไทย ภายใตต้ราสินคา้ VRH (วี.อาร์.เอช.) และ HOY (ฮอย) โดยมีสินคา้ในกลุ่มหลกั3กลุ่ม
ไดแ้ก่ 1.กลุ่มก๊อกน ้าสเตนเลส 2.กลุ่มอุปกรณ์หอ้งน ้าสเตนเลส 3.กลุ่มตะแกรงสเตนเลส ซ่ึงแผนกผลิตตะแกรงสเตน
เลสนั้นสามารถสร้างยอดขายตะแกรงสเตนเลสติด1ใน3ของประเทศไทย และมีช่องทางจ าหน่ายทั้งในร้านคา้วสัดุ 
และในห้างโมเดิร์นเทรด โดยด าเนินการขายทั้ งในตราสินคา้ของตนเอง และรับท าเป็นOEM ให้กบัคู่ค้าด้วย แต่
อย่างไรก็ตามในบรรดาสายการผลิตทั้งหลายของบริษทัฯ แผนกตะแกรงยงัคงเป็น แผนกท่ีขาดระบบการจดัการท่ีดี 
ท าให้บริษทัฯมีเวลาน า (Lead time)ในการผลิตท่ีสูง และมีเวลาสูญเสียไปกบัการซ่อมงานท่ีมากดว้ย ส่งผลใหต้น้ทุน
ทางดา้นแรงงานค่อนขา้งสูงกวา่สายการผลิตผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ของทางบริษทัฯ (บริษทั วี.อาร์. ยเูน่ียน จ ากดั, 2560)  

ดงันั้นในงานศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจึงวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพ่ือศึกษาปัญหาระหว่างกระบวนการผลิต 
และน าระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการผลิตของบริษทักรณีศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และช่วยลดเวลาสูญเสียจากการซ่อมงาน และลดตน้ทุน
ในการผลิตลง เพ่ือสนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ สามารถ เพ่ิมความสามารถในการท าก าไร และเพ่ือใหบ้ริษทัฯ ยืนยดัอยูไ่ด้
ในสภาวการณ์ปัจจุบนัน้ี  

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. น าระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) มาประยุกต์ใช้ในการท่ีจะท าให้เวลาน า (Lead time) ในการ
ผลิตลดลง 
 2. น าระบบการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้ในการช่วยลดจ านวนของซ่อม (Number of reworks) ของบริษัท
กรณีศึกษาได ้ 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.บริษทักรณีศึกษาสามารถลดเวลาน า (Lead time) ในการผลิตสินคา้ใหน้อ้ยลง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2. บริษทักรณีศึกษาสามารถลดจ านวนงานซ่อม (Number of reworks) ลงได ้
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1หลกัการพ้ืนฐานของการผลิตแบบลีน 
          แนวคิดเร่ืองลีนท่ี Jame Womack กล่าวไวใ้นหนงัสือช่ือ ”Lean Thinking”  ไดอ้ธิบายถึงหลกัการพ้ืนฐานของ
การผลิตแบบลีนมี 5ประการคือ 1. การระบุคุณค่าของสินคา้และบริการ (Specify value) 2. การแสดงสายธารแห่ง
คุณค่า (Value Stream) 3.  การท าให้คุณค่าเกิดการไหลอย่างต่อเน่ือง (Flow) 4. การให้ลูกคา้เป็นผูดึ้งคุณค่าจาก
กระบวนการ (Pull) 5. การสร้างคุณค่าและก าจดัความสูญเปล่าอยา่งต่อเน่ือง (Perfection) 
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2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตแบบลีน 

Russell กบั Taylor (2014) ไดส้รุปเคร่ืองมือต่างๆท่ีจะใชใ้นระบบการผลิตแบบลีน ท่ีซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท่ีจะขจดั
ความสูญเปล่าต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน สามารถแสดงเป็นล าดบัๆไดด้งัน้ี 1.ความยืดหยุ่นของทรัพยากร (Flexible resources)  2.
การจดัวางสายการผลิต (Cellular layouts) 3. ระบบการผลิตแบบดึง (Pull system) 4. กมับงั (Kanban) 5. การแบ่ง
จ านวนผลิตท่ีละนอ้ยๆ (Small lots) 6. การปรับเปล่ียนงานอย่างรวดเร็ว (Quick setups) 7. เทคนิคการปรับเรียบการ
ผลิต (Heijunka) (Uniform Production Levels) 8. การควบคุมคุณภาพดว้ยสายตา (Visual Control) 9.การบ ารุงรักษา
ท่ีทุกคนมีส่วนร่วม (Total productive maintenance) 10. เครือข่ายของผูข้าย (Supplier networks)  
แผนภูมิสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping, VSM) 

Value stream mapping (VSM) เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยในการวิเคราะห์การไหลของกระบวนการผลิต และการ
ก าจดัความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตนั้น ดว้ยการแสดงผงัของขั้นตอนการผลิตในปัจจุบนั และขั้นตอน
การผลิตในอนาคตท่ีไดรั้บการปรับปรุงและพฒันาแลว้ โดยVSM จะประกอบไปดว้ยสัญลกัษณ์พิเศษต่างๆ ท่ี
แตกต่างไปจากผงักระบวนการท างานปกติ  

การวิเคราะห์สายธารคุณค่า (Value stream Analysis) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการก าหนดคุณค่าของแต่ละกิจกรรม 
โดยจะท าการแบ่งลกัษณะกิจกรรมออกเป็น3แบบ 1.กิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณค่า (VA) 2.กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่าแต่ตอ้ง
ปฏิบติั (NNVA) และ3.กิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความสูญเปล่า (NVA) เพ่ือใหง่้าย (ทิศทวชั ตาตุ, 2553) 

 
แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) 

  แผนภาพท่ีใชจ้ าแนกประเภทของขอ้มูล (Data Stratification ) รวมถึงการวิเคราะห์ความมีเสถียรภาพของ
ขอ้มูลท่ีมีการจ าแนกประเภทและมีการสะสมตามเวลาโดยแผนภาพ ดงักล่าวแสดงถึงหลกัการของพาเรโต ท่ีระบุว่า 
“ส่ิงท่ีมีความส าคญัมากจะมีจ านวนนอ้ย และส่ิงท่ีมีความส าคญัเล็กนอ้ยจะมีจ านวนมาก” โดยแสดงล าดบัปัญหา
ดว้ยกราฟแท่งควบคู่ไป กบัการแสดงค่าสะสมของความถ่ีดว้ยกราฟเส้น ซ่ึงแกนนอนของกราฟเป็นประเภทของ
ปัญหาและแกนตั้งเป็นค่าร้อยละของปัญหาท่ีพบซ่ึงในการน าหลกัการของพาเรโตไปใชก้เ็พ่ือเรียงล าดบัความส าคญั
ของปัญหาและเลือกหาวิธีแกไ้ขปัญหาในล าดบัต่อไป (Magar, & Shinde, 2014). 

 
ผงัแสดงเหตุและผล หรือผงักา้งปลา (Cause and Effect Diagram หรือ Fish Bone หรือ Leaf Diagram) 

  แผนภาพท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อย่างมีระบบ ระหว่างผลท่ีแน่นอนประการหน่ึง (อาการของปัญหา) 
และสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือเราตอ้งการเลือกปัญหากต็อ้งมีการระดมสมองและช่วยกนัคิด เสนอแนวความคิดออกมา
เม่ือเลือกแกปั้ญหาจากแผนภูมิพาเรโตแลว้ก็น าปัญหานั้นมาแจกแจงหาสาเหตุของปัญหาเป็น 4 ประการคือ คน 
เคร่ืองจกัร วิธีการ วตัถุดิบ ดงันั้น ผงักา้งปลาจึงมีความเหมาะสมกบัปัญหาท่ีมีความผนัแปร สามารถระดมสมองหา
สาเหตุได้อย่างกวา้งขวางและครบถ้วนท าให้ทราบสาเหตุของปัญหาพร้อมท่ีจะน าไปแก้ไขต่อไป  (กนิษฐา 
พิพิธภณัฑ,์ 2556) 

 
2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

Rogstad (2010) ไดเ้ขียนถึงความของความสูญเปล่าเกิด7ประการ เกิดไดจ้าก (1) การผลิตท่ีมากเกินไป (Over 
production) (2) การรองาน (Waiting time) (3) การขนส่งท่ีไม่จ าเป็น (Unnecessary transport) (4) ขั้นตอนการท าไม่
จ าเป็น (Over processing) (5) การเคล่ือนไหวของพนักงาน (Unnecessary movement) (6) การเก็บส ารองสินคา้มาก
เกินไป (Excess inventory) (7) ช้ินงานมีปัญหา (Defeat) Rusell กับ Taylor (2014) ได้ศึกษาพบว่าผู ้ผลิตต่างๆใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีไดน้ าหลกัการผลิตแบบลีนไปใชส้ามารถลดเวลาการผลิตลงได้90% ลดสินคา้คงคลงัลงได้
50% ลดตน้ทุนทางดา้นแรงงานลงได5้0% และลดพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการผลิตลงได8้0% ณัฐวุฒิ คงร าพนัธ์ุ( 2545) ไดศึ้กษา
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การปรับปรุงการผลิตโดยใชร้ะบบการผลิตแบบลีนในโรงงานผลิตสต๊ิกเกอร์พบว่าการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดย
ใชร้ะบบการผลิตแบบลีนเขา้มาของในสายงานตดัสต๊ิกเกอร์สามารช่วยในการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพอย่างดี
โดยใชเ้ทคนิคการท างานท่ีมีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับเปล่ียนได ้และการปรับปรุงระบบการไหลของวสัดุ การ
สร้างมาตรฐานการท างาน และลดเวลาในการเตรียมเคร่ืองจกัรมาใชใ้นการแกปั้ญหาสรุปว่าการประยุกตใ์ชร้ะบบการ
ผลิตแบบลีนสามารถเพ่ิมความสามารถในการผลิตต่อแรงงานทางตรงได ้35% และยงัสร้างให้เกิดมาตรฐานในการ
ท างานแก่กระบวนการผลิตไดดี้ยิ่ง อนวชัช์ จรปัญญานนท์ (2538) ไดศึ้กษาการปรับปรุงการผลิตในการประกอบ
แบตเตอร่ีส าหรับรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลโดยการน าระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดีมาใชแ้ลว้พบว่าความสมดุลในการ
ท างานของแรงงานในส่วนของการผลิตโครงสร้างของตวัแบตเตอร่ีนั้นดีข้ึน มีงานระหว่างการผลิตท่ีสถานีเช่ือมต่อ
ลดลงจาก 211 ช้ินเป็น 23 ช้ินหรือคิดเป็น 89.10% อตัราการผลิตสูงข้ึนจากเดิม 257 ลูกต่อวนัเป็น 316 ลูกต่อวนั หรือ
คิดเป็น 22.96% การใชป้ระโยชน์จากแรงงานสูงข้ึน 25.68% ระยะเวลาท่ีใชใ้นการผลิตลดลงจาก 1.60 นาทีต่อลูกเป็น 
1.30 นาทีต่อลูกหรือคิดเป็น18.75% และมีประสิทธิภาพการผลิตในส่วนประกอบดว้ยเคร่ืองจกัรสูงข้ึนโดยอตัราการ
ผลิตสูงข้ึนจาก 750 เป็น 827ลูกต่อกนัหรือคิดเป็น 10.12% การใชป้ระโยชน์ของเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึน 9.7% การบริหาร
พสัดุมีประสิทธิภาพสูงข้ึนคงคา้งลดลง 68.77% พ้ืนท่ีเก็บพสัดุคงคลงัลดลง 28.33% อตัราผลิตภาพของแรงงาน
เพ่ิมข้ึนจาก 6.47 ลูกต่อชัว่โมงแรงงานเป็น 7.12 ลูกต่อชัว่โมงแรงงานหรือเพ่ิมข้ึน 10.05% ทิศทวชั ตาตุ (2553) ไดน้ า
แนวทางการผลิตแบบลีนไปประยุกตใ์ชก้บับริษทักรณีศึกษา ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนของฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟ โดยไดท้ าการ
สร้างแผนภูมิคุณค่าสถานะปัจจุบนัแลว้ท าปรับปรุงแกไ้ข และไดแ้ผนภูมิคุณค่าสถานะอนาคตท าให้สามารถผลิต
ช้ินงานไดเ้พ่ิมข้ึนจาก 180 ช้ินต่อชัว่โมง เป็น 230 ช้ินต่อชัว่โมง ท าใหส้ามารถลดการใชเ้คร่ืองจกัรลงได1้2.27% จาก
เดิม และสามารถบีบกิจกรรมในการผลิตโดยการรวมขั้นตอนการผลิต สามารถลดขั้นตอนการผลิตจาก7ขั้นตอน เป็น
5ขั้นตอน และลดพ้ืนท่ีในการผลิตลงได4้4.59% และสุดทา้ยการใชC้ross training work ท าให้พนกังานมีความสามารถ
หลากหลาย โดยพนักงานสามารถท างานจาก1คน1ขั้นตอนเป็น1คน3ขั้นตอน ท าให้สามารถลดจ านวนลดจ านวน
พนักงานลงได้57.12% จากเดิม อรรถพล สนน่ิม (2555) ได้น าเคร่ืองมือในการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงและพฒันากระบวนการผลิตเซมิคอนดกัเตอร์ ของบริษทัในกรณีศึกษา  ซ่ึงผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า
อตัราผลผลิต (Productivity) และรอบเวลาการผลิต (Cycle time) ของกระบวนการผลิตหลงัท าการปรับปรุงไดอ้ตัรา
ผลผลิตและรอบเวลาการผลิตท่ีดีกว่าก่อนการปรับปรุง ลลิตา สุริยไพฑูรย ์(2555) ศึกษาการใชเ้ทคนิคการผลิตแบบ
ลีน และการจ าลองสถานการณ์ โดยน ามาใชใ้นการเพ่ิมผลผลิตในสายการผลิตเบาะรถยนต ์จากศึกษาปัญหาพบวา่ใน
สายการผลิตหลกัมีรอบเวลาในการผลิตมากกว่าtakt time และแต่ละสถานีมีค่าแตกต่างกนั ท าใหก้ารไหลของงานไม่
ต่อเน่ือง ภายหลงัการการน าเทคนิคลีน และการจ าลองสถานการณ์มาใช้ ท าให้สายการผลิตหลกัมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.38 จ านวนผลิตภาพเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.3 จ านวนงานท่ีกองระหว่างกระบวนการลดลงร้อยละ69.5 มี
ผลท าใหร้อบเวลาในการผลิตรวมลดลงเหลือ0.34 วนั จากเดิมท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาถึง1.40 วนั 

 
3.วธีิการศึกษา 
3.1 ศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลติตะแกรงสเตนเลสของบริษัทกรณีศึกษา  
3.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

ท าการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ผ่านการสังเกต และสัมภาษณ์ทีมงานผลิต ส่วนขอ้มูลทุติยภูมิ 
(Secondary data) สามารถเก็บไดจ้ากฐานขอ้มูลของการผลิตไดโ้ดยตรงจากทางบริษทักรณีศึกษา ในเดือนมกราคม และ
เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 ดงัน้ี 1. ขอ้มูลรุ่นขายดี และรอบเวลาการผลิตในแต่ละขั้นตอน 2.ขอ้มูลของซ่อมประจ าเดือน 
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3.3 วเิคราะห์ขอ้มูล 

3.3.1 เวลาน าในการผลิต (Production lead times) เน่ืองจากในแต่ละเดือนจะมีการผลิตงานตะแกรงจ านวนหลาย
รุ่น ดงันั้นจึงท าการคดัเลือกรุ่นท่ีใชร้ะยะเวลาในกาผลิตมากท่ีสุด 1รุ่น มาใชเ้ป็นตวัอยา่งในกรณีศึกษา และใชแ้ผนภูมิสาย
ธารคุณค่า ช่วยในการหาขั้นตอนท่ีใชร้ะยะเวลาในการผลิตมากท่ีสุดในรุ่นตวัอยา่งนั้น แลว้ท าการค านวณหาแทกไทม ์(Takt 
time) และ เวลาน า (lead time) ของกระบวนการผลิต หลงัจากนั้นจึงท าการวเิคราะห์หาความเป็นไปไดใ้นการปรับปรุง 

Takt time = เวลาท างานปกติสุทธิในหน่ึงวนั 
                    จ านวนช้ินงานท่ีตอ้งการต่อวนั 
3.3.2 จ านวนของซ่อม (Number of Rework) ใช้พาเรโตในการกรองหาปัญหางานซ่อมท่ีมีจ านวนงานซ่อมมาก

ท่ีสุดแล้วน ามาวิเคราะห์หาปัญหาและสาเหตุ  ด้วยแผนภูมิกางปลา ก่อนท่ีจะน าระบบการผลิตแบบลีนมาช่วยในการ
แกปั้ญหา 

 
3.4 การวดัผลการศึกษา  

ท าการวดัประสิทธิภาพจากการเก็บขอ้มูลก่อนการปรับปรุงกระบวนการผลิตเทียบกบัขอ้มูลมาตรฐานหลงัการปรับปรุง
การผลิตเป็นร้อยละ  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
1. ศึกษาขั้นตอนการผลิตในสายการผลิตตะแกรงสเตนเลส 

ขั้นตอนการผลิตโดยทัว่ไปของผลิตภณัฑต์ะแกรง 
ก. ขั้นตอนการตดัลวด -กระบวนการตดัลวดถือเป็นกระบวนการแรกในการเร่ิมตน้งานผลิตตะแกรง โดย

งานตดัสามารถเร่ิมตน้ไดจ้ากเคร่ืองตดัลวด หรือตดั-ดดัจากเคร่ืองCNC Blending Machine  
ข. ขั้นตอนการดดัลวด/ป๊ัมไฮโดรลิค -ช้ินงานจะผา่นเคร่ืองป๊ัมไฮโดรลิค เพ่ือท่ีแปรสภาพช้ินงานตามแบบ 
ค.  ขั้นตอนการต่อลวด -เม่ือผ่านกระบวนท่ีจะท าให้ไดรู้ปทรงต่างๆ ตามท่ีแบบก าหนดแลว้ บางช้ินงาน

จะตอ้งน ามาต่อลวด เพ่ือท่ีจะท าใหง้านยดึติดกนั และท าใหช้ิ้นงานมีความแขง็แรง 
ง. ขั้นตอนการขดั -หลงัจากผ่านกระบวนการต่อลวดแลว้ ทุกช้ินงานท่ีผ่านกระบวนการต่อลวดจะตอ้งมา

ผา่นกระบวนการขดั เพ่ือท่ีจะท าใหช้ิ้นงานดูสวยงาม ไม่ใหเ้ห็นรอยท่ีผา่นกระบวนการต่อลวดมา 
จ. ขั้นตอนการเช่ือมสปอต - ขั้นตอนน้ีจะเป็นขั้นตอนท่ีทุกช้ินงานจะมารวมตวักนั โดยจะน าช้ินงานต่างๆ 

มาวางเรียงบนจ๊ิกสปอต แลว้ใชเ้คร่ืองเช่ือมสปอตส่งความร้อนไปยงัลวดสเตนเลส ท าใหช้ิ้นงานละลายติดกนั 
ฉ. ขั้นตอนป๊ัมตดัขอบ - ช้ินงานจะถูกน ามาตดัแต่งใหดู้สวยงาม และลดความความคม 
ช. ขั้นตอนการดดัแต่ง - ขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการผลิตก็คือขั้นตอนการดดัแต่งให้ไม่เอียง ไม่คด 

และดูสวยงามตามรูปแบบท่ีควรจะเป็น 
ซ. ขั้นตอนการกดัใส - เป็นกระบวนการท่ีจะท าใหผ้ิวของช้ินงานเกิดความแวววาว ท าใหดู้สวยงาม 
ฌ. ขั้นตอนการประกอบ -ขั้นตอนน้ีจะเป็นขั้นตอนสุดทา้ย หลงัจากผา่นกระบวนการกดัใสมาช้ินงานจะถูก

น ามาแพค๊ใส่ถุงพลาสติกพร้อมบรรจุอะไหล่ท่ีจะตอ้งใชใ้นการติดตั้งเขา้ไป แลว้น าไปแพค๊ลงกล่อง 
4.3 การปรับปรุงกระบวนการผลิตดา้นเวลาน าการผลิต 
4.3.1 คดัเลือกรุ่นท่ีมีเวลาน าในการผลิต (Production lead times) มากท่ีสุด 

หลงัจากท่ีไดท้ าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลขั้นตอนการผลิตตะแกรงสเตนเลสของทางบริษทั วี.อาร์. ยเูน่ียน 
จ ากดั แลว้พบวา่รุ่นตะแกรงH106D5 ท่ีเป็นตะแกรงส าหรับวางจาน มีระยะเวลาในการผลิตมากสุด และเป็นรุ่นท่ีติดอนัดบั
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รุ่นท่ีขายดี10อนัดบัแรกของทางบริษทัฯ โดยจะท าการศึกษาในขั้นตอนการผลิตหลกั ซ่ึงใชร้ะยะเวลาผลิตมากท่ีสุดไดแ้ก่
ขั้นตอนการเช่ือมสปอต ท่ีเป็นขั้นตอนรวมช้ินงานจากทุกหน่วยงานเขา้ดว้ยกนั ดงันั้นทางผูว้จิยักบัทีมงานจึงเห็นประโยชน์
กบัทั้ง2ฝ่าย จากการเลือกหน่วยงานเช่ือมสปอตของตะแกรงสเตนเลสรุ่นน้ีข้ึนมาเป็นกรณีศึกษาในการวจิยัในคร้ังน้ี  
4.3.2 ท าการวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกระบวนการผลิต 

 

รูปท่ี1 แผนภูมิสายธารคุณค่าสถานะปัจจุบนัของขั้นตอนการเช่ือมสปอตงานตะแกรงรุ่นH106D5 
ท่ีมา: บริษทั ว.ีอาร์. ยเูน่ียน จ ากดั 

จากภาพท่ี1 แสดงให้เห็นถึงสายการผลิตหลกั ช้ินงานท่ีถูกผลิตจะตอ้งถูกส่งต่อๆ กนัไปตามขั้นตอน แต่การไหล
ไม่ไดเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง อนัมีสาเหตุมาจากรอบเวลาการผลิต (Cycle time) ของแต่ละสถานีไม่เท่ากนั และพบวา่ขั้นตอนท่ี
ใชเ้วลาในการผลิตมากท่ีสุด หรือจุดคอขวดนั้น คือขั้นตอนเช่ือมสปอตท่ี6 ท าให้งานไม่สามารถถูกส่งต่อไปยงัขั้นตอนท่ี7
ไดท้นั และท าใหช้ิ้นงานถูกผลิตออกมาไดน้อ้ยกวา่ท่ีควรจะเป็น  

เม่ือพิจารณาถึงจ านวนสูงสุดท่ีจะสามารถผลิตไดใ้นแต่ละวนั จากชัว่โมงท างานวนัละ10ชัว่โมง (หักเวลาพกั) จะ
เห็นไดว้่างานท่ีจะถูกผลิตออกมาได้สูงสุดไม่เกินประมาณวนัละ180ตวั หรือเฉล่ีย18ตวัต่อชั่วโมง เท่ากับว่าเม่ือข้ึนงาน
จ านวน500 ตวั  ในเดือนมกราคม 2560 จะตอ้งใชเ้วลาน า (Lead time) 2.78 วนั ในการผลิตจนจบใบสั่ง และจากจ านวน
ปริมาณการผลิตท่ีสามารถผลิตไดสู้งสุดใน1วนั จึงสามารถค านวณหา takt time ของกระบวนการผลิตไดด้งัน้ี  

     Takt time = 36,000   = 200 วินาที 
                          180 

 
รูปท่ี2 รอบเวลาการผลิตแต่ละขั้นตอนของงานเช่ือมสปอต เปรียบเทียบกบั Takt time ก่อนการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
ท่ีมา: บริษทั ว.ีอาร์. ยเูน่ียน จ ากดั 
 
4.3.3 ก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหา และปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการลด แทกไทม ์(takt time) เขา้ไปปฏิบติั 
ท าการลดรอบเวลาการผลิต (cycle time) ในขั้นตอนเช่ือมสปอตท่ี6 ลง เพื่อท่ีจะลดแทกไทม์ (takt time) ลง โดยท าการ
วเิคราะห์หาแนวทางร่วมกบัทางทีมงานผลิต และไดใ้ชก้ารวเิคราะห์สายธารคุณค่ามาช่วยเป็นแนวทางในการไขปัญหาดงัน้ี 
 

ขัน้ตอน 
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ตารางท่ี1 ผลสรุปแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

ขั้นตอน ช่ือขั้นตอนยอ่ย 
ลกัษณะของ 
กระบวนการ 

เวลาผลิตเดิม 
(วินาที) 

เวลาผลิตใหม่ 
(วินาที) 

เวลาเพ่ิมข้ึน/
ลดลง 

(วินาที) 

%  
เปล่ียน
แปลง 

วิธีการปรับปรุง 

spot6 คว  ่า
จาน 

เวลาเคร่ืองจกัร
ท างาน 

VA 105 55 -50 -47.62 
-ท าการเพ่ิมจ านวนฟันสปอตให้ 
มากข้ึน จากเดิม3ฟัน เป็น6ฟัน 

เวลาหยบิช้ินงาน
เขา้จ๊ิก 

NNVA 70 58 -12 -17.14 

-ท าการออกแบบตวัล๊อตใหม่ ให้
เปล่ียนจากวิธีหมุนล๊อค  
เป็นวิธีเสียบเขา้ไปให้แน่น โดยไม่
ตอ้งหมุนล๊อค 

เวลาหยบิช้ินงาน
ออกจากจ๊ิก 

NNVA 15 7 -8 -53.33 
-จากตวัค  ้าล๊อคแบบใหม่ ท าให ้
เวลาหยบิช้ินงานออกเร็วข้ึนไปดว้ย 

เวลาสูญเปล่าจากการ
เคล่ือนไหว 

NVA 10 3 -7 -70.00 

-ยา้ยต าแหน่งการตั้งช้ินงานจากเดิม
พนกังานตอ้งหนัหลงัไปหาโตะ๊วาง
ช้ินงาน เปล่ียนเป็นให้ตั้งช้ินงานไว้
ท่ีหนา้เคร่ือง แลว้วางอะไหล่
ช้ินงานไวท้างดา้นขา้งแทน 

  เวลารวม   200 123 -77 -38.50   

ท่ีมา: บริษทั ว.ีอาร์. ยเูน่ียน จ ากดั 

4.3.4 หลงัท าการปรับปรุงโดยการลดเวลาแทกไทม ์(takt time) 

จากตารางท่ี1 หลงัจากท่ีไดท้ าการวเิคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางการแกไ้ขร่วมกบัทีมงานฝ่ายผลิตแลว้ ผลท่ีไดท้ าให้
สามารถลดเวลาแทกไทม์ (takt time) ลงจาก 200วินาที เป็น123วินาที หรือก็คือท าให้รอบเวลาการผลิตท่ีจุดคอขวดลดลง 
ส่งผลให้สามารถผลิตช้ินงานไดเ้พ่ิมข้ึนจากเดิมประมาณวนัละ180 ตวั เป็นประมาณวนัละ 290 ตวั และท าให้เม่ือข้ึนงาน
ผลิตตะแกรงรุ่นน้ีอีกคร้ังจ านวน500 ตวัในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 ใชร้ะยะเวลาผลิตรวมลดลงจากเดิม2.78 วนั เป็น 1.72 วนั 
หรือลดลงไป38.13%  

4.4 การปรับปรุงกระบวนการผลิตดา้นจ านวนงานซ่อม 
4.4.3 คดัเลือกคดัเลือกรุ่นท่ีมีปัญหางานซ่อมมากท่ีสุดมาท าการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี3 ขอ้มูลปริมาณของซ่อมแผนกตะแกรง ประจ าเดือนมกราคม 2560 
ท่ีมา: บริษทั ว.ีอาร์. ยเูน่ียน จ ากดั 
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จากภาพท่ี3 จ านวนของซ่อมประจ าเดือนมกราคม2560 ทั้งหมด 296ตวั จากการผลิตงานทั้งหมด 27,501ตวั หรือ
คิดเป็นร้อยละ1.08 ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือรอยเช่ือมสปอตหลุด จ านวน184ตวั  คิดเป็นร้อยละ62.16 จากจ านวนของซ่อม
ทั้งหมดในเดือนมกราคม   
4.4.2 ท าการวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกระบวนการผลิต 

จากการสอบถามทีมงานท่ีเป็นผูค้วบคุมงานผลิตตะแกรงสเตนเลส และท าการสรุปปัญหาโดยใชแ้ผนภูมิกางปลาเขา้มา
ช่วยสามารถสรุปประเดน็หลกัต่างๆ ไดด้งัน้ี  

1. พนกังานหนา้เคร่ือง  
1.1 พนกังานหนา้เคร่ืองใส่ช้ินงานไม่ลงล่อง หรือ ไม่เขา้แบบ ท าใหเ้ม่ือท าการเช่ือมสปอตแลว้ ไฟเขา้ไม่เตม็ท่ี 

ท าใหช้ิ้นงานมีโอกาสท่ีจะหลุด 
1.2 พนกังานเขา้ใหม่ หรือถูกโอนยา้ยมาจากแผนกอ่ืน ไม่ทราบวา่ช้ินงานแบบไหนใชไ้ด ้แบบไหนใชไ้ม่ได ้
1.3 พนกังานท่ีปฏิบติังานไม่ทนัไดส้งัเกต ถึงความผิดปกติของช้ินงาน ในระหวา่งท่ีปฏิบติังาน 
1.4 พนกังานเกิดความเหน่ือยลา้ ท าใหล้ะเลยท่ีจะท่ีจะตรวจสอบช้ินงาน ภายหลงัจากท่ีปฏิบติังานเสร็จ 

2. พนกังานตั้งเคร่ือง 
2.1 พนกังานตั้งเคร่ืองยงัขาดทกัษะในการปรับตั้งค่าไฟ และการสงัเกตช้ินงานท่ีจะมีปัญหา 
2.2 พนกังานตั้งเคร่ือง ไม่ไดต้รวจสอบช้ินงานใหดี้ ภายหลงัจากท่ีตนไดต้ั้งเคร่ืองเสร็จ 
2.3 เม่ือมีการปรับค่าไฟ ในระหวา่งท่ีพนกังานไดป้ฏิบติังานไปแลว้ พนกังานตั้งเคร่ืองไดท้ าการปรับค่าไฟไม่

เหมาะสมกบัฟันสปอตท่ีเร่ิมจะสึกหรอ 
2.4 พนกังานตั้งเคร่ือง ไม่น าฟันสปอต ไปปาดใหเ้รียบ เม่ือถึงรอบท่ีจะตอ้งน าไปท า 

3. ฟันสปอต 
3.1 ฟันสปอตสึกหรอ เม่ือฟันสปอตถูกใชง้านไปไดส้กัระยะ จะเกิดการสึกหรอ เป็นร่องลึก ท าใหก้ระแสไฟ เขา้

ไม่เตม็ท่ี ท าใหเ้น้ือลวดละลายติดกนันอ้ยจนเกินไป ท าใหเ้ม่ือผา่นกระบวนต่อไป หรือไดรั้บการกระแทรก
แรงๆ จะท าใหล้วดหลุดได ้

3.2 ฟันสปอต เม่ือถูกใชง้านไปไดส้กัระยะ อาจจะเกิดการหลวม หรือโยก ได ้ท าใหก้ระแสไฟ ไม่เขา้ หรือเขา้ไม่
เตม็ท่ี จึงส่งผลท าใหช้ิ้นมีปัญหาได ้

4. เคร่ืองจกัร 
4.1 เคร่ืองสปอต จะไดต้อ้งอาศยัแรงดนัลม มาช่วยในการท าใหฟั้นสปอตข้ึนลง เม่ือแรงดนัลมไม่คงท่ี จึงส่งผล

ใหค้วามเร็วในการข้ึนลงของฟันสปอตมีปัญหา และจะส่งผลใหค้วามแรงของไฟผิดปกติไปจากเดิม 
4.2 เคร่ืองสปอตรุ่นเก่าบางเคร่ืองกระแสไฟ ไม่แน่นอน ไฟแรงบา้ง ไฟเบาบา้ง ท าใหคุ้ณภาพของงานท่ีเคร่ืองน้ี

จะไม่คงท่ี 
4.4.3 ก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหา โดยการใชก้ารควบคุมคุณภาพดว้ยสายตา (Visual Control) เขา้ไปปฏิบติั 

จากการศึกษาถึงปัญหา และสาเหตุของปัญหา จะพบวา่ปัญหาส่วนใหญ่สามารถควบคุมไดด้ว้ยการผา่นการตรวจสอบ
จากทั้งตวัพนกังานหนา้เคร่ืองเอง และพนกังานผูเ้ป็นคนตั้งเคร่ือง แต่จ าเป็นตอ้งอบรมใหค้วามรู้ และวธีิการในการสงัเกต
แก่พนกังาน 

1. อบรมพนกังานใหรู้้จกัสงัเกตสีของช้ินงานท่ีผา่นการเช่ือมสปอต โดยสีจะตอ้งมีสีด าเขม้ ถา้สีเป็นเร่ิมจางลง 
พนกังานท่ีปฏิบติังานอยูห่นา้เคร่ืองจกัรจะตอ้งท าการหยดุปฏิบติังานแลว้ใหผู้ค้วบคุมเคร่ืองเขา้ไปดู และท าการแกไ้ข 

2. อบรมพนกังานใหรู้้จกัสงัเกตความลึกของฟันสปอต วา่มีความสึกหรอมากนอ้ยแค่ไหน เม่ือพบวา่ฟันสปอตเร่ิมมี
ร่องลึก พนกังานจะตอ้งหยดุปฏิบติังานแลว้ใหผู้ค้วบคุมเคร่ืองเขา้ไปดู และท าการแกไ้ข 
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3. ใหพ้นกังานตั้งเคร่ืองตรวจสอบช้ินงานทุกคร้ังท่ีท าการตั้งเคร่ือง และปรับแตง่เคร่ือง  
4. ใหพ้นกังานตั้งเคร่ืองคอยเขา้ไปตรวจเช็คช้ินงานทุกคร่ึงชม. โดยสงัเกตสี และลองใชมื้อกดทอสอบความแขง็แรง

ของรอยเช่ือมสปอต 
5. เม่ือพนักงานสามารถควบคุมงาน และสามารถตรวจสอบช้ินงานไดผ้่านการควบคุมทางสายตาแลว้ ล าดบัต่อไป

จะตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหห้วัหนา้งาน หรือผูคุ้มงาน สามารถรับรู้ถึงส่ิงท่ีผิดปกติอยา่งรวดเร็ว ทางผูว้จิยักบัทีมงาน จึงได้
ใชส้ญัลกัษณ์ไฟสีแดงเขา้มาช่วยในการส่ือสาร เม่ือพนกังานหนา้เคร่ืองเกิดปัญหา หรือสามารถสงัเกตเห็นความผิดปกติของ
ส่ิงต่างๆ ไม่วา่จะเป็นช้ินงานท่ีท าออกมา หรือเคร่ืองจกัรและฟันสปอต เกิดปัญหา ใหพ้นกังานหนา้เคร่ืองผูพ้บเจอปัญหากด
สญัญาณไฟสีแดงข้ึน เพ่ือให้ง่ายต่อการมองเห็น และท าใหผู้ค้วบคุมงานรับรู้ถึงความผิดปกติในงาน และเขา้ท าการแกไ้ขได้
อยา่งรวดเร็ว 
4.4.4 หลงัการปรับปรุงโดยการใชก้ารควบคุมคุณภาพดว้ยสายตา (Visual Control) 

 

รูปท่ี6 ขอ้มูลปริมาณของซ่อมแผนกตะแกรง ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 
ท่ีมา: บริษทั ว.ีอาร์. ยเูน่ียน จ ากดั 
 

จากภาพท่ี6 แสดงใหเ้ห็นถึงจ านวนของซ่อมประจ าเดือนกมุภาพนัธ์2560 ทั้งหมด 156ตวั จากการผลิตงานทั้งหมด 
29,303ตวั หรือคิดเป็นร้อยละ0.53 ลดลงจากเดิมท่ีมีของซ่อมร้อยละ1.08 ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดยงัคงเป็นรอยเช่ือมสปอตหลุด 
จ านวน56ตวั  คิดเป็นร้อยละ35.9 จากจ านวนของซ่อมทั้งหมดในเดือนกุมภาพนัธ์  สัดส่วนถือวา่ลดลงจากเดิมจ านวน184 
ตวั หรือคิดเป็นร้อยละ 62.16 ลดลงไปร้อยละ69.57 และการแกปั้ญหาท่ีจุดท่ีมีปัญหามากท่ีสุดน้ีเพียงจุดเดียวท าให้จ านวน
ของซ่อมรวมลดลงไปถึงร้อยละ47.30 

 

5. สรุปผลการศึกษา  
5.1 จากการศึกษาปัญหาในกระบวนการผลิต ได้ท าการคดัเลือกรุ่นท่ีจะน ามาเป็นกรณีศึกษา และได้ท าการ

วเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา จากกระบวนงานหลกั ผลท่ีไดก็้พบวา่การท่ีผลผลิตท่ีสามารถผลิตไดต้่อวนัมีปริมาณนอ้ยมีผล
มาจากมีจุดท่ีเป็นคอขวดอยูน่ั้นเอง ซ่ึงเป็นจุดท่ีก าหนดแทกไทม์ (takt time) ของกระบวนการผลิตดว้ย จึงไดท้ าการแกไ้ข
ปรับปรุงโดยใช้การท าผงัสายธารคุณค่า และท าการวิเคราะห์สายธารคุณค่า โดยการก าหนดลกัษณะกิจกรรมออกเป็น
กิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณค่า (VA) กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่าแต่ตอ้งปฏิบติั (NNVA) และกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความสูญเปล่า (NVA) 
เพื่อใหง่้ายต่อการปรับปรุงแกไ้ข แลว้ท าการประชุมร่วมกบัทีมงานฝ่ายผลิตของทางบริษทักรณีศึกษา ท าใหส้ามารถลดแทก

  

  

 

สรุปยอดของซ่อมแผนกตะแกรง ประจ ำเดือน กมุภำพันธ์ 2560
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ไทม์ (takt time) ของขั้นตอนท่ีเป็นคอขวดลงได ้ส่งผลให้เวลาน า (Lead time) ลดลง จากท่ีข้ึนงานจ านวน500 ตวัในเดือน
มกราคม 2560 ใชเ้วลาการผลิตไปทั้งส้ิน2.78 วนั เป็นข้ึนงานจ านวนเท่ากนัในเดือนกุมภาพนัธ์ แต่ใชเ้วลาเหลือเพียง เป็น 
1.72 วนั หรือลดลงไปร้อยละ38.13 

5.2 จากศึกษาจ านวนงานซ่อมในเดือนมกราคมของทางแผนกผลิตตะแกรง ท าให้ทราบวา่ปัญหาท่ีพบจ านวนงาน
ซ่อมมากท่ีสุดคือปญหารอยเช่ือมสปอตหลุด ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากพนักงานหน้าเคร่ือง และพนักงานตั้งงาน จึงได้ใช้
วิธีการควบคุมคุณภาพดว้ยสายตา (Visual Control) เขา้ช่วยควบคุมจ านวนของซ่อม ผลการศึกษาท่ีไดพ้บจ านวนของซ่อม
ในเดือนกมุภาพนัธ์ลดลงจากเดือนมกราคมผลิตงานทั้งหมด 27,501ตวั พบจ านวนของซ่อม296 ตวั คิดเป็นร้อยละ1.08 ลดลง
เหลือ156ตวั จากการผลิตงานทั้งหมด 29,303ตวั หรือคิดเป็นร้อยละ0.53 หรือลดลงร้อยละ47.30 และเม่ือดูเฉพาะรายการ
รอยเช่ือมสปอตหลุด ปัญหาก็ลดลงไปถึงร้อยละ69.57 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
 องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีไปประยกุตใ์ช ้เพ่ือท่ีจะช่วยใหอ้งคก์รของ
ตนสามารถลดเวลาน าในการผลิต และลดเวลาสูญเสียจากซ่อมงานลงได ้อยา่งไรก็ตามทุกองคก์รควรจะพฒันาบุคลากรใน
องคก์รใหมี้ทกัษะ ความรู้ ความสารถในการปฏิบติังาน เพ่ือใหส้ามารถควบคุมผมใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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การศึกษาปัจจยัที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
Factors affecting the stock price of agro and food industrygroups 

พทัยาพร  พวงใส1 และ วรรณรพ ีบานช่ืนวจิิตร2            
Pattayaporn Puangsai and Wanrapee Banchuenvijit 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
การศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือนโดยช่วงระยะเวลาท่ีท าการศึกษาเร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2554 ถึงเดือน
ธนัวาคม พ.ศ.2558รวมระยะเวลา 60 เดือนโดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ดว้ยสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression) 
ดว้ยวิธีการก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) ณระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05จากการศึกษาพบว่าปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อราคาหุ้นกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างมีนัยส าคัญคือตัวแปรอิสระดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII), ดชันีราคาผูผ้ลิตผลผลิตเกษตรกรรม(PPI), อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียรายเดือน เงินบาทต่อดอลล่าร์
สหรัฐ(EX), อตัราการใชก้ าลงัการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม(CURfnb), ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค(CCI) 

Abstract 

The objective of study is to examine “Factors affecting the stock price of agro and food industry groups”This 
study was conducted by Monthly data, from January2011  to December2015 a total of 60samples are analyzed. 
Multiple linear regressions with Ordinary Least Squares (OLS) are used to analyze at the significant statistic level 
0.05. The results show that thePrivate Investment Index( PII),Producer price index(PPI), Exchange Rate(EX), 
Capacity Utilization Rateof food and beverage products(CURfnb),Consumer Confidence Index( CCI) have 
relationship with stock price of agro and food industry groups 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1นกัศึกษาปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
2ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประจ าสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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1. บทน า 
เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีก าลงัพฒันาและประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการเพาะปลูก 
เล้ียงสัตว ์และการประมงเป็นหลกั เน่ืองจากความสภาพทางภูมิประเทศและสภาพอากาศท่ีเอ้ืออ านวย อุตสาหกรรม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ภาคการเกษตรถือว่า
เป็นพ้ืนฐานของการสร้างความมัน่คงทางสังคมและการเมือง ประชากรในประเทศยงัคงมีความผูกพนัและยงัไม่ได้
ตดัขาดจากภาคการเกษตรและอีกทั้งอุตสาหกรรมอาหารของไทย ถือเป็นอีกหน่ึงอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพ ทั้งน้ี
เน่ืองจากปัจจยัท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ ประกอบกบัประเทศไทยมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยั สามารถเพ่ิมมูลค่าให้
ผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงนอกจากจะช่วยสร้างความแขง็แกร่งดา้นความมัน่คงทางอาหารของประเทศแลว้ ยงัท าให้
ไทยเป็นฐานการผลิตอาหารในภูมิภาคอาเซียน และเป็นผูส่้งออกสินคา้ท่ีส าคญัในตลาดโลก อีกทั้งยงัไดรั้บการ
สนบัสนุนจากทางภาครัฐ ท่ีด าเนินนโยบาย “ ครัวไทยสู่ครัวโลก (Kitchen of the World) ” ท่ีมุ่งเนน้การเป็นผูน้ า
การผลิตอาหารในภูมิภาคอาเซียนและมุ่งเน้นการขยายช่องทางการลงทุนไปตลาดโลกมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นแรง
ขบัเคล่ือนใหเ้กิดการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 
 
2.ทบทวนวรรณกรรม 
ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในคร้ังน้ีไดท้ าการคน้ควา้
ทฤษฎีเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาประกอบการสร้างเคร่ืองมือการวิจยัและเพ่ือประกอบการตดัสินใจ
และใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไวโ้ดยมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยวิธีปัจจยัพ้ืนฐาน 
เป็นแนวคิดท่ีวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดราคาหลกัทรัพย ์อตัราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุน ซ่ึง
ปัจจยัต่างๆท่ีมีผล ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมือง ดา้นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัผลการ
ด าเนินงาน รวมถึงฐานะทางการเงินของผูอ้อกหลกัทรัพย ์ วตัถุประสงค์สุดทา้ยของการวิเคราะห์หลกัทรัพยต์าม
แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน คือการก าหนดมูลค่าท่ีแท้จริงของหลกัทรัพย ์เพ่ือเทียบกับราคาตลาดของ
หลกัทรัพยน์ั้น และการตดัสินใจซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์

แนวคิดและทฤษฎีความเส่ียงในดา้นของกลุ่มสินทรัพยล์งทุน 
ความเส่ียงจากการลงทุน คือ โอกาสหรือความเป็นไปไดท่ี้ผูล้งทุนจะไม่ไดรั้บอตัราผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงัไว ้
ดงันั้น หากการเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความไม่แน่นอนของอตัราผลตอบแทนสูงกจ็ะส่งผลใหก้ารลงทุนนั้นมี
ความเส่ียงเพ่ิมมากข้ึน 

แนวคิดและทฤษฎีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 
หากสมมุติว่าตลาดการเงินเป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ นกัลงทุนมีการกระจายหลกัทรัพยอ์ย่างมีประสิทธิภาพ ความ
ส่ียงท่ีไม่เป็นระบบจะไม่มีความส าคญั ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยจ์ะเป็นความเส่ียงท่ีเป็นระบบ หลกัทรัพย์
ท่ีมีค่าเบตา้เพ่ิมข้ึน คือหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งมากข้ึน อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการจะเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย 
ค่าเบต้าบอกถึงทิศทางการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ับอตัราผลตอบแทนของตลาด
โดยรวมว่าเป็นไปในทิศทางใด กล่าวคือ ค่าเบตา้ท่ีมีค่าเป็นบวก บ่งบอกถึงเม่ืออตัราผลตอบแทนของตลาดสูงข้ึน 
โดยเฉล่ียแลว้อตัราผลตอบแทนของหลักทรัพยก์็จะสูงข้ึนตามไปดว้ย ค่าเบตา้ท่ีมีค่าเป็นลบ บ่งบอกถึงเม่ืออตัรา
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ผลตอบแทนของตลาดสูงข้ึน โดยเฉล่ียแลว้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยน้ี์จะมีอตัราผลตอบแทนท่ีลดลง ซ่ึงจะ
เป็นไปในทิศทางท่ีตรงกนัขา้ม 

แนวคิดและทฤษฎีตลาดทุน 
ตลาดตราสารทุน เป็นตลาดท่ีท าการซ้ือขายหลกัทรัพยร์ะยะยาวท่ีมีอายุเกินกว่า 1 ปี เป็นการระดมเงินทุนเงินออม
จากผูต้อ้งการท่ีจะลงทุนเพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูต้อ้งการเงินทุน ตลาดตราสารทุนเป็นตลาดเพ่ือการซ้ือขายตราสารทาง
การเงินท่ีพิจารณาไดว้่าเป็นส่วนของทุนของบริษทั ประกอบดว้ย หุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้สามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือตราสารอ่ืนท่ีมีมูลค่าผูกพนักบัตราสารเหล่านั้น ตลาดทุนสามารถจ าแนกตาม
ลกัษณะการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เป็นหลกัทรัพยอ์อกใหม่ และหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายเปล่ียนมือกนัในเวลาต่อมา 

แนวคิดและทฤษฎีดชันีราคาผูบ้ริโภค 
ดชันีราคาผูบ้ริโภคเกิดจากความตอ้งการศึกษาความเป็นอยูข่องครอบครัว และความตอ้งการวดัค่าระดบัค่าครองชีพ
ของประชากร เพ่ือท่ีตอ้งการจะยกระดบัมาตรฐานของค่าครองชีพของประชากรให้ดียิ่งข้ึน แนวความคิดพ้ืนฐาน
ของดชันีราคาผูบ้ริโภค ไดพ้ฒันามาจากแนวความคิด ค่าครองชีพ ( Cost of Living Index) ซ่ึงแนวความคิดน้ีเป็น
การวดัค่าใชจ่้ายของผูบ้ริโภคในแต่ละเดือน โดยท่ียงัคงสามารถรักษาค่าครองชีพตามระดบัท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงในความ
เป็นจริงแนวความคิดน้ีเป็นไปไดย้าก จึงไดมี้การคิดแนวความคิดดชันีราคาผูบ้ริโภคมาแกปั้ญหาแนว ดชันีราคา
ผูบ้ริโภคเป็นเคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชว้ดัการเปล่ียนแปลงราคาขายปลีกของสินคา้และบริการโดยเฉล่ียท่ีผูบ้ริโภคจ่าย
เพ่ือซ้ือสินคา้และบริการจ านวนหน่ึง ณ เวลาหน่ึงเทียบกบัปีฐาน 

แนวคิดและทฤษฎีดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค 
เป็นดชันีท่ีใชว้ดัความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัภาวการณ์จา้งงานในปัจจุบนัและอนาคต รายไดท่ี้คาดว่าจะไดรั้บ
ในอนาคต ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและอนาคต การประเมินของรู้สึกของผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆ จะสามารถบอก
ถึงภาวะผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ อตัราการว่างงาน อตัราเงินเฟ้อ อตัราเงินฝืด ตลอดจนขนาดของรายไดท่ี้
แทจ้ริง เป็นส่วนช่วยในการท่ีจะประเมินการรับรู้ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนและน ามาสู่การวางแผนการป้องกนัและ
การหาแนวทางการแกปั้ญหา 

แนวคิดและทฤษฎีดชันีราคาผูผ้ลิต 
ดชันีท่ีใชว้ดัการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ท่ีผูผ้ลิตในประเทศไดรั้บ เปรียบเทียบกบัระยะเวลา ณ ปีฐาน หรือ
ระยะเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีตอ้งการเปรียบเทียบ 

แนวคิดและทฤษฎีดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม 
เป็นดชันีท่ีใชว้ดัมูลค่าปริมาณการผลิตในหมวดหมู่ประเภทของผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม เป็นเคร่ืองช้ีภาวะ 
การผลิตอุตสาหกรรม เพ่ือใช้ประกอบการประมาณการแนวโน้มในอนาคต ดชันีการผลิตอุตสาหกรรมจะแบ่ง
ออกเป็น 9 หมวดหมู่ดว้ยกนั 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (สุชญัญา สจัจะวงศ์รัศมี 2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุน้กลุ่มธุรกิจ
การเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยตวัแปรทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีใชใ้นการศึกษาและพิจารณา 
ไดแ้ก่ ราคาน ้ ามนั (OIL), ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ), อตัราแลกเปล่ียนบาท/ดอลลาร์ (USD),อตัราดอกเบ้ีย
เงินกู ้(MLR) และราคาน ้ามนัปาลม์ (PALM), ดชันีราคาหุน้กลุ่มธุรกิจการเกษตร (AGRI) โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิราย
เดือนตั้ งแต่เดือน มกราคม 2551 – ธันวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือนจากการศึกษาพบว่าปัจจัยทาง
เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มเกษตรในตลาดหลกัทรัพย ์อย่างมีนัยส าคญั ไดแ้ก่ ดชันีอุตสาหกรรมดาว
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โจนส์ (DJ) มีผลต่อการเปล่ียนต่อดชันีราคาหุ้นไปในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญั เน่ืองจากอาจจะมีผลกระทบ
ทางจิตวิทยาหรือดา้นในดา้นหน่ึงในประเทศอ่ืนๆ หากดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพ่ิมข้ึน ส่งผลใหก้ารลงทุนใน
หุ้นเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย ดชันีราคาหุ้นอุตสาหกรรมในตลาดจึงเพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นกนัอตัราแลกเปล่ียน บาท/ดอลลาร์ 
(USD) มีผลต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรัพยใ์นทิศทางตรงขา้มอย่างมี
นยัส าคญั กล่าวคือเม่ือค่าเงินบาทมีความแข็งตวั ท าใหอ้ตัราแลกเปล่ียนบาท/ดอลลาร์มีค่านอ้ย เงินบาทมีค่ามากข้ึน
เม่ือเปรียบเทียบกบัสกลุเงินท่ีน ามาเปรียบเทียบ การลงทุนในดา้นต่างๆท่ีเก่ียวกบัต่างประเทศก็จะสูงข้ึนตามไปดว้ย
ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลต่อดชันีราคาหุน้กลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรัพย ์อย่างมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ ราคา
น ้ามนั (OIL), อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR), ราคาน ้ามนัปาลม์ (PALM) (ชมพูนุท จิตนาวสาร2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยั
ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยตวัแปร
ทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีใชใ้นการศึกษาและพิจารณา ไดแ้ก่ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน, อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจ า12 เดือน, อตัราเงินเฟ้อ, อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ, ดชันีราคาหลกัทรัพย,์ ปริมาณ
การส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม และดชันีราคาผูบ้ริโภค โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิในการศึกษาตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 
2550 ถึงกรกฎาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือนจากการศึกษาพบว่า ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกบัดชันีราคาของหลกัทรัพยอ์ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน, อตัราแลกเปล่ียน
ระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ, ดชันีราคาหลกัทรัพย,์ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม และดชันีราคา
ผูบ้ริโภค ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาของหลกัทรัพยอ์ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า12 เดือน, อตัราเงินเฟ้อและปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม (จุฑารัตน ์
กอ้นแกว้ 2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัเจริญโภคภณัฑอ์าหารจ ากดั โดยตวั
แปรทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีใชใ้นการศึกษาและพิจารณา ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลล่าร์
สหรัฐฯ (EXR), อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือน (FIX), ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI), ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 
(BSI), ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI), ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (MPI) โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ(Secondary Data) 
เป็นรายเดือนโดยเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคมพ.ศ.2553 ถึงเดือนกนัยายนพ.ศ.2558 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 60 เดือนจาก
การศึกษาพบว่าตวัแปรต่างๆท่ีน ามาศึกษามีทิศทางความสัมพนัธ์ ดังต่อไปน้ี อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพย ์CPF อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจาก CPF มีการขยายการลงทุนในดา้นต่างๆท่ีเก่ียวกบัการลงทุนในต่างประเทศ
เพ่ิมสูงข้ึน ท าใหบ้างคร้ังกิจการตอ้งกูย้ืมเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก ท าใหเ้กิดความเส่ียงสูงและในขณะเดียวกนัก็
มกัจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูง , ดชันีราคาผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพย ์CPF อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากราคาสินคา้และบริการถูกลงจากปีก่อน ท าให้ค่า
ของเงินสามารถซ้ือของไดเ้พ่ิมมากข้ึน ผูบ้ริโภคมีการลงทุนมากข้ึน บริษทัมียอดขายและก าไรเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหร้าคา
หลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนตามไปดว้ย , ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพย ์
CPF อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากในช่วงระยะเวลาท่ีผูศึ้กษาไดเ้กบ็ขอ้มูล
ในการศึกษาเป็นช่วงท่ีประเทศไดป้ระสบปัญหาจากอุทกภยั ในปี พ.ศ. 2554 ท าให้เศรษฐกิจซบเซา นกัลงทุนขาด
ความเช่ือมัน่ท่ีจะลงทุน , ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพย ์CPF 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลกระทบต่อราคาหุน้CPF คือ
อตัราเงินฝากประจ า 12 เดือนและดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 
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3.วธิีการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีใช้ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณโดยประชากรท่ีใช้ส าหรับ
การศึกษาคร้ังน้ีทางผูศึ้กษาไดท้ าการเลือกหลกัทรัพยจ์ากหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูงสุดทางการตลาดในกลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์ด าเนินธุรกิจในประเภทท่ีใกลเ้คียงกนัตามล าดบั 6 ล าดบั ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์CPF 
: บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน),หลกัทรัพย ์MINT : บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน),
หลักทรัพย์ TU : บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน), หลกัทรัพย ์OISHI : บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน),
หลกัทรัพย ์PB : บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากัด (มหาชน), หลกัทรัพย์ SNP : บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด 
(มหาชน)โดยใชข้อ้มูลมูลค่าทางการตลาด ณ วนัท่ี 06 มกราคม พ.ศ. 2560โดยปัจจยัท่ีศึกษาคือดชันีผลผลิตผลิตภณัฑ์
อาหารและเคร่ืองด่ืม (MPI), ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII), ดชันีราคาผูผ้ลิตผลผลิตเกษตรกรรม (PPI), ดชันีราคาตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SETIndex), อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียรายเดือน เงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ(EX), อตัราการใช้
ก าลงัการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม(CURfnb), ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค(CCI) โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มูล
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2554 ถึงเดือนธันวาคมพ.ศ.2558 เป็นจ านวน 60 เดือนผูท้  าการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจ าลองการ
วิเคราะหรู์ปแบบสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) โดยมีแบบจ าลอง ดงัน้ี 
ล าดบัท่ี 1 หลกัทรัพย ์CPF : บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั ( มหาชน ) 

CPF = C + b1MPI + b2PII + b3OPI + b4SETIndex + b5EX + b6CPI + b7CCI 
ล าดบัท่ี 2 หลกัทรัพย ์MINT : บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ( มหาชน ) 

MINT = C + b1MPI + b2PII + b3OPI + b4SETIndex + b5EX + b6CPI + b7CCI 
ล าดบัท่ี 3 หลกัทรัพย ์TU : บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั ( มหาชน ) 

TU = C + b1MPI + b2PII + b3OPI + b4SETIndex + b5EX + b6CPI + b7CCI 
ล าดบัท่ี 4 หลกัทรัพย ์OISHI : บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั ( มหาชน ) 

OISHI = C + b1MPI + b2PII + b3OPI + b4SETIndex + b5EX + b6CPI + b7CCI 
ล าดบัท่ี 5 หลกัทรัพย ์PB : บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ ากดั ( มหาชน ) 

PB = C + b1MPI + b2PII + b3OPI + b4SETIndex + b5EX + b6CPI + b7CCI 
ล าดบัท่ี 6 หลกัทรัพย ์SNP : บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั ( มหาชน ) 

SNP = C + b1MPI + b2PII + b3OPI + b4SETIndex + b5EX + b6CPI + b7CCI 
 

กรอบแนวคิดงานวิจยั 
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4.ผลการศึกษาและอภิปราย 
ตวัแปรอิสระท่ีน ามาวิเคราะห์ว่ามีตวัแปรใดบา้งท่ีส่งผลต่อราคาหุน้กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีจ านวน 7 
ตวัแปร จากการทดสอบค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีความสมัพนัธ์กนัเองสูง จึงสามารถน าตวัแปรอิสระมา
ใชส้ าหรับการทดสอบ จ านวน  5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII), ดชันีราคาผูผ้ลิตผลผลิต
เกษตรกรรม (PPI), อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียรายเดือน เงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ(EX),อตัราการใช้ก าลงัการผลิต
ผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม (CURfnb), ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) และตวัแปรตามท่ีน ามาศึกษาในการ
วิจยัน้ี ไดแ้ก่ ราคาหุน้กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และมีหลกัทรัพย ์PB : บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ ากดั 
(มหาชน)ท่ีไม่มีปัจจยัตวัใดท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุน้สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 
 
ตวัแปรอสิระ     CPF                  MINT   TU  OISHI  SNP 
C 85.77737   -99.08252  225.2166     258.4023           107.9116 
PII       0.225713 -0.125493 0.690135  4.237313*          5.793675* 
PPI -0.226224  0.401173* -0.429633  -1.521360           0.438606 
EX -2.005586* 1.855767* -7.330670*  -13.64191*       -20.45082* 
CURfnb 0.156545   0.199161* 0.521671   -0.800210           0.018115 
CCI      -0.176312 0.821600* -0.122648  -1.265296*       -3.480449* 

R-squared          0.507665 0.895011 0.352340   0.758284 0.703699 
Adjusted R-squared    0.462078 0.885289 0.292371   0.735903 0.676264 
F-statistic          11.13628 92.06751 5.875412   33.88058 25.64947 
 
หลกัทรัพย ์CPF : บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) จากการทดสอบสมการดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
โดยระบุค่าตวัแปรตามและตวัแปรอิสระลงในโปรแกรม พบว่ามี ค่า Prob(F-statistic) = 0.000000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 
จึงส่งผลให้ปฏิเสธสมมติฐานหลกั Ho : ไม่มีตวัแปรอิสระตวัใดท่ีมีผลต่อราคาหุ้นกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร และยอมรับ H1 : มีตวัแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตวั ท่ีส่งผลต่อราคาหุ้นกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
อธิบายค่าความส าคญัของตวัแปรอิสระต่อตวัแปรตาม จากค่า R-Squared ท่ีมีค่าเท่ากบั 0.507665 ซ่ึงท าใหท้ราบว่า
ขอ้มูลตวัแปรอิสระท่ีน ามาสามารถอธิบายผลของตวัแปรตามได ้50.77% ในส่วนของ 49.23% เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆตวั
แปรอิสระ จ านวน 2 ตวั ซ่ึงไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียรายเดือน เงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ(EX)และดชันีราคา
ผูผ้ลิตผลผลิตเกษตรกรรม(OPI) ท่ีส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

หลกัทรัพย ์MINT : บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) จากการทดสอบสมการดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป โดยระบุค่าตวัแปรตามและตวัแปรอิสระลงในโปรแกรม พบวา่มี ค่า Prob(F-statistic) = 0.000000 ซ่ึงนอ้ย
กว่า 0.05 จึงส่งผลให้ปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho : ไม่มีตัวแปรอิสระตัวใดท่ีมีผลต่อราคาหุ้นกลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร และยอมรับ H1 : มีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ท่ีส่งผลต่อราคาหุ้นกลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร อธิบายค่าความส าคัญของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตาม จากค่า R-Squared ท่ีมีค่าเท่ากับ 
0.895011 ซ่ึงท าให้ทราบว่าขอ้มูลตวัแปรอิสระท่ีน ามาสามารถอธิบายผลของตวัแปรตามได ้89.50% ในส่วนของ 
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10.50% เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆตวัแปรอิสระ จ านวน 4 ตวั ซ่ึงไดแ้ก่ ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค(CCI), อตัราการใชก้ าลงั
การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม(CPI), อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียรายเดือน เงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ(EX) และ 
ดชันีราคาผูผ้ลิตผลผลิตเกษตรกรรม (OPI)  ท่ีส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

หลกัทรัพย ์TU : บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จากการทดสอบสมการดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยระบุ
ค่าตวัแปรตามและตวัแปรอิสระลงในโปรแกรม พบว่ามี ค่า Prob(F-statistic) = 0.000210 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 จึงส่งผล
ใหป้ฏิเสธสมมติฐานหลกั Ho : ไม่มีตวัแปรอิสระตวัใดท่ีมีผลต่อราคาหุน้กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และ
ยอมรับ H1 : มีตวัแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตวั ท่ีส่งผลต่อราคาหุ้นกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อธิบายค่า
ความส าคญัของตวัแปรอิสระต่อตวัแปรตาม จากค่า R-Squared ท่ีมีค่าเท่ากบั 0.352340 ซ่ึงท าใหท้ราบว่าขอ้มูลตวั
แปรอิสระท่ีน ามาสามารถอธิบายผลของตวัแปรตามได ้35.23% ในส่วนของ 64.77% เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆตวัแปร
อิสระ จ านวน 1 ตัว ซ่ึงได้แก่อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ียรายเดือน เงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ(EX) ท่ีส่งผลอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ  

หลกัทรัพย ์OISHI : บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จากการทดสอบสมการดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยระบุ
ค่าตวัแปรตามและตวัแปรอิสระลงในโปรแกรม จากการทดสอบระดบันยัส าคญัทางสถิติโดยระบุค่าตวัแปรตาม
และตัวแปรอิสระลงในโปรแกรม พบว่ามี ค่า Prob(F-statistic) = 0.000000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึงส่งผลให้ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั Ho : ไม่มีตวัแปรอิสระตวัใดท่ีมีผลต่อราคาหุน้กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และยอมรับ H1 
: มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวั ท่ีส่งผลต่อราคาหุน้กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อธิบายค่าความส าคญัของ
ตวัแปรอิสระต่อตวัแปรตาม จากค่า R-Squared ท่ีมีค่าเท่ากบั 0.758284 ซ่ึงท าใหท้ราบว่าขอ้มูลตวัแปรอิสระท่ีน ามา
สามารถอธิบายผลของตวัแปรตามได ้75.83% ในส่วนของ 24.17% เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆตวัแปรอิสระ จ านวน 3 ตวั 
ซ่ึงไดแ้ก่ ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI), อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียรายเดือน เงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ(EX) และ 
ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ท่ีส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

หลกัทรัพย ์SNP : บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) จากการทดสอบสมการดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
โดยระบุค่าตวัแปรตามและตวัแปรอิสระลงในโปรแกรม พบว่ามี ค่า Prob(F-statistic) = 0.000000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 
จึงส่งผลให้ปฏิเสธสมมติฐานหลกั Ho : ไม่มีตวัแปรอิสระตวัใดท่ีมีผลต่อราคาหุ้นกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร และยอมรับ H1 : มีตวัแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตวั ท่ีส่งผลต่อราคาหุ้นกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
อธิบายค่าความส าคญัของตวัแปรอิสระต่อตวัแปรตาม จากค่า R-Squared ท่ีมีค่าเท่ากบั 0.703699 ซ่ึงท าใหท้ราบว่า
ขอ้มูลตวัแปรอิสระท่ีน ามาสามารถอธิบายผลของตวัแปรตามได ้70.37% ในส่วนของ 29.63% เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆตวั
แปรอิสระ จ านวน 3 ตวั ซ่ึงไดแ้ก่ ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค(CCI), อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียรายเดือน เงินบาทต่อดอล
ล่าร์สหรัฐ(EX)และ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ท่ีส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
5.สรุปผลการศึกษา 
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในกลุ่มเกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร  
1. ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) เป็นดชันีการลงทุนภาคเอกชนเป็นดชันีท่ีใชใ้นการวดั ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริหารของ
บริษทัในตลาด เม่ือเศรษฐกิจภายในประเทศมีความขยายตวั มีแนวโนม้ไปในทางท่ีดี ภาคเอกชนเพ่ิมการลงทุนในดา้น
ต่างๆ ซ่ึงส่งผลใหร้าคาหุน้ของหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนตามไปดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชมพูนุท จิตนาวสาร (2555) 
2. ดชันีราคาผูผ้ลิตผลผลิตเกษตรกรรม (PPI) เม่ือดชันีราคาผูผ้ลิตผลผลิตเกษตรกรรม (PPI) เพ่ิมข้ึน หมายถึงราคา
สินคา้และบริการจะถูกลงจากปีก่อน ท าให้ค่าของเงินสามารถซ้ือของไดเ้พ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้เกิดการกระตุ้น
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เศรษฐกิจ บริษทัมียอดขายและก าไรเพ่ิมข้ึนส่งผลใหร้าคาหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนตามไปดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
จุฑารัตน ์กอ้นแกว้ (2558) 
3. อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียรายเดือน เงินบาท ต่อ ดอลล่าร์สหรัฐ (EX) เม่ือค่าเงินบาทมีความแข็งค่าข้ึน ท าให้อตัรา
แลกเปล่ียนบาท/ดอลลาร์มี ค่านอ้ย เงินบาทมีค่ามากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัสกลุเงินท่ีน ามาเปรียบเทียบการลงทุนใน
ดา้นต่างๆท่ีเก่ียวกบัต่างประเทศกจ็ะสูงข้ึนตามไปดว้ย และหากอตัราแลกเปล่ียนต ่าตอ้งใชเ้งินดอลล่าร์สหรัฐจ านวน
มากข้ึนเพ่ือท่ีจะเขา้มาลงทุนในประเทศไทย นักลงทุนต่างประเทศจึงลดการลงทุนลงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ 
สุชญัญา สจัจะวงศรั์ศมี (2556) 
 4. อตัราการใชก้ าลงัการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม (CURfnb) หากมีความตอ้งการในการใชก้ าลงัการผลิต
ในอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน ปริมาณความตอ้งการผลผลิต เพ่ิมข้ึน ย่อมหมายถึงการเติบโตของเศรษฐกิจ เน่ืองจากใน 
ขณะนั้นมีการระบาดของโรคท่ีเก่ียวกบักุง้ โรคกุง้ตายด่วน และโรคระบาดในไก่และสุกร รวมถึงการประสบปัญหา
อุทกภัยในปี 2554 ท าให้บริษัทต่างๆ ท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการแปรรูปอาหารได้รับผลประทบเป็นอย่างมาก 
สอดคลอ้งกบั แนวคิดและ ทฤษฎีการวิเคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยวิธีปัจจยัพ้ืนฐาน ท่ีมีส่วน หน่ึงกล่าวถึง การวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน รวมถึงฐานะทางการเงินของผูอ้อกหลกัทรัพย ์
5. ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) เป็นดชันีท่ีสะทอ้นถึงความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัภาวการณ์จา้งงานใน
ปัจจุบนัและอนาคต ภาวะเศรษฐกิจ และความรู้สึกของผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆ เม่ือเศรษฐกิจภายในประเทศมีความ
ชะลอตวั ประชาชนลดการใชจ่้าย จึงส่งผลในเร่ืองของความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเศรษฐกิจของประเทศเกิด
การชะลอตวัตามไปดว้ย ซ่ึงจะท าให ้นกัลงทุนจะมีความตอ้งการในการลงทุนนอ้ยลงตามไปดว้ย แต่เน่ืองจากการ
ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ของบริษทั การสร้าง-แบรนด ์และการท ากลยทุธ์ในการส่งเสริมการขายต่างๆท่ียงัคงแข่งขนักนั
สูงในตลาด ท าใหบ้ริษทัยงัคงเติบโตไดอ้ย่างต่อเน่ือง ท าให ้ส่งผลต่อราคาของหลกัทรัพยส์อดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ชมพูนุท จิตนาวสาร (2555) 
 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี ้
จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ส าหรับนกัลงทุนท่ี
ตอ้งการจะลงทุนในหลกัทรัพยใ์นกลุ่มน้ี ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการน าขอ้มูลในอดีตมาท าการวิเคราะห์ และพยากรณ์
ขอ้มูลในอนาคต นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างระเอียดรอบคอบ และควรปรับเปล่ียนแนวทางการลงทุนให้
เหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มต่างๆท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้น เพราะจากการวิจยั ณ ช่วงเวลาท่ีไม่เหมือนกนั ส่งผลให้
ผลลพัธ์ท่ีไดแ้ตกต่างกนัไป ส าหรับบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ี สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาน าไป
ศึกษาถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั เพ่ือเป็นแนวทางและปรับปรุงพฒันามูลค่าหุ้นให้เพ่ิมข้ึน หรือ
หน่วยงานของภาครัฐ เช่น กระทรวงการคลงั ท่ีตอ้งการออกนโยบายเพ่ือกระตุน้หรือแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ เป็นตน้ 
ส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาจ านวนขอ้มูลเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหข้อ้มูลท่ีไดรับมีความละเอียดและชดัเจนมากข้ึน, 
ควรมีการศึกษาในส่วนของตน้ทุนการลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือจะ
น ามาเป็นส่วนส าคญัท่ีจะช่วยในการตดัสินใจในการลงทุนของนักลงทุนต่อไป, ควรศึกษาปัจจยัในหลายๆดา้น 
เพ่ือให้ทราบถึงขอ้มูลท่ีเพ่ิมข้ึนว่ามีปัจจยัอะไรบา้งท่ีนกัลงทุนควรท่ีจะตอ้งค านึงถึง, ควรศึกษาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากในการวิจยัคร้ังน้ี ท าการเลือกตวัอย่างหลกัทรัพยท่ี์น ามาศึกษา ซ่ึง
ยงัไม่ครอบคลุมจ านวนหุ้นทั้ งหมดท่ีมีอยู่ในกลุ่มหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ี, ศึกษาทฤษฎี งานวิจยั เพ่ิมเติม เพ่ือช่วยให้
การศึกษาเกิดความแม่นย  า และชดัเจนมากยิ่งข้ึน 
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การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือเพิม่ยอดขายน า้ด่ืมเอน็เฟรช (N Fresh)  
ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย 

MARKETING STRATEGY PLANNING TO INCREASE SALES REVENUE OF N 
FRESH WATER IN SRISONGKRAM, WANGSAPUNG, LOEI PROVINCE 

พชิญา แก้วสุฟอง1 และ ภัทรวดี เพิม่วณชิกุล2 
Pitchaya Kaewsufong and Pattarawadee Permwahichagun 

บทคดัย่อ 
การศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายน ้ าด่ืมเอ็นเฟรช (N fresh) ต าบลศรีสงคราม 

อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพแวดลอ้มทางการจดัการและสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจ
เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและน าไปใช้เป็นแนวทางในการเพ่ิมยอดขายให้กบัน ้ าด่ืมเอ็นเฟรช (N Fresh) 
ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการวิธีการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน 
พบวา่คุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑข์องน ้าด่ืมเอน็เฟรชมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ความ
รวดเร็วดา้นการบริการจดัส่งและช่องทางการจดัจ าหน่าย รวมไปถึงการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เป็นส่ิงท่ีน ้ าด่ืมเอ็น
เฟรชควรปรับปรุง ซ่ึงสามารถน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลและก าหนดโครงการระยะยาว 4 โครงการ ประกอบด้วย 
โครงการเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย ขยายฐานการผลิต โครงการพฒันาคุณภาพบุคลากรและผลิตภณัฑ ์โครงการ
บริการขนส่งรวดเร็วทนัใจ และโครงการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 

ค าส าคัญ : น า้ด่ืม, เพ่ิมยอดขาย, กลยทุธ์ 

Abstract 
 The objectives of studying of planning market strategies in order to increase sales of N Fresh Water in 
Srisongkram, Wangsapung, Loei are to study management environment and competitive environment to determine 
the market strategies and to be applied for increasing the sales of N Fresh Water in Srisongkram, Wangsapung, Loei. 
There is a way to collect data that is an interview form. The interview, which includes 30 people randomly, found 
that the quality and the product standard of N Fresh Water have influenced on making the most decision of 
consumers, fastening in distribution service and growing in distribution channels. Moreover, there is the 
improvement of N Fresh advertisement that can be analyzed the data and determined long-term 4 projects including 
the distribution-channel increase and manufacture-platform expansion project, the personnel-quality and product 
development project, the fast-distribution service project, and finally, the advertisement and announcement project. 

Keyword : Drinking water, Increasing the sales revenue, Strategy 
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1. บทน า 
น ้ า มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษยเ์ป็นอย่างมาก อดีตมนุษยส์ามารถหาน ้ าด่ืมไดต้ามแหล่ง

ธรรมชาติ  แต่ปัจจุบนักลบัโดนท าลายดว้ยน ้ ามือมนุษยเ์อง จึงจ าเป็นตอ้งน าน ้ ามาผ่านกรรมวิธีกระบวนการต่างๆ
เพ่ือให้ได้น ้ าสะอาดปลอดภัยต่อการบริโภค และเน่ืองด้วยวิ ถีชีวิตคนในปัจจุบันหันมาใส่ใจในเร่ืองความ
สะดวกสบายในการด าเนินชีวิต จึงตอ้งเลือกส่ิงอ านวยความสะดวกมาใชใ้นชีวิตประจ าวนั รวมไปถึงการอุปโภค
บริโภคส่ิงต่างๆท่ีต่างตอ้งอยู่ในรูปแบบของความสะดวก สะอาด และมีความปลอดภยั เคร่ืองด่ืมท่ีบรรจุอยู่ใน
ผลิตภณัฑพ์ร้อมด่ืมจึงเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความนิยม เทรนดรั์กสุขภาพท่ีมาแรงยงัเป็นกระแสตอกย  ้าท าใหค้นหนัมาใส่ใจ
ดูแลสุขภาพมากข้ึน จึงท าใหน้ ้าด่ืมบรรจุขวดเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคหนัมาสนใจเป็นอยา่งมาก ความตอ้งการน ้าท่ีมากข้ึน
ในปัจจุบนั อนัเป็นผลพวงมากจากสภาพอากาศประเทศไทยท่ีเป็นเมืองร้อนท่ียิ่งร้อนอบอา้วข้ึนเน่ืองจากภาวะโลก
ร้อน ประกอบกบัประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีวฒันธรรมประเพณีงานบุญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาล งานร่ืนเริง ท่ี
ลว้นจ าเป็นตอ้งใช้น ้ าด่ืม เพ่ือตอ้นรับหรือรับรองแขกดว้ยกนัทั้ งส้ิน และเมืองไทยเป็นเมืองท่องเท่ียวมีสถานท่ี
ท่องเท่ียวดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี ท าใหมี้ความตอ้งการน ้าด่ืมจากทั้งนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ 
และเน่ืองดว้ยธุรกิจน ้าด่ืมมีขั้นตอนการผลิตท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น อุปกรณ์การผลิตท่ีหาซ้ือไดง่้าย และใชเ้งินทุนไม่สูง
มากนกั ส่งผลสนบัสนุนใหน้กัลงทุนหรือผูป้ระกอบการหนา้ใหม่ใหค้วามสนใจเขา้มาในตลาดธุรกิจน ้าด่ืม ท าใหมี้
การแข่งขนัในอุตสาหกรรมค่อนขา้งสูง และเน่ืองจากปัจจุบนัน ้ าด่ืมบรรจุขวดเป็นส่ิงท่ีหาซ้ือไดง่้าย ผูบ้ริโภคจึง
เขา้ถึงน ้าด่ืมบรรจุขวดไดง่้ายข้ึนเช่นกนั โดยเฉพาะในเขตชนบท 

จงัหวดัเลยเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ท่ีโอบลอ้มดว้ยภูเขาสลบัทบัซอ้นท่ามกลางสายหมอก
ปกคลุมเหนือยอดภูซ่ึงถือไดว้า่เป็นเมืองท่ีดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี ประชากรในจงัหวดัเลย
ให้ความใส่ใจในเร่ืองสุขภาพและคุณประโยชน์จากส่ิงต่างๆท่ีจะไดรั้บ รวมไปถึงส่ิงท่ีขาดไม่ไดอ้ย่างน ้าด่ืม ท่ีตอ้ง
สะอาดและมีความปลอดภยัไดม้าตรฐาน เหตุผลดงักล่าวท าให้น ้ าด่ืมเอน็เฟรช (N Fresh) ต าบลศรีสงคราม อ าเภอ
วงัสะพุง จงัหวดัเลย เป็นท่ียอมรับส าหรับผูบ้ริโภค เพราะให้ความส าคญัในเร่ืองของขั้นตอนกระบวนการผลิตท่ี
สะอาด ปลอดภยั และไดม้าตรฐานการผลิตเพ่ือผลิตส่ิงท่ีมีคุณค่าออกจ าหน่ายสู่ทอ้งตลาดแก่ผูบ้ริโภค น ้ าด่ืมเอ็น
เฟรชค านึกถึงคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตน ้าตลอดเวลา มีการเช็คค่าความเป็นกรดด่างและค่าความขุ่นใสทุก
วนัเพ่ือให้ผูบ้ริโภคไดรั้บส่ิงท่ีดีท่ีสุด ปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการผลิตน ้ าด่ืมในจงัหวดัเลยทั้งส้ิน 208 ราย ถือว่ามีการ
แข่งขนัในอุตสาหกรรมค่อนขา้งสูงและเน่ืองดว้ยยอดขายน ้ าด่ืมเอ็นเฟรชท่ีลดลงในแต่ละปี ผูป้ระกอบการน ้ าด่ืม
เอน็เฟรชจึงตอ้งหากลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการเพ่ิมยอดใหก้บับริษทัน ้าด่ืมเอน็เฟรช 

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดก้ าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการเพ่ิมยอดขายให้กบัธุรกิจ
น ้าด่ืมเอ็นเฟรช โดยศึกษาและวิเคราะห์จากสภาพแวดลอ้มทางการจดัการและสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจ ท าให้
ธุรกิจทราบถึงปัญหาขอ้ผิดพลาดและวิธีการแกไ้ขเพ่ือน ามาแกไ้ขปัญหายอดขายท่ีลดลงในแต่ละปี 
วตัถุประสงค ์
 เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอ้มทางการจดัการและสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจ เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
และน าไปใช้เป็นแนวทางในการเพ่ิมยอดขายให้กบัน ้ าด่ืมเอ็นเฟรช (N Fresh) ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพุง 
จงัหวดัเลย 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
     (Belch&Belch, 1993, p.103) กล่าวว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมต่างๆท่ีบุคคล
เขา้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการแสวงหา การเลือก การซ้ือ การใช ้การประเมินผล และการก าจดัผลิตภณัฑ์และบริการ
หลงัการใช ้เพ่ือสนองความตอ้งการและความปรารถนาอยากไดใ้หไ้ดรั้บความพอใจ  
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
     Schiffman and Kanuk (1994, p.659) ได้ให้ความหมายของกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค หมายถึง 
ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไปพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการตดัสินใจทั้งดา้นจิตใจ(ความรู้สึกนึกคิด)และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมดา้นจิตใจและ
กายภาพซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึง กิจกรรมเหล่าน้ีท าใหเ้กิดการซ้ือและเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
     (คอตเลอร์, 2546, 24) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ี
ธุรกิจน ามาใชแ้ละเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีใหส้ามารถ
ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย 
7 กลุ่มดงัน้ี ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
บุคลากร (People) ด้านกายภาพและการน า เสนอ  (Physical Evidence/Environment and Presentation) และ
กระบวนการ (Process)  
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงกดดนัในการแข่งขนั 5 ประการ (5 Forces Model) 
     5 Forces Model เป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือในการวิเคราะห์การตลาดของ Michael Potter ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่าง
มากและเป็นท่ียอมรับกนัทัว่โลก ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชวิ้เคราะห์สภาพแวดลอ้มของตลาดเพ่ือเตรียมรับมือกบัสภาพ
ของตลาดท่ีสินคา้และบริการอยู่นั้นมีลกัษณะเป็นเช่นไร และมีความเส่ียงแค่ไหนในการท าธุรกิจ เพ่ือวางแผนกล
ยทุธ์ของกิจการและปัจจยัท่ีส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ ซ่ึง 5 Forces Model ไม่ไดถู้กจ ากดัว่าจะตอ้งใชใ้นธุรกิจขนาด
ใหญ่เพียงเสมอไป เพราะในความเป็นจริงแลว้บรรดาธุรกิจขนาดเลก็ ก็ควรท่ีจะใชเ้คร่ืองมือช้ินน้ีเขา้มาช่วยในการ
วิเคราะห์เพ่ือลดความเส่ียงและเพ่ิมความมัง่คงของธุรกิจไดเ้ช่นกนั  
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไปขององคก์าร (PESTE Analysis) 
     สภาพแวดลอ้มทัว่ไป เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่นอกเหนือระบบขององคก์ร จะข้ึนกบัสถานการณ์ในการท างาน
ขององค์การขณะนั้น ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อองค์การระยะยาว โดยสามารแยกสภาพแวดลอ้มประเภทน้ีออกเป็นปัจจยั
ทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม ปัจจยัทางการเมือง ปัจจยัทางเทคโนโลยี และปัจจยัทางสภาพแวดลอ้ม 
แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส อุปสรรค (SWOT analysis) 
     หลกัการส าคญัในการวิเคราะห์ SWOT analysis คือ การวิเคราะห์โดยส ารวจสภาพการณ์ 2 ดา้น คือ สภาพการณ์
ภายในและสภาพการณ์ภายนอกเพ่ือใหรู้้จกัตวัเองและรู้จกัสภาพแวดลอ้มในการท าธุรกิจในการวิเคราะห์น้ีจะช่วย
ให้ผูบ้ริหารในอุตสาหกรรมนั้นๆทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆทั้งท่ีเกิดข้ึนแลว้และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงใน
อนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อธุรกิจของตน ขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการ
ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ์และแผนการด าเนินการต่างๆท่ีเหมาะสมต่อไป 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการแบ่งส่วนตลาดและการก าหนดตลาดเป้าหมาย (STP) 
     การตลาดแบบ STP (Segmenting Targeting และ Positioning) คือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีวิเคราะห์ข้อมูล
เก่ียวกบัการแบ่งส่วนตลาด ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์จะ
น ามาใชใ้นการประกอบการวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว ้และจะช่วยให้การพิจารณา
เลือกตลาดเป้าหมายเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ความสามารถ และทรัพยากรของบริษทั  
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคนิค TOWS Matrix 
    เทคนิค TOWS (Threats – Opportunities – Weaknesses – Strengths) เป็นเทคนิคซ่ึงน ามาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดกล
ยุทธ์ เรียกว่า ขั้นจบัคู่ (Matching) ซ่ึงจะมีการน าเอาปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในมาจบัคู่กบัเพ่ือให้สามารถเห็น
ภาพชัดเจนข้ึนว่า ธุรกิจควรจะเลือกกลยุทธ์ใดและด้วยเหตุผลใด เพราะจะมีการเช่ือมโยงระหว่างจุดแข็งและ
จุดอ่อนของธุรกิจกบัโอกาสและ/หรือการคุกคามอยา่งชดัเจน 
 

3. วธิีการด าเนินงาน 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาและเก็บขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ประชากรอ าเภอวงัสะพุงจ านวน 111,716 คน 
อ าเภอภูกระดึงจ านวน 34,547 คน อ าเภอหนองหินจ านวน 24,937 และอ าเภอเมืองจ านวน 123,600 คน รวมทั้งส้ิน 
294,800 คนในจงัหวดัเลย เขตพ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นเขตท่ีทางร้านจ าหน่ายสินคา้ 
กลุ่มตวัอยา่ง 
     กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ จึงเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีบริโภคน ้าด่ืม
เอน็เฟรช (N Fresh) ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย จ านวน 30 คน ดว้ยวีการของ Taro Yamane 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์ (Interview Form)  เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือน ้าด่ืมเอน็เฟรช (N Fresh) ต าบลศรีสคราม อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา จ านวน
บุคคลในท่ีพกัอาศยั 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมของผูบ้ริโภค โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสอบถาม
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมของผูบ้ริโภค 
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมเอ็นเฟรช (N Fresh) ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดั
เลย โดยใชห้ลกัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix)   
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
     การเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) คือการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีบริโภคน ้า
ด่ืมเอ็นเฟรช (N Fresh) ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพุง จังหวดัเลย จ านวน 30 คน โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ มีการ
ด าเนินการสมัภาษณ์ตั้งแต่ 10 กมุภาพนัธ์ 2560 ถึง 20 กมุภาพนัธ์ 2560  
การวิเคราะห์ขอ้มูล 
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     การวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี เป็นการรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลจากวิธีการสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลจะ
ประกอบดว้ยทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แรงกดดนัในการแข่งขนั 5 ประการ 
สภาพแวดลอ้มภายนอกขององค์กร (PESTE Analysis) การประเมินศกัยภาพองค์กร (SWOT Analysis) การเลือก
ส่วนแบ่งตลาด (STP Marketing) และกลยุทธ์ทางเลือก (TOWS Matrix) เพ่ือหาผลสรุปตามวตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม
ยอดขายใหก้บัน ้าด่ืมเอน็เฟรช (N Fresh) ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

4.1 สรุปบทสมัภาษณ์ของกลุ่มลูกคา้ 
     จากการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผูบ้ริโภคน ้ าด่ืมเอ็นเฟรช (N Fresh) ต าบลศรีสงคราม 
อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
     ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคเป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 21-30ปี และ 51 ปีข้ึนไป 
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 10,001-20,000 บาท มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา และมีจ านวน
บุคคลในท่ีพกัอาศยัมากกวา่ 4 คนข้ึนไป 
     ผลการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมของผูบ้ริโภค พบวา่ ผูบ้ริโภค บริโภคน ้าด่ืมบรรจุผลิตภณัฑ์
พร้อมด่ืมหรือน ้ าด่ืมบรรจุขวด โดยเลือกด่ืมยี่ห้อเอ็นเฟรชเป็นอนัดับแรก เน่ืองจากเช่ือมัน่ในคุณภาพ สะอาด 
ปลอดภยั และมีบริการส่งถึงบา้น โดยปกติซ้ือน ้ าจากบริษทัเอ็นเฟรชและมีบริการส่งถึงท่ี มีวตัถุประสงค์ในการ
เลือกซ้ือน ้าเพ่ือด่ืมเอง โดยซ้ือน ้าด่ืมบรรจุแบบถงัเป็นประจ า ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการเลือกซ้ือน ้าคือคุณภาพสินคา้ 
สะอาด ปลอดภยั และรูปลกัษณ์บรรจุภณัฑต์ามล าดบั มีความถ่ีในการซ้ือน ้าด่ืมอยู่ท่ี 2-3 คร้ังต่อเดือน ส าหรับบุคคล
ท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกซ้ือน ้ าด่ืมคือตนเอง ผูบ้ริโภครู้จกัน ้ าด่ืมเอ็นเฟรชโดยค าแนะน าจากคนในครอบครัว 
เพ่ือนหรือคนรู้จกั  โดยตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมเอน็เฟรชพราะเช่ือมัน่ในคุณภาพ มีบริการจดัส่งสินคา้ และมีความซ่ือสตัย์
และจริงใจในการขาย  ในเร่ืองความรวดเร็วในการบริการจดัส่ง คือส่ิงท่ีน ้าด่ืมเอน็เฟรชควรปรับปรุงมากท่ีสุด 
ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมเอน็เฟรช 
     ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน เน่ืองจากผูบ้ริโภค
ค านึงถึงเร่ืองของความสะอาดและเล็งเห็นว่าน ้ าด่ืมเอ็นเฟรชมีความสะอาดกว่ายี่ห้ออ่ืนๆในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง บรรจุ
ภณัฑมี์ความคงทนแขง็แรง ภาชนะบรรจุภณัฑส์ะอาดปลอดภยั น ้าไม่มีกล่ินแปลกปลอม และควรสร้างจุดเด่นของ
ผลิตภณัฑ ์เช่น สีของฝาขวด เพ่ือเป็นการสร้างการจดจ าและง่ายต่อการเลือกซ้ือ 
     ดา้นราคา ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในดา้นราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และราคาเหมาะสมกบัปริมาณมากท่ีสุด 
ตามล าดบั และควรมีผลิตภณัฑท่ี์มีราคาหลากหลายมากกวา่น้ีเพ่ือใหเ้หมาะสมต่อการบริโภคแต่ละโอกาส 
     ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุด ดา้นการมีบริการส่งสินคา้ถึงท่ี เพ่ือสร้างความ
สะดวกให้แก่ลูกคา้ และสั่งซ้ือสินคา้ไดง่้าย ติดต่อสะดวก และควรพฒันาหรือแกไ้ขในเร่ืองความรวดเร็วในการ
บริการจดัส่ง เน่ืองจากขอ้จ ากดัในเร่ืองของรถและพนกังานบริการยงัมีไม่ทัว่ถึง ท าให้บางคร้ังลูกคา้ตอ้งรอสินคา้
เป็นเวลานาน และควรเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งสินคา้วางขายตามร้านสะดวกซ้ือให้มากข้ึน เพ่ือง่ายต่อการ
เลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค หรือส่งสินคา้ตามหน่วยงานราชการ 
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     ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดดา้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัน ้ าท่ีเป็นประโยชน์ของ
ผูผ้ลิต และมีการรับฟังความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และควรมีการ
ประชาสมัพนัธ์ใหต้ราสินคา้เป็นท่ีรู้จกั 
     ดา้นบุคลากร ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดดา้นพนกังานมีความซ่ือสัตย ์อ่อนนอ้ม สุภาพ เอาใจใส่ในการ
บริการ ยิ้มแยม้ และมีอธัยาศยัท่ีดี และควรปรับปรุงในเร่ืองเคร่ืองแต่งกายของพนกังานใหมี้ความเหมาะสมและเป็น
เอกลกัษณ์ของบริษทัมากกวา่น้ี  
     ดา้นกระบวนการ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองขั้นตอนการผลิตท่ีไดม้าตรฐาน สะอาด ปลอดภยั ท า
ใหมี้ความน่าเช่ือถือในการบริโภคและเลือกซ้ือสินคา้ 
     ดา้นภาพลกัษณ์ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดดา้นเคร่ืองมือการผลิตไดม้าตรฐาน สะอาด ปลอดภยั สถานท่ี
ผลิตตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตชุมชน และอยู่บนพ้ืนท่ีราบสูง ห่างไกลจากบา้นเรือนประชากร อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ 
ท าให้สถานท่ีผลิตเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และผ่านการยอมรับของผูบ้ริโภค ซ่ึงแตกต่างจากบางบริษทัท่ีมีสถานท่ีผลิตอยู่
ใกลแ้หล่งชุมชน ท าใหเ้กิดความไม่น่าเช่ือถือดา้นคุณภาพของแหล่งน ้าท่ีน ามาใช ้
     4.2 ผลการวิเคราะห์แรงกดดนัในการแข่งขนั 5 ประการ (5 Forces) ธุรกิจน ้ าด่ืมเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนไม่สูง
มากนัก การผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อน จึงส่งผลสนับสนุนให้ผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาแข่งขนัในอุตสาหกรรม
จ านวนมาก ท าให้ในอุตสาหกรรมผลิตน ้ าด่ืมมีการแข่งขนัอยู่ในระดบัสูง การแข่งขันระหว่างคู่แข่งขันภายใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั มีการแข่งขนักนัสูงมาก เน่ืองจากผูผ้ลิตน ้าด่ืมในจงัหวดัเลยมีถึง 208 ราย และอ านาจต่อรอง
ของคู่คา้มีสูง เน่ืองจากผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์หรือขวดน ้ าในสถานท่ีใกลเ้คียงหรือในทอ้งถ่ินมีเพียงรายเดียว  ในดา้น
สินคา้ทดแทนมีไม่สูงมากนกั เป็นผลมาจากปัจจุบนัผูค้นให้ความส าคญัในเร่ืองความสะดวกสบายในการด าเนิน
ชีวิตและความสะอาดปลอดภยัต่อการบริโภค น ้าด่ืมท่ีบรรจุอยู่ในผลิตภณัฑพ์ร้อมด่ืม จึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคใหม้าให้
ความสนใจมากกวา่ และเน่ืองจากมีผูผ้ลิตสินคา้ท่ีมีจ านวนมากท าใหอ้  านาจการต่อรองของลูกคา้สูงดว้ยเช่นกนั 
     4.3 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกขององค์กร (PESTE Analysis) ปัจจยัดา้นการเมืองการปกครอง มี
นโยบายให้ความส าคัญเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยอนุมัติมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เพ่ือตอ้งการใหก้ลุ่มธุรกิจขยายการลงทุนเป็นการพฒันาศกัยภาพการ
แข่งขนั ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ จงัหวดัเลยเป็นเมืองท่ีมีแหล่งท่องเท่ียงจ านวนมากท าใหส้ามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวมา
เท่ียวยงัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆไดต้ลอดทั้งปี ปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม จงัหวดัเลยเป็นจงัหวดัท่ีมีวฒันธรรม
ประเพณีงานบุญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาล งานร่ืนเริง ท่ีลว้นจ าเป็นตอ้งใช้น ้ าด่ืม เพ่ือตอ้นรับหรือรับรองแขก
ดว้ยกนัทั้งส้ิน ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี ปัจจุบนัมีเทคโนโลยีการผลิตสินคา้ท่ีมีความทนัสมยัและหลากหลายท าใหเ้กิด
ความแม่นย  าและลดความผิดพลาดในการผลิต ส่งผลใหสิ้นคา้มีคุณภาพเป็นท่ีน่าเช่ือถือและมีมาตรฐานการผลิตมาก
ยิ่งข้ึน ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้ม สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัมีการเส่ือมโทรมอนัเน่ืองมาจากการเกิดมลพิษ และ
สารเคมีต่างๆท่ีมีมากข้ึน แหล่งน ้ าตามธรรมชาติเกิดการปนเป้ือนดว้ยสารเคมีส่ิงปฏิกูลต่างๆส่งผลสนับสนุนต่อ
ธุรกิจน ้าด่ืมบรรจุขวดท่ีไดรั้บความนิยม เน่ืองจากปลอดภยัต่อการบริโภค 
     4.4 ผลการประเมินศกัยภาพองค์กร (SWOT Analysis) จุดแข็ง ธุรกิจมีจุดแข็งในดา้นแหล่งท่ีมาของน ้ าท่ีใชใ้น
การผลิต เน่ืองจากสถานท่ีผลิตอยู่ในบริเวณท่ีราบสูงและห่างไกลจากเขตชุมชน ซ่ึงแตกต่างจากสถานท่ีผลิตของ
คู่แข่งในทอ้งถ่ินเดียวกนัท่ีมีสถานท่ีผลิตอยู่ใกลบ้า้นเรือนประชาชน จึงท าใหต้ราสินคา้เป็นท่ีน่าเช่ือถือและไดรั้บ
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ความไวว้างใจจากผูบ้ริโภค และใส่ใจในเร่ืองความสะอาดทั้งในเร่ืองของขั้นตอนกระบวนการผลิต และบรรจุภณัฑ์
ภาชนะท่ีใชใ้นการผลิตท่ีตอ้งตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนท่ีจะส่งผ่านไปถึงผูบ้ริโภค จุดอ่อน เร่ืองการบริการขนส่งท่ี
ยงัไม่ทนัต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคเน่ืองจากขอ้จ ากดัทางดา้นบุคลากรและรถขนส่งยงัมีนอ้ย รวมไปถึงช่องทางการ
จดัจ าหน่ายท่ีไม่หลากหลาย โอกาส นโยบายการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ และภาวะคุกคาม การเขา้มาของคู่แข่ง
ขนัรายใหม่ท่ีมีมากข้ึนอนัเน่ืองมาจากเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนไม่มากนกัและมีขั้นตอนการผลิตท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 
     4.5 ผลการวิเคราะห์การเลือกส่วนแบ่งตลาด (STP Marketing) น ้าด่ืมเอน็เฟรชเลือกตลาดธุรกิจ โดยใชห้ลกัทาง
ภูมิศาสตร์เป็นหลกัเกณฑใ์นการแบ่ง โดยเป็นผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นอ าเภอวงัสะพุง อ  าเภอภูกระดึง อ าเภอหนองหิน 
อ าเภอเมือง ในจงัหวดัเลย ซ่ึงเป็นเขตอ าเภอท่ีบริษทัท าการจ าหน่ายและส่งสินคา้ กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย คือ กลุ่มลูกคา้
ท่ีซ้ือไปอุปโภคบริโภคเอง และลูกคา้ท่ีซ้ือไปเพ่ือการท าธุรกิจซ้ือขาย การวางต าแหน่งทางการตลาดของน ้าด่ืมเอน็
เฟรช มีคุณภาพท่ีสูงและมีราคาท่ีสูงกว่า เม่ือเปรียบเทียบกับน ้ าด่ืมทิพย์พระอินทร์ ซ่ึงเป็นคู่แข่งขันกันใน
อุตสาหกรรมเดียวกนัท่ีอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีเดียวกนั 
     4.6 ผลการวิเคราะห์กลยทุธ์ทางเลือก (TOWS Matrix)  
กลยทุธ์เชิงรุก (SO) เพ่ิมคุณค่าของแบรนด ์
กลยทุธ์เชิงแกไ้ข (WO) ขยายช่องทางกระจายสินคา้  
กลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST) เพ่ิมโฆษณาประชาสมัพนัธ์  
กลยทุธ์เชิงรับ (WT) บริการขนส่งรวดเร็วทนัใจ  
     จากการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด สามารถวางแผนกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายน ้าด่ืมเอน็เฟรช (N Fresh) ต าบล
ศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย โดยก าหนดโครงการระยะยาว 4 โครงการ ประกอบไปดว้ย  
- โครงการพฒันาคุณภาพบุคลากรและผลิตภณัฑ ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยทุธ์เชิงรุก (SO) วตัถุประสงค ์เพ่ิมเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัธุรกิจน ้ าด่ืมเอ็นเฟรช พฒันาดา้นการบริการ เคร่ืองแต่งกายของพนักงาน ให้อยู่ในรูปแบบ
เดียวกนั เพ่ือสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้หรือผูพ้บเห็น รวมไปถึงพฒันาผลิตภณัฑแ์ละพฒันาการตลาดของ
บริษทัใหมี้ประสิทธิภาพและไดม้าตรฐานท่ีดียิ่งๆข้ึนไป 
- โครงการเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย ขยายฐานการผลิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยุทธ์เชิงแกไ้ข (WO) วตัถุประสงค ์
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ให้ทัว่ถึงตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีมากข้ึน โดยเฉพาะในส่วน
สถานท่ีราชการต่างๆเพ่ือท าใหต้ราสินคา้เป็นท่ีรู้จกั 
- โครงการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST) วตัถุประสงค์ สร้างการรับรู้ให้กบั
ผูบ้ริโภคในวงกวา้งมากข้ึน เพ่ือขยายฐานลูกคา้และเสริมสร้างแบรนดสิ์นคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนผา่นส่ือต่างๆ  
- โครงการบริการขนส่งรวดเร็วทนัใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยทุธ์เชิงรับ (WT) วตัถุประสงค ์พฒันาระบบการขนส่งให้
ทนัต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคและเพ่ิมระบบการขนส่งเพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดรั้บบริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง เป็นการตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดโ้ดยทัว่ถึง ลดการรอคอยสินคา้ เพ่ือรักษาฐานลูกคา้เก่า และขยายฐานลูกคา้ใหม่ 
 

5. สรุปผลการศึกษา 

     การศึกษาการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายน ้ าด่ืมเอ็นเฟรช (N Freah) ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพุง 
จงัหวดัเลย พบว่าจากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน ไดท้ราบถึงพฤติกรรม
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การตัดสินใจซ้ือน ้ าด่ืมของผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือน ้ าด่ืมเอ็นเฟรช ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัมากท่ีสุดคือเร่ืองของคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภณัฑข์องน ้าด่ืมเอน็เฟรชท่ีไดม้าตรฐานและเป็นท่ี
เช่ือถือท าให้เกิดความไวว้างใจต่อผูบ้ริโภค เร่ืองความรวดเร็วในการบริการจดัส่งและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เป็นส่ิงท่ีน ้ าด่ืมเอ็นเฟรชควรปรับปรุง และไดน้ าขอ้มูลมาก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายน ้ าด่ืมเอ็นเฟรช โดยได้ก าหนดโครงการระยะยาวจ านวน 4 โครงการ ประกอบดว้ย 
โครงการพฒันาคุณภาพบุคลากรและผลิตภณัฑ ์โครงการเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย ขยายฐานการผลิต โครงการ
โฆษณา ประชาสมัพนัธ์และโครงการบริการขนส่งรวดเร็วทนัใจ 

ข้อเสนอแนะ 
     การสร้างจุดเด่นหรือภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัตราสินคา้ถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคจดจ าในตราสินคา้
นอกจากเร่ืองคุณภาพของสินคา้แลว้ การสร้างจุดเด่นถือเป็นอีกเร่ืองท่ีส าคญัเป็นอย่างมากเพราะจะท าให้ผูบ้ริโภค
สามารถเห็นสินคา้ไดง่้ายและง่ายต่อการจดจ า ไม่ว่าจะเป็นการสร้างจุดเด่นท่ีตวับรรจุภณัฑ์ เช่นสีของฟ้า หรือ
ลวดลายสลากของขวดท่ีท าให้สินค้าเป็นท่ีน่าดึงดูด น่าซ้ือหาและน่าบริโภค ท าให้แบรนด์สินค้ามีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั  
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กลยุทธ์การปรับตวัของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตนครเวยีงจนัทร์ 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับกลยุทธ์การปรับตัว 2) เปรียบเทียบระดับกลยุทธ์การ
ปรับตวัตามคุณลกัษณะต่างกนัของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ประเภทการผลิต การคา้ และการบริการ ใน
เขตนครเวียงจนัทร์ สปป ลาว โดยใชวิ้ธีการสุมตวัอยา่งแบบเจาะจงของแต่ละเขตใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บข้อมูลส าหรับผูบ้ริหาร หรือเจา้ของวิสาหกิจ จ านวน 400 รายโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ 
ผลการวิจยัพบว่าระดบักลยุทธ์การปรับตวัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ในระดบัสูง ช่ึงผูบ้ริหาร หรือ
เจา้ของวิสาหกิจส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.8 มีอายรุะหวา่ง 25- 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.5 มีระดบัการศึกษาต ่า
กว่าปริญญาตรี ร้อยละ 52.8 เป็นผูก่้อตั้งกิจการคิดเป็นร้อยละ 72.5 ระดบักลยุทธ์การปรับตวัวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมในดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์และดา้นโครงสร้างองคก์ารมีระดบัมากสุด  รองลงมาเป็นดา้น
การผลิต การเงิน และการตลาด ส่วนวิสาหกิจท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริหารหรือเจา้ของวิสาหกิจไดแ้ก่ อาย ุ
การศึกษา เป็นผูก้็ตั้ง หรือสืบทอดกิจการ และปัจจยัทางธุรกิจไดแ้ก่ ลกัษณะวิสาหกิจ ขนาดการจา้งงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ ท่ีต่างกนั มีกลยทุธ์การปรับตวัท่ีต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 

ค าส าคัญ: กลยทุธ์ การปรับตัว SMEs 

Abstract 
The objectives of this study are 1) to study adaptation strategies level 2) to compare the level of adaptation 
strategies by different characteristics of small and medium enterprises (SMEs) in manufacturing, trade and 
services sectors in Vientiane, Lao PDR, using a purposive sampling method in each district. Data was collected 
from 400 executives or owners of enterprises. Descriptive and inferential statistics was used for data analysis. 
The results showed that the adaptation strategies level of SMEs is high. Most of executives or the owners of 
SMEs are male 50.8% between 25-35 years of age or 36.5%. They hold under the bachelor degree, 52.8%. The 
founders 72.5%. The level of adaptation strategies of SMEs in human resource management and the 
organizational structure are the highest level. Secondly manufacturing, finance and marketing are the next hight. 
The different enterprises with personal factors of executives or owners namely age, education, founders or 
succession. and different enterprises with business factors namely characteristics of the enterprises, employment 
size and duration of execution showed significantly different level of adaptation strategies.  
Keywords: Adaptation, Strategies, SMEs. 
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1. บทน า 

เน่ืองจากวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ถือเป็นรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นแรง
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจภายใน เป็นตวัช้ีวดัถึงระดบัเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศ เพราะ
ฉนั้นการยกระดบัคุณภาพชิวิต และเศรษฐกิจ จ่ึงเป็นการกระตุน้ให้เศรษฐกิจมีการขยายตวัเพ่ีมมากข้ืนสามารถ
บรรลุตามเป้าหมายสหัสวรรษด้านการพฒันา (Achieve Millennium Development Goals, MDGs) ตามแผนการ
พฒันาเศรษฐกิจ-สังคม แต่ละช่วงท่ีก าหนด ดงันั้น จ่ึงเป็นหนา้ท่ีส าคญัในการพฒันา SMEs ให้อยู่รอด และเติบโต   
(7th Nation Socio-Economics and Development Plan, 2011-2015) 

ดา้นการพฒันาการด าเนินงานของ SMEs จ่ึงมีความส าคญัในการพฒันาปรับปรุงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร หรือ
เจา้ของวิสาหกิจ จากการศึกษาการด าเนินงานของ SMEsในสปป ลาว (Souksavanh VIXATHEP, 2014) พบว่าดา้น
ลกัษณะของผูป้ระกอบการมีความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ ดงันั้นในการพฒันาดา้นทกัษะ ความ
อาจสามารถของผูป้ระกอบการในดา้นต่าง ๆ เช่น การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์รับรู้การเปล่ียนแปลงดา้นระเบียบ
กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ การเรียนรู้เทคโนโลยีสไหมไหม่ในการด าเนินงานขององคก์าร จึงเป็นส่ิงท่ี
ตอ้งมีการพฒันาปรับปรุง ดา้นหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมุง้เน้นการให้ความรู้การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั
ขอ้ก าหนด นโยบายส่งเสริม SMEs เพ่ือกระตุน้การปฏิบติั นโยบายใหมี้ประสิทธิภาพ 

ตามนโยบายเปิดกวา้งการส่งเสริมการลงทุน (Investment Promotion Law, 2009) และเพีมการสร้างความ
ร่วมมือทางการคา้ต่างประเทศ เปิดกวา้งให้นักลงทุนต่างชาติให้สามารถเข้ามาลงทุนภายในประเทศได้สดวก
มากข้ืน การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน หรือ ( AEC) ในการขหยายขอบเขตการคา้การลงทุน การเค่ืลอนยา้ย
แรงงาน ช่ึงปัจจยัต่าง ๆ ลว้นมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มในการประกอบธุรกิจไปดว้ยเช่นกนั 

 ส่งผลใหป้ริมาณผูป้ระกอบการมีมากข้ืน เศรษฐกิจขยายตวั มีอตัราการเติบโตของมมูลค่าผลิตภณัฑม์วล
รวมในประเทศ (GDP) ในระหว่าง 7-8 จุดต่อปี ( ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ สังคม 2010-2015, GDP ส านกังานสถิติ
แห่งชาติ) จากการขยายตวัของเศรษฐกิจท าใหส้ภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจในปจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปท า
ใหธุ้รกิจในหลายประเภทประสบปัญหา และขาดเสถียรภาพ เช่น ผลจากการแสดงการเปล่ียนแปลงดา้นผลก าไรจาก
การด าเนินการของ SMEs  เปรียบเทียบผลจากการส ารวจ ปี 2007 2009 2011  มีประมาณร้อยละ 50% เท่านั้นท่ีมีก าไร
เพ่ิมข้ืน ดา้นการจา้งงาน และจ านวนแรงงานของวิสาหกิจจากการ เปรียบเทียบในละหว่างปี 2009 2010 และ 2011 ในจัง่
หวดัส าคญัของภาค เหนือ กลาง และใต ้มีการจา้งงานเพ่ิมข้ืนเฉล่ียร้อยละ 21 และในช่วงะรยะเวลาเดียวกนัมีจ านวน
ลม้เลิก และเปล่ียนกิจการของ SMEs (จากการเปรียบเทียบกลุ่มตวัอยา่งในการส ารวจ ปี 2009-2011) 

จากปัจจยัขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงความไมแ้หน่นอน และการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม การด าเนินธุรกิจท่ีตอ้งมีการแข่งขนั เพ่ิมข้ืน โดยเฉพาะในระดบัธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) 
ดงันั้น ทกัษะดา้นกลยุทธ์การปรับตวัในการด าเนินธุรกิจ จ่ึงเป็นขอ้ส าคญัท่ีตอ้งน ามาบริหารจดัการในการส่งเสริม
ใหธุ้รกิจอยูร่อดในระยาว 

ผูวิ้จยัจึงตอ้งการศึกษาระดบักลยุทธ์การปรับตวัในวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)ใหผู้ด้  าเนิน
กิจการไดน้ ามาใช ้เพ่ือปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และปรับกลยุทธ์ของ SMEsใน
อนาคต และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนด นโยบาย สนบัสนุนส่งเสริม เพ่ือจะไดน้ าไปปฏิบติัใชใ้น
การบริหารองคก์ารให้มีเสถียรภาพ ทั้งน้ีจ่ึงไดมี้การศึกษาแนวคิดกลยุทธ์การปรับตวัในแบบของต่างประเทศ และ
บทสัมภาษณ์ในเชิงลึกจากผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs ในนครเวียงจนัทร์เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับตวัต่อการ
ด าเนินธุรกิจใหเ้หมาะสมในสปป ลาวใหเ้กิดความยั้งยืนในระยะยาวดว้ย 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 กลยุทธ์การปรับตัว (Adaptation Strategies) 

     การปรับตวัในวิสาหกิจขนากลาง และขนาดย่อมคือการพฒันาสินคา้ และบริการเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน
พฒันารูบแบบการน าเสนอ และความเป็นมาของผลิตภณัฑ ์การเพ่ิมคุณค่า การสร้างตรายี่หอ้ผลิตภณัฑใ์หมี้ช่ือเสียง
ยอมรับได ้มีการศึกษาพฤติกรรมลูกคา้ และตอ้งวางต าแหน่งการการตลาด (บุญฑวรรณ  วิงวิน 2556) กลยุทธ์ดา้น
การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน (Cost Leadership) กลยุทธ์ดา้นการสร้างนวตักรรม (Innovative Strategies) (Miller and Le 
Breton-Miller, 2005) และการพ่ึงพากนัในทางธุรกิจ (Yukl (2008): 230) กล่าวว่า กลยุทธ์ของผูน้ าท่ีมีอิทธิพลต่อ
การด าเนินงานในการแข่งขันช่ึงเป็นพ้ืนฐานอยู่ 3 อย่าง 1) ความรู้ ความสมารถ ของทรัพยากรมนุษย ์(Human 
Capital) 2) ความหน้าเช่ือถือด้านประสิทธิภาพ และกระบวนการ (Efficiency and Process Reliability) 3) การ
ปรับตวัด้านนวตักรรม หรือ ความยืดหยุ่น (Innovative Adaptation or Flexibility) กลยุทธ์นั้นอยงัเป็นเป็นระบบ 
(Systems) และ กระบวนการ (Procedures) (Terziovski, 2010)  ถือว่าส าคัญ เพราะจะท าให้สามารถระบุบทบาท
หน้าท่ีของผูป้ฏิบติงาน (Employees) ไดอ้ย่างชัดเจน การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Bo Zhang, 2011: 243-244) ได้
แสดงใหเ้ห็นวา่ การปรับตวักลยทุธ์ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Strategy Human Resource Management หรือ 
SHRM) มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานขององค์การ และทรัพยากรมนุษยย์งัเป็นปัจจยัส าคญัใน
กระบวนการก าหนด และการด าเนินกลยุทธ์ดว้ย ส่วนอีกตวัแปรส าคญัในการปรับตวัเพ่ืออยู่รอดจากสภาวะวิกฤติ
การทางดา้นเศรษฐกิจคือการปรับเปล่ียนความแตกต่าง ดา้นนวตักรรมในการวางแผนผลิตพณัฑ์ (Konstantinos 
Bourletidis Yiannis Triantafyllopoulos, 2014) ในภาวะวิกฤติการปรับตัวโดยการเสริมแรงในด้านกิจกรรมทาง
การตลาด (Marketing Activities) และ ดา้นเทคโนโลยี นวตักรรม (Technology Innovation) ช่ึงการปรับตวัในดา้น
ดงักล่าวจะท าให้ SMEs สามารถเช่ือมโยงกบัวิสาหกิจขนาดใหญ่ได ้(Gregory et al. 2002)ในการปรับกลยุทธ์นั้น
เป็นส่ิงท่ีขาดไมไ้ด ้ช่ึงทีมนักการเงิน (CFO Team) ช่ึงจะเป็นตวัช่วยในการบริหารในดา้นกลยุทธ์ และน าขอ้มูล
มากมายในการสนบัสนุนการด าเนินการดา้นการเงิน และกลยุทธ์ของวิสาหกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิผล ดา้น (David 
Buritt, n.d.) กล่าวว่า ผูบ้ริหารทางการเงิน (CFO) ไดมี้บทบาทเพ่ิมข้ืนในดา้นการสนบัสนุนกลยุทธ์ในธุรกิจ ท่ีตอ้ง
ท าหน้าท่ีหลกัคือการน าหน้าท่ีด้านการเงิน (Finance) ในการสนองต่อกลยุทธ์ในการบริหารโดยตรง  วิสัยทัด 
(Vision) กลยุทธ์ (Strategies) การบริหาร (Execution) จะแยกจากกนัไมไ้ด ้เพราะเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกลยทุธ์ต่อ
การวางแผน การด าเนินงาน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs (Shama, 1993) สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพโดย
ใช้การแบ่งส่วนทางการตลาด (Market Segmentation) เพ่ือต่อสู้กบัธุรกิจขนาดใหญ่ การส่งเสริมการขาย (sales) 
(Pearce and Micheal, 1997) จะช่วยปรับปรุงการด าเนินงานต่อ SMEs (Olson, Slator and Hult, 2005) การระบุกล
ยทุธ์ดา้นพฤติกรรม ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่แข่ง ดา้นนวตักรรม และดา้นการควบคุมราคามีผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

จากแนวคิดกลยทุธ์การปรับตวั ของนกัวิชาการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จ่ึงสรุปกลยทุธ์การปรับตวัในการด าเนินงาน
ท่ีส าคญัไดแ้ก่ กลยุทธ์ดา้นดารผลิต/การด าเนินงาน (Operation Strategies) กลยุทธ์ ดา้นการเงิน (Financial Strategies) 
กลยุท ธ์ด้านการตลาด (Marketing Strategies) กลยุท ธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ( Human Resource 
Management ) และดา้นโครงสร้างองคก์าร ( Organizational Structure) 
 
2.2 กลยุทธ์ด้านการผลติ/การด าเนินการ (Operations Strategies) 

กลยุทธ์ในการผลิต/การด าเนินการ หมายความว่าการหาวิธีการในการสร้างมูลค่าให้แก่ลูกค้า หรือ
กลุ่มเป้าหมาย ในสินคา้และบริการ ท่ีผลิตออกมา และส่งถึงลูกคา้ เคียงคู่กบัเทคโนโลยีท่ีกา้วหนา้ในการรับมีอกบั
สภาพแวดลอ้มท่ีแข่งขนัมาก ( Richard Wise, Peter Baumgartner, Sandra Vandermerwe.  Et.  Al.  1993-2003) ใน
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ด้านของ (Bernard W. Taylor and Roberta S. Russell, 2011: 2-26) ให้ความหมายว่าการผลิต (Operation) คือ
กระบวนการแปรรูป (Transformation Process) จากการแปลรูปปัจจัยน าเข้า (Inputs)  เช่น วตัถุดิบ เคร่ืองจัก 
แรงงาน เงินทุน การจดัการ เพ่ือแปรรูปใหอ้อกมาเป็นผลลพัธ์ (outputs) โดยมีมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ืน ในการการด าเนินกล
ยทุธ์ผลิตสินคา้ และบริการนั้นเป็นการตดัสินใจตอ้งไปตามแนวโนม้ตลาด และลูกคา้ในเป้าหมายท่ีก าหนด (Liwis, 
2011) กลยุทธ์การผลิต/การด าเนินการ มีเป้าหมายมาตรฐานด าเนินงานอยู่ 5 เป้าหมาย คือ ราคา (Cost) คุณภาพ 
(Quality) ความรวดเร็ว (Speed) ความไวว้างใจ (Dependability) และความยืดหยุ่น (Flexibility) (Slack, 2004)  การ
ด าเนินกลยทุธ์ดา้นการผลิตคือการวางแผนต่อการแขงขนัในตลาด (Market Place) เป้าหมายในส่วนท่ีธุรกิจจะมุง้เขา้
ไปสู้การแข่งขนั (Michael Porter Harward Business School, n.d.)  อีกอย่างคือการสร้างความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง
ช่ึงเป็นการสร้างประโยชน์จากสินคา้ (Products ) และบริการ (Services) ความสามารถ (Capabilities) ท่ีเหนือกว่า
คู่แข่ง และเพ่ือให้รับรู้ถึงความได้เปลียบต้องมีการประเมิน วิเคราะห์ (Analyse)  และพัฒนาการปรับตัวอยู่
ตลอดเวลา 
      
2.3 กลยุทธ์ด้านการเงิน (Financial Strategies) 

แนวความคิดดา้นการเงิน (Stewart C. Myers, 1984) เป็นการจดัหาเงินทุนท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการวางแผน
กลยุทธ์การตัดสินใจ (Decisions) ต่องบประมาณในการลงทุนของบริษทั กลยุทธ์ด้านการเงิน เป็นการก าหนด
เป้าหมายเพ่ือจัดสันทางการเงิน (Jaroslav, (2009) ในการสนับสนุนแผนการขยายแผน และต้องท าให้มีความ
สอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์สะภาพแวดลอ้มภายนอก และความเป็นไปไดข้องผลลพัธ์ คือตอ้งสร้างความเหมาะสม
ดา้นผลประโยชน์ มีการบริหารจดัการฐานลูกคา้ การแบ่งปันผลก าไร เพ่ือจูกใจนกัลงทุน หรือผูถื้อหุ้น การจดัการ
กลยุทธ์ดา้นการเงิน การออกแบบทางเลือกต่าง ๆ ในการปรับปรุง และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการดา้น
การเงิน (Salazar et. al. 2012)  กลยุทธ์ทางการเงิน คือการจัดหาเงินทุน (Liu ,2010) การใช้ประโยชน์ และการ
จดัการจากเงินทุนท่ีรวบรวมไวไ้ด ้ใหเ้กิดประสิทธิผลมากท่ีสุดต่อองคก์ารธุรกิจ ช่ึงสามารถท า (Reinvestment) คือ
การหาแนวทางในการจดัสรรเงินในการลงทุน (Alan Hill, 2008: 8-24) การวิเคาระห์สภาพปัจจยัภายในภายนอก
องค์การ ในการก าหนดเป้าหมาย เพ่ือเลือกเสั้ นทางการลงทุนทางการเงิน โดยการลงทุนนั้ นจะพิจรณาจาก
ผลประโยชน์ต่อเจา้ของธุรกิจ และผูถื้อหุน้ ช่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นกลยทุธ์ทางการเงินของ (ACORN,n.d.) กล
ยทุธ์ดา้นการเงินเป็นการก าหนดความตอ้งการดา้นทรัพยากร การบรรลุวตัถุประสงคจ์ากการด าเนินการคือการสร้าง
ผลก าไรหรือเจา้ของธุรกิจ และผูถื้อหุ้น และแนวคิดการจดัการกลยุทธ์ดา้นการเงิน (Zaporozhsky, n.d.) เป็นการ
ควบคุม บนพ้ืนฐานการเปลียบเทียบจากแผนการด าเนินงาน และผลประกอบการจริง ใหมี้ความสอดคลอ้งในการ
สร้างฐานการตดัสินใจ หาแหล่งทุน การเขา้ถึงแหล่งทุน เปิดการร่วมทุน และการวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ 
 
2.4 . กลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing Strategies) 

เป็นเป้าหมายกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเฉพาะ (Prymon, 2010, Bennet (1999) และ De Witt (2007)) ไดแ้ก่ 
การสร้างคุณค่าต่อลูกค้า (Value for Customers) การแบ่งส่วนทางการตลาด (Customers Segment) การก าหนด
ตลาดเป้าหมาย (Target Market) การวางต าแหน่งของผลิตภณัฑ ์(Product positioning) ปัจจยัส าคญัของกลยุทธ์ดา้น
การตลาดคือ ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) กลุ่มต่างๆในกลยุทธ์ตลาด (Kipley and Davis (2007) และ (Porter, 
1999) กลยุทธ์ท่ีมุง้ลูกคา้เฉพาะกลุ่ม (Niche Strategy) กลยุทธ์การรวมในแนวนอน (Horizontal Integration Strategy) 
ในดา้นของ (Kotler ,1988) ไดเ้สนอกลยุทธ์ การรวมตวัในแนวด่ิง (Vertical Integration Strategy) ดา้นกลยุทธ์ การ
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แข่งขัน (The o-ompetition Strategy) โดย (Morris et al. 2007) และ (Asaro (2012) Sousa and Bradley (2008)  และ 
Theodosiou and Katsikeas (2001) ไดส้นนัสนุนแนวคิดวิจยักลยุท ์(4Ps) และ (Cavusgil and Zou’s, 1994) อย่างไรก็
ตามทางดา้น (Shama(2000), (Chrisman, 2004) และ (Ozanne,2010) การด าเนินกลยุทธ์ในการปรับตวัทางการตลาด
ต้องมีความสอดคล้องสภาพแวดล้อมสังคม (Local Market) (Market Segment) การแบ่งส่วนทางการตลาด 
(Diamantopuolos et al. 2014) การตลาดของบริษทัว่าข้ืนอยู่กบัสภาพการปฏิบติั (4Ps)  (Gareth R. Jones and Charles 
W. L. Hill, 2010) pp.116 ส่วนประกอบทัง 4 อย่าง (4Ps)  เป็นการแสดงมุมมองของฝ่ายขายท่ีมีต่อตลาดน าไป
ออกแบบ ปรับปรุง พฒันา ปรับใชใ้หส้อดคลอ้งกบัตลาดเป้าหมาย (kotler, 1999) และ (Philip Kotle, 2003) 

 
2.5 กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Strategies) 

การบริหารกลยุทธ์ดา้นทรัพยากรมนุษย ์(Gomezelj Omerzel and Smolcic Jurdana, 2015) คือการบริหาร
จดัการ ทรัพยากรมนุษย์ให้เข้ากับสภาพแวดลอ้ม และสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (Oke, Walumbwa, and Myers, 
2012) ได้ให้แนวคิดต่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ เป็นการสรรหา (Recruitment) การเลือกพนักงาน 
(Creative Employees) การประเมิน (Nohria,1996) ส่ิงส าคญัคือควรแบ่ง คดัสรร หรือคดัออก ทรัพยากรท่ีมีทกัษะ
ต ่า แต่ส ารองทรัพยากรท่ีทักษะด่อยกว่าไวใ้นหน้าท่ี ท่ีมีความส าคัญน้อยกว่าได้ (Dmanpour, 1991) การจัดการ
ทรัพยากรมนุษยคื์อการบริหารความรู้ และความช านาญ (Skilful) ของบุคลากร ช่ึงมีความส าคญัต่อการพฒันา (He 
and Wong 2004, Zarah and George, 2002) และกระตุน้ให้มีการแบ่งปันความรู้ (Share Knowledge) ให้สอดคลอ้งกบั
องค์การ (Laforet 2008, Lee and Tsai, 2005) จะท าให้การพฒันา ผลิตผล นวตักรรมในองค์การ (Tidd and Bessant, 
2013) จะให้ความรู้จากการสอนด้านทฤษฎี การอบรม (Training) (Zbigniew Zontek University of Bielsko-Biala, 
Poland, n.d.) เพ่ือสร้างองค์ประกอบพ้ืนฐาน 3 อย่างคือ ความช านาญ (Expertise) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative 
Thinking) และการจูงใจ (Motivation) (Amabile, 1998) และด้านการได้รับโอกาสของพนักงาน (Jiang et al, 2012) 
แนวคิดดา้นกลยุทธ์ความยืดหยุน่ต่อทรัพยากรมนุษยข์ององคก์าร ใหมี้ความสมารถหลากหลาย (Beckmann and Kuh, 
2009, Anonymous, 1996 Milliman, Von Glinow and Nathan,1991) 

 
2.6. ด้านโครงสร้างองค์การ (Organizational Structure) 

โครงสร้างองค์การคือองค์การถูกจดัแบ่งตามแต่ละหนา้ท่ี (Barney &Griffin, 1992 อา้งใน shafiee, 2016) 
และเพ่ือควบคุมหนา้ท่ีของพะนกังาน โครงสร้างองคก์ารนั้นแสดงใหเ้ห็นถึงผูรั้บผิดชอบงานแต่ละฝ่าย เป็นวิธีทาง
ในการช่วยอ านวยความสะดวกในการส่งผา่นขอ้มูลข่าวสารดว้ย (Arnold and Feldman, 1986) เป็นกระบวนการใน
การพิจรณาความสัมพนัธ์ ความรับผิดชอบส่วนบุคคล หนา้ท่ีรับผิดชอบ อ านาจ และการระบุแนวทางในการท างาน
ต่าง ๆ ใหเ้กิดประสิทธิภาพ ในการน าใชท้รัพยากรมนุษยข์ององคก์ารเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย (Lioa et 
al, 2011, Willem and Buelensa, 2009) Nelson and Quick (2011)  เป็นการแบ่งหนา้ท่ีองคก์าร (Shtub and R. Karni, 
2010) โครงสร้างองคก์ารคือการจดัหนา้ท่ีเพ่ือใชใ้นการท างานใหแ้ลว้เสร็จ ช่ึงวิธีการน าเสนอโครงสร้างวิธีน่ึงก็คือ
การจัดท าเป็นแบบแผนภูมิขององค์การ (Organization Chart) (Walton, อา้งใน Quangyen and Yezhuang, 2013)  
การก าหนดอยา่งเป็นทางการระหว่างบุคคล และกลุ่มเก่ียวกบัการจดัสรรหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ (Greenberg, 2011) 
โครงสร้างองค์การคือการจัดหน้าท่ีการท างานอย่างเป็นทางการ (Formal Divided) จดักลุ่ม (grouped) และการ
ประสารงาน (Coordinated) (Stephen P. Robins et al. 2014: 106-116) 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

 
 

3. วธิีการศึกษา 
การศึกษากลยุทธ์การปรับตวัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา

คือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเภทการผลิต การคา้ และการบริการ ในเขตนครเวียงจนัทร์ สปป ลาว 
จ านวน 400 ราย ผูว้ิจยัไดใ้ชสู้ตรในการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (sample size) จากการประมาณกลุ่มตวัอยา่ง 
(การก าหนดตัวอย่างของ Taro Yamane ) ท่ีความเช่ือมัน่ในระดับ 95% และความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 5% 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ช่ึงแบ่งเป็น 3 ส่วน เป็นรูบแบบลกัษณะแบบสอบถาม แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ช่ึงใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนเป็นแบบระดบั 0-5 (Jon Krosnick 2009) แบบสอบถาม
ส่วนท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลเจา้ของวิสาหกิจไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และเป็นผูก้็ตั้ง หรือสืบทอด
กิจจะการ ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัทางธุรกิจไดแ้ก่ลกัษณะวิสาหกิจ รูบแบบวิสาหกิจ ขนาดการจา้งงาน 
และระยะเวลาในการด าเนินการ และในส่วนท่ี 3 เก่ียวกบักลยุทธ์การปรับตวัของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 
แบบสอบถามเป็นแบบการวตัระดบัความคิดเห็น (Rating Scale) ดา้นการผลิต/การด าเนินการ ด้านการเงิน  ด้าน
การตลาด  ดา้นทรัพยากรมนุษย ์และดา้นโครงสร้างองคก์าร  การวิเคราะใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูบทางสถิติ ( Spss ) ใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic ) วิเคราะห์ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐาน ใชค่้าในการทดสอบ t-test ค่าทดสอบ One-way analysis of variance หรือ f-test ในการทดสอบ 
 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป 

จากกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ผูบ้ริหารหรือ เจา้ของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมจ านวน 
400 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.8 มีอายรุะหวา่ง 25- 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.5 มีระดบัการศึกษาต ่า
กว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.8 ส่วนใหญ่เป็นผูก่้อตั้งกิจการคิดเป็นร้อยละ 72.5 ดา้นปัจจยัทางธุรกิจ ส่วนใหญ่
เป็นวิสาหกิจประเภทการคา้ คิดเป็นร้อยละ 43.5 มีรูบแบบเป็นวิสาหกิจส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 77.8 มีขนาดการ
จา้งงาน <20 คน ร้อยละ 69.0 ระยะเวลาด าเนินการ 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.0 ผลการวิจยัพบว่า วิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อม (SMEs) มีกลยทุธ์การปรับตวัในระดบัสูง เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ วิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอ่ม (SMEs) มีกลยุทธ์การปรับตวัในดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์และดา้นโครงสร้างองค์การมากสุด 
รองลงมาเป็นดา้นการผลิต การเงิน และการตลาด  
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4.2 ผลการศึกษาด้านกลยุทธ์การปรับตวัของวสิาหกจิขนาดกลาง และขนาดย่อม 
 ผลความคิดเห็นเก่ียวกบักลยุทธ์การปรับตวัดา้นการผลิต/การด าเนินงาน ผลการวิจยัโดยรวมจากความ
คิดเห็นในกลุ่มตวัอย่างมีการปรับตวัในดา้นการผลิตในระดบัสูงมีค่าเฉล่ีย (4.21) ช่ึงแสดงว่าวิสาหกิจมีการปรับตวั
ในขั้นตอนการผลิต หรือการด าเนินงานไดมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ืนอยู่ในระดบัท่ีสูง เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้ยอ่ย
พบว่า เก่ียวกบัการปรับปรุงคุณภาพดา้นการส่งมอบสินคา้ และบริการให้รวดเร็วอยู่ในระดบัท่ีมากสุดมีค่าเฉล่ีย 
(4.46) รองลงมาเป็นการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานท่ีมีความชดัเจนยิ่งข้ืนมีค่าเฉล่ีย (4.38) ต่อมาคือการพฒันา
สินคา้ และบริการใหม่เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้มีค่าเฉล่ีย (4.35) ต่อมาคือการปรับปรุงกระบวนการ
ดา้นปัจจยัน าเขา้ใหมี้ความเหมาะสมมีค่าเฉล่ีย (4.27) และ ส่วนต ่าสุดเป็นการจา้งภายนอกผลิตสินคา้ และบริการมี
ค่าเฉล่ีย (3.51) ช่ึงผูบ้ริหาร หรือเจา้ของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมี
ค่าเฉล่ียมากสุด (4.47) รองมาเป็นระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และต ่ากวา่ปริญญาตรี ตามล าดบั 
 ผลกลยุทธ์การปรับตัวด้านการเงิน โดยรวมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมมีการปรับตวัในด้าน
การเงินขอ้นขา้งสูงมีค่าเฉล่ีย (4.16) ช่ึงแสดงว่าวิสาหกิจมีการปรับตวัต่อการบริหารดา้นการเงินในการด าเนินงาน
ขอ้นขา้งสูง เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้ยอ่ยพบว่า เก่ียวกบัการน าก าไรท่ีไดก้ลบัมาลงทุนต่อมากยิ่งข้ืนอยูใ่นระดบัมาก
สุดมีค่าเฉล่ีย (4.48) รองลงมาเป็นการลดตน้ทุนจากแหล่งเงินทุนโดยการจดัหาแหล่งทุนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียต ่า มี
ค่าเฉล่ีย (4.11) ต่อมาเป็นการปรับปรุงการด าเนินงานดา้นบญัชี มีค่าเฉล่ีย (4.06) และนอ้ยสุดเป็นการขอใชสิ้นเช่ือ
การคา้จากซัพพลายเออร์ มีค่าเฉล่ีย (3.94) ช่ึงผูบ้ริหาร หรือเจา้ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีระดบั
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียมากสุด (4.48) รองมาเป็นระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และต ่ากว่า
ปริญญาตรี ตามล าดบั  

ผลกลยุทธ์การปรับตวัดา้นการตลาด โดยรวมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมมีการปรับตวัในดา้น
การตลาดค่อนข้างสูงมีค่าเฉล่ีย (4.14) ช่ึงแสดงว่าวิสาหกิจมีการปรับตัวต่อการบริหารด้านการตลาดในการ
ด าเนินงานค่อนข้างสูง เม่ือพิจารณาในแต่ละข้อย่อยพบว่า เก่ียวกับการพัฒนาสินค้า และบริการให้มีความ
หลากหลายอยู่ในระดบัมากสุดมีค่าเฉล่ีย (4.43) รองลงมาเป็นการเพ่ิมช่องทางการส่ือสารทางการตลาด มีค่าเฉล่ีย 
(4.33) การปรับปรุงช่องทางการสั่งช้ือจากลูกคา้ให้หลากหลายข้ืน มีค่าเฉล่ีย (4.27) ส่วนน้อยสุดเป็นการขยาย
ระยะเวลาสินเช่ือแก่ลูกคา้มีค่าเฉล่ีย (3.71) ช่ึงผูบ้ริหาร หรือเจา้ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีระดบั
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียมากสุด (4.43) รองมาเป็นระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และต ่ากว่า
ปริญญาตรี ตามล าดบั 
 ผลกลยุทธ์การปรับตวัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์โดยรวมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมมีการ
ปรับตวัในดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นระดบัสูงมีค่าเฉล่ีย (4.27) ช่ึงแสดงว่าวิสาหกิจมีการปรับตวัและให้
ความส าคญัต่อการบริหารดา้นทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การท่ีสูง เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้ย่อยพบว่า เก่ียวกบัการ
ปรับปรุงกระบวนการสรรหา และคดัเลือกพนกังานอยู่ในระดบัมากสุดมีค่าเฉล่ีย (4.37) รองลงมาเป็นการฝึกอบรม 
หรือพฒันาโปรแกรมการอบรมพนกังาน มีค่าเฉล่ีย (4.35) ต่อมาเป็นการปรับปรุงการประเมินการท างาน และการ
ปรับปรุงระบบค่าตอบแทนมีค่าเฉล่ีย (4.16) ช่ึงผูบ้ริหาร หรือเจา้ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีระดบั
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียมากสุด (4.54) รองมาเป็นระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และต ่ากว่า
ปริญญาตรี ตามล าดบั  
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             ผลกลยทุธ์การปรับตวัดา้นโครงสร้างองคก์าร โดยรวมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมมีการปรับตวัใน
ดา้นโครงสร้างองค์การในระดบัสูงมีค่าเฉล่ีย (4.27) ช่ึงแสดงว่าวิสาหกิจมีการปรับตวั และให้ความส าคญัต่อการ
จดัแบ่งหน้าท่ีการท างานในองค์การท่ีสูง เม่ือพิจารณาในแต่ละข้อย่อยพบว่า เก่ียวกับการปรับปรุงการจดัแบ่ง
ต าแหน่งงานตามความรับผิดชอบอยู่ในระดบัมากสุดมีค่าเฉล่ีย (4.38) รองลงมาเป็นการปรับโครงสร้างตามการ
ขยายตวัของสินคา้ บริการมีค่าเฉล่ีย (4.24) และต่อมาเป็น การพฒันาแบบโครงสร้างการท างานมีค่าเฉล่ีย (4.17) ช่ึง 
ผูบ้ริหาร หรือเจา้ของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียมากสุด 
(4.54) รองมาเป็นระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และต ่ากวา่ปริญญาตรี ตามล าดบั 
 
4.3 การทดสอบสมมตฐิาน  
ตาราง 1 ปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร หรือเจา้ของวิสาหกิจ ท่ีต่างกนัมีกลยทุธ์การปรับตวัต่างกนั 
ดา้นกลยทุธ์การปรับตวั

ของวิสาหกิจ 
ปัจจยัส่วนผูบ้ริหาร หรือเจา้ของวิสาหกิจ 

อาย ุ ระดบัการศึกษา ผูก่้อตั้ง/สืบทอด 
F Sig.(P_Value) F Sig.(P_Value) F Sig.(P_Value) 

ดา้นการผลิต 1.615 .185 18.867* .000 -.882 .378 
ดา้นการเงิน 3.401* .018 15.092* .000 -1.469* .143 
ดา้นการตลาด 1.228 .299 17.512* .000 -.695 .487 
ดา้นบริหารทรัพยากร
มนุษย ์

2.328 .074 12.443* .000 -.160 .873 

ดา้นโครงสร้างองคก์าร 2.500 .059 13.194* .000 -.535 .593 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากผลการทดสอบสมมติฐานตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริหารหรือเจา้ของวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อมท่ีมี อาย ุต่างกนัมีกลยุทธ์การปรับตวัท่ีต่างกนัในดา้นการเงิน ส่วนระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีกลยุทธ์การ
ปรับตวัท่ีต่างกนัในดา้น การผลิต การเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย ์และดา้นโครงสร้างองคก์าร และ
การเป็นผูก่้อตั้ง หรือสืบทอดกิจการท่ีต่างกนัมีกลยทุธ์การปรับตวัท่ีต่างกนัในดา้นการเงิน 
 

ตาราง 2 เปรียบเทียบปัจจยัทางธุรกิจต่างกนัมีการปรับตวัต่างกนั 
ดา้นกลยทุธ์การปรับตวัของ

วิสาหกิจ ปัจจยัทางธุรกิจ 

 ลกัษณะของวิสาหกิจ ขนาดการจา้งงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
F Sig.(P_Value) F Sig.(P_Value) F Sig.(P_Value) 

ดา้นการผลิต 5.501* .004 15.276* .000 .425 .735 
ดา้นการเงิน 6.604* .002 13.425* .000 .234 .873 
ดา้นการตลาด 1.386 .251 9.499* .000 1.726 .161 
ดา้นบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 8.666* .000 15.456* .000 3.050* .029 
ดา้นโครงสร้างองคก์าร 6.196* .002 13.748* .000 4.097* .007 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  จากผลการทดสอบสมมติฐานตารางท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นว่า วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมท่ีมีลกัษณะ
ของวิสาหกิจท่ีต่างกนั มีกลยุทธ์การปรับตวัท่ีต่างกนัในดา้นการผลิต ดา้นการเงิน ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
ส่วนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มท่ีมีขนาดการจา้งงานท่ีต่างกนัมีกลยทุธ์การปรับตวัท่ีต่างกนัในดา้นการผลิต 
ดา้นการเงิน ดา้นการตลาด ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์และดา้นโครงสร้างองค์การ และวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมท่ีมีระยะเวลาด าเนินการท่ีต่างกนัมีกลยุทธ์การปรับตวัท่ีต่างกนัในดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
และดา้นโครงสร้างองคก์าร 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริหาร หรื เจา้ของวิสาหกิจ 400 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

50.8 มีอายุระหว่าง 25- 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.5 มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.8 เป็น         
ผูก่้อตั้งกิจการคิดเป็นร้อยละ 72.5 ส่วนใหญ่เป็นประเภทการคา้ คิดเป็นร้อยละ 43.5 และเป็นวิสาหกิจส่วนบุคคล 
คิดเป็นร้อยละ 77.8 มีขนาดการจ้างงาน <20 คล ร้อยละ 69.0 ระยะเวลาด าเนินการ 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.0 
โดยรวมกลยุทธ์การปรับตัวในระดับสูง เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 
(SMEs) มีกลยุทธ์การปรับตวัในดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์และดา้นโครงสร้างองคก์ารมากสุด รองลงมาเป็น
ดา้นการผลิต การเงิน และการตลาด เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้ย่อยการปรับตวัอยู่ในระดบัขอ้นขา้งสูง ถึงระดบัสูง
ไกลเ้คียงกนั ช่ึงแสดงว่าวิสาหกิจมีการปรับตวักลยุทธ์ในระดบัสูง เม่ือพิจารณาผลการเปรียบเทียบดา้นปัจจยัส่วน
ผูบ้ริหารหรือเจา้ของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มท่ีมี อาย ุระดบัการศึกษา เป็นผูก่้อตั้ง หรือสืบทอดกิจการ ท่ี
ต่างกนั มีกลยทุธ์การปรับตวัท่ีต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม
ท่ีมีปัจจยัทางธุรกิจ ไดแ้ก่ ลกัษณะวิสาหกิจ ขนาดการจา้งงาน ระยะเวลาด าเนินการท่ีต่างกนั มีกลยุทธ์การปรับตวัท่ี
ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัพบว่า โดยรวมผูบ้ริหาร หรือเจา้ของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมท่ีอายุระหว่าง 25-35 ปี 
ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีขนาดการจา้งงาน ต ่ากว่า 20 คน มีระดบัการปรับตวัในกลยุทธ์แต่ระดา้นจะต ่ากว่า
ดา้นปัจจยัอ่ืน ดงันั้น หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง จ่ึงควรมีนโยบายสนบัสนุน ส่งเสริมความรู้ ระดบัการศึกษา ทกัษะใน
ดา้นการบริหารจดัการ โดยเฉพาะในกลุ่มวิสาหกิจขนาดเล็ก ท่ีผูบ้ริหารมีระดบัการศึกษาท่ีต ่ากว่าปริญญาตรี เพ่ือ
เสริมสร้างใหผู้บ้ริหารเลงัเห็นถึงความส าคญัในแนวทางการปรับตวัดา้นกลยทุธ์ในธุรกิจเพ่ือการแข่งขนัท าใหธุ้รกิจ
เจริญเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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การรับรู้การส่งเสริมการขายที่มีอทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าในร้านสะดวกซ้ือ
เซเว่นอเีลฟเว่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

The perception of sales promotion affecting on purchasing goods of people at 7-
Eleven convenience stores in Bangkok  

พทิวสั วทูิรกติติกุล1 และ ศุภชาต เอีย่มรัตนกูล2 
Pittawat Vitoonkittikul and Supachart Iamratanakul 

  

บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้การส่งเสริมการขายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้าน
สะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น ไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีการ ไดแ้ก่ 
Pearson’s Correlation Coefficient, Multiple Regression โดยมีการก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการศึกษา พบว่า
การรับรู้ดา้น การสมัผสัส่ิงกระตุน้ การใหค้วามสนใจ และ การแปลความหมาย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
 
ค าส าคัญ: การรับรู้, การส่งเสริมการขาย, การตัดสินใจซ้ือ, ร้านสะดวกซ้ือ, เซเว่นอีเลฟเว่น 
 

Abstract 

 The research is to study the perception of sales promotion affecting on purchasing goods of people at 7 -
Eleven convenience stores in Bangkok. The information are analyzed using Correlation Coefficient, 
Multiple regression with 5 %  level of significant. The results were shown that the Exposure, Attention, 
Interpretation affecting on purchasing goods of people at 7-Eleven convenience stores. 
Keywords: Perception, Sales Promotion, Purchase Decision, Convenient Store, 7-Eleven 
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1. บทน า 
 
     ร้านสะดวกซ้ือ ถือเป็นธุรกิจคา้ปลีกท่ีมีความใกลชิ้ดและมีความส าคญัต่อการอุปโภคและบริโภคของคนไทย 
เน่ืองจากร้านสะดวกซ้ือเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีสินคา้หลากหลาย สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคไดทุ้กเพศ ทุกวยั ปัจจุบนัร้านสะดวกซ้ือในประเทศไทยมีหลากหลาย อาทิเช่น เซเวน่อีเลฟเวน่ แฟมิล่ีมาร์ท 
ลอวส์ัน เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนัเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นร้านสะดวกซ้ือท่ีมีการขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองและมีสาขามากท่ีสุด 
เป็นจ านวน 9,542 สาขา (รายงานประจ าปีบริษทัซีพีออลจ ากดั(มหาชน), 2559) 
     การท่ีร้านเซเว่นอีเลฟเว่นมีกว่า 9,500 สาขา และมีสินค้าท่ีหลากหลายแลว้นั้น ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นยงัมีการ
ส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง เช่น การสะสมแสตมป์ และยงัมีการส่งเสริมการขายอ่ืนตลอดทั้งปี เช่น แลกซ้ือคุม้
เว่อร์ ในเดือนมิถุนายน 2559 โดยซ้ือครบ 40.- รับสิทธ์ิแลกซ้ือ 1 สิทธ์ิ หรือจ่ายบิลผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ไดสิ้ทธ์ิ
ในการแลกซ้ือสินคา้ราคาพิเศษ และยงัมีโปรโมชัน่สินคา้ราคาพิเศษ กว่า 100 รายการ อาทิ 2 ช้ินราคาพิเศษ, 3 ช้ิน
ราคาพิเศษ,ช้ินท่ี 2 ลด 50%, ซ้ือแพค็ราคาพิเศษ  หรือสดช่ืนสุดคุม้ในเดือนพฤษภาคม 2559 โดยมีโปรโมชัน่สินคา้
ราคาพิเศษกว่า 100 รายการเช่นเดียวกบัเดือนมิถุนายน อาทิ 1 ช้ินราคาพิเศษ, 2 ช้ินราคาพิเศษ,ช้ินท่ี 2 ลด 50%, 
ซ้ือแพค็ราคาพิเศษ และ มีโปรโมชัน่ ซ้ือครบ 40.- บาทรับสิทธ์ิแลกซ้ือ แหวนมือถือ Sanrio Characters มี 5 แบบให้
สะสม (จ านวนจ ากดั) ซ่ึงการส่งเสริมการขายดงักล่าวขา้งตน้ มีทั้งการส่งเสริมการขายท่ีผูบ้ริโภครู้จกัเป็นอย่างดี 
และรายการส่งเสริมการขายท่ีตอ้งใชก้ารย  ้าเตือนจากพนกังานขาย ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมยอดขาย และสร้างโอกาสในการขาย
สินคา้บางรายการท่ีมียอดขายไม่สูงนกั และเพ่ือสร้างโอกาสการขายสินคา้ท่ีหลากหลายอีกดว้ย  
     จากขอ้มูลจ านวนสาขาท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ผลิตภณัฑ์ท่ีวางขาย และการส่งเสริมการขายท่ีท าเพ่ือกระตุน้
ยอดขายตลอดทั้งปีของเซเวน่อีเลฟเว่นนั้น  ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจศึกษาในหวัขอ้ “การรับรู้การส่งเสริมการขายท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้านสะดวกซ้ือเซเวน่อีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร” เพ่ือทราบถึงขอ้มูลและ
กระบวนการการรับรู้การส่งเสริมการขายของร้านเซเว่นอีเลฟเวน่ท่ีมีตลอดทั้งปี ว่ามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคหรือไม่ อย่างไร ซ่ึงผลท่ีไดรั้บจากการศึกษาในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปเป็นแนวในการวางกลยุทธ์การ
ส่งเสริมการขายของร้านสะดวกซ้ือ ให้สอดคลอ้งกับความต้องการ และสามารถกระตุ้นการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
2.ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 การรับรู้  
     Hawkins,  Best, and Coney (2004, pp. 278-279) ระบุว่าการเกิดการรับรู้มีความเก่ียวข้องกับกระบวนการ
ประมวลผลขอ้มูลซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 4 ระยะ คือ การสัมผสักบัส่ิงกระตุน้ (Exposure) การให้ความสนใจ (Attention) 
การแปลความหมาย  (Interpretation) และการจดจ า (Memory) ใน 3 ระยะแรกเป็นองค์ประกอบของการรับรู้ 
ธรรมชาติของการรับรู้เร่ิมจากการสัมผสัส่ิงกระตุ้น เกิดข้ึนเม่ือมีส่ิงกระตุน้หรือส่ิงเร้า เช่น ป้ายโฆษณา เสียง
โฆษณา เขา้สู่ประสาทสัมผสัของผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจเป็นการไดรั้บการกระตุน้โดยบงัเอิญ หรืออาจไดรั้บการกระตุน้
แบบจงใจกไ็ด ้ การท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บส่ิงกระตุน้ ผูบ้ริโภคอาจใหค้วามสนใจมากหรือสนใจนอ้ย ข้ึนอยูก่บัส่ิงกระตุน้
นั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภคมากนอ้ยเพียงใด เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความสนใจ ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากประสาทสัมผสัจะ
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ถูกส่งไปยงัสมองเพ่ือประมวลผล จากนั้นจะเกิดกระบวนการแปลความหมาย ส่ิงกระตุน้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
ผูบ้ริโภคมากผูบ้ริโภคก็จะให้เวลาในการประมวลผลมากเพ่ือแปลความหมาย จากนั้นผูบ้ริโภคจะเก็บขอ้มูลไวใ้น
ความจ าระยะสั้ น เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเร่งด่วน และถูกเก็บต่อไปสู่ความจ าระยะยาว ในรูปของ
ประสบการณ์ เพ่ือใชใ้นการแกไ้ขปัญหาในอนาคต และท าใหมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
 
2.2 การตดัสินใจซ้ือ  
     Kotler and Keller (2008) ไดก้ล่าวว่าการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก โดย
ผูบ้ริโภคจะสร้างรูปแบบความชอบระหว่างทางเลือกท่ีมีอยู่ โดยนอกจากน้ีอาจสร้างรูปแบบความตั้ งใจซ้ือใน
ทางเลือกท่ีชอบมากท่ีสุด  
     ทัศนะ 4 ประการในการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค (For views of Consumer Decision Making) 
     เป็นการพิจารณาเก่ียวขอ้งกบัสาเหตุ วิธีการซ่ึงบุคคลตดัสินใจซ้ือ เรียกวา่ โมเดลของบุคคล (Model of Man) 
(Schiffman and Kanuk, 2004) คือ 
 1. บุคคลท่ีตดัสินใจซ้ือโดยถือเกณฑเ์ศรษฐกิจ (Economic Man) ทฤษฎีน้ี สมมติวา่ผูบ้ริโภคใชห้ลกัเหตุผล
ในการประเมิน จัดล าดับทางเลือกแต่ละผลิตภัณฑ์ และทางเลือกซ่ึงให้มูลค่าสูงสุด ทฤษฎีน้ีตามทัศนะของ
นกัวิทยาศาสตร์ สังเกตพบว่าไม่เป็นจริงดว้ยเหตุผลท่ีว่า บุคคลมีขอ้จ ากดัดา้นต่างๆ เช่น อุปนิสัยและการกระท าท่ี
สะทอ้นจากประสาทสัมผสั, ดา้นมูลค่าผลิตภณัฑแ์ละจุดมุ่งหมายท่ีมีอยู่ และขอ้จ ากดัดา้นความรู้ ผูบ้ริโภคอยู่ใน
ตลาดไม่สมบูรณ์ โมเดลเศรษฐกิจจึงสะทอ้นถึงความเป็นอุดมคติมากเกินไป 
 2. บุคคลท่ีตดัสินใจซ้ือโดยคลอ้ยตามบุคคลอ่ืน (Passive Man) หมายถึง ทฤษฎีมนุษยท่ี์แสดงว่าผูบ้ริโภค
เป็นผูย้อมจ านนต่อการใชค้วามพยายามทางการตลาดของนักการตลาด (Marketing Mix) ทฤษฎีน้ีตรงกนัขา้มกบั
ทฤษฎีแรก โดยมองวา่ผูบ้ริโภคมีการรับรู้จากส่ิงกระตุน้ และเป็นผูซ้ื้อท่ีไม่มีเหตุผล พร้อมท่ีจะยอมรับเคร่ืองมือของ
นักการตลาด ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงยอมจ านนต่อพนักงานขายมืออาชีพซ่ึงมีการฝึกอบรมดา้นการขาย โดยพฒันา
กระบวนการการขาย  
 3. บุคคลท่ีตดัสินใจซ้ือดว้ยความเขา้ใจ (Cognitive Man) ระบุว่าผูบ้ริโภคเป็นผูค้น้หาขอ้มูลท่ีเหมาะสม ซ่ึง
สามารถท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ืออย่างเหมาะสม โมเดลน้ีมองว่าผูบ้ริโภคเป็นผูแ้กปั้ญหา (Problem Solver) โดย
ผูบ้ริโภคจะคน้หาผลิตภณัฑ์และบริการจากหลายๆแห่งท่ีสนองความตอ้งการของเขา และน าขอ้มูลเหล่านั้นมา
เปรียบเทียบ โมเดลน้ีเป็นกระบวนการซ้ือ ผูบ้ริโภคคน้หาและประเมินขอ้มูลเก่ียวกบัการเลือกตราสินคา้ และ
ช่องทางของร้านคา้ปลีก 
     โมเดลน้ีจะตรงกนัขา้มกบัโมเดลการตดัสินใจซ้ือทางเศรษฐกิจ เพราะโมเดลความเขา้ใจมีความเป็นจริงมากกว่า 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคไม่ไดใ้ชค้วามพยายามหาขอ้มูลทุกทาง ความพยายามในการหาขอ้มูลส้ินสุดเม่ือผูบ้ริโภคมีขอ้มูล
เพียงพอเก่ียวกบัทางเลือกต่างๆ โดยกระบวนการน้ีอาจมีปัจจยัหลายๆอย่างเขา้มาเก่ียวขอ้งเพ่ือช่วยประกอบในการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้อย่างใดอย่างหน่ึง เช่น กลุ่มอา้งอิง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว หรือ เพ่ือน ซ่ึงท าให้การตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภคง่ายข้ึน 
     4. บุคคลท่ีตดัสินใจซ้ือดว้ยอารมณ์ (Emotional Man) เป็นโมเดลท่ีเสนอว่า ผูบ้ริโภคท าการตดัสินใจ โดยอาศยั
เกณฑ์ดุลพินิจของผูบ้ริโภค หรือความรู้สึกส่วนตวั เช่น ความรัก ความภาคภูมิใจ ความกลวั ความรู้สึกยกย่อง
มากกวา่การประเมินขอ้มูลท่ีไดม้าจริงอีกนยัหน่ึงคือใชอ้ารมณ์มากกวา่เหตุผล  
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2.3 การส่งเสริมการขายของเซเว่นอเีลฟเว่น   
การส่งเสริมการขายของเซเวน่อีเลฟเวน่จะมี 2 รายการ คือ 
     1. การสะสมแสตมป์ เป็นการใหแ้สตมป์เม่ือผูซ้ื้อซ้ือของจ านวน 40 บาท หรือเม่ือซ้ือของตามรายการท่ีจดัไว ้จะ
ได้แสตมป์พิเศษเพ่ิมข้ึนมา ผู ้ซ้ือจะต้องสะสมไวเ้พ่ือแลกสินค้าพรีเม่ียมในภายหลังตามท่ีบริษัทได้จัดไว ้ 
     2. สิทธ์ิแลกซ้ือ เป็นการให้สิทธ์ิ 1 สิทธ์ิ เม่ือผูซ้ื้อ ซ้ือของจ านวน 40 บาท และน าสิทธ์ินั้น ไปแลกซ้ือสินคา้ใน
ราคาถูกภายหลงัตามท่ีบริษทัไดจ้ดัไว ้
     โดยเซเว่นอีเลฟเว่นมีการโฆษณาการส่งเสริมการขายผ่านหลายส่ือดว้ยกนั คือ ป้ายโฆษณาทั้งท่ีหนา้ร้าน และ
ภายในร้าน ณ จุดวางสินคา้ต่างๆ, โฆษณาทางโทรทัศน์, เว็บไซต์ https://www.7eleven.co.th/, แอพพลิเคชั่น 7-
Eleven รวมถึงการย  ้าเตือนโดยพนกังาน ณ จุดช าระเงิน 
 
กรอบแนวคิด 
 

ตวัแปรตน้       ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
Hawkins, Best, and Coney (2004) 

 
                    Schiffman and Kanuk (2004) 

3.วธิีการศึกษา 
 
     การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยเร่ิมจากการวิจัยสืบค้น (Exploratory 
Research) โดยมีขอ้มูลทุติยภูมิจากหนงัสือ การคน้ควา้ทางอินเตอร์เนต และงานวิจยัต่างๆ และใชเ้ทคนิคการวิจยัเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 ชุด เม่ือไดรั้บขอ้มูลกลบัมา ไดน้ า
ข้อมูลมาวิเคราะห์สถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบด้วยวิธีการ  ได้แก่ วิธีการวิเคราะห์
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวั 
และใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวแปร
มากกว่า 1 ตวัแปรข้ึนไป (Multiple Factor) โดยการสร้างสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง การรับรู้การ
ส่งเสริมการขายของเซเวน่อีเลฟเวน่และการตดัสินใจซ้ือ 
 
 

การตดัสินใจซ้ือสินค้าในการส่งเสริม

การขาย 

1. การตดัสินใจซ้ือโดยคลอ้ยตาม

บุคคลอ่ืน 

2.   การตดัสินใจซ้ือดว้ยความเขา้ใจ 

3.   การตดัสินใจซ้ือดว้ยอารมณ์ 

 

 

การรับรู้การส่งเสริมการขาย 

1.การสมัผสักบัส่ิงกระตุน้ 2. 

การใหค้วามสนใจ  

3.การแปลความหมาย  
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4.ผลการศึกษาทีไ่ด้รับ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย  
 
ตารางที่ 1  แสดงวิธีการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรดว้ยตารางเมตริกซ์สหสัมพนัธ์ ดว้ยวิธี Pearson Correlation 
และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นดว้ยวิธี ENTER เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขการเกิดปัญหาความสัมพนัธ์พหุร่วม
เชิงเสน้ (Multicollinearity) 
 

 การสมัผสัส่ิง
กระตุน้ 

การใหค้วาม
สนใจ 

การแปล
ความหมาย 

Durbin -
Watsan 

Colinearrty Statics 
Tolerance VIF 

    1.961   
การสมัผสัส่ิง
กระตุน้ 

1    0.666 1.502 

การใหค้วามสนใจ 0.547** 1   0.427 2.342 
การแปลความหมาย 0.528** 0.733* 1  0.439 2.276 
หมายเหตุ ** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

     จากตารางท่ี1 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรตามดว้ยวิธี Pearson Correlation เพ่ือการ ตรวจสอบ
เง่ือนไขการเกิดปัญหาความสัมพนัธ์พหุร่วมเชิงเส้น พบว่าตวัแปรอิสระทุกตวัมีความสัมพนัธ์กนัท่ีระดบันยัส าคญั 
0.01 และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ส่วนใหญ่มีค่านอ้ยกวา่ 0.70 หมายความวา่ตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์กนัแต่มี
ความสัมพนัธ์กนัน้อย จึงท าให้ไม่เกิดปัญหาความสัมพนัธ์พหุร่วมเชิงเส้น จึงเป็นไปตามเง่ือนไขของความเป็น
อิสระจากกนัของตวัแปรอิสระเพ่ือใชวิ้ธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ แต่จะมีตวัแปรบางตวัท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์มากกว่า 0.7 ซ่ึงอาจจะเกิดปัญหาความสัมพนัธ์พหุร่วมเชิงเส้น เพ่ือยืนยนัใหเ้กิดความมัน่ใจว่าตวัแปร
อิสระในงานวิจยัคร้ังน้ีไม่เกิดปัญหาความสมัพนัธ์พหุร่วมเชิงเสน้อยา่งแน่นอน ผูวิ้จยัจึงจะพิจารณาค่า Tolerance ค่า 
VIF และค่าDurbin – Watson โดยท่ีตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่า Tolerance เข้าใกล ้1 ได้แก่ 0.666 0.427 และ 0.439 
ตามล าดบั ส่วนค่า VIF มีค่าเขา้ใกล ้1 ไดแ้ก่ 1.502 2.342 และ 2.276 ตามล าดบั และค่า Durbin-Watsan มีค่ามากกว่า 
1.5 คือ 1.961 แสดงว่าตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัน้อยท าให้ไม่เกิดปัญหาความสัมพนัธ์พหุร่วมเชิงเส้น จึง
เป็นไปตามเง่ือนไขของความเป็นอิสระจากกนัของตวัแปรอิสระ จึงเห็นสมควรน าไปศึกษาความถดถอยเชิงพหุ 
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ตารางที่ 2  แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรมากกวา่ 2 ตวัแปร โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุ ดว้ยวิธี Enter 
 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการทดสอบ F R 
Square 

Standardized 
Coefficiants 

Beta 

Unstandardized 
Coefficiants 

Sig 
B Std. 

Error 
 193.971 0.595     
 (Sig 0.000)      
(Constant)    0.828 0.101 0.000* 
การสมัผสัส่ิงกระตุน้ (𝑋1)   0.201 0.148 0.029 0.000* 
การใหค้วามสนใจ (𝑋2)   0.306 0.288 0.046 0.000* 
การแปลความหมาย(𝑋3)   0.378 0.311 0.040 0.000* 
หมายเหตุ * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

     จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์พบวา่ การรับรู้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคดงัน้ี 
     ดา้นการสมัผสัส่ิงกระตุน้ พบวา่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ 0.148 แสดงว่าตวัแปรตน้และตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์ในทางทิศเดียวกนั กล่าวคือถา้กลุ่ม
ตวัอย่างมีระดบัปัจจยัการสัมผสัส่ิงกระตุน้ เพ่ิมมากข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้ระดบัการตดัสินใจซ้ือ เพ่ิมมากข้ึน 
0.148 หน่วย 
     ดา้นการให้ความสนใจพบว่ามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ 0.288 แสดงว่าตวัแปรตน้และตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์ในทางทิศเดียวกนั กล่าวคือถา้กลุ่ม
ตวัอยา่งมีระดบัปัจจยัการใหค้วามสนใจ เพ่ิมมากข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลใหร้ะดบัการตดัสินใจซ้ือ เพ่ิมมากข้ึน 0.288 หน่วย 
     ดา้นการแปลความหมายพบว่ามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
มีค่าสัมประสิทธ์ิ 0.311 แสดงว่าตวัแปรตน้และตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์ในทางทิศเดียวกนั กล่าวคือถา้กลุ่มตวัอย่าง
มีระดบัปัจจยัการใหค้วามสนใจ เพ่ิมมากข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลใหร้ะดบัการตดัสินใจซ้ือ เพ่ิมมากข้ึน 0.311 หน่วย 
     โดยตัวแปรอิสระทั้งหมดไดแ้ก่ การสัมผสัส่ิงกระตุน้ การให้ความสนใจ และการแปลความหมาย สามารถ
ร่วมกนัอธิบายตวัแปรตามไดแ้ก่ การตดัสินใจซ้ือ ไดร้้อยละ 59.5 (R Square = 0.595) 
 
ตารางที่ 3  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตวัแปรอสิระ การตดัสินใจซ้ือ 

การรับรู้ของผู้บริโภค ค่า B (Unstandardized Coefficients) 
การสมัผสัส่ิงกระตุน้ 0.148* 
การใหค้วามสนใจ 0.288* 
การแปลความหมาย 0.311* 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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     จากตารางท่ี 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้ของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ การสัมผสัส่ิง
กระตุน้ การใหค้วามสนใจ และการแปลความหมาย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานศึกษาอิสระของอลิสา  แจง้สกลุ (2559) ศึกษาเร่ืองการรับรู้การส่ือสารการตลาดท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมกาแฟคาเฟ่อเมซอน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษา
พบวา่การรับรู้การส่ือสารการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมของร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน 
     ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชยัฤทธ์ิ ทองรอด (2557) วิจยัเร่ือง การรับรู้การส่ือสารการตลาดบูรณา
การ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางของวยัรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบว่า การรับรู้
การส่ือสารการตลาดบูรณาการ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางของวยัรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
ข้ึนอยู่กบั การโฆษณา ดา้นการส่งเสริมการขาย การกิจกรรมทางการตลาด ดา้นการตลาดทางตรง และการประชาสมัพนัธ์ 
ตามล าดบั 
     ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยุพาพร ดอนงนั (2557) วิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บตัร 
Easy Pass ประชากร เขตกรุงเทพมหานคร ของกลุ่มGeneration X โดยผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ข่าวสารดา้นการ
โฆษณาและ ทศันคติในการให้บริการดา้นความถูกตอ้ง มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้บตัร Easy pass ของ
ประชากร เขตกรุงเทพมหานครกลุ่ม Generation X  
     ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานศึกษาอิสระของ อภิชา จนัทนโพธิ (2557) ศึกษาเร่ืองการรับรู้การส่ือสารการตลาด
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษา
พบวา่ การรับรู้การส่งเสริมการขายมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตกสิกรไทย 
     ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบักงานวิจยัของ ชนาธิป ผลาวรรณ์ (2556) วิจยัเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการ
ของกลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์ ท่ีร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้น
การส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อพฤติกรรมการ เลือกซ้ือสินคา้และบริการของกลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์ท่ีร้านสะดวกซ้ือใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
     จากการศึกษาพบว่าการรับรู้การส่งเสริมการขายทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการสัมผสัส่ิงกระตุน้ ดา้นการให้ความ
สนใจ และ ดา้นการแปลความหมาย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ หากผูป้ระกอบการสนใจท่ีจะเพ่ิมระดบัการ
ตดัสินใจซ้ือ ควรเพ่ิมระดบัการรับรู้ ตามล าดบัความส าคญั ดงัน้ี 
     ดา้นการแปลความหมาย ควรน าเสนอขอ้มูลของการส่งเสริมการขาย ให้ละเอียด ครบถว้นและเขา้ใจง่าย ควรมีการ
อบรมพนกังานใหเ้ขา้ใจการส่งเสริมการขายอย่างถ่องแท ้เพ่ือใหส้ามารถอธิบายกบัลูกคา้ไดค้รบ และตอบขอ้สงสยัของ
ลูกคา้ได ้ขอ้มูลในป้ายโฆษณาต่างๆ, โฆษณาทางโทรทศัน์, แอพลิเคชั่น และเว็บไซต์ ควรเป็นขอ้มูลเดียวกนั เพ่ือ
ป้องกนัการสบัสนของลูกคา้ และ น าเสนอใหลู้กคา้เขา้ใจง่ายท่ีสุด โดยท่ีไม่มองขา้มความถูกตอ้งและครบของขอ้มูล  
     ด้านการให้ความสนใจ ควรเพ่ิมความน่าสนใจของส่ือด้านต่างๆ เช่น การอบรมพนักงานให้พูดจามีความ
น่าสนใจ น ้ าเสียงน่าฟัง ส่วนป้ายโฆษณาต่างๆ, โฆษณาทางโทรทศัน์, แอพลิเคชัน่ และเวบ็ไซต์ ควรมีสีสันดึงดูด
ความสนใจ มีรูปแบบไปในทิศทางเดียวกนั เพ่ือความสอดคลอ้ง ราคาของสินคาในรายการส่งเสริมการขาย ควรมี
ความคุม้ค่าเพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกคา้ ของพรีเม่ียมตอ้งเป็นของท่ีอยูใ่นกระแส เป็นส่ิงท่ีลูกคา้อยากได ้
     การสมัผสัส่ิงกระตุน้ ควรเพ่ิมการกระตุน้ของส่ิงเร้าต่างๆ เพ่ือใหลู้กคา้รับส่ิงเร้ามากข้ึน เช่น ใหพ้นกังานแนะน า
การส่งเสริมการขายบ่อยคร้ังข้ึน เพ่ิมขนาดของป้ายโฆษณา เพ่ิมจ านวนป้ายโฆษณา ออกฉายโฆษณาทางโทรทศัน์
มากข้ึน สร้างการแจง้เตือนทางแอพลิเคชัน่ และท าโฆษณาในเวบ็ใหใ้หญ่มากข้ึน เป็นตน้ 
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การศึกษาความคดิเห็นเกีย่วกบัตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เสริมคอมพวิเตอร์  
ในมุมมองของผู้ซ้ือผ่านทางเวบ็ไซต์ 

A STUDY OF CONSUMER PERCEPTION TOWORDS BRANDING OF 
IT ACCESSORIES PURCHASES THROUGH WEBSITE 

 

พมิพ์ณดา วฒันดิษฐ์โภคิน*และกุลเชษฐ์ มงคล**1 

Phimnada  Wattanaditpokin and Kulachet Mongkol 
 

บทคดัย่อ 
 

     การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัตราสินคา้ และศึกษาความแตกต่างของความคิดเห็น
ในกลุ่มผูซ้ื้อท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั หรือมีประสบการณ์ในการซ้ือผ่านทางเวบ็ไซต์แตกต่างกนั 
กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูซ้ื้อท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย และเคยซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมคอมพิวเตอร์ผ่านทางเวบ็ไซต์มาก่อน 
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิง
พรรณนา น าเสนอเป็นค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และสถิติเชิงอนุมาน ใช้ค่าสถิติ t-test หรือ One Way ANOVA แลว้แต่กรณี ทดสอบความ
แตกต่างของตวัแปรในสมมติฐานการวิจยั ซ่ึงเม่ือพบความแตกต่างจะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ย
วิธีการของ Scheffe  
     จากผลการวิจยัพบว่า ผูซ้ื้อมีความคิดเห็นต่อปัจจยัในดา้นต่างๆเก่ียวกบัตราสินคา้อยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีผู ้
ซ้ือให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค์ของตราสินคา้ (Brand Purpose) รองลงมา คือ ดา้น
ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ (Brand Trust) และดา้นเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ (Brand Identity) ตามล าดบั ซ่ึงผูซ้ื้อท่ีมี
ลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความความคิดเห็น
เก่ียวกบัตราสินคา้แตกต่างกนั และผูซ้ื้อท่ีมีประสบการณ์ซ้ือผ่านทางเวบ็ไซต์ในดา้นความถ่ีแตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัตราสินคา้แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค ำส ำคัญ : ตราสินค้า, ผลิตภัณฑ์เสริมคอมพิวเตอร์, เวบ็ไซต์  
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Abstract 
 

     This research aimed to study the consumers’ perception towards branding of IT accessories and compared 
differences between the demographic characteristics and experiences in IT accessories consumption online. In 
particular to research methodology, 400 questionnaire of  the thai consumers who used to buy IT accessories via 
website were collected as sample size. Data were analyzed by using descriptive statistics methods such as 
frequency , percentage, mean and standard deviation, and inferential statistics method such as T-test or One-way 
ANOVA that to be concluded the difference with scheffe procedure if needed.   
     The result indicated that brand has played an important role in consumers’ buying decision in IT accessories 
via website. It was also found that Brand purpose has become the most prominent factor in consumers’ 
consideration. Whereas, Brand trust and Brand identity were the second and third respectively. The results 
showed that the difference in demographic characteristic (gender, age, education, occupation, and income) 
directly affected the different opinion towards branding, and the frequency of buying indicated the different 
opinion towards branding with the statistical significance at 0.05 level. 
 
Keyword(s) : Brand building, IT accessories, Website 
 

บทน า 

     ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยผลการส ารวจมูลค่าพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2559 พบว่า ในปี 2558 
มูลค่าพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ไทย มีมูลค่ากว่า 2.24 ลา้นลา้นบาท และคาดว่าในปี 
2559 จะเติบโตถึง 12.42% ดว้ยมูลค่ารวมสูงถึง 2.52 ลา้นลา้นบาท เพ่ือการพฒันาธุรกิจอีคอมเมิร์ซให้สามารถ
แข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ทั้งในระดบัภูมิภาคและระดบัสากล องคก์รธุรกิจตอ้งปรับตวั วางแผนการ
ด าเนินธุรกิจ หาหนทางใหม่ในการขยายตลาด ปรับสินคา้และบริการให้ตรงกบัความตอ้งการของผูซ้ื้อให้ไดม้าก
ท่ีสุด ประกอบกบัรัฐบาลไดว้างรากฐานของประเทศสู่เศรษฐกิจยคุดิจิทลั(ประเทศไทย 4.0) น าเทคโนโลยีดิจิทลัมา
เป็นกลไลส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและขบัเคล่ือนประเทศ จึงเป็นโอกาสเติบโตส าคญัของผูป้ระกอบการไทย  
สินคา้ท่ีซ้ือขายผา่นทางออนไลน์มีหลากหลายประเภท สินคา้หมวดไอทีไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบัท่ีสองรองลงมา
จากสินคา้หมวดแฟชัน่ แต่สินคา้ไอทีกลบัเป็นสินคา้ท่ีสร้างมูลค่าสูงสุดในตลาด (ETDA, 2559) สินคา้ไอทีจึงเป็น
หมวดสินคา้ท่ีน่าสนใจจากการท่ีมีโอกาสจะสร้างมูลค่าส่วนต่างก าไรไดสู้ง ซ่ึงในปัจจุบนัการแข่งขนัดา้นราคาของ
ตลาดซ้ือขายสินคา้ไอทีในช่องทางออนไลน์ค่อนขา้งรุนแรง ส่วนหน่ึงเป็นผลกระทบมาจากการท่ี Alibaba เขา้ซ้ือ
กิจการของ Lazada ซ่ึงเป็นเวบ็ไซต์ท่ีรวบรวมสินคา้จาก Suppliers  คนไทย โดยผลกระทบจากการซ้ือกิจการคร้ังน้ี 
ท าใหผู้ป้ระกอบการท่ีน าเขา้สินคา้ไอทีจากจีนมาขายไดรั้บผลกระทบอยา่งมาก เพราะผูผ้ลิตจากจีนจะมีช่องทางการ
ขายสินคา้ใหม่ท่ีสามารถขายสินคา้ถึงมือผูบ้ริโภคไดเ้ลย โดยผ่านทาง Lazada ซ่ึงจะท าให้สินคา้มีราคาขายถูกลง
ประมาณร้อยละ 20 (โพสทูเดย,์ 2559)  
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และประกอบกบัสินคา้ไอทีของคนไทยยงัไม่มีตราสินคา้ท่ีแข็งแกร่งพอท่ีจะท าใหผู้ซ้ื้อเช่ือมัน่ จึงท าใหใ้นปัจจุบนัผู ้
ซ้ือใหค้วามส าคญัเร่ืองราคาเป็นหลกั ดงันั้นหากคนไทยสามารถสร้างตราสินคา้ท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูซ้ื้อ
ไดย้อ่มส่งผลใหสิ้นคา้ของคนไทยมีความสามารถในการแข่งขนั(Competiive adventage) เพ่ิมข้ึน ทั้งในตลาดระดบั
ภูมิภาคเและตลาดโลก อีกทั้งยงัสามารถปกป้องตลาดสินคา้ออนไลน์ของไทยไวไ้ดอี้กดว้ย ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา
ความคิดเห็นเก่ียวกบัตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์เสริมคอมพิวเตอร์ (IT Accessories) ในมุมมองของผูซ้ื้อผ่านทาง
เวบ็ไซต ์เพ่ือใหเ้ขา้ใจความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูซ้ื้อ สามารถสร้างตราสินคา้ไอทีใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูซ้ื้อ อนัจะ
เป็นประโยชนก์บัผูป้ระกอบการขายผลิตภณัฑเ์สริมคอมพิวเตอร์ในการพฒันาตราสินคา้ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
     1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัตราสินค้าผลิตภณัฑ์เสริมคอมพิวเตอร์  (IT accessories) ของผูซ้ื้อผ่านทาง
เวบ็ไซต ์  
     2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับตราสินค้าของ
ผลิตภณัฑเ์สริมคอมพิวเตอร์ (IT accessories)   
     3. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของประสบการณ์ซ้ือผ่านทางเวบ็ไซต์ท่ีมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัตราสินคา้ของ
ผลิตภณัฑเ์สริมคอมพิวเตอร์ (IT accessories) 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างตราสินคา้ผลิตภณัฑเ์สริมคอมพิวเตอร์ (IT accessories) ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผู ้
ซ้ือท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนั 
     2. เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างตราสินคา้ผลิตภณัฑเ์สริมคอมพิวเตอร์ (IT accessories) ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผู ้
ซ้ือท่ีมีประสบการณ์ในการซ้ือผา่นทางเวบ็ไซตต่์างกนั 
     3. เพ่ือเป็นประโยชน์กบัผูป้ระกอบการในการปรับปรุงตราสินคา้ผลิตภณัฑ์เสริมคอมพิวเตอร์ท่ีจ าหน่ายผ่าน
ช่องทางออนไลน ์
กรอบแนวคิดในการวจิยั 
ตวัแปรต้น                                                                    ตวัแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ 
ผูซ้ื้อผลิตภณัฑเ์สริมคอมพิวเตอร์ 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้

 ประสบการณ์การซ้ือผลิตภณัฑ ์
เสริมคอมพิวเตอร์ผา่นทางเวบ็ไซต ์

- ความยาวนานของการซ้ือ 
- ความถ่ีในการซ้ือ 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัตราสินคา้ 
   - ดา้นวตัถุประสงคข์องตราสินคา้ 
     (Brand Purpose) 
   - ดา้นต าแหน่งของตราสินคา้  
     (Brand Positioning) 
   - ดา้นความแตกต่างของตราสินคา้ 
     (Brand Differentiation) 
   - ดา้นเอกลกัษณ์ของตราสินคา้  
     (Brand Identity) 
   - ดา้นความเช่ือมัน่ในตราสินคา้  
     (Brand Trust) 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 
     แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย แนวคิดเก่ียวกบัตราสินคา้ และ ทฤษฎีเก่ียวกบัการสร้าง
ตราสินคา้  ดงัน้ี 
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัตราสินค้า  
     ตราเป็นลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ประโยชน์หลกั คุณสมบติั คุณภาพ และการใชป้ระโยชน์ รวมถึงลกัษณะอ่ืนๆ
ของตรา ท่ีท าให้เกิดความแตกต่างจากตราอ่ืนๆ ซ่ึงไดรั้บการออกแบบเพ่ือให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจดา้นเหตุผล ไดแ้ก่ 
การท างานของตรา การมีสญัลกัษณ์ท่ีเพ่ิมมากข้ึน และความพึงพอใจดา้นอารมณ์ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัตรานั้น (Aaker, 1996) 
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการสร้างตราสินค้า  
     การสร้างตราสินคา้ (Branding) เป็นกระบวนการท่ีท าให้สินคา้และบริการมีพลงัจากตราสินคา้ เป็นการสร้าง
ความแตกต่างจากผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ดว้ยวิธีการตั้งช่ือตราสินคา้ และคุณลกัษณะของแบรนด ์เพ่ือระบุตวัตนของสินคา้
ใหลู้กคา้รับรู้ ทั้งเร่ืองผลิตภณัฑว์า่สามารถท าอะไรไดบ้า้ง ท าไมลูกคา้จึงตอ้งเลือกผลิตภณัฑ ์การสร้างตราสินคา้ จน
ท าให้ลูกค้ารู้จกัและคุน้เคยกบัตราสินค้าสร้างอิทธิพลต่อจิตใจ ท าให้ลูกค้ามัน่ใจและตัดสินใจซ้ือ (Kotler and 
Keller, 2009) 
     การสร้างตราสินคา้ (Building) เป็นการเร่ิมตน้การพฒันาตั้งแต่ Brand’s Purpose ว่าสินคา้นั้นเหมาะกบัใคร และแบ
รนด์จะท าอะไรให้กบัลูกคา้ บริษทัต้องใช้ Positioning และ Differentiation ในการส่ือสาร Brand’s Purpose และ เพ่ิม
ความเป็น Brand’s Identity ให้กบัตราสินคา้ และเพ่ือให้สามารถน า model น้ีไปใชส้ร้างตราสินคา้ไดจ้ริง มีความดึงดูด 
และยัง่ยืน ตราสินคา้จ าเป็นตอ้งมี Brand Trust เพ่ือให้ลูกคา้เช่ือได้ว่าแบรนด์จะส่งมอบส่ิงท่ีแบรนด์สัญญาไว ้และ 
Brand Beneficence เพ่ือใหลู้กคา้ไดเ้ห็นถึงส่ิงดีท่ีแบรนดก์ระท าต่อบุคคล และ สงัคม (Philip Kotler , 2016) 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1  6-Step Branding Conceptual Model (Philip Kotler , 2016) 

จากทฤษฎีในการสร้างตราสินคา้ท่ีหลากหลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  ทางผูวิ้จยัไดเ้ลง็เห็นแลว้ว่าโมเดล
ของ Philip Kotler น้ีมีความสมบูรณ์ ใหม่ท่ีสุด และยงัไม่มีโมเดลอ่ืนท่ีดีกว่า  จึงเลือกทฤษฎีน้ีมาอา้งอิง เพ่ือสร้าง
กรอบแนวคิดการวิจยั โดยทางผูวิ้จยัจะเน้นไปท่ี 5 ขั้นตอนแรก เพราะการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือน าไปใช้
ส าหรับการสร้างตราสินคา้ใหม่เป็นหลกั ซ่ึงขั้นตอนท่ี 6 เป็นขั้นตอนท่ีจะเร่ิมท าเม่ือตราสินคา้นั้นเร่ิมติดตลาดแลว้ 
 
วธิีการศึกษา 

     ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือดว้ยการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity Test) การทบทวน
วรรณกรรม ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ และมีการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability Test) โดยน าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด มา
หาค่า Cronbach’s Alpha Coefficient โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ไดค่้า Alpha = 0.859 ซ่ึงเป็นค่าท่ีเช่ือถือได ้
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

    ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูซ้ื้อในไทยท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมคอมพิวเตอร์ผ่านทางเวบ็ไซต์มาก่อน ซ่ึงมี
จ านวนประชากรเป็นจ านวนมากไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ผูวิ้จยัจึงใช้การก าหนดขนาดตวัอย่าง ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยใชสู้ตรการค านวณหาขนาดตวัอยา่งของ W.G.Cochran ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเท่ากบั 
400 ตวัอย่าง จากนั้นผูว้ิจยัจึงใชวิ้ธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากผูท่ี้เขา้เลือกซ้ือสินคา้ผ่านหนา้
เวบ็ไซด ์www.mthai.com ในส่วนของ Technology และ www.overclock.com และมีความเตม็ใจหรือสะดวกในการ
ท าแบบสอบถาม  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
     การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วนดงัต่อไปน้ี 
     ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัประสบการณ์ซ้ือผ่านทางเวบ็ไซต์ หากไม่เคยซ้ือจะไม่เก็บขอ้มูลต่อ แต่หากเคยซ้ือจะ
เกบ็ขอ้มูลต่อในดา้นความยาวนานของการซ้ือ และความถ่ีในการซ้ือ 
     ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อตราสินคา้ของผลิตภณัฑเ์สริมคอมพิวเตอร์ ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ Brand 
Purpose, Brand Positioning, Brand Differentiation, Brand Identity และ Brand Trust ซ่ึงค าถามในส่วนน้ีจะท าการ
เกบ็ขอ้มูลแบบ 5-Point Likert Scale 
     ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ยเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ผูวิ้จยัด าเนินการเกบ็ขอ้มูลดว้ยการติดแบบสอบถามไวท่ี้หนา้เวบ็ไซต ์www.mthai.com ในส่วนของ Technology 
และ www.overclock.com และใหผู้ต้อบแบบสอบถามตอบค าถามดว้ยตวัเองไม่มีการสมัภาษณ์ (Self-Administered 
Questionnaire) ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถเกบ็ขอ้มูลไดท้ั้งส้ินจ านวน 417 ตวัอยา่ง 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
     สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ ค่าความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Average) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายในส่วน
ของข้อมูลเก่ียวกับด้านประชากรศาสตร์ และประสบการณ์การซ้ือผ่านทางเว็บไซต์ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Analysis) ไดแ้ก่ Independent Sample t-test เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่าง 2 ตวัแปร และ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่ม ซ่ึงเม่ือพบ
ความแตกต่างจะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ Scheffe โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ทั้งน้ีเพ่ือทดสอบตามสมมติฐาน และน าเสนอผลในรูปตารางประกอบค าบรรยาย  โดยให้ค่าเฉล่ียของค่าความ
คิดเห็น 1.00 – 1.80 = ระดบันอ้ยมาก  1.81 – 2.60 = ระดบันอ้ย  2.61 – 3.40 = ระดบัปานกลาง  3.41 – 4.20 = ระดบัมาก  
4.21 – 5.00 = ระดบัมากท่ีสุด 

ผลการศึกษาและอภิปราย 
ผลวเิคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
     ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.67 มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 63.07 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.07 ท างานในบริษทัเอกชน ร้อยละ 73.38 และส่วนใหญ่
มีรายได ้20,001 - 40,000 บาท ร้อยละ 35.97 รองลงมามีรายได ้60,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 32.61 
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ผลวเิคราะห์พฤตกิรรมการซ้ือสินค้า 
     ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความยาวนานของการซ้ือสินคา้มากกว่า 1 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
37.17 และมีความถ่ีในซ้ือสินคา้ 1-5 คร้ังต่อปี ร้อยละ 79.62  
 
ผลวเิคราะห์ความคิดเห็นเกีย่วกบัตราสินค้าของผู้ซ้ือผลติภัณฑ์เสริมคอมพวิเตอร์ผ่านทางเวบ็ไซต์ 
     จากผลการวิจยัผูซ้ื้อส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัตราสินคา้อยู่ในระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.74 และ
เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นท่ีเป็นปัจจยัในการสร้างตราสินคา้ พบว่า ดา้นการก าหนดวตัถุประสงคข์องตราสินคา้ (Brand 
Purpose) ผูซ้ื้อให้ความส าคญัมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ 4.13 รองลงมา คือ ดา้นความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ 
(Brand Trust) และการสร้างเอกลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Identity) มีคะแนนเฉล่ีย 3.79 และ 3.73 ตามล าดับ ในส่วน
ปัจจัยท่ีผูซ้ื้อให้ความส าคัญน้อยท่ีสุด คือ ด้านความแตกต่างของตราสินค้า (Brand Differentiation) และ การวาง
ต าแหน่งตราสินคา้ (Brand Positioning) มีคะแนนเฉล่ีย 3.59 และ 3.47 ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Seyed 
Mohammad Alavinasab  (2558) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือมัน่ของแบรนด์ในช่องทางออนไลน์ (Studying the 
Influencing Factors on Online Brand Trust ) ท่ีไดส้ ารวจปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือมัน่ในตราสินคา้บนเวบ็ไซต ์ได้
กล่าวไวว้า่ ช่ือตราสินคา้ (Brand name) เป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งผลโดยตรงต่อความเช่ือมัน่ในตราสินคา้บนออนไลน์ และซ่ึง
จากงานวิจัยของ อุดมทรัพย์ กรรดิพณิชกูล (2553) เร่ือง การพฒันาตราสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือความส าเร็จของ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ไดก้ล่าวว่าผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการพฒันา
เวบ็ไซตอี์คอมเมิร์ช เพ่ือท าการคา้ขายสินคา้หรือบริการ ควรมุ่งเนน้การสร้างตราสินคา้ใหก้บัสินคา้ก่อนเป็นอนัดบัแรก 
เพ่ือท าใหลู้กคา้เกิดความตระหนกัรู้จกัในตวัสินคา้ก่อน ดงันั้นการสร้างตราสินคา้ใหก้บัผลิตภณัฑเ์สริมคอมพิวเตอร์จึง
มีความส าคญัเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการขายผา่นช่องทางออนไลน ์
 
ผลวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับตราสินค้าของผู้ ซ้ือผลิตภัณฑ์
เสริมคอมพวิเตอร์ผ่านทางเวบ็ไซต์  
Table 1 แสดงความแตกต่างระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์กบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตราสินคา้ 
ความคิดเห็นเก่ียวกบั

ตราสินคา้ 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้
Brand Purpose X X X เอกชน > 

ราชการ 
ธุรกิจ > ราชการ 
นกัเรียน > 
ราชการ 

60,001up >  
20,001-40,000 

60,001up >  
40,001-60,000 

Brand Positioning ชาย > หญิง X ต ่ากวา่ปริญญาตรี>
ปริญญาตรี 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี>สูง
กวา่ปริญญาตรี 

X X 

Brand 
Differentiation 

ชาย > หญิง X X เอกชน > 
ราชการ 
ธุรกิจ > ราชการ 

X 
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Table 1  (ต่อ) 
ความคิดเห็นเก่ียวกบั

ตราสินคา้ 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้
Brand Identity X 20-29ปี >  

   30-39ปี 
X X X 

Brand Trust ชาย > หญิง X X อ่ืนๆ > เอกชน 
อ่ืนๆ > ธุรกิจ 
อ่ืนๆ > นกัเรียน 

20,001-40,000 > 
40,001- 60,000 

X = ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
     จาก Table 1 พบวา่ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความความคิดเห็นเก่ียวกบัตราสินคา้ ดงัน้ี ผูซ้ื้อ
เพศชายให้ความส าคญัในดา้นการวางต าแหน่งตราสินคา้ ความแตกต่างของตราสินคา้ และความเช่ือมัน่ในตรา
สินคา้มากกว่าผูซ้ื้อเพศหญิง ผูซ้ื้อท่ีมีช่วงอายุ 20-29 ปี ใหค้วามส าคญัในดา้นเอกลกัษณ์ของตราสินคา้มากกว่าช่วง
อายุ 30-39 ปี ผูซ้ื้อท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีใหค้วามส าคญัในดา้นการวางต าแหน่งตราสินคา้มากกว่าผู ้
ซ้ือท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่า ผู ้ซ้ือท่ี มีอาชีพแตกต่างกันให้ความส าคัญท่ีแตกต่างกันในด้านการก าหนด
วตัถุประสงค์ของตราสินค้า ความแตกต่างของตราสินค้า และความเช่ือมัน่ในตราสินค้า ผูซ้ื้อท่ีมีระดบัรายได้
มากกว่า 60,000 บาทข้ึนไปให้ความส าคญัในด้านการก าหนดวตัถุประสงค์ของตราสินคา้ ส่วนผูซ้ื้อท่ีมีรายได้
ในช่วง 20,000-40,000 บาท ใหค้วามส าคญัในดา้นความเช่ือมัน่ของตราสินคา้ โดยทั้งหมดมีความแตกต่างกนัอย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จรุมาส ชัยถิรสกุล (2555) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใชพ้าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ต ไดก้ล่าวไวว้่า ผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์น็ตท่ีมีอาย ุ
อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ดา้นความถ่ีในการใช้อินเทอร์เน็ต
แตกต่างกนั และพฤติกรรมการใชพ้าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในดา้นความถ่ีมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
กบัแนวโนม้การใชพ้าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์เพ่ือซ้ือสินคา้ผา่นพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในอนาคต  
 
ผลวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างประสบการณ์การซ้ือกบัความคิดเห็นเกีย่วกบัตราสินค้าของผู้ซ้ือผลติภัณฑ์เสริม
คอมพวิเตอร์ผ่านทางเวบ็ไซต์ 

Table 2 แสดงความแตกต่างระหวา่งประสบการณ์การซ้ือกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตราสินคา้ 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัตรา
สินคา้ 

ประสบการณ์ซ้ือผา่นเวบ็ไซต ์
ความยาวนานในการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ 

Brand Purpose X มากกวา่ 10 คร้ัง > 6 – 10 คร้ัง 
Brand Positioning X X 
Brand Differentiation X มากกวา่ 10 คร้ัง > 1 – 5 คร้ัง 
Brand Identity X X 
Brand Trust X มากกวา่ 10 คร้ัง > 1 – 5 คร้ัง 

X = ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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     จาก Table 2 พบว่าประสบการณ์การซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความความคิดเห็นเก่ียวกบัตราสินคา้ของผู ้
ซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมคอมพิวเตอร์ผ่านทางเวบ็ไซต ์โดยความยาวนานของการซ้ือไม่ไดมี้ผลให้ความคิดเห็นเก่ียวกบั
ตราสินคา้แตกต่างกนั แต่ผูซ้ื้อท่ีมีความถ่ีในการซ้ือแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัตราสินคา้แตกต่างกนั โดยผู ้
ซ้ือท่ีซ้ือสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซตม์ากกว่า 10 คร้ังต่อปี ใหค้วามส าคญัในดา้นการก าหนดวตัถุประสงคข์องตราสินคา้ 
ความแตกต่างของตราสินคา้ และความเช่ือมัน่ในตราสินคา้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของวรรณี  โจนโอฬารรัตน์ (2547) ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ือง การรับรู้ตราสินคา้ของผลิตภณัฑด์า้นไอทีของผู ้
ซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวไวว้่า ตราสินค้าหรือยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ด้านไอทีโดยเฉพาะยี่ห้อจาก
ต่างประเทศเป็นท่ีจดจ าแก่กลุ่มผูซ้ื้อเป็นอยา่งดี โดยมีปัจจยัหลกั 5 ขอ้ท่ีกลุ่มเป้าหมายใหค้วามส าคญัและมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ คือ ประสิทธิภาพการท างานของเคร่ือง ราคาท่ีคุม้ค่า การบริการหลงัการขาย เทคโนโลยีท่ีล  ้าหนา้ และ
ระยะเวลาประกนัของเคร่ือง 
 
สรุปผลการศึกษา 
 
      จากการวิจยัผูซ้ื้อผลิตภณัฑเ์สริมคอมพิวเตอร์ผ่านทางเวบ็ไซดมี์ความคิดเห็นต่อปัจจยัในดา้นต่างๆเก่ียวกบัตรา
สินคา้อยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีผูซ้ื้อให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค์ของตราสินคา้ 
(Brand Purpose) รองลงมา คือ ด้านความเช่ือมัน่ในตราสินค้า (Brand Trust) และดา้นเอกลกัษณ์ของตราสินค้า 
(Brand Identity) ตามล าดบั โดยผูซ้ื้อท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายได ้มีผลท าให้ความความคิดเห็นเก่ียวกบัตราสินคา้แตกต่างกัน และผูซ้ื้อท่ีมีประสบการณ์ซ้ือผ่านทาง
เวบ็ไซตแ์ตกต่างกนั มีผลท าใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัตราสินคา้แตกต่างกนั โดยความยาวนานของการซ้ือไม่ไดมี้ผล
ให้ความคิดเห็นแตกต่างกนั แต่ผูซ้ื้อท่ีมีความถ่ีในการซ้ือแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัตราสินคา้แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงจากการวิจยัน้ีท าใหไ้ดข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
    1. ผูป้ระกอบการหนา้ใหม่ท่ีจะเขา้มาแข่งขนัในตลาดสินคา้กลุ่มผลิตภณัฑเ์สริมคอมพิวเตอร์ ควรใหค้วามส าคญั
ในการสร้างตราสินคา้ให้กบัผลิตภณัฑ์เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือก่อนการขายผ่านเวบ็ไซต์อีคอมเมิร์ซ เน่ืองจาก
ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ผูซ้ื้อท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมคอมพิวเตอร์ผ่านทางเวบ็ไซตใ์หค้วามส าคญัในระดบัมากต่อ
การมีตราสินคา้ โดยปัจจยัท่ีผูซ้ื้อให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ การก าหนดวตัถุประสงคต์ราสินคา้ (Brand Purpose) 
ในหวัขอ้สินคา้ท่ีมีตราสินคา้ท าใหรู้้สึกวา่ดูน่าเช่ือถือมากกวา่ 
     2. นอกเหนือจากการสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัผลิตภณัฑ์เสริมคอมพิวเตอร์ดว้ยการมีตราสินค้าแลว้ ส่ิงท่ี
ผูป้ระกอบการต้องให้ความส าคัญร่วมด้วยเก่ียวกับตราสินค้า คือ การท าให้ผูซ้ื้อรู้สึกหรูหรา มีระดับ (Brand 
Identity) รับรู้ได้ถึงปลอดภัยในการใช้งาน (Brand Differentiation) มีการประกันหลังการขาย (Brand Trust) 
ประกอบกบัการใหข้อ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ืออยา่งครบถว้น (Brand Positioning) เน่ืองจากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็น
วา่ปัจจยัเหล่าน้ีผูซ้ื้อกใ็หค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
     3. หากกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของผูป้ระกอบการ คือ ผูซ้ื้อในช่วงอายุ 20-29 ปี  ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการสินคา้ประเภท
ผลิตภณัฑเ์สริมคอมพิวเตอร์ตอ้งใหค้วามใส่ใจเป็นอยา่งมาก คือ การสร้างเอกลกัษณ์ใหก้บัตราสินคา้ เช่น มีการออก
สินคา้ใหม่ๆอยูเ่สมอ สะทอ้นบุคลิกภาพท่ีทนัสมยั หรูหรา มีระดบั เป็นตน้     
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     4. หากกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของผูป้ระกอบการเป็นผูซ้ื้อท่ีมีก าลงัซ้ือสูง คือ พนกังานเอกชน ผูท่ี้มีธุรกิจส่วนตวั 
หรือมีรายไดม้ากกว่า 60,000 บาทข้ึนไป ผูป้ระกอบการควรใหค้วามใส่ใจในดา้นการก าหนดวตัถุประสงคข์องตรา
สินคา้  เพราะผูซ้ื้อท่ีมีก าลงัซ้ือกลุ่มน้ีจะรู้สึกเช่ือมัน่ในสินคา้ แลว้ตดัสินใจซ้ือไดง่้าย แต่ถา้หากผูป้ระกอบการ
ตอ้งการเจาะกลุ่มผูซ้ื้อท่ีมีรายไดร้ะดบัปานกลาง (20,001– 40,000 บาท) ควรมีตราสินคา้ท่ีแสดงถึงการรับประกนั
สินคา้หลงัการขาย ซ่ึงจะท าใหผู้ซ้ื้อกลุ่มน้ีมัน่ใจและกลา้ตดัสินใจซ้ือ 
     5. หากผูป้ระกอบการตอ้งการเจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมคอมพิวเตอร์ผ่านทางเวบ็ไซตบ่์อยๆ 
ควรจะตอ้งพฒันาตราสินคา้ข้ึนมาก่อนเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัสินคา้ มีคุณสมบติัท่ีแตกต่างและโดดเด่นจาก
ยี่หอ้อ่ืน เช่น มีความปราณีตมากกวา่ ใชว้สัดุท่ีดีกวา่ มีประสิทธิภาพการท างานท่ีดีกวา่ ท าใหรู้้สึกปลอดภยัในการใช้
งานมากกว่า พร้อมทั้ งมีการรับประกันหลงัการขาย  เน่ืองจากผลจากงานวิจยัน้ีพบว่าผูซ้ื้อท่ีซ้ือสินค้าผ่านทาง
เวบ็ไซต์มากกว่า 10 คร้ังต่อปีจะให้ความส าคญัเป็นอย่างมากในดา้นการก าหนดวตัถุประสงค์ของตราสินคา้ ดา้น
การสร้างความแตกต่างของตราสินคา้ และดา้นความเช่ือมัน่ในตราสินคา้  
   และหากมีการท าวิจยัในคร้ังต่อไป ทางผูวิ้จยัแนะน าใหท้ าการศึกษาวิจยัอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยทุก 2 ปี  เน่ืองจาก
สินคา้ประเภทไอทีและอิเลค็ทรอนิกส์ มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ควรเพ่ิมการศึกษากลุ่มอาชีพใหมี้หลากหลาย
มากยิ่งข้ึน เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีพบว่าในดา้นความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ (Brand Trust) กลุ่มอาชีพอ่ืนๆ
(ไม่ไดร้ะบุ) กลบัใหค้วามส าคญัมากกว่ากลุ่มพนกังานเอกชน ผูท่ี้มีธุรกิจส่วนตวั หรือนกัเรียน/นกัศึกษา นอกจากน้ี
หากผูป้ระกอบการไดอ้อกแบบตราสินคา้ให้กบัผลิตภณัฑเ์สริมคอมพิวเตอร์ส าเร็จแลว้ ควรท าการศึกษาเร่ือง การ
ตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Equity) ภาพลกัษณ์ของตราสินค้า (Brand Image) ในมุมมองของผูซ้ื้อ รวมถึง
ภาพลกัษณ์ของสินคา้ท่ีมีต่อบุคคล/สังคม (Brand Beneficence) จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของตราสินคา้ใหอ้ยู่ได้
อยา่งย ัง่ยืน 
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การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกจิที่มีผลต่อหนีสิ้นที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ (NPL) ของ
ธนาคารทั้งหมดในประเทศไทย (จ าแนกตามประเภทธุรกจิ) 

Economic Factors affecting on non- performing Loans of bank in Thailand 
 (classified by type of business) 

พมิพ์สิริ ไชยมนัส1 และ ประสิทธ์ิ มะหะหมัด2  

Pimsiri Chaimanat and Prasit Mahamad 

บทคดัย่อ 
 
การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อหน้ีสินท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได(้NPL) (จ าแนกตามประเภทธุรกิจ) ของธนาคาร
ทั้งหมดในประเทศไทย ช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาระหว่างเดือน มกราคม 2549 ถึง ธนัวาคม 2558 รวมทั้งส้ินจ านวน 
40 ไตรมาส ดว้ยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้นวิธีการก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อหน้ีสิน
ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธุรกิจการผลิต ธุรกิจธุรกิจการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์
ธุรกิจธุรกิจกิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์และธุรกิจการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล คือ การเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออก
, ดชันีราคาผูบ้ริโภค , การอตัราการวา่งงาน และอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ โดยทดสอบท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

ค าส าคัญ: หนีสิ้นท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ , ดัชนีราคาผู้บริโภค , ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  
 

Abstract 
 

Economic Factors Affecting Non-Performing Loans (NPL) (classified by type of business) of all banks in Thailand 
The study period was from 1st quarter 2006 to 4th quarter  2015, totaling 40 quarters using multiple linear Regression 
by ordinary Least Squares: OLS. The study finds that the factors affecting non-performing loans of the 
manufacturing business , Wholesale and Retail trade, Repair of motor vehicles and Motorcycles business , Real 
estate business and Personal Consumption businesses are change in export value, Consumer Price Index,  
Unemployment rate and Minimum Loan Rate  are significant at 95% confidence. 

Keyword: Non-Performing Loans , Consumer Price Index , Economic Factors 
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1. บทน า  
     ธนาคารเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทส าคญัในการก าหนดทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศในฐานะท่ี
เป็นแหล่งเงินทุนให้การสนบัสนุนความตอ้งการเงินลงทุนของภาคเศรษฐกิจต่างๆ ส าหรับประเทศท่ีก าลงัพฒันา
อย่างประเทศไทย ธนาคารมีบทบาทในการท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางระหว่างการออมและการลงทุนของประเทศ โดย
ผ่านการท าธุรกรรมรับฝากเงิน และการใหสิ้นเช่ือแก่ภาคธุรกิจต่างๆ ตามเง่ือนไขในระยะเวลาท่ีก าหนด เพ่ือใหเ้กิด
ประโยชน์เพ่ิมข้ึนไดอี้ก ธนาคารแต่ละแห่งจึงตอ้งมีการจดัการและบริหารความสามารถในการเรียกคืนเงินตน้
พร้อมดอกเบ้ียจากการให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี ซ่ึงการน้ีย่อมจะเกิดความเส่ียงจากการท่ีลูกหน้ีไม่ช าระ หรือไม่มี
ความสามารถในการช าระหน้ี ดงันั้นทางธนาคารพาณิชยแ์ต่ละแห่งควรตอ้งมีระบบการจดัการบริหารสินเช่ือใหเ้ป็น
อย่างดี เพ่ือลดการเกิดความเส่ียงจากการท่ีลูกหน้ีไม่ช าระหน้ีคืน ลดปัญหาหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) 
ธนาคารควรให้ความเขม้งวดและรอบคอบในการปล่อยสินเช่ือ เน่ืองจากการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้อง
ธนาคาร จะท าให้ธนาคารตอ้งมีภาระในการส ารองค่าเผื่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้และจะท าให้กระทบกบัผล
ประกอบการของธนาคารได ้
     ดังนั้นผูวิ้จัยเล็งเห็นถึงความส าคัญท่ีจะศึกษาถึงตัวแปรต่างๆของทางเศรษฐกิจระดับมหภาคท่ีคาดว่าจะมี
ผลกระทบต่อปริมาณหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของธนาคารทั้งหมดในประเทศไทย เพ่ือท่ีจะไดเ้ป็น
ประโยชนใ์นการด าเนินการวางแผนการใหสิ้นเช่ือ และเป็นแนวทางในการบริหารจดัการสินเช่ือ  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     ธนาคารพาณิชย ์เป็นสถาบนัการเงินท่ีท าหนา้ท่ีระดมเงินฝากจากผูฝ้ากเงินและน าเงินไปปล่อยสินเช่ือให้แก่
ประชาชนและธุรกิจ ไดใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลสินเช่ือ มีอยู ่3 ขั้นตอน ไดแ้ก่  1. การพิจารณาสินเช่ือ ลงทุน ก่อ
ภาระผูกพนั และธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคลา้ยสินเช่ือ 2. การก ากบัดูแลคุณภาพสินเช่ือ 3.การก ากบัดูแลเม่ือสินเช่ือมี
ปัญหา 

ทฤษฎีปริมาณเงินใหกู้ ้(Loanable Fund Theory) กล่าวคือ อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นไม่ไดจ่้ายส าหรับการ
ออมแต่เป็นการจ่ายเพ่ือการให้กู ้อตัราดอกเบ้ียจะถูกก าหนดโดยท่ีอุปทานของเงินใหกู้ย้ืม มาจาก 2 แหล่ง คือ เงิน
ออมและการเพ่ิมของปริมาณเงิน  

ทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคล่อง (Liquidity Preference Theory) กล่าวคือ ความตอ้งการถือเงินนั้นได้
แบ่งความตอ้งการถือเงินออกเป็น 3 ประเภท  ไดแ้ก่ 

1. ความตอ้งการถือเงินเพ่ือจบัจ่ายใชส้อย  2. ความตอ้งการถือเงินเพ่ือส ารองในยามฉุกเฉิน 3.ความตอ้งการ
เงินเพ่ือเกง็ก าไร  

วิมพวิ์ภา  ทองรุ่งเกียรติ (2554) ไดศึ้กษาหาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัพ้ืนฐานเศรษฐกิจระดบัมหภาคกบั
ปัญหาหน้ีสะสมในระบบเศรษฐกิจไทย พบว่า ในระยะสั้นพบว่ามีปัจจยัท่ีสามารถอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงท่ีท า
ใหเ้กิดข้ึนกบัปริมาณหน้ีเสียในช่วงปัจจุบนั ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของมูลค่าหน้ีเสียในอดีตและความผนัผวนของ
อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ แต่ในระยะยาวพบว่าปัจจยัผลิตภณัฑม์วลรวมท่ีแทจ้ริงและอตัราดอกเบ้ียเงินกูมี้ความสัมพนัธ์
ตรงกนัขา้มกบัปัจจยัหน้ีเสียสะสม ตามงานวิจยัช้ินน้ีท่ีไดศึ้กษามา แนวโนม้การเปล่ียนแปลงในปริมาณหน้ีเสียใน
อนาคต คือ ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้เพราะวา่เป็นตน้ทุนทางการเงินท่ีท าใหเ้กิดการก่อสินเช่ือ 
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Ahlem Selma Meddai  and  Fathi Jouini (2013 :  852-860) ได้ศึกษาปัจจัย เศรษฐศาตร์จุลภาคและ
เศรษฐศาสตร์มหภาคของหน้ีสินท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้พบว่าปัญหาของการกู ้มีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบกบัการ
เจริญเติบโตของ GDP , ความสามารถในการท าก าไรของสินทรัพยข์องธนาคาร มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกกบั
อตัราการวา่งงาน , การสูญเสียเงินใหกู้ย้ืมเงินส ารองต่อสินเช่ือรวมแลละอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

Muhammad Farhan, Ammara Sattar, Abrar Hussain Chaudhry and  Fareeha Khalil  (2012)ไดศึ้กษาปัจจยั
ทางเศรษฐกิจของหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต่้อการรับรู้ธนาคารปากีสถาน พบว่า อตัราดอกเบ้ียวิกฤตพลงังาน, การ
ว่างงานและเงินเฟ้อเจริญเติบโตของ GDP และอตัราแลกเปล่ียน ผลการศึกษาพบว่า อตัราดอกเบ้ียวิกฤตพลงังาน, 
การวา่งงาน เงินเฟ้อและอตัราแลกเปล่ียนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญักบัหน้ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องภาค
ธนาคารของปากีสถาน ในขณะท่ีมีการเติบโตของ GDP ความสัมพนัธ์เชิงลบอย่างมีนยัส าคญักบัหน้ีไม่ก่อให้เกิด
รายไดข้องภาคธนาคารปากีสถาน  

ปัทมา คูทอง (2558) ได้ศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารออมสิน: 
กรณีศีกษาธนาคารออมสินเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้
ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของลูกหน้ี ระยะเวลา
การผ่อนช าระท่ีเหลือ สัดส่วนเงินผ่อนช าระต่อรายได ้รายจ่ายของลูกหน้ีต่อเดือน สัดส่วนภาระหน้ีสินท่ีเหลือต่อ
วงเงินกู ้สัดส่วนเงินผ่อนช าระต่อรายได ้รายจ่ายของลูกหน้ีต่อเดือน สัดส่วนภาระหน้ีสินท่ีเหลือต่อวงเงินกู ้ส่วนวง
เงินกูไ้ม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้และหากลูกหน้ีมีอายุเพ่ิมข้ึน 1 ปี จะท าใหโ้อกาสท่ีจะ
เกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดล้ดลงร้อยละ 42.3 

ทศพล อภยัทาน ,ดวงดาว มหากิจศิริ และกฤษฎเ์ลิศ สัมพนัธารักษ ์(2559) จากบทความวิชาการไดศึ้กษา
เร่ืองสินเช่ือท่ีเป็น อุปสรรคในภาคส่งออกท่ีมองไม่เห็น โดยผูศึ้กษานั้นไดท้ าการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งสินเช่ือ
ท่ีผูส่้งออกไดรั้บและมูลค่าการส่งออกพบว่า การขยายตวัของสินเช่ือของผูส่้งออกแต่ละรายนั้นเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การขยายตวัของมูลค่าการส่งออกอย่างมีนยัส าคญั และสินเช่ือมีผลต่อการขยายตวัในเชิงมูลค่าและการเพ่ิมสินคา้
ใหม่และการเปิดตลาดใหม่ของผูส่้งออกเดิมและยงัเพ่ิมโอกาสใหผู้ป้ระกอบการรายใหม่ท่ีจะเขา้มาในตลาดส่งออก 

 

3. วธิีการศึกษา 
การวิจยัคร้ังน้ีไดท้ าการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อหน้ีสินท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได(้NPL) ของธนาคาร

ทั้งหมดในประเทศไทย (จ าแนกตามประเภทธุรกิจ) โดยไดร้วบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data)  เป็นอนุกรม
เวลา (Time Series data) รายไตรมาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 40 ไตรมาส โดยใชว้ิธีการ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสมัพนัธ์(Regression and Correlation Analysis) และการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(Multiple regression Analysis) วิธีการสร้าง
สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) โดยจะใช้วิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: 
OLS) ในการวิเคราะห์มีทั้งใช้ขอ้มูลเชิงสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอนุมาน เพ่ือทดสอบ
สมมุติฐาน ขั้ นตอนการทดสอบสมมุติฐานเร่ิมจากการทดสอบวัดค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pairwise 
Correlations) เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหา Multicollinearity และท าการทดสอบ Heteroscedasticity เพ่ือหาปัญหา
ความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน  ถา้หากเกิดปัญหาความไม่คงท่ีของค่าความแปรปรวนนั้น จะท าการ
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ทดสอบทดสอบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างค่าความคลาดเคล่ือน  Autocorrelation และจะใชก้ารทดสอบ 
Newey - West เพ่ือช่วยแกปั้ญหา  Autocorrelation 

แบบจ าลอง ปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อหน้ีสินท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) ของธนาคารทั้งหมดในประเทศไทย 
ของธุรกิจการผลิต ธุรกิจการขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ธุรกิจกิจกรรม
อสงัหาริมทรัพย ์และธุรกิจอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล โดยมีสมการ 4 สมการดงัน้ี 
NPLธุรกิจการผลิต = a0 + b1GDP + b2C + b3X + b4CPI + b5Unem + b6MLR + e 
 
NPLธุรกิจการขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์= a0 + b1GDP + b2C + b3X + b4CPI + b5Unem + b6MLR + e 
 
NPLธุรกิจกิจกรรมอสงัหาริมทรัพย ์= = a0 + b1GDP + b2C + b3X + b4CPI + b5Unem + b6MLR + e 
 
NPLธุรกิจการอปุโภคบริโภคส่วนบุคคล = a0 + b1GDP + b2C + b3X + b4CPI + b5Unem + b6MLR + e 
 
โดยท่ี 

a   คือ  ค่าคงท่ี 
b   คือ  ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 
GDP  คือ  การเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 
C คือ   การเปล่ียนแปลงรายจ่ายเพ่ือการบริโภค 

(Consumption  Expenditure) 
X  คือ  การเปล่ียนแปลงของมูลค่าการส่งออก (Export) 
CPI  คือ  ดชันีราคาผูบ้ริโภค 
Unem  คือ   อตัราการวา่งงาน 
MLR  คือ  อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้
e   คือ  ค่าคลาดเคล่ือน 
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กรอบแนวคดิ 
ตวัแปรอสิระ (Independent Variable)                                                    ตัวแปรตาม (dependent variable) 
 
  
 
 
 
                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 

4. ผลการศึกษา 
จากการศึกษาความสัมพนัธ์การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของธนาคาร
ทั้งหมดในประเทศไทย (จ าแนกตามประเภทธุรกิจ) สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 ผลการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของธนาคารทั้งหมดในประเทศไทย 
ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์ธุรกิจกิจกกรรมอสังหาริมทรัพย ์
และธุรกิจการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 
NPLธุรกิจการผลิต  = 166.0821 + 0.404758C - 0.129830X -1.079448CPI* - 5.337205UNEM*      
                     (7.559635)   (1.762440)   (-2.008448)   (-5.461740)    (-2.568393) 

-2.693361MLR* 
                     (-2.213181) 
F-statistic  = 10.28874 
Prob (F-statistic) = 0.000005   
Adjusted R-squared = 0.543559 
N   =  40 
ค่าในวงเลบ็คือ T-Statistic ของสมัประสิทธ์ิตวัแปรอิสระ 
* แสดงนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัส าคญั 95% 

หน้ีสินท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) ของ
ธนาคารทั้งหมดในประเทศไทยธุรกิจ
การผลิต  
 
 

 

 

หน้ีสินท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ (NPL)ของ
ธนาคารทั้งหมดในประเทศไทยของ
ธุรกิจการขายส่งและการขายปลีกการ
ซ่อมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์

หน้ีสินท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) ของ
ธนาคารทั้งหมดในประเทศไทยของ
ธุรกิจกิจกรรมอสงัหาริมทรัพย ์

1.ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 
2.การเปล่ียนแปลงรายจ่ายเพ่ือการบริโภค 
(Consumption Expenditures: C) 
3.การเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออก (Export) 
4.ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index: CPI) 
5.อตัราการวา่งงาน (Unemployment rate) 
6.อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(Minimum Loan Rate: MLR) 
 

1.การเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
(GDP) 
2.การเปล่ียนแปลงรายจ่ายเพ่ือการบริโภค 
(Consumption Expenditures: C) 
3.การเปล่ียนแปลงการส่งออก (Export) 
4.ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index: CPI) 
5.อตัราการวา่งงาน (Unemployment rate) 
6.อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(Minimum Loan Rate: MLR) 
 

หน้ีสินท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้)NPL) ของ
ธนาคารทั้งหมดในประเทศไทยของธุรกิจ
การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 
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NPLธุรกิจการผลิต พบว่าค่า F-statistic อยู่ท่ี 10.28874 ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (Prob. F-Statistic = 
0.000005) หมายถึง ปฏิเสธสมมุติฐาน H0  คือตวัแปรอิสระไม่ส่งผลกระทบต่อหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้และ
ยอมรับสมุมติฐาน H1 คือ ตวัแปรอิสระอย่างนอ้ย 1 ตวัส่งผลกระทบต่อหน้ีสินท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้โดยมีตวัแปร
ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) อตัราการว่างงาน(Unemployment Rate) และอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(Minimum Lending Rate 
:MLR) มีผลต่อหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ธุรกิจการผลิต ในทิศทางตรงกันขา้ม ตวัแปรอิสระในแบบจ าลอง
สามารถอธิบายความเคล่ือนไหวของหน้ีสินท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดธุ้รกิจการผลิตไดร้้อยละ 60.20 โดยพิจารณาจากค่า 
R-squared ส่วนท่ีเหลือเป็นการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัอ่ืน ๆ ร้อยละ 39.80 

NPLธุรกิจการขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต์ = -33.19527 - 0.159701C + 0.067511X +  0.370309CPI  
                                                       (-1.802925)  (-0.818217)   (1.858071)   (2.031347)    
                                                      + 0.370309Unem* + 1.112236MLR 
                                                         (2.950336)            (1.804120) 
F-statistic  = 3.534917 
Prob (F-statistic) = 0.011122  
Adjusted R-squared = 0.245277  
N   =  40 
ค่าในวงเลบ็คือ T-Statistic ของสมัประสิทธ์ิตวัแปรอิสระ 

NPL ธุรกิจการขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ พบว่าค่า F-statistic อยู่ท่ี 
3.534917 ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (Prob. F-Statistic = 0.011122) หมายถึง ปฏิเสธสมมุติฐาน H0  คือตวัแปร
อิสระไม่ส่งผลกระทบต่อหน้ีสินท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ยอมรับสมุมติฐาน H1 คือ ตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัส่งผล
กระทบต่อหน้ีสินท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ระดบันยัส าคญั 95% โดยมีตวัแปรอตัราการว่างงาน (Unemployment Rate) 
ท่ีมีผลต่อหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ในทิศทางเดียวกนั ตวัแปรอิสระนั้นสามารถอธิบายความเคล่ือนไหวของ
หน้ีสินท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดธุ้รกิจการขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์ไดร้้อยละ  34.20 
โดยพิจารณาจากค่า R-squared ส่วนท่ีเหลือเป็นการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัอ่ืน ๆ ร้อยละ 65.80  
NPLธุรกิจกิจกรรมอสงัหาริมทรัพย ์ = 48.997 + 0.070967C - 0.020474X - 0.353299CPI* - 0.3066540UNEM  
                              (8.698003)  (1.308680)  (-1.392906)   (-6.462182)       (0.4909)                         
        - 0.388718MLR    
          (-0.388718) 
F-statistic  = 0.831207 
Prob (F-statistic) = 0.000000  
Adjusted R-squared = 0.806385 
N   =  40 
ค่าในวงเล็บคือ T-Statistic ของสัมประสิทธ์ิตวัแปรอิสระ 
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NPLธุรกิจกิจกรรมอสังหาริมทรัพย  ์ พบว่าค่า F-statistic อยู่ท่ี 0.831207 ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
(Prob. F-Statistic =  0.000000) หมายถึง ปฏิเสธสมมุติฐาน H0  คือตวัแปรอิสระไม่ส่งผลกระทบต่อหน้ีสินท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดรายได ้และยอมรับสมุมติฐาน H1 คือ ตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวั ส่งผลกระทบต่อหน้ีสินท่ีไม่ก่อใหเ้กิด
รายได ้ระดบันัยส าคญั 95% โดยมีตวัแปร  ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI)  มีผลต่อหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดธุ้รกิจ
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ ในทิศทางตรงกนัขา้ม ตวัแปรอิสระในแบบจ าลองสามารถอธิบายความเคล่ือนไหวของ
หน้ีสินท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดธุ้รกิจธุรกิจกิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ ไดร้้อยละ 83.12 โดยพิจารณาจากค่า R-squared 
ส่วนท่ีเหลือเป็นการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัอ่ืน ๆ ร้อยละ 16.88 

NPLธุรกิจอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล = -163.7230 - 0.295090C + 3.098386X* + 9.871808CPI* + 2.180265UNEM* 
                                  (-8.697853)    (-1.245813)  (3.098386)    (9.871808)      (2.180265) 
                                 +1.296836MLR 
                                 (1.533985) 
F-statistic  = 58.19396 
Prob (F-statistic)  = 0.000000 
Adjusted R-squared = 0.879989 
N   =  40 
ค่าในวงเลบ็คือ T-Statistic ของสมัประสิทธ์ิตวัแปรอิสระ 

NPLธุรกิจอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล  พบว่าค่า F-statistic อยู่ท่ี 58.19396 ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
(Prob. F-Statistic = 0.000000) หมายถึง ปฏิเสธสมมุติฐาน H0  คือตวัแปรอิสระไม่ส่งผลกระทบต่อหน้ีสินท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดรายได ้และยอมรับสมุมติฐาน H1 คือ ตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวั ส่งผลกระทบต่อหน้ีสินท่ีไม่ก่อใหเ้กิด
รายได ้อย่างมีระดบันยัส าคญั 95% โดยมีตวัแปรการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออก , ดชันีราคาผูบ้รโิภค และ
อตัราการว่างงาน  
ในทิศทางเดียวกนั ตวัแปรอิสระในแบบจ าลองสามารถอธิบายความเคล่ือนไหวของหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้
ธุรกิจอุปโภคบริโภคไดร้้อยละ   89.53 โดยพิจารณาจากค่า R-squared ส่วนท่ีเหลือเป็นการเปล่ียนแปลงจากปัจจยั
อ่ืน ๆ ร้อยละ 10.47 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ (NPL) ของธนาคาร
ทั้งหมดในประเทศไทย (จ าแนกตามประเภทธุรกิจ) สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

หนีสิ้นที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้(NPL)ของธนาคารทั้งหมดธุรกจิการผลติ 

ธุรกิจการผลิตนั้นเป็นธุรกิจท่ีเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีต้นทุนในการท าด าเนินงานสูง ปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบในสภาวะเศรษฐกิจในขณะน้ี  ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) อตัราการว่างงาน(Unemployment Rate)  
หรืออตัราเงินเฟ้อ การท่ีมีอตัราเงินเฟ้อสูงท าให้อตัราค่าจ่างแรงงานสูงมากข้ึนท าให้ราคาสินคา้ของจะมีราคาสูง
ตามมา ถา้อตัราแรงงานมีการเพ่ิมมากข้ึนเร่ืองๆจะส่งผลต่อตน้ทุนในการผลิต ท าใหกิ้จการมีผลก าไรท่ีลดลงหรือ
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อาจจะไปกู้จากสถาบันการเงินมาเป็นทุนของกิจการมากข้ึน จึงท าให้ก่อการเกิดหน้ีสิน อัตราการว่างงาน
(Unemployment Rate) ตรงกบัทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคล่อง (Liquidity Preference Theory) กล่าวคือ  ส าหรับ
ปริมาณเงิน (Money Supply) นั้นในขณะใดขณะหน่ึงในระบบเศรษฐกิจมีการคงท่ีโดยปริมาณเงินนั้นซ่ึงประกอบ
ไปดว้ย เงินฝากเผื่อเรียก ธนบตัร ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียนั้นจะถูกก าหนดโดยความตอ้งการถือเงินและปริมาณเงิน อตัรา
ดอกเบ้ียเงินกู ้ (MLR) ตรงกบังานวิจยัของคุณวิมพ์วิภา  ทองรุ่งเกียรติ (2554) ท่ีกล่าวว่า ความผนัผวนของอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกู ้เพราะวา่เป็น ตน้ทุนทางการเงินของการก่อใหสิ้นเช่ือ 

หนีสิ้นที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้(NPL)ของธนาคารทั้งหมดธุรกิจธุรกิจการขายส่งและการขายปลกีการซ่อมยา
ยนต์และจกัรยานยนต์ 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบคือ อตัราการว่างงาน(Unemployment rate) เน่ืองดว้ยสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัซบ
เซาท าให ้ธุรกิจการขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยายนตแ์ละจกัรยานยนต ์มีผลกระทบธุรกิจขายส่งและขายปลีก
เป็นตวัช่วยท่ีเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างข้ึน ถา้อตัราการว่างงานมากก็จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ
ไม่เติบโต ประชาชนเป็นหน้ีสินตอ้งไปกูย้ืมเงินมาใชจ่้ายท าให้เกิดหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต้ามาในอนาคต 
อตัราการวา่งงาน(Unemployment Rate)  ไดมี้ความสมัพนัธ์กบัหน้ีสินท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายธุรกิจกิจการขายส่งและการ
ขายปลีกการซ่อมยายนตแ์ละจกัรยานยนต ์อย่างมีนยัส าคญัในทิศทางเดียวกนัซ่ึงตรงกบังานวิจยัของ Muhammad 
Farhan, Ammara Sattar, Abrar Hussain Chaudhry and  Fareeha Khalil  (2012) ท่ีได้ได้ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ของหน้ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดต่้อการรับรู้ธนาคารปากีสถาน 

หนีสิ้นที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้(NPL)ของธนาคารทั้งหมดธุรกจิธุรกจิกจิกรรมอสังหาริมทรัพย์  
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบคือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซ่ึงตรงกบัแนวคิดแนวคิดเก่ียวกบัอุปทานของเครดิตใหม่ 

กล่าวคือ อุปทานของเครดิตใหม่ เป็นความตอ้งการให้เครดิตแก่ผูท่ี้ตอ้งการรายใหม่โดยมีตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อ
อุปทานเครดิตใหม่ดงัน้ีไดแ้ก่ ระดบัราคาสินคา้ (P) รายไดท่ี้แทจ้ริง (Y) อตัราดอกเบ้ีย (i) ตน้ทุนของการออกหุน้ทุน 
(e) อตัราเงินเฟ้อท่ีคาดคะเน (Pe) รวมถึงนโยบายการเงิน (M) ซ่ึงอตัราภาวะเงินเฟ้อท่ีคาดคะเน (The expected Rate 
of Inflation -Pe) อาทิเช่น การคาดคะเนว่าอตัราเงินเฟ้อสูงข้ึน อุปทานของเครดิตใหม่จะลดลง ถา้มีอตัราเงินเฟ้อท่ี
สูงข้ึนราคาของบา้น ท่ีดิน จะเพ่ิมข้ึนตามซ่ึงเป็นผลดีแก่ผูล้งทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ถา้เศรษฐกิจมีแนวโนม้ดีเติบโต
ข้ึน ก็จะช่วยส่งเสริมให้ตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึนตามมา ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ไดมี้
ความสัมพนัธ์กบัหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ธุรกิจกิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงตรงกบังานวิจยัของ Muhammad 
Farhan, Ammara Sattar, Abrar Hussain Chaudhry and  Fareeha Khalil  (2012) ท่ีได้ได้ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ของหน้ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดต่้อการรับรู้ธนาคารปากีสถาน 

หนีสิ้นที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้(NPL)ของธนาคารทั้งหมดธุรกจิธุรกจิอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบ ไดแ้ก่ อตัราการเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออก (Export) ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) และ

อตัราการว่างงาน(Unemployment Rate)  ตรงกบัคุณลนิดา แววรววีงศ ์(2557) ท่ีกล่าวว่า หากภาครัฐใชก้ารส่งออก
การลงทุนทางตรงและการลงทุนทางออ้มจากต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือ ในการกระตุน้เศรษฐกิจใหเ้ติบโตควบคู่ไป
กบัการกระจายรายไดท่ี้ดีข้ึนแลว้ภาครัฐควรก าหนดนโยบาย สนบัสนุนการผลิตในภาคเกษตรกรรมเพ่ือมุ่งเนน้การ
ส่งออกเพราะเป็นหัวใจส าคญั เพราะเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีงานท าเพ่ิมมากข้ึน สร้างรายไดเ้ป็นของ
ตัวเองส่วนอตัราการว่างงานและอตัราเงินเฟ้อตรงกัยงานวิจัยของ Muhammad Farhan, Ammara Sattar, Abrar 
Hussain Chaudhry and  Fareeha Khalil  (2012)  
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ข้อเสนอแนะ   

จากการศึกษาคร้ังน้ีจะเห็นไดว้่า ธุรกิจทั้ง 4 ประเภท มีปัจจยัท่ีส่งผลท่ีแตกต่างกนัออกไปธนาคารควรมีมาตราการ
กวดขนัในการปล่อยสินเช่ือ และควรดูองคป์ระกอบต่างๆจากผูข้อกูเ้พ่ือเขม้งวดในการปล่อยกูเ้พ่ือป้องกนัการเกิด
หน้ีสินท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดซ่ึ้งเป็นหน้ีท่ีส่งผลต่อการประกอบกิจการของธนาคาร การท่ีเศรษฐกิจไม่ดีอาจจะส่งผล
กระทบต่อหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายไดม้ากข้ึนได ้การว่างานมีผลต่อการช าระหน้ีของประชาชนถา้มีอตัราการว่างงาน
มากกการผิดนดัช าระหน้ีก็จะตามมาการศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะใชปั้จจยัเศรษฐกิจระดบัจุลภาคมาพิจารณาในการ
ส่งผลต่อหน้ิสินท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดด้ว้ย ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาประเภทธุรกิจของหน้ีสินท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดเ้พียง 
4 ธุรกิจการศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะศึกษามากกวา่ 4 ธุรกิจ 
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การศึกษาระดบัความยดึมั่นผูกพนัในงาน 
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สังกดัส านักงานเขตร้อยเอด็ 

The study of the level work engagement of the Staffs of the  
Krung Thai Bank Public Company Limited in Roi-Et Area Regional Office. 

พษิณุ จันทะสิน1 และ ทพิย์วรรณา งามศักดิ์2 
Phissanu Chanthasin and Tipvanna Ngarmsak 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวดัระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย ส านักงานเขต
ร้อยเอด็ วิธีการศึกษาใชแ้บบสอบถามของ Utrecht Work Engagement Scale 9 ขอ้ใชพ้นกังานทั้งหมด จ านวน 195 
คน ผลการศึกษาพบว่าพนกังานทั้งหมดมีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานทั้งทางดา้นความขยนัขนัแข็งในการ
ท างาน การอุทิศตนให้กับงานและความหมกมุ่นกบังานในระดับบ่อย พนักงานท่ีมีอายุงาน และต าแหน่งงาน 
แตกต่างกนัมีระดบัถึงความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานต่างกัน พนักงานกลุ่มท่ีมีอายุงานตั้งแต่ 21 ปีข้ึนไปมีระดบั
ความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานมากกว่าพนกังานกลุ่มท่ีมีอายุงานไม่เกิน 10 ปี และพนกังานกลุ่มท่ีมีอายุงาน 11-20 ปี 
พนักงานท่ีมีต าแหน่งผูจ้ดัการสาขา และพนักงานเขต มีระดับความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานสูงกว่าพนักงานใน
ต าแหน่งอ่ืน ผลการศึกษาใชส้ าหรับเป็นแนวทางการเสริมสร้างความยึดมัน่ผกูพนัในงานของพนกังานต่อไป 

ค าส าคัญ: ความยึดมัน่ผูกพันในงาน, พนักงานธนาคาร, ความขยันขันแขง็, ความอุทิศตน, ความหมกมุ่นกับงาน 
 

Abstract 
This research aimed to measure the level of work engagement of the Staffs of the Krung Thai Bank Public 
Company Limited in Roi-Et Area Regional Office. Utrecht Work Engagement questionnaire with short nine-item 
version were used with all the staff. Results found that all staffs have a level of the feeling at work in vigor, 
dedication and absorption at often. The different of the work duration and job position of the staffs were effecting 
the feeling at work. Groups of staffs of work duration of 21 years and more than 21 years were better level of the 
feeling at work than other two groups of staffs of under 10 years and those staffs 11-20 years respectively. 
Groups of manager together with regional staffs had better level of the feeling at work than a group of other staffs 
within the bank. These results will be used in approaching to strengthening the work engagement.  
 
Keywords: Work Engagement, Bank Staffs, Vigor, Dedication, Absorption 
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัสถาบนัทางการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชยภ์ายในประเทศไทยเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความส าคญัต่อการ
ด าเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงธุรกิจการธนาคารนั้น ทุกวนัน้ีเกิดความรุนแรงทางการแข่งขนักนัสูงมาก จึงเป็นสาเหตุ
ท่ีท าใหธ้นาคารพาณิชยห์ลายแห่งพยายามคิดหาวิธีมาแข่งขนักบัคู่แข่ง ทั้งหมดกเ็พ่ือท่ีจะกา้วข้ึนสู่ความเป็นผูน้ าใน
วงการธุรกิจธนาคาร 
     จากการท่ีธนาคารฯไดห้นัมาใชก้ลยุทธ์การเพ่ิมรายไดห้ลากหลายรูปแบบตามการเปล่ียนแปลงขององคก์ร และ
สถานการณ์ในปัจจุบนัแลว้นั้น ถือไดว้า่เป็นสาเหตุท่ีท าให้มีลกัษณะงานท่ีแตกต่างไปจากเดิม และมีเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
ซ่ึงเป็นปัญหาในการท างานจนท าให้ให้พนักงานเร่ิมมีความรู้สึกอึดอดั กดดนั เหน็ดเหน่ือยกับงาน เกิดอาการ
ต่อตา้นภายในจิตใจ ดงันั้นจากภาระงานท่ีเพ่ิมมากยิ่งข้ึนตามการเปล่ียนแปลงของลกัษณะงาน จึงสรุปไดว้่าเป็น
ปัญหาขององค์กรท่ีท าให้ตวัพนักงาน ไม่อยากท่ีจะท างาน หรือท างานแบบไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีความทุ่มเท
ให้กบังาน ซ่ึงก็คือความยึดมัน่ผูกพนัในงานนัน่เอง ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมองว่าน่าจะเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอย่างยิ่งในการ
ท างานและองค์กรควรท่ีจะให้ความส าคญัเป็นพิเศษ เพราะถา้หากสามารถท าให้พนกังานมีความยึดมัน่ผูกพนัใน
งานแลว้นั้น ตวัพนกังานเองก็จะดึงเอาความรู้ ความสามารถ หรือศกัยภาพท่ีมีอยูอ่อกมาใชใ้นการท างานไดม้ากกว่า
พนักงานท่ีไม่มีความยึดมัน่ผูกพันในงาน (Burke et al., 2009)  หรือถา้มองให้ลึกไปกว่านั้น บุคลากรท่ีองค์กร
จะตอ้งสูญเสียไปนั้นอาจจะไปอยู่กบัองคก์รท่ีเป็นคู่แข่งทางธุรกิจของธนาคารเอง ซ่ึงมีโอกาสท่ีขอ้มูลอนัส าคญัและ
เป็นความลบัของธนาคารอาจร่ัวไหลหรือถูกเปิดเผยให้กบัคู่แข่งไดอี้กดว้ย ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของ
องค์กรในทางท่ีไม่ดี โดยเฉพาะในยุคปัจจุบนัท่ีสถาบนัการเงินมีการแข่งขนัท่ีสูงมากยิ่งข้ึน มีการเปล่ียนแปลงตาม
ยุคสมยัอยู่ตลอดเวลา ดงันั้นแลว้นอกจากจะค านึงถึงผลประกอบการของธนาคารแลว้ ยงัจะตอ้งค านึง และให้
ความส าคญัถึงความยึดมัน่ผกูพนัในงานของตวัพนกังานใหม้ากข้ึนอีกดว้ย  
     ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าใหผู้ศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองของความยึดมัน่ผูกพนัในงาน ของ
พนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านกังานเขตร้อยเอด็ วา่จะมีระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงานอยูใ่น
ระดบัเกณฑใ์ด มีความแตกต่างกนัอยา่งไรในแต่ละขอ้ 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
     1. เพ่ือศึกษาระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สังกดัส านกังานเขต
ร้อยเอด็    
     2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
สงักดัส านกังานเขตร้อยเอด็ ท่ีมีอายงุาน และลกัษณะต าแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนั 
 
สมมติฐานการศึกษา 
     สมมติฐานขอ้ท่ี 1 อายงุานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงานท่ีแตกต่างกนั 
     สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ลกัษณะของต าแหน่งงานในปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงานท่ี
แตกต่างกนั 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ความหมายของความยดึมั่นผูกพนัในงาน  
     Schaufeli and Bakker (2010) ไดใ้ห้ความหมายว่า ความยึดมัน่ผูกพนัในงานเป็นสภาวะทางจิตใจดา้นอารมณ์
และความคิดในเชิงบวกท่ีมีต่องาน โดยไม่ได้เกิดข้ึนเฉพาะกับวตัถุ สถานการณ์  ตัวบุคคล หรือพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหน่ึง บุคคลท่ีมีความยึดมัน่ผูกพนัในงานจะมีความขยนัขันแข็งในการท างาน มีความทุ่มเท มีความ
ภาคภูมิใจ มีสมาธิจดจ่ออยูก่บัการท างาน มีความกระตือรือร้นอยูเ่สมอ และมองวา่งานเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั 
     จากความหมายขา้งตน้ผูศึ้กษาสรุปวา่ ความยึดมัน่ผกูพนัในงาน หมายถึง การท่ีตวับุคคลนั้นมีความรู้สึกเตม็เป่ียม
ไปดว้ยพลงัในการท างานอยากท่ีจะท างานอยู่ตลอดเวลา กระตือรือร้น ภูมิใจในงานท่ีท า มุ่งมัน่ แน่วแน่ จิตใจ
หมกมุ่นอยูก่บังาน มีความสุขทุกคร้ังท่ีไดท้ างานจนลืมเวลาและรักในงานทีท า 
 
2.2 องค์ประกอบของความยดึมัน่ผูกพนัในงาน 
     Schaufeli and Bakker (2010) ได้กล่าวถึงความยึดมั่นผูกพันในงานไวว้่า เป็นสภาวะทางบวกของอารมณ์ 
ความคิด และจิตใจท่ีมีให้กบังาน ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามสภาวะแวดลอ้ม สถานการณ์ พฤติกรรมของตวั
บุคคล หรือระยะเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงตวับุคคลท่ีถือว่ามีความยึดมัน่ผูกพนัในงานจะมีองคป์ระกอบอยู่ 3 ดา้น 
คือ 
     ดา้นความขยนัขนัแข็ง (Vigor) หมายถึง การท่ีตวับุคคลท่ีมีพลงังานท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยพลงั มีความเต็มใจท่ีจะ
พยายามท างานนั้นอยา่งเตม็ท่ี และดึงเอาศกัยภาพท่ีมีอยูภ่ายในตวัออกมาใชอ้ยา่งเตม็ท่ีเช่นกนั 
     ดา้นความทุ่มเท (Dedication) หมายถึง การท่ีตวับุคคลอุทิศตนใหก้บัการท างาน มีความตั้งใจท่ีจะท างาน มีความ
มุ่งมัน่อยา่งแรงกลา้กระตือรือร้นในงานท่ีท า และเสมือนวา่มีงานเป็นแรงบนัดาลใจ 
     ดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังาน (Absorption) หมายถึง การท่ีตวับุคคลมีความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหน่ึง
กบังาน มีจิตใจท่ีจดจ่ออยูก่บังาน มีสมาธิต่องานท่ีก าลงัท า หมกมุ่นอยูก่บังานจนลืมเวลา 
 
2.3 การวดัความยดึมัน่ผูกพนัในงาน 
     ในช่วงตน้ๆไดมี้การศึกษาและเสนอไวว้่า ความผูกพนัในงานเป็นสภาวะทางจิตใจท่ีตรงขา้มกนักบัความเบ่ือ
หน่าย เม่ือยลา้ในงาน ซ่ึงกล่าวคือบุคคลท่ีมีความผูกพนัในงานอยู่ในระดบัสูงจะมีความเหน่ือยลา้ในงานอยูใ่นระดบั
ต ่า แต่ในทางตรงกนัขา้มบุคคลท่ีมีความผูกพนัในงานอยู่ในระดบัท่ีต ่า จะมีความเหน่ือยลา้ในงานอยูใ่นระดบัท่ีสูง 
ต่อมาไดมี้การพฒันาแบบสอบวดัของความผูกพนัในงานออกมาโดยเฉพาะ ซ่ึงไดแ้ก่แบบสอบวดัความผูกพนัใน
งาน Utrecht Work Engagement Scale (UWES) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงาน ตาม
แนวคิดของ (Schaufeli and Bakker, 2003) ซ่ึงเดิมมีอยู่ 17 ขอ้ และไดท้ าการศึกษาใหม่และปรับใหเ้หลือเพียง 9 ขอ้ 
(Schaufeli and Bakker, 2006) 
 
2.4 งานวิจยัที่เกีย่วข้อง 
     ลลิตา เดชเป้า (2554) ไดท้ าท าการศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งความยึดมัน่ผกูพนัในงาน อารมณ์เชิงบวก 
และการริเร่ิมดว้ยตนเอง โดยมีอารมณ์เชิงบวกเป็นตวัแปรก ากบั โดยใชรู้ปแบบงานวิจยัเป็นเชิงส ารวจ กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการวิจยัคือ พนกังานของบริษทัอิเล็กทรอนิกส์ระดับปฏิบติัการของบริษทัอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึงจ านวน 
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135 คน พิจารณาจากคะแนนของความยึดมัน่ผูกพนัในงานโดยรวมแลว้ ซ่ึงพบไดว้่า พนกังานส่วนใหญ่มีระดบั
ความยึดมัน่ผกูพนัในงานอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่พนกังานมีคะแนนความยึดมัน่ผกูพนัในงาน
ดา้นความขยนัขันแข็งส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสูง ดา้นความทุ่มเทในการท างานส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสูง และดา้น
ความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังานส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัสูง  
     Koyuncu, Burke and Fiksenbaum (2006) ไดท้ าการศึกษาถึงสาเหตุและผลของความยึดมัน่ผูกพนัในงาน กลุ่ม
ตวัอย่างในการศึกษาคือ ผูจ้ดัการ และผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นเพศหญิงของธนาคารขนาดใหญ่ในประเทศตุรกี จ านวน 
286 คน จากการศึกษาพบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น อาย ุสถานภาพ และระดบัของการศึกษา ไม่มีผลต่อ
ความยึดมัน่ผูกพนัในงานของพนกังานแต่อย่างใด แต่ประสบการณ์ท างานมีผลต่อระดบัความผูกพนัในงาน ซ่ึงมี
ระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงานอยู่ในระดบัสูง นอกจากน้ีคณะผูวิ้จยัยงัพบอีกว่า พนักงานท่ีมีความทุ่มเทในการ
ท างาน และมีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังานท่ีมีระดบัสูง จะส่งผลถึงความพึงพอใจในงานท่ีสูง และความ
พึงพอใจในงานท่ีสูงกจ็ะส่งผลใหค้วามตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานมีระดบัต ่า 
 

3. วธิีการศึกษา 

3.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงาน และผูบ้ริหาร ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สังกัด
ส านกังานเขตร้อยเอด็ ซ่ึงประกอบไปดว้ยพนกังานสาขา ผูบ้ริหารสาขาจ านวน 169 คน และพนกังานเขต หัวหนา้
ส่วนผูบ้ริหารบนเขตอีก 26 คน รวมทั้งส้ิน 195 คน ซ่ึงใชป้ระชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
     การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงลกัษณะ
ของแบบสอบถามเป็นค าถามแบบปลายปิดท่ี ให้ผูต้อบแบบสอบถาม เลือกตอบค าถามของแต่ละขอ้ท่ีใกลเ้คียงกบั
ความเป็นจริงมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว โดยประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี  
     ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังาน โดยใชม้าตรวดัแบบมาตรนามบญัญติั (Nominal Scale) และแบบมาตราจดัล าดบั 
(Ordinal Scale) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายกุารงานกบัธนาคารกรุงไทย และต าแหน่งงานในปัจจุบนั  
     ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความยึดมั่นผูกพันในงานของพนักงาน ผูศึ้กษาได้น าแบบสอบวดั Utrecht Work 
Engagement Scale-9 [UWES-9] มาปรับใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี เน่ืองจากผูศึ้กษาเห็นว่า
เป็นแนวคิดท่ีมีโครงสร้างท่ีเขา้ใจง่าย เป็นแบบสอบวดัความผูกพนัในงานโดยเฉพาะ ผูศึ้กษาจึงเลือกใชเ้คร่ืองมือ
ดงักล่าวในการท าการศึกษาในคร้ังน้ี ซ่ึงมีรูปแบบของขอ้ค าถามเป็นแบบมาตรวดัอตัราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) โดยมี 7 ระดบั เร่ิมตั้งแต่ ไม่เคยเลย (0) ไปจนถึง สม ่าเสมอ (6) และใชเ้กณฑก์ารแปรผลโดยใชค่้าเฉล่ีย  
 
3.3 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
     ในส่วนแบบสอบถามความผูกพนัในงานไดใ้ช้แบบสอบถามท่ีพฒันาจาก Utrecht Work Engagement Scale 
(UWES) ท่ีเป็นภาษาองักฤษและไดท้ าการแปลเป็นภาษาไทยโดยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นภาษาองักฤษอย่างระมดัระวงั 
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แลว้น าไปเสนอความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและน าไปทดลองใช ้(Try–Out) 30 ตวัอย่าง ไดค่้าสัมประสิทธ์ิ 
(Cronbachs’ alpha coefficient)  ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.877 
 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ผูศึ้กษาไดท้ าการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) เพ่ือให้พนกังานผูต้อบแบบสอบถามสะดวกใน
การตอบแบบสอบถาม และสะดวกต่อผูศึ้กษาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการแจกแบบสอบถามใหก้บัพนกังาน
ทุกคน จ านวนทั้งส้ิน 195 คนนั้น โดยใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 สัปดาห์ ในเฉพาะวนัท าการ เร่ิมจาก
วนัท่ี 9 - 22 มกราคม 2560 
 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     น าขอ้มูลมาเขา้รหสั (Coding) ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/PC Version 19 เพ่ือท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังาน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)      
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทางดา้นปัจจยัความผกูพนัในงานท่ีมีอยู ่9 ขอ้ ซ่ึงการแปรผลระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงานพิจารณา
จาก ค่าความถ่ี  (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่ าเฉ ล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ในการอธิบายข้อมูลเป็นรายข้อ และโดยภาพรวม รวมถึงการวิเคราะห์ ANOVA และเปรียบเทียบ
เชิงซ้อนโดยใช ้Duncan’s Multiple Range Test โดยวิธีการแบ่งช่วงระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงาน ผูศึ้กษาไดใ้ช้
เกณฑก์ารแปลผลแบบอนัตรภาคชั้นตามท่ี บุญชม  ศรีสะอาด.(2553) ไดอ้ธิบายไว ้ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 
  ระดบัคะแนนเฉล่ีย   0.00 - 0.50 หมายถึง ไม่เคยเลย 
  ระดบัคะแนนเฉล่ีย   0.51 - 1.50  หมายถึง แทบจะไม่เคย 
  ระดบัคะแนนเฉล่ีย   1.51 - 2.50  หมายถึง ไม่ค่อยมี 
  ระดบัคะแนนเฉล่ีย   2.51 - 3.50 หมายถึง  บางคร้ัง 
  ระดบัคะแนนเฉล่ีย   3.51 - 4.50  หมายถึง  บ่อย 
  ระดบัคะแนนเฉล่ีย   4.51 - 5.50 หมายถึง  บ่อยมาก 
  ระดบัคะแนนเฉล่ีย   5.51 - 6.00 หมายถึง สม ่าเสมอ 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษา 
     4.1.1 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     การศึกษาคร้ังน้ีพบว่าพนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.3 มีอายุอยูร่ะหวา่ง 20-30 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 44.6  การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 74.9 มีอายงุานกบัธนาคารกรุงไทยส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 1-5 
ปี คิดเป็นร้อยละ 35.9 พนกังานส่วนใหญ่ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้ คิดเป็นร้อยละ 29.2 รายละเอียดดงัรูปท่ี 1 
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รูปที่ 1 ความถ่ี ร้อยละ ของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลในดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายงุาน ต าแหน่งงาน 
 
     4.1.2 ผลการวดัระดบัความยดึมัน่ผูกพนัในงาน 
     ผลการศึกษาของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สังกดัส านกังานเขตร้อยเอด็ พบว่าพนกังานมีระดบั
ความรู้สึกยึดมัน่ผูกพันในงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับบ่อย และหากพิจารณาปัจจัยเป็นรายข้อแลว้พบได้ว่า 
ความรู้สึกของพนกังานท่ีมีความภูมิใจอย่างยิ่งกบังานท่ีท า และมีความกระตือรือร้นในงาน มีระดบัความรู้สึกยึดมัน่
ผูกพนัในงานอยู่ในระดบับ่อยมาก ส่วนปัจจยัขอ้อ่ืนมีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานอยู่ในระดบับ่อยทั้งหมด 
ดงัรายละเอียดในรูปท่ี 2 
 

 
รูปที่ 2 ค่าเฉล่ียความยึดมัน่ผกูพนัในงานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านกังานเขตร้อยเอด็ 
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     4.1.3 การทดสอบสมมติฐาน 
     ในการทดสอบสมมติฐานไดท้ าการจดักลุ่มอายุงาน และลกัษณะต าแหน่งงานใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมกบัการ
วิเคราะห์ผลทางสถิติ 
การพิสูจนส์มมติฐานท่ี 1 มีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
     H0 : อายงุานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงานท่ีไม่แตกต่างกนั 
     H1 : อายงุานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงานท่ีแตกต่างกนั 
     ผลการศึกษาพบว่า อายุงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงานท่ีแตกต่างกนั โดยเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือท าการพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่มพบว่ากลุ่มท่ีมีอายงุานตั้งแต่ 21 ปีข้ึนไปมีระดบัความรู้สึกยึด
มัน่ผูกพนัในงานส่วนใหญ่อยู่ในระดบับ่อยมาก สูงกวา่พนกังานกลุ่มท่ีมีอายุงานไม่เกิน 10 ปี และพนกังานกลุ่มท่ีมี
อายงุานระหวา่ง 11-20 ปี ท่ีมีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผกูพนัในงาน ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบับ่อย  
ดงัรายละเอียดในรูปท่ี 3 
 

*ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษรต่างกนัแสดงวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
รูปที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างความยึดมัน่ผกูในงานตามอายงุานท่ีแตกต่างกนัของพนกังานธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านกังานเขตร้อยเอด็ 
 
การพิสูจนส์มมติฐานท่ี 2 มีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
     H0 : ลกัษณะของต าแหน่งงานในปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงานท่ีไม่แตกต่างกนั 
     H1 : ลกัษณะของต าแหน่งงานในปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงานท่ีแตกต่างกนั 
     ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะของต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงานท่ีแตกต่างกนั 
โดยเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือท าการพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่มแลว้พบว่า พนกังานกลุ่มผูจ้ดัการสาขาและ
พนักงานบนเขต มีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดบับ่อยมาก สูงกว่ากลุ่มพนักงานฝ่ัง
สินเช่ือ ฝ่ัง High counter และฝ่ัง Low counter ท่ีมีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผกูพนัในงาน ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบับ่อย  
ดงัรายละเอียดในรูปท่ี 4 
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*ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษรต่างกนัแสดงวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
รูปที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างความยึดมัน่ผกูในงานตามลกัษณะต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัของพนกังาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านกังานเขตร้อยเอด็ 
 
4.2 อภิปราย  
     ผลการศึกษาเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าปัจจัย ความภูมิใจอย่างยิ่งกับงานท่ีฉันท า และปัจจัยความ
กระตือรือร้นในงาน พนกังานมีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผกูพนัในงานอยูใ่นระดบับ่อยมาก ส่วนปัจจยัขอ้อ่ืนๆมีระดบั
ความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานอยู่ในระดับบ่อยทั้ งหมด ซ่ึงสอดคลอ้งกับการวิจยัของ ลลิตา เดชเป้า (2554) ได้
ท าการศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนัในงาน อารมณ์เชิงบวก และการริเร่ิมดว้ยตนเอง โดยมี
อารมณ์เชิงบวกเป็นตวัแปรก ากบั จากการวิจยัพบวา่ ความผกูพนัในงานของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง 
     ดา้นของอายงุานท่ีแตกต่างกนั ผลการศึกษาพบวา่ อายงุานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงานท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งไรกต็ามเม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่มอายงุานพบวา่ พนกังานท่ีมีอายุ
งาน 21 ปีข้ึนไปมีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานอยู่ในระดบับ่อยมากเกือบทั้งหมด ยกเวน้ปัจจยั ทุกๆเชา้ท่ีต่ืน
นอนรู้สึกอยากจะไปท างาน และปัจจยัรู้สึกมีความสุขเม่ือไดท้ างานแบบหนกัหน่วง โดยพนกังานมีระดบัความรู้สึก
ยึดมัน่ผูกพนัในงาน อยู่ในระดบับ่อย ส่วนพนกังานท่ีมีอายุงานไม่เกิน 10 ปี มีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงาน 
อยู่ในระดบับ่อยทุกขอ้  และพนกังานท่ีมีอายุงาน 11-20 ปี มีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงาน อยู่ในระดบับ่อย
เกือบทั้งหมด ยกเวน้ปัจจยั ทุกๆเชา้ท่ีต่ืนนอนรู้สึกอยากจะไปท างาน และปัจจยัรู้สึกมีความสุขเม่ือไดท้ างานแบบ
หนกัหน่วง โดยพนกังานมีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงาน เป็นบางคร้ัง ทั้งน้ีเน่ืองจากพนกังานท่ีท างานร่วมกบั
ธนาคารมานานมีความภาคภูมิใจกบังานท่ีท าเป็นอยา่งยิ่ง มีหนา้มีตาในสงัคม มีประสบการณ์ในการท างานสูงท าให้
ดูมีความน่าเช่ือถือ มีความกระตือรือร้นท่ีจะประสบผลส าเร็จในหนา้ท่ีการงานมากวา่พนกังานท่ีมีอายงุานนอ้ย และ
ตอ้งปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอย่างท่ีดีกบัพนกังานรุ่นหลงั จึงส่งผลใหพ้นกังานท่ีมีอายุงานมากมีความยึดมัน่ผกูพนัใน
งานท่ีสูงกวา่พนกังานท่ีมีอายงุานนอ้ย  
     ดา้นของลกัษณะต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั ผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความ
ยึดมัน่ผูกพนัในงานท่ีแตกต่างกนั โดยเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงพบว่าพนกังานต าแหน่งผูจ้ดัการสาขา และ
พนกังานบนเขต มีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงาน อยู่ในระดบับ่อยมากทุกขอ้ ส่วนพนกังานในต าแหน่งอ่ืนมี
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ระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานอยูใ่นระดบับ่อยเกือบทั้งหมด ยกเวน้พนกังานต าแหน่งในฝ่ัง Low counter ท่ีมี
ปัจจยั ทุกๆเชา้ท่ีต่ืนนอนรู้สึกอยากจะไปท างาน และปัจจยัรู้สึกมีความสุขเม่ือไดท้ างานแบบหนกัหน่วง ท่ีมีระดบั
ความรู้สึกยึดมัน่ผกูพนัในงาน เป็นบางคร้ัง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ (Koyuncu, Burke and Fiksenbaum, 2006) 
ท่ีไดท้ าการศึกษาถึงสาเหตุและผลของความผูกพนัในงาน กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคือ ผูจ้ดัการ และผูเ้ช่ียวชาญซ่ึง
เป็นเพศหญิงของธนาคารขนาดใหญ่ในประเทศตุรกี ผลการวิจยัพบว่าประสบการณ์ท างานมีผลต่อระดบัความ
ผกูพนัในงาน ซ่ึงมีระดบัความผกูพนัในงานอยูใ่นระดบัสูง  
     นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบอีกว่า เม่ือท าการวิเคราะห์แยกกลุ่มจะท าให้มีกลุ่มท่ีมีระดบัความยึดมัน่ผูกพนัใน
งานระดบับ่อยมากมีเพ่ิมข้ึนมากกว่าการวิเคราะห์โดยภาพรวม ผลจากการศึกษาท่ีไดใ้นคร้ังน้ีอาจจะไม่เหมาะสมใน
การน าไปใช้กบักรณีอ่ืนท่ีใกลเ้คียงกนั เน่ืองจากเป็นการศึกษาจากกลุ่มประชากรทั้งหมดท่ีมีจ านวนไม่ถึง 200 คน 
และเพ่ือใหไ้ดท้ราบถึงภาพรวมของพนกังานทั้งส านกังานเขตจึงไม่ไดมี้การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งในการเกบ็ขอ้มูล  
 

5.  สรุปผลการศึกษา  
 
     ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลพบว่าพนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.3 อายุ 20-30 ปี ร้อยละ 44.6 การศึกษา
ปริญญาตรี  ร้อยละ 74.9 อายงุาน 1-5   ปี ร้อยละ 35.9 ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้ ร้อยละ 29.2 
     ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีระดับความรู้สึกยึดมั่นผูกพันในงานอยู่ในระดับบ่อยมากในปัจจัย ความ
กระตือรือร้นในงาน และมีความภูมิใจอยา่งยิ่งกบังานท่ีท า ส่วนขอ้อ่ืนๆมีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผกูพนัในงาน อยูใ่น
ระดบับ่อย ผลการศึกษาความแตกต่างของระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงานของพนักงานท่ีมีอายุงาน และลกัษณะ
ต าแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนัพบวา่ พนกังานท่ีมีอายุงานแตกต่างกนัมีระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงานท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง
พบว่ากลุ่มพนกังานท่ีมีอายุงานตั้งแต่ 21 ปีข้ึนไปมีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงาน อยู่ในระดบับ่อยมากเกือบ
ทั้งหมด ยกเวน้ปัจจยั ทุกๆเชา้ท่ีต่ืนนอนรู้สึกอยากจะไปท างาน และปัจจยัรู้สึกมีความสุขเม่ือไดท้ างานแบบหนัก
หน่วง ท่ีมีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงาน อยู่ในระดบับ่อย ซ่ึงสูงกว่าพนักงานกลุ่มอ่ืนๆ ส่วนพนักงานท่ีมี
ลกัษณะต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัก็มีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานท่ีแตกต่างกนั เช่นเดียวกนั ซ่ึงพบว่ากลุ่ม
ต าแหน่งผูจ้ดัการสาขา และพนักงานบนเขต มีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานอยู่ในระดบับ่อยมาก เกือบ
ทั้งหมด ยกเวน้ปัจจยั มีความสุขเม่ือไดท้ างานแบบหนกัหน่วง ซ่ึงสูงกวา่พนกังานกลุ่มอ่ืนๆเช่นกนั 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
     จากผลการศึกษาท่ีไดใ้นคร้ังน้ีพบวา่พนกังานท่ีมีอายงุานตั้งแต่ 21 ปีข้ึนไป มีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผกูพนัในงาน
ส่วนใหญ่ อยู่ในระดบับ่อยมาก และพนักงานต าแหน่งผูจ้ดัการสาขาและพนักงานเขต มีระดบัความรู้สึกยึดมัน่
ผูกพนัในงานส่วนใหญ่ อยู่ในระดบับ่อยมาก เช่นกนั ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีขอ้เสนอแนะว่าควรท่ีจะท าการศึกษาถึง
แนวทางในการเพ่ิมระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงาน ของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สังกดัส านกังาน
เขตร้อยเอด็ ท่ีมีอายุงานนอ้ย และต าแหน่งงานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากผูจ้ดัการสาขาและพนกังานเขต ให้มีระดบัความ
ยึดมัน่ผูกพนัในงานเพ่ิมมากยิ่งข้ึน และรักษาระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงานของพนกังานท่ีดีอยู่แลว้หรือให้มีเพ่ิม
มากยิ่งข้ึน 
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การบริหารที่ไร้ผู้บริหารจากมุมมองของบุคลากรในธุรกจิอคีอมเมิร์ซ 
Holacracy Organization from Personnel View-Point in E-Commerce Business 

แพรวา พราหมณี* ปรียานุช อภิบุณโยภาส** และ สิริจินต์ วงศ์จารุพรรณ*** 
PRAEWWA PRAMANEE* PREEYANUCH APIBUNYOPAS** AND SIRIJIN WONGJARUPUN*** 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษามุมมองของบุคลากรในธุรกิจอีคอมเมิร์ซท่ีมีต่อการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหาร 2)  
เพ่ือศึกษาการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยใชแ้นวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีองคก์ารและแนวคิด
เก่ียวกบัการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหาร ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก บุคลากรในธุรกิจอี
คอมเมิร์ซ และใชส้ถิติการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทีและสถิติ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียวและท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ ดว้ยวิธีหาความแตกต่างรายคู่ 
ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ผลการวิจยัพบว่าระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารท่ีไร้
ผูบ้ริหารของผูต้อบแบบสอบถาม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ีย คือดา้นการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง ดา้นการประสานงานในองค์กร ดา้นการมอบหมายงานและ
อ านาจหนา้ท่ี และดา้นสายการบงัคบับญัชา รองลงมาตามล าดบั และจากการศึกษาความคิดเห็นต่อการบริหารท่ีไร้
ผูบ้ริหาร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ และต าแหน่งงานของบุคลากรท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความ
คิดเห็นต่อการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยท่ีระดบัการศึกษาของบุคลากรท่ี
แตกต่างกนั ระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารมีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
ค ำส ำคัญ: การบริหารท่ีไร้ผู้บริหาร, โครงสร้างองค์การ, ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 
 

ABSTRACT 
The purpose of the research were (1) to study personnel view-point in e-commerce business toward Holacracy 
Organization and (2) to study viewpoints towards Holacracy Organization by personal factors. Using 
questionnaire as a research tool, the data were collected among employees in e-commerce business. and analyzed 
into statistic data as descriptive statistics and inferential statistics in form of percentage, mean, standard 
deviation, t-Test and one way ANOVA were applied to compare the difference in population mean. LDS was 
applied to analyze multiple comparison when the data shows statistically significant. The research analyzed 
personnel view-point by divided the variables into these classifications respectively; reaction to change in 
organization, coordination within the organization, scope of work responsibility and line of command. The 
outcomes implied that overall personal perspective toward Holacracy Organization hold a high level. In addition, 
demographic factors, namely, sex, age, and position show significantly difference in the viewpoints, at significant 
level 0.05.And education show no significantly difference at significant level 0.05 
 
Keywords: Holacracy Organization, Organizational structure, E-Commerce Business 
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1. บทน า (Introduction) 
 

ที่มาและความส าคัญ 
     โลกในทุกวนัน้ีไม่เคยหยดุน่ิง ทุกขณะ ทุกนาทีมีการเปล่ียนแปลงใหม่ๆเกิดข้ึนเสมอ การเช่ือมโยงเครือข่าย การ
ส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลเกิดข้ึนไดง่้ายดายและสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน ท าให้มนุษยปั์จจุบนัตอ้งเตรียมพร้อมท่ีจะ
สามารถรับมือกบัความเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะในภาคส่วนของการท าธุรกิจท่ีจะตอ้งปรับตวัให้ทัน
เพ่ือให้พร้อมส าหรับโอกาสใหม่ๆ รวมไปถึงความทา้ทายท่ีเกิดจาก พฤติกรรมการท างาน ความคาดหวงัจากการ
ท างาน ทศันคติและค่านิยมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ท่ีเปล่ียนแปลงแตกต่างไปจากเดิม  
     การเขา้มาในตลาดแรงงานของกลุ่มคนรุ่นใหม่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือ คนท างานในยุคปัจจุบนั ตอ้งการความยืดหยุ่นใน
การท างาน มีความกลา้ท่ีจะตั้งค าถาม ชอบความทา้ทาย ชอบการท างานเป็นทีม ไม่ชอบการอยู่ในระเบียบและ
กฎเกณฑ ์และความกลา้เสนอความคิดใหม่ๆมากกว่าการท าตามส่ิงท่ีถูกบอกใหท้ า การบริหารงานโครงสร้างแบบ
ดัง่เดิมซ่ึงมีแบบแผนท่ีชดัเจนและขาดความยืดหยุ่นจึงมีแนวโนม้ท่ีจะยิ่งเส่ือมประสิทธิภาพ (เสาวคนธ์ ศิรกิดากร, 
2554: Greenfield Rebecca, 2016)   
     Brian J. Robertson (2007) จึงไดแ้สนอการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหาร (HOLACRACY) ซ่ึงเป็นการลบลา้งโครงสร้าง
ทางการบริหาร ก าจดัสายการบงัคบับญัชาการ และกระจายอ านาจไปตามบทบาทท่ีชดัเจนเพ่ือใหเ้กิดความไว ความ
ยืดหยุ่น การบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารจึงเป็นการบริหารท่ีแตกต่างอย่างมากจากการบริหารแบบเดิม ซ่ึงการบริหารท่ีไร้
ผูบ้ริหารน้ีอาจจะเป็นค าตอบส าหรับองคก์รท่ีตอ้งการรับมือกบัสภาวะในปัจจุบนั 
     ปัจจุบนัการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารน้ีไดถู้กหลายๆบริษทัน าไปใช ้โดยเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดคือ Zappos ซ่ึงเป็นธุรกิจอี
คอมเมิร์ซขายรองเท้ารายใหญ่ ปัจจุบันเป็นบริษทัลูกของ Amazon ปัจจุบัน Zappos ยงัเป็นบริษทัท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีน า
หลกัการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารมาใชง้านอยา่งเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2015 ดว้ยจ านวนพนกังานราว 1,500 คน (Felonii, 2015) 
     จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้จึงเป็นค าถามท่ีน่าสนใจว่า องค์กรธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยจะมีระดบัความ
คิดเห็นต่อการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารในระดบัใด  
 
วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษามุมมองของบุคลากรจากธุรกิจอีคอมเมิร์ซท่ีมีต่อการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหาร 
2. เพ่ือศึกษาการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
 

2.1.  แนวคิดเกีย่วกบัทฤษฎีองค์การ 
     องค์การหมายถึงการท่ีคน มารวมกลุ่มกนัมีการประสานปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั ในการท าการหรือกิจกรรมอย่างใด
อย่างหน่ึง เพ่ือใหบ้รรลุในวตัถุประสงค ์เป้าหมายเดียวกนั เพ่ือจะบรรลุในเป้าหมาย จึงตอ้งมีการจดัองคก์รท่ีดี โดย
การจดัองค์การนั้นหมายถึง การจดักิจกรรม การจดัการอ านาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ในแต่ละหน่วยงานย่อยๆ 
เพ่ือใหส้ามารถด าเนินงานไปไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและสมัพนัธ์กนั  
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     วตัถุประสงค์ของการจดัองค์กรจึงเป็นการจดัเพ่ือให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของงาน เกิดความชดัเจนในอ านาจ
หนา้ท่ี ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึงงานท่ีองค์การไดรั้บผิดชอบอยู่ การประสานงาน การจดัสรรทรัพยากรในแต่ละ
ส่วน การควบคุม ตรวจสอบ และการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงจึงเกิดข้ึนไดง่้ายส่งผลให้เกิดเป็นองค์การท่ีมี
ความยืดหยุน่ในการด าเนินงานและเกิดประสิทธิภาพ (ฐาปนา ฉ่ินไพศาล, 2559: ประเวศน ์มหารัตนส์กลุ, 2554)  
     การท่ีจะสามารถจดัองค์กรเพ่ือให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ดงัท่ีกล่าวในขา้งตน้ได ้องค์กรจึงจ าเป็นตอ้งมี
องคป์ระกอบส าคญัของการจดัโครงสร้าง 1. วตัถุประสงค ์คือการท่ีองคก์ารตอ้งมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานท่ี
ชัดเจนและสามารถบรรลุได้ 2. การแบ่งงานกันท า โดยการแบ่งงานออกเป็นหลายระดับและแบ่งหน้าท่ีกัน
รับผิดชอบ มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบ และจดัสรรทรัพยากรเพ่ือให้เหมาะสมกบังาน บางองค์การอาจออกแบบ
องค์การท่ีมีสายบังคับบัญชาดูแลก ากับเป็นขั้นตอนเพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่างานถูกกลัน่กรองตรวจสอบจาก
ผูบ้งัคบับญัชาเป็นล าดบั  การแบ่งงานกนัท าจะตอ้งมีความชดัเจนในหนา้ท่ี งานจะตอ้งไม่คาบเก่ียวหรือซ ้ าซอ้นกนั 
และตอ้งไม่มีความสับสนในความรับผิดชอบ 3. การมอบหมายงาน เป็นเร่ืองของการก าหนดหนา้ท่ีและการรายงาน
ขอ้มูลข่าวสารในการปฏิบติังาน การมอบหมายงานนั้นเป็นการมอบสิทธิในการตดัสินใจบางส่วนบางระดบัใหแ้ก่ผู ้
ท่ีตนเองไวว้างใจ เม่ือผูรั้บมอบอ านาจไดสิ้ทธิในการตดัสินใจ จึงตอ้งมีหนา้ท่ีในการปฏิบติังานภายใตข้อบเขตงาน
หนา้ท่ีท่ีรับมอบหมายใหลุ้ล่วง โดยรางงานความกา้วหนา้ใหก้บัผูม้อบอ านาจ รวมทั้งตอ้งมีหนา้ท่ีท่ีจะรับเอาความ
บกพร่องความส าเร็จหรือความลม้เหลวท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของตนด้วยและพร้อมท่ีจะรับผิดและแก้ไข
ขอ้บกพร่อง 4. ความช านาญเฉพาะงาน เป็นผลสืบเน่ืองมาจาก หลกัการแบ่งงานกนัท า และการก าหนดหนา้ท่ี การ
เนน้การท างานเฉพาะดา้นเป็นวิธีการท างานท่ีอธิบายถึงประสิทธิภาพของการท างานในอดีตท่ีสังคมยงัไม่ซบัซอ้น
เช่นปัจจุบัน เม่ือทราบว่างานใดเป็นวิชาชีพท่ีต้องการความช านาญเฉพาะด้าน การออกแบบองค์กาจะต้องให้
สอดคลอ้งกนัดว้ย กล่าวคือ โครงสร้างองคก์ารจะตอ้งมีลกัษณะราบ และความกา้วหนา้ในสายวิชาชีพจะตอ้งชดัเจน 
หากออกแบบองค์กรท่ีมีโครงสร้างสูงจะกลายเป็นก าแพงกีดกั้นความช านาญ 5. การมีอ านาจหนา้ท่ี ถือเป็นส่วน
หน่ึงของการมอบหมายงาน คือการมอบอ านาจใหก้บัผูท่ี้สามารถท างานแทนได ้ถือเป็นอ านาจท่ีชอบธรรม 6. การ
รวมศูนยแ์ละการกระจายอ านาจ ซ่ึงบ่งช้ีให้ทราบว่าอ านาจในการตดัสินใจอยู่ตรงจุดขององค์การ 7. ความเป็น
ทางการ ซ่ึงบอกว่าองค์การเนน้การมีกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆส าหรับเป็นเคร่ืองมือการด าเนินงานของผูบ้ริหารแล
พนกังานมากนอ้ยระดบัใด 8. จุดเช่ือมหนา้ท่ี การออกแบบองคก์ารความคิดเบ้ืองแรกท่ีผูอ้อกแบบตอ้งค านึงคือ ตอ้ง
เขา้ใจวิสัยทศัน์ และพนัธะกิจขององคก์าร เขา้ใจลกัษณะและประเภทขององคก์าร งานในแต่ละงานระหว่างระดบั
งานจะมีจุดเช่ือมหน้าท่ีสอดคลอ้งกับความยากง่ายและปริมาณ จุดเช่ือมหน้าท่ีเป็นทางผ่านของสัดส่วนการ
มอบหมายงาน ซ่ึงมีการมอบหมายกนัเป็นทอดๆ จากระดบันโยบาย จนถึงระดบัปฏิบติั 9. ขอบข่ายการควบคุม 
หมายถึงจ านวนของผู ้ใต้บังคับบัญชาท่ีเหมาะสมส าหรับคนหน่ึงจะสามารถควบคุมดูแลได้ทั่วถึงอย่างงมี
ประสิทธิภาพ 10. สายการบงัคบับญัชา ซ่ึงบ่งช้ีถึงผูป้ฏิบติังานแต่ละคนหรือกลุ่มว่าอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของ
ใครและตอ้งรายงานกบัใคร ขอบข่ายการควบคุมจะเป็นตวัสร้างสายบงัคบับญัชา กล่าวคือถา้ขอบข่ายการควบคุม
แคบจะท าใหส้ายการบงัคบับญัชายาว ตรงกนัขา้มถา้ขอบข่ายการควบคุมกวา้งจะท าใหส้ายการบงัคบับญัชาสั้นลง
องคก์าร (ประเวศน ์มหารัตนส์กลุ, 2554: สมคิด บางโม, 2548)    
     องคป์ระกอบดงักล่าวขา้งตน้เป็นองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นเพ่ือใหบุ้คลากรปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มท่ี และเป็นระบบ  
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2.2.  แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารที่ไร้ผู้บริหาร 
     Brian J. Robertson (2007) ไดเ้สนอการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหาร โดยการก าจดัสายการบงัคบับญัชาการเพ่ือลดความ
ซบัซอ้นของโครงสร้าง และกระจายอ านาจไปตามบทบาท โดยจะตอ้งมีการก าหนด บทบาทและความรับผิดชอบท่ี
แน่ชดั ท าใหเ้ป็นองคก์รท่ีมีความยืดหยุน่ รวมไปถึงสร้างความโปร่งใสและความชดัเจนในการปฏิบติังาน 
     โดยโครงสร้างขององคก์รท่ีมีการบริหารแบบไร้ผูบ้ริหาร จะมีวงกลมซ่ึง วงกลม แต่ละวงคือทีมท่ีมี จุดประสงค ์
อ านาจในการมอบหมาย บทบาท และระบุลกัษณะหนา้ท่ีรับผิดชอบไดด้ว้ยตวัเอง และเป็นส่วนหน่ึงของวงกลม
ใหญ่ วงกลมแต่ละวงจะท าหนา้ท่ีจดัการบริหารภายในดว้ยตวัเอง มีอ านาจตดัสินใจ และวางแนวทางการจดัการน า
ทีมตนเอง (leading) เพ่ือท่ีละทีมจะสร้างผลผลิต หรือด าเนินกิจกรรม (doing) สุดท้ายจะตอ้งมีการเก็บรวมรวม
ขอ้มูลเพ่ือน าไปประเมินผลความส าเร็จต่อไป (measuring) โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินผลจะถูกน าไปปรับใช้ 
หรือปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานและการตดัสินใจของทีมในอนาคต  โดยวงกลมแต่ละวงจะมีการสร้างสรรค์
แลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนั รวมไปถึงแชร์ผลตอบรับของงานท่ีท าซ่ึงกนัและกนัดว้ยความรวดเร็ว ซ่ึงแต่ละวงจะมี
ขอบเขต และจุดเนน้แต่ละเร่ืองเป็นของตวัเอง  
     บทบาท (role) ในการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารนั้นสามารถมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ (accountabilities) ไดม้ากกวา่หน่ึง โดย
การก าหนดบทบาทจะหลีกเล่ียงการยึดติดกบัช่ือบทบาทเพ่ือไม่ให้รู้สึกถูกจ ากดัลกัษณะหนา้ท่ีรับผิดชอบ และจะ
เนน้การก าหนดหนา้ท่ีรับผิดชอบในเวลาปัจจุบนัท่ีสุด และชดัเจนท่ีสุด  
     การบริหารองคก์รในปัจจุบนัมกัใชก้ารตั้งเป้าหมายแลว้พยายามหาหนทางท่ีดีท่ีสุดในการไปบรรลุถึงเป้าหมาย
นั้น แต่การใช้วิธีการหาวิธีท่ีดีท่ีสุดอาจท าให้ท าให้การตดัสินใจขาดการใช้ขอ้มูลจริงท่ีเป็นปัจจุบันท่ีสุดต่อการ
คาดการณ์ผลลพัธ์ ณ หว้งเวลานั้นๆ การค านึงถึงเหตุการณ์ปัจจุบนัท าใหก้ารควบคุมสถานการณ์ ปัญหา เป็นไปได้
อย่างถูกจุด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการบริหารดว้ยหลกัการเช่นน้ีจะท าใหต้อบสนองความตอ้งการไดท้ั้ง
ความตอ้งการของมนุษย ์และความต้องการของสังคมไดม้ากกว่าการบริหารท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป ซ่ึงเรียกกนัว่าเป็น
การตดัสินใจตามทฤษฎี Dynamic Steering และ Integrative Decision - Making  โดยหัวใจส าคญั คือการสามารถ
กลบัไปแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดใ้หม่ทุกเม่ือ เม่ือมีขอ้มูลใหม่เพ่ิมเติมข้ึนมา ซ่ึงจุดประสงค์ของวิธีการน้ีคือ ความ
รวดเร็วของการตดัสินใจโดยพิจารณาจากแก่นของความเป็นจริง กล่าวคือ การหาทางออกท่ีเป็นไปไดแ้ละสามารถ
ท าไดจ้ริง ณ ขณะนั้น เพ่ือแกปั้ญหาให้เร็วท่ีสุด ไม่ใช่การหาทางออกท่ีดีท่ีสุด และการคล่ีคลายความตึงเครียดใน
ปัจจุบนัคือส่ิงส าคญัท่ีสุด หลีกเล่ียงการคาดเดาในระยะยาว และตดัสินใจล่าชา้จนถึงนาทีสุดทา้ย จึงเป็นการลด
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากการมองเพียงแต่ผลระยะยาวเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงหากมวัแต่ยึดติดกบัผลท่ีคาดวา่จะเกิดใน
อนาคตอนัไกล ก็จะไม่สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน ณ เวลาปัจจุบันไดอ้ย่างทันท่วงที นั่นก็หมายความว่า ยิ่งเรา
ตดัสินใจรวดเร็วมากเท่าไหร่ แสดงว่ามีแนวโนม้ท่ีจะไดต้วัเลือกส าหรับการแกปั้ญหามากยิ่งข้ึน และมีเวลาท่ีเราจะ
ไดล้องลงมือปฏิบติัจริงไดม้ากยิ่งข้ึน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีสามารถน ามาปรับปรุงการ
แกปั้ญหาใหดี้ยิ่งๆข้ึนไปไดอี้กในคร้ังต่อๆไป 
     การบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหาร มีการประชุมเพ่ือด าเนินงาน 2 แบบ ดงัน้ี 1. การประชุมเพ่ือก าหนดธรรมภิบาล มี
จุดประสงค์เพ่ือจ าแนกบทบาททัว่ไป รวมไปถึงระบุ และแจกจ่ายหนา้ท่ีรับผิดชอบของแต่ละบทบาทในวงกลม
นั้นๆ เน้นเร่ืองการบริหารจดัการ เป็นการประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้าง และรูปแบบขององค์กร เพ่ือให้วาง
แนวทางในการท างานร่วมกนั ไม่ใช่ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการปฏิบติังาน หรือการลงมติตดัสินใจในเร่ือง
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จ าเพาะเจาะจง 2. การประชุมการปฏิบติังาน เป็นการประชุมท่ีเนน้การเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
ธุรกิจแบบวนัต่อวนั โดยเน้ือหาท่ีมกัพูดถึงการประชุมน้ีมกัจะเป็นเร่ืองเฉพาะเจาะจงท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของ
องค์กร มีการหารือ แลกเปล่ียนข้อมูล และตดัสินใจร่วมกันในเร่ืองท่ีเจาะจง ซ่ึงต้องการความเห็นร่วมกนัของ
บทบาทท่ีหลากหลายในวงกลม 
     ในการบริหารองค์กรปัจจุบนัท าให้องค์กรกา้วเขา้สู่ระบบท่ีดอ้ยลง และเม่ือองค์กรมุ่งเนน้แต่การแสวงหาการ
เติบโตของผลก าไร บ่อยคร้ังท่ีบุคลากรละเลยหนา้ท่ี การน าการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารมาปรับใช ้อาจเป็นความหวงัให้
เกิดการเปล่ียนแปลง และพฒันาไปสู่การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
2.3.  ธุรกจิอคีอมเมร์ิซ 
     ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ คือการซ้ือและขายสินคา้ บริการ โดยอาศยัช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงหมายรวมถึง เวบ็ไซต์
หรืออินเทอร์เน็ต โทรทศัน์ โทรสาร โทรศพัทมื์อถือ และอ่ืนๆ รูปแบบการคา้ขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไดถื้อ
ก าเนิดตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2531 ด้วยนวตักรรมทางการเงินท่ีเกิดข้ึน นับตั้ งแต่วงการธุรกิจเร่ิมมีระบบโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ จนเม่ือถึงยคุของอินเตอร์เน็ต จ านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว อินเตอร์เน็ตจึงเร่ิมถูกใช้
ในเชิงพาณิชย ์โปรแกรมท่ีช่วยในการสนบัสนุนการคา้อิเลก็ทรอนิกส์จึงถูกสร้างข้ึนมารองรับการคา้ขายท่ีเกิดข้ึน
จากนั้นค าวา่อีคอมเมิร์ซจึงไดถู้กบญัญติัศพัทข้ึ์น (ภาวธุ พงษว์ิทยภานุ, 2550 และ โอภาส เอ่ียมสิริวงศ,์ 2556) 
     ดว้ยคุณสมบติัและขอ้ดีของธุรกิจอีคอมเมิร์ซท่ีสามารถน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้หรือบริการผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ตสู่คนทัว่โลกภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ท าให้การด าเนินการซ้ือขายมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด
รายไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น สามารถสร้างช่องทางการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดอ้ย่างง่ายข้ึน มีประโยชน์ทั้งในดา้น
ขอ้มูล ความรวดเร็ว ความประหยดัและยงัเป็นการลดช่องว่างการแข่งขนัระหว่างธุรกิจรายเล็กและรายใหญ่ จึง
เป็นสาเหตุที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเป็นที่นิยมและยงัมีอตัราการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองรวดเร็ว และกลายเป็น
ช่องทางท่ีน่าสนใจส าหรับภาคธุรกิจของประเทศไทย (วีรุทยั กิตติพิพฒันภูต, 2558) 
 

3. วธิีการศึกษา (Methodology) 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
      ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้รูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Method) และ ใชแ้บบสอบถามปลายปิด (Closed-end Questionnaires) เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจยั โดย
ประชากรท่ีใช่ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ บุคลากรท่ีท างานในองคก์รท่ีมีการจดทะเบียนพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ประเภทนิติ
บุคคล และก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยการใช้สูตรค านวณ ไดจ้ากการค านวณโดยใช้สูตรความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานของ Taro Yamane (1973) ท่ีระดับความเช่ือมั่น ท่ี  95% จากธุรกิจท่ี มีการจดทะเบียนพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ประเภทนิติบุคคล ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2560  ของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ จ านวน 
4,800 ราย เพราะฉะนั้นกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีมีจ านวน 370 ราย โดยใช้การสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้
ความน่าจะเป็น ( Nonprobability sampling ) แบบบงัเอิญ (Accidental sampling)  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
     ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงผูวิ้จยัไดก้ าหนดกรอบ
แนวคิดข้ึนตามขอ้มูลและทฤษฎีท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหรือวรรณกรรมท่ีเคยมีผูศึ้กษาไวแ้ลว้ 
ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งเป็น ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และ
ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหาร  
โดยมีรายละเอียด คือลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended Questions) แบบ Likert Scale และใชร้ะดบั
การวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval scale) แบ่งค าตอบออกเป็น 5 ระดบั  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ในส่วนขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลจะ
ใชก้ารหาค่าเฉล่ียของประชากร (x̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนของระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารใชก้ารหาค่าเฉล่ีย (MEAN) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและระดับความคิดเห็นต่อการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารโดย
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใชส้ถิติทดสอบที (t-test) และสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-
test) และท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ ดว้ยวิธี LSD ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย (Results  and Discussion)  
 
     1. จากการวิจยัเร่ือง การบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารจากมุมมองของบุคลากรในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ระดบัความคิดเห็นต่อ
การบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก และเม่ือพิจารณาในรายดา้น พบว่าดา้นท่ีมีระดบั
ความคิดเห็นเห็นดว้ยในระดบัมาก และมีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นอนัดบัแรกคือ ดา้นการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง 
โดยรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการมีอิสระทางความคิด และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรสามารถแสดงความคิดเห็น โดย
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิตยา เงินประเสริฐศรี (2555) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง การจดัองคก์ารในยุคแห่งความรู้: คาดว่า
เป็นรูปแบบเซล และไดส้รุปไวว้่า ธุรกิจในปัจจุบนัไดด้ าเนินมุ่งไปสู่การพฒันานวตักรรมอย่างต่อเน่ือง การสร้าง
นวตักรรมท าใหเ้กิดสภาพตลาดและสภาพแวดลอ้มท่ีซบัซอ้นและคาดการณ์ไดย้ากมากข้ึน โครงสร้างองคก์ารในยุค
ต่อไปจึงตอ้งสามารถปรับตวัได ้ปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างอิสระท าหนา้ท่ีไดด้ว้ยตนเอง และสามารถประสานแบ่งปันกนั
ในการร่วมกนัเพ่ือสร้างกลไกทางธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
     2. เม่ือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารจากมุมมองของบุคลลากรในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 
โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และต าแหน่งงาน พบว่า บุคลากรในธุรกิจอี
คอมเมิร์ซ มีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหาร ดงัน้ี 
 2.1 จ าแนกตามเพศ จากผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรในธุรกิจอีคอมเมิร์ซเพศชายและเพศหญิง มีระดบัความ
คิดเห็นต่อการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเพศหญิงจะมีระดบั
ความคิดเห็น ท่ีเห็นดว้ยมากกว่าเพศชาย โดยเฉพาะในดา้นสายการบงัคบับญัชาและดา้นการมอบหมายงานและ
อ านาจหน้าท่ี ซ่ึงเพศชายมีค่าเฉล่ียท่ีต ่ากว่าเพศหญิงมาก  แสดงให้เห็นว่าเพศชายมองเห็นความส าคญัของการมี
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ต าแหน่งหน้าท่ี และมอบหมายงาน กระจายอ านาจตามสายบังคับบัญชามากกว่าเพศหญิง จึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของ ศุทธกานต ์มิตรกูล และ อนนัตช์ยั คงจนัทร (2559) ซ่ึงพบวา่เพศชายจะมีค่านิยมการใหค้วามส าคญั
ต่อความกา้วหนา้ในการเล่ือนต าแหน่งงานมากกวา่เพศหญิง  

2.2 จ าแนกตามอายุ จากผลการวิจยัพบว่า บุคลากรในธุรกิจอีคอมเมิร์ซท่ีมีช่วงอายุท่ีแตกต่างกนัมีระดบั
ความคิดเห็นต่อการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยช่วงอายท่ีุมีระดบั
ความคิดเห็นต่อการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารในระดบัเห็นดว้ยมากคือช่วงอายตุ ่ากวา่ 20 ปี ช่วงอาย ุ24-24 ปี ช่วงอาย ุ25-
29 ปี และช่วงอายุ 30-34 ปี ในขณะท่ีช่วงอายุสูงกวา่ 34 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารในระดบั
เห็นดว้ยปานกลาง โดยเฉพาะในดา้นสายการบงัคบับญัชาซ่ึงมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด และช่วงอายุท่ีมีระดบัความคิดเห็น
ต่อการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารในระดบัมาก และมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือช่วงอายุต ่ากว่า 20 ปี โดยเฉพาะในด้านการ
มอบหมายงานและอ านาจหนา้ท่ี โดยในภาพรวมช่วงอายตุ ่ากวา่ 20 ปี จนถึง 34 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ จะมีระดบั
ความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกันมากและอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พีดบับลิวซี 
(2559) ท่ีแสดงผลการศึกษาว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีก าลงักา้วเขา้สู่ตลาดแรงงาน มีความตอ้งการความสมดุลระหว่าง
การท างานและการใชชี้วิตมากข้ึน ตอ้งการมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางขององคก์ร และตอ้งการสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานท่ีสามารถกระตุน้ ใหเ้กิดความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆมากกวา่กลุ่มคนท างานในรุ่นเก่า 

2.3 ระดบัการศึกษา จากผลการวิจยัพบว่า บุคลากรในธุรกิจอีคอมเมิร์ซท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมี
ระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารท่ีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

2.4 ต าแหน่งงาน จากผลการวิจยัพบว่า บุคลากรในธุรกิจอีคอมเมิร์ซท่ีมีต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีระดบั
ความคิดเห็นต่อการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยต าแหน่งงานท่ีมี
ระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารในระดบัเห็นดว้ยมากคือ พนกังานระดบัปฏิบติัการ และอ่ืนๆ ในส่วน
ของพนกังานระดบัหวัหนา้งานจะมีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง ซ่ึง
แสดงถึงพนักงานในระดบัปฏิบติัการมีระดบัความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารท่ีเห็นดว้ยสูงกว่า
พนกังานระดบัหวัหนา้งาน โดยเฉพาะในดา้นสายการบงัคบับญัชาซ่ึงพนกังานระดบัหวัหนา้งานมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุด 
แสดงใหเ้ห็นวา่พนกังานระดบัหวัหนา้งานมองเห็นความส าคญัและความจ าเป็นของการมีสายบงัคบับญัชามากกว่า
พนักงานระดับปฏิบัติการ  จึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อมรภพ อมริต (2552) ซ่ึงได้ท าการวิจัยเร่ืองการ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ศึกษาเฉพาะกรณีบริษทัสามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน) 
พบว่าพนักงานระดับหัวหน้างาน บริษัทสามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากัด (มหาชน) มีระดับการให้
ความส าคญัสูงสุดในดา้นความส าเร็จในการท างาน ซ่ึงรวมถึงการเล่ือนต าแหน่งงานดว้ย 
 

5. สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 
 

     จากการวิจัยเร่ือง การบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารจากมุมมองของบุคลากรในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยงานวิจัยน้ีมี
วตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษามุมมองของบุคลากรจากธุรกิจอีคอมเมิร์ซท่ีมีต่อการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหาร 2)  เพ่ือศึกษา
การบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยใชแ้นวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีองคก์ารและแนวคิดเก่ียวกบัการ
บริหารท่ีไร้ผูบ้ริหาร และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก บุคลากรในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 
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จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 370 วิเคราะห์ขอ้มูลคน ใชส้ถิติการ  คือ สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงไดแ้ก่ การหาค่าความถ่ี 
ร้อยละของประชากร  ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียโดยใชส้ถิติทดสอบที (t-test  (และสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ) F-test) และหาความแตกต่าง
รายคู่ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยผลการวิจยัเป็นดงัน้ี  
     กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่แลว้เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57 ส่วนใหญ่มีอายอุยู่ท่ี 25-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.7 โดย
มีระดบัการศึกษาอยูท่ี่ระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 64.6 และมีต าแหน่งงานพนกังานระดบัปฏิบติัการร้อยละ 46.9 
     ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารของผูต้อบแบบสอบถาม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดย
ระดับความคิดเห็นในแต่ละดา้นของการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารสามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี มากท่ีสุด คือด้านการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง รองลงมาคือ ดา้นการประสานงานในองค์กร ดา้นการมอบหมายงานและอ านาจ
หนา้ท่ี และสุดทา้ยคือดา้นสายการบงัคบับญัชา  
 
ตารางที่ 1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

การบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหาร 

 
ปัจจยัส่วนบุคคล 

ดา้นสายการบงัคบั
บญัชา 

ดา้นการตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลง 

ดา้นการมอบหมาย
งานและอ านาจ

หนา้ท่ี 

ดา้นการ
ประสานงานใน

องคก์ร 
1. เพศ     

2. อาย ุ     

3. การศึกษา X X  X 

4. ต าแหน่งงาน     

หมายเหตุ: √ หมายถึง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
     X หมายถึง มีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

     จากตารางท่ี 1 เป็นการสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศ อาย ุการศึกษาและต าแหน่งงาน 
กบัระดบัความคิดเห็นต่อ การบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหาร พบว่า เพศ อายุ และต าแหน่งงานของบุคลากรท่ีแตกต่างกนั มี
ระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นสายการ
บังคับบัญชา ด้านการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง ด้านการมอบหมายงานและอ านาจหน้าท่ี และด้านการ
ประสานงานในองคก์ร โดยท่ีการศึกษาท่ีแตกต่างกนั จะมีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นการมอบหมายงานและอ านาจหนา้ท่ี 
 
ข้อเสนอแนะ 
     1. ระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุดคือดา้นการตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลง แสดงใหเ้ห็นวา่ บุคลากรจากธุรกิจอีคอมเมิร์ซมองเห็นความส าคญัของการรับมือกบัความ
เปล่ียนแปลง องคก์ารจึงตอ้งมีความสามารถท่ีจะรับมือต่อความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได ้ 
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     2. ในรายขอ้มีอิสระทางความคิด เปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น ซ่ึงมีระดบัความคิดเห็นท่ีสูงท่ีสุด แสดงให้
เห็นถึงความพร้อมของบุคลากรท่ีตอ้งการท่ีจะมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และตอ้งการโอกาสในการแสดง
ความคิดริเร่ิม และรังสรรคส่ิ์งใหม่ๆในการท างาน มากกวา่การปฏิบติัตามท่ีถูกสัง่ดว้ยวิธีการเดิมๆ  
     3. ในดา้นของระดบัความคิดเห็นท่ีต ่าท่ีสุดคือในรายดา้นสายการบงัคบับญัชา ช้ีใหเ้ห็นวา่บุคลากรในธุรกิจอี
คอมเมิร์ซยงัมีความไม่แน่ใจกบัรูปแบบการท างานโดยไม่มีผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งส้ินเชิง 
     4. หากตอ้งการท่ีจะน าการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารมาปรับใช ้ประยกุตภ์ายในองคก์าร จะเหมาะสมส าหรับองคก์ารท่ี
มีประชากรส่วนมากเป็นผูห้ญิง เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีก าลงัเขา้สู่ตลาดแรงงาน และมีพนกังานส่วนมากเป็นพนกังาน
ในระดบัปฏิบติัการ 
     5. การบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารนั้นปัจจุบนัยงัคงถือเป็นเร่ืองใหม่และยากท่ีจะเขา้ใจ และไม่สามารถท่ีจะเรียนรู้ได้
ภายในระยะเวลาสั้นๆ การจะน าการบริหารท่ีไร้ผูบ้ริหารมาปรับ ประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารจึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งอาศยัเวลา
ในการท าความเขา้ใจท่ีแทจ้ริง 
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อทิธิพลของกระบวนการจัดการความรู้ และการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
ต่อผลสัมฤทธิ์การปฏบิัติงาน โดย ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ 
กรณศึีกษา ก าลงัพลหน่วยบัญชาการอากาศโยธินกองทพัอากาศ 

THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESS AND 
CONSTRUCTIONISM ON ACHIEVEMENT BY E-ADMIN A CASE STUDY 

OF PERSONEL ROYAL THAI AIR FORCE SECURITY FORCES COMMAND 

ภภิศา  อมัพรเวช1  และ ธงชัย  ศรีวรรธนะ2 
Phapisa  Aumpornvach and Thongchai  Srivardhana 

 
บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา อิทธิพลของกระบวนการจดัการความรู้ และการสร้างความรู้ดว้ย
ตนเองท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิการปฏิบติังานโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตวัอย่างเป็นขา้ราชการในหน่วย
บญัชาการอากาศโยธิน กองทพัอากาศ จ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลโดยการหา
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.855 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงแบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน  และการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า  กระบวนการจดัการความรู้ และการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิการปฏิบติังานโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

ค าส าคัญ : กระบวนการจัดการความรู้, การสร้างความรู้ด้วยตนเอง, ผลสัมฤทธ์ิ, ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 
 
      ABSTRACT 
 The objective of this research was to study of The Influence of Knowledge Management Process and 
Constructionism on Achievement by E-Admin A Case Study of Personel Royal Thai Air Force Security Forces 
Command. The sample included 400 samples. The questionnaire was used in this research. Cronbach’s alpha     
internal  consistency was estimate for the reliability of this research’s questionnaire 0.855. The data obtained were 
analyzed by descriptive statistics which are frequency, percentage, statistic mean, standard deviation, Pearson’s 
correlation coefficient and multiple regression analysis. The results revealed that Knowledge management process 
and Constructionism affecting Achievement by E-Admin was statistically significant at the 0.05 level. 

Keywods : Knowledge Management Process, Constructionism, Achievement, E-Admin 
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1.บทน า 
อนัเน่ืองมาจากนโยบายขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศ “สู่ Thailand 4.0” รัฐบาลส่งเสริม การพฒันากา้วสู่

องค์กรให้สอดคลอ้งกบัโมเดลการพฒันาประเทศมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี   
ซ่ึงมีขอบเขตกวา้งมากข้ึน การกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนท าใหเ้กิดปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพสงัคมอยา่งรวดเร็ว 
องค์กรต่างๆ ตอ้งปรับแผนการพฒันาเพ่ือรักษาความเป็นเลิศไดอ้ย่างย ัง่ยืน เป็นองค์กรท่ีมีความโปร่งใส รวดเร็ว 
และแม่นย  า ค าว่า “การจดัการความรู้ (Knowledge Management-KM)” เขา้มามีบทบาทเป็นอย่างมาก นกัคิดส าคญัชาว
ญ่ีปุ่น Nonaka และ Takeuchi แห่งส านัก Hitosubashi วิจัยเสนอแนวคิดในหนังสือ ช่ือ “The Knowledge-Creating 
Company (1995)” สาเหตุท่ีสร้างขีดความสามารถดา้นการแข่งขนัของตนเองเกิดจาก Tacit Knowledge ความรู้ท่ีไม่ชดั
แจง้ในตวับุคคล เป็น Explicit Knowledge เกิดการส่ือสารแลกเปล่ียนความรู้ เป็นการถ่ายทอดความรู้ เกิดลกัษณะของ 
“วงจรการสร้างความรู้” เป็นปัจจยัท่ีช่วยพฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพ สร้างความอยูร่อดองคก์รไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
 กระบวนการจดัการความรู้ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการใชพ้ฒันาภายในองคก์ร โดยมีการน าเอาคอมพิวเตอร์  
หรือเทคโนโลยีสมยัใหม่มาช่วย เพราะกระบวนการจดัการความรู้เพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ไม่สามารถท าให้
การพฒันาองค์กรประสบความส าเร็จ ตอ้งอาศยัปัจจยัในหลายๆ ดา้น เพ่ือท่ีจะส่งเสริมก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด   
ท าใหอ้งคก์รอยู่รอดเกิดการไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัอย่างย ัง่ยืน และเพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สามารถสร้าง
วิสัยทศัน์ปรับเปล่ียนทศันคติขา้ราชการ มีการเรียนรู้ร่วมกนัเพ่ือเกิดประโยชน์สอดคลอ้งกบัการบริหารราชการ ให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดตรงตามพระราชกฤษฎีกา และยงัสามารถตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของกองทพัอากาศว่าดว้ย
หลกัเกณฑต์ามแบบแผนวิธีการบริหารบา้นเมืองท่ีดี ใชแ้ผนพฒันาบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ หรือ “ก.พ.ร.”  

ผูบ้งัคบับญัชากองทพัอากาศเลง็เห็นถึงความส าคญัเป็นอยา่งมาก ดา้นการพฒันาระบบราชการ มีมาตรฐาน
การบริหารก าลงัพลใหเ้กิดความพร้อมรับความเจริญกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยี มีการก าหนดวิสยัทศัน ์การพฒันาไปสู่
กองทพัอากาศดิจิตอล (Digital Air force) ท าใหมี้การเกิดการเปล่ียนแปลงการปฏิบติังานดา้นสารบรรณของกองทพั
เป็นอย่างมากเปล่ียนจากระบบงานเดิมท่ีใชเ้จา้หนา้ท่ีพิมพห์นงัสือจากเคร่ืองพิมพดี์ดเป็นคอมพิวเตอร์ การรับ-ส่ง
หนงัสือโดยเจา้หนา้ท่ีไปส่งและจดบนัทึก เป็นการใชร้ะบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์แทน ซ่ึงท าใหส้ะดวกรวดเร็ว
ป้องกนัเอกสารสูญหาย และง่ายต่อการคน้หา ติดตามงานไดส้ะดวก แต่อยา่งไรกต็าม พบวา่เกิดปัญหาและอุปสรรค
อยู่หลายประการ เช่น ในดา้นของบุคลากรขาดความรู้ และทกัษะในการใชง้าน การลงรายละเอียดขอ้มูลเกิดการ
ผิดพลาด ส่งผลใหข้อ้มูลในระบบผิดพลาด ไม่ถูกตอ้ง ส่งผลเกิดทศันคติท่ีไม่ดีต่อการใชง้าน ส่วนดา้นอุปกรณ์ เช่น 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และสแกนเนอร์กไ็ม่เพียงพอ หรือ มีแต่ไม่ทนัสมยั เกิดการล่าชา้  
 ผูว้ิจยัไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัเพ่ือเป็นประโยชน ์สามารถน าไปปรับใชเ้พ่ือก าลงัพลในองคก์ร และบุคคล 
อ่ืนๆ ไดเ้รียนรู้น าไปใชไ้ดต่้อไป จึงไดด้ าเนินการวิจยัเร่ือง “อิทธิพลของกระบวนการจดัการความรู้ และ การสร้าง 
ความรู้ดว้ยตนเอง ต่อผลสัมฤทธ์ิการปฏิบติังาน โดย ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา ก าลงัพลหน่วย
บญัชาการอากาศโยธินกองทพัอากาศ” และจะน าขอ้มูลผลการวิจยัท่ีไดม้าพฒันาการปฏิบติังาน เพ่ือเกิดผลสัมฤทธ์ิ
การปฏิบติังานสอดคลอ้งกบันโยบายการขบัเคล่ือน การพฒันาประเทศ “สู่ Thailand 4.0” การบริหารจดัการองคก์ร 
4.0 มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน ต่อไป 
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2. ทบทวนวรรณกรรม  
การจดัการความรู้ (Knowledge Management) เป็นพ้ืนฐานในการจดัการระบบการจดัการความรู้ภายใน

องคก์รและการจดัการสินทรัพยท์างปัญญาภายในองค์กรซ่ึงจะช่วยในการพฒันาความรู้ พฒันาผลการด าเนินงาน
ขององคก์ร (Wigg,1993) เป็นศิลปะในการสร้างคุณค่าของสินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้การท าความเขา้ใจกบั
ความรู้ การสร้างความรู้ และการตดัสินใจไดน้ั้น จะตอ้งมัน่ใจว่าองค์ประกอบของข่าวสารนั้นๆ จะถูกน าเขา้สู่
องค์กร (Choo, 1998) และมีความพยายามท่ีจะสร้างความรู้ รวบรวม และเผยแพร่อย่างเป็นระบบ (Davenport and 
Prusak,1998)การได้มาของความรู้ในองค์กร จะต้องพิจารณาถึงความถูกต้องของความรู้ ท่ีมีประโยชน์และ
เหมาะสมกบับุคคลท่ีเหมาะสมเวลาท่ีถูกตอ้งมีการแลกเปล่ียนความรู้ในการปฏิบติังาน โดยมุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงการ
ด าเนินงานขององค์กรร่วมกนั (O’ Dell and Grayson, 1998)รวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความรู้ การ
แบ่งปันความรู้ และการจดัเก็บ การก าหนดความตอ้งการ และมีการปรับปรุงกระบวนการท่ีจะส่งผลกระทบถึงการ
จดัการความรู้ใหดี้ยิ่งๆ ข้ึนไปเพ่ือจะบรรลุความตอ้งการขององคก์รได ้(Kucza, 2001 )องคก์รจะตอ้งมีการจดัสร้าง
สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี เหมาะสมเพ่ือท่ีพนกังานจะสะดวกในการเขา้ถึงของขอ้มูล ในการสร้างความรู้ และ
ถ่ายโอนความรู้ไดดี้ (Kermally, 2002)  
 การเรียนรู้ภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 1 ระดบับุคคล 2 ระดบั กลุ่ม/ทีม 3 ระดบัองค์กร 
(Inkpen & Crossan, 1995)ซ่ึงการเรียนรู้ระดบั กลุ่ม/ทีม เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และน าไปถ่ายทอด
ความรู้ไดดี้ท่ีสุด โดยใชก้ารแลกเปล่ียนความรู้ ทั้งทางดา้นประสบการณ์ ทกัษะความรู้ รวมถึงวิธีคิดโดยวิธีการ
สนทนากนั (Dialoque) ท าให้องค์กรมีการสร้างความรู้ใหม่ๆ เป็นพลวตัต่อเน่ืองกนัในลกัษณะของการหมุนวน
(Spiral) เผยแพร่ความรู้ไดอ้ย่างทัว่ถึงทั้งองคก์ร และน าไปพฒันากระบวนการเรียนรู้ภายในองค์กรไดเ้ป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Senge, 1990)  

องค์ประกอบกระบวนการจดัการความรู้ของ Khalil (2006) ออกเป็น 5 ส่วนดังนี ้

1.การแสวงหาความรู้ (Knowledge acquisition) หมายถึง องค์กรจะตอ้งค านึงถึง 2 ประการ คือ ประการท่ี 1 เป็นการ
คน้หาความรู้ท่ีองค์กรตอ้งการ ความรู้ท่ีไดรั้บมาจากภายใน และภายนอกองค์กร จะตอ้งผ่านการพิจารณาขององค์กร 
เพราะจะช่วยให้องค์กรไดท้ราบขอ้มูลท่ีไดรั้บมา มีความส าคญั และมีประโยชน์ต่อองค์กรเพียงใด ประการท่ี 2 การ
แสวงหาความรู้เกิดโดยไม่ไดต้ั้งใจ ซ่ึงเป็นผลจากการปฏิบติังานของพนักงานในองค์กร แต่ส่วนใหญ่ องค์กรก็จะ
แสวงหาความรู้ 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 และการสังเกต (Searching & Noticing) รวมถึงเทคโนโลยีขอ้มูลข่าวสารท่ีมีอิทธิพลต่อ
การแลกเปล่ียนความรู้ และการแสวงหาความรู้ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพูดคุยแบบ
เผชิญหนา้ การประชุมผา่นวีดีโอซ่ึงการใชเ้ทคโนโลยีส่งผลใหอ้งคก์รมีความไดเ้ปรียบ (Carneiro, 2001) 
2.การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) เป็นการสร้างให้เกิดความรู้ใหม่ ซ่ึงมีความจ าเป็นท่ีสุดในการเรียนรู้ของ
องคก์ร การสร้างความรู้ใหม่ เก่ียวขอ้งกบัการพฒันามาจากความรู้ไม่ชดัแจง้เป็นความรู้ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะตนเอง 
(Senge, 1990) ดงันั้นการสร้างสรรค์ความรู้ จึงเป็นหน้าท่ีของทุกคนในองค์กร ซ่ึง Nonaka and Takeuchi (1995) ได้
น าเสนอตวัแบบการจดัการความรู้ แบบจ าลอง SECI (SECI Model) ซ่ึงแบ่งกระบวนการในการสร้างความรู้ออกเป็น 4 
ขั้นตอน ในลกัษณะหมุนวนทัว่องคก์ร ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการสร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ๆในองคก์ร การสร้างความรู้  
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3. การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) เป็นการถ่ายทอดความรู้เก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของขอ้มูล ซ่ึงสมาชิก
ในองคก์รใหค้วามส าคญัต่อการแลกเปล่ียนความรู้ โดยการพูดคุย รวมถึงการสงัเกตดว้ยตนเอง โดยเฉพาะความรู้ไม่
ชัดแจง้ (Tacit Knowledge) ท่ีซ่อนอยู่ในตวัคนท าให้เกิดการเรียนรู้จากผูอ่ื้นได ้นอกจากน้ี การแลกเปล่ียนและ
เผยแพร่ความรู้ยงัเก่ียวขอ้งกบัการกระจายความรู้ไปทัว่องค์กร ตลอดจนการถ่ายโอนวิธีการท างานท่ีดีท่ีสุดใน
องคก์ร และระหว่างองค์กรมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลทั้งผูรั้บ และผูส่้งขอ้มูลดว้ย (Krogh,2003) การถ่ายทอดความรู้
เกิดข้ึนเม่ือสมาชิกแต่ละคน    มีความเตม็ใจท่ีจะเรียนรู้จากผูอ่ื้นเพ่ือพฒันาตนเอง และองคก์รจะประสบความส าเร็จ  
4. การจัดท าเอกสารความรู้ (Knowledge Documentation) การท่ีองคก์รไดรั้บความรู้ และมีการถ่ายทอดความรู้ไป
ยงัพนักงาน องค์กรจะตอ้งมีการจดัเก็บขอ้มูลความรู้ท่ีดี และมีความปลอดภยัของขอ้มูลท่ีสูง และจดัเก็บอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงการจดัเก็บโดยทัว่ไป จดัเก็บโดยการบนัทึกไวใ้นคอมพิวเตอร์ และการบนัทึก รวมถึงความจ าคนใน
องคก์ร เพ่ือใหง่้ายในการใชค้วามรู้ต่อไป การจดัเก็บท่ีดี ควรจะจดัเก็บแบบแบ่งเป็นหมวดหมู่ และท าใหค้น้หาง่าย 
รวมถึงมีเน้ือหาท่ีถูกตอ้ง และแม่นย  า ท าให้องค์กรเก็บรักษาความรู้ ซ่ึงก็คือ ทุนปัญญา (Intellectual Capital) ท่ี
เปรียบเสมือนทรัพยสิ์นทางปัญญาขององคก์รเม่ือบุคลากรลาออกจากองคก์รความรู้ก็ยงัอยู่ (Marquardt,1996) เป็น
การรวบรวมประสบการณ์ต่างๆ และเป็นศูนยก์ลางของความรู้ ความช านาญเฉพาะดา้น (Olivera, 2000) 
5. การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Application) การน าความรู้มาใช ้ประกอบดว้ย 3 ประการ คือ ประการท่ี1 
การใชค้วามรู้จากเครือข่ายในการน าความรู้ท่ีซ่อนอยู่ในตวับุคคล ซ่ึงเครือข่ายทางสังคมเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากกวา่
โครงสร้างองค์กร เม่ือพนักงานมีปัญหาในการท างานจะแกปั้ญหาโดยการถามเพ่ือนร่วมงานมากกว่าคู่มือการ
ท างาน ถึง 5 เท่า ดงันั้น เพ่ือนร่วมงานท่ีรู้จกัจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ซ่ึงการติดต่อผ่านเครือข่ายแบบเผชิญหน้า 
จ าเป็นต่อกระบวนการท่ีไดผ้ลป้อนกลบัทนัที และน าความรู้ท่ีไดม้าใชต่้อ (Singla & Chalkiti, 2007) ประการท่ี2 
การใชค้วามรู้จากการพูดคุยแบบพบหนา้กนั องคก์รท่ีท าธุรกิจขายตรง มีวฒันธรรมของการเป็นมิตรต่อการเรียนรู้ 
และการถ่ายทอดความรู้ ในลกัษณะพบหนา้แลกเปล่ียนความรู้กนัและกนั มีผลใหก้ารใชค้วามรู้มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน นอกจากน้ีองคก์รตอ้งสนบัสนุนในการจดัเก็บความรู้ท าใหบุ้คลากรสามารถเขา้ถึงความรู้ไดง่้าย (Davenport, et 
al., 1998) ประการท่ี3 การใชค้วามรู้จากฐานขอ้มูลในการจดัเก็บความรู้ในฐานขอ้มูล องคก์รอาจจะน าอินเทอร์เน็ต
มาใชใ้นการกระจายขอ้มูล (Koskinen, 2003) 

การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) เป็นวิธีการเรียนรู้แบบคิดเองและสร้างความรู้เอง  หรือ การ
เรียนรู้โดยการปฏิบติั (Doing) หรือสร้างสรรค์ (Making) ส่ิงต่างๆ หรือ มีผลงาน ช้ินงานใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน การเรียนรู้
จะเกิดข้ึนไดดี้ท่ีสุด เป็นการสร้างความรู้ใหม่ข้ึน (Papert, 1993) จนต่อมาไดเ้กิดมีการพฒันาทฤษฎีในเร่ืองน้ีข้ึนมา
ใชใ้นดา้นการศึกษา และเกิดคิดพฒันาต่อเน่ืองวา่หากผูเ้รียนนั้นมีโอกาสท่ีจะไดส้ร้างความรู้ข้ึน และไดน้ าความคิด
ของตนเองไปสร้างสรรค์ช้ินงานเองได ้โดยอาศยัส่ือเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีเหมาะสมจะช่วยให้เกิดความคิดนั้นเป็น
รูปธรรมอย่างชดัเจน  หมายถึง การไดส้ร้างความรู้ข้ึนภายในตนเอง ความรู้ท่ีสร้างข้ึนนั้นอยู่อย่างคงทน และไม่ลืม
ง่าย นอกจากนั้นผูเ้รียนเองจะสามารถน าความรู้มาถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นใหเ้ขา้ใจความคิดของตนเองได ้ดา้นพฒันาการ
ของทฤษฎีการสร้างความรู้ จึงเกิดการพฒันาเป็นทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองไดมี้การสร้างสรรค์ช้ินงาน
(ส านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ,2549) แนวคิดการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
ภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เพเพิร์ท (Papert) น าส่ิงท่ี เพียเจต ์(Piaget) ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัเดก็ๆ มาเป็นพ้ืนฐานของการคิดทบทวนความ
เป็นไปไดเ้ก่ียวกบัทฤษฎีทางดา้นการศึกษาโดยเพเพิร์ทเองมีความคิดเห็นแตกต่างไปจากความคิดเห็นของเพียเจตท่ี์
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อธิบายว่าเด็กจะไม่สามารถเรียนรู้เร่ืองบางเร่ืองไดใ้นช่วงวยัของบางช่วงนั้น เน่ืองจากบางเร่ืองมีความซบัซ้อนยากต่อ
การเขา้ใจไดง่้ายตามประสาของเด็ก หรือเพราะสาเหตุของการท่ีเด็กไม่สามารถจะเรียนรู้ไดน้ั้น เกิดจากการขาดแคลน
วสัดุ อุปกรณ์ท่ีจะน ามาใช ้เพ่ือช่วยให้กลายเป็นเร่ืองง่ายและเป็นรูปธรรมเพียงพอ เพ่ือจะสร้างความรู้ท่ีหลากหลาย
อย่างเพียงพอจะช่วยให้เด็กไดมี้โอกาสในการเลือก ใช้วสัดุ อุปกรณ์เหล่านั้นเป็นเพ่ือส่ือส าหรับการน ามาช่วยคิด 
(Object-to-Think-with) ซ่ึงเดก็ๆ แต่ละคนจะมีการส่ือของตนเอง มีความกระตือรือร้น และสามารถน ามาทดลองใชต้าม
วิธีการของตนเองได ้ฉะนั้นการสร้างการศึกษาท่ีดีคือการไดริ้เร่ิมให้โอกาส มีการเขา้ร่วมให้เคา้ไดแ้สดงออก ดงัท่ี 
เพเพิร์ท (Papert) กล่าวไวว้่า "การเรียนรู้ต่างๆ ท่ีดีกว่านั้น ไม่ไดม้าจากการไดมี้การคน้ควา้วิธีการท่ีจะ "สอน" ท่ีดีมี
มาตรฐานของครู แต่เกิดจากการไดใ้หโ้อกาส "การสร้าง" ความรู้ท่ีดีแก่ผูเ้รียน" โดยมีหลกัส าคญัในการเรียนรู้  

 
 องค์ประกอบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ของ (Papert, 1993 เสกสรรค์ แย้มพินิจ, 2550)   
1. การส ารวจตรวจค้น (Explore) คือ เร่ิมส ารวจตรวจคน้ ท าความเขา้ใจท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงใหม่ๆ เกิดข้ึน ปฏิสัมพนัธ์
กบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆ ท่ีไม่มีอยู่ในสมองของตนเอง จะพยายามรับหรือมีการดูดซึมเก็บเขา้ไปจนเกิดความรู้ใหม่ๆ 
อาจจะเคยสมัผสัดว้ยตนเองหรือเคยไดส้งัเกตเห็น  
2.การทดลอง (Experiment) คือ ลงมือท าภายหลงัจากท่ีมีการส ารวจไปแลว้การปรับความแตกต่าง เม่ือไดพ้บมี
ความสัมพนัธ์ความคิดเดิมท่ีสะสมอยู่ในสมอง เกิดการลองผิดลองถูกบา้งเพ่ือจะเก็บประสบการณ์ และสร้างเป็น
องคค์วามรู้เกบ็ไวใ้นสมองของตนเองได ้ 
3.การเรียนรู้จากการกระท า (Learning by doing) คือ ขั้นตอนน้ีเป็นการลงมือปฏิบติักิจกรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใด แลว้
สร้างเป็นองคค์วามรู้ของตนเองข้ึนมา ผสมผสานคาบเก่ียวกบัขั้นตอนท่ีผา่นมา  
 4.การกระท าเพ่ือจะท าให้เกิดการเรียนรู้ (Doing by learning) คือ ตอ้งผา่นทั้ง 3 กระบวนการก่อน การลงมือปฏิบติั
ของกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงสามารถท าใหเ้กิดการเรียนรู้ไดแ้ละเม่ือเขา้ใจดีแลว้กจ็ะเกิดพฤติกรรมในการเรียนรู้ท่ี
ดี สามารถคิดแกปั้ญหา รู้จกัการแสวงหาความรู้ และการปรับตนเองให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆ หรือ เกิดภาวะ 
"Powerful learning" อนัจะน าไปสู่ค ากล่าวท่ีวา่ "คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น"  
 ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน เพ่ือใหผู้บ้งัคบับญัชาสามารถก ากบั ติดตามการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ใหบ้รรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ได้
โดยก าหนดแนวทางในการพฒันาระบบราชการไทยเพ่ือกา้วสู่องคก์รท่ีมุ่งเนน้ยุทธศาสตร์ โดยมีตวัช้ีวดั 4 ดา้น คือ 
1.ดา้นประสิทธิภาพ 2. ดา้นคุณภาพ  3.ดา้นขีดสมรรถนะ 4.ดา้นประสิทธิผล (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ หรือ ก.พ.ร., 2548) 

องค์ประกอบผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัตงิาน ของ (Motowidlo 2003)  
1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) แยกเป็น 2 ดา้น คือ 1.เวลา (Time) หมายถึง การวดัประสิทธิภาพของงานท่ีเกิดข้ึนอยู่
กบัช่วงเวลาในการท างาน เช่น องคก์รมีก าไรเพ่ิมข้ึนในเวลา 3 เดือน ในการประเมินผลในการวดัประสิทธิภาพใน
การท างาน องคก์รตอ้งระบุกรอบเวลาใหช้ดัเจน(Kelly, 1982) และเวลาท่ีใชจ้ะตอ้งเหมาะสมกบังาน และมีความ
ทนัสมยั(Peterson & Plowman, 1963) 2.ตน้ทุน (Capital) หมายถึง กระบวนการในการด าเนินงานจะตอ้งมีความ
เหมาะสมกบังาน ซ่ึงตอ้งมีการลงทุนท่ีนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การใชท้รัพยากรในการบริหารงาน เช่น คน เทคโนโลยี ใหมี้
ความคุม้ค่า และเกิดการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด (Peterson & Plowman, 1963) 
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2.ประสิทธิผล (Effectiveness) แยกเป็น 2 ดา้น คือ 1. เป้าหมาย (Goal) หมายถึง การบรรลุเป้าหมายสูงสุด(Goal 
Optimization) ซ่ึงหมายถึง ความสามารถของคนในองคก์รท่ีสามารถบรรลุเป้าหมายสุดทา้ยขององคก์ร ในการวดั
ก าหนดในรูปแบบเป็นตวัเลขท่ีสามารถวดัไดง่้าย และไดรั้บการยอมรับเป็นวิธีท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด (Stress, 
1977) 2. มาตรฐาน (Standard) หมายถึง ผลของการปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมายขององคก์ร ในการวดัประสิทธิผล 
การท างานเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการประเมินประสิทธิผลขององคก์ร ในการวดัมาตรฐานองคก์รควรมีความชดัเจน และ
น่าเช่ือถือ รวมถึงมีความยติุธรรมต่อผลการท างานของพนกังานในองคก์ร (Kelley, 1982) 
 
 การบูรณาการ (Integration) ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ กบั การจดัการความรู้ และการสร้างความรู้
ดว้ยตนเอง มีความเช่ือมโยงส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิการปฏิบติังาน เป็นหน่ึงเดียวกนัอยา่งสมบูรณ์แยกเป็นองคป์ระกอบ
แต่ละดา้นไดด้งัน้ี  

ตารางที่ 1 การบูรณาการระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ 

การบูรณาการระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ 

การจดัการ
ความรู้ 
(Khalil 2006) 

 

1.1.การแสวงหาความรู้ เร่ิมจากการเรียนรู้ และคน้หาความรู้เร่ืองระบบสารบรรณฯ เป็นการ
พฒันาความรู้ดา้นใหม่ๆ ใหป้ระโยชนค์วามส าคญัในการท างาน สามารถปฏิบติัใชไ้ดจ้ริง    
1.2.การสร้างความรู้     เป็นการเกิดความรู้ใหม่เพ่ือมาพฒันาความรู้ท่ีไม่ชดัแจง้มาเป็นความรู้
ท่ีเช่ียวชาญเร่ืองระบบสารบรรณฯแลว้น าไปลงมือปฏิบติัไดเ้ช่ือมโยงสู่การปรับปรุงตนเอง                                                                                                                                                             
1.3.การถ่ายทอดความรู้     การแลกเปล่ียนความรู้ของก าลงัพลภายในองคก์ร และการเผยแพร่
ความรู้ กระจายไปทัง่องคก์ร ท าใหค้วามรู้ ประสบการณ์มีอยูภ่ายในองคก์ร และยงัสามารถ
ถ่ายโอนความรู้การคิด การเรียนรู้ขอ้มูลทั้งผูรั้บ ผูส่้ง เป็นการประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองระบบ
สารบรรณฯไดดี้ยิ่งข้ึนไปและพฒันาไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้                                                            
1.4.การจดัท าเอกสารความรู้ องคก์รมีการจดัเกบ็ เอกสารความรู้ท่ีดี และตอ้งมีความปลอดภยั 
ตอ้งจดัเกบ็อยา่งต่อเน่ืองเปรียบเสมือนทรัพยสิ์นทางปัญญา                                                                  
1.5.การประยุกต์ใช้ความรู้ การมุ่งเนน้น าความรู้ท่ีซ่อน ไดจ้ากความสามารถประสบการณ์ 
ของบุคคลมาจดัท าเป็นคู่มือความรู้ระบบสารบรรณฯ ท าใหอ้งคก์รไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
รู้ถึงปัญหาและการแกไ้ขไดจ้ริงเพราะเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ามากยากต่อการลอกเลียนแบบ 

การสร้างความรู้
ด้วยตนเอง 
Papert : 1993    
(เสกสรรค์  แย้ม-
พนิิจ 2550) 

2.1.การส ารวจตรวจค้น   การท่ีก าลงัพลพยายามท าความเขา้ใจกบัระบบสารบรรณฯส่ิงใหม่ๆ 
ปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มดูดซึมจนกลายเป็นความรู้ใหม่สัมผสัจากตนเองหรือสงัเกตเห็น                                                                                                                                      
2.2.การทดลอง การลองลงมือปฏิบติังาน เกิดความเขา้ใจใหม่ๆ เกิดการลองผิดลองถูก                                                                                            
2.3.การเรียนรู้จากการกระท า การสร้างความรู้ใหม่ เร่ืองระบบสารบรรณฯ ประสบการณ์     
2.4.การกระท าเพ่ือที่จะท าให้เกดิการเรียนรู้     การลงมือ ปฏิบติัระบบสารบรรณฯ เม่ือเกิดการ
เขา้ใจ กจ็ะเกิดการเรียนรู้ท่ีดี สามารถคิดและแกไ้ขปัญหาได ้                                                                                                            
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ตารางที่ 1   (ต่อ) 

การบูรณาการระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ 

การสร้างความรู้
ด้วยตนเอง 
Papert : 1993    
(เสกสรรค์  แย้ม-
พนิิจ 2550) 

 

2.1 การส ารวจตรวจค้น   การท่ีก าลงัพลพยายามท าความเขา้ใจกบัระบบสารบรรณฯส่ิงใหม่ๆ 
ปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มดูดซึมจนกลายเป็นความรู้ใหม่สัมผสัจากตนเองหรือสงัเกตเห็น                                                                                                                                      
2.2 การทดลอง การลองลงมือปฏิบติังาน และเป็นการลองผิดลองถูก เกิดความเขา้ใจใหม่ๆ                                       
2.3 การเรียนรู้จากการกระท า การสร้างความรู้ใหม่เร่ืองระบบสารบรรณฯ ประสบการณ์ 
ใหม่ๆผสมกบัความรู้ของก าลงัพล                                                                                                                      
2.4 การกระท าเพ่ือที่จะท าให้เกดิการเรียนรู้     การลงมือ ปฏิบติัระบบสารบรรณฯ เม่ือเกิดการ
เขา้ใจ กจ็ะเกิดการเรียนรู้ท่ีดี สามารถคิดและแกไ้ขปัญหาได ้

ผลสัมฤทธ์ิการ
ปฏิบัตงิาน 
(Motowidlo 2003) 

 

1. ประสิทธิภาพ ระบบสารบรรณฯ นั้น ช่วยใหป้ระหยดัเวลา รวดเร็ว ช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย 
และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพปริมาณการท างานคุม้ค่ามากข้ึน                                                                      
2. ประสิทธิผล การบริหารการท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีมาตรฐานท างานไดเ้สร็จ ส าเร็จบรรลุ
เป้าหมาย การพฒันาองคก์ร 4.0 สอดคลอ้ง กบัโมเดลการพฒันาประเทศ มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  

ผูว้ิจยัไดไ้ดป้ระยกุตแ์นวคิดของ Khalil 2006, Papert : 1993  เสกสรรค ์ แยม้พินิจ 2550,   Motowidlo 2003 ดงัน้ี                     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กระบวนการการจดัการความรู้ 
(Knowledge  Management) Khalil 2006                                                             
1.การแสวงหาความรู้ (Acquisition) 
2.การสร้างความรู้ (Creation)                                                        
3.การถ่ายทอดความรู้ (Transfer) 
4.การจดัท าเอกสารความรู้ (Documentation) 
5.การประยกุตใ์ชค้วามรู้ (Application) 

การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructionism) 
Papert : 1993    เสกสรรค ์ แยม้พินิจ 2550                                    
1.การส ารวจตรวจคน้ (Explore)  
2.การทดลอง (Experiment) 
3.การเรียนรู้จากการกระท า  (Learning by doing) 
4.การกระท าเพ่ือท่ีจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้   ( Doing by learning) 
 

ผลสมัฤทธ์ิการปฏิบติังาน 

(Process On Achievement) 

Motowidlo 2003                      

1.ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

   2.ประสิทธิผล (Effectiveness) 

รูปภาพที่ 2. กรอบแนวคิดการวจิยั 
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3. วธิีการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS มีวิธีด าเนินการดงัน้ี 

1.ใชข้อ้มูลทัว่ไปในการแจกแจงความถ่ีใชค่้าสถิติร้อยละ ในการอธิบายปัจจยัดา้นบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง  
ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุสถานภาพ วฒิุการศึกษา รายได ้ประสบการณ์ท างาน และระดบัชั้นยศ  

2. ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อธิบายขอ้มูลเฉพาะและความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
               3. ใชสิ้ถิติอนุมาน  เป็นสถิติท่ีกล่าวถึงการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากตวัอยา่ง ไปอา้งอิงลกัษณะของประชากร ซ่ึง 
การวิจยัคร้ังน้ี ใชก้ารวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันเพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  

4. วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Regression) เพ่ือหาอิทธิพลท่ีส่งผลของตวัแปรมากกวา่ 1 ตวัแปรข้ึนไปท่ี 
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของก าลงัพลผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา พบว่า ก าลงัพลส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 340 คน และเป็นเพศหญิง มีจ านวน 60 คน ส่วนใหญ่อาย ุ18-30 ปี  จ านวน 166 คน คิดเป็น 
อายุ 31-40 ปี มีจ านวน 156 คน และอายุ 41 ปีข้ึนไป  จ านวน 78 คน แบ่งเป็น    ชั้นยศ เป็นนายทหารประทวน 
จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.80 ชั้นยศนายทหารสญัญาบตัร มีจ านวน 121 คน และพนกังานราชการ/ลูกจา้ง 72  

ตารางที่ 2. ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นกระบวนการจัดการความรู้ และการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ดงันี ้

 ตวัแปรอสิระ X ̅ S.D. ระดบัความคิดเห็น 

กระบวนการจดัการความรู้    
 การแสวงหาความรู้ 4.10 0.64 มาก 
 การสร้างความรู้ 4.05 0.65 มาก 
 การถ่ายทอดความรู้ 3.97 0.69 มาก 
 การจดัท าเอกสารความรู้ 4.15 0.64 มาก 
 การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 4.17 0.65 มาก 
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง    
 การส ารวจตรวจคน้ 4.31 1.13 มาก 
 การทดลอง 4.20 1.19 มาก 
 การเรียนรู้จากการกระท า 4.17 1.07 มาก 
 การกระท าเพ่ือท่ีจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ 4.17 0.62 มาก 

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นต่อกระบวนการจดัการความรู้ และการ
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยรวมในแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัมาก นัน่แสดงให้เห็นวา่แต่ละดา้นนั้นยงัสามารถ
พฒันาใหดี้ข้ึนไดอี้กไปถึงระดบัมากท่ีสุด 
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ตารางที่ 3. ตารางสรุปผลการศึกษาการทดสอบสมมตฐิานกระบวนการจดัการความรู้ และการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองอทิธิพลส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัตงิาน 

สมมตฐิาน  ตวัแปรอสิระ Beta Sig ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

H1 กระบวนการจดัการความรู้ 0.446 0.000* ยอมรับ 
  การแสวงหาความรู้ 0.028 0.567 ปฏิเสธ 
  การสร้างความรู้ 0.178 0.002* ยอมรับ 
  การถ่ายทอดความรู้ 0.016 0.741 ปฏิเสธ 
  การจดัท าเอกสารความรู้ -0.024 0.625 ปฏิเสธ 
  การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 0.216 0.000* ยอมรับ 
H2 การสร้างความรู้ด้วยตนเอง 0.305 0.000* ยอมรับ 
  การส ารวจตรวจคน้ 0.059 0.128 ปฏิเสธ 
  การทดลอง 0.020 0.584 ปฏิเสธ 
  การเรียนรู้จากการกระท า 0.074 0.062 ปฏิเสธ 
  การกระท าเพ่ือท่ีจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ 0.384 0.000* ยอมรับ 

จากผลการศึกษาพบว่า กระบวนการจดัการความรู้ และการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง พบว่าโดยภาพรวม
ยอมรับทั้ง 2 สมมติฐานเน่ืองจากมีค่า Sig นอ้ยกว่า 0.05 มีอิทธิพลทางบวกส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิการปฏิบติังานอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และผลการศึกษาสะทอ้นใหเ้ห็นว่า กระบวนการจดัการความรู้โดยแยกเป็นรายดา้นนั้น 
ควรให้ความส าคญักบัดา้นการประยุกต์ใชค้วามรู้ โดยการมุ่งเนน้น าความรู้จากประสบการณ์ของบุคคลมาเพราะ
เป็นส่ิงมีคุณค่ายากต่อการลอกเลียนแบบ มาท าเป็นคู่มือระบบสารบรรณ รองลงมาคือ การสร้างความรู้ เพ่ือสร้างให้
เกิดความรู้ใหม่ๆ น ามาพฒันาความรู้ท่ีไม่ชัดแจง้เป็นความรู้ท่ีเช่ียวชาญและลงมือปฏิบติั สู่การปรับปรุงได ้ผล
การศึกษาของการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ควรใหค้วามส าคญักบัดา้นการกระท าเพ่ือท่ีจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ โดย
มุ่งเนน้ ใหล้งมือปฏิบติัระบบสารบรรณ เพราะเม่ือเกิดการเขา้ใจ กจ็ะเกิดการเรียนรู้ท่ีดี สามารถคิด แกไ้ขปัญหาได ้
 

5. สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา พบว่า กระบวนการจัดการความรู้ และการสร้างความรู้ด้วยตนเองมีอิทธิพลส่งผลต่อ
ผลสมัฤทธ์ิ ในการปฏิบติังานไปทางบวก  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ยพุา เนินหาด
, 2555) งานวิจัยเร่ือง ประสิทธิผลในการจัดการความรู้ กรณีศึกษา ส านักงานส่งก าลงับ ารุง ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ สภาพการบริหารการจดัการความรู้ ดา้นกระบวนการในการจดัการความรู้ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการ
จดัการความรู้ดา้นการพฒันางาน งานวิจยัของ (มลีวรรณ คนยืน , 2558) งานวิจยัเร่ือง อิทธิพลของภาวะผูน้ า ต่อ
วฒันธรรมองคก์าร การจดัการความรู้ และผลการปฏิบติังานของพนกังานใน บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) 
ว่า การจดัการความรู้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบติังานของพนักงาน สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ (Khalil, et., 
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2006) และงานวิจัยของ (ฉัตรชัย ธนาฤดี, 2548) ในงานวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้ เพ่ือน าองค์การไปสู่ความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของ บริษทั ยูโนแคล ไทยแลนด ์จ ากดั ช้ีใหเ้ห็นว่าควรก าหนดนโยบายในการท างาน การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยเนน้สร้างสรรค์ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเจา้นายและลูกนอ้ง เพ่ือให้ไดมี้การพบปะพูดคุยแลกเปล่ียน
ความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ มาประยุกต์ปรับใชเ้ป็นความรู้ส่วนตวั พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศในการท างาน ให้ไป
ท างานอยา่งมีความสุข เตม็ใจท่ีจะท างาน สุดทา้ยจะส่งผลในดา้นบวกต่อผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 
  จากผลการวิจยัดา้นการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง มีอิทธิพลส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานในทางบวก  
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 สอดคลอ้งกบั (สุมาลี  ชยัเจริญ , 2551) เร่ืองหลกัการ ทฤษฎีสู่การปฏิบติัจะเน้น
ผูเ้รียนเองเป็นผูท่ี้สร้างความรู้ โดยการลงมือกระท า กระตุน้ กดดนัดว้ยปัญหา การขดัแยง้ทางปัญญานั้น ผูเ้รียนจะ
ดูดซึมขอ้มูลใหม่ๆ ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือเรียกว่าการเรียนรู้นัน่เอง กล่าวว่าทฤษฎีน้ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ 
(Papert, 1993)  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สมพร  ทรัพยส์วสัด์ิ, 2554) งานวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอน Video-Integration-Project (VIP) ว่า การจดัการเรียนการสอนใชก้ารกระตุน้ศกัยภาพผูเ้รียนให้เกิด
การแสดงออกเชิงพฤติกรรมการสร้างความรู้โดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ (Papert, 1993)  
และสอดคลอ้งกบั (เสกสรร  แยม้พินิจ, 2550) กล่าวว่า ความรู้ไม่ไดม้าจากการสอนจากครู อาจารย ์หรือผูส้อนได ้
เพียงทางเดียว แต่ความรู้จกัเกิดข้ึนและถูกสร้างข้ึนจากตวัผูเ้รียนเอง และจากนั้นผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ท่ีดีไดจ้าก
การกระท าหรือการลงมือกระท าดว้ยตนเอง เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนได้จากประสบการณ์ของผูเ้รียนเอง  

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 การท าวิจยัในคร้ังน้ีสามารถน าไปก าหนดแนวทางการจดัการความรู้ในหน่วยงานได ้สามารถไปพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิการปฏิบติังานของก าลงัพลไดม้าก ถูกตอ้งตามกระบวนการ องคก์รควรสนบัสนุนใหมี้การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในกระบวนการจดัการความรู้ และการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยระบบสารบรรณ ส่งผลใหก้ าลงัพล
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เกิดผลสมัฤทธ์ิในการท างาน   
 ขอ้จ ากดัในการท าวิจยัคร้ังน้ีใชก้ลุ่มประชากรเป็นก าลงัพลในสงักดัหน่วยบญัชาการอากาศโยธิน กองทพั 
อากาศเพียงแค่หน่วยเดียว ระดบัความคิดเห็นของก าลงัพลต่อกระบวนการจดัการความรู้ และการสร้างความรู้ดว้ย
ตนเอง ก็อาจจะมีความแตกต่างกบัหน่วยงานอ่ืนๆ การวิจยัคร้ังต่อไปควรขยายกลุ่มส ารวจเพ่ือครอบคลุมมากข้ึน 
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ภัณฑิลา เจริญยิง่ยศ1 ปรียานุช อภิบุณโยภาส2 และ สิริจินต์ วงศ์จารุพรรณ3 
Phanthila Charoenyingyoth  Preeyanuch Apibunyopas and Sirijin Wongjarupun 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาระดบัของแบรนดน์ายจา้งในมุมมองของเจเนอเรชัน่วาย (2) ศึกษาความ

คิดเห็นท่ีมีต่อแบรนดน์ายจา้งของเจเนอเรชัน่วายในการดึงดูด (3) ศึกษาความสัมพนัธ์ของแบรนด์นายจา้งกบัการ
รักษาเจเนอเรชั่นวาย โดยใช้แนวคิดดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละแบรนด์นายจา้ง ใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร 2 กลุ่ม ได้แก่ นิสิตชั้ นปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และพนกังานบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติ
เชิงอนุมาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจยั และวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
ผลการวิจยัพบวา่ในส่วนของการดึงดูดเจเนอเรชัน่วาย แบรนดน์ายจา้งในภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง โดยปัจจยั
ท่ีเจเนอเรชัน่วายใหค้วามส าคญัมาท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นช่ือเสียงขององคก์ร ในส่วนของการรักษาเจเนอเรชัน่วาย แบ
รนดน์ายจา้งในภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการรักษาอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง แบรนด์
นายจา้งมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการรักษาเจเนอเรชัน่วายในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 

ค ำส ำคัญ: การจัดการทรัพยากรมนุษย์, แบรนด์นายจ้าง, การดึงดูด, การรักษา, เจเนอเรช่ันวาย 
 

Abstract 
The purpose of the study were (1) to measure the level of employer brand from the view point of generation y 

(2) to study generation y’s opinion of attraction and (3) to find the relationship between employer brand and the 
level of retention of generation y. The research was based on the concept of human resources management and 
employer brand, using a questionnaire to collect data from two populations which were: senior year students at 
the Faculty of Business Administration, Kasetsart University and employees at PTT Public Company Limited. 
The data was analyzed statistically with both descriptive statistics and inferential statistics: mean, standard 
deviation, factor analysis and correlation coefficient. The research found that in the attracting aspect, the levels of 
employer brand was rather high. The most important employer brand factor was reputation management. 
Additionally the study on the relationship between employer brand and the ability to retain generation y resulted 
in the same direction, moderately significant at 0.01 level. 
Keywords: Human Resource Management, Employer Brand, Attracting, Retaining, Generation Y 
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1. บทน า 
 
     ในปัจจุบันการจัดการด้านทรัพยากรมนุษยมี์ความท้าทายและมีการแข่งขันกันมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยให้องคก์รประสบความส าเร็จ (ชนิตา ภระมรทตั, 2559) ซ่ึงกลุ่มเจเนอ
เรชัน่วายก าลงัเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทในการขบัเคล่ือนองคก์ร โดยพบวา่ปัจจุบนัแรงงานเจเนอเรชัน่วายมีประมาณร้อย
ละ 30 ของแรงงานไทย และในอีก 5 ปีขา้งหน้า จะมีกลุ่มเจเนอเรชั่นวายท่ีจบการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เพ่ิมข้ึน ท าให้เจเนอเรชั่นวายมีสัดส่วนถึงร้อยละ 40 ของตลาดแรงงานไทย (ทับขวญั หอมจ าปา, 2558) ดงันั้น
องคก์รจึงมีการวางแผนและปรับเปล่ียนกลยุทธ์การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยโ์ดยใช้แบรนดน์ายจา้ง เน่ืองจาก
มีความเก่ียวขอ้งกบัความน่าดึงดูดใจและสร้างความแตกต่างให้กบัองคก์รทั้งในแง่เศรษฐกิจและผลประโยชน์ทาง
จิตวิทยาจึงน าเอามาเป็นเคร่ืองมือในการดึงดูดและรักษาพนกังานท่ีมีศกัยภาพสูง (Kucherov และ Zavyalovy, 2012) 

ดว้ยเหตุน้ี การดึงดูดเจเนอเรชัน่วายใหเ้ขา้มาร่วมท างาน และรักษาเจเนอเรชัน่วายใหอ้ยู่กบัองคก์รนั้น จะข้ึนอยู่
กบัแบรนดน์ายจา้งเพียงใด เพ่ือท่ีองคก์รจะใชเ้ป็นกลยทุธ์ทางการจดัการทรัพยากรมนุษยข์องตนเองไดต่้อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1  แนวคิดเกีย่วกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

การจดัการทรัพยากรมนุษย์มีความเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ของบุคคลในแต่ละหน่วยงานขององค์กร ดงันั้น 
หน่วยงานทรัพยากรมนุษยจึ์งมีความส าคญักบัองค์กร เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีคอยเสริมสร้างความแข็งแรงและ
เพ่ิมคุณค่าให้กบัคนในองค์กร โดยจะปฏิบติังานใน 4 ขอบเขตงานหลกัๆ ดงัน้ี 1.ขอบเขตของการดึงดูด หรือการ
จดัการทรัพยากรมนุษย์เขา้สู่องค์กร เป็นขั้นตอนเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบุคคลท่ีเหมาะสม เน่ืองจากเป็นการเตรียมการ
ก่อนท่ีจะไดบุ้คคลเขา้มาร่วมท างานกบัองค์กร และยงัเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด เน่ืองจากองค์กรจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายไดน้ั้นก็ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมและความสามารถของบุคคลท่ีจะเขา้มาท างานในองค์กร   
2.ขอบเขตของการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงท่ีสุดต่อองค์กร เป็นขั้นตอนการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน และการจดัการบุคคลในองค์กรท่ีไดอ้อกจากงานในหน้าท่ีท่ีไดรั้บผิดชอบเม่ือถึงเวลาอนัควร ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีจะท าใหอ้งคก์รทราบถึงประสิทธิภาพและศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยท่ี์องคก์รมอบหมายหนา้ท่ีท่ี
เหมาะสมตามความสามารถและศกัยภาพของแต่ละบุคคล 3.ขอบเขตการพฒันาประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย ์
เป็นขั้นตอนท่ีองค์กรมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพแลว้ และท าการเสริมสร้างให้บุคลากรเหล่าน้ีมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพท่ีสูงยิ่งข้ึน นัน่คือการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การฝึกอบรม การพฒันาการจดัการ และการพฒันาอาชีพ 4.
ขอบเขตของการรักษาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร เป็นขั้นตอนท่ีองค์กรไดล้งทุนจดัหาและพฒันาบุคลากรจนเป็น
บุคคลท่ีมีคุณภาพแล้ว องค์กรจะต้องท าให้บุคคลากรนั้ นมีความพึงพอใจและเต็มใจในการปฏิบัติงานและ
รับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ดน้านท่ีสุด (อนิวชั แกว้จ านงค,์ 2552) 

 
2.2  แนวคิดเกีย่วกบัแบรนด์นายจ้าง 

แบรนดน์ายจา้ง หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีองคก์รตั้งใจจะมอบให้กบัพนกังานในองคก์ร และพนกังานท่ีก าลงัจะ
เขา้มาในอนาคต โดยประโยชน์ดงักล่าวนั้น อาจอยู่ในรูปท่ีจบัตอ้งไดเ้ป็นตวัเงิน หรือจบัตอ้งไม่ไดเ้ป็นคุณค่าทาง

https://www.scbeic.com/th/detail/product/472
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อารมณ์ความรู้สึก ซ่ึงก่อใหเ้กิดการมีภาพลกัษณ์องค์กรท่ีดีท่ีจะสะทอ้นถึงค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการดึงดูดใหอ้ยากร่วมงานกบัองคก์รและรักษาพนกังานท่ีมีศกัยภาพเอาไวใ้หอ้ยูใ่นองคก์ร 

 Randstadt (2013) ไดท้ าการวิจยัเพ่ือศึกษาถึงความน่าดึงดูดของนายจา้งในองคก์รขนาดใหญ่จ านวน 150 บริษทั 
ใน 18 ประเทศ โดยมีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 142,169 คน พบวา่ ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะท าใหบุ้คลากรเลือกท่ีจะเขา้
มาท างานในองคก์ร มีดงัน้ี 1.ความมัน่คงในการท างาน 2.ผลตอบแทนท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง 3.สถานะทางการเงินท่ีดี 4.
บรรยากาศในการท างานท่ีสบาย 5.ลกัษณะงานท่ีน่าสนใจ 6.ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกบัชีวิตครอบครัว 
7.โอกาสในความกา้วหนา้ทางสายงาน 8.ความยืดหยุ่นในการท างาน 9.สถานท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทาง 10.การ
พฒันาบุคลากร 11.ภาพลกัษณ์ขององค์กรท่ีดี 12.การบริหารจดัการขององค์กรท่ีดี 13.ความเช่ียวชาญในการผลิต
สินคา้และบริการท่ีไดรั้บมาตรฐาน 14.โอกาสในความกา้วหนา้ในต่างประเทศ 15.การบริหารจดัการท่ีหลากหลาย 
16.การใชอุ้ปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั 17.ความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

Menor (2010) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบรนดน์ายจา้งท่ีผูบ้ริหารควรค านึงถึง มีดงัน้ี 1.ความสมดุลของ
งานและชีวิต 2.ผลตอบแทน 3.ความเคารพและดูแลบุคลากรเป็นอยา่งดี 4.สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี 5.การขจดั
ความล าเอียง 6.ความพร้อมในการส่ือสาร 7.การใหอ้  านาจในการตดัสินใจ 8.การจดับุคลากรใหเ้หมาะสมกบังาน 9.
การเฉลิมฉลองความส าเร็จ 10.ความยืดหยุน่ในการท างาน 

 
2.3  แนวคิดเกีย่วกบักลุ่มคนเจเนอเรช่ันวาย 

เจเนอเรชัน่วาย (Generation Y)  คือ กลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523–2540 ปัจจุบนัคนกลุ่มน้ีอยู่ในทั้งช่วงวยั
เรียนและวยัท างาน จึงก าลงัเป็นอตัราก าลงัหรือทรัพยากรบุคคลท่ีส าคญัขององคก์ร และเน่ืองจากคนกลุ่มน้ีเติบโต 
เรียนรู้ และใชชี้วิตอยู่ในยุคท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก จึงมีเทคโนโลยีเขา้มาเก่ียวขอ้งใน
การด าเนินชีวิตประจ าวนั ท าใหค้นกลุ่มน้ีจะมีความสามารถในการท างานท่ีเก่ียวกบัดา้นไอที ชอบการติดต่อส่ือสาร 
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดต้ลอดเวลา นอกจากน้ียงัชอบใชค้วามคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ รวมทั้งสามารถท าอะไรได้
หลายอยา่งในเวลาเดียวกนั 

ในเร่ืองการท างาน คนกลุ่มน้ีตอ้งการความชัดเจนในการท างาน เป็นคนช่างซักช่างถามและมีเง่ือนไขในการ
ท างานเสมอ มีคุณลกัษณะการใช้ชีวิตและการท างานเพ่ือวนัน้ี นั่นคือการไม่ค่อยวางแผนในระยะยาว หรือได้
ค านึงถึงอนาคตมากนกั ส่งผลใหเ้กิดการพฤติกรรมการบริโภคอย่างปัจจุบนัทนัด่วนตามความตอ้งการและความพึง
พอใจของตน นอกจากน้ียงัชอบท างานเป็นทีม เพราะเจเนอเรชัน่วายมกัจะเติบโตมาพร้อมกบัการประชุม การระดม
ความคิดเห็น แต่คนกลุ่มน้ีจะไม่ค่อยมีอดทน อย่างไหวต่อส่ิงเร้าได้ง่าย เจเนอเรชั่นวายมักให้ความส าคัญกับ
กระบวนการคิดมากกว่าการท่องจ าหรือการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ดงันั้นจึงไม่ชอบอยู่ในกรอบ ไม่ชอบกฎระเบียบ 
กติกา ไม่ชอบกระบวนการท่ีค่อยเป็นค่อยไป แต่ชอบความทา้ทายและใหค้วามสนใจกบัผลส าเร็จของงาน ตอ้งการ
ใหค้นอ่ืนเห็นว่าตนเองนั้นเป็นคนส าคญั ตอ้งการใหค้นอ่ืนเขา้ใจทั้งความคิดและความรู้สึก มีความคาดหวงัในการ
ท างานสูง มีความตอ้งการท างานท่ีไดเ้งินเดือนสูง แต่ไม่อยากไต่เตา้จากการท างานขา้งล่างข้ึนไป  เจเนอเรชัน่วาย
มกัจะจดัสรรเวลาให้งานและชีวิตส่วนตวัในจุดท่ีสมดุลกนั และจะไม่ค่อยหมกมุ่นอยู่กบังานเหมือนกบัคนรุ่นก่อน 
(กานตพิ์ชชา  เก่งการช่าง, 2556: ธญักิตต์ิ   จนัทรัศมี, 2557) 
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3. วธิีการศึกษา 
 
ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นส่วนของการดึงดูดเจเนอเรชัน่วาย ไดแ้ก่ นิสิตระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 เป็นนิสิตกลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ีมีอายุ 20-37ปี จ านวน 456 คน 
โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง จากการค านวณโดยใชสู้ตรความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ Taro Yamane (1973) ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และใชก้ารสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น แบบพบโดยบงัเอิญหรือแบบตามสะดวก 
ท าโดยการน าแบบสอบถามไปยงัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพ่ือแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 215 คน 

ประชากรท่ีใชใ้นส่วนของการรักษาเจเนอเรชัน่วาย ไดแ้ก่ พนกังานของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ส านกังาน
ใหญ่ ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 เป็นพนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ท่ีมีอายุ 20-37ปี จ านวน 1,274 คน โดยก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จากการค านวณโดยใชสู้ตรความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ Taro Yamane (1973) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี 95% และใชก้ารสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น แบบพบโดยบงัเอิญหรือแบบตามสะดวก ท าโดยการ
น าแบบสอบถามไปยงับริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เพ่ือแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 305 คน 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลเร่ือง แบรนดน์ายจา้งกบั
การดึงดูดและรักษาเจเนอเรชัน่วาย โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ชุด ดงัน้ี 

1.  แบบสอบถามในส่วนของการดึงดูดเจเนอเรชัน่วาย  
โดยแบบสอบถามจะประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบไปดว้ยขอ้ค าถาม 1 ขอ้ 

ไดแ้ก่ เพศ และส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีต่อแบรนด์นายจา้งของเจเนอเรชั่นวายในการดึงดูด ประกอบไปดว้ยขอ้
ค าถาม 17 ขอ้ ไดแ้ก่ ความมัน่คงในการท างาน ผลตอบแทนท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง สถานะทางการเงินท่ีดี บรรยากาศใน
การท างานท่ีสบาย ลักษณะงานท่ีน่าสนใจ ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตครอบครัว โอกาสใน
ความก้าวหน้าทางสายงาน ความยืดหยุ่นในการท างาน สถานท่ีตั้ งท่ีสะดวกในการเดินทาง การพฒันาบุคลากร 
ภาพลกัษณ์ขององค์กรท่ีดี การบริหารจดัการขององค์กรท่ีดี ความเช่ียวชาญในการผลิตสินคา้และบริการท่ีไดรั้บ
มาตรฐาน โอกาสในความกา้วหน้าในต่างประเทศ การบริหารจดัการท่ีหลากหลาย การใช้อุปกรณ์หรือส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีทันสมยั และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่าของ Likert (Likert Scale) 5 ระดบั 

2.  แบบสอบถามในส่วนของการรักษาเจเนอเรชัน่วาย 
โดยแบบสอบถามจะประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบไปดว้ยขอ้ค าถาม 4 ขอ้ 

ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และระดบัต าแหน่ง ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของเจเนอเรชัน่วายท่ีมี
ต่อแบรนดน์ายจา้ง ประกอบไปดว้ยขอ้ค าถาม 10 ขอ้ ไดแ้ก่ ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกบัชีวิตครอบครัว 
ผลตอบแทน ความเคารพและดูแลบุคลากรเป็นอย่างดี สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี การขจดัความล าเอียง ความ
พร้อมในการส่ือสาร การให้อ  านาจในการตดัสินใจ การจดับุคลากรให้เหมาะสมกบังาน การเฉลิมฉลองความส าเร็จ 
และความยืดหยุ่นในการท างาน และส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นของเจเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อการรักษา ประกอบไปดว้ยขอ้
ค าถาม 6 ขอ้ ไดแ้ก่ การตดัสินใจท างานกบัองคก์ร การท างานกบัองคก์รท่ีดี ความภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององคก์ร 
ความตั้ งใจอยู่ท างานจนเกษียณ การปกป้องช่ือเสียงขององค์กร และการมีความสุขกับการท างานในองค์กร โดย
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าของ Likert (Likert Scale) 5 ระดบั 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่ม

ตวัอยา่งมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ซ่ึงมีการวิเคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอค่าสถิติต่างๆ ดงัน้ี 
1.  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั น ามาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพ่ือหาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาร์ค พบว่า แบบสอบถามในส่วนของการดึงดูดเจเนอเรชัน่วายมีค่าความน่าเช่ือถือ
เท่ากบั 0.830 และแบบสอบถามในส่วนของการรักษาเจเนอเรชัน่วายมีค่าความน่าเช่ือถือเท่ากบั 0.910 

2. ความคิดเห็นท่ีมีต่อแบรนดน์ายจา้งของเจเนอเรชัน่วายในการดึงดูด 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล น ามาวิเคราะห์โดยวิธีแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ  
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีต่อแบรนดน์ายจา้งของเจเนอเรชัน่วายในการดึงดูด น ามาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย  

(x̄ ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้จากนั้นน ามาทดสอบ Correlation 
Matrix โดยใชว้ิธี KMO and Bartlett’s Test โดยท่ี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ใชเ้พ่ือวดัความเหมาะสมของขอ้มูล
ตวัอย่างท่ีจะน ามาวิเคราะห์โดยเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) พบว่า ค่า KMO = 0.815 ซ่ึงมีค่าเขา้สู่
หน่ึง (มากกว่า 0.5) แสดงว่า ขอ้มูลท่ีมีอยู่เหมาะสมกบัเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยั และBartlett’s test of Sphericity 
เป็นค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน พบว่า สถิติทดสอบสมมติฐาน Bartlett's Test มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ 
Chi-square = 922.025 ไดค่้า Sig. = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่า ตวัแปรทั้ง 17 ตวัมีความสัมพนัธ์
กนั จึงควรใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยัต่อไป จากนั้นน ามาวิเคราะห์โดยใชก้ารจ าแนกกลุ่มตวัแปรดว้ยวิธีเทคนิค
การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) ซ่ึงท าการสกดัปัจจยัด้วยวิธี Principal Component Analysis (PCA) และท า
การหาค่าสัมประสิทธ์ิท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรกบักลุ่มปัจจยั โดยการหมุนแกนปัจจยัท่ีท าให้ปัจจยัตั้ง
ฉากกนั (Orthogonal Rotation) ดว้ยวิธี Varimax (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546) 

3.  ความสมัพนัธ์ของแบรนดน์ายจา้งกบัการรักษาเจเนอเรชัน่วาย 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล น ามาวิเคราะห์โดยวิธีแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ  
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของเจเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อแบรนดน์ายจา้ง น ามาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย  (x̄ ) และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 
ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นของเจเนอเรชั่นวายท่ีมีต่อการรักษา น ามาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย  ( x̄ ) และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
ส่วนท่ี 4 การศึกษาความสัมพนัธ์ของแบรนดน์ายจา้งกบัการรักษาเจเนอเรชัน่วาย น ามาวิเคราะห์ โดยการ

วิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation Coefficient) 
การวิเคราะห์ขอ้มูลจะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 
 

4. ผลการศึกษา และอภิปราย 
 
ระดบัของแบรนด์นายจ้างในมุมมองของเจเนอเรช่ันวาย 
 แบรนดน์ายจา้งในมุมมองของเจเนอเรชัน่วายในการดึงดูดในภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง นัน่หมายถึง การ
ท่ีพนกังานท่ีก าลงัจะเขา้มาในอนาคตรับรู้ถึงผลประโยชนท่ี์องคก์รตั้งใจจะมอบใหอ้ยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 
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 แบรนดน์ายจา้งในมุมมองของเจเนอเรชัน่วายในการรักษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 
นัน่หมายถึง การท่ีพนกังานในองคก์รรับรู้ถึงผลประโยชนท่ี์องคก์รตั้งใจจะมอบใหอ้ยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 
 
ความคิดเห็นที่มต่ีอแบรนด์นายจ้างของเจเนอเรช่ันวายในการดงึดูด 
ตารางที่ 1  กลุ่มปัจจยัแบรนดน์ายจา้งของเจเนอเรชัน่วายในการดึงดูด 

กลุ่มของปัจจยั ปัจจยั %ความแปรปรวน 

ด้านช่ือเสียงขององค์กร 

องคก์รมีศกัยภาพในการพฒันาบุคลากร 

14.675% 
องคก์รมีภาพลกัษณ์ท่ีดี 
องคก์รมีการบริหารจดัการท่ีดี 
องคก์รมีความเช่ียวชาญในการผลิตสินคา้และบริการท่ีไดรั้บ
มาตรฐาน 

ด้านลกัษณะงาน 

องคก์รมีความมัน่คงในการท างาน 

13.818% 

องคก์รมีบรรยากาศในการท างานท่ีสบาย 
องคก์รมีลกัษณะงานท่ีน่าสนใจ 
องคก์รใหค้วามสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานกบัชีวิตครอบครัว 
องคก์รใหโ้อกาสในความกา้วหนา้ทางสายงาน 
องคก์รใหค้วามยืดหยุน่ในการท างาน 

ด้านการเดินทางและ
ความก้าวหน้าในต่างประเทศ 

องคก์รมีสถานท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทาง 
10.677% 

องคก์รใหโ้อกาสในความกา้วหนา้ในต่างประเทศ 

ด้านความทันสมยัและความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

องคก์รมีระบบการบริหารจดัการท่ีหลากหลาย 
9.793% องคก์รใชอุ้ปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆท่ีทนัสมยั 

องคก์รมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

ด้านผลตอบแทน 
องคก์รใหผ้ลตอบแทนท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง 

9.610% 
องคก์รมีสถานะทางการเงินท่ีดี 

รวม 58.573% 
 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อแบรนดน์ายจา้งของเจเนอเรชัน่วายในการดึงดูดใหเ้ขา้มาร่วมงานในองคก์ร พบว่า ปัจจยัทั้ง 

5 กลุ่ม สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรไดร้้อยละ 58.573 โดยดา้นช่ือเสียงขององคก์ร สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของขอ้มูลไดม้ากท่ีสุดท่ีร้อยละ 14.675 จึงเป็นกลุ่มปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมา คือ  
ดา้นลกัษณะงาน สามารถอธิบายความแปรปรวนของขอ้มูลไดร้้อยละ 13.818 สอดคลอ้งกบับทความของชชัวาล  
อรวงศศุ์ภทตั (2556) เร่ือง ปัจจยัท่ีดึงดูดผูส้มคัรงานให้สนใจสมคัรงานกบัองคก์ร นิรนาม (2557) เร่ือง แรงดึงดูด
ขององค์กรนายจา้ง และนิรนาม (2557) เร่ือง จุดขายขององค์กรนายจา้ง  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Stephen 
Young (2014) เร่ือง เทรนโลกในมุมมองของพนกังานต่อการดึงดูด รักษา และสร้างความผกูพนัในองคก์ร  
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ความสัมพนัธ์ของแบรนด์นายจ้างกบัการรักษาเจเนอเรช่ันวาย 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อแบรนดน์ายจา้งของเจเนอเรชัน่วายในการรักษาบุคลากรใหอ้ยู่ในองคก์ร พบว่า ระดบัความ

คิดเห็นในการให้ความส าคญัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี เน่ืองจาก เจเนอเรชัน่
วายอยากท างานในองคก์รท่ีมีความใกลเ้คียงกบัส่ิงท่ีตวัเองชอบส่วนตวั และเหมาะสมกบัรูปแบบการใชชี้วิต เจเนอ
เรชั่นวายต้องการความยืดหยุ่นในการท างานและการใช้ชีวิต  มีกฎระเบียบและนโยบายการท างานท่ียืดหยุ่น 
นอกจากน้ียงัชอบท างานในบรรยากาศท่ีเป็นมิตรมากกว่าจะตอ้งแข่งขนักนัอยา่งดุเดือด สอดคลอ้งกบับทความของ
เสาวคนธ์ วิทวสัโอฬาร (2550) เร่ือง ความตอ้งการของเจเนอเรชัน่วายในดา้นชีวิตและการท างาน และ Jennifer et 
al., (2014) เร่ือง การแนะน าการบริหารจัดการเจเนอเรชั่นวาย รองลงมา คือ ด้านการเฉลิมฉลองความส าเร็จ 
เน่ืองจากเจเนอเรชัน่วายชอบการไดรั้บการตอบรับกลบัและการไดรั้บรางวลั เพราะท าใหเ้กิดก าลงัใจในการท างาน 
สอดคลอ้งกบับทความของ Jennifer et al., (2014) เร่ือง การแนะน าการบริหารจดัการเจเนอเรชัน่วาย และเจเนอ
เรชั่นวายยงัตอ้งการประสบความส าเร็จอย่างสูง จึงให้สนใจกบัผลส าเร็จของงานและต้องการให้คนอ่ืนเห็นว่า
ตนเองเป็นคนส าคญั สอดคลอ้งกบับทความของ ธัญกิตต์ิ  จนัทรัศมี (2557) เร่ืองคุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท างานของเจเนอเรชัน่วาย และดา้นความพร้อมในการส่ือสาร เน่ืองจากเจเนอเรชัน่วายเป็นคนช่างสงสัยและช่าง
ซกัถาม เพราะตอ้งการค าตอบท่ีรวดเร็วซ่ึงจะคิดว่าท าใหป้ระหยดัเวลามากกวา่การหาค าตอบดว้ยตวัเอง ดงันั้นเจเนอ
เรชัน่วายจึงมีความหวงัว่าจะไดรั้บการตอบกลบัอย่างรวดเร็วและถูกตอ้งชดัเจน สอดคลอ้งกบับทความของ กานต์
พิชชา เก่งการช่าง (2556) เร่ือง คุณลกัษณะเด่นในการท างานของเจเนอเรชัน่วาย และ Jennifer et al.., (2014) เร่ือง
การแนะน าการบริหารจดัการเจเนอเรชัน่วาย 
 
ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อแบรนดน์ายจา้งของผูต้อบแบบสอบถาม 

แบรนด์นายจ้าง x̄  S.D. ระดบัความคิดเห็น 
สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี 4.21 0.78 ค่อนขา้งสูง 
การเฉลิมฉลองความส าเร็จ 3.83 0.78 ค่อนขา้งสูง 
ความพร้อมในการส่ือสาร 3.72 0.84 ค่อนขา้งสูง 
การจดับุคลากรใหเ้หมาะสมกบังาน 3.71 0.85 ค่อนขา้งสูง 
ความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานกบัชีวิตครอบครัว 3.71 0.88 ค่อนขา้งสูง 
ความเคารพและดูแลบุคลากรเป็นอยา่งดี 3.70 0.85 ค่อนขา้งสูง 
ความยืดหยุน่ในการท างาน 3.64 0.92 ค่อนขา้งสูง 
ผลตอบแทน 3.60 0.92 ค่อนขา้งสูง 
การใหอ้  านาจในการตดัสินใจ 3.56 0.91 ค่อนขา้งสูง 
การขจดัความล าเอียง 3.34 0.99 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 3.70 0.63 ค่อนข้างสูง 
 
ในการวิเคราะห์ความตอ้งการของเจเนอเรชั่นวายในดา้นชีวิตและการท างาน และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า ดา้นการขจดัความล าเอียง มีความสมัพนัธ์กบัการรักษาเจเนอเรชัน่วายมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธี
ระวุฒิ ตรีประสิทธ์ิชยั (2557) เร่ือง ปัจจยัท่ีจะส่งผลกระทบต่อการรักษาพนกังานใหอ้ยู่กบัองคก์รในอุตสาหกรรม
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การโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบวา่ อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานต่อ
ดา้นลกัษณะการบริหารของผูบ้ริหารองค์กรส่งผลต่อการรักษาพนกังาน รองลงมา คือ ดา้นความเคารพและดูแล
บุคลากรเป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สรัญญา บลัลงัก ์และปิยะ วตัถพาณิชย ์(2557) เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การธ ารงรักษาบุคลากรในธุรกิจแบบครอบครัว กรณีศึกษา: บริษทั AAA ในจงัหวดัล าปาง โดยพบวา่ การไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือเป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์รท่ีส่งผลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรส่วนใหญ่ และ ดา้นผลตอบแทน 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปริทศัน์ คล่องดี และ กาญณ์ระวี อนนัตอคัรกุล (2558) เร่ืองการรับรู้สภาพแวดลอ้มใน
การท างานและความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อความตั้งใจลาออกของพนกังาน Generation Y ของบริษทัเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปัจจยัความพึงพอใจในงานดา้นผลตอบแทนมีผลต่อความตั้งใจลาออก หากพนกังาน
รู้สึกไม่พอใจกบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บ กส่็งผลใหเ้กิดความตั้งใจลาออก 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
ความคิดเห็นที่มต่ีอแบรนด์นายจ้างของเจเนอเรช่ันวายในการดึงดูด 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.30 และรองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 30.70 
แบรนด์นายจา้งในมุมมองของเจเนอเรชัน่วายในภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง โดยความคิดเห็นท่ีมีต่อแบ

รนด์นายจา้งของเจเนอเรชั่นวายในการดึงดูดให้เขา้มาร่วมงานในองค์กร พบว่า  ดา้นช่ือเสียงขององค์กรเป็นกลุ่ม
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นลกัษณะงาน และดา้นการเดินทางและความกา้วหนา้ในต่างประเทศ 
รองลงมา ตามล าดบั ดงันั้นองคก์รควรท่ีจะท าการพิจารณาถึงปัจจยัดา้นช่ือเสียงขององคก์รเป็นอนัดบัแรก 
 
ความสัมพนัธ์ของแบรนด์นายจ้างกบัการรักษาพนักงานเจเนอเรช่ันวาย 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.36 มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 50.16 มี
ประสบการณ์ท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี ร้อยละ 48.8 และต าแหน่งพนกังานระดบัปฏิบติัการ ร้อยละ 84.92 

แบรนด์นายจา้งในมุมมองของเจเนอเรชัน่วายในภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย 3 
อนัดบั มากท่ีสุด คือ สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี รองลงมา คือ การเฉลิมฉลองความส าเร็จ และความพร้อมในการ
ส่ือสาร ตามล าดบั 

ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการรักษาในมุมมองของเจเนอเรชัน่วายอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 
แบรนดน์ายจา้งมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการรักษาเจเนอเรชัน่วายในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 

0.01 พบว่า การขจดัความล าเอียง มีความสัมพนัธ์กับการรักษาเจเนอเรชั่นวายมากท่ีสุด ความเคารพและดูแล
บุคลากรเป็นอยา่งดี และผลตอบแทนมีความสมัพนัธ์กบัการรักษาเจเนอเรชัน่วายรองลงมา ตามล าดบั 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้  

1. ขอ้เสนอแนะส าหรับองคก์รในการดึงดูดบุคลากรใหเ้ขา้มาร่วมงานกบัองคก์รไดน้ั้น องคก์รจะตอ้งค านึงถึง 
ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงขององคก์ร เน่ืองจากความส าเร็จขององคก์รเป็นส่ิงท่ีท าใหพ้นกังานรู้สึกอยากร่วมเป็นส่วน
หน่ึงกบัองคก์ร เพราะเป็นการช่วยส่งเสริมสภาพทางสงัคมหรือการมีหนา้มีตาของพนกังานไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงองคก์ร
จะประสบความส าเร็จไดน้ั้น องค์กรจะตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดี และมีความเช่ียวชาญในการผลิตสินคา้และ
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บริการ ซ่ึงองคก์รควรท่ีจะเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดมี้การพฒันาศกัยภาพของตวัเองใหมี้ความเหมาะสมและมีความ
เช่ียวชาญเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสในบุคลากรไดมี้การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ส่งเสริมการสร้างและน าเสนอ
ความคิดท่ีแปลกใหม่ ซ่ึงตรงกบัลกัษณะนิสยัของเจเนอเรชัน่วายท่ีชอบพฒันาตวัเอง มีความคิดสร้างสรรค ์ส่งผลให้
เจเนอเรชัน่วายสนุกกบัการท างานและอยากท่ีจะเขา้มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรับองค์กรในการรักษาบุคลากรไวก้บัองคก์รไดน้ั้น องคก์รควรท่ีจะรักษาปัจจยัทั้ง 3 ดา้น 
อนัได้แก่ สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี ด้านการเฉลิมฉลองความส าเร็จ และด้านความพร้อมในการส่ือสาร 
เน่ืองจากพนกังานใหค้วามคิดเห็นท่ีระดบัค่อนขา้งสูง แต่ส่ิงท่ีองคก์รควรท าการพิจารณานั้นคือ ดา้นการขจดัความ
ล าเอียง เน่ืองจากพนกังานใหค้วามคิดเห็นท่ีระดบัปานกลาง แต่ส่งผลถึงความสัมพนัธ์กบัการรักษาพนกังานเจเนอ
เรชัน่วายสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ดงันั้นองคก์รควรท่ีจะใหค้วามส าคญักบัการใหค้วามเท่าเทียมในการดูแลพนกังาน 
นั่นหมายถึง ความเท่าเทียมในการช่วยเหลือ ดูแลในความความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง หรือ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมงานดว้ยกนั โดยองคก์รควรขจดัสาเหตุท่ีท าใหบุ้คลากรเกิดความไม่พึงพอใจในการ
ท างานออกไป ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการรักษาพนกังานใหอ้ยูก่บัองคก์รต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงส่ิงกระตุน้เตือนใหเ้ห็นความส าคญัของการดึงดูดและรักษาเจเนอเรชัน่
วาย เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใหแ้ก่ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ในการเสริมสร้างและ
พฒันาแบรนดน์ายจา้งใหอ้งคก์รไดมี้ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และลดอตัราการลาออกของพนกังาน ซ่ึงหาก
ตอ้งการขอ้มูลท่ีเจาะลึกเพ่ือแกปั้ญหา จึงควรศึกษาเชิงลึกเก่ียวกบัสาเหตุท่ีท าใหพ้นกังานเกิดความไม่พึงพอใจอนั
เน่ืองมาจากความล าเอียงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหพ้นกังานรู้สึกไม่อยากอยู่ในองคก์รต่อไป โดยท าการศึกษา
ดว้ยการสัมภาษณ์เจาะลึกหรือสัมภาษณ์กลุ่มจากพนกังานขององคก์ร ทั้งน้ีควรใหผู้บ้ริหารไดรั้บทราบถึงสาเหตุท่ี
แทจ้ริงเพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
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Impacts of Content Marketing Channels and eWOM on Purchase Intention 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัผลกระทบของช่องทางการส่ือสารของตลาด
เชิงเน้ือหาท่ีมีต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้โดยมีการตลาดแบบปากต่อปากบนระบบเครือข่ายเป็นตวัแปรส่งผ่าน การวิจยั
คร้ังน้ีเป็นการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือความเขา้ใจท่ีชดัเจนในการใช ้Social Media เพ่ือสร้างการส่ือสาร
แบบปากต่อปากบนระบบเครือข่ายและน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือในท่ีสุดซ่ึงจากความเขา้ใจดงักล่าวจะท าให้เกิด
งานวิจยัเชิงปริมาณต่อไปไดโ้ดยใชว้ิธีการวิจยัพรรณนา และใชเ้ทคนิคการวิจยัเชิงส ารวจ การแจกแบบ สอบถาม
เพ่ือหาขอ้มูลเก่ียว กบัอิทธิพลของผลกระทบของการตลาดเน้ือหาท่ีมีต่อกระบวนการตั้งใจซ้ือสินคา้ ภายใตร้ะดบั
ความเก่ียวพันธ์กับสินค้าออนไลน์มีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ชุดโดยท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา 
ประกอบดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน โดย
การทดสอบดว้ยวิธีการสร้างโมเดลสมการโครงสร้างมีวตัถุประสงค์เพ่ือการทดสอบทฤษฎีโดยการสร้างสมการ
แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มอา้งอิงกบั อิทธิพลของผลกระทบของการตลาดเน้ือหาท่ีมีต่อกระบวนการตั้งใจซ้ือ
สินคา้ โดยมีการตลาดแบบปากต่อปากบนระบบเครือ ข่ายเป็นตวัแปรแทรกซอ้น 

 

คาํสาํคัญ: การตลาดเชิงเนือ้หา , การตลาดแบบปากต่อปากบนระบบเครือข่าย,การตั้งใจซ้ือ 

Abstract 
This research aimed  to study the Impacts of Content Marketing toward Purchase Intention which this research 
applied the quantitative research by collecting from secondary data  such as  the textbook ,  internet research, 
descriptive research and survey research.  By the way this survey research is conducted by distributing 
questionnaires in order to study  the impact of Content Marketing on the Purchase Intention. Under the degree of 
online merchandise association, the 400 samples are analyzed by using descriptive statistics which it  consists of 
frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics by hypothesis testing. Regarding the 
Structural Equation Modeling (SEM), its test is used for theoretical testing purposes by establishing the 
relationships equations between reference groups and Influence of Impacts of Content Marketing toward 
Purchase Intention. However E-word of mouth in the network is a extraneous variable as well. 
Keyword : Content Marketing , WOM , E-WOM , Purchase Intention 
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1. บทน า 
     ปัจจุบนั Social Media ทวีความส าคญัมากในธุรกิจไทย นกัการตลาดจึงไดเ้ห็นถึงโอกาสดงักล่าว และไดมี้การน า
แนวคิดการตลาดเชิงเน้ือหาใช้กบัในปัจจุบนั ซ่ึงการตลาดเชิงเน้ือหา คือ เทคนิคดา้นการตลาด ในการสร้างและ
แจกจ่ายเน้ือหาท่ีมี “คุณค่า”  และ “ตรงจุด” กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างเน้ือหา ให้โดดเด่น 
แตกต่างจากการตลาดของคู่แข่ง เพ่ือใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจในเน้ือหา ส่งผลให้ เกิดทศันคติท่ีดีต่อสินคา้ และ 
เป็นแรงกระตุน้ในการซ้ือสินคา้ (อรรถชยั วรจรัสรังสี ,2556) อีกทั้งปัจจุบนัการเจริญเติบโตและวิวฒันาการของอิน
เทอร์เนต เป็นแบบพ่ึงพาพ่ึงอาศัยกัน ซ่ึงนักการตลาดได้พยายามใช้ประโยชน์จากศักยภาพเหล่าน้ีในการท า
การตลาดแบบบอกต่อ โดยอิงหลกัการท่ีวา่การซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเทอร์เนตเป็นลกัษณะท่ีไม่สามารถจบัตอ้งสินคา้
ได ้ดงันั้นขอ้มูลสินคา้ในระบบเครือข่ายจึงเป็นส่ิงส าคญัต่อลูกคา้ เพ่ือใชใ้นการเปรียบเทียบและท าใหเ้กิดการตั้งใจ
ซ้ือ โดยนกัการตลาด (Masahiko Kambe et al , 2007) ไดวิ้จยัพบว่าขอ้มูลแบบปากต่อปากมีอิทธิพลต่อทศันคติ การ
รับรู้ และพฤติกรรมของลูกคา้ ซ่ึงนิยาม ของการตลาดแบบปากต่อปาก เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ และเผยแพร่
ขอ้มูลอย่างไม่เป็นทางการไปยงัผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะเป็นความพอใจ หรือไม่พอใจในผลิตภณัฑ ์และ ในการ
ส่งสารนั้น จะไม่มีวตัถุประสงคท์างการคา้ กบัผูรั้บสาร แต่มีขอ้จ ากดัอยูท่ี่ตอ้งเป็นการส่ือสารในลกัษณะตอ้งส่ือสาร
ในเวลาจริงเท่านั้น แต่ในยุคปัจจุบนัการตลาดแบบปากต่อปากไดท้ลายขอ้จ ากดัดงักล่าวโดยสามารถเผยแพร่ขอ้มูล
ผ่านทางอินเทอร์เนตและท าให้เกิดการพูดปากต่อปากทางอิเล็คทรอนิกส์(eWOM) ซ่ึงนิยามไดว้่าเป็นกลยุทธ์ท่ีจะ
สนับสนุนให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงส่งผ่านขอ้มูลทางการตลาดไปให้คนอ่ืน ก่อให้เกิดการกระจายตวัเป็นทวีคูณ เพ่ือ
สร้างเครือข่ายลูกคา้ผ่านทางอินเทอร์เนต(Thorstenhennig – Thurau, 2004) จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะพบว่าการตลาด
เชิงเน้ือหามีอยู่รอบๆตวันกัการตลาดและ ผูบ้ริโภคไปหมด ทางผูวิ้จยัจึงเขา้มาศึกษาว่าการตลาดเชิงเน้ือหาประเภทใด
ท าให้เกิดการตั้งใจซ้ือโดยงานวิจยัคร้ังน้ีจะมีการตลาดแบบปากต่อปากบนระบบเครือข่ายเป็นตวัแปรแทรกซ้อน
ดงันั้น การวิจยัน้ีจึงไดศึ้กษา 3 ตวัแปรเป็นหลกั โดยจะมีทฤษฎีการเรียนรู้แบบส่ิงเร้าและการตอบสนอง (S-R Theory 
, Stimulus-ResponseTheory- Skinner)เป็นตวัเช่ือมความสัมพนัธ์ ระหว่าง การตลาดเชิงเน้ือหา กบั การตลาดแบบปาก
ต่อปากบนระบบเครือข่าย ซ่ึง ทฤษฎีการเรียนรู้แบบส่ิงเร้าและการตอบสนองประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี ส่ิงกระตุน้
ภายนอก  และ การตอบสนองของผูซ้ื้อโดยผูวิ้จยัก าหนดใหส่ิ้งกระตุน้ภายนอกเป็นพฤติกรรม ซ่ึงในท่ีน้ีคือการตลาด
แบบปากต่อปากบนระบบเครือข่าย และ การตอบสนองของผูซ้ื้อคือ การตลาดเชิงเน้ือหา 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
เพ่ือศึกษาว่าช่องทางของการตลาดเชิงเน้ือหา (ตัวอกัษร, รูปภาพ,VDO , link) มีผลต่อความตั้ งใจซ้ือสินค้าบน
อินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคโดยมีการส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต (ระดบัของปฏิสัมพนัธ์ในการส่ือสาร
การบอกต่อ,การส่ือสารบอกต่อเชิงบวก,การส่ือสารบอกต่อเชิงบวก,เน้ือหาในการส่ือสารบอกต่อ ) เป็นตวัแปร
แทรกซอ้น 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. การศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาด นกัวางแผนการส่ือสารการตลาด นกัโฆษณา หรือท่ีปรึกษา
ทางการตลาด โดยสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ในการท าการตลาด
แบบเน้ือหา โดยใช้เป็นแนวทางส าหรับการออกแบบเน้ือหาการตลาดท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ผ่านทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพ่ือน าไปสู่การตั้งใจซ้ือซ้ือของกลุ่มเป้าหมาย 
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2. การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัสามารถอธิบายถึง ช่องทางของการตลาดเชิงเน้ือหา และ ปัจจยัดา้นการส่ือสารแบบปากต่อ
ปากผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic word of mouth :eWOM) ท่ีส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้กลุ่มแฟชัน่ เพ่ือเป็น
องคค์วามรู้ใหม่ท่ีจะสามารถน าไปปรับใชก้บัธุรกิจแฟชนั และ ธุรกิจอ่ืน ๆ ได ้
3. การศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือเพ่ิมพูนองคค์วามรู้ดา้นการส่ือสารการตลาด และ สามารถเป็นแนวทางให้การการศึกษาใน
อนาคต เพ่ือใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรม ท่ีเปล่ียนแปลงในยคุเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
4. การศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือการบริหารจดัการงบประมาณในการบริหารจดัการงบการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

2.ทบทวนวรรณกรรม  
2.1แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) 
การตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing)เป็นส่วนประกอบของการส่งเสริมการตลาด (Promotional Mix) ภายใต้
หวัขอ้การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation)การตลาดเชิงเน้ือหา คือ เทคนิคดา้นการตลาด 
ในการสร้างและแจกจ่ายเน้ือหาท่ีมี “คุณค่า” “ตรงจุด”  และ “มีสาระ” ท่ีเป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายโดยมี
จุดประสงค์เพ่ือสร้างเน้ือหาให้โดดเด่นแตกต่างจากการตลาดของคู่แข่ง เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจใน
เน้ือหา ส่งผลให้ เกิดทศันคติท่ีดีต่อสินคา้ และสร้างความสัมพนัธ์ให้เกิดข้ึนระหว่างธุรกิจ และกลุ่มเป้าหมายโดย
เน้ือหาสาระนั้นอาจจะไม่จ าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์โดยตรง ส่วนมากเป็นการเน้นบทความ หรือเน้ือหา
สาระท่ีให้ประโยชน์กบัคนโดยทัว่ไป ซ่ึงหากลูกคา้ หรือกลุ่มเป้าหมายไดเ้สพบทความ หรือส่ือท่ีมีคุณค่าท่ีธุรกิจ
มอบใหแ้ลว้ เกิดความประทบัใจจะท าใหเ้กิดแรงจูงใจติดตามบทความ หรือส่ือท่ีออกไป เกิดความภกัดีในตราสินคา้
และกลายเป็นลูกคา้ในท่ีสุด(ธวชัชยั สุวรรณสาร2554, อรรถชยั วรจรัสรังสี 2556) ณ ปัจจุบนัการตลาดเชิงเน้ือหาอยู่
รอบๆตวัเราไปหมดทางผูวิ้จยัจึงไดท้ าการศึกษา การตลาดเชิงเน้ือผ่านเฟซบุกแฟนเพจ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
ดงัน้ี 
(อา้งอิงผลการศึกษา อรรถชยั วรจรัสรังสี 2556) 
1. ประเภทรูปภาพ (Photo) เป็นภาพต่างๆ ท่ีทางเจา้ของเฟซบุกแฟนเพจน ามาใชใ้นการส่ือสารกบัสมาชิกแฟนเพจ
ของตน แบ่งออกเป็น 
1.1 ภาพอี-โปสเตอร์ (e-Poster) เป็นรูปภาพและขอ้ความท่ีไดถู้กจดัวางอยา่งลงตวัในกรอบเดียวกนั 
1.2 ภาพถ่ายเด่ียว (Photo) เป็นภาพถ่ายเพียงภาพเดียวมีทั้งภาพบุคคล ผลิตภณัฑ ์สถานท่ี 
1.3 ภาพตกแต่ง (Edited Photo) เป็นภาพท่ีน ามาตกแต่งเพ่ิมดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมความสวยงาม เช่น 
ใส่กรอบ ใส่ลวดลายต่างๆ 
1.4 ภาพคอลลาจ (Collage photo) เป็นภาพถ่ายหลายๆภาพ ท่ีน ามารวมกนัในกรอบเดียวกนั 
1.5 อลับมัภาพ (Photo album) เป็นการน าเสนอภาพเหตุการณ์เดียวกนัในจ านวนหลายภาพซ้อนกนั และ สามารถ
เลือกดูไดทุ้กภาพผูบ้ริโภคท่ีเป็นสมาชิกของเฟซบุกแฟนเพจ และ ไม่ไดเ้ป็น สมาชิกเฟซบุกแฟนเพจ สามารถเขา้ชมได ้
2. วิดีโอ (Video) เป็นรูปแบบการน าเสนอภาพเคล่ือนไหวซ่ึงมีทั้งรูปภาพ และ อาจจะมีเสียงหรือไม่ก็ได ้ โดยใน
ปัจจุบนั จะนิยมเรียกว่า วิดีโอ คลิปท่ีทางเจา้ของเฟซบุคแฟนเพจน ามาใชเ้พ่ือการส่ือสารโฆษณา กบัสมาชิกแฟน
เพจโดย แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
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2.1 วิดีโอบนยูทูป (Youtube video) เป็นวิดีโอท่ีทางตราสินคา้น าไปฝากไวบ้นยูทูปสามารถน าลิงคไ์ปโพสต์ตามท่ี
ต่างๆได ้เพ่ือใหผู้บ้ริโภค ท่ีเป็นสมาชิกแฟนเพจ และ ไม่เป็นสมาชิกแฟนเพจ สามารถเขา้ชมได ้
2.2 วิดีโอบนเพซบุก (Facebook video) เป็นวิดีโอท่ีทางตราสินคา้น าไปฝากไวบ้นเฟซบุกและจ าเป็นตอ้งเป็นสมาชิก 
ถึงจะสามารถเขา้ชมได ้
3. ลิงค ์(Link) เป็นช่องทาง  บทความ หรือเวบ็ไซตต่์างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้กบัแฟนเพจ แลว้ทางเจา้ของเฟซบุกแฟน
เพจน ามาโพสตล์งในแฟนเพจของตนแบ่งออกเป็น 
3.1 ลิงค์เขา้สู่เวบ็ไซตอ่ื์น (Other link) เป็นการน าเอาลิงคข์องเวป็ไซตต่์างๆท่ีทางเจา้ของผูดู้แลแฟนเพจ มีความคิด
ว่าเก่ียวข้อกับ เฟซบุคแฟนเพจ มาเช่ือมโยงกับเน่ือหาของตน เพ่ือให้สมาชิกท่ีมีความสนใจสามารถ คลิกเพ่ือ
เช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งได ้
3.2 ลิงคอิ์นสตาแกรม (Instagram link) เป็นการน าลิงคข์องอินสตาแกรมาโพสต ์ลงบนเฟซบุกแฟนเพจ สมาชิกท่ีมี
ความสนใจสามารถ คลิกเพ่ือเช่ือมโยงไปยงัอินสตาแกรม ท่ีเก่ียวขอ้งได ้
3.3 ลิงคกิ์จกรรมพิเศษบนเฟซบุก (Special event link)  เป็นการน าลิงค์ของกิจกรรมพิเศษต่างๆ มาโพสต์ลงบนเฟ
ซบุกแฟนเพจ สมาชิกสามารถคลิกเพ่ือเขา้ไปอ่านรายละเอียดของกิจกรรม และ เขา้ร่วมได ้
4. ขอ้ความ เป็นขอ้ความตวัอกัษรท่ีทางเฟซบุกแฟนเพจเขียนข้ึนมาเพ่ือท าการส่ือสารกบัสมาชิกแฟนเพจของตน
แบ่งออกเป็น 
4.1 ข้อความพร้อมสัญลักษณ์รูปอารมณ์ (Text with emoticon) เป็นตัวอักษรข้อความท่ีเขียนข้ึนมา เพ่ือส่ือ
ความหมายกบัสมาชิก พร้อมกบัสญัลกัษณ์รูปอารมณ์ เพ่ือแสดงอารมณ์ของขอ้ความนั้น 
4.2 ขอ้ความพร้อมสัญลกัษณ์รูปอารมณ์และ แฮชแท็ก (Text with emotion and hashtag)เป็นอกัษรขอ้ความท่ีเขียน
ข้ึนมาเพ่ือส่ือความหมายกบัสมาชิก พร้อมกบัสัญลกัษณ์รูปอารมณ์ และ แฮชแท็ก เพ่ือแสดงอารมณ์ของขอ้ความ
และท าการจดักลุ่มของขอ้ความนั้น 
4.3 ขอ้ความ (Text) เป็นขอ้ความตวัอกัษรท่ีเขียนข้ึนเพ่ือส่ือความหมายกบัสมาชิก 
โดยการตลาดเชิงเน้ือหากคื็อการตอบสนองของผูซ้ื้อ ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบส่ิงเร้าและการตอบสนอง 
 
2.2แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตลาดแบบปากต่อปากบนระบบเครือข่าย (E-word of mouth) 
ความแพร่หลายจากการใช ้และ เขา้ถึงอินเทอร์เน็ตจากการวิเคราะห์ ขอ้มูลในปัจจุบนั ผูวิ้จยัพบวา่ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต
สามารถใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นชีวิตประจ าวนัในการเขา้ถึงขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตไดต้ลอดเวลา จึงส่งผล
ให้ประเทศไทยมีปริมาณการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ มีโอกาสน าเสนอสินคา้
และบริการในช่องทางการตลาดใหม่ๆ รวมทั้งก่อให้เกิดการพูดปากต่อปากบนระบบเครือข่าย(E-word of mouth)
เช่น กระดานสนทนาออนไลน์ เวป็ไซต์ท่ีเขียนบทวิจารณ์ และส่ือสังคมออนไลน์ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นช่องทางการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัสินคา้หรือบริการท่ีมาจากประสบการณ์ของผูท่ี้เคยใชสิ้นคา้และบริการ รวมถึง
เป็นช่องทางหน่ึงในการหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการต่างๆ ของผูบ้ริโภคอีกดว้ย  
การพูดปากต่อปากบนระบบเครือข่าย(E-word of mouth) คือเทคนิคการตลาดบนอินเทอร์เน็ต รูปแบบหน่ึงท่ีท าให้
เกิดการรับรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness)  หรือท าเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นๆทางการตลาด โดยการส่ือสารในลักษณะ
น้ีมีการกระจายตวัอย่างรวดเร็ว มีพลงั และ ความสามารถน่าเช่ือถือ เน่ืองจากมีการยืนยนั จากเพ่ือนๆ ของผูรั้บสาร 
หรือ จากผูเ้ช่ียวชาญ หรือ จากบุคลท่ีมีประสบการณ์ กบัผลิตภณัฑ ์โดยท าการส่งต่อ หรือ บอกต่อ ในลกัษณะแสดง



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                         .                             1233 
 
ความคิดเห็น หรือให้ขอ้มูล เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ในรูปแบบของการใช ้อีเมลล ์การโพสขอ้ความแสดงความคิดเห็น
ต่างๆ เป็นต้น(ชนิดา พัฒนกิตติวรกุล  ,2553)จากการศึกษา Isabelle Goyette  , 2010ท าการศึกษาเร่ือง E-WOM 
Scale: Word-of-Mouth Measurement Scale for e-ServicesContext ไดก้ล่าววา่ การส่ือสารแบบบอกต่อเป็นการบอก
ต่อข่าวสารจากบุคคลหน่ึงท่ีมีอิทธิพล ไปยงัอีกบุคคลหน่ึง ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ีอาจเป็นสมาชิกของกลุ่มเครือข่าย หรือ 
ไม่เป็นก็ไดโ้ดยผูรั้บสารจะไดรั้บอิทธิพลในการซ้ือสินคา้หรือบริการจากการส่ือสารแบบบอกต่อ และไดจ้ าแนก
ประเภทการส่ือสารการบอกต่อในเป็น 4 มิติดงัน้ี 
1.ระดบัของปฏิสัมพนัธ์ในการส่ือสารการบอกต่อ (WOM Intensity) คือพฤติกรรมการส่ือสารการบอกต่อท่ีเน้น
ปริมาณการแพร่กระจายของขอ้มูลและการถ่ายทอดไปสู่ผูอ่ื้นอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้กลุ่มเครือข่ายเกิดการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารในตวัสินคา้หรือบริการ  
2. การส่ือสารบอกต่อเชิงบวก(Positive valence word-of-mouth) คือพฤติกรรมการส่ือสารบอกต่อท่ีเกิดข้ึนต่อเม่ือ
ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจในตวัสินคา้หรือการบริการ และถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตวัไปสู่ผูอ่ื้น เพ่ือให้กลุ่ม
เครือข่ายเกิดการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในเชิงบวก  
3 การส่ือสารบอกต่อเชิงลบ(Negative valence word-of-mouth)คือพฤติกรรมการส่ือสารบอกต่อท่ีจะเกิดข้ึนต่อเม่ือ
ผูบ้ริโภคไม่พอใจในตวัสินคา้ หรือการบริการท่ีไดรั้บ และถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้สึกไม่พอใจกลบัไปสู่ผูอ่ื้น 
เพ่ือใหก้ลุ่มเครือข่ายเกิดการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในเชิงลบ  
4 เน้ือหาในการส่ือสารบอกต่อ  (Word-ofmouth content) คือพฤติกรรมการส่ือสารและบอกต่อท่ีจะเกิดข้ึนต่อเม่ือ
ผูบ้ริโภคเกิดการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลของตราสินคา้และตวัสินคา้และถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตวัแสดง
ความคิดเห็นและแบ่งปันขอ้มูลเน้ือหาต่อคุณภาพสินคา้หรือบริการนั้น 
โดยส่ิงกระตุน้ภายนอกเป็นพฤติกรรม ซ่ึงในท่ีน้ีคือการตลาดแบบปากต่อปากบนระบบเครือข่ายตามทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบส่ิงเร้าและการตอบสนอง 
 
2.3แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) 
ความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Purchase Intention) เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างมากเพราะท าใหน้กัการตลาดสามารถท่ีจะ
คาดเดาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้หรือ บริการของผูบ้ริโภคได ้ ซ่ึงท าให้นักการตลาดสามารถน ามาพฒันารูปแบบของ
เน้ือหาการตลาดใหต้รงกบัความสนใจของผูบ้ริโภค จนเขา้ไปกระตุน้ความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภค และ ท าใหผู้บ้ริโภค
หันมาซ้ือสินค้าของตนเอง ซ่ึงในการศึกษาเร่ืองความตั้ งใจซ้ือของผู ้บริโภค เพราะความตั้ งใจเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้  จึงท าใหค้วามตั้งใจซ้ือ และ กระบวนการตดัสินใจซ้ือมีความสัมพนัธ์กนัเป็นอยา่งมาก 
Berkman et al. (1997) ไดอ้ธิบายว่า ความตั้งใจซ้ือเป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงของพฤติกรรมดา้นทศันคติ และเป็น
ทศันคติท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ พฤติกรรมเหล่าน้ี สามารถท านายไดดี้กว่าความเช่ือ (Beliefs) และการตอบสนอง
ทางอารมณ์ (Affective responses)Zeithaml, Berry and Parasuraman (1990) กล่าวว่า ความตั้งใจซ้ือเป็นการแสดงถึง
การเลือกใชสิ้นคา้ และบริการนั้น ๆ เป็นตวัเลือกแรก และกล่าวว่าความตั้งใจซ้ือเป็นมิติหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ โดยความจงรักภกัดีประกอบดว้ย 4 มิติ 
1. ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) คือ การท่ีผูบ้ริโภคเลือกใชสิ้นคา้และบริการนั้น ๆเป็นตวัเลือกแรก ซ่ึงส่ิงน้ี
สามารถสะทอ้นถึงพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคได ้
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2. พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of Mouth Communication) คือ การท่ีผูบ้ริโภคพูดถึงแต่เร่ืองท่ีดีเก่ียวกบัสินคา้ และ
บริการ รวมถึงแนะน า และกระตุน้ให้บุคคลอ่ืนเกิดความสนใจและมาใชสิ้นคา้ และบริการนั้น ซ่ึงสามารถน ามา
วิเคราะห์ความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีได ้
3. ความอ่อนไหวต่อปัจจยัดา้นราคา (Price Sensitivity) คือ การท่ีผูบ้ริโภคไม่มีปัญหาเม่ือมีการข้ึนราคาสินคา้และ
บริการและผูบ้ริโภคยอ่มจ่ายเงินท่ีสูงกวา่ท่ีอ่ืนหากสินคา้และการบริการนั้นสามารถตอบสนองความพึงพอใจได ้
4. พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behaviors) คือ การท่ีผูบ้ริโภคร้องเรียนเม่ือเกิดปัญหา อาจจะร้องเรียนกบั
ผูใ้หบ้ริการ บอกต่อคนอ่ืน หรือส่งเร่ืองไปยงัหนงัสือพิมพ ์ส่วนน้ีเป็นการวดัถึงการตอบสนองต่อปัญหาของผูบ้ริโภค 
Engel, Blackwell and Minird (1994) และ Kotler and Armstrong (2002) กล่าวว่าการตั้งใจซ้ือ(Purchase Intention) 
หมายถึง ระยะเวลาในการเปรียบเทียบสินคา้ก่อนการซ้ือ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจมีส่วนในการตั้งใจซ้ือ ราคาและ
ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งดว้ยการส่งเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) ก็มีส่วนในการซ้ือและการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ รวมถึงสถานท่ีท่ีซ้ือและเง่ือนไขในการซ้ือผลิตภัณฑ์จากการศึกษาของ Matthew Tingchi 
Liu(2007) ท าการศึกษาเร่ือง Relations among attractiveness of endorsers,match-up, and purchase intention in 
sportmarketing in China ไดศึ้กษาดา้นผูส้นบัสนุนนกักีฬา โดยการสนบัสนุนดงักล่าวถือว่าเป็นการเพ่ิมความชอบ
ต่อแบรนด์โดยตรงหรือทางออ้ม และ น าไปสู่กระบวนการซ้ือ ของผูบ้ริโภคในท่ีสุด และไดก้ าหนดมาตราวดัของ
การตั้งใจซ้ือสินคา้ไวด้งัน้ี 
1.การพิจารณาท่ีจะซ้ือสินคา้จากร้านคา้ 
2.การซ้ือสินคา้จากร้านคา้ 
3.การแนะน าสินคา้จากร้านคา้ใหก้บัเพ่ือน และ คนรู้จกั 
 
2.4การพฒันากรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
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3.วธีิการศึกษา  
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือผลกระทบของตลาดเชิงเน้ือหาท่ีมีต่อการตั้ งใจซ้ือสินค้าจากกลุ่มตัวอย่าง 
ท่ีเคยซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ทั้งเพศชายและหญิง ใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถาม
ออนไลน์ไปยงักลุ่มผูใ้ช้จ านวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและช่องทางโซเชียลมีเดียอิเลก็ทรอนิกส์ จากนั้นน าแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์
การซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ตและช่องทางโซเชียลมีเดียอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 30 คน มาทดสอบค่าความเช่ือมนั
ดว้ยสมัประ สิทธ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ค่าท่ีค านวณได ้0.85 ถือวา่แบบสอบถามท่ี
สร้างข้ึนมีความเช่ือมนัจึงน าแบบสอบถามไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างและน าขอ้มูลมาทดสอบ
สถิติเชิงอนุมานคือ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regressions) และสถิติเชิงพรรณนา 
 
4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 
     จากการทบทวนวรรณกรรมคาดว่า การตลาดเชิงเน้ือหามีผลต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้ เพราะ การตลาดเชิงเน้ือหา
เป็นเทคนิคการตลาดท่ีสร้างและแจกจ่ายเน้ือหาท่ีมี “คุณค่า”  และ “ตรงจุด” กบักลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะท าเน้ือหา
ผ่านส่ือใดก็ตามถา้ส่ิงเหล่านั้นมี “คุณค่า” กบักลุ่มเป้าหมาย ยงัไงกลุ่มเป้าหมายก็ตอ้งเขา้มาดูเน้ือหาและส่ิงเหล่าน้ี
ส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดความตระหนกัรู้ และ ทศันคติท่ีดีต่อตวัสินคา้และทา้ยท่ีสุดก็จะส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือทั้งน้ีการ
ส่ือสารแบบบอกต่อโดยผ่านการส่ือสาร ระหว่างบุคคล หรือช่องทางท่ีนิยม ทางอินเตอร์เน็ต สามารถเป็นตวัเสริม
และแลกเปล่ียนความคิดเห็น ใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีมีความสนใจในการเลือกซ้ือสินคา้ในปัจจุบนั อีกทั้งการส่ือสารแบบ
บอกต่อยงัมีทั้ งด้านดีและไม่ดีซ่ึงนักการตลาดสามารถน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์เป้าหมายทาง
การตลาดและยงัสามารถน าไปพฒันาสินคา้ใหม่ให้ตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายโดยดูว่าส่ิงท่ีผูบ้ริโภค
มองสินคา้และการบริการของบริษทัเป็นลกัษณะใด และพยายามสร้างผลิตภณัฑใ์ห้เกิดการตอบสนองในแง่บวก
เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหลู้กคา้น าไปเผยแพร่เพ่ือสร้างประโยชน์ใหก้บัธุรกิจในดา้นความประทบัใจช่ืนชอบความพึง
พอใจท่ีไดรั้บจากสินคา้และบริการอีกคร้ังหน่ึงอีกทั้งยงัสามารถหา แนวทาง ในการป้องกนัและแกไ้ข การบอกต่อ
ดา้นลบดว้ยเช่นเดียวกนั 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกจิการของบริษทัที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน 
กรณ ีบริษทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลุ่ม SET 100) 

The Relationship Between Corporate Governance Affecting On Firm 
Performance : Case Study Of The Listed Companies In The Stock Exchange   

Of Thailand Set 100 Group 
ภาวณิ ี ร้ิวเหลือง1 และ ลลติา  หงษ์รัตนวงศ์2 

Pawinee Riolueang  and Lalita Hongratanawong 
 

บทคัดย่อ 
     งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกิจการกบัผลการด าเนินงาน ของบริษทัท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (กลุ่ม SET 100) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือขอ้มูลแบบทุติย
ภูมิ (Scondary Data) จ านวน 67 บริษัท โดยน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์สถิติเชิง
อนุมานดว้ยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เชิงส่วนและการวิเคราะห์แบบสมการถดถอยแบบพหุคูณ 
เพ่ือทดสอบหาความสัมพันธ์กับปัจจัยการก ากับดูแล กับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และอัตรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผู ้ถือหุ้น (ROE) จากการศึกษาค้นพบว่า สัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  จ านวนคร้ังของการประชุม
คณะกรรมการของบริษทัต่อปี มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัผลการด าเนินงานของบริษทั และค่าตอบแทนผูบ้ริหารมี
ความสัมพนัธ์เชิงลบกบัผลการด าเนินงานของบริษทั ในกรณีท่ีใช้อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) เป็น
ตวัช้ีวดั ส่วนในกรณีท่ีใชอ้ตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) เป็นตวัช้ีวดั คน้พบว่าจ านวนคร้ังของการ
ประชุมคณะกรรมการของบริษทัต่อปีมีความสัมพนัธ์เชิงลบอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกบัผลการด าเนินงานของ
บริษทั ซ่ึงงานวิจยัน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการก ากบัดูแลกิจการส่งผลใหก้ารด าเนินงานของบริษทั
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ค าส าคัญ : การก ากับดูแลกิจการของบริษัท , ผลการด าเนินงานของบริษัท , อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ , อัตรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น , ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

Abstract 

     The research studies the relationship between corporate governance and firm performance, and compares the 
significant of factors affecting on firm performance. The sample is a secondary data from listed company in The 
Stock Exchange of Thailand (SET 100) contained 67 companies. Statistics analysis used to Inferential Statistics 
Analysis and Correlation to test the hypothesis for the factors of corporate governance affecting on firm 
performance. The factors of firm performance consist of Return of Asset and Return of Equity.  The results found  
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that overall factors of corporate governance affecting on firm performance and the result of hypothesis that Audit 
Committee , Time Committee and  Compensation affecting on Return of Asset (ROA) and , Time Committee 
affecting on Return of Equity (ROE). And this research can be used as a guideline for improving corporate 
governance, resulting in a more efficient corporate governance. 
Keywords: Corporate Governance , Firm Performance , Return of Asset , Return of Equity , The Stock Exchange 
of Thailand 
 

1. บทน า 
 

     จากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ท่ีส่งผลกระทบไปทัว่โลก สาเหตุส าคญัมาจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งใชจ่้ายเกินตวั ท าใหบ้ริษทัจด
ทะเบียนไทยในช่วงปี 2540 ไดรั้บปัญหาธรรมาภิบาลในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูบ้ริหาร
น าเงินบริษทัไปหาประโยชน์ส่วนตวั หรือตั้งบริษทัส่วนตวัรับช่วงผลประโยชน์ ดงันั้น การมี Good Governance 
หรือ “ธรรมาภิบาลท่ีดี” เป็นปัจจยัท่ีถือเป็นรากฐานส าคญั ท่ีจะท าใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายจนน าไปสู่การพฒันาท่ี
ย ัง่ยืน โดยท่ี Governance เป็นกรอบท่ีจะช่วย “ยกระดบัจริยธรรม” ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในทุกระดบัและทุกภาคส่วน 
เพราะฉะนั้น หวัใจส าคญั คือ เราจ าเป็นตอ้งสร้าง “ความไวเ้น้ือเช่ือใจ” หรือ “Trust” ใหเ้กิดข้ึน เพ่ือตา้น “แรงเสียด
ทาน” จากการแข่งขนั และจะเป็นพลงัส าคญัท่ีจะน าไปสู่การทา้ทายในอนาคตได ้ดงันั้นเราจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษา
คน้ควา้งานวิจยัฉบบัน้ีเพ่ือท่ีจะเป็นแนวทางให้บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์รือบริษทัท่ียงัไม่ไดจ้ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ใช้เป็นแนวทางในการเข้าสู่การเป็นบริษัทท่ีมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good 
Corporate Governance) และเพ่ือให้นักลงทุนใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนจนน าไปสู่การ
ยกระดบัและพฒันาท่ีย ัง่ยืนต่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1. แนวคิดด้านหลกับรรษัทภิบาล เป็นแนวคิดท่ีส าคญัต่อการบริหารจดัการด าเนินงาน ซ่ึงตอ้งพฒันาพร้อมกนัไป
ทั้ง 3 ดา้น คือ 1.ดา้นวินยักฎระเบียบและกฎหมาย เพ่ือเป็นกรอบให้การท ามาคา้ขายมีความเป็นธรรม 2.ดา้นวินัย
ตลาด  ช่วยป้องกนัระบบไม่ใหเ้กิดผลกระทบบานปลาย เป็นแรงขบัเคล่ือนใหเ้กิดบรรษทัภิบาลท่ีดีท่ีมีประสิทธิผล 
3.ดา้นวินยัของบรรษทัภิบาลท่ีดีตอ้งอภิบาลบรรษทัอย่างสุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม (ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์2559) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “การก ากบัดูแลกิจการ” ว่า หมายถึง การบริหาร
จดัการบริษทัท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ยุวดี เครือรัฐติกาล (2555) ไดอ้า้งอิงถึง ศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2551) ว่า การก ากบัดูแลกิจการจะส่งผลให้เกิด
คุณค่าหรือมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการและผูถื้อหุน้ 

2.2. ทฤษฎีตัวแทน วรกมล เกษมทรัพย ์(2553)ไดอ้า้งอิง จนัทนา สาขากร และคณะ (2548) ตามแนวคิดของ Jensen 
and Meckling (1976 : 15) ไดก้ล่าวว่าทฤษฎีตวัแทน (Agency Theory) เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง ตวัการ  
(Principal) และตัวแทน (Agent) ทฤษฎีน้ีมองว่า มนุษย์ทุกคนในองค์กรย่อมมีแรงผลักดันในอันท่ีจะท าเพ่ือ
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ผลประโยชน์ส่วนตวัดว้ยกนัทั้งส้ิน ดงันั้น ผูบ้ริหารหรือฝ่ายจดัการจะพยายามหาหนทางในการสร้างมูลค่าสูงสุด
ใหก้บักิจการกต่็อเม่ือพิจารณาแลว้เห็นวา่หนทางนั้นเอ้ืออ านวยผลประโยชน์ใหก้บัตนเอง แต่หากวตัถุประสงคแ์ละ
ผลประโยชน์ของตวัการและตวัแทนไม่สอดคลอ้งกนัแลว้ ก็จะท าให้เกิดปัญหาตวัแทนข้ึน (Agency Problem) ซ่ึง
อาจน าไปสู่ปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ าใหต้อ้งมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
2.3. ทฤษฎีเกีย่วกบัอตัราส่วนทางการเงนิ  
     Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan, Raymond Wong, Ben Wong / ค.ศ.2015 จาก
หนงัสือ ESSENTIALS OF CORPORATE FINANCE ไดใ้หค้วามหมายของ   
     อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E) คือ เคร่ืองมือทางการเงินท่ีจะแสดงถึงโครงสร้างเงินทุนของบริษทั
วา่สินทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัมาจากการกูย้ืม หรือ มาจากทุนของบริษทัเป็นอตัราส่วนเท่าไหร่ ถา้อตัราส่วนน้ีสูงก็
จะท าให้ความสามารถในการช าระดอกเบ้ียของบริษทัสูงตามไปดว้ย ซ่ึงตามท่ี กิตติธัช ถนัดพจนามาตย ์(2552) 
กล่าวถึงว่า หน้ีสินท่ีมากท าใหกิ้จการมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งช าระดอกเบ้ียทุกงวด ไม่วา่กิจการนั้นจะก าไรหรือขาดทุน 
ซ่ึงต่างจากส่วนของผูถื้อหุน้ ท่ีหากกิจการขาดทุนอาจจะพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลกไ็ด ้
     อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(Return on Assets : ROA)   คือ เคร่ืองมือทางการเงินท่ีจะบอกถึงความสามารถ
หรือประสิทธิภาพของบริษทัในการบริหารสินทรัพยใ์ห้เกิดก าไร ถา้อตัราส่วนน้ีมีค่าสูง แสดงว่าบริษทัมีการใช้
สินทรัพยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารสินทรัพยใ์หเ้กิดก าไรไดม้าก   
     อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น (Return on Equity : ROE) คือ เคร่ืองมือทางการเงินท่ีจะบอกถึงอตัรา
ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการท่ีบริษทัน าเงินของผูถื้อหุ้นไปลงทุนว่าไดก้ลบัมาเป็นร้อยละเท่าใด ถา้มี ROE ท่ีสูงจะ
แสดงใหเ้ห็นถึงบริษทัมีประสิทธิภาพการท างานของผูบ้ริหารสูง 
2.3. งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
     ณรงค์ศกัด์ิ อินต๊ะไชยวงค์ (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองผลกระทบของการก ากบัดูแลกิจการต่อผลการด าเนินงานของ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้ขอ้มูลจากบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ านวน 190 บริษทั ขอ้มูลยอ้นหลงั 9 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 - 2555 ซ่ึงพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่าง
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้กบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนมีทิศทางในเชิงลบ ในขณะท่ีสัดส่วนการถือครอง
หุน้สามญัของผูถื้อหุน้รายย่อยต่อจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดกบัอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ มีความสัมพนัธ์
กนัในเชิงบวก 
          ณธภร กญันราพงษ ์(2559) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัท่ีส่งผลต่อผลการด าเนินงาน 
กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลเฉพาะ
กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินปี พ.ศ.2557 จ านวน 59 บริษทั ซ่ึงพบว่าขนาดของคณะกรรมการ สัดส่วนของ
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร สัดส่วนของจ านวนผูถื้อหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริหารของบริษทั และ
การควบรวมต าแหน่งผู ้จัดการใหญ่กับประธานกรรมการในคนเดียวกัน ต่อผลการด าเนินงานของบริษัทมี
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity เม่ือพิจารณารายดา้นแลว้พบว่าปัจจยัดา้น
สัดส่วนของจ านวนผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานดา้นอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์และดา้น
อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาบญัชีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
     T.Velnampy (2013) ไดศึ้กษาถึงความสัมพนัธ์ของการก ากบัดูแลกิจการและผลการด าเนินงาน กรณีศึกษาบริษทั
การผลิตในประเทศศรีลงักา โดยใช้ขอ้มูลบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยโ์คลมัโบ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ คือ 
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บริษทัการผลิตจ านวน 28 บริษทั จากทั้งหมด 37 บริษทั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยโ์คลมัโบ ในปี 
2012 จากการศึกษาพบว่า การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไม่มีความสัมพนัธ์เป็นนยัส าคญัต่อผลการด าเนินงานของบริษทั 
ซ่ึงวดัไดจ้ากอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA)  ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) ไม่มี
ความสัมพนัธ์ระดบันยัส าคญักบัขนาดของบริษทั , จ านวนของคณะกรรมการบริษทั , จ านวนของคณะกรรมการ
อิสระ , จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการบริษทั และ โครงสร้างขนาดบริษทั  
 

3. วธิีการศึกษา 
 

     งานวิจยัคน้ควา้ฉบบัน้ี ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการก ากบัดูแลกิจการท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (กลุ่ม SET 100)  ท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ ท่ีนักลงทุนและผูถื้อหุ้น
ทัว่ไป สามารถเข้าถึงขอ้มูลไดน้ั้น ไดแ้ก่ แบบรายงานข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 
เวบ็ไซตข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ีเผยแพร่ผา่นส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้มูล SETSMART ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช ้ตอ้งไม่เป็นบริษทัท่ีมีขอ้มูลไม่สมบูรณ์ 5 ปี และไม่เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดทรัพย์
แห่งประเทศไทยไม่ถึง 5 ปี ตอ้งเป็นบริษทัท่ียงัคงด าเนินกิจการงานอยู่ ระหว่างปี พ.ศ.2554 – พ.ศ.2558 ทั้งหมด 67 
บริษทั คิดเป็นจ านวนขอ้มูล 335 ขอ้มูล โดยท าการวิเคราะห์สถิติเชิ งพรรณนา  และมาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เชิงส่วน เพ่ือใชท้ดสอบระดบัความสัมพนัธ์ของการก ากบัดูแลกิจการกบัผลการด าเนินงานท่ีวดัจาก
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) โดยมีตวัแปรควบคุม 
      H0: ตวัแปรตามกบัตวัแปรตน้ไม่มีความสัมพนัธ์กนัแบบเชิงเสน้ 
     H1: ตวัแปรตามกบัตวัแปรตน้มีความสมัพนัธ์กนัแบบเชิงเสน้ 
     กรอบแนวคิด 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. ตวัแปรที่ใช้ในงานวจิยั 

ตารางที่ 1 ตวัแปร ช่ือยอ่ การวดัค่า และค่าท่ีคาดหวงั 

ตวัแปรอสิระ                                                            
ปัจจยัการก ากบัดูแลกิจการ                                                          
1.สดัส่วนของคณะกรรมการอิสระของบริษทั                                
2.สดัส่วนของกรรมการบริษทัท่ีมีความรู้ดา้น
การเงินและบญัชีของบริษทั                                                                                   
3.สดัส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ                                            
4.จ านวนของคณะกรรมการของบริษทัทั้งหมด                                
5.จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการของ
บริษทัต่อปี 6.การควบรวบต าแหน่งของประธาน
กรรมการและประธานบริหาร                                                                                                 
7.ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร                                                                         
8.ผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการ  
 

 

 

 

ตวัแปรตาม                                                           
ผลการด าเนินงานของบริษทั                     
1.อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์                                        
2.อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้  

ตวัแปรควบคุม                                            
1.อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้                               
2.ขนาดของบริษทั (SIZE) 
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ล าดบั ตวัแปร ช่ือย่อ การวดัค่า 
ค่าคาดหวงั 
ของตวัแปร 

ตวัแปรต้น 
1 สัดส่วนของคณะกรรมการ

อิสระจากภายนอก 
IND สดัส่วนของคณะกรรมการอิสระจาก

ภายนอกของบริษทั หาร ดว้ย
คณะกรรมการบริหารของบริษทัทั้งหมด 

+ 

2 สัดส่วนของกรรมการบริษทัท่ี
มีความรู้ ความช านาญทางดา้น
การเงินและบญัชี 

BODEXP สดัส่วนของกรรมการบริษทัท่ีมีความรู้ 
ความช านาญทางดา้นการเงินและบญัชี 
หาร ดว้ยคณะกรรมการบริหารของบริษทั
ทั้งหมด 

+ 

3 สัดส่วนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

AUDI สดัส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ 
หาร ดว้ยคณะกรรมการบริหารของบริษทั
ทั้งหมด 

+ 

4 ขนาดของคณะกรรมการของ
บริษทั 

BOD จ านวนของคณะกรรมการของบริษทั
ทั้งหมดในปีนั้น 

- 

5 จ านวนคร้ังของการประชุม
คณะกรรมการของบริษทัต่อปี 

TIME จ านวนคร้ังของการประชุมคณะ 
กรรมการของบริษทัใน 1 ปี 

- 

6 การควบรวบต าแหน่งของ
ประธานกรรมการและ
ประธานบริหาร 

DUAL กรรมการผูจ้ดัการท่ีเป็นประธาน
กรรมการคนเดียวกนั = 1 
กรรมการผูจ้ดัการท่ีไม่เป็นประธาน
กรรมการ = 0 

- 

7 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 

COMP ค่าตอบแทนผูบ้ริหารต่อผลการด าเนินงาน
ของบริษทั 

+ 

8 ผลการประเมินการก ากบัดูแล
กิจการ ของบริษทัจดทะเบียน
ท่ี เสนอไว้ในรายงาน  CRG 
โดยมีคะแนนอยูใ่นระดบัต่างๆ 

CG ผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการ ท่ีอยู่
ในระดบัต่างๆ 
บริษทัท่ีไม่มีคะแนน       = 0 
บริษทัท่ีมีคะแนนระดบัดี  = CG3 
บริษทัท่ีมีคะแนนระดบัดีมาก = CG4 
บริษทัท่ีมีคะแนนระดบัดีเลิศ = CG5 

+ 

ตวัแปรตาม 
1 อตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย ์
ROA ก าไรสุทธิ หาร ดว้ยจ านวนสินทรัพยร์วม 

ณ วนัส้ินปี 
 

2 อัตราผลตอบแทนจากส่วน
ของผูถื้อหุน้ 

ROE ก าไรสุทธิ หาร ดว้ยจ านวนส่วนของผูถื้อ
หุน้ ณ วนัส้ินปี 

 

ตวัแปรควบคุม 
1 ขนาดของบริษทั SIZE ใชอ้ตัราการขยายตวัในอดีตมาเป็น

บรรทดัฐานในการขยายตวัในอนาคต 
+ 

2 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

D/E หน้ีสินรวม หาร ดว้ยส่วนของผูถื้อหุน้ + 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     รวบรวมขอ้มูลมาจาก SETSMART และ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยจะ
เกบ็ขอ้มูลเฉพาะบริษทัท่ีมีขอ้มูลเป็นรายปียอ้นหลงั 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 - 2558 ซ่ึงจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 67 บริษทั 
รวมจ านวนขอ้มูลทั้งหมด 335 ตวัอยา่ง เน่ืองจากบางบริษทัมีขอ้มูลไม่ครบทั้ง 5 ปี จึงท าใหไ้ม่มีขอ้มูลของบริษทั ซ่ึง
สามารถแบ่งแบบจ าลองไดเ้ป็น 2 แบบ ดงัน้ี 
แบบจ าลองที่ 1 สามารถสร้างสมการแสดงความสมัพนัธ์ 

𝐑𝐎𝐀𝒊𝒕     =  α1 + β1IND𝑖𝑡 +  β2BODEXP𝑖𝑡  + β3AUDI𝑖𝑡  + β4BOD𝑖𝑡  + β5TIME𝑖𝑡   +            β6DUAL𝑖𝑡  + 
β7COMP𝑖𝑡   + β8CG𝑖𝑡 + β9DE𝑖𝑡   + β10SIZE𝑖𝑡  + ε𝑖𝑡 

 แบบจ าลองที่ 2 สามารถสร้างสมการแสดงความสมัพนัธ์ 
𝐑𝐎𝐄𝒊𝒕     =  α2 + β11IND𝑖𝑡 +  β12BODEXP𝑖𝑡  + β13AUDI𝑖𝑡 + β14BOD𝑖𝑡  + β15TIME𝑖𝑡   +         β16DUAL𝑖𝑡  + 

β17COMP𝑖𝑡   + β18CG𝑖𝑡 + β19DE𝑖𝑡   + β20SIZE𝑖𝑡 + ε𝑖𝑡 

4.1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตารางที่  2 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

Variable Mean Median S.D. Min Max 

IND 42.80 40.00 10.20 25.00 80.00 
BODEXP 20.40 18.20 15.80 0.00 88.90 

AUDI 28.90 27.30 5.98 17.6 50.00 
BOD 11.60 12.00 2.51 7.00 18.00 

TIME 9.31 8.00 4.38 3.00 29.00 
DUAL 0.24 0.00 0.42 0.00 1.00 
COMP 17.90 18.10 1.70 0.00 20.40 

CG 3.76 4.00 1.54 0.00 5.00 
SIZE 24.50 24.40 1.42 20.40 27.60 
DE 2.62 1.36 3.20 -0.50 18.80 

ตารางที่  3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  สมมตฐิาน ROA ROE 
IND + N/A N/A 
BODEXP + N/A N/A 
AUDI + *+ N/A 
BOD - N/A *- 
TIME + *- *- 
DUAL - N/A N/A 
COMP + N/A N/A 
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ตารางที่  3  (ต่อ) 

  สมมตฐิาน ROA ROE 
CG + N/A N/A 
SIZE + *+ *+ 
DE + N/A N/A 

N/A คือ ไม่มีความสมัพนัธ์นยัส าคญัทางสถิติ                                                                                                                                                                                
+      คือ มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ                                                                                                                                                         
-       คือ มีความสมัพนัธ์ในเชิงลบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ                                                                                                                                                                 
*      คือ มีความสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05                                                                                                                                                                    

จากตารางสามารถสรุปความสมัพนัธ์ของตวัแปรตน้แต่ละตวัท่ีส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษทั ไดด้งัน้ี                             

ตวัแปรต้นและตวัแปรควบคุม ที่ไม่มผีลต่อตวัแปรตามอย่างมีนัยส าคัญ 
     4.1.1 สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระของบริษัท (IND) โดยรวมแล้วไม่มีความสัมพันธ์กันกับอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา
เป็นกลุ่ม SET 100 ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอยู่แล้ว ท าให้ผลการวิเคราะห์ออกมาได้ผลท่ีไม่
แตกต่างกนัมากนกั และยงัส่งผลใหก้ารวิเคราะห์ท่ีไดน้ี้ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (จีรา
ภรณ์ พงศพ์นัธ์ุพฒันะ , 2558) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า ยิ่งคณะกรรมการมีความอิสระมากเท่าใด จะยิ่งท าใหก้ารท างานของ
คณะกรรมการมีความเป็นอิสระมากเท่านั้น และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานอีกดว้ย  
     4.1.2 สัดส่วนของคณะกรรมการบริษัทท่ีมีความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี (BODEXP) โดยรวมแลว้ไม่มี
ความสัมพนัธ์กนักบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ อาจเป็นเพราะตวั
ของคณะกรรมการบริษทัเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถดา้นการเงินและบัญชีอยู่แลว้ ท าให้ผลการวิเคราะห์ไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (วาสุกาญจน์ งามโฉม , 2559) เน่ืองจากกรรมการท่ีมี
ความรู้ความสามารถดา้นการเงินและบญัชีจะสามารถปฏิบติังานและควบคุมการด าเนินงานได ้    
     4.1.3 จ านวนของคณะกรรมการของบริษทัทั้งหมด (BOD) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ในขณะท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้นในเชิงลบ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ณรงค์ศกัด์ิ อินต๊ะไชยวงค์ ,2556) อาจเน่ืองมาจากบริษทัท่ีมีจ านวนคณะกรรมการ
มากเท่าใด อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้กจ็ะลดนอ้ยลง ก็จะยิ่งส่งผลใหก้ารด าเนินการไม่มีประสิทธิภาพ
เน่ืองจากมีคณะกรรมการท่ีมากเกินไปยากท่ีจะบริหารจดัการได ้
     4.1.4 การควบรวบต าแหน่งของประธานกรรมการและประธานบริหาร (DUAL) โดยรวมแลว้ไม่มีความสมัพนัธ์
กนักบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   
(จีราภรณ์ พงศพ์นัธ์ุพฒันะ, 2558) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ ประธานกรรมการและประธานบริหารมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ี
ต่างกนั บริษทัควรมีการก าหนดหนา้ท่ีของประธานกรรมการและประธานบริหารใหช้ดัเจนตามทฤษฏีตวัแทน 
     4.1.5 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (COPM) โดยรวมแลว้ไม่มีความสัมพนัธ์กนักบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และ
อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงใหเ้ห็นวา่ค่าตอบแทนผูบ้ริหารในแต่
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ละปีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ในขณะท่ีการด าเนินงานของกิจการก็มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาเช่นกนั  ซ่ึง
สอดคลอ้งกนังานวิจยัของ (วาสุกาญจน ์งามโฉม,2016:53) 
     4.1.6 ผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการ (CG) โดยรวมแลว้ไม่มีความสัมพนัธ์กนักบัอตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นว่า ผลการ
ประเมินการก ากบัดูแลกิจการไม่มีผลต่อการด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (Roy Kouwenberg 
, 2006) 
     4.1.7 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DE)  โดยรวมแลว้ไม่มีความสัมพนัธ์กนักบัอตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นว่าบริษทัท่ี
ท าการศึกษาในช่วงเวลานั้นมีหน้ีไม่มากและสามารถให้ผลตอบแทนกบันกัลงทุนเท่าใด ซ่ึงอตัราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้น้ีเป็นไปตามงานวิจยัของ (Prommin, et al. 2014) 
ตวัแปรต้นและตวัแปรควบคุม ที่มผีลต่อตวัแปรตามอย่างมนัียส าคัญ 
     4.1.8 สัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ (AUDI) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจเน่ืองมากจากคณะกรรมการอิสระของบริษทัในแต่ละปีไม่มีการเปล่ียนแปลง
มากนัก และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดก้ าหนดจ านวนคณะกรรมการไวไ้ม่ต ่ากว่า 3 คน 
ในขณะท่ีผลการด าเนินงานของกิจการมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (วรกมล เกษมทรัพย์
,2554:40) ในขณะท่ี อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น ไม่มีความสัมพนัธ์กันกับสัดส่วนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
     4.1.9 จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการของบริษทัต่อปี (TIME) มีความสัมพนัธ์เชิงลบกนักบัอตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น มีความสัมพนัธ์เป็นลบไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (วรกมล เกษมทรัพย,์2554:40) อาจเน่ืองมากจากจ านวนคร้ังของ
การประชุมคณะกรรมการของบริษทัต่อปีในแต่ละปีไม่มีการเปล่ียนแปลงมากในขณะท่ีผลการด าเนิน งานของ
กิจการมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา อาจเป็นเพราะดว้ยระยะช่วงเวลาท่ีศึกษาจึงท าใหจ้ านวนคร้ังของการประชุมมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม หรืออาจเป็นเพราะในช่วงระยะเวลาท่ีศึกษาน้ีมีจ านวนคร้ังของการประชุมท่ี
บ่อยคร้ังเกินไป ส่งผลใหผู้บ้ริหารด าเนินงานไดอ้ยา่งไม่เตม็ท่ี 
     4.1.10 ขนาดของบริษทั (SIZE) โดยรวมแลว้มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกนักบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และ
อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ตามงานวิจยัของ (Prommin, et al. 2014) 
แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัท่ีมีขนาดใหญ่หรือมูลค่าตลาดสูงหากท าเร่ืองอะไรก็จะมีคนรู้ เพราะตอ้งมีการตรวจสอบอยา่ง
ละเอียดก่อนการด าเนินการ ไม่เหมือนกบับริษทัขนาดเลก็ท่ีจะรู้กนัเพียงวงในเท่านั้น 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการศึกษาปัจจยัการก ากับดูแลกิจการในด้านต่างๆ สรุปผลได้ว่า สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระจาก
ภายนอก (IND) สัดส่วนของกรรมการบริษัทท่ีมีความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี (BODEXP)  จ านวนของ
คณะกรรมการของบริษัททั้ งหมด (BOD)  การควบรวบต าแหน่งของประธานกรรมการและประธานบริหาร 
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(DUAL) ผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการ (CG)  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานของกิจการ ในมุมมอง
ดา้นอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA)  ในขณะท่ี ตวัแปรปัจจยัการก ากบัดูแลกิจการ ท่ีเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไวใ้นบทท่ี 3 คือ สัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัผลการด าเนินงานของบริษทั
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  จ านวนคร้ังของการประชุม
คณะกรรมการของบริษัทต่อปี มีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และค่าตอบแทนผูบ้ริหาร มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีใชอ้ตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) เป็นตวัช้ีวดัผล
การด าเนินงานของบริษทั 
     และสดัส่วนของคณะกรรมการอิสระจากภายนอก (IND) สัดส่วนของกรรมการบริษทัท่ีมีความรู้ทางดา้นการเงิน
และบญัชี (BODEXP)  สัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรม การบริหารของบริษทั (AUDI) การควบ
รวบต าแหน่งของประธานกรรมการและประธานบริหาร (DUAL) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (COMP) และ ผลการ
ประเมินการก ากบัดูแลกิจการ (CG) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานของกิจการในดา้นอตัราผลตอบแทน
จากส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE)  ในขณะท่ี ตวัแปรปัจจยัการก ากบัดูแลกิจการ ท่ีเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวใ้นบทท่ี 
3 คือ จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการของบริษทัต่อปี มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัผลการด าเนินงานของ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีใช้อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น 
(ROE) เป็นตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานของบริษทั 
     นอกจากน้ี ผูวิ้จยัยงัพบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรควบคุม คือ ขนาดของบริษทั มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผล
การด าเนินงานของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในมุมมองดา้นผลการด าเนินงานทั้ง 
ROA และ ROE ส่วนอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัผลการด าเนินงานของบริษทัท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในมุมมองดา้นผลการด าเนินงาน ROA 
5.1. ข้อเสนอแนะ 
     งานวิจยัฉบบัน้ีไดท้ าการวิเคราะห์เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกิจการกบัผลการด าเนินงานของ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 100) ซ่ึงไดน้ าขอ้มูลมาเพียง 67 บริษทั คิดเป็น 335 
ตวัอย่างขอ้มูล สาเหตุท่ีท าการศึกษาแค่ตวัของ SET 100 นั้น เน่ืองจากบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจ์ะมี
ตวัแทนเขา้มาดูแลกิจการแทนตวัของผูถื้อหุ้นเพ่ือลดปัญหาความขดัแยง้ ตามงานวิจยัของ วรกมล เกษมทรัพย ์
(2554) โดยท่ีขอ้เสนอแนะของงานวิจยัฉบบัน้ีท าใหท้ราบถึงการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั เพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง
ในการบริหารงานขององคก์รและใชเ้ป็นแนวทางในการท าวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคตต่อไป 
 5.2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
     ส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไปควรมีการทดสอบตวัแปรอิสระและตวัแปรตน้เพ่ิม เช่น การเพ่ิมตวัแปรอตัราส่วน
ทางการเงินอ่ืน และตวัแปรดา้นการก ากบัดูแลกิจการอ่ืน เป็นตน้ ส่วนขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างควรมีการเปรียบเทียบ
กนัในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือท่ีจะไดเ้ห็นแนวโนม้ของความสมัพนัธ์ได ้
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A Study of The Causal Relationships between Product Endorsement                                   
on Social Media and Consumer Perceive Value in Cosmetic Products. 

ภิญญาราภค ศุภบวรธนาธิป1 ประพมิพรรณ ลิม่สุวรรณ์2 และ ทรงพร หาญสันติ3 
Phinyaraphak Suphabawonthanatip Prapimpun Limsuwan and Songporn Hansanti 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการใชบุ้คคลในการรับรองผลิตภณัฑผ์่านส่ือ
สังคม ท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณค่าของผูบ้ริโภคในผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง ซ่ึงมีการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% จ านวนอย่างนอ้ย 385 กลุ่มตวัอย่าง โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตรวดั
ประเมินค่า 5 ระดบั แบบLikert เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ในการทดสอบสมมติฐานผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิเคราะหโ์มเดล
สมการโครงสร้างเพ่ือวดัระดับอิทธิพล โดยผลการศึกษาท่ีคาดหวงัคือการใช้บุคคลในการรับรองผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางผา่นส่ือสงัคม มีผลต่อการรับรู้คุณค่าของผูบ้ริโภค ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
 
ค าส าคัญ: การรับรองผลิตภัณฑ์, ส่ือสังคม, การรับรู้คุณค่า, ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง 
 

Abstract 
The purpose of this paper is to study of the causal relationships between product endorsement on social media 
and consumer perceived value in cosmetic products. Data are collected by making an accidental survey in 
Bangkok at the confidence level of 95% of the sample size at least 385 respondents. The research instrument is 
Likert scale 5 point rating scale questionnaires. In testing hypothesis this papers use structural equation modelling 
(SEM) to measure influences. Therefore, the result are expected to be showed cosmetic products endorser 
significantly influenced to consumer perceive value at the level of statistical significance 0.05.  
 
Keywords: Product Endorsement, Social Media, Perceive Value, Cosmetic Products  
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1. บทน า 
 

1.1 ความส าคัญของปัญหา 

     ปัจจุบนัการส่ือสาร (Communication) ของมนุษย ์ถูกพฒันาให้สามารถส่ือสารถึงกนัไดอ้ย่างรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
ซ่ึงเป็นผลมาจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี (Technology) โดยมีส่ือสงัคม (Social Media) เป็นส่ือกลางช่วยเช่ือม
บุคคลผูใ้ชส่ื้อทัว่โลกเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงเป็นรูปแบบการส่ือสารท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดบั เพ่ือการส่ือสาร มีส่วน
ร่วมสร้าง แลกเปล่ียนประสบการณ์ ความรู้ และความคิดเห็นต่างๆ (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ,์ 2554) อีกทั้งส่ือสังคม 
เป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมในงานโฆษณา และประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง มีแนวโนม้ว่าจะไดรั้บความนิยมสูงข้ึน
ในอนาคต นักการตลาดไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญั จึงน าส่ือสังคมมาประยุกต์ใช้ดา้นกลยุทธ์การตลาดเพ่ือพฒันา
ตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยใชส่ื้อสังคมในการประชาสัมพนัธ์องค์กร สินคา้และการบริการ น ามาซ่ึง
ช่ือเสียงภาพลกัษณ์ และการสนบัสนุนองคก์ร (อภิชจั พุกสวสัด์ิ และ กลุทิพย ์ศาสตระรุจิ, 2556) หากเปิดส่ือสังคม
ต่างๆในปัจจุบนั เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ยูทูบ (Youtube) อินสตาแกรม (Instagram) พนัทิป
(Pantip) จะสามารถเห็นการรับรองผลิตภณัฑจ์ากผูรั้บรองผลิตภณัฑม์ากมาย ซ่ึงเรียกวา่การรีวิว (Review) โดยผูรี้วิว 
และท่ีพบเห็นไดม้ากคือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง ซ่ึงทั้งตลาดในประเทศไทย และตลาดโลก มีอตัราการเติบโตสูงข้ึน
อย่างต่อเน่ือง อีกทั้ งมีการแข่งขันท่ีสูงข้ึนด้วยเช่นกัน หากผูรั้บรองผลิตภัณฑ์เป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity 
Endorser) หรือผู ้เช่ียวชาญ (Expertise Endorser) เฉพาะด้านนั้ นๆแล้ว จะมีผูค้นให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดย
สามารถดูไดเ้บ้ืองตน้จากยอดการรับชม (View) และการเผยแพร่ต่อ หรือการแบ่งปัน (Share) จนกลายเป็นกระแสใน
สังคมอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อยอดขายผลิตภณัฑ์ต่างๆท่ีไดรั้บการรีวิว เช่น การรับรองผลิตภณัฑ์ผ่านส่ือสังคมอย่าง 
Youtube ท่ีใชช่ื้อว่า โมเมพาเพลิน โดยคุณนภสัสร บุรณศิริ ท่ีแนะน าผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางต่างๆทั้งดา้นหน้าท่ีการ
ท างาน ว่าใช้อย่างไร หรือดา้นความคุม้ค่ามากน้อยเพียงใด ทั้งน้ีการรับรู้ขอ้มูลจากผูรั้บรองผลิตภณัฑ์นั้น ผูบ้ริโภค
อาจจะมีการตอบสนอง (Response) มีทศันคติ (Attitude) และพฤติกรรมการบริโภค (Consumer Behaviors)ท่ีแตกต่าง
กนั ข้ึนอยู่กบักระบวนการรับรู้ผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค รวมถึงระดบัการรับรู้คุณค่า (Perceive Value) ในผลิตภณัฑด์า้น
ต่างๆของผูบ้ริโภคดว้ย  
     ดงันั้นผูวิ้จยัไดเ้ลง็เห็นถึงโอกาสของอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางจากการใชเ้ทคโนโลยีการส่ือสาร ผ่านส่ือสังคม 
ซ่ึงมีตน้ทุนท่ีต ่ากว่าส่ืออ่ืนๆ และสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ย่างกวา้งขวาง จึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์เชิง
สาเหตุระหวา่งการรับรองผลิตภณัฑผ์่านส่ือสังคม และการรับรู้คุณค่าของผูบ้ริโภคในผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง โดยมี
วตัถุประสงค์หลกัเพ่ือวิเคราะห์ถึงระดบัความสัมพนัธ์และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางจากผูรั้บรอง
ประเภทต่างๆ ท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณค่าทั้งทางดา้นการเงิน ดา้นหนา้ท่ีการท างาน ดา้นส่วนบุคคล และดา้นสงัคมของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงผลจากการศึกษาน้ี คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและผูส้นใจในธุรกิจอุตสาหกรรม
ผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองส าอาง เพ่ือน าไปประยกุตใ์ชท้างการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 
     เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการใชบุ้คคลในการรับรองผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองส าอางผ่านส่ือสังคม  
ท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณค่าของผูบ้ริโภค 
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1.3 ขอบเขตของการวจัิย 
 
ขอบเขตด้านเน้ือหา การรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองส าอาง ซ่ึงตวัแปรท่ีศึกษาไดแ้ก่  
     ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) โดยตวัแปรแฝงภายนอก ไดแ้ก่ การรับรองผลิตภณัฑ์ (Product Endorsement) 
และตัวแปรแฝงภายใน มี 3 ตัวแปร ได้แก่ ความมีเสน่ห์น่าดึงดูด (Attractiveness), ความคู่ควรแก่การไวว้างใจ 
(Trustworthiness) และ ความเช่ียวชาญ (Expertise) 
     ตวัแปรตาม (Dependent variable) โดยตวัแปรแฝงภายนอก ไดแ้ก่ การรับรู้คุณค่าของผูบ้ริโภค (Perceive Value) 
และตัวแปรแฝงภายใน มี 4 ตัวแปร ได้แก่ คุณค่าทางการเงิน (Financial Value), คุณค่าด้านหน้าท่ีการท างาน 
(Functional Value), คุณค่าดา้นส่วนบุคคล (Individual Value) และคุณค่าทางดา้นสงัคม (Social Value) 
ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใชศึ้กษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชาชนทัว่ไปท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครฯ 
ขอบเขตด้านระยะเวลา ซ่ึงระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลอยู่ในระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกบัการรับรองผลติภัณฑ์ (Product Endorsement) 
     ผูรั้บรองผลิตภณัฑ์ (Product Endorser) คือบุคคลท่ีเป็นตวัแทนน าเสนอโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์ หรือเป็นผูรั้บรอง แนะน าผลิตภณัฑ์ต่างๆ (ภัสสรนันท์ อเนกธรรมกุล, 2553) สามารถแบ่งผูรั้บรอง
ผลิตภณัฑ์ได ้4 ประเภท ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีช่ือเสียง, ผูบ้ริหารระดบัสูง, ผูเ้ช่ียวชาญ และบุคคลธรรมดาทัว่ไปหรือ
ผูบ้ริโภค (Clow and Baack, 2010) ท าหน้าท่ีเป็นกระบอกเสียงในการส่ือสารขอ้มูลต่างๆ เรียกอีกอย่างว่า ผูเ้ป็น
กระบอกเสียง (Amplifiers) ซ่ึงมีศกัยภาพท่ีจะน าสารไปเผยแพร่ใหก้บัผูอ่ื้นท่ีอาจไม่สามารถเขา้ถึงได ้คอยช่วยเหลือ
หรือให้ขอ้มูลแก่กลุ่มผูช้ม คอยขบัเคล่ือนเน้ือหา ช่วยในการสร้างตราสินคา้ (Brand) ใหอ้ยู่ในกระแส คือจุดสูงสุด
ส าหรับกลุ่มผูช้มท่ีส าคญั เช่น ผูส้นบัสนุน (Advocates) ผูโ้น้มนา้ว (Influencers) นักเขียนรีวิว (Reviewers) ผูแ้ชร์
ขอ้มูล (Sharers) เป็นตน้ (เขมลกัษณ์ ดีประวติั, 2559)     
     Ohanian (1990) ไดท้ าการวิจยัเก่ียวกบัมาตรวดัมิติในการรับรู้ความน่าเช่ือถือของผูรั้บรองผลิตภณัฑ ์3 มิติ ไดแ้ก่ 
มิติดา้นความน่าดึงดูด ความคู่ควรแก่การไวว้างใจ และความเช่ียวชาญ ใหเ้ป็น Source Credibility Scale ซ่ึงจดัเป็น
หมวดหมู่ มีความเท่ียงตรงและเช่ือถือได ้เพ่ือใชใ้นการทดสอบความน่าเช่ือถือของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสาร โดย
ความน่าเช่ือถือของแหล่งสาร (Source Credibility) ตามกมล ชยัวฒัน ์(2558) ไดใ้หไ้วด้งัน้ี 
     1. ความเช่ียวชาญ (Expertise) คือผูท่ี้มีความรู้ ประสบการณ์ และเช่ียวชาญในสินคา้จากทศันคติและความคิดเห็น
ท่ีพฒันาข้ึนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ กลายเป็นส่วนหน่ึงของระบบความเช่ือของบุคคลนั้นๆ ผูท่ี้ไดรั้บการ
ยอมรับวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญ จะสามารถโนม้นา้วจูงใจไดม้าก 
     2. ความน่าไวว้างใจ (Trustworthiness) คือการท าให้กลุ่มเป้าหมายเพ่ิมการรับรู้ เช่ือและยอมรับ นอกจากความ
เช่ียวชาญท่ีมีความส าคญั ความน่าไวว้างใจของแหล่งขอ้มูลเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงในการใชบุ้คคลท่ีมี
ช่ือเสียงในการสร้างภาพลกัษณ์ หรือการหาบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีน่าไวว้างใจไม่ใช่เร่ืองง่าย นอกจากน้ีการใชเ้ทคนิค
โฆษณาผา่นบุคคลอ่ืนเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือ แมจ้ะเกิดความเคลือบแคลงใจบา้งกต็าม 
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     3. ความดึงดูดใจของแหล่งข้อมูล (Attractiveness) คือความสามารถในการตราตรึงใจ โดยส่วนใหญ่มาจาก
ลกัษณะ บุคลิกภาพของแหล่งขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ยความคลา้ย ความคุน้เคย และความช่ืนชอบ น าไปสู่การโนม้
นา้วใจ ผา่นกระบวนการจ าแนก ซ่ึงผูรั้บข่าวสารมีแรงจูงใจในการมองหาลกัษณะความสมัพนัธ์กบัแหล่งขอ้มูล และ
รับความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ ความช่ืนชอบ หรือพฤติกรรมต่างๆมาเป็นของตน หากผูเ้ป็นแหล่งขอ้มูลมีการ
เปล่ียนต าแหน่ง ผูรั้บข่าวสารอาจมีการตอบสนองท่ีเปล่ียนไป 
 
2.2 ความหมายและแนวคิดเกีย่วกบัการรับรู้คุณค่า (Perceive Value) 
     การรับรู้คุณค่า หมายถึง ความแตกต่างระหวา่งคุณค่าท่ีลูกคา้ไดรั้บจากการเป็นเจา้ของ และการใชผ้ลิตภณัฑห์รือ
บริการ หรือคาดหวงัในผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ เม่ือเปรียบเทียบกับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีเสียไปในการไดเ้ป็นเจา้ของผลิตภณัฑ ์(Kotler and Keller, 2012) ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากคุณค่า 4 
มิติ ไดแ้ก่ คุณค่าทางการเงิน (Financial Value), คุณค่าดา้นหน้าท่ีการท างาน (Functional Value), คุณค่าดา้นส่วน
บุคคล (Individual Value) และคุณค่าทางดา้นสังคม (Social Value) ซ่ึงจะช่วยสร้างความสัมพนัธ์ในระยะยาวกบั
ลูกคา้ได ้(Seegebarth, Behrens, Klarmann, Hennigs and Scribner, 2015) 
 
2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
     ภสัราพร รัตนชาติ และ ศศิประภา ชัยประสิทธ์ิ (2557) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือของ
บุคคลท่ีมีช่ือเสียง และกลยุทธ์การคา้ปลีกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางบนหา้งสรรพสินคา้ ของผูห้ญิงวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
     ชนิดา  จุลรัตนมณี และ ดนุพล หุ่นโสภณ (2559) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง อิทธิพลของผูแ้นะน าสินคา้ท่ีเป็นผูมี้
ช่ือเสียงดา้นกีฬาท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 
     เมขลา  สังตระกลู (2557) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง อิทธิพลของคุณค่าท่ีรับรู้ต่อความไวเ้น้ือเช่ือใจ ความพึงพอใจ 
การบอกต่อ และการกลบัมาซ้ือซ ้าของผูบ้ริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 
     แพร ไกรฤกษ ์(2558) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง อิทธิพลของบิวต้ีบลอ็กเกอร์กบัการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมความ
งามของสตรีไทยในยคุส่ือสงัคมออนไลน ์
     Braunstein (2006) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง อิทธิพลของผูรั้บรองสินคา้ต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Influence 
of Product-Endorsement Match-Up on Consumer’s Purchase Intentions of (Non-Sport) Endorsed Products.) 
     Ohanian (1990) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง Construction and Validation of a Scale to Measure Celebrity Endorser 
Perceived Expertise, Trustworthiness and Attractiveness. 
     Seegebarth, Behrens, Klarmann, Hennigs and Scribner (2015) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง การรับรู้คุณค่าของลูกคา้
ของอาหารอินทรีย:์ ความแตกต่างทางวฒันธรรมและกลุ่มขา้มชาติ (Customer Value Perception of Organic Food: 
Cultural Differences and Cross-National Segments.) 
     Wu, Tsai and Wang (2012) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง The Relationships between Sports Star Endorsements and 
Advertising Effects. 
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- ความมีเสน่ห์น่าดึงดูด  
(Attractiveness) 

- ความคู่ควรแก่การไวว้างใจ 
(Trustworthiness)  

- ความเช่ียวชาญ  
(Expertise) 

Ohanian (1990) 

2.4 กรอบแนวคิดการวจัิย 
 

ตวัแปรอสิระ                 ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 สมมติฐานการวจัิย 
 
     H0: การใชผู้รั้บรองผลิตภณัฑ์ในการรับรองผลิตภณัฑ์ผ่านส่ือสังคม ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุต่อการรับรู้
คุณค่าของผูบ้ริโภคในผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง 
     H1: การใชผู้รั้บรองผลิตภณัฑใ์นการรับรองผลิตภณัฑผ์า่นส่ือสงัคม มีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุต่อการรับรู้คุณค่า
ของผูบ้ริโภคในผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง 

 
 
รูปที่  1    แผนภาพเสน้ทางของโมเดลสมการโครงสร้าง 
 
 

- คุณค่าทางการเงิน         
(Financial Value) 

- คุณค่าดา้นหนา้ท่ีการท างาน 
(Functional Value)  

- คุณค่าดา้นส่วนบุคคล 
(Individual Value)  

- คุณค่าทางดา้นสงัคม         
(Social Value)      

Seegebarth, Behrens, Klarmann,  
Hennigs and Scribner (2015) 

การรับรองผลติภัณฑ์  

(Product Endorsement) 
การรับรู้คุณค่า 

(Perceive Value) 
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3. วธิีการวจิัย 
 
3.1 ประชากร กลุ่มตวัอย่างที่ท าการศึกษา และวธีิการสุ่มตวัอย่าง 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณภาพ
ควรมีอยา่งนอ้ย 385 ตวัอยา่ง โดยก าหนดการเลือกสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบใชค้วาม
น่าจะเป็นโดยท าการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย และก าหนดจ านวนตวัอยา่ง (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549) 
 
     วิธีการสุ่มตวัอย่างตามล าดบัขั้น การเลือกตวัอย่างส าหรับงานวิจยัน้ี ผูวิ้จยัไดก้ าหนดการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549) 
     ขั้นตอนท่ี 1 เลือกตวัอย่างแบบสุ่มโดยอาศยัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) เป็นการสุ่มตวัอยา่งท่ีสมาชิก
ทุกหน่วยมีโอกาสไดรั้บเลือกเป็นตวัอย่าง โดยท าการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการ
สุ่มเลือกเขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร จากทั้งหมด 50 เขต มา 6 เขต ตามการแบ่งพ้ืนท่ีการปกครองละ 2 เขต คือ 
พ้ืนท่ีชั้นใน ไดแ้ก่ เขตจตุจกัร และเขตปทุมวนั พ้ืนท่ีชั้นกลาง ไดแ้ก่ เขตบางเขน และเขตบางแค และพ้ืนท่ีชั้นนอก 
ไดแ้ก่ เขตหนองแขม และเขตบางขนุเทียน 
     ขั้นตอนท่ี 2 ท าการสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดจ านวนตัวอย่าง (Quota Sampling) เป็นการสุ่มเลือกตัวอย่างท่ีมี
คุณลกัษณะคลา้ยคลึงกบัลกัษณะของประชากร ให้ไดจ้ านวนตวัอย่างในแต่ละเขตเท่าๆกนั คือ เขตละ 75 คน ใน
สถานท่ีสาธารณะต่างๆ ท่ีมีประชากรหนาแน่น จากประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 6 เขตท่ีสุ่มเลือกมานั้น เป็น
การสุ่มตวัอย่างจากความสะดวกของผูวิ้จยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงจะเลือกตวัอย่างจากผูท่ี้อยู่ในบริเวณท่ีท า
การส ารวจท่ีเลือกมานั้น   
     ขั้นตอนท่ี 3 ท าการแจกแบบสอบถามท่ีไดเ้ตรียมมาและเกบ็รวบรวมเพ่ือน าไปวิเคราะห์ต่อไปฃ 
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
     การวิจยัในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีขั้นตอนในการ
สร้างเคร่ืองมือ ซ่ึงแบบสอบถามเหล่าน้ีถูกสร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบ่ง
เคร่ืองมือออกเป็น 3 ส่วน คือ 
     ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และอาชีพ โดยเป็นค าถามแบบใหเ้ลือกตอบแบบค าตอบเดียว  
     ในส่วนท่ี 2 และ 3 ใชม้าตรวดัแบบ Likert เป็นมาตรวดัทศันคติท่ีออกแบบเพ่ือให้ผูต้อบให้คะแนนความหนัก
แน่นของการยอมรับหรือไม่ยอมรับขอ้ความ ในแบบสอบถามจะมีขอ้ความเชิงบวก ซ่ึงมีค่าคะแนนจากทศันคติดา้น
บวกอยา่งมาก (เห็นดว้ยมากท่ีสุด) ไปถึงทศันคติดา้นลบอยา่งมาก (เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด) เป็นวิธีการใหค้ะแนนรวม 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเป็นการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของคุณสมบติัผูรั้บรองผลิตภณัฑ ์
แบบสอบถามมีจ านวนทั้งส้ิน 15 ขอ้ โดยขอ้ค าถามเป็นแบบ Likert Scale ใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale 
Method) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั  
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเป็นการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับระดับการรับรู้คุณค่าของผูบ้ริโภคต่อผูรั้บรอง
ผลิตภณัฑ์ แบบสอบถามมีจ านวนทั้งส้ิน 16 ขอ้ โดยขอ้ค าถามเป็นแบบ Likert Scale ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale Method) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั  
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3.4 การทดสอบเคร่ืองมือ 
     การทดสอบเคร่ืองมือท าโดยการตรวจสอบความเท่ียงตรง ความถูกตอ้งของเน้ือหา และความน่าเช่ือถือของ
แบบสอบถาม ดงัน้ี 
     ความเท่ียงตรง (Validity) เป็นการวดัคุณสมบัติของส่ิงท่ีต้องการจะวดัอย่างแท้จริง ซ่ึงการตั้ งค าถามของ
แบบสอบถามในแต่ละส่วนของงานวิจยัคร้ังน้ี ไดพ้ฒันาแบบสอบถามจากผลงานวิจยัของต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
จึงถือว่าแบบสอบนั้นมีความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) นอกจากน้ีผูวิ้จยัไดท้ าการทดสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมปัจจยัท่ีศึกษาและ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวิจยั รวมถึงมีการปรับปรุงแกไ้ขภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารใหเ้หมาะสม  
     ความเช่ือถือได้ (Reliability) หมายถึงระดับของความเช่ือมั่น  ซ่ึงท าการตรวจสอบความเช่ือมั่น  ของ
แบบสอบถาม หรือค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือถือได ้(Reliability Coefficient) โดยการน าแบบสอบถามไปทดสอบ
เบ้ืองตน้ (Pre–Test) กบัผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 ราย เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
โดยวิธีการค านวณหาค่า Cronbach’s Alpha ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS ซ่ึงมีเกณฑก์ารยอมรับท่ี 0.70 
ข้ึนไป ผลการวิเคราะห์ค่า Cronbach’s Alpha ในกลุ่มทดสอบมีค่าเท่ากบั 0.94 ซ่ึงอยู่ในเกณฑก์ารยอมรับ หลงัจาก
นั้นจึงน าแบบสอบถามไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริง 
 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     การเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data)  คือ เก็บจากแหล่งขอ้มูลโดยตรง โดย      
ผูศึ้กษาไดใ้หป้ระชาชนทัว่ไปท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นผูก้รอกแบบสอบถาม โดยผูศึ้กษาเก็บและรวบรวม
ขอ้มูลด้วยตนเอง และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวม ด้วยการตรวจเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และจากเวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการศึกษา โดยน ามาท าการเรียบเรียง
ใหม่ เพ่ือใหเ้กิดความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกนัใหง่้ายต่อความเขา้ใจ 
 
3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     การวิจยัเป็นเชิงปริมาณใชก้ารบรรยายโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์สถิติพหุ
ตวัแปรโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป IBM 
SPSS 22 และ AMOS Graphics CLI ซ่ึงมีการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือตอบวตัถุประสงค์ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 
95% โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามสถิติท่ีใชเ้ป็นค่าการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 
ส่วนท่ี 2 และ 3 การทดสอบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของการใชบุ้คคลในการรับรองผลิตภณัฑ ์ประเภทเคร่ืองส าอาง
ผา่นส่ือสงัคม ท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณค่าของผูบ้ริโภค สถิติท่ีใชคื้อ สถิติท่ีใชคื้อ โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) เป็น
โมเดลท่ีประกอบไปด้วยโมเดลการวดั (Measurement Model) และ โมเดลโครงสร้าง (Structural Model) หรือ
โมเดลเชิงสาเหตุ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2557) 
โมเดลการวดั (Measurement Model) ท าการวิเคราะห์ปัจจยั โดยมีเกณฑด์งัน้ี (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2556)  
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1. ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งควรมีไม่ต ่ากวา่ 20 เท่าของตวัแปร 
2. ตวัแปรตอ้งมีความเหมาะสมดีท่ีจะวิเคราะห์ค่า KMO และค่า Anti-Image ตอ้งมากกวา่ 0.5 
3. สถิติ Bartlett ตอ้งมีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig. < 0.05) หรือตวัแปรตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั 
4. ความแปรปรวนสะสมขององคป์ระกอบท่ีสกดัไดร้วมกนัตอ้งมากกวา่ 60% 
5. ค่า Eigen (λ) ตอ้งมากกวา่ 1 
6. ตวัแปรรวมกลุ่มไดต้อ้งมีค่า r มากกวา่ ±0.3 

โมเดลโครงสร้าง (Structural Model) มีเกณฑร์ะดบัการยอมรับความกลมกลืนของโมเดล (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 
2557) ดงัน้ี  

1. Chi-Square/Degree of Freedom:  CMIN/DF  มีค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 
2. Goodness of Fit Index:   GFI  มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.90 
3. Adjust Goodness of Fit Index:   AGFI  มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.90 
4. Normed Fit Index:   NFI  มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.90 
5. Incremental Fit Index:   IFI  มีค่ามากกวา่ 0.90 
6. Tucker Lewis Index:   TLI  มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.90 
7. Comparative Fit Index:   CFI  มีค่ามากกวา่ 0.90 
8. Root Mean Square Error of Approximate: RMSEA มีค่านอ้ยกวา่ 0.08 

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
     ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการใชบุ้คคลในการรับรองผลิตภณัฑป์ระเภท
เคร่ืองส าอางผ่านส่ือสังคม ท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณค่าของผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัจึงคาดหวงัว่าผลการศึกษาจะเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยัท่ีไดต้ั้งไว ้ซ่ึงคือความมีเสน่ห์น่าดึงดูด ความคู่ควรแก่การไวว้างใจ และความเช่ียวชาญของผู ้
รับรองผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองส าอางผ่านส่ือสังคม มีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุต่อการรับรู้คุณค่าของผูบ้ริโภคดา้น
ต่างๆ ไดแ้ก่ คุณค่าทางการเงิน (Financial Value), คุณค่าดา้นหนา้ท่ีการท างาน (Functional Value), คุณค่าดา้นส่วน
บุคคล (Individual Value) และคุณค่าทางดา้นสังคม (Social Value) ทั้งน้ีผลจากการศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู ้
ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัเคร่ืองส าอาง ในการใชพ้ฒันาตลาดและผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง ทั้งการน าไปก าหนดกลยุทธ์ 
เพ่ือพฒันาเทคโนโลยีการผลิต การตลาด และการส่ือสารขอ้มูลไปยงัผูบ้ริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
อีกทั้งยงัเป็นประโยชนต่์อกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในตลาดผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง ในการใชผ้ลจากการวิจยัเพ่ือพิจารณา
ตดัสินใจซ้ือ และพฒันาตนเองเพ่ือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 
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ปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อคุณค่าลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู ของผู้บริโภคใน
 กรุงเทพมหานคร 

Influenced Factor toward Customer Equity of After You's Customers in 
Bangkok 

ภูมิ ล า้เลศิลกัษณชัย1 และ ยุพาวรรณ วรรณวาณชิย์2  
Bhumi Lamlertluksanachai and Yupawan Vannavanit  

 

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) ระดบัคุณค่าลูกคา้ ระดบัคุณค่าสินคา้ ระดบัคุณค่าตราสินคา้ และระดบั
คุณค่าทางดา้นการคงรักษาของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านอาฟเตอร์ ยู ในกรุงเทพมหานคร (2) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
คุณค่าลูกคา้ท่ีใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู ซ่ึงใช้การวิจยัเชิงปริมาณ จากประชากรท่ีเคยใชบ้ริการร้านอาฟเตอร์ ยู 
ภายในระยะเวลา 3 ปี มีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยใช้การสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน 
จ านวน 385 คน วิเคราะห์ขอ้มูลจากค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคูณ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัคุณค่าลูกคา้อยูใ่นระดบัปานกลาง ระดบัคุณค่าสินคา้
อยู่ในระดบัปานกลาง ระดบัคุณค่าตราสินคา้อยู่ในระดบัมาก และระดบัคุณค่าทางดา้นการคงรักษาอยู่ในระดบัมาก 
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณค่าลูกคา้คือ คุณค่าทางดา้นการคงรักษา คุณค่าสินคา้ และ
คุณค่าตราสินคา้ โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.615, 0.218 และ 0.151 ตามล าดบั  
ค าส าคัญ: คุณค่าลูกคา้, คุณค่าสินคา้, คุณค่าตราสินคา้, คุณค่าทางดา้นการคงรักษา 

Abstract 
This research aimed to investigate (1) levels of Customer Equity, Value Equity, Brand Equity and Retention Equity 
of After You’s Customers in Bangkok (2)  Influenced Factor toward Customer Equity of After You's Customers. 
This thesis uses a quantitative method by collecting the results of a questionnaire distributed to a sample of 385 
people who have use the service at After You within 3 years, which is later used for Multistage Sampling. Data is 
analyzed by percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis at the 0.05 level of statistically 
significant. The thesis findings were as follows: The sample who have use the service at After You provided the 
level of Customer Equity at a moderate level, Value Equity is at moderate level, Brand Equity is at a high level and 
Retention Equity at a high level. The results from testing the hypothesis: 
Customer Equity influenced by Retention Equity is 0.615, Value Equity is 0.218, and Brand Equity is 0.151 
Keywords: Customer Equity, Value Equity, Brand Equity, Retention Equity 
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1. บทน า 
     อุตสาหกรรมอาหารจดัเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพของประเทศไทย เน่ืองจากมีทรัพยากรธรรมชาติท่ี
อุดมสมบูรณ์ สามารถน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตอาหารและประกอบการร้านอาหาร ประกอบกบัการส่งเสริม
จากภาครัฐ ดว้ยการวางนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก (Kitchen of the World)” ท่ีมุ่งเนน้การเป็นผูน้ าการผลิตอาหาร
ในอาเซียนและขยายช่องทางการลงทุนไปตลาดโลกมากข้ึน จะเป็นแรงขบัเคล่ือนให้อุตสาหกรรมอาหารและ
ร้านอาหารของไทยมีการขยายตวัไดใ้นอนาคต ตลาดธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยถือเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง
และมีผูป้ระกอบการเป็นจ านวนมาก ซ่ึงเกิดจากการเขา้มาของผูป้ระกอบการรายย่อยหน้าใหม่เป็นส่วนใหญ่ 
เน่ืองจากใชเ้งินลงทุนท่ีต ่าและระยะการคืนทุนท่ีค่อนขา้งสั้น 
     จากการเปิดตวัสาขาแรกของร้านขนมหวานและเบเกอร่ีภายใตช่ื้อ “อาฟเตอร์ ยู” ใน ปี พ.ศ.2550 บริษทัฯ ไดรั้บ
การตอบรับเป็นอย่างดีจากผูบ้ริโภค จากการบอกปากต่อปาก (Word of Mouth) และการส่ือสารผ่านทางสังคม
ออนไลน ์(Social Network) ถึงคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละการบริการของ อาฟเตอร์ ย ูส่งผลใหค้วามนิยมของผูบ้ริโภคท่ี
มีต่อ อาฟเตอร์ ย ูเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนัจนไดรั้บการยอมรับวา่ อาฟเตอร์ ย ูเป็นร้านขนม
หวานอนัดบัตน้ๆ ในใจผูบ้ริโภค ณ วนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ.2560 ร้านขนมหวานอาฟเตอร์ ยู มีจ านวนทั้งส้ิน 19 สาขา 
(บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน), 2560)  
     ในธุรกิจคาเฟ่ขนมหวานเป็นธุรกิจท่ีมีการกระจายตวัของผูป้ระกอบการเป็นจ านวนมากราย เน่ืองจากมีร้านคา้
อิสระหรือร้านคา้ท่ีมีสาขาอยู่นอ้ยกวา่ 10 สาขา (Independent Players) อยูเ่ป็นจ านวนมาก ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีอตัราการ
เติบโตสูง และยงัใชเ้งินในการลงทุนต ่า อีกทั้งยงัมีอุปสรรคในการเขา้สู่ธุรกิจ (Barrier to Entry) ต ่า จึงท าใหมี้หลาย
บริษัทเข้ามาท าธุรกิจร้านขนมหวานและเคร่ืองด่ืม รวมถึงคาเฟ่ท่ีมีลักษณะเมนูคล้ายคลึงกัน ทั้ งท่ีอยู่ใน
หา้งสรรพสินคา้และเป็นร้านคา้ตั้งเด่ียว ซ่ึงการท่ีอาฟเตอร์ ยู จะสามารถอยู่ในธุรกิจคาเฟ่ขนมหวานไดน้ั้น จ าเป็นท่ี
จะตอ้งรู้ถึงคุณค่าในดา้นสินคา้ คุณค่าตราสินคา้ และคุณค่าทางดา้นการคงรักษา ซ่ึงคุณค่าทั้งสามดา้นน้ีจะท าใหเ้กิด
คุณค่าลูกคา้ของร้าน เพ่ือท่ีจะสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดใ้นระยะยาว ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาคุณค่าในดา้นต่างๆ
ท่ีมีอิทธิพลต่อคุณค่าลูกคา้ (Customer Equity) ท่ีใชบ้ริการร้านอาฟเตอร์ ย ูของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     แนวคิดและทฤษฎีคุณค่าลูกค้า 
จากการศึกษาความหมายของคุณค่าลูกคา้ (Customer Equity) พบวา่มีผูใ้หค้วามหมายของคุณค่าลูกคา้ไวด้งัน้ี 
     Deighton (1996) ไดก้ล่าวไวว้า่ คุณค่าลูกคา้ คือผลรวมของคุณค่าตลอดชีพของลูกคา้ทั้งหมดของบริษทัท่ีคิดเป็น
มูลค่าตามอตัราลด (Discounted) โดยไดมี้การนิยามเก่ียวกบัคุณค่าตลอดชีพ (lifetime value) วา่เป็นผลงานสุทธิรวม
ท่ีลูกคา้ไดส้ร้างข้ึนในระหว่างช่วงเวลาท่ีเขาหรือเธอยงัคงอยู่ในรายการของบริษทั หรือยงัอยู่ในฐานขอ้มูลลูกคา้ 
Lemon et al. (2001) ไดก้ล่าวไวว้า่ การมีคุณค่าลูกคา้คือลกัษณะท่ีส าคญัของความส าเร็จในระยะยาวของบริษทั และ
ยงัไดใ้ห้ค าจ ากดัความของ คุณค่าลูกคา้ว่าเป็นผลรวมของคุณค่าตลอดชีพของลูกคา้ทั้งหมดของบริษทัท่ีคิดเป็น
มูลค่าตามอตัราลด Rust et al. (2000) ไดก้ล่าวไวว้่า การท าก าไรของลูกคา้กลายเป็นส่ิงท่ีส าคญักว่าการท าก าไรของ
ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงไม่ไดห้มายความว่าการท าก าไรของผลิตภณัฑน์ั้นควรจะถูกละเลย แต่ถา้หากบริษทัมีความสัมพนัธ์ท่ี
ดีกบัลูกคา้ ในทา้ยท่ีสุดจะก่อใหเ้กิดก าไรของผลิตภณัฑต์ามมา 
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คุณค่าสินคา้ 

คุณค่าตราสินคา้ 

คุณค่าทางดา้นการคงรักษา 

คุณค่าลูกคา้ 

     โดยจากความหมายของคุณค่าลูกคา้ดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัสรุปไดว้่า คุณค่าลูกคา้ หมายถึง คุณค่ารวมระยะยาวท่ี
บริษทัจะไดรั้บจากลูกคา้ทั้งปัจจุบนัและอนาคตตลอดช่วงวงจรชีวิตท่ีเป็นลูกคา้ของบริษทั ในมุมมองของบริษทั
ลูกคา้มิไดเ้ป็นเพียงผูซ้ื้อแต่เป็นทรัพยสิ์นท่ีตอ้งบริหารจดัการใหส้ามารถเพ่ิมมูลค่าอยา่งสูงสุดดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
     หลกัการสร้างคุณค่าตลอดชีพของลูกค้า 
     คุณค่าตลอดชีพของลูกคา้ (Customer lifetime value) นั้นเป็นแนวคิดหลกัของคุณค่าลูกคา้ ซ่ึงคุณค่าตลอดชีพ
ของลูกคา้คือ การท่ีลูกคา้มีผลงานให้กบับริษทัตลอดระยะเวลาท่ียงัเป็นลูกคา้ของบริษทัอยู่ คุณค่าตลอดชีพของ
ลูกคา้นั้นไดถู้กน ามาใชเ้ป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จของบริษทั โดยระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ของบริษทันั้นจะประกอบ
ไปดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี (Sunghyup Hyun, 2009)  
     (1) การไดม้าซ่ึงลูกคา้ใหม่ คือ ส่วนของความสัมพนัธ์ระหว่างลูกคา้กบับริษทัในการมีปฏิสัมพนัธ์เป็นคร้ังแรก 
(First Interaction) ท่ีลูกคา้ไดพ้บกบับริษทั และมีการด าเนินการซ้ือเป็นคร้ังแรกจนกระทัง่ถึงคร้ังแรกท่ีมีการซ้ือซ ้า 
     (2) การพยายามรักษาฐานลูกคา้เดิมท่ีมีอยู ่เรียกว่าเป็นการท่ีลูกคา้ไดมี้การซ้ือผลิตภณัฑห์รือการบริการของบริษทั
ซ ้า ในการท่ีคุณค่าตลอดชีพของลูกคา้เพ่ิมสูงข้ึนนั้นมีอิทธิพลมาจากการพยายามท่ีจะรักษาฐานลูกคา้เดิมท่ีมีอยู ่ 
     (3) การขยายความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ หมายถึงการสัง่ซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนของสินคา้ใหม่หรือสินคา้เดิมท่ีเคยซ้ือก่อนหนา้
น้ีจากบริษทั โดยความสมัพนัธ์น้ีเป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ท่ีมีความมัน่คงต่อบริษทั นั้นหมายถึงการ
ท่ีลูกคา้มีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือสินคา้ของบริษทับ่อยข้ึน หรือการท่ีลูกคา้มีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือสินคา้       พรีเมียมท่ีให้ผล
ก าไรอยา่งมากกบับริษทั 
      
     ปัจจยัของคุณค่าลูกค้า 
     คุณค่าลูกคา้ไดถู้กสร้างข้ึนจากสามตวัขับเคล่ือนดังน้ี (1) คุณค่าสินคา้ (Value Equity), (2) คุณค่าตราสินค้า 
(Brand Equity) และ (3) คุณค่าทางด้านการคงรักษา (Retention Equity) ดังรูปท่ี 1 โดยทั้ งสามตัวขับเคล่ือนน้ี
สามารถท างานไดอ้ย่างเป็นอิสระ หรือจะท างานร่วมกันก็ได ้การปรับปรุงสามตัวขบัเคล่ือนน้ีจะท าให้บริษทั
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพโดยรวมของคุณค่าลูกคา้ได ้
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่1 ปัจจยัท่ีจะน าไปสู่คุณค่าลูกคา้ 

ท่ีมา: Rust et al. (2000) 
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     (1) คุณค่าสินคา้ หมายถึง คุณค่าท่ีเกิดจากความรับรู้เขา้ใจของลูกคา้ต่อคุณค่าของสินคา้หรือบริการท่ีบริษทัผลิต
ข้ึน ซ่ึงจะอิงอยูก่บัคุณภาพของอาหาร หรือบริการ ราคา ความสะดวกสบาย และสภาพแวดลอ้มภายในร้าน 
 
     (2) คุณค่าตราสินคา้ หมายถึงผลรวมของการรับรู้ในตราสินคา้ และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีลูกคา้รับรู้ได ้ซ่ึงจะท า
ใหต้ราสินคา้นั้นแขง็แกร่ง มัน่คง และเกิดความแตกต่างกบัคู่แข่ง 
 
     (3) คุณค่าทางดา้นการคงรักษา หมายถึง คุณค่าท่ีไดม้าจากการท่ีลูกคา้ยงัคงความสัมพนัธ์ท่ีต่อเน่ืองกบับริษทั ซ่ึง
เกิดจากความไวว้างใจ ความผกูพนัทางจิตใจ และความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทั ซ่ึงลว้นแต่เป็นกุญแจส าคญั
ในการสร้างคุณค่าในแง่การรักษาลูกคา้ 
 
กรอบแนวคิดการวจิยั 
     จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารขอ้มูลและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณค่าลูกคา้ท่ี
ใชบ้ริการร้านอาฟเตอร์ ย ูของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัสามารถก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
 
 

คุณค่าทางด้านการคงรักษา   

1. ความไวว้างใจ (Trust) 

2. ความผกูพนัทางจิตใจ   

(Affective Commitment) 

3.ความพึงพอใจ (Satisfaction) 

คุณค่าลูกค้า 
1. การไดม้าซ่ึงลูกคา้ใหม่          
(Customer Acquisition) 
2. การพยายามรักษาฐานลูกคา้เดิมท่ีมีอยู ่
(Customer Retention) 
3.  การขยายความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 
(Customer Relationship Expansion) 

คุณค่าสินค้า   
1. คุณภาพ (Quality) 
2. ราคา (Price) 
3. ความสะดวกสบาย (Convenience) 
4. สภาพแวดลอ้ม (Environment) 
 

คุณค่าตราสินค้า   
1. การตระหนกัรู้ในตราสินคา้ของลูกคา้                                     
(Customer Brand Awareness)  
2. ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) 
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3. วธิีการศึกษา 
 
     การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยเร่ิมจากการวิจยัสืบคน้ (Exploratory Research) 
ขอ้มูลทุติยภูมิจากต าราและงานวิจยั และใชว้ิธีการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และใชเ้ทคนิคการวิจยั
เชิงส ารวจ (Survey Research) โดยท าการแจกแบบสอบถามเพ่ือหาขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณค่าลูกคา้ท่ี
ใชบ้ริการร้านอาฟเตอร์ ยู ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non 
Probability Sampling) โดยมีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) ซ่ึงมี 2 ขั้นตอน คือ 1) ใชวิ้ธี
เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกบริเวณศูนยก์ารคา้ หรือ คอมมูนิต้ีมอลล ์ท่ีมี
สาขาของร้านอาฟเตอร์ ยู 2) ใชวิ้ธีสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก จากผูท่ี้เคยใชบ้ริการร้านอาฟเตอร์ ยู ภายในระยะเวลา 3 
ปี จ านวน 385 ชุด ด้วยแบบสอบถามประเภทให้ผูต้อบแบบสอบถามกรอกด้วยตนเอง (Self-Administration 
Questionnaires) เพ่ือเก็บข้อมูลตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้จากนั้นท าการรวบรวมข้อมูลทั้ งหมดและน ามา
วิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ
อนุมานในการทดสอบสมมติฐาน โดยอาศยัการวิเคราะห์ดว้ยการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     จากผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยใชบ้ริการร้านอาฟเตอร์ ยู ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 
385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.3 อยู่ในสถานภาพโสด ร้อยละ 83.9 มีอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 57.4 มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 67.0 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั ร้อยละ 39.8 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงกวา่ 30,000 
บาทข้ึนไป ร้อยละ 29.6 มีจ านวนการเขา้ใชบ้ริการต ่ากวา่ 1 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 83.6 และจะเขา้ใชบ้ริการคร้ังละ 3-
4 คน ร้อยละ 47.2 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณค่าในแต่ละดา้นของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณค่าลูกคา้ท่ี
      ใชบ้ริการร้านอาฟเตอร์ ย ูของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
               (n = 385) 

ปัจจยั ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัคุณค่า 

คุณค่าลูกค้า 3.02 0.75 ปานกลาง 
1. ดา้นการไดม้าซ่ึงลูกคา้ใหม่ 3.45 0.77 มาก 
2. ดา้นการพยายามรักษาฐานลูกคา้เดิมท่ีมีอยู ่ 2.65 0.95 ปานกลาง 
3. ดา้นการขยายความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 3.06 0.83 ปานกลาง 
คุณค่าสินค้า 3.35 0.54 ปานกลาง 
1. ดา้นคุณภาพของอาหาร 3.90 0.60 มาก 
2. ดา้นคุณภาพในการใหบ้ริการ 3.39 0.77 ปานกลาง 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 
               (n = 385) 

ปัจจยั ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัคุณค่า 
3. ดา้นราคา 2.86 0.73 ปานกลาง 
4. ดา้นความสะดวกสบาย 2.83 0.72 ปานกลาง 
5. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 3.78 0.71 มาก 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณค่าในแต่ละดา้นของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณค่าลูกคา้ท่ี
   ใชบ้ริการร้านอาฟเตอร์ ย ูของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยั ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัคุณค่า 

คุณค่าตราสินค้า 3.57 0.67 มาก 
1. ดา้นการตระหนกัรู้ 3.60 0.82 มาก 
2. ดา้นภาพลกัษณ์ 3.54 0.67 มาก 
คุณค่าทางด้านการคงรักษา  3.41 0.67 มาก 
1. ดา้นความไวว้างใจ 3.66 0.67 มาก 
2. ดา้นความผกูพนัทางจิตใจ 3.11 0.87 ปานกลาง 
3. ดา้นความพึงพอใจ 3.46 0.81 มาก 

 
     จากตารางท่ี 1 พบว่า ในส่วนของการศึกษาคุณค่าลูกคา้ของร้านอาฟเตอร์ ยู 3 ปัจจยั คือ คุณค่าสินคา้ คุณค่าตรา
สินคา้ และคุณค่าทางดา้นการคงรักษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยใชบ้ริการร้านอาฟเตอร์ ยู ในกรุงเทพมหานคร ให้
ระดบัคุณค่าลูกคา้ ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 3.02 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจยั พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างใหร้ะดบัคุณค่าตราสินคา้ และคุณค่าทางดา้นการคงรักษา ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 3.57 และ 3.41 ตามล าดบั ซ่ึงอยู่
ในเกณฑร์ะดบัมาก และกลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัคุณค่าสินคา้ ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 3.35 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง 
     จากผลการศึกษาคุณค่าลูกคา้ของผูบ้ริโภค พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัท่ีมีต่อคุณค่าลูกคา้โดยรวม ท่ีระดบั
ค่าเฉล่ีย 3.02 ซ่ึงอยู่ในเกณฑร์ะดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหร้ะดบัท่ีมีต่อคุณค่า
ลูกคา้ในดา้นการไดม้าซ่ึงลูกคา้ใหม่ มีระดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.45 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก รองลงมาคือ ใน
ดา้นการขยายความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ มีระดบัค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.06 และกลุ่มตวัอย่างใหร้ะดบัท่ีมีต่อคุณค่าลูกคา้ใน
ดา้นการพยายามรักษาฐานลูกคา้เดิมท่ีมีอยู ่มีระดบัค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 2.65 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง  
     จากผลการศึกษาคุณค่าสินคา้ของผูบ้ริโภค พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัท่ีมีต่อคุณค่าสินคา้โดยรวม ท่ีระดบั
ค่าเฉล่ีย 3.35 ซ่ึงอยู่ในเกณฑร์ะดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหร้ะดบัท่ีมีต่อคุณค่า
สินคา้ในดา้นคุณภาพของอาหาร มีระดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.90 ซ่ึงอยู่ในเกณฑร์ะดบัมาก รองลงมาคือ ใน
ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นคุณภาพในการใหบ้ริการ และดา้นราคา มีระดบัค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.78, 3.39, 2.86 ตามล าดบั 
ซ่ึงอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก, ปานกลาง และ ปานกลาง ตามล าดบั และกลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัท่ีมีต่อคุณค่าสินคา้ในดา้น
ความสะดวกสบาย มีระดบัค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 2.83 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง  
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     จากผลการศึกษาคุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภค พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้โดยรวม ท่ี
ระดบัค่าเฉล่ีย 3.57 ซ่ึงอยู่ในเกณฑร์ะดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหร้ะดบัท่ีมีต่อคุณค่า
ตราสินคา้ในดา้นการตระหนกัรู้ มีระดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.60 ซ่ึงอยู่ในเกณฑร์ะดบัมาก และกลุ่มตวัอย่าง
ใหร้ะดบัท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ในดา้นภาพลกัษณ์ มีระดบัค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 3.54 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก 
     จากผลการศึกษาคุณค่าทางดา้นการคงรักษาของผูบ้ริโภค พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหร้ะดบัท่ีมีต่อคุณค่าทางดา้นการ
คงรักษาโดยรวม ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 3.41 ซ่ึงอยู่ในเกณฑร์ะดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้
ระดบัท่ีมีต่อคุณค่าทางดา้นการคงรักษาในดา้นความไวว้างใจ มีระดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.66 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์
ระดบัมาก รองลงมาคือ ในดา้นความพึงพอใจ มีระดบัค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.46 ซ่ึงอยู่ในเกณฑร์ะดบัมาก และกลุ่ม
ตวัอย่างใหร้ะดบัท่ีมีต่อคุณค่าทางดา้นการคงรักษาในดา้นความผูกพนัทางจิตใจ มีระดบัค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 
3.11 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง  
 
การทดสอบสมมติฐาน 
ตารางที่ 2 คุณค่าสินคา้ คุณค่าตราสินคา้ และคุณค่าทางดา้นการคงรักษามีอิทธิพลต่อคุณค่าลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ  
      ร้านอาฟเตอร์ ย ูของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
 

ตวัแปร Unstandardized Coefficients  Sig. VIF 

คุณค่าลูกค้า (Constant) -0.352 0.028  
คุณค่าทางดา้นการคงรักษา 0.615 0.000 3.607 
คุณค่าสินคา้ 0.218 0.009 3.321 
คุณค่าตราสินคา้ 0.151 0.003 1.949 
R Square Sig. Durbin - Watson 

0.604 0.000 2.005 
      
     จากตารางท่ี 2 พบวา่ คุณค่าสินคา้ คุณค่าตราสินคา้ และคุณค่าทางดา้นการคงรักษา ตวัแปรทุกตวัสามารถร่วมกนั
พยากรณ์คุณค่าลูกคา้ ไดร้้อยละ 60.40 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และตวั
แปรผ่านเง่ือนไขของการวิเคราะห์ความถดถอย ดงันั้นสามารถน าตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมาท าการวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุคูณ เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ได ้โดยสามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 

      
คุณค่าลูกคา้ = -0.352 +0.615** (คุณค่าทางดา้นการคงรักษา) + 0.218** (คุณค่าสินคา้) +0.151** (คุณค่าตราสินคา้) 
      
     โดยจากสมการพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณค่าลูกคา้คือ คุณค่าทางดา้นการคงรักษา คุณค่าสินคา้ และคุณค่า
ตราสินคา้ โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.615, 0.218 และ 0.151 ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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5. สรุปผลการศึกษา 
     จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยใชบ้ริการร้านอาฟเตอร์ ยู ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 385 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อยูใ่นสถานภาพโสด มีอาย ุ21-30 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั 
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงกว่า 30,000 บาทข้ึนไป มีจ านวนการเขา้ใช้บริการต ่ากว่า 1 คร้ังต่อเดือน และจะเขา้ใช้
บริการคร้ังละ 3-4 คน 
     ในส่วนของการศึกษาคุณค่าลูกคา้ของร้านอาฟเตอร์ ยู 3 ปัจจยั คือ คุณค่าสินคา้ คุณค่าตราสินคา้ และคุณค่า
ทางดา้นการคงรักษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยใชบ้ริการร้านอาฟเตอร์ ยู ในกรุงเทพมหานคร ใหร้ะดบัคุณค่าลูกคา้ 
ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 3.02 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง  
     ในส่วนของการศึกษาคุณค่าสินคา้ของผูบ้ริโภค พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัท่ีมีต่อคุณค่าสินคา้โดยรวม ท่ีระดบั
ค่าเฉล่ีย 3.35 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง 
     ในส่วนของการศึกษาคุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภค พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหร้ะดบัท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้โดยรวม 
ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 3.57 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก  
     ในส่วนของการศึกษาคุณค่าทางดา้นการคงรักษาของผูบ้ริโภค พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัท่ีมีต่อคุณค่าทางดา้น
การคงรักษาโดยรวม ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 3.41 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก  
     เม่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณค่าสินคา้ คุณค่าตราสินคา้ และคุณค่าทางดา้นการคงรักษามีอิทธิพลต่อคุณค่า
ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการร้านอาฟเตอร์ ยู ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในทุกดา้น โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณค่าลูกคา้
คือ คุณค่าทางดา้นการคงรักษา คุณค่าสินคา้ และคุณค่าตราสินคา้ โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.615, 0.218 และ 0.151 
ตามล าดบั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
 
     ข้อเสนอแนะจากการวจิยัคร้ังนี ้

     1.ในดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเขา้ใชบ้ริการร้านอาฟเตอร์ ยู จากผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริโภคโดยส่วนใหญ่มีการ
เขา้ใชบ้ริการคร้ังละ 3-4 คน ดงันั้นทางร้านอาฟเตอร์ ย ูควรจะจดัสถานท่ีเพ่ือรองรับการเขา้ใชบ้ริการคร้ังละ 3-4 คน  
     2. การสร้างคุณค่าลูกคา้ของร้านอาฟเตอร์ ย ูควรเนน้ประเดน็ต่อไปน้ี 
     2.1 ดา้นคุณค่าทางดา้นการคงรักษา เป็นดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อคุณค่าลูกคา้มากท่ีสุด ทางร้านอาฟเตอร์ ยู ควรจะให้
ความส าคญัในดา้นความผูกพนัทางจิตใจ เพราะเป็นดา้นท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการสร้างคุณค่าลูกคา้ จากการวิจยั
พบวา่ในดา้นความผกูพนัทางจิตใจ มีระดบัคุณค่าอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้นทางร้านอาฟเตอร์ ย ูจะตอ้งเพ่ิมระดบั
คุณค่าในดา้นน้ี โดยจดัให้ผูบ้ริโภคไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น , ประสบการณ์ในการใชบ้ริการ หรือท า
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัทางร้าน เช่นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสังคมต่าง ๆ เพ่ือใหผู้บ้ริโภคเกิดความผกูพนักบั
ทางร้าน และกลบัมาใชบ้ริการอีก 
     2.2 ด้านคุณค่าสินคา้ ทางร้านอาฟเตอร์ ยู ควรจะให้ความส าคัญในด้านราคาเป็นหลกั โดยควรตั้ งราคาให้
ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกคุม้ค่ากบัส่ิงท่ีจะไดรั้บ ตั้งราคาอาหารใหมี้ความสมเหตุสมผล และตั้งราคาใหมี้ความเหมาะสม 
เม่ือเทียบกบัร้านอ่ืน ๆ และควรปรับปรุงในดา้นความสะดวกสบาย ในเร่ืองการรอคิวเขา้ใชบ้ริการ ควรจะมีการ
ขยายร้านเพ่ือรองรับใหเ้พียงพอกบัจ านวนของผูบ้ริโภค 
     2.3 ด้านคุณค่าตราสินคา้ ทางร้านอาฟเตอร์ ยู ควรจะให้ความส าคญัในด้านภาพลกัษณ์ตราสินคา้ โดยเม่ือ
พิจารณาจากระดบัคุณค่าตราสินคา้ในดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้อยู่ในระดบัมาก ดงันั้นทางร้านอาฟเตอร์ ยู จะตอ้ง
รักษาระดบัคุณค่าตราสินคา้ในดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ใหอ้ยูใ่นระดบัเดิม หรือใหเ้พ่ิมมากข้ึน  
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การจ าแนกความแตกต่างของปัจจยัด้านแรงจูงใจในการท างานระหว่างกลุ่มพนักงาน
ระดบัปฏิบัตกิารบริษทั กลุ่มทองหล่อ จ ากดั กบักลุ่มพนักงานระดบัปฏิบัตกิารบริษทั 

เอม็บี รามอนิทรา จ ากดั 
The distinction of motivation to work between Thonglor group employees and 

MB Ramintra employees 
ภูมิศักดิ์  โพธิพพิธิ1 และ ธนธร วชิรขจร2 

Poomsak Potipipit and Thanathorn Vajirakachorn 
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการจ าแนกความแตกต่างของปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการท างานระหว่างกลุ่ม
พนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั กลุ่มทองหล่อ จ ากดักบักลุ่มพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั เอ็มบี รามอินทรา 
จ ากดั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง
อนุมาน โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลส าเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบความแตกต่างของตวัแปรต่างๆ คือ  
Discriminant Analysis และ One-way ANOVA ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความเห็นด้วยด้าน
ความส าเร็จในการท างานสูงสุดซ่ึงเป็นปัจจยัจูงใจ และมีระดบัความเห็นดว้ยดา้นสถานภาพอาชีพสูงสุดซ่ึงเป็น
ปัจจยัค ้าจุน  ส่วนความเห็นดว้ยในดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลมีความแตกต่างกนั  โดยพนกังานบริษทั เอม็บี 
รามอินทรา มีความเห็นดว้ยมาก ส่วนพนกังานบริษทักลุ่มทองหล่อ จ ากดัมีความเห็นดว้ยอยู่ในระดบันอ้ย เช่น 1) ความ
สามคัคีไม่มีแบ่งพรรคแบ่งพวก 2) ความมีน ้ าใจของเพ่ือนร่วมงาน 3) ความเหมาะสมของห้องพกัส าหรับพนกังาน 4) 
งานท่ีท่านรับผิดชอบตรงกบัความรู้ความสามารถ 5) นโยบายการด าเนินงานขององคก์ร สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง 6) 
อารมณ์ส่วนตวัของท่านส่งผลต่อการท างาน 7) ความรู้ความสามารถของท่านเป็นท่ียอมรับของผูบ้งัคบับญัชา 8) ท่าน
ไดรั้บความไวว้างใจมอบหมายงานท่ีส าคญัให้ท าจากหัวหนา้งาน 9) ท่านไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีความเหมาะสมกบั
ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติั 

Abstract 
This research aims to study the distinction of motivation to work between Thonglor group employees and MB 
Ramintra employees. The instrument used for data collection was a questionnaire.  The statistical analysis used in this 
study were descriptive statistics and inferential statistics.  Using the statistical analysis to test the different variables is 
Discriminant Analysis and One-way ANOVA. The most important motivation factor is level of success. While 
occupational status received the highest score for hygiene factors. However, the two companies showed different 
results. On relationship between individual staff  employees of the Thonglor  Group opinion low level. 1) Unity, no 
division   2) The kindness of colleagues   3) The suitability of rooms for employees, 4) The job you are responsible for 
the knowledge. 5) Corporate Policies can be used.  6) Your personal emotions affect your work.  7) Your knowledge is 
accepted by supervisors.  8) You are entrusted with important tasks assigned by the supervisor. 9) You are assigned a 
job that is suitable for the job.  
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1.บทน า 
     ธุรกิจยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียปี 2558 ส าหรับประเทศไทยธุรกิจยานยนต์นั้นปัจจุบนัธุรกิจรถยนต์นั้นเติบโต
ค่อนขา้งมากจากผลแถลงยอดขายรวมในภูมิภาคเอเชียตลาดรถยนตใ์นภูมิภาคเอเชียปี 2558มียอดขายอยูท่ี่ประมาณ 
6,900,000 คนัมีอตัราเติบโตข้ึน 2.5%โดยรถยนตโ์ตโยตา้มียอดขายในภูมิภาคเอเชียกวา่ 1,103,000 คนั ส าหรับตลาด
รถหรู Mercedes Benz นั้นในกลุ่มตลาดรถยนต์ Mercedes Benz ผลประกอบการประจ าปี 2558 ท่ีผ่านมาเติบโต 
12.78 % ดว้ยยอดขาย 12,776 คนัความส าเร็จดงักล่าวเป็นผลมาจากท่ีบริษทัมุ่งเนน้ให้ความส าคญักบัการน าเสนอ
ผลิตภณัฑ์ใหม่เพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการและพฤติกรรมท่ีหลากหลายของลูกคา้ในทุกเซกเมนต์อย่างต่อเน่ือง
ตลอดทั้งปี 
     ส าหรับปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัองคก์รคือปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั กลุ่มทองหล่อ 
จ ากดั และ บริษทั เอม็บี รามอินทรา จ ากดั ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการจูงใจในการท างาน
เน่ืองจากปัจจุบนัทรัพยากรบุคคลมีความส าคญัต่อองค์กรเป็นอย่างมากหากมีการลาออกของพนักงานเพ่ิมสูงข้ึน
ส่งผลให้องค์กรสูญเสียบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทั้งน้ีการท่ีบุคลากรตดัสินใจลาออกจากองค์กรส่งผลให้
องค์กรมีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการสรรหาบุคคล ค่าใชจ่้ายในการอุปถมัภ์ การฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากร
เพ่ิมข้ึน การศึกษาในคร้ังน้ีจึงมีความวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการจะศึกษาว่ามีปัจจยัใดบา้งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจเพ่ือ
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพของพนกังานทั้งสองกลุ่มและเป็นแนวทางในการปรับปรุงปัจจยัดา้นต่างๆใหเ้กิดความ
พึงพอใจในการท างานประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บท าใหรั้บรู้วา่พนกังานบริษทั กลุ่มทองหล่อ จ ากดั และ บริษทั เอม็
บี รามอินทรา จ ากดั มีความตอ้งการแรงจูงใจในดา้นใดบา้งท่ีควรไดรั้บการพฒันาและคน้หาสาเหตุของปัญหาท่ี
ส่งผลกระทบต่อการท างานและองค์กร เพ่ือเป็นขอ้มูลในการวางแผนด าเนินงานการการคน้หาขอ้จ ากดัในปัญหา
ของความตอ้งการแรงจูงใจในการท างานของพนักงานทั้งสองกลุ่มเพ่ือลดอตัราการลาออกแลว้ก่อให้เกิดความ
ผูกพนัต่อองค์กรของบริษทั กลุ่มทองหล่อ จ ากดั และบริษทั เอ็มบี รามอินทรา จ ากดั น าไปเป็นแนวทางในการ
วางแผนองคก์รและพฒันาพนกังาน เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาการลาออกการขาดพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถ
รถปัจจยัท่ีส่งผลให้พนกังานเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจในงานเพ่ือเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานให้แก่
พนักงานและให้พนักงานเหล่านั้นสามารถท างานบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดความ
ผูกพนัต่อองค์กรเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการศึกษาการจ าแนกความแตกต่างของปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการ
ท างานระหว่างกลุ่มพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั กลุ่มทองหล่อ จ ากดักบักลุ่มพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั 
เอม็บี รามอินทรา จ ากfัด 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
      ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก (Herberg’s Two Factor Theory อา้งใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550) ว่า
ทฤษฎี 2 ปัจจยั ประกอบดว้ย  
(1) ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ในการท างาน  
(2) ปัจจยัอนามยัหรือปัจจยัค ้าจุนหรือปัจจยัท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน  
        1) ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ในการท างาน (Motivation Factors or Motivators) เป็นปัจจยัท่ีเกิด
ภายในหรือความตอ้งการจากภายในของพนกังานท่ีส่งผลในการสร้างความพึงพอใจในการท างานเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง
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กบังานโดยตรงเป็นส่ิงท่ีเป็นตวัผลกัดนัให้ผูท้  างาน ท างานดว้ยความพึงพอใจและเป็นส่ิงท่ีจะน าไปสู่ความรู้สึก
ทางบวก ประกอบดว้ยปัจจยั 6 ดา้นไดแ้ก่ 
        1.1) ความส าเร็จของงาน (Achievement) คือ การไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จ
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายและตดัสินในในงานต่างๆไดด้ว้ยตนเองพร้อมทั้งมีส่วนร่วมในความส าเร็จ 
        1.2) การไดรั้บการยอมรับ (Recognition) คือ การท่ีได้รับค ายกย่องชมเชย ก าลงัใจ จากคนรอบข้าง เพ่ือน
ร่วมงาน ยอมรับในผลงาน เป็นตน้ซ่ึงส่ิงน้ีจะเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างาน 
        1.3) ลกัษณะงานท่ีท า (Work Itself) ความถนดั คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความสามารถในการท างานในงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายและตรงความรู้ ตอ้งอาศยัความรู้ในการท างาน เป็นตน้ 
        1.4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ การไดมี้ โอกาสไดรั้บมอบหมายงานหรือมีส่วนร่วมในงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายไม่ควบคุมมากเกินไปจนขาดอิสระในการท างาน ไดแ้ก่ความเหมาะสมของปริมาณงาน  
       1.5) ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน (Advancement) หรือโอกาสท่ีจะเจริญเติบโต หรือไดรั้บต าแหน่งท่ีสูงข้ึน
โดยไดรั้บมาจากการท่ีท างานลุล่วงตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้
 2) ปัจจยัอนามยัหรือปัจจยัท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน (Maintenance or Hygiene Factors)  
ประกอบดว้ยปัจจยั 9 ดา้น ไดแ้ก่ 
      2.1) นโยบายและการบริหารของบริษทั (Company Policy and Administration) เป็นการจดัการติดต่อส่ือสารกนั
ภายในองคก์ารไดแ้ก่นโยบายต่างๆในการควบคุมดูแลระบบของหน่วยงาน การจดัการวิธีการท างาน ขอ้บงัคบั การ
แบ่งงานอยา่งง่ายดาย มีความเป็นธรรม มีการเขียนนโยบายการบริหารท่ีชดัเจน 
      2.2) โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึงการไดรั้บหรือการแต่งตั้งหรือ
เล่ือนต าแหน่งใหสู้งข้ึน รวมไปถึงการไดรั้บความกา้วหนา้ในวิชาชีพ        
      2.3) ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal relations) หมายถึงการติดต่อระหว่างบุคคลกบัผูบ้งัคบับญัชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงาน เป็นความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนัได ้           
     2.4) ค่าตอบแทน (Compensations) และสวสัดิการ (Welfares) คือผลตอบแทนท่ีองคก์รจ่ายใหแ้ก่พนกังานไม่ว่า
จะเป็นเงินเดือนหรือการเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีเหมาะสมกับงานท่ีท าและเป็นท่ีน่าพอใจ และได้รับเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากเงินเดือน ค่าจา้ง ไดแ้ก่ วนัหยดุพกัผอ่น/พกัร้อน บ าเหน็จบ านาญ เป็นตน้  
     2.5) สถานภาพอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพหรืองานท่ีท านั้นไดรั้บการยอมรับทางสงัคมมีเกียรติและศกัด์ิศรี 
     2.6) ชีวิตส่วนตวั (Personal Life) คือ ความรู้สึกต่างๆท่ีไดรั้บจากการท างาน เช่น สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบนั
หรือความสะดวกในการเดินทางมาท างาน 
     2.7) ความมัน่คงในการท างาน (Job Security) หมายถึงความรู้สึกของบุคคลท่ีตอ้งการความมัน่คงในการท างาน
ความยัง่ยืนของหนา้ท่ีการงานความมัน่คงภาพพจนช่ื์อเสียง 
     2.8) สภาพการท างานสภาพแวดลอ้ม (Working Condition) หมายถึง สภาพแวดลอ้มท่ีสามารถมองเห็นและ
สมัผสัไดใ้นสถานท่ีท างาน เช่น แสง เสียง กล่ิน เวลาในการท างาน รวมไปถึงเคร่ืองมือเคร่ืองเคร่ืองใช ้     
     2.9) การบงัคบับญัชาและการควบคุมดูแล (Supervision) หมายถึง การบงัคบับญัชาของหัวหน้างานดว้ยความ
ยติุธรรมในการกระจายงานของผูบ้งัคบับญัชาความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาท่ีจะบริหารงาน 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                                  1270 
 

 

2.2 วจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
        จากการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (โกมล  บัวพรหม, 2553) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เพ่ือศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานและ
เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในด้านท่ีท างาน ดา้นเงินเดือน ด้าน
สวสัดิการดา้นการเล่ือนต าแหน่งและดา้นเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากโดย
เรียงค่าเฉล่ียจากสูงท่ีสุดไปหาต ่ ามากท่ีสุดตามล าดับคือ ด้านงานท่ีท าในปัจจุบัน ด้านเพ่ือนร่วมงาน ด้าน
ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ ดา้นการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งและดา้นเงินเดือนและดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ และ
ประพาฬรัศม์ิ  ล้ิมสุคนธ์, 2554 ไดท้ าการท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรทาง
บญัชี กรณีศึกษา บริษทัในเครือเจริญโภคภณัฑ์ เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของ
บุคลากรทางบัญชี รวมไปถึงระดับความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรทางบัญชี และความตอ้งการของ
บุคลากรทางบญัชี พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรทางบญัชีคือ ปัจจยัดา้นลกัษณะ
ของงาน ปัจจยัดา้นเพ่ือนร่วมงาน ปัจจยัดา้นความมัน่คงในงาน ปัจจยัดา้นโอกาสในการเรียนรู้พฒันา ปัจจยัดา้น
ความกา้วหนา้ และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ในส่วนของความตอ้งการของบุคลากรพบว่าบุคลากร
ส่วนใหญ่มีความต้องการการเพ่ิมค่าตอบแทน และสวสัดิการมากท่ีสุด ซ่ึงตรงกับงานวิจยัคร้ังน้ีในดา้นเพ่ือน
ร่วมงานหรือในดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล มีความแตกต่างกนัโดยพนักงานบริษทั เอ็มบี รามอินทรา มี
ความเห็นดว้ยมาก ส่วนพนกังานบริษทักลุ่มทองหล่อ จ ากดัมีความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ย เช่น 1) ความสามคัคีไม่
มีแบ่งพรรคแบ่งพวก 2) ความมีน ้าใจของเพ่ือนร่วมงาน 
 

3. วธิีการศึกษา 
     ประชากรเก็บจากกลุ่มพนกังานบริษทั กลุ่มทองหล่อ จ ากดัและกลุ่มพนกังานบริษทั เอม็บี รามอินทรา จ ากดัทุก
แผนกในบริษทั ยกเวน้พนกังานระดบัผูจ้ดัการข้ึนไปจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากฝ่ายทรัพยากรบุคคลพบว่าพนกังานทั้งหมด
ทั้ง 2 บริษทัไม่รวมพนกังานระดบัผูจ้ดัการมีจ านวนทั้งส้ิน 230 คนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีตอ้งมีจ านวน 
144 โดยอา้งอิงตวัอย่างจากตาราง Krejcie & Morgan (1970) โดยมีความคลาดเคล่ือนในระดบั ± 5%ภายใตร้ะดบั
ความเช่ือมัน่ท่ี 95 ผูวิ้จยัจึงมีความตอ้งการท่ีจะเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นจ านวนทั้งส้ิน 150 ตวัอยา่ง      

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ ( Quota  sampling)  ต้องการกลุ่มตวัอย่าง
พนกังานบริษทั กลุ่มทองหล่อ จ ากดัและกลุ่มพนกังานบริษทั เอม็บี รามอินทรา จ ากดัแบ่งเป็นพนกังานบริษทั กลุ่ม
ทองหล่อ จ ากดั 75 คน พนักงานบริษทั เอ็มบี รามอินทรา จ ากดั 75 คน  แลว้ท าการเดินแจกแบบสอบถาม ตาม
แผนกหอ้งท างาน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
       1.  การแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละโดยวิเคราะห์จากขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดย   
       2.  หาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวิเคราะห์ระดบัความ
พึงพอใจ โดยศึกษาปัจจยัท่ีท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษทั กลุ่มทองหล่อ จ ากดัและกลุ่ม
พนกังานบริษทั เอม็บี รามอินทรา จ ากดั 
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        3. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และ Discriminant Analysis 
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างในดา้นปัจจยัความพึงพอใจในการท างานระหว่างพนกังานประจ า กบัพนกังานจา้ง 
(subcontract)   
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
        สรุปไดว้่าปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนท่ีมีผลต่อระดบัความเห็นดว้ยต่อแรงจูงใจของพนกังานบริษทั กลุ่มทอง
หล่อ จ ากดั ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จของงาน ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นดว้ยมากสุด ท่านสามารถแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเกิดข้ึนได้เป็นอย่างดี ด้านสถานภาพอาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความเห็นด้วยต่อ
แรงจูงใจดา้น ท่านรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดท้ างานท่ีบริษทัน้ี และดา้นท่านรู้สึกมีเกียรติท่ีไดท้ างานท่ีบริษทัน้ี ตามตารางท่ี 
1 ดา้นล่าง 
 

ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน 
ปัจจยั
จูงใจ 

ปัจจยั
ค ้าจุน 

ระดบัความเห็นดว้ยมากสุด ค่าเฉล่ีย 

1.ดา้นความส าเร็จของงาน / 
 

ท่านสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึนได้
เป็นอยา่งดี 

3.79 

2.ดา้นสถานภาพอาชีพ 
 

/ ท่านรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดท้ างานท่ีบริษทัน้ี 3.71 
3.ดา้นสถานภาพอาชีพ 

 
/ ท่านรู้สึกมีเกียรติท่ีไดท้ างานท่ีบริษทัน้ี 3.56 

ตามตารางท่ี 1 ตารางสรุปปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนดา้นแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการท างานของพนกังานบริษทักลุ่มทอง
หล่อ จ ากดั 
      สรุปผลปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้ าจุนดา้นแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการท างานของพนักงานบริษทั เอ็มบี รามอินทรา 
จ ากดัสรุปไดว้่าปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนท่ีมีผลต่อระดบัความเห็นดว้ยต่อแรงจูงใจขอพนกังานบริษทั เอ็มบี ราม
อินทรา จ ากดั ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นดว้ยมากสุด ความ
สามคัคีไม่มีแบ่งพรรคแบ่งพวกและความมีน ้าใจของเพ่ือนร่วมงาน ดา้นสถานภาพอาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามระดบั
ความเห็นดว้ย ท่านรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดท้ างานท่ีบริษทัน้ี ตามตารางดา้นล่าง 

ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน 
ปัจจยั
จูงใจ 

ปัจจยั
ค ้าจุน 

ความพึงพอใจสูงสุด ค่าเฉล่ีย 

1.ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล  / ความสามคัคีไม่มีแบ่งพรรคแบ่งพวก 4.12 

2.ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
 

/ 
ความมีน ้าใจของเพ่ือนร่วมงาน 
 

3.99 

3.ดา้นสถานภาพอาชีพ  / ท่านรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดท้ างานท่ีบริษทัน้ี 3.93 
ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้ าจุนดา้นแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการท างานของพนกังานบริษทั เอ็มบี 
รามอินทรา จ ากดั 
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     2. ผลการวิเคราะห์ ANOVA ท่ีสามารถจ าแนกพนกังานบริษทั กลุ่มทองหล่อ จ ากดั กบัพนกังานบริษทั เอ็มบี 
รามอินทรา จ ากดั จะพบว่าค าถามท่ีมีความส าคญัทั้ง 9 ขอ้ท่ีใชใ้นการจ าแนกพนกังานบริษทั กลุ่มทองหล่อ จ ากดั 
กบัพนกังานบริษทั เอม็บี รามอินทรา จ ากดั  
 
ตารางท่ี 3 ตารางผลการวิเคราะห์ ANOVA ท่ีมีผลต่อการท างานของพนักงานบริษทั กลุ่มทองหล่อ จ ากัด กับ
พนกังานบริษทั เอม็บี รามอินทรา จ ากดั 

ค าถามขอ้ ตวัค าถามท่ีเขียนใน
แบบสอบถาม 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ขนาดความ
แตกต่าง 

ระหวา่งกลุ่ม 

ขนาดความแตก 
ต่างภายในกลุ่ม 

F -Ratio 

3.2 ความสามคัคีไม่มีแบ่ง
พรรคแบ่งพวก 

3.69 1.130 28.167 162.107 25.716 

3.1 ความมีน ้าใจของเพ่ือน
ร่วมงาน 

3.69 1.024 13.500 142.773 13.994 

8.2 ความเหมาะสมของ
หอ้งพกัส าหรับพนกังาน 

2.78 1.092 11.207 166.533 9.959 
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3.2 งานท่ีท่านรับผิดชอบตรง
กบัความรู้ความสามารถ 

3.57 .877 6.000 108.693 8.170 

1.2 นโยบายการด าเนินงาน
ขององคก์ร สามารถ
น าไปใชง้านไดจ้ริง 

3.15 .930 4.507 124.267 5.367 

2.3 ความรู้ความสามารถของ
ท่านเป็นท่ียอมรับของ
ผูบ้งัคบับญัชา 

3.49 .925 4.167 123.307 5.001 

6.2 อารมณ์ส่วนตวัของท่าน
ส่งผลต่อการท างาน 

3.02 1.096 5.607 173.333 4.787 

2.2 ท่านไดรั้บความไวว้างใจ
มอบหมายงานท่ีส าคญัให้

3.67 .833 3.227 100.107 4.770 
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ท าจากหวัหนา้งาน 

4.1 ท่านไดรั้บมอบหมายงาน
ท่ีมีความเหมาะสมกบั
ต าแหน่งงาน 

3.56 .878 3.227 111.733 4.274 

ตารางท่ี 4 ตารางเปรียบเทียบ Profile 2 กลุ่ม 
 

 
    
     จะพบวา่เม่ือน าค าถามท่ีมีความส าคญัทั้ง 9 ขอ้ท่ีใชใ้นการจ าแนกพนกังานบริษทั กลุ่มทองและบริษทั เอม็บี ราม
อินทรา มาสร้างเป็นกราฟเส้นตรงแลว้กราฟเส้นตรงทั้ง 9 เส้นจะตดักนัท่ีจุด 0 โดยกราฟเส้นตรงสีน ้ าเงินคือความ
สามคัคีไม่มีแบ่งพรรคแบ่งพวก สีเขียวคือความมีน ้ าใจของเพ่ือนร่วมงาน สีเทาคือความเหมาะสมของห้องพกั
ส าหรับพนกังาน สีม่วงคืองานท่ีท่านรับผิดชอบตรงกบัความรู้ความสามารถ สีเหลืองคือนโยบายการด าเนินงานของ
องค์กร สามารถน าไปใช้งานได้จริง สีแดงคืออารมณ์ส่วนตัวของท่านส่งผลต่อการท างาน สีฟ้าคือความรู้
ความสามารถของท่านเป็นท่ียอมรับของผูบ้งัคบับญัชา สีเทาเขม้คือท่านไดรั้บความไวว้างใจมอบหมายงานท่ีส าคญั
ใหท้ าจากหวัหนา้งาน สีฟ้าอ่อนคือท่านไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีความเหมาะสมกบัต าแหน่งงานท่ีปฏิบติั 
                                                                                                                                               

5.  สรุปผลการศึกษา 

     ผลการศึกษาความแตกต่างดา้นความพึงพอใจ ระหว่างพนกังานบริษทั กลุ่มทองและบริษทั เอ็มบี รามอินทรา  
วิเคราะห์โดยใชส้ถิติค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-
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way ANOVA) การทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของสองประชากร (Chi-Square Test) และการวิเคราะห์การ
จ าแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
     ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์  พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุ 31 – 40 ปี ระดบัการศึกษาต ่า
กวา่ระดบัปริญญาตรี รายไดต่้อเดือน 10,000 – 19,999 บาท โดยเพศ ระดบัการศึกษาและสถานภาพแตกต่างกนัไม่มี
ผลต่อความเห็นดว้ยต่อแรงจูงใจ 
      ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัค ้าจุน ท่ีมีความเห็นดว้ยต่อแรงจูงใจมากท่ีสุดในการปฏิบติังานของพนกังานทั้ง
สองกลุ่ม ได้แก่ด้านสถานภาพทางอาชีพ ส่วนปัจจัยค ้ าจุนท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในการปฏิบัติงานของ
พนกังานทั้งสองกลุ่ม ไดแ้ก่ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัจูงใจ ท่ีมีความเห็นดว้ยต่อแรงจูงใจมากท่ีสุดในการปฏิบติังานของพนกังานทั้ง
สองกลุ่ม ไดแ้ก่ ความส าเร็จของงาน ส่วนปัจจยัจูงใจท่ีมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี
การท างาน 
จากประโยชน์ของการศึกษาขอ้ 1. ท าให้รับรู้ว่าพนักงานบริษทั กลุ่มทองหล่อ จ ากดั  ตอ้งการแรงจูงใจในการ
ท างานในดา้นใดบา้ง ท่ีควรไดรั้บการพฒันา และคน้หาสาเหตุของปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการท างานและความ
ผูกพนัต่อองคก์ร ผูวิ้จยัขอเสนอแนะดงัน้ี มีความเห็นดว้ยต่อแรงจูงใจนอ้ยท่ีสุดของพนกังานบริษทั กลุ่มทองหล่อ 
จ ากดั มีแรงจูงใจนอ้ยท่ีสุดใน 3ดา้นไดแ้ก่ สภาพการท างานสภาพแวดลอ้ม ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ และ
โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต 
        ดา้นสภาพการท างานสภาพแวดลอ้มนั้น ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการแรงจูงใจในขอ้ค าถามความเหมาะสม
ของห้องพกัส าหรับพนักงาน ดงันั้นควรปรับปรุงห้องพกัพนักงานหรือเพ่ิมเติมจดัสรรพ้ืนท่ีให้เพียงส าหรับให้
พนกังานไดพ้กัผอ่น          
        ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ผูต้อบแบบสอบถามต้องการแรงจูงใจในข้อค าถาม ความเหมาะสมของ
เงินเดือนกบังานท่ีท่านท าอยู ่ควรปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทน ใหเ้ป็นธรรมกบัพนกังาน โดยการข้ึนเงินเดือน
อาจพิจารณาจากผลงานท่ีท าแลว้ประสบผลส าเร็จโดยดูจากผลงานรายเดือน รายปี หรือเป็นโครงการแต่ละโครงการ
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
        ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการแรงจูงใจในขอ้ค าถาม ท่านไดรั้บ
โอกาสในการพิจารณาเพ่ือรับต าแหน่งท่ีสูงข้ึนในองคก์ร ในส่วนน้ีควรจดัใหมี้การเขา้รับการฝึกอบรมตามระดบัขั้น
ของการท างาน มีการจดัตารางการฝึกอบรมอย่างชดัเจนให้แต่ละบุคคลเพ่ือความทัว่ถึงของพนักงานทุกคน เพ่ือ
พฒันาความรู้ความสามารถและช้ีแจงใหเ้ห็นล าดบัขั้นการเติบโตเพ่ือรับต าแหน่งท่ีสูงข้ึนในองคก์ร 
     จากประโยชน์ของการศึกษาขอ้ 2. ท าให้รับรู้ว่าพนกังานบริษทั เอ็มบี รามอินทรา จ ากดั  ตอ้งการแรงจูงใจใน
การท างานในดา้นใดบา้ง ท่ีควรไดรั้บการพฒันา และคน้หาสาเหตุของปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการท างานและ
ความผูกพนัต่อองคก์ร ผูวิ้จยัขอเสนอแนะดงัน้ีมีความเห็นดว้ยต่อแรงจูงใจนอ้ยท่ีสุดใน  3 อนัดบัซ่ึงไดแ้ก่โอกาสท่ี
จะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคตและค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
     ในส่วนของพนกังานบริษทั เอม็บี รามอินทรา จ ากดั นั้น 3 อนัดบัท่ีมีความเห็นดว้ยต่อแรงจูงใจนอ้ยท่ีสุดจะอยู่
ในดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคตดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความเห็นดว้ยต่อแรงจูงใจในขอ้ค าถามตามล าดบั 
        ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นดว้ยต่อแรงจูงใจ ท่านไดรั้บ
โอกาสในการพิจารณาเพ่ือรับต าแหน่งท่ีสูงข้ึนในองคก์ร ในส่วนน้ีควรจดัใหมี้การเขา้รับการฝึกอบรมตามระดบัขั้น
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ของการท างาน มีการจดัตารางการฝึกอบรม เพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถและช้ีแจงให้เห็นล าดบัขั้นการเติบโต
เพ่ือรับต าแหน่งท่ีสูงข้ึนในองคก์ร 
 ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความดว้ยต่อแรงจูงใจ ความเหมาะสมของเงินเดือน
กบังานท่ีท่านท าอยู่ และความเหมาะสมของการพิจารณาปรับเงินเดือน ควรปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทน ให้
เป็นธรรมกบัพนกังาน โดยการข้ึนเงินเดือนอาจพิจารณาจากผลงานท่ีท าแลว้ประสบผลส าเร็จโดยดูจากผลงานราย
เดือน รายปี หรือเป็นโครงการแต่ละโครงการท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาเฉพาะพนักงานระดบัปฏิบติัการจากกลุ่มตวัอย่าง 150 คน ซ่ึง
อาจจะไม่สามารถสะทอ้นพฤติกรรมแทจ้ริงของประชากรได ้ดงันั้นการวิจยัคร้ังต่อไปควรขยายขอบเขตการศึกษา
ใหค้รอบคลุมถึงกลุ่มตวัอย่างในต าแหน่งท่ีสูงข้ึนดว้ย เพ่ือสามารถน าผลการวิจยัท่ีไดม้าเปรียบเทียบเพ่ือใหไ้ดผ้ลท่ี
แม่นย  ายิ่งข้ึน 
2. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชท้ฤษฎีในการท าแบบสอบถามยงัไม่ครอบคลุมจึงควรเพ่ิมทฤษฎี เพ่ือใหผ้ล
การศึกษาสามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ดค้รอบคลุมมากข้ึน 
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การยอมรับเทคโนโลยพีร้อมเพย์ ของลูกค้าธนาคารธนชาต  ในเขตดนิแดง 
กรุงเทพมหานคร 

PromptPay Technology Adoption 
of Thanachart Bank’s Customer in Din Daeng District , Bangkok 

มนัสนันท์ ยงลา1  และ ปราโมทย์ ศุภปัญญา2 
Manasnan Yongla and Asst.Prof.Dr.Pramote Suppapanya 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาระดบัการยอมรับเทคโนโลยีพร้อมเพย ์ ของลูกคา้ธนาคารธนชาต ในเขตดิน
แดง กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าธนคารธนชาต ผูใ้ช้เทคโนโลยีพร้อมเพย์ ในเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร มีขนาดตวัอยา่ง 400โดยใชวิ้ธีการสุ่มแบบโควตา้ และท าการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามโดย
ใหผู้ก้รอกตอบเอง ผลจากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการยอมรับเทคโนโลยีพร้อมเพยอ์ยู่ในระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียโดยรวม 3.17 โดยมีระดบัการยอมรับในแต่ละดา้นจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นคุณลกัษณะเชิง
เปรียบเทียบ, ดา้นคุณลกัษณะความยุ่งยากซับซ้อน, ดา้นความเขา้กนัได,้ คุณลกัษณะสามารถสังเกตได  ้และดา้น
คุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

Abstract 
The purpose of this research is to study PromptPay technology adoption levels of  Thanachart Bank’s customer in 
Din Daeng district, Bangkok. Total sample size was 400 by quota random method. Data collected from self-
administered questionnaire. The result of this study reported that  respondents recognized PromptPay technology 
is moderate overall average was 3 . 1 7 . The adoption levels is descending as follows: relative advantage, 
complexity, compatibility, observability and the last one is trialability  
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1. บทน า 

     ประเทศไทยมีการส่งเสริมแนวคิดเก่ียวกบั Digital Economy (เศรษฐกิจดิจิทลั) ท่ีจะช่วยอ านวยใหกิ้จกรรมทาง
เศรษฐกิจของภาคต่างๆ มีมูลค่าสูงยิ่งข้ึน และมีประสิทธิภาพสูงข้ึน นอกจากน้ี ยงัสนบัสนุนความแข็งแกร่งในการ
ก าหนดกลยุทธ์การตลาดอนัเน่ืองมาจากการมีข่าวสารขอ้มูลท่ีกวา้งขวาง และลึกซ้ึงยิ่งข้ึน  ท าใหก้ระทรวงการคลงั
ผลกัดนัระบบการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์แห่งชาติ National e-Payment บริการพร้อมเพย ์ ซ่ึงช่ือเดิมคือ Any 
ID ถือเป็นโครงการแรกในยทุธศาสตร์ National e-Payment เป็นโครงการพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการช าระ
เงินของประเทศไทยให้สามารถรองรับการโอนเงินระหว่างธนาคารโดยใชห้มายเลขหรือรหัสใด ๆ ท่ีก าหนด ใน
การระบุผูรั้บโอน เช่น หมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนท่ี เลขประจ าตัวประชาชน มีวตัถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสะดวก ปลอดภยั ซ่ึงจะส่งผลดีต่อทุกภาคส่วน( ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2559) 
 การลงทะเบียน “พร้อมเพย ์(PromptPay)” นบัเป็นประเด็นส าคญัเร่งด่วนอย่างมากส าหรับแต่ละธนาคาร เพ่ือ
สนบัสนุนนโยบายภาครัฐ ส่งผลใหธ้นาคารทัว่ประเทศ  ไดอ้อกโปรโมชัน่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมาลงทะเบียนเพ่ือ
ใช้บริการพร้อมเพย์กันอย่างหลากหลายเพ่ือช่วงชิงลูกค้า ซ่ึงเป็นโอกาสเพ่ืมการเติบโตของธนาคารได้อย่าง
ประสิทธิภาพ ทั้ งน้ียิ่งมีลูกค้ามาลงทะเบียนพร้อมเพย์กับทางธนาคารมากเท่าใด ก็เท่ากับว่าจะได้ครอบครอง
สินทรัพยมี์ค่าท่ีเกิดจากการมีฐานลูกคา้มากข้ึนเท่านั้น อนัจะเป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์รต่อไป
ในอนาคต(ธนาคารธนชาต, 2559)  
 จากข้อมูลดงักล่าวจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีพร้อมเพย์  เพ่ือพฒันาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ ใหลู้กคา้มีระดบัการยอมรับเทคโนโลยีพร้อมเพยท่ี์สูงข้ึน 
ส่งผลใหลู้กคา้มาลงทะเบียนเพ่ือใชง้านบริการพร้อมเพยก์บัธนาคารธนชาตใหม้ากท่ีสุด รวมทั้งเพ่ือทราบแนวทางท่ี
เหมาะสมในการน าไปใชป้รับปรุงให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคประชาชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประเทศชาติสืบไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่วข้องกบัการวจิยั 
 

 แนวคิดเทคโนโลยีพร้อมเพย ์(PromptPay) เป็นความพยายามเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการโอนเงินหรือช าระเงิน 
จากการโอนเงินหรือช าระเงินปกติในปัจจุบนัจะตอ้งใชห้มายเลขบญัชีธนาคาร ซ่ึงมีตวัเลขหลายหลกั ท าใหย้ากต่อ
การจดจ าและการส่ือสาร เป็นการช าระเงินหรือโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย ์ซ่ึงจะสามารถท าไดโ้ดยใชห้มายเลข
อ่ืนท่ีผูรั้บโอนไดล้งทะเบียนไวก้บัสถาบนัการเงิน โดยในระยะแรกจะเร่ิมตน้จากหมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และ
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ซ่ึงจะท าใหก้ารโอนเงินระหว่างประชาชนดว้ยกนัหรือระหวา่งประชาชนกบัภาค
ธุรกิจสะดวกปลอดภยัมากข้ึน ในขณะท่ี ท าให้การจ่ายเงินระหว่างภาครัฐและประชาชนตรงกบัเป้าหมายง่ายข้ึน 
(ประชาชาติธุรกิจ, 2559)  

กระบวนการยอมรับนวตักรรม  Roger (Roger,1995) ไดก้ล่าวไวว้่า กระบวนการยอมรับนวตักรรม คือ การ
ตดัสินใจท่ีจะน านวตักรรมนนั้นไปใชอ้ยา่งเตม็ท่ีโดยคิดว่านวตักรรมนั้นเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดและมีประโยชนม์ากกวา่ ซ่ึง
อาศยั คุณลกัษณะของนวตักรรมท่ีมีผลต่อการยอมรับ ดงันั้นสามารถแยกคุณลกัษณะได ้5 ประการ ดงัน้ี  
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1) คุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) คือ การรับรู้ว่านวตักรรม ดีกวา่ มีประโยชนก์ว่า
วิธีการปฏิบติัเดิม ๆ  

2) คุณลกัษณะท่ีเขา้กนัได ้(Compatibility) คือ การท่ีผูรั้บนวตักรรมรู้สึกหรือคิดวา่เขา้กนัไดห้รือไปดว้ยกนัได ้ 
3) คุณลกัษณะความยุ่งยากซับซอ้น (Complexity) ถา้นวตักรรมท่ีน ามาใชมี้ความยุ่งยาก สลบัซบัซ้อนมาก การ

ยอมรับกจ็ะนอ้ยลง  
4) คุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้(Trialability) โดยการน าเอานวตักรรมส่วนย่อย ๆ  ไปทดลองใช้โดยใช้

ระยะเวลาไม่มากนกั  
5) คุณลกัษณะสามารถสงัเกตได ้(Observability) คือ ผลของนวตักรรมเป็นส่ิงท่ีมองเห็นได ้ 

 Fishbein and Ajzen ไดอ้ธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่ง ความเช่ือและทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรมว่า การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมมนุษยเ์ป็นผลจากการเปล่ียนแปลง ความเช่ือ และบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพราะคิดว่าเป็น ส่ิงสมควร
กระท า เน่ืองจากบุคคลจะพิจารณาเหตุผลก่อนการกระท าเสมอ จึงไดป้รับใชห้ลกัการ จากทฤษฎี TRA เพ่ือศึกษา
การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ของแต่ละบุคคล จากหลกัการ TRA แมว้่าการแสดงพฤติกรรมของแต่ ละบุคคล 
(Individual behavior) เกิดจากการตดัสินใจ ของบุคคล แต่ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดการแสดงพฤติกรรม โดยตรง คือ
ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral intention) ซ่ึงความตั้งใจแสดงพฤติกรรม จะไดรั้บแรง ขบัเคล่ือนจากปัจจยั
หลกั 2 ประการ ไดแ้ก่ ทศันคติท่ีมีต่อ พฤติกรรม (Attitudes towards the behavior) และ บรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยู่
โดยรอบการแสดงพฤติกรรม (Subjective norm) ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัตาม  (Fishbein and Ajzen ,1975) 
 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (A technology acceptance model: TAM)  พฒันามาจากทฤษฎีการกระท าท่ี
สมเหตุสมผล (Theory of reasoned action: TRA)ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรดา้นทศันคติ และบรรทดัฐานของบุคคล 
ซ่ึงมีผลต่อความตั้ งใจแสดงพฤติกรรมของบุคคล ไม่รวมตัวแปรด้านบรรทัดฐานของบุคคลในการพยากรณ์
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของบุคคล หลกัการของ TAM ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั คือ การรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน , การรับรู้ความยากง่ายในการใชง้านและ
ทศันคติของบุคคล โดยการรับรู้ (Davis ,1989) 
 ส าหรับแนวคิดทฤษฎีท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าหลกัการของทฤษฎีกระบวนการยอมรับนวตักรรม  (Roger 
,1995) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีนิยมใชก้นัอย่างแพร่หลาย และเขา้กบับริบทของงานวิจยัมากกว่าทฤษฎีอ่ืนๆมาประยุกตใ์ช ้ 
เน่ืองจากเทคโนโลยีพร้อมเพยน์ั้นถือเป็นส่ิงใหม่ การเปล่ียนแปลงสังคมและวฒันธรรมเกิดข้ึนจากการแพร่กระจาย
ของส่ิงใหม่ๆ จากสังคมหน่ึงไปยงัอีกสังคมหน่ึงและสังคมนั้นรับเขา้ไปใชส่ิ้งใหม่ๆ น้ี คือ นวตักรรม ซ่ึงเป็นทั้ง
ความรู้ ความคิด เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีไดน้ า ทฤษฎีดงักล่าวไป
ประยกุตใ์ช ้จนสามารถพิจารณาตวัแปรท่ีเหมาะสมเพ่ือก าหนดเป็นตวัแปรอิสระในแบบจ าลองของการศึกษา 
  
2.2 งานวิจยัที่เกีย่วข้อง  
 วิยะดา ไทยเกิดไดศึ้กษาเก่ียวกบัลกัษณะการยอมรับนวตักรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจจองท่ีพกัออนไลน ์ 
ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ และความจงรักภกัดีของผูใ้ช้บริการจองท่ีพกัออนไลน์ ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยอา้งอิงทฎษฎีของการแพร่นวตักรรม Roger จากงานวิจยัแสดงให้เห็นว่า(1) ลกัษณะการยอมรับ
นวตักรรม ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ดา้นคุณลกัษณะ ท่ีเขา้กนัได ้ดา้นคุณลกัษณะสามารถ
ทดลองใชไ้ด ้และดา้นคุณลกัษณะสามารถสังเกตได ้มีอิทธิพล ทางบวกต่อ การตดัสินใจจองท่ีพกัออนไลน์และ
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ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจองท่ีพกัออนไลน์  (2) การตดัสินใจจองท่ีพกัออนไลน์มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการจองท่ีพกั ออนไลน์และความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการจองท่ีพกัออนไลน์ (3) ความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการ (วิยะดา ไทยเกิด,2550) 

หลกัศิลา คงทรัพย  ์ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการยอมรับระบบอินทราเน็ต: กรณีศึกษา สมาคมพฒันาประชากรและ
ชุมชน โดยใช้ทฎษฎีของการแพร่นวตักรรม Roger เป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัย พบว่าลักษณะนวัตกรรมมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการใช้งานระบบอินทราเน็ตทั้งในเร่ืองของความถ่ี และระยะเวลาในงานใช้งาน
ระบบอินทราเน็ต (หลกัศิลา คงทรัพย,์ 2554) 
 วชัรพล คงเจริญ ไดศึ้กษาปัจจยัการยอมรับนวตักรรมท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคาร ผ่าน
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยการยอมรับนวตักรรม อนัได้แก่ ด้านประโยชน์เชิง
เปรียบเทียบ ดา้นการสังเกตได ้ดา้นความเขา้กนัได ้ดา้นความสามารถน าไปทดลองใช ้ดา้นการยอมรับความเส่ียง 
และดา้นความซบัซอ้น มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการธนาคารผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีนยัส าคญัท่ี 0.05 (วชัรพล คงเจริญ ,2557) 
 

2.3 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
กรอบแนวคิดในการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีพร้อมเพยข์องลูกคา้ธนาคารธนชาต ในเขตดินแดง กรุงเทพฯ 

คณะผูศึ้กษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สร้างกรอบความคิดของการวิจยั ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
3. วธิีการศึกษา   

ในการศึกษาคร้ังน้ีมีประชากร (Population) คือ ลูกคา้ธนคารธนชาต ผูใ้ชเ้ทคโนโลยีพร้อมเพย ์ในเขตดินแดง 
กรุงเทพฯ ผูวิ้จยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample) ในการวิจยัคือ ลูกคา้ธนคารธนชาต ผูใ้ชเ้ทคโนโลยีพร้อมเพย ์ใน
เขตดินแดง กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรท่ีไม่ทราบค่าแน่นอน ดงันั้นผูวิ้จยัค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้
สูตรท่ี ไม่ทราบจ านวนประชากรตามวิธีของ (W.G.Cochran, 1953) จึงไดข้นาดตวัอย่างทั้งหมด 400 คน โดยใช้

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ปัจจยัด้านปรชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. การศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได ้

 

 

การยอมรับเทคโนโลยพีร้อมเพย์ 
1.คุณลกัษณะเชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) 
2.คุณลกัษณะท่ีเขา้กนัได ้(Compatibility) 
3.คุณลกัษณะความยุง่ยากซบัซอ้น (Complexity) 
4.คุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้(Trialability) 
5. คุณลกัษณะสามารถสงัเกตได ้(Observability) 
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วิธีการสุ่มแบบโควตา้ ( Quota  sampling ) ธนาคารธนชาต ในเขตดินแดง กรุงเทพฯ มีทั้งหมดจ านวน 5 สาขา ไดแ้ก่ 
สาขารัชดาภิเษก (อาคารกลาสเฮา้ส์) , สาขาเอสพละนาด รัชดา, สาขาห้วยขวาง, สาขาอโศก -ดินแดง และสาขา
รัชดาภิเษก โดยแบ่งสุ่มตวัอยา่งสาขาละ 80 ตวัอยา่ง  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคณะผูศึ้กษาได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถามใหค้รอบคลุมกบัวตัถุประสงคใ์นการศึกษาวิจยัโดยจะแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  
ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้เป็นตน้ 

โดยเป็นค าถามแบบชนิดปลายปิด (Closed-ended Questions) และค าถามปลายเปิด (Open-ended Questions) 
ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีพร้อมเพย ์มีรายละเอียด เก่ียวกบัคุณลกัษณะเชิงเปรียบเทียบ 

(Relative Advantage) คุณลักษณะท่ีเข้ากันได้ (Compatibility) คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) 
คุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้(Trialability) และคุณลกัษณะสามารถสงัเกตได ้(Observability) 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีผูวิ้จยัวางแผนเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามจากลูกค้าธนาคารธนชาต ในเขตดินแดง จ านวน 5 สาขา โดยผูว้ิจัยมีวิธีการทาสถิติท่ีไดใ้ช้เพ่ือ
วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยด าเนินการตามล าดบัดงัน้ี ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาจะใชค่้าร้อยละ 
(Percentage) ในการอธิบายลกัษณะทางประชากรศาสตร์ โดยน ามาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และน าเสนอเป็น
ร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ จะน าขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป PSPP Independent t – test เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างตวัแปรท่ี 1 กบัตวัแปร
ท่ี 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-Way ANOVA)  เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างตวัแปร
มากกวา่ 2 กลุ่มในกรณีท่ีพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย
ใชสู้ตรตามวิธี Scheffe เพ่ือทดสอบสมมติฐานแต่ละขอ้โดยใชค่้าสถิติต่างๆในการวิเคราะห์  
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ข้อมูลลกัษณประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง   
 
 การส ารวจผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีใชบ้ริการพร้อมเพย ์ในเขตดินแดง กรุงเทพฯ จ านวน 400 คน พบวา่ ลูกคา้
ธนาคารธนชาต ท่ีใชบ้ริการพร้อมเพย ์ในเขตดินแดง กรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง โดยมีช่วงอายอุาย ุ20 – 30 ปี 
ซ่ึงเป็นช่วงอายขุองคนในวยัท างานมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพอาชีพพนกังานบริษทั/ ลูกจา้ง
มากท่ีสุด มีรายได ้15,000–30,000 บาท บาทต่อเดือน ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่  1  ขอ้มูลลกัษณประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง   
 

 

จ านวน(คน) ร้อยละ อนัดบั 

 เพศ 
ชาย 170 42.50 2 
หญิง 230 57.50 1 
อายุ 
นอ้ยกวา่ 20 ปี 24 6.00 4 
20 – 30 ปี 206 51.50 1 
31– 40 ปี 104 26.00 2 
มากกวา่ 40 ปีข้ึนไป 66 16.50 3 
ระดบัการศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 28 7.00 4 
อนุปริญญา/ ปวส. 40 10.00 3 
ปริญญาตรี 246 61.50 1 
ปริญญาโท 83 20.80 2 
อ่ืน ๆ โปรดระบุ 3 0.80 5 
อาชีพ 
นิสิต/ นกัศึกษา 38 9.50 4 
ขา้ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 84 21.00 2 
พนกังานบริษทั/ ลูกจา้ง 210 52.50 1 
ธุรกิจส่วนตวั 67 16.80 3 
อ่ืน ๆ โปรดระบุ 1 0.30 5 
รายได้ 
นอ้ยกวา่ 15,000 บาท 48 12.00 4 
15,000–30,000 บาท 165 41.30 1 
30,001–50,000 บาท 112 28.00 2 
มากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป 75 18.80 3 

รวม 400 100.00   

      
4.2 ข้อมูลระดบัการยอมรับเทคโนโลยพีร้อมเพย์ของกลุ่มตวัอย่าง   

กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมีการยอมรับเทคโนโลยีพร้อมเพยอ์ยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียโดยรวม 
3.17 โดยดา้นคุณลกัษณะเชิงเปรียบเทียบ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.41 อยู่ในระดบัมาก อนัดบัท่ี 2  ดา้นคุณลกัษณะ
ความยุ่งยากซับซ้อน  มีค่าเฉล่ีย 3.39 อยู่ในระดบัปานกลาง อนัดบัท่ี 3 ดา้นคุณลกัษณะความเขา้กนัได ้ มีค่าเฉล่ีย 
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3.29 อยู่ในระดบัปานกลาง อนัดบัท่ี 4 ดา้นคุณลกัษณะสามารถสังเกตได ้คือ มีค่าเฉล่ีย 3.24 อยู่ในระดบัปานกลาง 
อนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้นคุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้ มีค่าเฉล่ีย 2.54 อยูใ่นระดบันอ้ย ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที่  2  การยอมรับเทคโนโลยีพร้อมเพยข์องลูกคา้ธนาคารธนชาต ในเขตดินแดง กรุงเทพฯ 

การยอมรับเทคโนโลยี  Mean Std. Deviation แปลความหมาย อนัดบั 
ดา้นคุณลกัษณะเชิงเปรียบเทียบ  3.41 0.920 มาก 1 

ดา้นคุณลกัษณะท่ีเขา้กนัได ้ 3.29 1.060 ปานกลาง 3 

ดา้นคุณลกัษณะความยุง่ยากซบัซอ้น  3.39 1.030 ปานกลาง 2 

ดา้นคุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้ 2.54 1.071 นอ้ย 5 

ดา้นคุณลกัษณะสามารถสงัเกตได ้ 3.24 1.044 ปานกลาง 4 

รวม 3.17 0.711 ปานกลาง   
*หมายเหตุ ระดบัคะแนนเฉล่ีย 1.00–1.80 นอ้ยท่ีสุด, 1.81–2.60 นอ้ย,    2.61–3.40   ปานกลาง, 3.41–4.20 มาก    และ4.21–5.80 มากท่ีสุด 

 เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการ และระดับการยอมรับเทคโนโลยีพร้อมเพย์ ผูว้ิจยัขอบรรยาย
คุณลกัษณะท่ีมีระดบัการยอมรับต ่าท่ีสุด 2 ดา้น ดงัต่อไปน้ี ดา้นคุณลกัษณะสามารถสงัเกตได ้และ ดา้นคุณลกัษณะ
สามารถทดลองใชไ้ด ้

ดา้นคุณลกัษณะสามารถสังเกตได้ พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีพร้อมเพยข์องลูกคา้ธนาคารธนชาต ในเขต              
ดินแดง กรุงเทพฯ ในดา้นคุณลกัษณะสามารถสังเกตได ้มีค่าเฉล่ีย 3.24 อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีขอ้ค าถามดงัน้ี
อนัดบัท่ี 1 บริการพร้อมเพยส์ามารถลดความยุ่งยากในการจดจ าหมายเลขบญัชี อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.35 
อนัดบัท่ี 2 บริการพร้อมเพยช่์วยลดความเส่ียงจากการพกพาเงินสด อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.26 อนัดบั
สุดทา้ยลูกคา้เห็นประโยชน์จากการใชบ้ริการพร้อมเพย ์และอยากแนะน าใหผู้อ่ื้นสมคัรใชบ้ริการ  อยูใ่นระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉล่ีย 3.11 เพ่ือให้มีระดบัการยอมรับท่ีสูงข้ึน ธนาคารควรมีการปรับปรุงกระบวนการให้บริการเพ่ือให้
ลูกค้าเห็นประโยชน์จากการใช้บริการพร้อมเพย ์และอยากแนะน าให้ผูอ่ื้นสมคัรใช้บริการ  เช่น การจดัอบรม
พนกังานเพ่ือใหส้มารถตอบค าถามเก่ียวกบัการสมคัรใชง้านพร้มอเพยไ์ดอ้ย่างประทบัใจ มีการแนะน าเก่ียวกบัเร่ือง
ค่าธรรมเนียมท่ีถูกกวา่มีการเปรียบเทียบใหฟั้ง เพ่ือใหลู้กคา้ท่ีมีบญัชีออมทรัพยก์บัทางธนาคารลงทะเบียนพร้อมเพย์
ใหม้ากท่ีสุด 
 ดา้นคุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด้พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีพร้อมเพยข์องลูกคา้ธนาคารธนชาต ในเขต
ดินแดง กรุงเทพฯ ในดา้นคุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้มีค่าเฉล่ีย 2.54 อยู่ในระดบันอ้ย โดยมีขอ้ค าถามดงัน้ี
อนัดบัท่ี 1 มีค าแนะน าตลอดระยะเวลาท่ีมีการใชบ้ริการพร้อมเพยส์ าหรับลูกคา้ อยู่ในระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.66 
อนัดบัสุดทา้ยลูกคา้ทราบขอ้มูลข่าวสารก่อนตดัสินใจลงทะเบียนเพ่ือใชง้านบริการพร้อมเพยเ์พียงพอ อยู่ในระดบั
นอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.42 ดงันั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีทางธนาคารจะน าขอ้มูลดงักล่าวมาปรับปรุง ในการใหข้อ้มูลข่าวสาร
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัเทคโนโลยีพร้อมเพย ์ตลอดจนการใหค้ าแนะน าตลอดระยะเวลาท่ีมีการใชบ้ริการพร้อมเพย ์เพ่ือให้
การยอมรับเทคโนโลยีพร้อมเพยข์องลูกคา้ธนาคารธนชาตท่ีสูงข้ึน 
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4.3 การทดสอบสมมตฐิานการยอมรับเทคโนโลยพีร้อมเพย์ของลูกค้าธนาคารธนชาต ในเขตดนิแดง กรุงเทพฯ   

ผูวิ้จยัสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์กบัการยอมรับ
เทคโนโลยีพร้อมเพยข์องลูกคา้ธนาคารธนชาต ในเขตดินแดง กรุงเทพฯไดส้มมติฐาน ดงัน้ี 

สมมติฐาน ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีพร้อม
เพยท่ี์ไม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  คือ ปฎิเสธสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ หมายถึง ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะ
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีพร้อมเพยท่ี์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางที่  3  แสดงความแตกต่างระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์กบัการยอมรับเทคโนโลยีพร้อมเพย ์
ของลูกคา้ธนาคารธนชาต ในเขตดินแดง กรุงเทพฯ 

การยอมรับ/ลกัษณะประชากรณ์ศาสตร์ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ 

1.ดา้นคุณลกัษณะเชิงเปรียบเทียบ  X A3 > A1  E3 > E1, 
E3 > E2, 
E4 > E1, 
E4 > E2 

O3 > O1 I4 > I1, 
I2 > I1 

2.ดา้นคุณลกัษณะท่ีเขา้กนัได ้ X A2 > A1, 
A3 > A1 

 

E3 > E1, 
E3 > E2, 
E4 > E1, 
E4 > E2 

O3 > 
O1, 

O3 > O2 
 

 

I4 > I1,  
I2 > I1 

3.ดา้นคุณลกัษณะความยุง่ยากซบัซอ้น  X X E3 > E2, 
E4 > E1, 
E4 > E2 

O3 > O2 I4 > I1, 
I4 > I2 

4.ดา้นคุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้ X X X X X 

5.ดา้นคุณลกัษณะสามารถสงัเกตได ้ X X X O3 > O2 I4 > I1 

*หมายเหตุ X หมายถึง การให้ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยพีร้อมเพย ์ท่ีไม่แตกต่างกนั 
อาย ุA1: นอ้ยกวา่ 20 ปี, A2:20 – 30 ปี, A3: 31– 40 ปี, A4: มากกวา่ 40 ปีข้ึนไป 

 ระดบัการศึกษา E1: มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช., E2: อนุปริญญา/ ปวส., E3: ปริญญาตรี, E4: ปริญญาโท, E5: อ่ืน ๆ โปรดระบุ 
 อาชีพ O1: นิสิต/ นกัศึกษา, O2:ขา้ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ, O3:พนกังานบริษทั/ ลูกจา้ง, O4:ธุรกิจส่วนตวั, O5อ่ืน ๆ โปรดระบุ 
 รายได ้I1:นอ้ยกวา่ 15,000 บาท, I2:15,000–30,000 บาท, I3:30,001–50,000 บาท, I4:มากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุป  
 

จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีพร้อมเพย์
ของลูกคา้ธนาคารธนชาต ในเขตดินแดง กรุงเทพฯ  ท่ีแตกต่างกนั  ยกเวน้ในส่วนของปัจจยัเร่ืองเพศ ซ่ึงพบวา่ ลูกคา้
ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีพร้อมเพยท่ี์ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05  กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมีการยอมรับเทคโนโลยีพร้อมเพยอ์ยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียโดยรวม 3.17 โดยมี
ระดบัการยอมรับในแต่ละดา้นจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นคุณลกัษณะเชิงเปรียบเทียบ, ดา้นคุณลกัษณะความ
ยุง่ยากซบัซอ้น, ดา้นความเขา้กนัได,้ คุณลกัษณะสามารถสังเกตได ้และดา้นคุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด้ เป็น
อนัดบัสุดทา้ย 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ  
 

ดา้นคุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด้พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีพร้อมเพยข์องลูกคา้ธนาคารธนชาต ในเขต
ดินแดง กรุงเทพฯ ในดา้นคุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้มีค่าเฉล่ีย 2.54 อยู่ในระดบันอ้ย เสนอแนะให้ธนาคาร
ธนชาตมีการประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกบัรายละเอียด รวมถึงขั้นตอนการสมคัรก่อนลงทะเบียนเพ่ือใหง้านบริการพร้อม
เพยใ์หม้ากข้ึน อาจจะใช ้Social Community เช่น ประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์ ไม่วา่จะเป็น Facebook Fan page 
, Line Official Account  เพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีมากเพียงพอ รวมทั้งเพ่ิมการใหค้ าแนะน าตลอดการใช้
งานผ่านทาง Hotline สายด่วน เป็นหมายเลขท่ีจดัท าข้ึนมาเพ่ือให้ค าปรึกษา ไขปัญหาขอ้ขอ้งใจเก่ียวกบับริการ
พร้อมเพยโ์ดยเฉพาะ  เพ่ือใหร้ะดบัการยอมรับในส่วนของการทดลองใชไ้ดม้ากข้ึน     

ดา้นคุณลกัษณะสามารถสังเกตได้ เพ่ือให้มีระดบัการยอมรับท่ีสูงข้ึน ธนาคารควรมีการปรับปรุงกระบวนการ
ใหบ้ริการเพ่ือใหลู้กคา้เห็นประโยชนจ์ากการใชบ้ริการพร้อมเพย ์และอยากแนะน าใหผู้อ่ื้นสมคัรใชบ้ริการ เช่น การ
จดัอบรมพนักงานเพ่ือให้สมารถตอบค าถามเก่ียวกบัการสมคัรใชง้านพร้มอเพยไ์ดอ้ย่างประทบัใจ มีการแนะน า
เก่ียวกับเร่ืองค่าธรรมเนียมท่ีถูกกว่ามีการเปรียบเทียบให้ฟัง เพ่ือให้ลูกค้าท่ีมีบัญชีออมทรัพย์กับทางธนาคาร
ลงทะเบียนพร้อมเพยใ์หม้ากท่ีสุด 

ควรมีการท าการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีพร้อมเพยข์องลูกคา้ธนาคารธนชาต ในเขตพ้ืนท่ีนอกเหนือ จากเขต
ดินแดง และควรมีการเปรียบเทียบระดบัการยอมรับกบัธนาคารอ่ืนๆดว้ย  สุดทา้ยน้ีควรมีการศึกษาการยอมรับ
เทคโนโลยีพร้อมเพยอ์ยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหส้ามารถช่วยสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใหก้บั ลูกคา้ และเชิญชวนใหลู้กคา้
มาลงทะเบียนเพ่ือใชง้านบริการพร้อมเพยก์บัธนาคารธนชาตใหม้ากท่ีสุด รวมทั้งเพ่ือทราบแนวทางท่ีเหมาะสมใน
การน าไปใชป้รับปรุงใหเ้กิดการพฒันาเทคโนโลยีใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประเทศชาติสืบไป  
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ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี E-Commerce แบบ B2C  
ในประเทศไทย 

Factors Affecting Efficiency on the Tax Collection of B2C E-Commerce 
in Thailand 

มลฤดี  ใจสวสัดิ์1  และ ดร. ธ ารงศักดิ์ เศวตเลข2 

Monludee Jaisawat and Thamrongsak Svetalekth 
 

บทคดัย่อ 
     งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี E-Commerce แบบ 
B2C โดยศึกษาทั้งดา้นผูจ้ดัเก็บภาษีและผูเ้สียภาษี กลุ่มตวัอย่างมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูจ้ดัเก็บภาษีและกลุ่มผูเ้สียภาษี 
เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
จดัเก็บภาษี E-Commerce แบบ B2C  คือ ปัจจยัดา้นนโยบายการจดัเก็บภาษี ปัจจยัดา้นวิธีการจดัเก็บภาษี ปัจจยัดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.747 
สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 55.80 และปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความเต็มใจท่ีจะจ่ายภาษีของผูเ้สียภาษี  
คือ ปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบัภาษี E-commerce ปัจจยัดา้นการตระหนักถึงหน้าท่ีในการเสียภาษี และปัจจยัดา้น 
บทก าหนดโทษ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.718 สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 
51.50 ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวิจยัน้ี คือ ภาครัฐควรสร้างจิตส านึกในการเสียภาษีอยา่งถูกตอ้งใหแ้ก่ประชาชน และ
ควรมีมาตรการเพ่ือจูงใจใหผู้ป้ระกอบการ E-Commerce เขา้สู่ระบบภาษีดว้ยความเตม็ใจ  
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ, การจัดเกบ็ภาษี, อีคอมเมิร์ช, B2C 

Abstract 
     This research has a purpose to study the factors that affect the efficiency of E-Commerce taxation in the field 
of tax collectors and taxpayers. There are two sample groups: tax collectors and taxpayers. The research 
methodologies are questionnaire and interview. The research found that factors affecting tax efficiency B2C E-
Commerce are tax policy factor, taxation factor, information technology factor and public relations factor. The 
coefficient of correlation (R) is 0.747. The relationship can be described as 55.80 percent. The factors that affect 
taxpayers' willingness to pay taxes are the knowledge about the E-Commerce tax, duty to pay taxes and the penalties 
factor. The coefficient of correlation (R) was 0.718. The correlation coefficient was 51.5%. In this research, it is 
suggested that the public sector should raise awareness of the taxpayer rightly and also be measures to encourage 
E-Commerce operators to enter the tax system with willingness.  
Keywords: efficiency, Tax Collection, E-Commerce, B2C1 
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1. บทน ำ 
 

     ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารท่ีมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว จากขอ้มูลส านกังานสถิติแห่งชาติ
พบว่า จ านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองจาก 14.7 ลา้นคน ในปี 2554 เป็น 24.5 ลา้นคน
ในปี 2558 และเพ่ิมข้ึนเป็น 38 ลา้นคนในไตรมาส 1 ปี 2559 การเติบโตของระบบอินเตอร์เน็ตไดก่้อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงมากมาย ทั้ งรูปแบบการค้าขายท่ีเปล่ียนจากแบบดั้ งเดิม (Physical Store) เป็นแบบออนไลน์หรือ  
E- Commerce มากข้ึน และพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีหนัมาซ้ือสินคา้หรือบริการผ่านทางออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน สอดคลอ้ง
กบัรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2559 ซ่ึงจดัท าโดยส านักงานพฒันา
ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ พบวา่ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือสินคา้และบริการผา่นช่องทางออนไลน์มากข้ึน  
 การซ้ือขายสินคา้และบริการผ่านทางออนไลน์จดัเป็น E-Commerce แบบ B2C (Business to Customer) ซ่ึงเป็น
การซ้ือขายสินคา้และบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างผูป้ระกอบการกบัผูบ้ริโภค โดยไม่ผ่านพ่อคา้คน
กลาง ทั้งน้ีขอ้มูลจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารพบว่า มูลค่า E-Commerce ในประเทศไทยมี
อตัราเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง โดยเฉพาะ E-Commerce แบบ B2C มีมูลค่าถึง 729,292 ลา้นบาทในปี 2559 
ซ่ึงเป็นตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการ และมีอตัราการเติบโตร้อยละ 43 เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ท่ีเติบโตร้อยละ 24 
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของศูนยวิ์เคราะห์เศรษฐกิจทีเอม็บีท่ีคาดการณ์ว่ามูลค่าการคา้ปลีก (B2C) ผ่านระบบออนไลน์
ในช่วงปี 2560-2564 จะมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง เฉล่ียร้อยละ 21 ต่อปี และคาดว่าจะมีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 1.4 ลา้น  
ลา้นบาท   
 ปัจจุบนัการจดัเก็บภาษี E-Commerce แบบ B2C ไดส้ร้างความทา้ทายใหก้บัภาครัฐและกรมสรรพากรเป็นอยา่ง
มาก และอาจเป็นช่องทางส าคญัในการหลีกเล่ียงภาษี จากสถิติจ านวนผูป้ระกอบการ E-Commerce แบบ B2C จาก
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ พบว่าในปี 2559 มีจ านวนกว่า 1,005 ลา้นราย แต่จดทะเบียนพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เพียง 
13,000 ราย ส่งผลให้ไม่สามารถจดัเก็บภาษีไดอ้ย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย สอดคลอ้งกบัตวัเลขการจดัเก็บภาษีของ
กรมสรรพากรยงัจดัเก็บไดต้ ่ากว่าประมาณการร้อยละ 7.2  ดงันั้นหากรัฐบาลและกรมสรรพากรมีมาตรการจูงใจ
ผูป้ระกอบการเหล่าน้ีใหเ้ขา้สู่ระบบดว้ยความสมคัรใจแลว้ จะยิ่งท าใหก้ารจดัเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน กล่าวคือ สามารถจดัเกบ็ภาษีไดสู้งข้ึน หรือสูงกวา่ประมาณการ  
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี  
E-Commerce แบบ B2C ในประเทศไทย  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

 หลกัภาษีอากรท่ีดีนั้นจะตอ้งประกอบไปดว้ยหลกัเกณฑ ์4 ประการ คือ หลกัความเป็นธรรม หมายถึง มีความเป็น
ธรรมแก่ผูเ้สียภาษี ผูท่ี้มีรายไดม้ากควรเสียภาษีมากกว่าผูท่ี้มีรายไดน้้อย หลกัความแน่นอน คือ ตอ้งมีหลกัเกณฑ์
วิธีการในการจดัเกบ็ท่ีแน่นอน หลกัความสะดวก คือ มีวิธีการจดัเกบ็ภาษีท่ีง่ายและไม่สร้างความยุ่งยากแก่ผูเ้สียภาษี  
และหลกัความประหยดั คือ จดัเก็บภาษีในอตัราท่ีต ่าแต่สามารถจดัเก็บไดอ้ย่างทัว่ถึง (มนสั มนูกุลกิจ, 2552 อา้งถึง 
Smith, 1776)  ดงันั้นในการจดัเกบ็ภาษีใหไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึงนั้น ระบบการบริหารจดัเกบ็ภาษีอากรไม่ควรมีความซบัซอ้น 
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และไม่ควรเปล่ียนแปลงมาตรการทางภาษีบ่อย ๆ นอกจากน้ีควรมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการพฒันา
ระบบการตรวจสอบและติดตามผูท่ี้เสียภาษีไม่ครบถว้น การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรและการพฒันาระบบการ
ใหข้อ้มูลข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ จะช่วยใหจ้ดัเก็บภาษีไดอ้ย่างเต็มเมด็เต็มหน่วย (สร้อยเพชร ลิสนิ, 2557 
อา้งถึง วีระศกัด์ิ เครือเทพ, 2548) 
 ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี คือ การท่ีรัฐจดัเก็บภาษีไดอ้ย่างทัว่ถึงและเต็มเม็ดเต็มหน่วย ซ่ึงวิธีท่ีใช้วดั
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีท่ีนิยมใช้มี 3 วิธี คือ วดัจากค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บภาษี วดัจากค่าใชจ่้ายในการ
ปฏิบติัตามกฎหมายของผูเ้สียภาษี และวดัจากภาษีท่ีจดัเกบ็ไดจ้ริงเทียบกบัประมาณการ ประสิทธิภาพในการจดัเก็บ
ภาษียงัข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั ไดแ้ก่ ผูเ้สียภาษี เจา้หนา้ท่ีจดัเกบ็ภาษี กฎหมายภาษี ลกัษณะภาษี และการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยบริหารจดัเกบ็ภาษี (ไตรรัตน ์โภคพลากรณ์, 2549) ทั้งน้ี การจดัเกบ็ภาษีใหไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึงและเตม็เมด็
เต็มหน่วย นอกจากจะข้ึนอยู่กบัระบบการจดัเก็บภาษีท่ีดีและประสิทธิภาพของเจา้หน้าท่ีผูจ้ ัดเก็บแลว้ ยงัตอ้ง
ค านึงถึงความร่วมมือของผูเ้สียภาษีดว้ย (วารัชนี หลงสกลุ, 2550)  
 ความร่วมมือในการเสียภาษีของประชาชนอาจพิจารณาไดจ้ากความเต็มใจจ่ายภาษี (Willingness to pay taxes)  
การท่ีประชาชนจะมีความเต็มใจจ่ายภาษีหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบัการเลง็เห็นความส าคญัในการเสียภาษีของผูเ้สียภาษี
ดว้ย รวมทั้ง การบริหารงานและการใชเ้งินภาษีของภาครัฐ ความเป็นธรรม และบทลงโทษของกฎหมาย (วิไลพร ผา
ดงยาง, 2556 อา้งถึง เกริกเกียรติ พิพฒัน์เสรีธรรม, 2543) นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ ความเต็มใจจ่ายภาษียงัข้ึนอยู่กบั
หลายปัจจยั ไดแ้ก่ จ านวนภาษีตอ้งไม่เป็นภาระหรือไม่กระทบต่อความสามารถในทางเศรษฐกิจของผูเ้สียภาษีอย่าง
มีนยัส าคญั ความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษี  บทลงโทษ การใชเ้งินภาษีของรัฐ และการบริการท่ีดีของหน่วยงาน
ภาษี (Sardjono, 2013 อา้งถึง Tatianl and Priyo, 2009)  
  ทั้งน้ี ปัญหาท่ีพบในการจดัเกบ็ภาษีพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์อาจจ าแนกได ้ดงัน้ี ปัญหาดา้นภาษีเงินได ้ไดแ้ก่ การ
ไม่แจง้ช าระภาษี และการจดัเก็บภาษีซ ้ าซอ้น ฯลฯ ปัญหาดา้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ไดแ้ก่ ความยากล าบากในการก าหนด
สถานท่ีใหบ้ริการ การจ าแนกระหว่างสินคา้และบริการ รวมถึงการใหค้วามร่วมมือของผูจ้ดัเก็บภาษี (สมเกียรติ ตั้ง
กิจวานิชย,์ 2543) นอกจากน้ี การไม่สามารถจดัเก็บภาษีไดจ้ากผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอกประเทศ  การหลีกเล่ียงภาษี 
(Jones and Basu, 2002)  และการไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูข้ายในการจดัเก็บและน าส่งภาษีแก่ภาครัฐ ยกเวน้ใน
กรณีท่ีผูข้ายไดล้งทะเบียนแสดงตนไวก่้อนแลว้ (Li, 2003) ซ่ึงการท่ีผูเ้สียภาษีจะปฏิบติัตามกฎหมายภาษีหรือไม่นั้น 
ข้ึนอยู่กบัโอกาสในการถูกตรวจสอบภาษี และการเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาล (Engida and Baisa, 2014) 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Ahmed and Kedir (2015) ท่ีพบว่าการถูกตรวจสอบภาษีมีความสัมพนัธ์กับการ
ปฏิบติัตามกฎหมายภาษี ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ Zeng (2014) พบว่าการตรวจสอบและการลงโทษของ
หน่วยงานภาษี ไม่ใช่ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการรายงานภาษีของประชาชน  
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามท่ีได้
กล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้ ามาพฒันาเป็นกรอบแนวคิดส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี โดยก าหนดใหต้วัแปรอิสระ
ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นผูจ้ดัเกบ็ภาษี และปัจจยัดา้นผูเ้สียภาษี และตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการ
จดัเกบ็ภาษี และความเตม็ใจท่ีจะจ่ายภาษี  
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3. วธิีกำรศึกษำ 
 

ในงานวิจยัน้ี แบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี  
ก. ผู้จัดเก็บภำษี หมายถึง เจา้หนา้ท่ีกรมสรรพากร มีจ านวนทั้งส้ิน 19,950 คน (กรมสรรพากร, 2559) ในการ

ค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างส าหรับผูจ้ดัเก็บภาษี ผูวิ้จยัอา้งอิงจากสูตรการก าหนดขนาดตวัอย่างของ Taro Yamane 
ก าหนดใหค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 จากผลการค านวณไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งไม่ต ่ากวา่ 398 ตวัอยา่ง การสุ่ม
ตัวอย่างใช้แบบกลุ่มโควต้า (Quota Sampling) แบ่งตามสรรพากรภาคทั้ ง 12 ภาคทั่วประเทศ และสรรพากร
ส่วนกลาง ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน 2560 และเกบ็ขอ้มูลไดท้ั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง 

ข. ผู้ เสียภำษี E-Commerce แบบ B2C  หมายถึง ผูป้ระกอบการร้านคา้ออนไลน์ท่ีขายสินคา้/บริการบนเวป็
ไซต์ แต่เน่ืองจากไม่ทราบขนาดตวัอย่างท่ีแน่นอน จึงอา้งอิงสูตรการค านวณขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran 
(1953) ก าหนดใหค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 จากผลการค านวณไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งไม่ต ่ากวา่ 384 ตวัอยา่ง 
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ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถจดัเก็บไดท้ั้งส้ิน 394 ตวัอย่าง การสุ่มตวัอย่างเป็นแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
เก็บตวัอย่างจากผูม้าเขา้ร่วมอบรมกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ในช่วงเดือนมีนาคม 2560 ซ่ึงผูม้า
อบรมเป็นผูป้ระกอบการ E-Commerce จากทัว่ประเทศ  และไม่เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีซ ้ ากนั โดยผูวิ้จยัไดก้ าหนด
เง่ือนไข คือ ไม่แจกแบบสอบถามแก่ผูท่ี้เคยมาอบรมหลกัสูตรอ่ืนในช่วงเดือนมีนาคม เพ่ือให้ไดข้อ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไม่ซ ้ ากนั 

 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามและการสมัภาษณ์ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า(Rating Scale) ท่ีมีการใหค้ะแนนแบบเดียวกนัทุกขอ้ และแบบสัมภาษณ์เป็นแบบปลายเปิด และสถิติท่ี
ใชเ้ป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง โดยมีค่าสถิติท่ี
ใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Diviation) และใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยและสหสัมพนัธ์ (Regression and Correlation 
Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย  และใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ในการ
อธิบายผลของตวัแปรอิสระมากกวา่หน่ึงตวัแปรท่ีมีต่อตวัแปรตาม  
 

     สมมตฐิำนงำนวจิยั 
      H1  นโยบายการจดัเกบ็ภาษี ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี E-Commerce แบบ B2C  
      H2  วิธีการจดัเกบ็ภาษี ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ภาษี E-Commerce แบบ B2C  
      H3  เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ภาษี E-Commerce แบบ B2C  
      H4  ความรู้ความช านาญ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ภาษี E-Commerce แบบ B2C  
      H5  ความเพียงพอของบุคลากร ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ภาษี E-Commerce แบบ B2C  
      H6  การใหค้ าปรึกษาหรือใหค้วามรู้แก่ประชาชน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ภาษี E-Commerce  
           แบบ B2C  
      H7  การประชาสมัพนัธ์ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ภาษี E-Commerce แบบ B2C  
     H8  ความยติุธรรมของภาษี ส่งผลกระทบต่อความเตม็ใจท่ีจะจ่ายภาษีของผูเ้สียภาษี E-Commerce 
     H9  ความรู้เก่ียวกบัภาษี E-Commerce ส่งผลกระทบต่อความเตม็ใจท่ีจะจ่ายภาษีของผูเ้สียภาษี E-Commerce 
     H10  การตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการภาษี ส่งผลกระทบต่อความเตม็ใจท่ีจะจ่ายภาษีของผูเ้สียภาษี E-Commerce 
     H11  โอกาสในการถูกตรวจสอบ  ส่งผลกระทบต่อความเต็มใจท่ีจะจ่ายภาษีของผูเ้สียภาษี E-Commerce  
     H12  บทก าหนดโทษ ส่งผลกระทบต่อความเต็มใจท่ีจะจ่ายภาษีของผูเ้สียภาษี E-Commerce 
     H13  การบริหารเงินภาษีของภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อความเตม็ใจท่ีจะจ่ายภาษีของผูเ้สียภาษี E-Commerce 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     4.1 ด้านผู้จดัเกบ็ภาษ ี
       ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (คิดเป็น
ร้อยละ 68.30)  มีอาย ุ31-40 ปีข้ึนไป (คิดเป็นร้อยละ 36.30) จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี (คิดเป็นร้อยละ 77.80)  
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มีระดบัเงินเดือนอยู่ในช่วง 20,000 – 30,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 40)  และมีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 11 ปี   
ข้ึนไป (คิดเป็นร้อยละ 63.30)  
 
ตารางที่ 1  แสดงขอ้มูลปัจจยัดา้นผูจ้ดัเกบ็ภาษี E-Commerce แบบ B2C 
 

ปัจจัยด้านผู้จัดเกบ็ภาษ ี �̅� S.D. สรุประดบัความเห็นด้วย 

ปัจจยัดา้นนโยบายการจดัเกบ็ภาษี 
ปัจจยัดา้นวิธีการจดัเก็บภาษี 
ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปัจจยัดา้นความรู้ความช านาญ 
ปัจจยัดา้นความเพียงพอของบุคลากร 
ปัจจยัดา้นการใหค้ าปรึกษาหรือความรู้แก่ประชาชน 
ปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์ 

3.65 
3.46 
3.69 
3.36 
3.10 
3.54 
3.47 

0.76 
0.64 
0.66 
0.68 
0.88 
0.71 
0.83 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 

รวม 3.47 0.19 ปานกลาง 
      
     ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยท่ีส่งผลกระทบประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี E-Commerce แบบ B2C  
ในภาพรวมพบวา่ผูจ้ดัเกบ็ภาษีท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เห็นดว้ยกบัปัจจยัดา้นผูจ้ดัเกบ็ภาษีอยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅�= 3.47, S.D. 
= 0.19) เ ม่ื อพิจารณาแยกเป็นรายปัจจัย  พบว่ าปัจจัยด้านนโยบายการจัดเก็บภาษี  (�̅�= 3.65, S.D = 0.76)  
ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (�̅�= 3.69, S.D. = 0.66) และปัจจยัดา้นการให้ค าปรึกษาหรือความรู้แก่ประชาชน (�̅�= 
3.54, S.D. = 0.71) ผูจ้ดัเกบ็ภาษีท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก และปัจจยัท่ีเหลือเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
ตารางที่ 2  แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี E-Commerce  
แบบ B2C ในประเทศไทย  
 

ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย       t Sig. 
ปัจจยัดา้นนโยบายการจดัเกบ็ภาษี (𝑋1) 
ปัจจยัดา้นวิธีการจดัเก็บภาษี (𝑋2) 
ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (𝑋3) 
ปัจจยัดา้นความรู้ความช านาญ (𝑋4) 
ปัจจยัดา้นความเพียงพอของบุคลากร (𝑋5) 
ปัจจยัดา้นการใหค้ าปรึกษาหรือความรู้แก่ประชาชน (𝑋6) 
ปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์ (𝑋7) 
ค่าคงท่ี 

0.434 
0.166 
-0.143 
0.115 
-0.066 
  0.104 
  0.272 
  0.267 

7.781 
2.195 
-2.436 
1.646 
-1.165 
1.483 
4.965 
1.508 

0.000* 
0.029* 
0.015* 
0.101 
0.245 
0.139 
0.000* 
0.132 

R = 0.747 R2= 0.558 F = 70.791 Sig. = 0.000* = P<0.05 
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     จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย  ตามสมการมีตัวแปรอิสระทั้ งหมด 4 ตัว ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี E-Commerce แบบ B2C (𝑌) คือ ปัจจยัดา้นนโยบายการจดัเก็บภาษี (𝑋1)  ปัจจยัดา้น
วิธีการจดัเก็บภาษี (𝑋2) และปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ (𝑋7) ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี 
E-Commerce แบบ B2C (𝑌)ในทิศทางเดียวกนั ขณะท่ีปัจจยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (𝑋3)  ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี E-Commerce แบบ B2C (𝑌) ในทิศทางตรงกนัขา้ม มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.747 สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 55.80 และตวัแปรอิสระท่ีเหลือ 3 ตวั คือ ปัจจยั
ดา้นความรู้ความช านาญ ปัจจยัดา้นความเพียงพอของบุคลากร  และปัจจยัดา้นการให้ค าปรึกษาหรือความรู้แก่
ประชาชน ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี E-Commerce แบบ B2C (𝑌) สามารถแทนค่าใน
สมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี 
 

�̂�= 0.267  + 0.434𝑋1+ 0.166𝑋2 - 0.143𝑋3 + 0.115𝑋4- 0.066𝑋5+ 0.104𝑋6+ 0.272𝑋7 
(0.132)   (0.000*)   (0.029*)    (0.015*)    (0.101)    (0.245)   (0.139)   (0.000*) 

 
     4.2  ด้านผู้มหีน้าที่เสียภาษ ีE-Commerce     
     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (คิดเป็นร้อยละ 59.10)  มีอายุ 41 ปีข้ึน
ไป (คิดเป็นร้อยละ 51.80) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ (คิดเป็นร้อยละ 48.20)  รองลงมาเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน (คิดเป็นร้อยละ 38.60) มียอดขายต่อเดือน 50,000 บาทข้ึนไป (คิดเป็นร้อยละ 30.70) โดยส่วนใหญ่
ประกอบธุรกิจ E-Commerce มาไม่เกิน 1 ปี (คิดเป็นร้อยละ 55.10) และไม่เคยเสียภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบั E-Commerce 
(คิดเป็นร้อยละ 70.80) โดยมีหลายช่องทางการเปิดร้านคา้ออนไลน์ ไดแ้ก่ Facebook, website และ Line  (คิดเป็น
ร้อยละ 47) ซ่ึงช่องทางการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัภาษี ผูเ้สียภาษีจะใชเ้วปไซตข์องกรมสรรพากรเป็นหลกั (คิดเป็น
ร้อยละ 41.60) 
 
ตารางที่ 3  แสดงขอ้มูลปัจจยัดา้นผูเ้สียภาษี E-Commerce แบบ B2C 
 

ปัจจัยด้านผู้เสียภาษ ี �̅� S.D. สรุประดบัความเห็นด้วย 

ปัจจยัดา้นความเป็นธรรมของภาษี 
ปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบัภาษี E-commerce 
ปัจจยัดา้นการตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการเสียภาษี 
ปัจจยัดา้นโอกาสในการถูกตรวจสอบ 
ปัจจยัดา้นบทก าหนดโทษ 
ปัจจยัดา้นการบริหารเงินภาษีของภาครัฐ 

2.88 
2.56 
4.16 
3.49 
3.72 
3.42 

0.82 
0.95 
0.76 
0.58 
0.84 
1.17 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 
รวม 3.37 0.57 ปานกลาง 

 
     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นผูเ้สียภาษี E-Commerce แบบ B2C ในภาพรวมพบว่าผูเ้สียภาษี E-Commerce  
ท่ีเป็น กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยกบัปัจจยัดา้นผูเ้สียภาษีอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�= 3.37, S.D. = 0.57)  เม่ือพิจารณาแยก
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เป็นรายปัจจัย พบว่าปัจจัยด้านการตระหนักถึงหน้าท่ีในการเสียภาษี (�̅�= 4.16, S.D. = 0.76)  และปัจจัยด้าน 
บทก าหนดโทษ (�̅�= 3.72, S.D. = 0.84) ผูเ้สียภาษี E-Commerce ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมาก และปัจจยั
ท่ีเหลือกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 
 
ตารางที่ 4  แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความเต็มใจท่ีจะจ่ายภาษีของผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี  
E-Commerce แบบ B2C 
 

ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย       t Sig. 

ปัจจยัดา้นความเป็นธรรมของภาษี (𝑋1) 
ปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบัภาษี E-commerce (𝑋2) 
ปัจจยัดา้นการตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการเสียภาษี (𝑋3) 
ปัจจยัดา้นโอกาสในการถูกตรวจสอบ (𝑋4) 
ปัจจยัดา้นบทก าหนดโทษ (𝑋5) 
ปัจจยัดา้นการบริหารเงินภาษีของภาครัฐ (𝑋6) 
ค่าคงท่ี 

0.027 
0.102 
0.854 
0.020 
-0.099 
-0.024 
0.616 

0.654 
2.880 
14.247 
0.299 
-2.105 
-0.845 
2.841 

0.514 
0.004* 
0.000* 
0.765 
0.036* 
0.399 
0.005 

R = 0.718 R2= 0.515 F = 68.445 Sig. = 0.000* = P<0.05 
 
     จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวัแปรอิสระทั้ งหมด 3 ตวั คือ ปัจจยัดา้นความรู้
เก่ียวกบัภาษี E-commerce (𝑋2) ปัจจยัดา้นการตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการเสียภาษี (𝑋3) ส่งผลกระทบต่อความเต็ม
ใจท่ีจะจ่ายภาษี E-Commerce (𝑌)ในทิศทางเดียวกนั และปัจจยัดา้นบทก าหนดโทษ (𝑋5) ส่งผลกระทบต่อความ
เต็มใจท่ีจะจ่ายภาษี E-Commerce (𝑌) ในทิศทางตรงกนัขา้มโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 
0.718 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 51.5 ส่วนตวัแปรอิสระ 3 ตวั คือ ปัจจยัดา้นความเป็นธรรมของ
ภาษี ปัจจยัดา้นโอกาสในการถูกตรวจสอบ และปัจจยัดา้นการบริหารเงินภาษีของภาครัฐ ไม่ส่งผลกระทบต่อความ
เตม็ใจท่ีจะจ่ายภาษี E-Commerce (𝑌)   สามารถแทนค่าในสมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี 
 

�̂�=  0.616  + 0.027𝑋1+ 0.102𝑋2 + 0.854𝑋3 + 0.020𝑋4- 0.099𝑋5- 0.024𝑋6 
                                                        (0.005)   (0.514)   (0.004*)  (0.000*)  (0.765)  (0.036*)  (0.399) 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

 งานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี E-Commerce แบบ B2C ในประเทศไทย  
มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี E-Commerce โดยในการศึกษา
แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือดา้นผูจ้ดัเก็บภาษี เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี E-
Commerce แบบ B2C และด้านผูเ้สียภาษี เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความเต็มใจท่ีจะจ่ายภาษี E-
Commerce แบบ B2C  
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     ผลการศึกษาดา้นผูจ้ดัเก็บภาษี พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษี E-Commerce แบบ 
B2C  คือ ปัจจยัดา้นนโยบายการจดัเก็บภาษี ปัจจยัดา้นวิธีการจดัเก็บภาษี ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสร้อยเพชร ลิสนิ (2557) อา้งถึง วีระศกัด์ิ เครือเทพ, 
2548) ระบบบริหารจดัเก็บภาษีอากรท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ควรมีนโยบายและวิธีการจดัเก็บท่ีไม่มีความซบัซอ้น มี
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารระบบภาษี  
    ผลการศึกษาดา้นผูเ้สียภาษี พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความเต็มใจท่ีจะจ่ายภาษี คือ ปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบั
ภาษี E-commerce ปัจจยัดา้นการตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการเสียภาษี และปัจจยัดา้นบทก าหนดโทษ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Setyonugroho, H. and Sardjono, B. (2013) ท่ีกล่าวว่า ความตระหนกัในการจ่ายภาษีและความรู้ความ
เขา้ใจในกฎระเบียบภาษีมีผลกระทบต่อความเต็มใจท่ีจะจ่ายภาษี  และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Tatiana and Priyo 
(2009) ท่ีกล่าวว่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายภาษีไดรั้บอิทธิพลมาจากความรู้เก่ียวกบัภาษี  การรับรู้บทก าหนดโทษ การ
ตระหนกัถึงการจ่ายภาษี การรับรู้ของเจา้หนา้ท่ีภาษี และการรับรู้ในระบบภาษี 
     ทั้งน้ี ผูวิ้จยัไดมี้ขอ้เสนอแนะ คือ ภาครัฐควรสร้างจิตส านึกท่ีดีเก่ียวกบัหนา้ท่ีในการเสียภาษีอย่างถูกตอ้งให้แก่
ประชาชน และควรออกมาตรการต่างๆ เพ่ือจูงใจใหผู้ป้ระกอบการ E-Commerce เขา้สู่ระบบภาษีดว้ยความเต็มใจ เช่น  
สิทธิลดหยอ่นทางภาษี หรือสิทธิพิเศษในการเขา้อบรมฟรีเก่ียวกบัการพฒันาร้านคา้ออนไลน ์เป็นตน้ 
 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยน้ี เพ่ือใช้เป็นแนวทางแก่ภาครัฐและกรมสรรพากรในการก าหนด
แนวนโยบาย รวมทั้งพฒันาการจดัเก็บภาษี E-Commerce แบบ B2C ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และ
สามารถใช้เป็นแนวทางแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการสนับสนุน ส่งเสริม และรณรงค์ให้ผูป้ระกอบการ  
E-Commerce เขา้สู่ระบบภาษีอยา่งถูกตอ้งดว้ยความเต็มใจ ซ่ึงจะน าไปสู่การจดัเกบ็ภาษีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ยัง่ยืน ผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษี  
E-Commerce และใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันางานวิจยัทางวิชาการต่อไป 
     ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวิจยัคร้ังต่อไป 
     1.  ควรศึกษาวิธีจดัเกบ็ภาษี E-Commerceในต่างประเทศ เพ่ือสามารถน ามาปรับใช ้และใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันา วิธีการจดัเก็บภาษี E-Commerce ในประเทศไทยใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
     2.  ควรศึกษาแนวทางในการพฒันาวิธีการจดัเก็บภาษี E-Commerce โดยการน าระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ภาษี E-Commerce ในประเทศไทย 
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ระดบัความจงรักภักดแีละพฤตกิรรมของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าซีพ(ีCP) 
ของอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานครช้ันใน 

LOYALTY LEVELS AND CONSUMER BEHAVIOR ON FROZEN READY 
MEAL, CP BRAND IN BANGKOK (INNER CITY) 

มานะ นามวยั1และกุลเชษฐ์ มงคล21 

Mana Namwai and Kulachet Mongkol 

บทคดัย่อ 
    การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ศึกษา
ระดับความจงรักภักดีของผูบ้ริโภค ศึกษาความแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์กับระดับความ
จงรักภกัดีของผูบ้ริโภค และศึกษาความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือกบัระดบัความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมี
ต่อตราสินค้าซีพี (CP) ของอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 410 คน          
ดว้ยแบบสอบถาม ค่าสถิติท่ีใช ้ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ใชก้ารหาค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 
     จากผลการวิจยัพบวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ, สถานะภาพ และพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคดา้น
ความถ่ี, ค่าใชจ่้าย, สาเหตุการบริโภค, รายการอาหาร, ตราสินคา้, สถานท่ีซ้ือ, ช่องทางการรับข่าวสาร มีผลต่อระดบั
ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ซีพี (CP)  

Abstract 
     This research aims to study demographic characteristics, consumers’ purchasing behavior, levels of consumer 
loyalty, difference between the demographic characteristics and levels of consumer loyalty and difference 
between consumers’ purchasing behavior and levels of consumer loyalty for frozen ready meals of CP brand. 
The sample of the research was composed of 410 people who were randomized to answer given questionnaires. 
Percentage, mean, standard deviation, t-test and One-Way analysis of variance were used as statistical tools. 
   The research found that gender, status, frequency of food behavior consumption, expenses, menu, brand, 
location and channel news have affected to the level on the loyalty CP brand. 
 
 
 
 

                                                           
1นกัศึกษาปริญญาโท วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพฯ 10120 
2ผูช่้วยศาสตราจารยวิ์ทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพฯ 10120 
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1. บทน า 
     กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงซ่ึงมีความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ มีการเจริญเติบโตมาก          
ดา้นเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว ท าให้ธุรกิจต่างๆนั้นจะตอ้งมีการต่ืนตวัมากข้ึน เกิดการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีสูง      
ท าให้ธุรกิจเองต้องเพ่ิมประสิทธิภาพจึงส่งผลต่อคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้เกิดความเป็น        
สังคมเมืองท่ีสูงมาก ท่ีจะตอ้งแข่งขนักบัเวลาท าให้เวลาส่วนตวัน้อยลง เวลาพกัผ่อนน้อยลง เวลาท างานมากข้ึน 
พร้อมดว้ยปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาทางด้านการจราจรซ่ึงเป็นปัญหาหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร ขณะท่ี
เดินทางจากบา้นไปท่ีท างาน หรือจากท่ีท างานกลบับา้น ท าให ้อาหารพร้อมรับประทานแช่แขง็ เขา้มามีบทบาทมาก
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว สามารถหารับประทานได้ง่ายตามร้านสะดวกซ้ือ หรือ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ทั่วไป              
และสามารถเขา้อุ่นในไมโครเวฟ 3 นาทีก็สามารถรับประทานไดเ้ลย ดว้ยความสะดวกของบรรจุภณัฑ์สามารถ
น าไปรับประทานไดทุ้กท่ี และความสะอาด มีคุณภาพ ปลอดภยั พร้อมไดคุ้ณค่าทางโภชนาการ และประชาชนส่วน
ใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีประชาการรวมมากกว่า 5.6 ลา้นคน และมีประชากรแฝงจ านวนกว่า 2.3 ลา้น
คน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ: 2558) จากการส ารวจของทาง เอแบค โพลล ์เร่ืองพฤติกรรมการรับประทานอาหารแช่
แข็งของคนกรุง 2554 สามารถบอกไดว้่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งในเมือง
กรุงเทพมหานครนั้นมีจ านวนมาก เพราะเป็นชุมชนเมือง  
     พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนในสังคมเมืองมีความเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ด้วยวิถีชีวิตอนัเร่งรีบ           
ท่ีจะตอ้งแข่งกบัเวลาตามสภาวะของเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงในปัจจุบนั อาหารถือเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ี ซ่ึงธุรกิจ
อาหารนั้ นได้ปรับรูปแบบการผลิต เพ่ืออ านวยความสะดวกและมีคุณสมบัติให้สอดคล้องต่อความต้องการ             
ของผูบ้ริโภคในสังคมเมืองหรือวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบมากข้ึน โดยเฉพาะบทบาทของอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง     
ซ่ึงเขา้มามีบทบาทมากในชีวิตประจ าวนัของคนเราถือเป็นทางเลือกท่ีไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดีของผูบ้ริโภคใน
ปัจจุบนั และเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว เพราะสามารถตอบสนองความตอ้งการของคนเมืองยุคใหม่ ท่ีไม่ถนดัท าอาหาร   
ไม่มีเวลาท าอาหาร เบ่ือการออกไปรับประทานอาหารนอกบา้น ร้านอาหารใกลบ้า้นมีอาหารหรือรายการอาหารตาม
สั่งไม่มากนกั ในขณะท่ีอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็งช่วยลดเวลาในการท าอาหาร ไม่ตอ้งท าความสะอาดครัว 
หรือภาชนะใหยุ้ง่ยาก อีกทั้งมีรายการอาหารหลากหลายใหเ้ลือกรับประทาน 
     ตลาดอาหารแช่แขง็ในประเทศไทยขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองเฉล่ียร้อยละ 9.8 ต่อปี โดยปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่า 15,700 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2554 ท่ี 10,800 ลา้นบาท ตลาดแช่แข็งในประเทศไทยมีผูน้ าตลาดไม่มากนกัซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหาร จึงได้รับการยอมรับเร่ืองคุณภาพและมาตรฐานจาก
ผูบ้ริโภคชาวไทย โดย บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) ครองส่วนแบ่งร้อยละ 34.3 ของมูลค่าตลาด
อาหาร     แช่แขง็ และเป็นผูน้ าตลาดในผลิตภณัฑอ์าหารพร้อมรับประทานแช่แขง็และเน้ือไก่แปรรูป ซ่ึงไดเ้ปรียบคู่
แข่งขนัรายอ่ืนเพราะมีช่องทางการกระจายสินคา้ ไดแ้ก่ เซเว่นอีเลฟเว่น  และ ซีพีเฟรชมาร์ท รองลงไป คือ บริษทั           
เอสแอนด์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) ครองส่วนแบ่งร้อยละ 15.6 มีความไดเ้ปรียบจากความภกัดีของผูบ้ริโภค     
ต่อตราสินคา้ S&P ซ่ึงมีช่ือเสียงมาอย่างยาวนานและไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคดา้นรสชาติ บริษทั สุรพลฟูดส์ 
จ ากดั (มหาชน) ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 14.2 ส่วนใหญ่เป็นอาหารว่างอยา่งต่ิมซ า ขนมจีบ ซาลาเปา และ บริษทั 
พรานทะเลมาร์เก็ตต้ิง จ ากดั ครองส่วนแบ่งร้อยละ 12.8 มีช่ือเสียงดา้นอาหารทะเลแช่แข็ง ท่ีเหลือร้อยละ 23.1 มี
หลายราย เช่น บริษทั ไทยอกริ ฟู๊ ดส์ จ ากดั (มหาชน) จ าหน่ายอาหารว่างและขนมไทยแช่แข็งอยา่งปอเป๊ียะ ซาโมซ่า 
เก๊ียวซ่ากุง้ บวัลอย งาด า บริษทั อลัเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั จ าหน่ายพิซซ่าและแซนวิชแช่แข็ง บริษทั ลคัก้ี         
ยเูน่ียนฟู๊ ดส์ จ ากดั จ าหน่ายอาหารทะเลแปรรูปแช่แขง็จากเน้ือปลาบดหรือซูริมิ เป็นตน้ (สถาบนัอาหาร: 2559) 
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     อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็งเป็นหน่ึงในตลาดอาหารแช่แข็ง เป็นผลิตภณัฑท่ี์เหมาะกบั วิถีชีวิตคนเมืองเป็น
อย่างดี ดว้ยความสะดวกรวดเร็ว เพียงน าไปอุ่นร้อนก็สามารถรับประทานไดท้นัที อีกทั้งปัจจุบนัราคาไม่แตกต่าง
จากอาหารจานเดียวมากนกั ประกอบกบัหาซ้ือไดง่้ายตามร้านสะดวกซ้ือ ซ่ึงกระจายอยูท่ัว่ไปตามแหล่งชุมชนต่างๆ 
ขณะท่ีผูป้ระกอบการเองก็มุ่งมัน่เนน้การพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค เช่น อาหารท่ีดีต่อ
สุขภาพส าหรับผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจสุขภาพ หรืออาหารเจในเทศกาลกินเจ เป็นตน้ รวมถึงการพฒันารายการอาหาร
ใหม่ๆใหมี้รสชาติใกลเ้คียงกบัอาหารปรุงใหม่ พฒันาบรรจุภณัฑใ์หท้นัสมยั เปิดปิดง่าย สะดวกสบาย เป็นตน้ ปัจจยั
ต่างๆเหล่าน้ีส่งผลให้อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็งครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด คือร้อยละ 33.3 ของมูลค่าตลาด
อาหารแช่แข็งทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 5,230 ลา้นบาท ขยายตวัเฉล่ีย ร้อยละ 12.6 ต่อปี (สถาบันอาหาร: 2559) จาก
มูลค่าการเติบโตท่ีต่อเน่ืองตลอด 6 ปี ท าใหบ้ริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารใหค้วามสนใจในตลาดอาหารแช่แข็ง
พร้อมรับประทานเพ่ิมข้ึน (ดงัแสดงในตารางท่ี 1) 
 
ตารางที่ 1 แสดงมูลค่าตลาดอาหารพร้อมรับทานแช่แขง็ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2553– 2558 

ปี 2553 2554 2555 2556 2557 2558 อตัราขยายตวั(ร้อยละ) 

มูลค่า(ลา้นบาท) 2623.1 3016.6 3454.0 3972.1 4534.7 5230.0 12.6 

ท่ีมา: Euromonitor International, April 2016 Ready Meals IN THAILAND 
 
     จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่มูลค่าตลาดอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็งในประเทศไทยมีอตัราการขยายตวั
เฉล่ียถึงร้อยละ 12.6 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคนิยมรับประทานอาหารพร้อมรับประทานแช่แขง็เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
ความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคจึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อส่วนครองตลาดของอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง ดงันั้น
ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงระดบัความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ซีพี (CP) ของอาหารพร้อม
รับประทานแช่แข็ง ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน ถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภค เพ่ือท่ีจะ
เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดใหเ้พ่ิมสูงข้ึนและเป็นการรักษาฐานผูบ้ริโภคอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็งใหมี้ความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ซีพี และยงัเป็นประโยชน์ต่อการวางแนวทางของแผนดา้นการตลาด ปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ ์
บรรจุภณัฑ์ ให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้มากยิ่งข้ึน เพ่ือธุรกิจการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน      
แช่แขง็และผูท่ี้สนใจทัว่ไป 
 
1.2 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
     1. ทราบถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อระดบัความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ซีพี  
     2. ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีผลต่อระดบัความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ซีพี 
     3. ทราบถึงระดบัความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ซีพี  
     4. ทราบถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ซีพี  
     5. ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ซีพี  
     6. ผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทานแช่แข็ง สามารถน าผลการศึกษาวิจยัไปปรับปรุง พฒันา แกไ้ข และ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคให้มีความชัดเจนและทนัต่อสถานการณ์
ปัจจุบนัและพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑเ์พ่ือใหส้อดคลอ้งต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ 
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1.3 กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
 
                 ตวัแปรอสิระ                       ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
                                                                  
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในระดับความจงรักภักดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินค้าซีพี (CP) ของอาหารพร้อม
รับประทานแช่แขง็ ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในประกอบดว้ย แนวคิดทฤษฎีทางประชากรศาสตร์ แนวคิดทฤษฎี
พฤติกรรมผูบ้ริโภค และแนวคิดทฤษฎีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้  

2.1 แนวคิดทฤษฎทีางประชากรศาสตร์ 
     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาด
ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญัและสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อ
การวดัตวัแปรอ่ืน 
 
 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้

ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 
- ตน้ทุนในการเปล่ียนตราสินคา้

(Switching Cost)  
- ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
- ความชอบ (Liking of the Brands) 
- ความผกูพนั (Commitment) 

 

พฤตกิรรมการซ้ือของผู้บริโภค 
- ความถ่ีในการซ้ือ 
- ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 
- เหตุผลส าคญัในการซ้ือ 
- ประเภทของอาหารพร้อม

รับประทานแช่แขง็ท่ีเลือก
ซ้ือ 

- ตราสินคา้ท่ีซ้ือ 
- สถานท่ีซ้ือ 
- ช่องทางในการรับข่าวสาร 
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2.2 แนวคิดทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 
     Kotler, P & Amstrong, G (1990) คอตเลอร์ไดอ้ธิบายถึงการเกิดพฤติกรรมของผูบ้ริโภคโดยอาศยั S-R Theory 
ในรูปแบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค (A model of consumer behavior) โดยแสดงไวใ้นภาพท่ี 2 ซ่ึงแบบจ าลอง
พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะแสดงใหเ้ห็นถึงเหตุจูงใจท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ซ่ึงความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ 
(Buyer's characteristic) ข้ึนอยูก่บัปัจจยั 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
     1. ส่ิงกระตุน้ภายนอก (Stimulus = S) 
     2. ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer's Characteristics) 
     3. ขั้นตอนในการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer's decision process) 
 
2.3 แนวคิดทฤษฎคีวามจงรักภ้กดีต่อตราสินค้า 
     Aaker (1991) (อา้งถึงใน ณัฐธิดา โพธ์ิประเสริฐ, 2556) ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความยึด
มัน่ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นองค์ประกอบของคุณค่าของตราสินคา้ (Brand Equity)      
ท่ีส าคญัท่ีสุดของคุณค่าตราสินคา้ เพราะหากผูบ้ริโภคไม่เห็นความแตกต่างของสินคา้แต่ละตราก็จะเป็นเหตุผลให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือตราสินคา้อ่ืน แต่ถา้ผูบ้ริโภคมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบัสูงผูบ้ริโภคมีการซ้ือ
สินคา้อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งยงัเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเกิด การซ้ือซ ้ า ผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณ์การ
ต่อการใชสิ้นคา้ก็จะสามารถลดตน้ทุนทางการตลาดให้กบัตราสินคา้นั้น กิจการมีอ านาจในการต่อรองกบัร้านคา้
และยงัช่วยปกป้องตราสินคา้ต่อการคุกคาม จากคู่แข่ง อนัจะเป็นส่ิงสะทอ้นให้เห็นถึงศกัยภาพทางการตลาดของ        
ตราสินคา้นั้น 
 

3. วธิีการศึกษา 
     ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือดว้ยการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity Test) โดย
การทบทวนวรรณกรรม ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ การวดัแนวคิดจากผูต้อบแบบสอบถาม และ มีการทดสอบความเช่ือมัน่ 
(Reliability Test) โดยน าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด มาหาค่า Cronbach’s Alpha Coefficient โดยใช้โปรแกรม 
SPSS ไดค่้า Alpha = 0.768 ซ่ึงเป็นค่าท่ีเช่ือถือได ้
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็งซีพี(CP) ใน
เขตกรุงเทพมหานครชั้นใน ซ่ึงมีจ านวนประชากรเป็นจ านวนมากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัจึงใช้
การก าหนดขนาดตัวอย่าง ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยใช่สูตรการค านวณหาขนาดตัวอย่างของ 
(W.G.Cochran, 1953) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเท่ากบั 400 ตวัอย่าง โดยท าการเก็บขอ้มูลทั้งส้ิน 410 ตวัอย่าง 
เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดของขอ้มูล 

     n = 
1

3.84(𝑑)2

𝑆2

                                       (1) 

 
     สมการท่ี (1) แสดงการค านวณขนาดตวัอยา่ง 
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     จากนั้นผูว้ิจยัจึงท าการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Sample random sampling) โดยวิธีการจบัฉลากเพ่ือสุ่มเลือกเขตการ
ปกครองในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในจ านวน 5 เขต ประกอบไปดว้ย เขตปทุมวนั เขตสาธร เขตพญาไท เขตห้วย
ขวาง และเขตธนบุรี จากนั้นท าการแบ่งเขตตัวอย่างทั้ ง 5 เขต ออกเป็นจ านวนเขตละ 82 คนเท่าๆกนั (รวมเป็น
จ านวน 410 คน) และใชก้ารเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
     การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ส่วนดงัต่อไปน้ี 
     ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ยเพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ, 
รายได ้
     ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นพฤติกรรมการซ้ืออาหารพร้อมรับประทานแช่แขง็ 
     ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัดา้นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 
     ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ ค่าความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Average) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายใน
ส่วนของขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค และ ระดบัความจงรักภกัดี สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Analysis) ไดแ้ก่ Independent t-test เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างตวัแปรท่ี 1 และตวัแปรท่ี 2 
และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างตวัแปร
มากกวา่ 2 กลุ่ม 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อระดบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ซีพี (CP) ของอาหารพร้อมรับประทาน
แช่แขง็ ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน  
     ผลการวิจยัพบว่า เพศ และ สถานะภาพ มีผลต่อระดบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ซีพี (CP) ของอาหารพร้อม
รับประทานแช่แข็ง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็งท่ีมีอยู่ในทอ้งตลาดเกือบทุกยี่ห้อต่างมี
จุดเด่นแตกต่างกนัไป รายการส่งเสริมการขายต่างๆก็แตกต่างกนัไป ผูบ้ริโภคแต่ละคนก็อาจจะซ้ืออาหารพร้อม
รับประทานแช่แข็งต่างกนัไปตาม เพศ และ สถานภาพ ของผูบ้ริโภคแต่ละคน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแบบพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคของ คอตเลอร์ (Kotler:2000:161-168) ท่ีได้อธิบายพฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยใช้แบบจ าลองพฤติกรรม 
จุดเร่ิมต้นของตัวแบบน้ีอยู่ท่ีส่ิงกระตุ้น (Stimulus) ท าให้เกิดความต้องการก่อน แลว้ท าให้เกิดการตอบสนอง 
(Response) อาจเรียกตวัแบบน้ีไดว้า่เป็น S-R Theory โดยทฤษฎีน้ีประกอบดว้ย ส่ิงกระตุน้ต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนเองจาก
ภายในร่างกายหรืออาจเกิดจากส่ิงกระตุน้ภายนอก ซ่ึงส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด 
เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการตลาดสามารถควบคุมและจดัใหมี้ข้ึนได ้ไดแ้ก่ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ ์ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา 
ส่ิงกระตุน้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นตน้ 
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     พฤติกรรมการบริโภคท่ีมีผลต่อระดบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ซีพี (CP) ของอาหารพร้อมรับประทาน แช่
แขง็ ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน 
     ผลการวิจบัพบว่า ความถ่ี ค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ัง เหตุผลในการซ้ือ รายการอาหาร ตราสินคา้ สถานท่ีซ้ือ และ
ช่องทางในการรับข่าวสาร มีผลต่อระดบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ซีพี (CP) ของอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง 
โดยพฤติกรรมต่างๆของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าซีพี (CP) เพราะเป็นแบรนด์ท่ีมี
ภาพลกัษณ์ดี เป็นผลิตภณัฑท่ี์สะอาดปลอดภยั แต่ผูบ้ริโภคยงัมีความผูกพนักบัตราสินคา้ซีพีนอ้ย ในดา้นหากไม่มี
ผลิตภณัฑ์อาหารซีพี (CP) ผูบ้ริโภคพร้อมท่ีจะไปบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารจากตราสินคา้อ่ืน เน่ืองจากอาหารเป็น
หน่ึงในปัจจยัส่ี ดงันั้นหากผลิตภณัฑอ์าหารซีพี (CP) ไม่มีขายผูบ้ริโภคจึงจ าเป็นตอ้งไปบริโภคตราสินคา้อ่ืนแทน 
และผูบ้ริโภคยงัให้ความส าคัญ ในเร่ืองความสะดวกรวดเร็ว และการหาซ้ือท่ีง่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุ
รัตน์ ณ เชียงใหม่ (2542) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวด
พลาสติกใส          ของผูบ้ริโภคในเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีส าคญัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดเรียงตามล าดบัไดคื้อ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา
และดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในเร่ืองความสะดวกในการ
หาซ้ือ ร้านคา้ส่งสินคา้ไดเ้ร็ว มีสินคา้ใหเ้ลือกมากและร้านคา้มีช่ือเสียงน่าเช่ือถือ 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
5.1 วเิคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 

     ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.4 มีอายุระหวา่ง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
39.8 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 68.7 การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.9 ประกอบ
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 64.1 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.4 
 
5.2 วเิคราะห์พฤติกรรมการบริโภค 
     ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่บริโภคอาหารพร้อมรับประทานแช่แขง็โดยเฉล่ียต่อเดือน 1 – 5 คร้ัง คิด
เป็นร้อยละ 72.3 โดยมีค่าใชจ่้ายในการบริโภคเฉล่ียต่อ 1 คร้ังอยู่ท่ีต  ่ากว่า 100 บาท  คิดเป็นร้อยละ 47.1 สาเหตุท่ี
เลือกบริโภคส่วนใหญ่เลือกเพราะมีความสะดวกรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 69.5 รายการอาหารท่ีนิยมบริโภคส่วนใหญ่
นิยมท่ีเสริฟมาพร้อมกบัขา้ว เช่น ขา้วผดักระเพรา คิดเป็นร้อยละ 53.8 ตราสินคา้ท่ีนิยมเลือกซ้ือส่วนใหญ่เลือกซ้ือ
ตราสินคา้ซีพี (CP) คิดเป็นร้อยละ 75.0 สถานท่ีในการเลือกซ้ือเป็นประจ าส่วนใหญ่ซ้ือท่ี 7–Eleven คิดเป็นร้อยละ 
70.5 แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บเก่ียวกบัอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็งส่วนใหญ่ไดรั้บจากโทรทศัน์ คิดเป็น    
ร้อยละ 35.5  
 
5.3 วเิคราะห์ระดับความจงรักภักดี 
     จากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคมีระดบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ซีพี (CP) ของอาหารพร้อมรับประทานแช่
แข็งตราซีพี(CP) ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (x̅ = 3.29) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นความชอบ และ
ดา้นความพึงพอใจ มีระดบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ซีพี (CP) อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.58 และ 3.49 
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ตามล าดบั ส่วนดา้นตน้ทุนในการเปล่ียนตราสินคา้และดา้นความผูกพนัมีระดบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ซีพี 
(CP) อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.99  และ 3.08 ตามล าดบั 
 
5.4 วเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์กบัระดับความจงรักภักดี   
 
ตารางที่ 2 แสดงความแตกต่างระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์กบัระดบัความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภค 

ความจงรักภักดี 
Sig 

เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ 
ตน้ทุนในการเปล่ียนตราสินคา้ 0.19 0.30 0.51 0.90 0.18 0.34 
ความพึงพอใจ  0.03* 0.26 0.01* 0.11 0.09 0.64 
ความชอบ 0.71 0.87 0.02 0.31 0.24 0.27 
ความผกูพนั 0.08 0.58 0.44 0.42 0.32 0.38 

* มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
     จากตารางท่ี 2 พบวา่ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศมีผลต่อระดบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ซีพี (CP) ดา้น
ความชอบ โดยเพศชายมีระดับความจงรักภักดีต่อตราสินค้าซีพี (CP) ด้านความชอบน้อยกว่าเพศหญิง ความ
แตกต่างระหว่างสถานภาพนั้ นมีผลต่อระดับความจงรักภักดีต่อตราสินค้าซีพี (CP) ด้านความพึงพอใจและ
ความชอบ โดย พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพแต่งงาน มีระดบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ซีพี (CP) ดา้นความพึง
พอใจและดา้นความชอบ นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด  ส่วนความแตกต่างระหว่างอายุ ความแตกต่างของ
ระดบัการศึกษา ความแตกต่างของอาชีพ และความแตกต่างของระดบัรายได ้ไม่มีผลต่อระดบัความจงรักภกัดีต่อ
ตราสินคา้ซีพี (CP) 
 
5.5 วเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการบริโภคกบัระดับความจงรักภักดี 
 
ตารางที่ 3  แสดงความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคกบัระดบัความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภค 

ความจงรักภักดี 
 

Sig 

ความถี่ ค่าใช้จ่าย สาเหตุ เมนู 
ตรา
สินค้า 

สถานที่ 

ช่อง
ทางการ
รับ

ข่าวสาร 
ตน้ทุนในการเปล่ียนตราสินคา้ 0.05 0.24 0.06 0.12  0.00*  0.00* 0.99 
ความพึงพอใจ 0.05 0.37 0.04* 0.33  0.00*  0.00*   0.03* 
ความชอบ 0.06 0.04*  0.02* 0.44  0.00*  0.04* 0.58 
ความผกูพนั 0.03* 0.02* 0.10   0.00*  0.00*  0.00* 0.27 
* มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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     จากตารางท่ี  3 พบว่าความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการบริโภคกับระดับความจงรักภักดีของผูบ้ริโภค          
ดา้นความถ่ีในการซ้ือ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ สาเหตุของการบริโภค รายการอาหาร ตราสินคา้ สถานท่ีซ้ือ และช่องทาง
ในการรับข่าวสาร ลว้นมีผลต่อระดบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ซีพี  
     จากผลการวิจยัพบว่า ดา้นความถ่ีในการบริโภคผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ีในการซ้ือนอ้ยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน มีระดบั 
ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ซีพีดา้นความผูกพนั นอ้ยกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ีในการซ้ือมากกว่า 20 คร้ังต่อเดือน 
ดา้นค่าใชจ่้ายในการบริโภคผูบ้ริโภคท่ีมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือนอ้ยกวา่ 100 บาทต่อคร้ัง มีระดบัความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ซีพีดา้นความชอบและดา้นความผูกพัน นอ้ยกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือมากกว่า 500 บาทต่อคร้ัง 
ดา้นสาเหตุในการบริโภคผูบ้ริโภคท่ีมีสาเหตุในการบริโภคเพราะวา่ไม่รู้จะกินอะไร มีระดบัความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ซีพีดา้นความพึงพอใจและดา้นความชอบ น้อยกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสาเหตุในการบริโภคเพราะความสะดวก
รวดเร็ว ความอร่อย ความสะอาด และหาซ้ือง่าย ดา้นรายการอาหารผูบ้ริโภคท่ีนิยมรายการอาหารประเภทต่ิมซ า      
มีระดบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ซีพีดา้นความผูกพนั น้อยกว่า ผูบ้ริโภคท่ี นิยมรายการอาหารประเภทซุป       
ดา้นตราสินคา้ผูบ้ริโภคท่ีนิยมตราสินคา้ S&P มีระดบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ซีพีดา้นตน้ในการเปล่ียนตรา
สินคา้และดา้นความผูกพนั นอ้ยกว่า ตราสินคา้ซีพี ในส่วนตราสินคา้พรานทะเลมีระดบัความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ซีพีดา้นความพึงพอใจ ดา้นความชอบและดา้นความผกูพนั นอ้ยกว่าตราสินคา้ซีพี ส่วนตราสินคา้สุรพลฟูดส์ 
มีระดบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ซีพีดา้นความผูกพนั นอ้ยกว่าตราสินคา้ซีพี ผูบ้ริโภคท่ีนิยมซ้ือจากร้าน Home 
Fresh Mart มีระดับความจงรักภักดีต่อตราสินค้าซีพีด้านต้นทุนในการเปล่ียนตราสินค้าด้านความพึงพอใจ          
ดา้นความชอบ และดา้นความผูกพัน น้อยกว่า CP Freshmart ส่วนTop Supermarket มีระดบัความจงรักภักดีต่อ    
ตราสินคา้ซีพีดา้นตน้ทุนในการเปล่ียนตราสินคา้ ดา้นความพึงพอใจ และดา้นความผูกพนันอ้ยกว่าCP Freshmart  
ส่วนTesco Lotus Express/ Tesco Lotus มีระดบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ซีพี (CP) ดา้นความพึงพอใจนอ้ยกว่า 
CP Freshmart และร้านS&P มีระดบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ซีพี (CP) ดา้นความชอบ และดา้นความผูกพนันอ้ย
กว่า CP Freshmart ผูบ้ริโภคท่ีมีช่องทางในการรับข่าวสารผ่านทางหนังสือพิมพ์ มีระดบัความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ซีพีดา้นความพึงพอใจ นอ้ยกวา่ ช่องทางบูทประชาสมัพนัธ์   
 
5.6 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
     ระดบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ซีพี(CP) ของอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่าตราสินคา้ “ซีพี(CP)” เป็นท่ีรู้จกัและผูบ้ริโภคให้การยอมรับใน
มาตรฐานของตราสินคา้พอสมควร แต่บริษทัผูผ้ลิตก็ควรจะน าขอ้มูลต่างๆจากผลการวิจยัมาพิจารณาปรับปรุงเพ่ือ
กระตุ้นให้ผู ้บริโภคมีการตัดสินใจซ้ือ “อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็งตราซีพี(CP)” มากข้ึนซ่ึงผู ้วิจัยมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 
ด้านความผูกพนั (Commitment) 
     จากค าถาม จะไม่เลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารพร้อมรับประทานแช่แขง็ตราสินคา้อ่ืนหากไม่มีตราซีพี(CP) จ าหน่าย 
มีระดบัความจงรักภกัดีต ่าสุด ดงันั้น บริษทัจึงควรจดัท าการบริหารสินคา้คงคลงั (Inventory Management) อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือลดปัญหาสินคา้ขาดสตอ็กซ่ึงจะท าใหผู้บ้ริโภคไม่เปล่ียนไปบริโภคตราสินคา้อ่ืน 
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ด้านต้นทุนในการเปลีย่นตราสินค้า (Switching Cost) 
     จากค าถาม ยงัคงซ้ืออาหารพร้อมรับประทานแช่แขง็ตราซีพี(CP) แมร้าคาปรับเพ่ิมข้ึน มีระดบัความจงรักภกัดีใน
ระดบัต ่ารองลงมา ดงันั้น บริษทัควรน ากลยุทธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน (Cost Leadership) โดยการลดตน้ทุนการ
ผลิตหรือการด าเนินงานท่ีไม่จ าเป็นโดยท าการวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานทั้งหมดและหาจุดบกพร่อง หรือความ
สูญเปล่า (Wastes) แลว้ด าเนินการปรับปรุงโดยปรับ หรือลดส่ิงท่ีไม่จ าเป็นออกแลว้ท าใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงท่ีสุด  
เช่น ลดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีซ ้ าซ้อน และไม่เกิดประโยชน์ ค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น ต่างๆ เป็นตน้ และส่งเสริม
กิจกรรมการเพ่ิมผลผลิต (Productivity) โดยเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันให้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคยาสระผมสมุนไพร ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจยัด้าน
รูปแบบการด าเนินชีวติ พฤตกิรรมการซ้ือและการใช้ยาสระผมสมุนไพร 

Segmentation of Herbal shampoo consumers in Bangkok by using factors regarding 
to Lifestyle, Purchase behaviors and Usage behaviors of Herbal shampoo. 

มินทร์ฐิตา วราชัยธนวชิญ์1 และ ปราณ ีเอีย่มละออภักดี2                                                                                                
Minthita Warachaithanawit and Pranee Eamlaorpakdee 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการซ้ือและการใช้ยาสระผม
สมุนไพรของผูบ้ริโภค และเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคยาสระผมสมุนไพร ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการซ้ือและพฤติกรรมการใชย้าสระผมสมุนไพร จากกลุ่มตวัอย่างท่ี
เป็นผูซ้ื้อและผูใ้ชย้าสระผมสมุนไพร เพศหญิงและเพศชาย ท่ีมีอายุ 20 ปีข้ึนไป อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 200 ชุด วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การแบ่งกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธี Cluster Analysis การวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มดว้ยวิธี One-way 
ANOVA การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ยวิธี Chi-Square และวิธี Multiple Correspondence Analysis ผลการศึกษา
พบว่า สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคยาสระผมสมุนไพรได ้3 กลุ่มคือ กลุ่ม A ช่ือ “ Be Yourself” กลุ่ม B ช่ือ “Trend 
Follower” และกลุ่ม C ช่ือ “Against the World”  
ค าส าคัญ: ยาสระผมสมนุไพร, รูปแบบการด าเนินชีวิต, พฤติกรรมการซ้ือ, พฤติกรรมการใช้ 
 

Abstract 
This research aimed at studying lifestyles, purchase behaviors and usage behaviors of herbal shampoo consumers, 
and studying consumer segmentation of herbal shampoo consumers in Bangkok by using factors regarding to 
lifestyle, purchase behaviors and usage behaviors of herbal shampoo. Samples were consumers of herbal shampoo 
who were female and male, were at least 20 years of age, and lived in Bangkok. 200 sets of questionnaire were 
used to collect data. Data analysis included a Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, sample 
segmentation using Cluster Analysis, then analyzed the difference between these groups by the One-way ANOVA, 
relationship analysis using Chi-Square and Multiple Correspondence Analysis. The analysis results show that 
segmentation of herbal shampoo consumers resulted in three groups of consumers of herbal shampoo, namely Group A 
“Be Yourself”, Group B “Trend Follower” and Group C “Against the World”. 
Keywords: Herbal shampoo, Lifestyle, Purchase behavior, Usage behavior  
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1.  บทน า 
     กลุ่มผลิตภณัฑ์ดูแลเส้นผมประเภทยาสระผม จดัเป็นสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีมีมูลค่าสูงสุดในตลาดความงาม 
ยอดขายส าคญัส่วนหน่ึงมาจากผูบ้ริโภคเปล่ียนพฤติกรรมมาซ้ือและใชย้าสระผมสมุนไพรมากข้ึน พบวา่ ขอ้มูลปี 2555 
ยาสระผมสมุนไพรมีสัดส่วนร้อยละ 2.7 และยงัมีแนวโนม้เติบโตอย่างต่อเน่ืองร้อยละ 6-7 ต่อปี (Marketeer, 2555) 
ดว้ยกระแสรักสุขภาพทัว่โลก ผูบ้ริโภคจึงให้ความใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเองเป็นประจ า มีการสนับสนุน
ผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากสมุนไพร และจากนโยบายไทยแลนด ์4.0 ของภาครัฐท่ีช่วยผลกัดนัผลิตภณัฑส์มุนไพรให้มี
คุณภาพเชิงพาณิชย ์ดว้ยการสร้างเมืองสมุนไพรประชารัฐในหลายพ้ืนท่ีให้เป็นแหล่งเพาะปลูกวตัถุดิบ รวมทั้ง
นโยบายเปิดเขตการคา้เสรีในอาเซียน ผูป้ระกอบการไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการลดภาษี ส่งผลใหธุ้รกิจยาสระผม
สมุนไพรเร่ิมมีอตัราการแข่งขนัค่อนขา้งรุนแรง จึงตอ้งมีการปรับตวัทั้งในดา้นการจดัการ การบริหาร การสร้างความ
ไดเ้ปรียบใหก้บัธุรกิจ ตลอดจนการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัเพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาด และการสร้างลูกคา้ใหม่ ดงันั้น 
กลยุทธ์การพฒันาผลิตภณัฑ์สูตรยาสระผมสมุนไพรใหม่ท่ีแตกต่างจึงเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัสินคา้ และ
ตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคในเวลาเดียวกนั ท าให้ผูว้ิจยัตอ้งมีการศึกษาแนวโน้มของรูปแบบการด าเนินชีวิต 
พฤติกรรมการซ้ือและพฤติกรรมการใช้ยาสระผมสมุนไพรของผูบ้ริโภค เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันายาสระผม
สมุนไพรใหมี้ความแตกต่าง เพ่ือสร้างมูลค่าใหก้บัสินคา้ได ้
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการซ้ือและการใชย้าสระผมสมุนไพรของผูบ้ริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคยาสระผมสมุนไพร ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัดา้นรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต พฤติกรรมการซ้ือและการใชย้าสระผมสมุนไพร  
ประโยชน์ของการศึกษา 

1. เพ่ือน าผลการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการการซ้ือและพฤติกรรมการใชย้าสระผมสมุนไพรของผูบ้ริโภค
มาใชใ้นการวางแผนและพฒันาส่วนประสมการตลาดใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

2. เพ่ือน าผลการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคยาสระผมสมุนไพรไปใชป้ระโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) 
การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) และการวางต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Product Positioning) ใหมี้ลกัษณะแตกต่างกนั   

 

2.  ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัการวจิยั 
     Assael, Henry (1995: 384) อธิบายวา่ รูปแบบการด าเนินชีวิตสะทอ้นไดจ้ากการใชเ้วลาในการท ากิจกรรม (Activities) 
ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ของแต่ละบุคคล   
 Plummer (1974: 34 อา้งถึงใน อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล, 2550: 294) อธิบายวา่ การศึกษารูปแบบการ
ด าเนินชีวิตจะใชเ้คร่ืองมือ AIO ถามบุคคลในการวดัวดักิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น 
(Opinions) ของบุคคลนั้นๆต่อส่ิงรอบตวั โดยมีพ้ืนฐานความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ตามรายละเอียดของ AIO ดงัน้ี 
 A - Activities หมายถึง กิจกรรม เป็นปฏิกิริยาท่ีแสดงออกของบุคคลนั้น  ๆเช่น การดูโทรทศัน ์การจบัจ่ายซ้ือของในร้านคา้  
 I - Interests หมายถึง ความสนใจ เป็นความสนใจในเร่ืองราว เหตุการณ์ หรือวตัถุ มีความตั้งใจเป็นพิเศษกบัส่ิงนั้นๆ  
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 O - Opinions หมายถึง ความคิดเห็น เป็นการแสดงออกทางความคิดดว้ยการประเมินค่านิยมท่ีมีต่อตนเองและต่อ
สภาพแวดลอ้มในลกัษณะของการตีความ หรือประเมินผลดีผลเสียในการเลือกท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
 Schiffman, Leon G., and Leslie, Kanuk L. (2010: 5) อธิบายว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกมาใน
รูปแบบการคน้หา การซ้ือ การใช้ การประเมินผล และการก าจดัส่วนท่ีเหลือของสินคา้และบริการ เพ่ือตอบสนองความ
ปรารถนา 
     ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ (2550: 35) อธิบายถึง การวิเคราะหพ์ฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นการคน้หาเก่ียวกบัลกัษณะ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws1H ซ่ึงในการศึกษาคน้ควา้น้ีไดน้ ามาประยุกตใ์ชเ้ป็น 5Ws1H และหาค าตอบดว้ย 7Os ดงัน้ี  

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึงลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants)  
2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ (Objects) ไดแ้ก่ คุณสมบติัสินคา้ 
3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objectives)  
4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือ (Organization) ประกอบดว้ย ผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจ ผูซ้ื้อ และผูใ้ช ้
5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึงโอกาสในการซ้ือผลิตภณัฑ ์(Occasions)  
6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึงช่องทางหรือแหล่งท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ (Outlets)  
7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operations)  

กรอบแนวคิด  ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคยาสระผมสมุนไพรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดงัน้ี 
 ประชากรที่ศึกษา  ผูซ้ื้อและผูใ้ชย้าสระผมสมุนไพร เพศหญิงและเพศชาย ท่ีมีอายุ 20 ปีข้ึนไป อาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดส าหรับการวจิยัเพ่ือ “การแบ่งกลุ่ม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ตวัแปรที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย (ข้อมูลเชิงปริมาณ)  

ตวัแปรที่จะศึกษา  มีดงัน้ี 
1. รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยดา้นกิจกรรม (A) ดา้นความสนใจ (I) ดา้นความคิดเห็น (O) 

ประชากรที่จะศึกษา 

ผูซ้ื้อและผูใ้ชย้าสระผมสมุนไพร เพศหญิงและเพศชาย 

ท่ีมีอาย ุ20 ปีข้ึนไป อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ประชากรกลุ่มย่อย 

กลุ่มท่ี 1        กลุ่มท่ี 2

กลุ่มท่ี 3        กลุ่มท่ี k 

 
ตวัแปรที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

1. รูปแบบการด าเนินชีวติ  ใชแ้นวทาง AIO  มาตรวดัระดบัความเห็นดว้ย 
2. พฤตกิรรมการซ้ือ  ใชแ้นวทาง 5Ws1H  มาตรวดัระดบัความเห็นดว้ย 

2.1  What   เกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ  2.4 Where สถานท่ีซ้ือ 
2.2 Who   ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 2.5 Why   เหตุผลท่ีท าใหผู้บ้ริโภคไม่ซ้ือ 
2.3 When   โอกาสในการซ้ือ  2.6 How ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 

3. พฤตกิรรมการใช้  ใชแ้นวทาง 5Ws1H  มาตรวดัระดบัการกระท าและมาตรวดัระดบัความเห็นดว้ย 
3.1 What   ผลิตภณัฑท่ี์ใชร่้วม  3.4 Where ช่องทางท่ีใช ้
3.2 Who   ผูมี้อิทธิพลในการใช ้ 3.5 Why ปัญหาท่ีท าใหผู้บ้ริโภคหยดุใช ้
3.3 When   โอกาสในการใช ้  3.6 How ขั้นตอนในการใช ้
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2. พฤติกรรมการซ้ือยาสระผมสมุนไพร ประกอบดว้ย ดา้นเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ (What)  ดา้นผูมี้ส่วนร่วม
ในการตดัสินใจซ้ือ (Who) ดา้นโอกาสในการซ้ือ (When) ดา้นสถานท่ีซ้ือ (Where) ดา้นเหตุผลท่ีท าให้ผูบ้ริโภคไม่ซ้ือ 
(Why) และดา้นขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (How) 

3. พฤติกรรมการใชย้าสระผมสมุนไพร ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ร่วม (What) ดา้นผูมี้อิทธิพลในการใช้ 
(Who) ดา้นโอกาสในการใช ้(When) ดา้นช่องทางท่ีใช ้(Where) ดา้นปัญหาท่ีท าใหผู้บ้ริโภคหยุดใช ้ (Why) และดา้น
ขั้นตอนในการใช ้(How) 

 

3.  วธิีการศึกษา 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี ้คือ ผูซ้ื้อและผูใ้ชย้าสระผมสมุนไพร เพศหญิงและเพศชาย ท่ีมีอายุ 20 ปีข้ึนไป อาศยั
อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวนประชากรประมาณ 115,555 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน จ านวนประชากรแยกราย
อาย ุกรุงเทพมหานคร, 2558) 
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา คือ ผูซ้ื้อและผูใ้ชย้าสระผมสมุนไพร เพศหญิงและเพศชาย ท่ีมีอายุ 20 ปีข้ึนไป อาศยั
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 ตวัอย่าง (ค านวณจากตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970)) ซ่ึง
เกณฑจ์ านวนประชากรตั้งแต่ 100,000 คนข้ึนไป ใชร้ะดบัค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% และความคลาดเคล่ือนท่ี ±5% ตอ้งใช้
กลุ่มตวัอยา่ง 384 คน แต่เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งท่ีก าหนดไวส้ามารถเก็บแบบสอบถามไดค้รอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม
ย่อยในจ านวนท่ีเพียงพอ จึงขอลดขนาดจ านวนกลุ่มตวัอย่างลงเหลือ 200 ตวัอย่าง โดยระบุค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% และ
รับประกนัความคลาดเคล่ือนท่ีระดบั ±6.92  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ท่ีอาศยัแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาประยุกต์ใชใ้นการ
สร้างแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของผูบ้ริโภคยาสระผมสมุนไพร (เชิงปริมาณ) ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือยาสระผมสมุนไพร 
(เชิงลกัษณะ และเชิงปริมาณ) ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชย้าสระผมสมุนไพร (เชิงปริมาณ) และ
ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลส่วนตวับุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (เชิงลกัษณะ) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใชวิ้ธีการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มหลายขั้นตอน (Multi-stage Cluster Sampling) ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 
ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจัดกลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) จัดกลุ่มพ้ืนท่ีตามการแบ่งกลุ่มการ
ปฏิบติังานของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 50 เขต ครอบคลุมการจดักลุ่มย่อยทั้ง 6 เขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานคร ขั้นท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาสุ่มจับฉลาก
สถานท่ีจากกรอบการสุ่ม (Sampling Frame) ในหมวดสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ ไดแ้ก่ หา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
ร้านคา้เฉพาะอย่าง และร้านขายสินคา้อุปโภคบริโภคประเภทสมุนไพร และหมวดสถานศึกษา ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเอกชน 
มหาวิทยาลยัรัฐบาล ครอบคลุมการจดัเก็บขอ้มูลทั้งหมด 21 ช่วงเวลาคือ 7 วนั (วนัจนัทร์ถึงวนัอาทิตย)์ และ 3 ช่วงเวลา 
(เชา้ 9.00-12.00 น. บ่าย 13.00-16.00 น. เยน็ 17.00-20.00 น.) และขั้นท่ี 3 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามสะดวกใน
พ้ืนท่ีท่ีก าหนดไว ้
การวเิคราะห์ข้อมูล ใชวิ้ธีการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี Cluster Analysis 
การทดสอบความแตกต่างของแต่ละกลุ่มดว้ยวิธี One-way ANOVA การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ยวิธี Chi-Square 
และวิธี Multiple Correspondence Analysis (MCA) 
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4.  ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

 ผลการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคยาสระผมสมุนไพร โดยใชปั้จจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรม
การซ้ือและพฤติกรรมการใชย้าสระผมสมุนไพร ดว้ยวิธี Cluster Analysis พบว่า สามารถแบ่งกลุ่มตวัอย่างได ้3 กลุ่ม 
คือ กลุ่ม A มีจ านวนสมาชิก 61 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 กลุ่ม B มีจ านวนสมาชิก 97 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 และ
กลุ่ม C         มีจ านวนสมาชิก 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21 จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 200 คน 
 การวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มดว้ยวิธี One-Way ANOVA เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ในแต่ละตวัแปรท่ีระดบันยัส าคญั (Sig.) 0.05 ดงัน้ี 

1. รูปแบบการด าเนินชีวิต พบว่า กลุ่ม A ให้ความส าคัญกับด้านกิจกรรมในเร่ือง มักจะไปเดินเล่นตาม
หา้งสรรพสินคา้ ออกก าลงักายสม ่าเสมอ มกัจะไปท าผมท่ีร้านเสริมสวยเป็นประจ า โดยมีค่าเฉล่ียของกลุ่มสูงกว่า
ค่าเฉล่ียรวม ส่วนดา้นความสนใจกลุ่มตวัอยา่งไม่ค่อยใหค้วามส าคญั โดยมีค่าเฉล่ียของกลุ่มต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ 
และดา้นความคิดเห็นใหค้วามส าคญัในเร่ือง ความกา้วหนา้ในอาชีพการงานมาจากการมีบุคลิกภาพท่ีดี การเลือกซ้ือ
สินคา้ออนไลน์มีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บสินคา้ไม่มีคุณภาพ การใชย้าสระผมสมุนไพรช่วยลดความเส่ียงเกิดโรคมะเร็งได ้
โดยมีค่าเฉล่ียของกลุ่มสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม กลุ่ม B ใหค้วามส าคญักบัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม ดา้นความ
สนใจ และดา้นความคิดเห็นในทุกๆเร่ือง โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่ม C ไม่ค่อยให้
ความส าคญักบัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคิดเห็นในทุกๆเร่ือง โดยมี
ค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ 

2. พฤตกิรรมการซ้ือ ด้านเกณฑ์ที่ใช้ในการตดัสินใจซ้ือยาสระผมสมุนไพร พบวา่ กลุ่ม A ใหค้วามส าคญัดา้นในเร่ือง  
ซ้ือยาสระผมสมุนไพรเพ่ือลดผมขาดหลุดร่วง ลดอาการคนัศีรษะ กล่ินหอมของสมุนไพร กล่องบรรจุภณัฑส์วยงาม 
โดยมีค่าเฉล่ียของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉล่ียรวม กลุ่ม B ให้ความส าคญักบัเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจซ้ือทุกเร่ือง โดยมี
ค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่ม C ไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบัเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจซ้ือทุกเร่ือง 
โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้  
ด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือยาสระผมสมุนไพร พบว่า กลุ่ม A ใหค้วามส าคญักบัเร่ือง ตดัสินใจซ้ือยาสระ
ผมสมุนไพรดว้ยตวัเอง กลุ่ม B ใหค้วามส าคญักบัผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือยาสระผมสมุนไพรทุกเร่ือง โดยมี
ค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่ม C ไม่ค่อยให้ความส าคญักบัผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ       
ยาสระผมสมุนไพรทุกเร่ือง โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ 
ด้านโอกาสในการซ้ือยาสระผมสมุนไพร พบวา่ กลุ่ม A ใฟ้ความส าคญัดา้นโอกาสในการซ้ือยาสระผมสมุนไพรในเร่ือง 
ความถ่ีในการซ้ือยาสระผมสมุนไพรโดยเฉล่ียประมาณ 2 เดือนต่อคร้ัง คิดถึงการซ้ือยาสระผมสมุนไพรเม่ือเกิด
อาการแพห้ลงัใชย้าสระผมทัว่ไป และจะตดัสินใจซ้ือยาสระผมสมุนไพรเม่ือมีผลิตภณัฑต์วัอย่างใหท้ดลอง ณ จุด
ซ้ือ กลุ่ม B ใหค้วามส าคญัดา้นโอกาสในการซ้ือทุกเร่ือง โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่ม C ไม่
ค่อยใหค้วามส าคญัดา้นโอกาสในการซ้ือทุกเร่ือง  
ด้านสถานที่ซ้ือยาสระผมสมุนไพร พบวา่ กลุ่ม A ใหค้วามส าคญักบัสถานท่ีซ้ือยาสระผมสมุนไพรคือ ซ้ือยาสระผม
สมุนไพรจากหา้งสรรพสินคา้มากท่ีสุด กลุ่ม B ใหค้วามส าคญักบัสถานท่ีซ้ือยาสระผมสมุนไพรทุกสถานท่ี โดยมี
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ค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่ม C ไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบัสถานท่ีซ้ือยาสระผมสมุนไพร โดย
มีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ 
ด้านเหตุผลที่ท าให้คนทั่วไป ไม่ซ้ือ ยาสระผมสมุนไพร พบว่า กลุ่ม A ให้ความส าคญัดา้นเหตุผลท่ีท าให้ไม่ซ้ือ         
ยาสระผมสมุนไพรเพราะไม่คุน้เคยกบัยี่ห้อ มีการกล่าวอา้งสรรพคุณเกินความจริง เขา้ใจว่ายงัมีส่วนผสมของ
สารเคมี มีราคาแพงกวา่ยาสระผมทัว่ไป กลุ่ม B ใหค้วามส าคญัดา้นเหตุผลท่ีท าใหไ้ม่ซ้ือยาสระผมสมุนไพรทุกเร่ือง 
โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่ม C ไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบัเหตุผลท่ีท าใหไ้ม่ซ้ือยาสระ
ผมสมุนไพร โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ 
ด้านขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือยาสระผมสมุนไพร พบวา่ กลุ่ม A ใหค้วามส าคญักบัเร่ือง มีการเปรียบเทียบราคายาสระผม
สมุนไพรแต่ละยี่ห้อก่อนการตดัสินใจซ้ือ เลือกซ้ือยาสระผมสมุนไพรจากการจดจ ายี่ห้อท่ีใชป้ระจ า การจดัรายการ
ส่งเสริมการขาย ณ จุดซ้ือ สามารถกระตุน้ความสนใจใหท้ดลองซ้ือยาสระผมสมุนไพร โดยมีค่าเฉล่ียของกลุ่มสูงกว่า
ค่าเฉล่ียรวม  กลุ่ม B ให้ความส าคญักบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือยาสระผมสมุนไพรทุกเร่ือง โดยมีค่าเฉล่ียรวม
ของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่ม C ไม่ค่อยให้ความส าคญักบัขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือยาสระผมสมุนไพร 
โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ 

3. พฤติกรรมการใช้ ด้านผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกับยาสระผมสมุนไพร และด้านผู้มีอิทธิพลในการใช้ยาสระผมสมุนไพร 
พบวา่ กลุ่ม A และกลุ่ม C ไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบัทั้ง 2 ดา้นน้ี โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ 
กลุ่ม B ใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑท่ี์ใชร่้วมกบัยาสระผมสมุนไพรและผูมี้อิทธิพลในการใชย้าสระผมสมุนไพรทุกเร่ือง 
โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ 
ด้านโอกาสในการใช้ยาสระผมสมุนไพร พบว่า กลุ่ม A ใหค้วามส าคญักบัเร่ือง ค านึงถึงความปลอดภยัมากท่ีสุดใน
การเลือกใชย้าสระผมสมุนไพร โดยมีค่าเฉล่ียของกลุ่มสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม กลุ่ม B ใหค้วามส าคญักบัโอกาสในการใช้
ยาสระผมสมุนไพรทุกเร่ือง โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่ม C ไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบัโอกาส 
ในการใชย้าสระผมสมุนไพรทุกเร่ือง โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ 
ด้านช่องทางที่ใช้ยาสระผมสมุนไพร พบวา่ กลุ่ม A ใหค้วามส าคญักบัเร่ือง เม่ือใชย้าสระผมสมุนไพรแลว้พบว่าดีจะ
แนะน าคนรู้จกัใหใ้ชด้ว้ย และเม่ือใชย้าสระผมสมุนไพรแลว้ผมร่วงจะบอกต่อใหเ้พ่ือนท่ีอยูใ่นสังคมออนไลน์ทนัที 
โดยมีค่าเฉล่ียของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉล่ียรวม กลุ่ม B ใหค้วามส าคญักบัดา้นช่องทางท่ีใชย้าสระผมสมุนไพรทุกเร่ือง 
โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่ม C ไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบักบัดา้นช่องทางท่ีใชย้าสระ
ผมสมุนไพรทุกเร่ือง โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ 
ด้านขั้นตอนการใช้ยาสระผมสมุนไพร พบว่า กลุ่ม A ใหค้วามส าคญัในเร่ือง การเลือกใชสู้ตรยาสระผมสมุนไพร
ตรงตามลกัษณะเส้นผม โดยมีค่าเฉล่ียของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉล่ียรวม กลุ่ม B ใหค้วามส าคญักบัดา้นขั้นตอนการใชย้าสระ
ผมสมุนไพรทุกเร่ือง โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่ม C ไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบักบัดา้น
ขั้นตอนการใชย้าสระผมสมุนไพรทุกเร่ือง โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ 
ด้านปัญหาที่จะท าให้หยุดใช้ยาสระผมสมุนไพร พบวา่ กลุ่ม A ใหค้วามส าคญัในเร่ือง จะหยดุใชย้าสระผมสมุนไพร
เน่ืองจากใชแ้ลว้หนงัศีรษะแหง้ กล่ินและสีของยาสระผมสมุนไพรเปล่ียนแปลงไป และถา้มีความรู้สึกว่าสระผมไม่สะอาด 
โดยมีค่าเฉล่ียของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉล่ียรวม กลุ่ม B ใหค้วามส าคญัในเร่ือง จะหยุดใชย้าสระผมสมุนไพรเน่ืองจากยาสระ
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ผมสมุนไพรมีฟองนอ้ย กลุ่ม C ไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบัดา้นปัญหาท่ีท าใหจ้ะหยุดใชย้าสระผมสมุนไพรทุกเร่ือง โดยมี
ค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ 
 
อภิปรายผลด้านประชากรศาสตร์ รูปแบบการด าเนินชีวติ พฤตกิรรมการซ้ือและการใช้ยาสระผมสมุนไพร 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง อายุ 20-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด  ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมส่วนใหญ่
ชอบเล่นอินเทอร์เน็ต สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของชชัวรรณ ตรียุทธวฒันา (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือก
ซ้ือและทศันคติต่อเซร่ัมป้องกนัผมร่วงของผูบ้ริโภค แต่ท่ีไม่สอดคลอ้งคือ มีอายุ 31-40 ปี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท ดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือยาสระผมสมุนไพรจากส่วนผสมสมุนไพรส่วนใหญ่เลือกซ้ือส่วนผสม
จากมะกรูด และจ ายี่ห้อเดิมท่ีเคยซ้ือไม่ได ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง 
พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑดู์แลหนงัศีรษะของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และทวีทรัพย ์อ านวยวรชยั (2554) ท่ี
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรป้องกนัผมร่วง แต่ไม่สอดคลอ้งคือ นิยมใชย้ี่หอ้เบอร์กาม็อท 
ดา้นเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจซ้ือยาสระผมสมุนไพรส่วนใหญ่จะซ้ือยาสระผมสมุนไพรท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน
จากส านกังานองคก์ารอาหารและยา (อย.) เท่านั้น สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของทวีทรัพย ์อ านวยวรชยั (2554) ท่ีศึกษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพรป้องกันผมร่วงท่ีให้ความส าคญักับความปลอดภยัจากการใช้
ผลิตภณัฑ ์ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือส่วนใหญ่จะตดัสินใจซ้ือยาสระผมสมุนไพรดว้ยตวัเอง สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของชชัวรรณ ตรียุทธวฒันา (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือและทศันคติต่อเซร่ัมป้องกนัผมร่วง
ของผูบ้ริโภค ดา้นสถานท่ีซ้ือส่วนใหญ่มกัจะซ้ือยาสระผมสมุนไพรจากหา้งสรรพสินคา้ ดา้นเหตุผลท่ีไม่ซ้ือยาสระผม
สมุนไพรส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยกับยี่ห้อ สอดคล้องกับผลการศึกษาของภูณรัช ชาญวิทยกิจ (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง 
พฤติกรรมการเลือกซ้ือแชมพูของผูช้ายในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือเป็นยี่ห้อท่ีได้รับความนิยมในตลาด ด้านขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์มกัจะอ่าน
สรรพคุณของยาสระผมสมุนไพรบนฉลากบรรจุภณัฑก่์อนซ้ือ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเรวดี ธรรมธชัอารี (2555) 
ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ครีมปิดผมขาวผสมสมุนไพรในกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่อ่านฉลากเอกสารส่วนประกอบก่อนซ้ือผลิตภัณฑ์ครีมปิดผมขาวผสมสมุนไพรมากท่ีสุด ด้าน
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ร่วมกับยาสระผมสมุนไพรส่วนใหญ่ใช้ยาสระผมสมุนไพรร่วมกับครีมนวดผม สอดคลอ้งกับผล
การศึกษาของผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ (2555) ท่ีพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกใชผ้ลิตภณัฑบ์ ารุงและแกไ้ขหนงั
ศีรษะประเภทครีมนวดผม ดา้นผูมี้อิทธิพลในการใชย้าสระผมสมุนไพรส่วนใหญ่ใชย้าสระผมสมุนไพรร่วมกบับุคคล
ในครอบครัวเป็นประจ า และใช้ยาสระผมสมุนไพรตามขอ้มูลท่ีไดรั้บจากส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของภูณรัช ชาญวิทยกิจ (2554) ท่ีพบว่า มีพฤติกรรมเจาะจงซ้ือยี่ห้อท่ีชอบแต่ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับบุคคลใน
ครอบครัวท่ีใชร่้วมดว้ย และใชย้าสระผมสมุนไพรตามขอ้มูลท่ีไดรั้บจากส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ ดา้นโอกาสในการใช้
ยาสระผมสมุนไพรส่วนใหญ่ค านึงถึงความปลอดภยัมากท่ีสุดในการเลือกใชย้าสระผมสมุนไพร และดา้นปัญหาท่ีจะท าให้
หยุดใชย้าสระผมสมุนไพรส่วนใหญ่จะหยุดใชย้าสระผมสมุนไพรเน่ืองจากใช้แลว้หนังศีรษะแห้ง สอดคลอ้งกับผล
การศึกษาของผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ (2555)   ท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อส่วนประสมการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑท่ี์ช่วยลดและป้องกนัปัญหาหนงัศีรษะไดจ้ริงและใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัจากการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ไม่เกิด
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อาการแพเ้ป็นอนัดบัท่ีหน่ึง ดา้นช่องทางท่ีใชย้าสระผมสมุนไพรส่วนใหญ่ใชย้าสระผมสมุนไพรแลว้พบวา่ดีจะแนะน าคน
รู้จกัใหใ้ชด้ว้ย และดา้นขั้นตอนในการใชย้าสระผมสมุนไพรส่วนใหญ่เลือกใชสู้ตรยาสระผมสมุนไพรตรงตามลกัษณะ
เสน้ผม ตามแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคของ Kotler, Philip,. and Kevin, Keller L. (2012: 
188) อธิบายวา่ หลงัจากผูบ้ริโภคคน้หาขอ้มูลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากสินคา้แลว้ จะท าการประเมินทางเลือกจากเกณฑห์รือ
คุณสมบติัท่ีใชใ้นการประเมิน เช่น คุณภาพ และหลงัจากลูกคา้ซ้ือสินคา้ไปแลว้ จะเกิดการเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง
กบัส่ิงท่ีคาดหวงั ถา้สินคา้ท่ีไดรั้บจริงตรงกบัความตอ้งการท่ีคาดหวงัหรือสูงกว่าท่ีคาดหวงั จะเกิดความพึงพอใจและ
กลบัมาซ้ือซ ้าหรือบอกต่อ  
 

 5.  สรุปผลการศึกษา 
 

ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง  จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.5  อายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.5 สถานภาพโสด/หมา้ย/หยา่ร้าง จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 93 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.5 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26 เลือกซ้ือยาสระผม
สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของสมุนไพรเป็นมะกรูด จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 56  และส่วนใหญ่จ ายี่หอ้เดิมของยา
สระผมสมุนไพรท่ีเคยซ้ือไดไ้ม่ได ้จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37 
รูปแบบการด าเนินชีวิต  ดา้นกิจกรรม พบว่า ส่วนใหญ่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 ดา้นความสนใจ 
พบวา่ ใส่ใจในภาพลกัษณ์ของตนเองใหดู้ดีเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10  และดา้นความคิดเห็น พบวา่ ความกา้วหนา้
ในอาชีพการงานมาจากการมีบุคลิกภาพท่ีดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09  
พฤติกรรมการซ้ือ  ดา้นขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือยาสระผมสมุนไพร พบว่า มกัจะอ่านสรรพคุณของยาสระผม
สมุนไพรบนฉลากบรรจุภณัฑก่์อนซ้ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 ดา้นเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจซ้ือยาสระผมสมุนไพร 
พบว่า จะซ้ือยาสระผมสมุนไพรท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากส านกังานอาหารและยา (อย.) เท่านั้น มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.30  ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือยาสระผมสมุนไพร พบวา่ ตดัสินใจซ้ือยาสระผมสมุนไพรดว้ยตวัเอง              
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 ดา้นสถานท่ีซ้ือยาสระผมสมุนไพร พบว่า มกัจะซ้ือยาสระผมสมุนไพรจากหา้งสรรพสินคา้     
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 ดา้นเหตุผลท่ีท าใหผู้บ้ริโภคไม่ซ้ือยาสระผมสมุนไพร พบว่า ไม่ซ้ือยาสะผมสมุนไพรเพราะ
ไม่คุน้เคยกบัยี่หอ้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 และดา้นโอกาสในการซ้ือยาสระผมสมุนไพร พบวา่ คิดถึงการซ้ือยาสระผม
สมุนไพรเม่ือเกิดอาการแพห้ลงัใชย้าสระผมทัว่ไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55  
พฤติกรรมการใช้  ดา้นปัญหาท่ีท าให้หยุดใชย้าสระผมสมุนไพร พบว่า จะหยุดใชย้าสระผมสมุนไพรเน่ืองจากใช้
แลว้หนงัศีรษะแห้ง 4.03 ดา้นโอกาสในการใชย้าสระผมสมุนไพร พบว่า ค านึงถึงความปลอดภยัมากท่ีสุดในการ
เลือกใชย้าสระผมสมุนไพร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98  ดา้นช่องทางท่ีใชย้าสระผมสมุนไพร พบว่า เม่ือใชย้าสระผม
สมุนไพรแลว้พบว่าดีจะแนะน าคนรู้จกัให้ใชด้ว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 ดา้นขั้นตอนในการใชย้าสระผมสมุนไพร 
พบว่า เลือกใชสู้ตรยาสระผมสมุนไพรตรงตามลกัษณะเส้นผม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 ดา้นผลิตภณัฑท่ี์ใชร่้วมกบั     
ยาสระผมสมุนไพร พบว่า ใชย้าสระผมสมุนไพรร่วมกบัครีมนวดผม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 และดา้นผูมี้อิทธิพลใน
การใชย้าสระผมสมุนไพร พบวา่ ใชย้าสระผมสมุนไพรร่วมกบับุคคลในครอบครัวเป็นประจ า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32  
สรุปผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคผลติภัณฑ์ยาสระผมสมุนไพร ทั้งหมด 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
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     กลุ่ม A ช่ือ “Be Yourself” พบว่า ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีจ านวนมากเป็นอนัดับ 2 กลุ่มตวัอย่างน้ีจะให้ความส าคัญกับ
ตดัสินใจซ้ือยาสระผมสมุนไพรดว้ยตวัเอง คิดว่าความกา้วหนา้ในอาชีพมาจากการมีบุคลิกภาพท่ีดี จะหยุดใชย้าสระผม
สมุนไพรเน่ืองจากใช้แล้วหนังศีรษะแห้ง   มกัจะไปเดินเล่นและซ้ือยาสระผมสมุนไพรจากห้างสรรพสินค้า 
รองลงมาคือ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เช่น โลตสั, บ๊ิกซี มีการเปรียบเทียบราคายาสระผมสมุนไพรก่อนตดัสินใจซ้ือ จะไม่ซ้ือยา
สระผมสมุนไพรท่ีไม่คุน้เคยกบัยี่หอ้ เม่ือใชย้าสระผมสมุนไพรแลว้พบวา่ดีจะแนะน าคนรู้จกัใหใ้ชด้ว้ย แต่จะหยดุใชย้า
สระผมสมุนไพรเน่ืองจากสีและกล่ินของยาสระผมสมุนไพรเปล่ียนแปลงไป หรือมีการกล่าวอา้งสรรพคุณเกินความจริง  
     กลุ่ม B ช่ือ “Trend Follower” พบว่า ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีจ านวนมากเป็นอนัดบั 1 ใหค้วามส าคญักบัทุกเร่ืองของ
รูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการซ้ือและการใชย้าสระผมสมุนไพร 
     กลุ่ม C ช่ือ “Against the World” พบว่า ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด ไม่ค่อยให้ความส าคญักบัทุกเร่ือง 
ของรูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการซ้ือและการใชย้าสระผมสมุนไพร  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
 ส่วนของตลาดกลุ่ม  “Be Yourself” เป็นกลุ่มเป้าหมายรองจึงตั้ งส่วนตลาด 30 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าตลาด
เป้าหมาย ควรวางกลยุทธ์พฒันาผลิตภณัฑสู์ตรหนงัศีรษะชุ่มช้ืนและลดอาการคนัหนงัศีรษะใหมี้ประสิทธิภาพจริง และ
ผา่นการรับรองมาตรฐานจากส านกังานองคก์ารอาหารและยา (อย.) และรับประกนัผล 90 เปอร์เซ็นตจ์ากผูผ้า่นการทดลอง
ใชจ้ริง กลยุทธ์ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ควรผลกัสินคา้เขา้วางจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ต่างๆ และซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
เช่น โลตสั บ๊ิกซี อย่างทัว่ถึง เพ่ือสร้างจุดติดต่อใหลู้กคา้พบเห็นและคุน้เคยกบัยี่ห้อมากยิ่งข้ึน กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด 
ควรจดับูธกิจกรรมตรวจสุขภาพเส้นผมและหนงัศีรษะในหา้งสรรพสินคา้ มีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญใหค้ าปรึกษาบริการตรวจ
สุขภาพเส้นผมและหนงัศีรษะ โดยไม่มีค่าใชจ่้าย เพ่ือตอกย  ้าความน่าเช่ือถือใหก้บัตราสินคา้ ในงานจะมีการลงทะเบียน
สมาชิกรับสินคา้ท่ีพฒันาสูตรใหม่ขนาดทดลองใช ้เพ่ือเกบ็ฐานขอ้มูลลูกคา้ส าหรับติดตามผลและสร้างความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้ในระยะยาว และกลยุทธ์ดา้นราคา ควรตั้งราคาตามทอ้งตลาดให้ใกลเ้คียงคู่แข่งขนั เน่ืองจากเป็นสินคา้ยืดหยุ่นสูง 
การปรับราคาเพียงเลก็นอ้ย อาจจะท าใหลู้กคา้เปล่ียนใจไปใชผ้ลิตภณัฑข์องคู่แข่งท่ีมีคุณสมบติัของผลิตภณัฑใ์กลเ้คียง
กนัได ้
 ส่วนของตลาดกลุ่ม “Trend Follower” เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีธุรกิจจะตอ้งรักษาไว ้จึงตั้งส่วนตลาด 50 เปอร์เซ็นต์
ของมูลค่าตลาดเป้าหมาย ควรวางกลยุทธ์พฒันาผลิตภณัฑส์ร้างนวตักรรมใหม่จากธรรมชาติท่ีแตกต่างเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้
ยาสระผมสมุนไพรสูตรลดผมขาดหลุดร่วงใชเ้ป็นประจ าทุกวนั สูตรลา้งสารเคมีตกคา้งจากหนงัศีรษะ สูตรผมตรง ผมดดั 
ผมแหง้ช้ีฟู ผมท าสี รับประกนัผล 90 เปอร์เซ็นตจ์ากผูผ้า่นการทดลองใชจ้ริงในแต่ละสูตร กลยทุธ์ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
ใชก้ลยุทธ์วางจ าหน่ายอย่างทัว่ถึงตามซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ร้านคา้เฉพาะอย่าง เช่น ร้าน Watson  ร้าน Boots ร้านจ าหน่าย
สินคา้อุปโคบริโภคประเภทสมุนไพร ร้านสะดวกซ้ือ และเวบ็ไซต์ของบริษทั และเพ่ิมช่องทางจดัจ าหน่ายใหม่ๆ เช่น 
สถานออกก าลงักาย ฟิตเนส สปอร์ตคลบัต่างๆ ร้านเสริมสวย โรงแรม หรือรีสอร์ทท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ          
กลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรจดัการตลาดเชิงกิจกรรมในงานว่ิงมาราธอน (Running Event) ให้การสนบัสนุน
ออกบูธแจกสินคา้ตวัอยา่งและเล่นเกมส์ชิงรางวลั และกิจกรรมถ่ายรูปแชร์บนโซเชียล “เพ่ือนรัก..อวดผมสวย” ชิงรางวลั
ชุดของขวญัยาสระผมสมุนไพรครบสูตร กลยุทธ์ดา้นราคา กรณีเร่ิมวางจ าหน่ายยาสระผมสมุนไพรสูตรใหม่ ควรใชก้ล
ยุทธ์ลดราคาพิเศษ 10 เปอร์เซ็นตจ์ากราคาสินคา้ เพ่ือดึงความสนใจใหลู้กคา้ทดลองซ้ือใช ้ถา้ใชแ้ลว้พบว่าดีจะเกิดการซ้ือ
ซ ้าได ้
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 ส่วนของตลาดกลุ่ม “Against the World” ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีความรู้สึกเชิงลบต่อยาสระผมสมุนไพร เน่ืองจากเคยซ้ือ
และใชแ้ลว้ไม่ประทบัใจ จึงมีความระมดัระวงัในการซ้ือสูง การปรับทศันคติลูกคา้กลุ่มน้ีใหก้ลบัมาเป็นเชิงบวกได ้จะช่วย
สนับสนุนรายได้และผลก าไรให้ธุรกิจ ดงันั้น จึงตั้งส่วนตลาด 20 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าตลาดเป้าหมาย วางกลยุทธ์
ส่งเสริมการตลาดสร้างการรับรู้ใหม่ ดว้ยการจดักิจกรรมออกบูธแจกยาสระผมขนาดทดลองใชท่ี้พฒันาสูตรใหม่ มีกล่ินของ
ยาสระผมสมุนไพรท่ีหอมธรรมชาติและสีคงทน รับรองมาตรฐานจากส านกังานองคก์ารอาหารและยา (อย.) และหากทดลอง
ใชภ้ายใน 7 วนั  แลว้ไม่พอใจ ยินดีคืนเงินให ้100 เปอร์เซ็นต ์จะช่วยสร้างความมัน่ใจใหผู้บ้ริโภคสนใจทดลองซ้ือและใช้
มากข้ึน  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
     1.  ควรศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือยาสระผมสมุนไพร เช่น การรับรู้ในตราสินคา้ ทศันคติท่ีมีต่อ
ความตอ้งการส่วนประสมการตลาด เพ่ือไดข้อ้มูลหลากหลายมุมมองมาวางกลยทุธ์การตลาด และขยายฐานลูกคา้ 
     2.  ควรศึกษาเร่ืองความภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้ยาสระผมสมุนไพร เพ่ือรักษาส่วนครองตลาด และสร้างจุดติดต่อกบั
ลูกคา้มากยิ่งข้ึน  
     3.  ควรจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือไดข้อ้มูลเชิงคุณภาพมาใชค้น้หาค าตอบท่ียงัคลุมเครือหรือไม่แน่ชดั 
แลว้น ามาตั้งค าถามใหค้รอบคลุมประเดน็ในแบบสอบถาม จะท าใหก้ารศึกษาคน้ควา้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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แรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษทั ส. เฮง เฮง จ ากดั 

Work Motivations of S. Heng Heng Co., Ltd’s employees. 
ยลดา  สุพร1  และ รวดิา วริิยกจิจา2  

Yonlada Supon and Rawida Wiriyakitjar 
 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษทั ส. เฮง เฮง จ ากดั มีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือ
ศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั ส. เฮง เฮง จ ากดั 2) เพ่ือเป็นขอ้เสนอแนะแก่งานบริหารบริษทั ส. 
เฮง เฮง จ ากดั ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือพนกังานบริษทั ส. เฮง เฮง จ ากดั จ านวน 18 ราย โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างใน               
การสัมภาษณ์จ านวน 5 ราย ผูวิ้จยัใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ โดยท าการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างท่ีผูวิ้จยัเลือก และน า
ขอ้มูล การสัมภาษณ์มา วิเคาระห์และจดัระเบียบขอ้มูล ซ่ึงในการท าวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาตามทฤษฎีสองปัจจยั
ของเฮอร์ชเบอร์ก 
 

ABSTRACT 

        The purpose of this research was to study Work Motivations of S. Heng Heng Co., Ltd’s employees. The 
population in this study is 18 employees of S.  Heng Heng Co. , Ltd.  Five people were interview as a sample. 
Qualitative Research was used in this studies.  The data take collected by interviewing were analyzed with the 
Herzber’s Two-Factor Theory. 
The Objectives of this study were:  
1.  To study the Motivation to Work case study of S. Heng Heng Co., Ltd.  
2.  To Suggestion to the Managemant S. Heng Heng Co., Ltd.  
Key word: Motivation to work 
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1.  บทน า 
     บริษทั ส. เฮง เฮง จ ากดัเป็นธุรกิจของครอบครัวท่ีจดัจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ครบวงจร เช่น 
สินค้าเก่ียวกับโครงสร้าง ได้แก่ อิฐ หิน ทราย ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ไม้และ
ผลิตภณัฑไ์ม ้เคร่ืองมืออุปกรณ์ช่าง กระเบ้ือง วสัดุฉาบผิว สุขภณัฑ ์และสินคา้อนัเก่ียวกบัระบบไฟฟ้า ประปา สี 
เป็นตน้บริษทั ส. เฮง เฮง จ ากดั  ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2540 และในปัจจุบนัมีพนกังานทั้งหมด 18 คน และจากการท่ี
ผูวิ้จยัไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในองคก์รท าและมีความสนใจจะท าการศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั ส. 
เฮง เฮง จ ากัด เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา การลาออกจากงาน  การขาดงาน การลางาน การมาสาย และการขาดความ
กระตือรือร้นในการปฏิบติังาน ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีเกิดจากการขาดแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน และจะ
ส่งผลกระทบต่อองคก์รเพราะพนกังานไม่สามารถปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ผูว้ิจยัจึงไดต้ระหนกัถึง
ผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาเหล่าน้ีและเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาถึงปัญหา และพฒันาศกัยภาพและคุณภาพ
ของพนกังานใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของฝ่ายงาน 
     ดว้ยเหตุน้ีองคก์รจึงจ าเป็นอย่างยื่งท่ีตอ้งให้ความส าคญัพนกังาน เพ่ือให้การท างานของพนกังานหรือบุคลากร
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะพนกังานมีแรงจูงใจในการท างานย่อมส่งผลดีต่อองคก์ร มีความสามารถ
ในการปฏิบติังานท่ีดี ซ่ึงจากความจ าเป็นดงักล่าว “แรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั ส. เฮง เฮง จ ากดั” มี
ความ ส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ในการด าเนินงานต่อไป ดงันั้นงานวิจยัเล่มน้ีผูวิ้จยัศึกษา
แรงจูงใจในการท างานท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ว่ามีปัจจยัในดา้นใดบา้งท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
บริษทั ส. เฮง เฮง จ ากดั 
 

2.  แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
     ทฤษฎีแรงจูงใจของเฟรดเดอริค เฮอร์ชเบอร์ก เป็นทฤษฎีแรงจูงใจท่ีครอบคลุมค าถาม และครอบคุมมิติของ การ
ท า งานท่ีไดรั้บการยอมรับกนัอยา่งแพร่หลายในวงการบริหาร ทางผูวิ้จยัจึงเลือกใชท้ฤษฎีน้ี ทฤษฎีสองปัจจยั เป็น
ปัจจยัท่ีท าใหค้นอยากท างานมีอยู ่2 ปัจจยั คือ 
1.  ปัจจยัการจูงใจหรือตวัจูง เป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่ความพึงพอใจในการท างาน มุ่งเนน้ท่ีตวังาน ประกอบดว้ย 
 1.1  ความส าเร็จในการท างาน หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถท างานไดส้ าเร็จเสร็จส้ินและส าเร็จอยา่งดี 
 1.2  การยอมรับนบัถือ หมายถึง การท างานแลว้ไดรั้บการยอมรับนบัถือ ยกย่อง ชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา 
 1.3  ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั หมายถึง เป็นงานท่ีน่าสนใจ น่าท า เป็นงานท่ีมีคุณค่าต่อบุคคล 
 1.4  ความรับผิดชอบ หมายถึง การไดรั้บความไวว้างใจ มอบหมายงานใหท้ าอยา่งอิสระ 
 1.5  ความกา้วหนา้ หมายถึง มีการเปล่ียนแปลงในงาน ต าแหน่งของบุคคลในองคก์รหรือเล่ือนขั้นในการ
ท างาน     
2.  ปัจจยัการธ ารงรักษาหรือปัจจยัอนามยั คือการป้องกนัการเกิดความไม่พึงพอใจ ถือเป็นปัจจยัภายนอก 
ประกอบดว้ย 

2.1  เงินเดือนและสวสัดิการ หมายถึง ค่าตอบแทนในท างานตลอดจนความพึงพอใจต่อการเล่ือนขั้น
เงินเดือน 

2.2  โอกาส หมายถึง ความกา้วหนา้ท่ีจะสามารถพฒันาทกัษะวิชาชีพของบุคคลนั้นมากข้ึนกวา่เดิม 
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 2.3  ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง การท่ีไดท้ างานร่วมกนั สร้างความเป็นมิตร เรียนรู้งาน 
ซ่ือสตัย ์

2.4  ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน หมายถึง การท่ีท างานร่วมกนั ใหค้วามเก้ือกลูและเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
2.5  สถานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพท่ีท าใหบุ้คคลมีความรู้สึกต่องาน เป็นท่ียอมรับต่อสงัคม  

 2.6  นโยบายการบริหารงาน หมายถึง การจดัการและการบริหารงานขององคก์ร 
2.7  สภาพการท างาน หมายถึง แสง เสียง อากาศ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ การถ่ายเทของอากาศ ฯลฯ 

 2.8  ความมัน่คงในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงในงาน ความมัน่คงต่อองคก์ร 
 2.9  วิธีการปกครองบงัคบับญัชา หมายถึง ความสามารถในการด าเนินงานการปกครองและความยติุธรรม 

 กรอบแนวความคดิ 
     การศึกษาวิจยัเร่ืองแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั ส. เฮง เฮง จ ากดั เป็นการศึกษาท่ีจะท าใหท้ราบ
ถึงแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษทั ส. เฮง เฮง จ ากัด เพ่ือช้ีให้เห็นถึงแนวคิดท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน
และปัยจยัภายนอก ตามทฤษฎีแรงจูงใจของเฟรดเดอริค เฮอร์ชเบอร์ก ซ่ึงปัจจยัทั้ง 2 ปัจจยั เป็นแรงจูงใจสนุบสนุ
นใหพ้นกังานมีความพึงพอใจในการท างานมากยิ่งข้ึน 
    จากแนวคิดในดา้นต่างๆท่ีหลากหลาย จึงจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการศึกษาถึงแรงจูงใจในการท างาน
ของพนักงานบริษทั ส. เฮง เฮง จ ากดั โดยการวิเคราะห์ เอกสารท่ีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างาน การซักประวติั 
และการวิเคราะห์บทสมัภาษณ์ตามท่ีไดส้นทนากบัพนกังานบริษทั ส. เฮง เฮง จ ากดั อยา่งชดัเจน พร้อมเสนอใหเ้ห็น
ถึงปัจจยัและแนวคิดถึงแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั ส. เฮง เฮง จ ากดั  
 

3.  ระเบียบวธิีการศึกษา 
     การศึกษาวิจยัเร่ืองแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั ส. เฮง เฮง จ ากดัจะด าเนินการในรูปแบบการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depthInterview) เพ่ือให้ทราบถึงเร่ืองแรงจูงใจในการ
ท างานของพนักงานบริษทั ส. เฮง เฮง จ ากดั โดยท าการเลือกผูท่ี้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 5 ราย จากพนกังานทั้งหมด 18 
ราย เหตุเพราะพนักงานทั้ง 13 ราย ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตวัอย่าง 5 รายมีความยินดีท่ีจะให้ความร่วมมือ 
และได ้รับความสนใจและรู้จกักบัผูท่ี้ให้สัมภาษณ์เป็นอย่างดี การสัมภาษณ์ไดด้ าเนินการแบบไม่เป็นทางการและใช้
การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ค าถามตวัอย่างท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์มี 14 ค าถาม และค าถามท่ีมีลกัษณะเป็นค าถาม
แบบปลายเปิด (Open-ended Questions) พร้อมท่ีจะปรับ เปล่ียนถอ้ยค าให้ยืดหยุ่นสอดคลอ้งกบัผูถู้กสัมภาษณ์ในการ
วิจยัแต่ละคน และสถานการณ์การสัมภาษณ์ท่ีเปล่ียน แปลงไป รูปแบบการสัมภาษณ์ใช้วิธีจดบนัทึก พร้อมกบัการ
บนัทึก เสียง ผูวิ้จยัเนน้ให้การสัมภาษณ์สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดทฤษฎี เพ่ือใหท้ราบถึงแรงจูงใจในการท างานของ
พนกังานบริษทั ส. เฮง เฮง จ ากดั โดยมีค าถามประยกุตจ์าก (เนตรชนก นามเสนาะ : 2549) 

การประมวลผลข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล      
     น าขอ้มูลการสัมภาษณ์นั้นมาถอดเทปจบัประเด็นใหเ้ป็นหมวดหมู่และจดัระเบียบแยกแยะขอ้มูลออกมาทั้งหมด
ให้เป็นกระบวนการ มีกระบวนการการจดัล าดบัและพิจารณาว่าแต่ละขอ้มูลมีความเก่ียวขอ้งหรือส่งผลกระทบต่อ
กนัอยา่งไร ในกระบวนการศึกษาและการเกิดปรากฏการณ์  
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     การเขียนขอ้มูลท่ีชดัเจน ส่วนต่างๆของปรากฏการณ์สามารถน ามาเช่ือมโยงใหเ้กิดภาพโดยรวมได ้และการ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์จริง โดยการน าส่ิงต่างๆทั้งภาษา ความรู้สึก แสดงออกถึงแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน
บริษทั ส. เฮง เฮง จ ากดัได ้วา่มีส่วนก าหนดปรากฏการณ์ท่ีศึกษาเช่นไร 
 

4.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
     จากการสมัภาษณ์เก่ียวกบัแรงใจในการท างานของพนกังานบริษทั ส. เฮง เฮง จ ากดั จากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 5 
ราย แบ่งเป็นแต่ละดา้น จ านวน 14 ดา้น ดั้งน้ี ดา้นความส าเร็จในงาน, ดา้นการยอมรับนบัถือ, ดา้นลกัษณะของงาน
ท่ีปฏิบติั, ดา้นความรับผิดชอบ, ดา้นความกา้วหนา้, ดา้นเงินเดือน, ดา้นโอกาส, ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา, 
ดา้นความ สมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน, ดา้นสถานะของอาชีพ, ดา้นนโยบายการบริหารงาน, ดา้นสภาพการท างาน, 
ดา้นความมัน่คง, ดา้นวิธีการปกครองบงัคบับญัชา 
จากผลการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
        1.  แรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั ส. เฮง เฮง จ ากดัดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุดมี 7 ดา้นไดแ้ก่ ดา้น
ความส าเร็จในการท างาน ดา้นโอกาส ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสถานะของอาชีพ  ดา้นนโยบายการ
บริหารงาน ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความมัน่คงในงาน  
        2. แรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั ส. เฮง เฮง จ ากดัดา้นท่ีส่งผลรองลงมามี 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ
ยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้  ดา้นเงินเดือน ดา้น
ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นวิธีการปกครองบงัคบับญัชา 
 

5.  สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
ตารางที่ 1 ตารางอภิปายผลการศึกษาดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุดมี 7 ดา้น 
ล าดบั
ท่ี 

ดา้น ผลจากการวิจยัอภิปรายไดด้งัน้ี 

1.1 ดา้นความ 
ส าเร็จในการ
ท างาน   

ผูถู้กสัมภาษณ์ทั้ง 5 รายได้ให้ค าตอบอย่างชัดเจนว่า มีประสบการณ์จากการ
ท างานท่ีผ่านมาประสบผลส าเร็จในอดีต ก็สามารถใชค้วามรู้ความถนดัท างาน
ไดส้ าเร็จเสร็จส้ินและแกไ้ขปัญหาต่างๆในการท างานให้เกิดความส าเร็จบรรลุ
ตามวตัถุประสงคไ์ด ้ท าใหมี้ก าลงัใจในการท างานอ่ืนๆ ต่อไป 

1.2 ดา้นโอกาส ผูถู้กสัมภาษณ์ทั้ง 5 รายไดใ้ห้ค าตอบอย่างชดัเจนว่า อนาคตพนกังานทุกรายมี
โอกาสไดเ้พ่ิมพูนความรู้ความสามารถจากการท างานในหน่วยงานของตนเอง
และหน่วยงานอ่ืน ใหมี้ความกา้ว หนา้ในหนา้ท่ีและมีการเปล่ียนแปลงงานท่ีท า 

1.3 ดา้นความ 
สมัพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชา 

ผู ้ถูกสัมภาษณ์ทั้ ง 5 รายได้ให้ค าตอบอย่างชัดเจนว่า ความสัมพันธ์กับ
ผูบ้ ังคบับัญชาการท่ีได้ท างานร่วมกนั พนักงานได้รับการยกย่องชม เชยจาก
ผูบ้ริหาร ท าใหมี้ก าลงัใจในการท างานต่อไป 

 
ตารางที่ 2 ตารางอภิปายผลการศึกษาดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุดมี 7 ดา้น (ต่อ) 
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ล าดบั
ท่ี 

ดา้น ผลจากการวิจยัอภิปรายไดด้งัน้ี 

1.4 ดา้นความ 
สมัพนัธ์กบั
เพ่ือนร่วมงาน 

ผูถู้กสัมภาษณ์ทั้ง 5 รายไดใ้ห้ค าตอบอย่างชดัเจนว่า พนกังานมีความ สัมพนัธ์
อนัดีกบัเพ่ือนร่วมงานน้อย จึงส่งผลต่อความคล่องตวัในการประสานงานกนั
และการช่วยเหลือเก้ือกลูกนักจ็ะนอ้ยตามไปดว้ย 

1.5 ดา้นสถานะของ
อาชีพ 

ผูถู้กสมัภาษณ์ทั้ง 5 รายไดใ้หค้ าตอบอยา่งชดัเจนวา่ เป็นงานท่ีมีคุณ ค่าต่อบุคคล
และสร้างความรู้สึกใหก้บัตนเองในงานอาชีพ เป็นท่ียอม รับต่อสงัคมครอบครัว
คือการชกัชวนจากคนท่ีท างานอยู่แลว้ ไม่ว่าจะการชกัชวนคนในครอบครัวมา
ให้ท างานท่ีเดียวกนั มีทั้งสามีชักชวนภรรยา พ่อชักชวนลูก และการชักชวน
เพ่ือนมาท างานร่วมกนั 

1.6 ดา้นนโยบาย
การบริหารงาน 

ผู ้ถูกสัมภาษณ์ทั้ ง 5 รายได้ให้ค าตอบอย่างชัดเจนว่า ด้านนโยบายการ
บริหารงานบริษทั ส. เฮง เฮง จ ากดั ยงัไม่ชดัเจน มีการให้อิสระในการท างาน
มากเกินไป ไม่มีกฎระเบียบใดๆท่ีแน่ชัด ไม่มีการกดดัน มีการอูง้าน การเข้า
งาน-ออกงาน ไม่ไดเ้คร่งครัด 

1.7 ดา้นความมัน่คง
ในงาน 

ผูถู้กสัมภาษณ์ทั้ง 5 รายไดใ้หค้ าตอบอย่างชดัเจนว่า พนกังานบริษทั ส. เฮง เฮง 
จ ากดั พนกังานผูป้ฏิบติังานมีความมัน่ใจในตนเองว่าจะสามารถปฏิบติังานใน
อาชีพนั้นไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
ตารางที่ 3 ตารางอภิปายผลการศึกษาดา้นท่ีส่งผลรองลงมามี 7 ดา้น 
ล าดบั
ท่ี 

ดา้น ผลจากการวิจยัอภิปรายไดด้งัน้ี 

2.1 ดา้นการยอมรับ
นบัถือ 

ผูถู้กสมัภาษณ์ทั้ง 4 ราย จาก 5 ไดใ้หค้  าตอบท่ีแตกต่างออกไปในดา้น
ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน สรุปไดว้า่ยงัไม่ไดรั้บดา้นการยอมรับนบัถือจากเพ่ือน
ร่วมงานมากนกั  

2.2 ดา้นลกัษณะ
ของงานท่ี
ปฏิบติั 

ผูถู้กสัมภาษณ์ทั้ง 3 ราย จาก 5 ไดใ้หค้  าตอบท่ีแตกต่างออกไปกล่าวว่ามีขั้นตอน
กระบวนการและการแบ่งหน้าท่ีกันไม่ชัดเจน อาจเป็นเพราะว่าบริษทัมีการ
ก าหนดดา้นนโยบายและการบริหารงานท่ียงัไม่ชดัเจน จึงส่งผลใหด้า้นลกัษณะ
ของงานท่ีปฏิบติัวา่ยงัมีขั้นตอนกระบวนการ และการแบ่งหนา้ท่ีกนัไม่ชดัเจน 
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ตารางที่ 4 ตารางอภิปายผลการศึกษาดา้นท่ีส่งผลรองลงมามี 7 ดา้น(ต่อ) 
ล าดบั
ท่ี 

ดา้น ผลจากการวิจยัอภิปรายไดด้งัน้ี 

2.3 ดา้นความ
รับผิดชอบ 

ผูถู้กสัมภาษณ์ 1 ราย จาก 5 ไดต้อบแตกต่างกนัออกไปจากการใหอิ้สระในการ
ด าเนินงาน คือเม่ือมีปัญหาหรืออุปสรรคในงานจึงจะตอ้งถามความคิดเห็นจาก
เจา้ของกิจการก่อน  

2.4 ดา้นความ 
กา้วหนา้ 

ผูถู้กสมัภาษณ์ 3 ราย จาก 5 ไดก้ล่าววา่ความกา้วหนา้มีนอ้ย และเน่ืองจากวา่
บริษทั เป็นองคก์รท่ีมีลกัษณะล าดบัการบงัคบับญัชานอ้ยเป็นโครงสร้างองคก์ร
แบบแบบราบ (Flat) โอกาสในการเล่ือนต าแหน่งจึงมีนอ้ย  

2.5 ดา้นเงินเดือน ผูถู้กสัมภาษณ์ 2 ราย จาก 5 ไดต้อบแตกต่างกนัออกไปในดา้นเงิน เดือน กล่าว
วา่อยูม่านานแลว้กบังานท่ีท าตอ้งใชค้วามละเอียด จึงอยากไดเ้งินเดือนเพ่ิม 

2.6 ดา้นสภาพการ
ท างาน 

องค์กรมีสถานท่ีในการท างานเป็นสัดส่วน  เช่น โต๊ะประจ าต าแหน่ง อุปกรณ์
เคร่ืองมือส าหรับการท างาน ระบบรักษาความปลอดภยัในดา้นต่างๆมีความ
เหมาะสม แต่ยงัมีเร่ืองสภาพแวดลอ้มทางดา้นสภาพอากาศท่ีมีฝุ่ นเยอะ และแสง
สวา่งยงัไม่เพียงพอ 

2.7 ดา้นวิธีการ
ปกครองบงัคบั
บญัชา 

มียุติธรรมในการในการด าเนินการปกครอง แต่ผูถู้กสัมภาษณ์ 2 ราย จาก 5 ได้
ตอบแตกต่างกนัออกไปในเร่ืองของการแบ่งงานว่ายงัไม่รับความยุติธรรม ซ่ึง
สอดคลอ้งกนักบัดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัผูส้ัมภาษณ์ 3 ใน 5 ราย ไดต้อบ
อย่างคลา้ยคลึงกนัว่ามีการแบ่งหน้าท่ีกนัไม่ชัดเจน มีการเก่ียงกนัท างาน การ
แบ่งหนา้ท่ีใหพ้นกังานท ายงัไม่ชดัเจน 

 

ข้อเสนอแนะ 
        จากการศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั ส. เฮง เฮง จ ากดั คร้ังน้ีผูวิ้จยั จะขอน าเสนอ
ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
        1.  ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีโดยดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุดมี 7 ดา้น มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 1.1  ดา้นความส าเร็จในการท างาน องคก์รควรใหค้วามส าคญักบัก าลงัใจท่ีมอบใหพ้นกังาน เพ่ือให้
พนกังานไดท้ างานอยา่งประสบผลส าเร็จและพฒันาตนเองส าเร็จตามวตัถุประสงคไ์ด ้
 1.2  ดา้นโอกาส  องค์กรควรส่งเสริมพนักงานให้ไดรั้บการฝึกอบรม เช่น ปกติสินคา้ใหม่ท่ีซ้ือจากซัพ
พลายเออร์เข้ามา ผูบ้ริหารไม่ให้ความส าคัญในการให้พนักงานได้ฝึกอบรมเก่ียวกับตัวสินค้าใหม่นั้น ดังนั้น
ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัเพราะพนักงานจะไดรู้้เก่ียวกบัตวัสินคา้นั้นมากข้ึน เพ่ือยกระดบัความรู้ความสามรถ
และเพ่ิมทกัษะแก่พนกังาน  
 1.3  ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา   ผูบ้งัคบับญัชาควรให้ความสนใจและเป็นกนัเองกบัพนกังาน
อยา่งจริงใจ และควรจดัหาโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์ใหพ้นกังานดว้ยความรู้สึกยินดี  
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 1.4  ดา้นสถานะของอาชีพ ในดา้นสถานะของอาชีพคือการไดรั้บการยอมรับจากสังคมครอบครัว เกิดจาก
การท่ีสามีหรือภรรยาหรือเพ่ือนท างานอยู่แลว้ และเกิดการชักชวนกนัมาท างานร่วมกนั ซ่ึงถา้ในอนาคตจะหา
แรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั ส. เฮง เฮง จ ากดั กอ็าจจะหาแรงจูงใจคือการท่ีเอาคนในครอบครัวเขามา
ท างานก่อนและก็จะเกิดการชกัชวนกนัต่อๆมา จึงเป็นส่ิงสร้างแรงจูงใจของพนกังานท่ีเร่ิมตน้และอยากจะเขามา
ท างานกบัในองคก์ร  
 1.5  ดา้นนโยบายการบริหารงาน องค์กรควรมีการช้ีแจงแบบแผนก าหนดทิศทางหรือนโยบายต่างๆให้
พนกังานไดรั้บทราบอย่างชดัเจน เพ่ือใหพ้นกังานมีความรู้ความเขา้ใจสามารถน าไปปรับใชใ้นการท างานไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง  
 1.6  ดา้นสภาพการท างาน องคก์รควรปรับปรุงสถานท่ีท างานภายในองคก์ร เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มใน
การท างานมีแสงสวา่งไม่เพียงพอ กค็วรมีการติดหลอดไฟเพ่ิมเพ่ือการมองเห็นไดช้ดัข้ึน  
 1.7  ดา้นความมัน่คงในงาน พนกังานมีความรู้สึกมัน่คงในการท างานและมีความผูกพนัผูกพนักบัองคก์ร 
และผูบ้งัคบับญัชาควรจะเขา้หาพนกังาน ใหพ้นกังานรู้สึกมัน่ใจและสบายใจในการท างานร่วมกนักบัผูบ้งัคบับญัชา 
เพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจและความภกัดีใหม้ากยิ่งข้ึน  
        2.  ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีโดยดา้นท่ีส่งผลรองลงมามี 7 ดา้น มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 2.1  ดา้นการยอมรับนบัถือ ส่งเสริมใหพ้นกังานในหน่วยงานท ากิจกรรม มีความสามคัคี มีทศันคติท่ีดีต่อ
กนั ใหพ้นกังานรู้สึกวา่เป็นครอบครัวเดียวกนั  
 2.2  ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั องคก์รมีการก าหนดดา้นนโยบายและการบริหารงานท่ียงัไม่ชดัเจน จึง
ส่งผลใหด้า้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั และงานท่ีพนกังานปฏิบติัมีขั้นตอนและกระบวนการท่ีไม่ชดัเจน ดงันั้น
บริษทัควรโดยการก าหนดกฎขอ้บงัคบั หนา้ท่ีใหช้ดัเจน มีการช้ีแจง้นโยบายการด าเนินงานและโครงสร้างการ
บริหารงานแก่พนกังาน และมีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีในการท างานแก่พนกังานอยา่งเหมาะสม  
 2.3  ดา้นความรับผิดชอบ องคก์รควรมีความชดัเจนในเร่ืองของอ านาจความรับผิดชอบของพนกังานและมี
ความอิสระในการด าเนินการของพนกังานแต่ละระดบั เพ่ือความสะดวกในการตดัสินใจในบางปัญหาไดท้นัที และ
ไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายในกระบวนงาน เช่น พนกังานขายสามารถใหส่้วนลดถึงก่ีเปอร์เซ็นต ์ถา้มากกวา่น้ีตอ้งไป
ขอเฮียหรือเจา้ของกิจการ  
 2.4  ดา้นความกา้วหนา้ องคก์รควรให้ความส าคญัในดา้นความกา้วหนา้ แต่เน่ืองจากว่าบริษทั ส. เฮง เฮง 
จ ากดั เป็นองค์กรท่ีมีลกัษณะล าดบัการบงัคบับญัชานอ้ย เป็นโครงสร้างองคก์รแบบแบบราบ (Flat) โอกาสในการ
เล่ือนต าแหน่งจึงมีนอ้ย ควรจดัท าการให้รางวลัในการท างานดี Employee Of the Year มีการให้รางวลัพิเศษต่างๆ 
โดยวดัไดจ้ากผลงานท่ีปฏิบติั  
 2.5  ดา้นเงินเดือน องคก์รควรพิจารณาปรับปรุงในเร่ืองของค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมโดยอาจเปรียบเทียบ
กบัอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นประเภทเดียวกนั ท่ีมีลกัษณะงานเหมือนกนัหรือร้านวสัดุก่อสร้างอ่ืนๆ  
 2.6  ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน องคก์รควรส่งเสริมใหพ้นกังานในหน่วยงานท ากิจกรรม มีความ
สามคัคี มีทศันคติท่ีดีต่อกนั ให้พนกังานรู้สึกว่าเป็นครอบครัวเดียวกนั เน่ืองจากว่าเราเป็นองค์กรเล็ก การจดัสรร
กิจกรรมร่วมกนัเพ่ือใหพ้นกังานเกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อง
องคก์รไดส้ าเร็จ  
 2.7  วิธีการปกครองบงัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ืองของการแบ่งงานและหา
วิธีแกไ้ขใหพ้นกังานทุกคนยอมรับความสามารถในการท างานของบุคคล เพ่ือเป็นแรงกระตุน้ผลกัดนัใหพ้นกังาน
ไดพ้ฒันาตนเอง  
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ผลกระทบของอตัราส่วนทางการเงนิที่มีผลต่อคุณภาพการควบคุมภายใน 
ของสหกรณ์ในประเทศไทย 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือสกดัปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ในประเทศไทย จ านวน 22 อตัรา 

2) ศึกษาผลกระทบของอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีต่อการคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ในประเทศไทย 
รูปแบบของการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary data)  จากสารสนเทศทางการเงินสหกรณ์ในประเทศไทย จากฐานขอ้มูลของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์
ตั้งแต่ปี 2556-2558 จ านวน 21 ตวัอย่างโดยสกดัปัจจยัตวัแปรตน้จากอตัราส่วนทางการเงิน 22 อตัรา และคุณภาพ
การควบคุมภายในของสหกรณ์เป็นตวัแปรตาม  ผลการศึกษาอตัราส่วนทางการเงินตวัแปรตน้สกดัปัจจยัได ้5 ปัจจยั
โดยปัจจยัแรกประกอบไปดว้ย 9 อตัรา คืออตัราการคา้งช าระของลูกหน้ี, ก าไร(ขาดทุน) ต่อสมาชิก,  เงินออมต่อ
สมาชิก,  หน้ีสินต่อสมาชิก,  อตัราค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อก าไร, อตัราก าไร (ขาดทุน) สุทธิ, อตัราหมุนของ
สินคา้, อายุเฉล่ียสินคา้ และ อตัราลูกหน้ีระยะสั้นท่ีช าระไดต้ามก าหนด ปัจจยัท่ี 2 – 5 ประกอบดว้ยปัจจยัท่ีเหลือคือ 
6, 3,  3,  และ 1 อตัรา ตามล าดบั ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพการควบคุมภายในมีเพียงปัจจยัแรกเท่านั้นท่ีมี
ความสัมพนัธ์และส่งผลต่อคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
ผูว้ิเคราะห์ควรให้ความส าคญัอตัราทางการเงินปัจจยัท่ี 1 ท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพการควบคุมภายในท่ีดีซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีมีความส าคัญท่ีผูบ้ริหารของสหกรณ์ควรจดัให้มีข้ึนและน าไปใช้อย่างจริงจงัและต่อเน่ือง เพ่ือให้
สหกรณ์สามารถพฒันาระบบการบริหารจดัการของสหกรณ์ใหมี้ประสิทธิภาพใหมี้ระดบัดีข้ึนได ้ 
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Abstract 
This research aims to explore 22 financial ratios of Thailand’s cooperatives  and study effects of 

financial ratios on quality of internal control of cooperatives in Thailand. Quantitative research was utilized as a 
method for this study. Secondary data of twenty-one samples was retrieved from Cooperative Auditing 
Department covered the period of year 2013 – 2015. This study determines quality of internal control as a 
dependent variable. The results show that five independent variable affect the change of quality of internal 
control. The first factor consists of 9 sub-factors including Accounts receivable outstanding, profit (loss) per 
member, savings per member, debt to member, operating margin ratio, net margin ratio, turnover ratio, average 
product life and short-term receivable rate. The second-fifth factor consists of ratio 6, 3, 3, and 1. The factor 
affecting quality of internal control is the first factor which shows the same direction at 0.05 significance. 
Therefore, the results from this study suggest that the first factor of financial ratio should be taken as an 
important tool for cooperatives managers. This tool should be used and continue implemented in order to help 
cooperatives to develop.   
Keyword: financial ratios, quality of internal control, cooperatives in Thailand 

 
1. บทน า 
  สหกรณ์นบัเป็นธุรกิจภาคประชาชนท่ีเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศเพราะระบบสหกรณ์
มุ่งหวงัให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัตั้งและด าเนินกิจการของสหกรณ์ในฐานะเป็นองค์กรของสมาชิก
เพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มี 7 ประเภท (สุ
ชิน ปีหะจินดา,2552)  การบริหารจดัการองค์การสหกรณ์ใหบ้รรลุตามเป้าหมายและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ส่ิงส าคญัท่ีแต่ละองค์กรใหค้วามสนใจคือ การจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีคุณภาพเพ่ือวดัและประเมินผล
การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าท่ีหมายท่ีก าหนด (เจริญ เจษฎาวลัย,์ 2547 : 24) การควบคุมภายในไม่ไดห้มายถึง
การควบคุมภายในเฉพาะทางดา้นการบญัชีและการเงินเท่านั้น ยงัครอบคลุมไปการควบคุมภายในดา้นการบริหาร 
และการควบคุมภายในด้านการปฏิบัติงานด้วย ผูบ้ริหารจึงต้องปลูกจิตส านึกให้บุคลากรทุกคนตะหนักถึง
ความส าคัญของการควบคุมและร่วมมือกนัเพ่ือช่วยรักษาไวซ่ึ้งระบบการควบคุมภายใน และในขณะเดียวกัน 
บุคลากรทุก ๆ คนในองคก์รกจ็ะตอ้งมีความรับผิดชอบร่วมกนัในเร่ืองการควบคุมภายในดว้ย (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย, 2559 : 2-27)  
  ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆท่ีรวดเร็วท าใหส้หกรณ์ปรับตวัไม่ทนักบัการเปล่ียนแปลงนั้นๆ 
ตลอดจนการแข่งขนัทางธุรกิจมีสูง และวิธีการบริหารจดัการของสหกรณ์แต่เดิม ไม่ปรากฏว่ามีระบบเตือนภัย
ทางการเงินท่ีชดัเจนกรมตรวจบญัชีสหกรณ์จึงไดก้ าหนดเคร่ืองมือข้ึนมาเพ่ือสร้างมาตรฐานการวิเคราะห์อตัราส่วน
ทางการเงินของสหกรณ์ต่างๆ ท่ีเรียกวา่ การวิเคราะห์งบการเงินแบบ CAMELS Analysis โดยผลการวิเคราะห์ท่ีได้
จากการท า CAMELS Analysis สหกรณ์สามารถน ามาใชเ้ป็นสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้ต่อผลการด าเนินงานท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต และใชเ้ป็นตวัช่วยในการวิเคราะห์เพ่ือวางแผนธุรกิจของสหกรณ์ในอนาคตได ้(กรมตรวจบญัชี
สหกรณ์, 2548 : 5) จากผลงานวิจยัในอดีตเก่ียวกบัอตัราส่วนทางการเงินสหกรณ์ยงัไม่มีงานวิจยัในประเทศไทย
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เก่ียวกบัการวิเคราะห์ท านายอตัราส่วนทางการเงินในภาพรวมของประเทศมีเพียงการประเมินผลการด าเนินงานจาก
การใชท้ฤษฎี CAMELS Analysis  ระดบัรายสหกรณ์ ส่วนงานวิจยัเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ยงัไม่
งานวิจยัโดยตรง ดงันั้นเพ่ือใชป้ระโยชนข์องอตัราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์มากข้ึน  
 จากแนวคิดและปัญหาเก่ียวกบัการควบคุมภายในและอตัราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ ผูวิ้จยัจึงสนใจการน า
อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีจ านวนหลายอตัรามาสกดัสังเคราะห์ก่อนเพ่ือท านายคุณภาพการควบคุมภายในของ
สหกรณ์เน่ืองจากเป็นขอ้มูลเดียวกนัภายในสหกรณ์ เพ่ือประโยชน์ทางดา้นวิชาการต่อผูท่ี้สนใจทัว่ไป และและ 
เจา้หน้ีธนาคาร กองทุนพฒันาการสหกรณ์ หรือสถาบนัการเงินในการท่ีจะพิจารณาใหกู้แ้ก่สหกรณ์ และดา้นวิชาชีพ
หรือการน าไปปฏิบติัคือ ฝ่ายจดัการ ผูบ้ริหารสหกรณ์ท่ีมีต่อการบริการจดัการสหกรณ์ วางแผนและก าหนดนโยบาย
ธุรกิจเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์อตัราส่วนทางการเงินกบัการควบคุมภายในของสหกรณ์ และสามารถน าผลการวิจยัใช้
เป็นขอ้มูลในการพิจารณาวางแผนพฒันาธุรกิจสหกรณ์เพ่ือความกินดีอยู่ดีของสมาชิกสหกรณ์ และ เพ่ือใชเ้ป็น
ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูบ้ริหารสหกรณ์ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการเสริมสร้างความมัน่คงทางการเงินของ
สหกรณ์ตลอดจนเป็นขอ้มูลในการวางแผน พฒันา ปรับปรุง ประสิทธิภาพของสถาบนัเกษตรกรใหม้ัน่คงย ัง่ยืน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 รายงานการจดัชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นการสรุปผลการประเมิน
การควบคุมภายในตามแนวของ COSO (คณะกรรมการร่วมของสถาบนัวิชาชีพท่ีใหค้วามสนบัสนุนทางการเงินเพ่ือ
ศึกษาและพฒันาเกณฑท่ี์เหมาะสมเก่ียวกบัการควบคุมภายในหรือ The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission) ท่ีมีองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการเป็นตัวช้ีวดั ได้แก่ ด้านสภาพแวดลอ้มของการ
ควบคุม ดา้นความเส่ียงจากลกัษณะธุรกิจ ดา้นกิจกรรมควบคุม ดา้นส่ือสารภายในองคก์ร และ ดา้นการติดตามและ
ประเมินผล  

การประเมินผลตามแบบการจดัชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ซ่ึงเป็นกลไกส าคญัท่ีให้ความ
มัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลต่อผูบ้ริหารสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการช่วยลดความเส่ียงทางธุรกิจ ผลการประเมิน
ชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์จดัเป็นชั้นคุณภาพได ้4 ชั้น ไดแ้ก่ ดีมาก ดี พอใช ้และตอ้งปรับปรุงเม่ือ
ทราบจ านวนชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ในแต่ละปีแลว้ จึงน ามาให้คะแนนการควบคุมภายในของ
สหกรณ์แต่ละประเภทในภาพรวมทั้งประเทศดว้ยค่าคะแนนเต็ม 4 โดยมีเกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนน จากจ านวน
ระดบัชั้นเท่ากบั 4 ชั้น ของ Likert Scale  (คะแนนจาก 1 – 4)  ค านวณไดจ้ากสูตรดงัน้ี 
   คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด     =               4-1             = 0.75 
                 คะแนนสูงสุด                                   4    

 
ดงันั้นในแต่ละช่วงคะแนนของระดบัชั้นจะเท่ากบั 0.75  คิดเป็นการแบ่งช่วงคะแนนในแต่ละระดบัชั้น 

ดงัน้ี  
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1-1.74   หมายถึง   ควรปรับปรุง 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.75-2.49  หมายถึง   พอใช ้  
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.50-3.24  หมายถึง  ดี 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.25-4.00   หมายถึง   ดีมาก 
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 การวิเคราะห์ตามทฤษฎีและแนวคิด camels analysis กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ไดพ้ฒันาประยุกต์ให้เป็น
เคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือสร้างสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้แก่ฝ่ายบริหารขอ้มูลท่ีไดรั้บมีความส าคญัต่อการด าเนินงาน
ของสหกรณ์  6 มิติ  (กรมตรวจบญัชีสหกรณ์, 2548) 

ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ (2547) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้ธุรกิจสินเช่ือกรณีศึกษาเร่ืองของ
สหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า จ ากัด จังหวดัสุพรรณบุรี ผูใ้ห้ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ สมาชิกสหกรณ์
การเกษตรบางปลามา้ จ ากดั จ านวน 375 คน พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชธุ้รกิจสินเช่ือระดบัมาก คือ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดรองลงมา คือ ปัจจยัดา้นเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ ปัจจยัดา้นดอกเบ้ีย ปัจจัยดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวก ส่วนปัจจยัท่ีมีผลอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ปัจจยัดา้นลกัษณะการให้สินเช่ือ ปัจจยัดา้นสถานท่ีให้บริการ
สินเช่ือ และปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการสินเช่ือ 

ประสพชยั พสุนนท์ และคณะ (2551) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินของ
สหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัเพชรบุรีเพ่ือสกดัปัจจยัทางการเงินจากอตัราส่วนทางการเงินของ CAMEL Analysis 
ขอ้มูลท่ีศึกษาไดจ้ากการส ารวจสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัเพชรบุรี จานวน 19 แห่ง ส าหรับการก าหนดจ านวน
ปัจจยัทางการเงินใช้การวิเคราะห์แบบขนานและใชก้ารสกดัปัจจยัดว้ยวิธี  PCA และหมุนปัจจยัดว้ยวิธี Varimax 
ส่วนผลการวิเคราะห์ปัจจยัพบวา่อตัราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัเพชรบุรีสามารถอธิบายได้
ดว้ยปัจจยัทางการเงินจ านวน 3 ปัจจยั  

Dwi, Mulyonoc and Rahfiani (2009) ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัผลตอบแทน
ของบริษทักลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศอินโดนีเซีย พบว่า อตัราก าไร
สุทธิ อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลตามบญัชี
ต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกกับอตัราผลตอบแทน แต่ส าหรับอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราการ
หมุนเวียนของสินทรัพย ์และอตัราส่วนกระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานต่อยอดขายมีความสัมพนัธ์กนัในทาง
ลบกบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ 
 
สมมุติฐานการวจิัย 
  อตัราส่วนทางการเงินมีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ 
 

3. วธิีการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีท าการศึกษา คือ สหกรณ์ทั้ง 7 ประเภทตามทะเบียนของนายทะเบียนสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ใช้ขอ้มูลแบบตดัขวางจากการเก็บขอ้มูลในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2558 ของสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ซ่ึงจะมี
ขอ้มูลชุดอตัราส่วนทางการเงิน และรายงานคุณภาพการควบคุมภายในอยา่งละ 1 รายการ ดงันั้นจึงมีตวัอยา่งท่ีจะใช้
ในการศึกษาจ านวน 7 คูณ 3 เท่ากบั 21 ตวัอยา่ง 
3.2 ด้านเน้ือหา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) อตัราส่วนทางการเงิน
ของสหกรณ์ในประเทศไทย จากระบบสารสนเทศของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ปี 2556-2558 จ านวน 3 ปี ประกอบดว้ย
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ตวัแปรอิสระ 22 อตัรา และตวัแปรตาม คือจ านวนชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ทั้ง 3 ปีและน ามาเฉล่ีย
เพ่ือใหไ้ดค่้าคะแนนเต็ม 4 เพ่ือไดร้ะดบัคะแนนคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ว่าอยู่ในช่วงคะแนนท่ีดีข้ึน
หรือลดลงหรือไม่ 

ตวัแปรอสิระ  (Independent Variables) 
  มิติท่ี 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง 5 อตัรา ดงัน้ี อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (C1.1), อตัราส่วนทุน
ส ารองต่อสินทรัพย ์ตวัย่อ ( C1.2) , อตัราการเติบโตทุนของสหกรณ์ (C1.3) ,  อตัราการเติบโตของหน้ี (C1.3)  และ
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (C1.3) 
 มิติท่ี 2 คุณภาพของสินทรัพย ์ 4 อตัราประกอบดว้ย อตัราการคา้งช าระของลูกหน้ี  (A2.1), อตัราการหมุน
ของสินทรัพย ์(A2.1),  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(A2.1)  และอตัราการเติบโตของสินทรัพย ์(A2.1) 
  มิติท่ี 3 ขีดความสามารถในการบริหารจดัการ  1 อตัรา คือ  อตัราการเติบโตธุรกิจ ( M3.1) 
  มิติท่ี 4 การท าก าไร  8 อตัรา ประกอบด้วย  ก าไร (ขาดทุน) ต่อสมาชิก (E4.1),  เงินออมต่อสมาชิก (
 E4.2),  หน้ีสินต่อสมาชิก (E4.3),  อตัราค่าใช้จ่ายในการด าเนินเงิน (E4.4),  อตัราการเติบโตของทุนส ารอง 
(E4.5),  อตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน (E4.6),  อตัราการเติบโตของก าไรสุทธิ (E4.7) และอตัราก าไร (ขาดทุน) 
สุทธิ (E4.8) 

มิติท่ี 5 สภาพคล่อง  4 อตัรา ประกอบดว้ยอตัราส่วนทุนหมุนเวียน (L5.1), อตัราหมุนของสินคา้ (L5.2), 
อายเุฉล่ียสินคา้ (L5.3) และอตัราลูกหน้ีระยะสั้นท่ีช าระไดต้ามก าหนด (L5.4) 
  มิติท่ี 6 ผลกระทบต่อธุรกิจ  ไม่มีอตัราเน่ืองจากเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
  คะแนนเฉล่ียจากจ านวนชั้นการควบคุมภายในสหกรณ์  (QIC)  
3.3 ด้านระยะเวลา 
 ประชากรท่ีท าการศึกษา คือ ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ท่ีผ่านการตรวจสอบจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ใชข้อ้มูลแบบตดัขวางจากการเกบ็ขอ้มูลในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2558 
3.4 รูปแบบการวจัิย 
 รูปแบบของการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูล
ทุติยภูมิ (Secondary data)  จากสารสนเทศทางการเงินสหกรณ์ในประเทศไทย จากฐานขอ้มูลของกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ของสหกรณ์ 7 ประเภท ๆ ละ 3 ปีบญัชีได ้21 ตวัอยา่ง   
3.5 เคร่ืองมือการวจัิย 

ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูลใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ตั้งแต่ปี 2556-2558 เป็นรายปีจากแหล่งขอ้มูล
จากงานวิจยั เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั และสรุปขอ้มูลสารสนเทศอตัราส่วนทางการเงิน และรายงานคุณภาพ
การควบคุมภายในสหกรณ์ จากส่วนงานระบบสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์ท่ีเผยแพร่โดยกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์เพ่ือใหบุ้คคลทัว่ไป ผูส้นใจ นกัวิเคราะห์สหกรณ์ไดน้ าไปใชป้ระโยชน ์
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
 การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือหาค่าสถิติต่าง ๆ ดงัน้ี  

ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจยัในการประมวลผลขอ้มูล โดยสถิติท่ีใชใ้นการ วิเคราะห์ขอ้มูล
ประกอบดว้ย  
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1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลขั้นตน้โดยมีวตัถุ ประสงค์เพ่ือทราบ
ลกัษณะโดยทัว่ไปของตวัแปร ส าหรับสถิติพรรณนาจะน าเสนอขอ้มูลท่ีศึกษาดว้ยค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด 
(Minimum) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติอนุมานในการวิจยัจะใช้
วิธีการวิเคราะห์ ดงัน้ี  

2.1 การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิ สหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson correlation analysis)  เป็นการหาความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ คือ อตัราส่วนทางการเงินกบัตวัแปรตาม คือคุณภาพการควบคุม
ภายในทิศทางใดและความสมัพนัธ์นั้นมีมากนอ้ยเพียงใด 

2.2 การวิเคราะห์ ปัจจัยของอัตราส่วนทางการเงิน โดยท าการหมุนแบบ Quartimax with Kaiser 
Normalization  ดว้ยวิธี Principal Component Analysis 

2.3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) เป็นการหาความ สัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
อิสระ คือ อตัราส่วนทางการเงิน 22 อตัราท่ีสกดัปัจจยัแลว้กับตัวแปรตาม คือ คุณภาพการควบคุมภายใน 4 ระดับ
ระหวา่งปีทางบญัชี  2556-2558  รวม 3 ปี มีความสัมพนัธ์อยู่ในรูปเชิงเส้นโดยแสดงความสัมพนัธ์ในรูปสมการถดถอย
เชิงเสน้ 

เม่ือไดข้อ้มูลอตัราส่วนมาตรฐานทางการเงิน และหน้ีสินต่อสมาชิกแลว้ก็น าไปทดสอบวิธีสมการถดถอย 
(Regression Analysis) โดยเขียนสมการไดด้งัน้ี 
QICit =  Bit0  + CAMELit  + E         (1) 
สมการท่ี (1) แสดงความสมัพนัธ์และผลกระทบของอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีต่อคุณภาพการควบคุมภายใน 
โดยท่ี  
QICit =   คะแนนคุณภาพการควบคุมภายใน 
CAMELit  =  อตัราส่วนทางการเงิน 22 อตัรา (หลงัจากสกดัปัจจยัแลว้เหลือ 5 ปัจจยั) 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ผลการศึกษา 

โดยการศึกษาคร้ังน้ีจากการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ตว้ยกนัเกิดปัญหา Multicollinearity 
เน่ืองจากขอ้มูลตวัแปรอิสระจ านวนทั้งส้ิน 22 ตวัแปรน้ีไม่เป็นอิสระกนัดงันั้น จึงไดแ้กปั้ญหาดงักล่าวดว้ยเทคนิค
การวิเคราะห์ปัจจัยโดยท าการหมุนแบบ Quartimax with Kaiser Normalization  ด้วยวิธี Principal Component 
Analysis  พบวา่ จากตวัแปรอิสระทั้งหมด 22 ตวัแปรได ้5 ปัจจยั  และในส่วนผลกระทบของอตัราส่วนทางการเงิน
ท่ีมีต่อการควบคุมภายในนั้นมีเพียงปัจจยัแรกท่ีมีผลกระทบดงัตารางท่ี 1  และ 2 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 วิธีสมการถดถอย พบวา่ 
1. ปัจจยัท่ี 1 มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัและส่งผลต่อคุณภาพการควบคุมภายใน มีค่า B=.169 

โดยมีค่า Sig. = .000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานในส่วนปัจจยัท่ี 1 จ านวน 9 อตัรา  
2. ปัจจยัท่ี 2 ถึง 5 ไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการควบคุมภายใน เน่ืองจากมีค่า Sig.= .534, .122, .867 

และ .131 ซ่ึงทั้งหมดมากกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานในส่วนปัจจยัท่ี 2-4 จ านวน 13 อตัรา 
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4.2 อภิปราย 
1. อตัราส่วนทางการเงินมีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อคุณภาพการควบคุมภายในเพียงปัจจยัทางการเงินท่ี 1 

ประกอบดว้ยอตัราส่วนทางการเงิน 9 อตัราส่วน กระจายอยู่ใน 3 มิติ คือ คุณภาพของสินทรัพย ์ความสามารถใน
การท าก าไร และสภาพคล่องเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบถึงคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์ใน
ประเทศไทย ดงันั้นจึงควรให้ความส าคญัในการวิเคราะห์ประเมินอตัราส่วนทางการเงินเหล่าน้ีในการวิเคราะห์
คุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์ จากการสกดัปัจจยัตวัแปรตน้ 22 อตัราเหลือเพียง 5 ปัจจยัซ่ึงแตกต่างกบัผลการ
วิเคราะห์ปัจจยัพบว่าอตัราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัเพชรบุรีสามารถอธิบายไดด้ว้ยปัจจยั
ทางการเงินเพียง 3 ปัจจยั (ประสพชยั พสุนนท ์และคณะ ,2551) 

2. ปัจจยัทางการเงินท่ี 2-5  ท่ีเหลืออีก 13 อตัราไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการควบคุมภายในอาจเป็น
เพราะอตัราส่วนท่ีน ามาวิเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นอตัราการเติบโตและขอ้มูลมาวิเคราะห์เพียง 3 ปีจ านวนตวัอย่างมี
เพียง 21 ชุดขอ้มูลดงันั้นหากจะวิเคราะห์คุณภาพการควบคุมภายใน อตัราส่วนดงักล่าวยงัอาจมีความส าคญัอยู่ตาม
สถานการณ์ใน  แต่ละสหกรณ์ 

3. การควบคุมภายในท่ีดีซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัท่ีผูบ้ริหารของสหกรณ์ ควรจดัใหมี้ข้ึนและน าไปใช้
อย่างจริงจงัและต่อเน่ือง เพ่ือให้สหกรณ์สามารถพฒันาระบบการบริหารจดัการของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพให้มี
ระดบัดีข้ึนได ้

 
ตารางที่ 1 ตารางค่าน า้หนักองค์ประกอบ (factor loading) หลงัหมุนแกนของอตัราส่วนทางการเงนิทั้ง 22 อตัรา 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 4 5 

A2.1 -.749 -.518 -.232 .133 .264 

E4.1 .963 -.101 -.015 -.100 .091 

E4.2 .970 -.128 -.028 -.045 .066 

E4.3 .967 -.136 -.015 -.044 .061 

E4.4 -.865 .131 .153 .070 -.414 

E4.8 .923 -.187 -.146 .126 .164 

L5.2 -.581 .349 -.070 -.337 .218 

L5.3 .872 -.142 .055 .159 -.149 

L5.4 .749 .518 .232 -.133 -.264 

C1.1 -.283 -.717 .508 .108 -.061 

C1.2 -.262 .918 -.010 -.116 -.137 

C1.5 -.128 .706 .155 .106 .561 
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A2.2 -.421 .863 .052 -.099 .003 

A2.3 .028 .973 -.043 .057 .169 

L5.1 -.344 .909 -.057 .012 -.065 

C1.4 .030 .036 .980 .022 -.018 

A2.4 .026 -.030 .956 .180 .073 

M3.1 -.086 -.238 .657 .583 -.085 

C1.3 .014 -.074 .447 .741 .410 

E4.5 -.030 -.468 .130 .730 .320 

E4.6 .049 .073 .046 .905 .000 

E4.7 .252 .090 -.013 .345 .812 

 
ตารางที่ 2 : ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยอตัราส่วนทางการเงนิของสหกรณ์ 

 Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 

Coeff 

t 

Sig. 

.169** 

4.464 

.000 

.024 

.637 

.534 

-.062 

-1.639 

.122 

-.006 

-.171 

.867 

.060 

1.595 

.131 

             **ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
ตารางที่ 3 : สรุปตารางปัจจัยอัตราทางการเงนิ 5 ปัจจยั  

 ปัจจยัท่ี 1 ปัจจยัท่ี 2 ปัจจยัท่ี 3 ปัจจยัท่ี 4 ปัจจยัท่ี 5 
จ านวนอตัราส่วน 9 6 3 3 1 
ทิศทางผลกระทบ + + - - + 
ระดบันยัยะส าคญั .000** .534 .122 .867 .131 

+ หรือ – = ทิศทางของความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

จากตารางท่ี 3  การทดสอบวิธีสมการถดถอยปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์ ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ี 1 เพียงดา้นเดียวท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัคุณภาพการควบคุมภายใน
อย่างมีนัยส าคญัในทิศทางเดียวกนั ส่วนอตัราส่วนทางการเงินในปัจจยัอ่ืนท่ีเหลืออีก 4 ปัจจยั 13 อตัราส่วนกบั
คุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์ไม่สมัพนัธ์กนั  
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 ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 1) ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรหรือผูมี้ส่วนในการใหน้โยบายควรใหค้วามส าคญั
ต่ออตัราส่วนทางการเงินโดยเฉพาะ 9 อตัราส่วนในปัจจยัท่ี 1 เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาและบริหารงาน
สหกรณ์ใหมี้ประสิทธิภาพ  2) การวิเคราะห์ชั้นคุณภาพการควบคุมภายในช่วยใหผู้ว้ิเคราะห์ทราบขอ้มูลเพียงส่วน
หน่ึงเท่านั้นแต่อาจมีอิทธิพลมาจากปัจจยัภายนอกทั้งในและต่างประเทศหลายดา้นดว้ยกนั เช่น สภาวะเศรษฐกิจ 
การเมือง อตัราแลกเปล่ียน นโยบายการเงิน ฯลฯ ผูท่ี้จะลงทุนควรพิจารณาขอ้มูลหลายๆ ดา้น ประกอบการตดัสินใจ
ไดม้ากยิ่งข้ึน 
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ปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์ต่อการวางแผนเงนิออมเพ่ือวยัเกษยีณอายุของกลุ่มแรงงานใน
ระบบช่วงอายุ 33-53 ปีในกรุงเทพมหานคร 

Factors related to saving plan for retirement of employee aged between 33-53 
years in Bangkok 

ระพพีรรณ พันธ์ุอุดม1 และ ประสิทธ์ิ มะหะหมัด2 

Raphiphan Phanudom and Prasit Mahamud 
 

บทคดัย่อ 
     การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้น
เศรษฐกิจ และรูปแบบการออมกบัการวางแผนเงินออมเพ่ือวยัเกษียณอายุและเพ่ือศึกษาแนวทางการวางแผนเงิน
ออมให้เพียงพอต่อการเกษียณอายุของประชากรรุ่นเกิดลา้นซ่ึงเป็นกลุ่มแรงงานในระบบช่วงอายุ 33-53 ปีใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คนโดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใชส้ถิติแบบ  
T – Test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใช้
สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 การศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบจ านวนเงินออมเฉล่ียต่อเดือนจ าแนกตามปัจจยัด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล ช่วงอายุ 33-53 ปีของ
ประชากรรุ่นเกิดลา้นพบว่า เม่ือน าจ านวนเงินออมมาลงทุนในหุ้นสามญัท่ีให้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินใน
ธนาคารและพนัธบัตรรัฐบาล จึงจะสามารถมีเงินออมยามเกษียณท่ีเพียงพอได ้ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัดา้น
คุณลกัษณะส่วนบุคคลต่อการวางแผนเงินออม พบวา่ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ อาย ุการศึกษา อายุ
งาน อาชีพ สถานภาพครอบครัวและขนาดครอบครัวท่ีต่างกนั มีผลต่อการวางแผนเงินออมท่ีแตกต่างกนั ส่วนผล
การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลกบัการวางแผนเงินออม พบว่ามีความสัมพนัธ์ท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติทั้ ง 7 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อายุงาน อาชีพ สถานภาพครอบครัวและขนาด
ครอบครัว ส่วนผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านเศรษฐกิจกับการวางแผนเงินออม พบว่าไม่มี
ความสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ ส่วนผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ปัจจยัดา้นรูปแบบการออมกบัการ
วางแผนเงินออม พบวา่มีความสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติทั้งหมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ เงินฝากในธนาคาร หุน้กู ้หุน้
สามญั กองทุนรวม และประกนัชีวิต 

ค าส าคัญ: ประชากรรุ่นเกิดล้าน, ปัจจัยด้านคุณลกัษณะส่วนบคุคล, ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ, รูปแบบการออม, การ
วางแผนเงินออม 
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Abstract 

     The purpose of this research is to study the relationship between personal factors, economic factors and saving 
models towards saving plan for retirement and to study the average monthly saving for the adequate retirement 
planning of the million - born population who work in Bangkok by using questionnaires to collect data for 400 
employee. Statistics used in data analysis include frequency distribution, percentage, mean, standard deviation,  
T-Test, One-Way ANOVA and Pearson's Correlation Coefficient. The statistically significant level was 0.05. The 
comparative analysis of the average monthly savings by personal factors found that the million- born population 
should invest in common stocks that offer highest returns compare to the return from bank deposits and bonds 
investment only then their saving will grow to subsistence level at the retirement age. For the analysis of personal 
factors on saving plan, it was found that gender, age, education, work experience, occupation, family status, and 
family size are varied on different saving plans. The results of the test of the relationship between personal 
factors and saving plan can be summarized as follows, the personal factors include gender, age, education, work 
experience, occupation, family status and family size were statistically correlated at significant level 0.05. 
Similarly, the test of the relationship between the factors of the saving models suggest 5 statistically significant 
correlation, namely, deposits in banks, debentures, common stock, mutual funds and life insurance. But there was 
no statistically significant correlation between economic factors and saving plan. 

Keywords: Million-Born population, Personal factors, Economic factors, Saving models, Saving plan 

 
1.บทน า 
     ปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นโครงสร้างประชากรท่ีมีแนวโนม้การเพ่ิมข้ึนของ 
ประชากรสูงอายุในประเทศไทยดว้ยภาวะเจริญพนัธ์ุลดลงขณะท่ีประชากรมีอายุยืนยาวข้ึนจากความกา้วหนา้ทาง
การแพทยแ์ละเทคโนโลยี คนทัว่ไปไดรั้บรู้และตระหนกัแลว้ว่าประเทศไทยไดก้ลายเป็นสงัคมสูงวยัไปแลว้แต่ส่ิงท่ี
หลายคนโดยเฉพาะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนและนโยบายอาจคาดไม่ถึงคือประชากรไทยก าลงัสูงวยัข้ึน
อย่างรวดเร็วมาก ประเทศไทยไดก้ลายเป็น “สังคมสูงวยั” มาตั้งแต่ปี 2548 แลว้ เม่ือสัดส่วนประชากรสูงอายุ (60 ปี
ข้ึนไป) สูงถึงร้อยละ 10 ของประชากรทั้ งหมด ประเทศไทยก าลงักลายเป็น “สังคมสูงวยัอย่างสมบูรณ์” เม่ือ
ประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปมีมากถึงร้อยละ 20 ในปี 2564 และคาดวา่จะเป็น“สังคมสูงวยัระดบัสุดยอด” ในอีกไม่ถึง 
20 ปีขา้งหนา้น้ีเม่ือประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไปมีสดัส่วนถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด (สถาบนัวิจยัและพฒันา
ผูสู้งอายุไทย, รายงานสถานการณ์ผูสู้งอายุไทย, 2557) ในปัจจุบนัพบว่า เรามีกลุ่มประชากรท่ีนกัวิชาการเรียกว่า 
“ประชากรรุ่นเกิดลา้น” เป็นกลุ่มประชากรท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2506-2526 คือมีอายุระหว่าง 33-53 ปี ซ่ึงปัจจุบนั
เป็นกลุ่มวยัท างานและประมาณการว่าจะมีจ านวนสูงถึง 20 ลา้นคน ถือว่าเป็นจ านวน 1 ใน  3 ของประเทศจาก
หลกัฐานทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2506-2526  มีทารกเกิดเกินกว่าลา้นคนทุกปี ซ่ึง
เม่ือประชากรกลุ่มน้ีเคล่ือนตวัสู่วยัสูงอายุ จะมีผลท าให้จ านวนผูสู้งอายุในประเทศเพ่ิมข้ึนอย่างมหาศาล (ศูนย์
วิชาการ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, รุ่นเกิดลา้น โครงสร้างใหม่ประชากรไทย, 2553) จาก
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การศึกษาขอ้มูลท าให้ตระหนกัว่า การเตรียมตวัของ “ประชากรรุ่นเกิดลา้น” น้ีมีความส าคญัอย่างยิ่งเพราะถา้ไม่มี
การวางแผนการเงินท่ีดีพอ จะท าให้มีเงินออมไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพหลงัเกษียณอย่างแน่นอน เน่ืองจาก
ค่าใชจ่้ายในอนาคตท่ีสูงข้ึน และเราก าลงัอยูใ่นยคุท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากอยูใ่นระดบัต ่า ซ่ึงจากการศึกษางานวิจยัใน
อดีต พบว่า คนส่วนใหญ่เลือกท่ีจะฝากเงินออมในบญัชีเงินฝากธนาคาร (กฤตภาส เลิศสงคราม, 2555) ซ่ึงปัจจุบนั
อาจไม่สามารถท าใหเ้ป้าหมายทางการเงินท่ีตั้งใจไวไ้ดส้ าเร็จ และขอ้มูลในปี 2558 อายคุาดเฉล่ียของประชากรไทย
ผูช้าย 71.6 ปีและผูห้ญิง 78.4 ปี ซ่ึงเม่ือดูในภาพรวมแลว้ ผูห้ญิงมีแนวโนม้ท่ีจะมีชีวิตยืนยาวกว่าผูช้าย ส่วนหน่ึงนั้น
เป็นเพราะผูช้ายมกัมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดอ้ยกว่าผูห้ญิงและมีพฤติกรรมเส่ียงมากกว่า โดยจะเห็นไดจ้ากการ
คาดประมาณอายคุาดเฉล่ียเม่ือแรกเกิดของประชากรไทยท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และส่งผลใหมี้สัดส่วนผูสู้งอายุ
เพศหญิงมากกวา่เพศชาย (รายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ. 2558, โฉมหนา้ครอบครัวไทยยคุเกิดนอ้ย อายยุืน
, ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
ประจ าประเทศไทย (UNFPA))  ซ่ึงแสดงว่า “ประชากรรุ่นเกิดลา้น”  น้ีจะมีอายุยืนยาวข้ึนหลงัเกษียนจึงมีความ
จ าเป็นอย่างมากในการเตรียมตวัเพ่ือรับมือกบัสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนเพราะเม่ือประชากรรุ่นเกิดลา้นเร่ิมมีอายุกา้ว
ข้ึนไปถึงวยัเกษียณอาย ุ เม่ือถึงเวลานั้นกอ็าจจะเกิดวิกฤติคนสูงอายุได ้เพราะเม่ือจ านวนคนสูงอายมีุมากข้ึนกอ็าจจะ
ไม่ไดรั้บการเล้ียงดูจากลูกหลานเท่าท่ีควร อนัเป็นผลมาจากจ านวนประชากรรุ่นเกิดลา้นมีบุตรน้อยลงและมกัไม่
แต่งงาน จากขอ้มูลจากส ารวจประชากรสูงอายุในปี 2557 พบว่า บุตรยงัคงเป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัของผูสู้งอายุใน
ปัจจุบันมีสัดส่วนถึงร้อยละ 36.7 และแหล่งรายได้รองลงมาคือ ได้จากการท างานมีสัดส่วนร้อยละ 33.9 
(สถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย, รายงานสถานการณ์ผูสู้งอายไุทย, 2557) จะเห็นวา่ ถา้ผูสู้งอายวุางแผนการเงิน
ไม่ดีพอ ก็จะเป็นภาระกบัลูกหลานในอนาคตได ้และในท่ีสุดวิกฤตคนสูงอายุจะเป็นปัญหาท่ีท้ิงไวใ้ห้ภาครัฐเป็น
ผูดู้แล ซ่ึงตอ้งมีการจดัเตรียมงบประมาณเป็นจ านวนมาก หากภาครัฐไม่มีการวางแผนในการแกไ้ขระยะยาวและ
ด าเนินการอย่างทนัท่วงที สุดทา้ยแลว้พลเมืองส่วนหน่ึงก็จะไม่ไดรั้บความกินดีอยู่ดี ย่อมท าให้เกิดผลกระทบทั้ง
ทางเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจอนัเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาของประเทศ ดงันั้นการศึกษา
วิจยัในคร้ังน้ีเพ่ือน าข้อมูลปัจจัยด้านต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ในการวางแผนเงินออมน ามาเป็นแนวทางในการ
เตรียมพร้อมเพ่ือรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าวซ่ึงตอ้งเร่ิมตั้งแต่บดัน้ี เพราะการวางแผนการเงินตอ้งใชเ้วลาในการเก็บ
ออมและตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการลงทุน  เพ่ือวา่ “ประชากรรุ่นเกิดลา้น”  จะไดเ้กษียณอายอุยา่งมีความสุข 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหน่ึงปี 2557 (ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 2 เดือนพฤษภาคม 2557) ไดก้ล่าวไวว้่า ครัวเรือน
ไทยยงัขาดภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง และไม่มีความพร้อมเพ่ือรับมือกบัการบริโภคหลงัเกษียณจากการท างาน
ทั้งน้ี จากรายงานบญัชีกระแสการโอนประชาชาติในปี 2554 ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติระบุวา่ภายใตโ้ครงสร้างการบริโภคปี 2554 ผูสู้งอายุจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายทั้งส้ินประมาณ 2.03 ลา้นบาท
ต่อคนจึงจะเพียงพอต่อการด ารงชีพอยู่ไดจ้นถึงอายุ 80 ปี (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย, 2552) ไดก้ล่าวถึง แนวคิดเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเป็นกระบวนการหรือขั้นตอน
การจดัการทางการเงินเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินไดต้ามท่ีตอ้งการ  ซ่ึงการวางแผนทางการเงินท่ีครอบคลุม
กิจกรรมทางการเงินประกอบดว้ยแผนการลงทุน แผนการประกนั แผนทางภาษีและการวางแผนเพ่ือวยัเกษียณ 
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นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถึง แนวคิดมูลค่าเงินตามเวลาไวว้า่ เงินจ านวนเดียวกนัในเวลาท่ีต่างกนัจะมีมูลค่าไม่เท่ากนั ซ่ึง
ส่ิงท่ีส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงคือเร่ืองของอตัราดอกเบ้ีย (นวพร เรืองสกุล, 2549) ไดใ้หแ้นวคิดเร่ืองเงินออมไวว้่าเม่ือเรา
ไดเ้ป้าหมายของเงินออมท่ีควรมีในวยัเกษียณเพ่ือให้สามารถด ารงชีพอยู่ได ้โดยไม่เป็นภาระของลูกหลานหรือ
สังคม ซ่ึงตอ้งมีการวางแผนว่าควรจะออมเงินเท่าใดในแต่ละปีเพ่ือให้ไดเ้งินออมรวมตรงตามเป้าหมาย ส่ิงท่ีตอ้ง
ค านึงถึงคือ เพ่ิมรายไดแ้ละลดรายจ่าย เม่ือเรามีเงินออมมากข้ึนเราตอ้งฉลาดลงทุนดว้ย (วเรศ อุปปาติก, 2544) ได้
กล่าวถึง ทฤษฎีฟิชเชอร์ (The Fisher Effect) อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราดอกเบ้ียและอตัราเงินเฟ้อของ
ประเทศ โดยมีหลกัการว่า อตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงิน (Nominal Interest Rate) ของแต่ละประเทศ จะเท่ากบัอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Real Interest Rate) บวกดว้ยอตัราเงินเฟ้อท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (Expected Inflation) นอกจากน้ียงั
ไดก้ล่าวถึง แนวความคิดของส านกัคลาสสิกมีการพิจารณาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งการออมกบัรายไดเ้ป็นหลกัแลว้ 
อตัราดอกเบ้ียยงัส่งผลต่อการออมไดเ้ช่นกนั อุปทานของเงินออมในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัอตัรา
ดอกเบ้ียโดยตรง เม่ืออตัราดอกเบ้ียลดลง อุปทานของเงินออมกจ็ะลดลง แต่เม่ืออตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน อุปทานของเงิน
ออมจะมากข้ึน และยงัมีทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคล่อง (Liquidity Preference Theory) ของ จอห์น เมนาร์ด 
เคนส์ ในดา้นความตอ้งการถือเงินนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 1. ความตอ้งการถือเงินเพ่ือจบัจ่ายใช้สอย 2. 
ความตอ้งการถือเงินไวใ้ช้ในยามฉุกเฉิน 3. ความตอ้งการถือเงินไวเ้พ่ือเก็งก าไร ซ่ึงตวัก าหนดหลกัคือเร่ืองของ
รายได ้และมีความสมัพนัธ์แบบผกผนักบัอตัราดอกเบ้ีย เช่น ถา้อตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน การถือเงินกจ็ะนอ้ยลงเพราะจะ
เลือกน าเงินไปลงทุน 
     จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ (ณัฐริภสัร์ สุรเชษคมสัน, 2558) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อระดบัการ
ออมของครัวเรือน ตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณการออมของครัวเรือนไดแ้ก่ รายไดร้วมของครัวเรือน จ านวน
เงินท่ีครัวเรือนตอ้งผ่อนช าระหน้ีในแต่ละเดือน จ านวนสมาชิกของครัวเรือน อาชีพของหัวหน้าครัวเรือน ระดบั
การศึกษาของหวัหนา้ครัวเรือน และค่าใชจ่้ายของครัวเรือนในเด็กดา้นการศึกษาและสุขภาพ (พฒันี ทองพึง, 2555)  
ไดท้ าการศึกษาส าหรับปัจจยัดา้นรูปแบบการออมพบว่า รูปแบบการออมท่ีส าคญั คือ เงินบ าเหน็จบ านาญเล้ียงชีพ
ขา้ราชการ (กบข.) การลงทุนในเงินฝากธนาคาร การลงทุนในหุ้นสหกรณ์ นอกจากน้ี ผลวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการวางแผนทางการเงินเม่ือยามเกษียณอายุ ถา้เรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปหาน้อย 5 อนัดบัแรกไดแ้ก่ 
รายไดป้ระจ า สถานภาพของครอบครัว ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน เงินบ าเหน็จบ านาญเล้ียงชีพขา้ราชการ และ อายงุาน 
ส าหรับผลวิจยัเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการวางแผนการเงินกบัการวางแผนการเงินเม่ือยามเกษียณ 
พบว่ารูปแบบท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติโดยปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ และสถานภาพสมรส ท่ีมี
นัยส าคญั ปัจจยัความพร้อมในการเตรียมตวัเพ่ือวยัเกษียณท่ีมีนัยส าคญั คือ การมีรายไดเ้พียงพอ และตอ้งการมี
ความรู้ดา้นการวางแผนการเงินเพ่ือเกษียณอย่างเพียงพอ ปัจจยัรูปแบบการวางแผนการเงินเพ่ือวยัเกษียณ คือ การ
ลงทุนกองทุนรวม และพนัธบัตรรัฐบาล นอกจากน้ี (กฤตภาส เลิศสงคราม, 2555) ไดท้ าการศึกษา ผลการวิจยั 
พบว่า จ านวนสมาชิกในครอบครัวเพ่ิมข้ึน 1 คน ท าใหก้ารออมลดลง 1.756 จ านวนค่าใชจ่้ายในครอบครัวท่ีเพ่ิมข้ึน 
1 บาท จะส่งผลให้จ านวนเงินออมลดลง 0.881 บาท และพฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์โดยส่วนใหญ่ออมในสถาบนัการเงินคือเงินฝากในธนาคารและจ านวนเงินออมต ่ากว่า 5,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 29.37 โดยท่ีจุดมุ่งหมายของการออมของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มีการออมเพ่ือใชจ่้ายยามฉุกเฉิน ผู ้
ออมยงัมีความตอ้งการท่ีจะออมในระยะยาว แต่จ านวนเงินออมของผูอ้อมยงัต ่าอยู่  งานวิจยัของ (อภิชญา จ๋ิวพฒั
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นกุล, วราคณา อดิศรประเสริฐ, ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ , 2554)  ในด้านข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการออมของ
ผูสู้งอายุพบว่าส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมในรูปสินทรัพยท์างการเงินในระบบและนอกระบบเป็นเงินฝากกับ
สถาบนัการเงินต่างๆ โดยผลรวมมูลค่าการออมในรูปสินทรัพยท์างการเงินในระบบและนอกระบบมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
51,422.54 บาท เหตุผลหลกัในการออมคือเพ่ือไวใ้ชจ่้ายในการเล้ียงชีพและวางแผนการออมในอนาคตวา่มีแนวโนม้
จะออมเพ่ิมข้ึนดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชจ่้ายของผูสู้งอายุพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายเพ่ือการด ารงชีวิต
เป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมโดยมีค่าใช้จ่ายเพ่ือการด ารงชีวิตโดยเฉล่ีย 9,212.93 บาทต่อเดือนและ
ค่าใช้จ่ายเพ่ือความบันเทิง/พกัผ่อนส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมดา้นสังคมโดยมีค่าใช้จ่าย เพ่ือความ
บนัเทิงพกัผอ่นโดยเฉล่ีย 2,162.06 บาทต่อเดือน 
     จากการทบทวนงานวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและรูปแบบการออมมีผล
ต่อการวางแผนเงินออมในดา้นต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัไปตามกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดท้ าการศึกษากลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่มประชากรรุ่นเกิดลา้นท่ีเป็นแรงงานในระบบในการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการวางแผน
เงินออมและเพ่ือศึกษาแนวทางการวางแผนเงินออมใหเ้พียงพอต่อการด ารงชีพเพ่ือเกษียณอายอีุกดว้ย  
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
          ตวัแปรอสิระ 
ปัจจยัด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
เพศ อาย ุการศึกษา อายงุาน อาชีพ 
สถานภาพครอบครัวขนาดครอบครัว 
 
ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ 
รายได,้ค่าใชจ่้าย,หน้ีสิน 
อตัราดอกเบ้ีย,อตัราเงินเฟ้อ 
 
รูปแบบการออม 
เงินฝากในธนาคาร,พนัธบตัรรัฐบาล 
หุน้กู,้หุน้สามญั,กองทุนรวม 
ประกนัชีวิต 
 
 

3. วธิีการศึกษา 
     ประชากรท่ีก าหนดในการศึกษาในคร้ังน้ีคือ ประชากรท่ีเป็นผูมี้งานท าท่ีอยู่ในแรงงานในระบบ อายุ 30 – 54 ปี
ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 2,516,678 คน (ท่ีมา: รายงานจากส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2558) โดยการก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่างในงานวิจยัน้ีใชวิ้ธีของ Taro Yamane (1967) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน 5% 
ท าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างท่ี 400 ตวัอย่าง การศึกษาในคร้ังน้ีไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการวิจยัในรูปแบบของการส ารวจโดยใช้

จ านวนเงินออมเฉลีย่ต่อเดือน

เพ่ือวางแผนเกษยีณ ณ อายุ 60 ปี 

ตวัแปรตาม 
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แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปทดสอบกบักลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา โดยน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า Cronbach’s Alpha 
Coefficient ไดค่้าความเช่ือมัน่มีค่าเท่ากบั 0.816 ซ่ึงค่าท่ีอยู่ในเกณฑท่ี์ยอมรับไดคื้อ 0.7 แสดงว่าแบบสอบถามน้ีมี
ความเช่ือมัน่เพียงพอ จึงได้น าแบบสอบถามน้ีน าไปใช้ในการสอบถามกลุ่มตัวอย่างต่อไป ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จาก
แบบสอบถามน ามาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใชส้ถิติ
แบบ T – Test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
โดยใชส้ถิติค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีสมมติฐานดงัน้ี 
สมมตฐิานที่ 1 𝐇𝟎 = ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (เพศ อาย ุการศึกษา อายงุาน อาชีพ สถานภาพครอบครัว  
                        ขนาดครอบครัว) ท่ีต่างกนั มีผลต่อการวางแผนเงินออมเพ่ือวยัเกษียณอายไุม่แตกต่างกนั 

             𝐇𝟏   = ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (เพศ อาย ุการศึกษา อายงุาน อาชีพ สถานภาพครอบครัว  
         ขนาดครอบครัว) ท่ีต่างกนั มีผลต่อการวางแผนเงินออมเพ่ือวยัเกษียณอายแุตกต่างกนั 

สมมตฐิานที่ 2 𝐇𝟎 = ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (เพศ อาย ุการศึกษา อายงุาน อาชีพ สถานภาพครอบครัว  
                        ขนาดครอบครัว) ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการวางแผนเงินออมเพ่ือวยัเกษียณอายุ 
                                 𝐇𝟏   = ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (เพศ อาย ุการศึกษา อายงุาน อาชีพ สถานภาพครอบครัว                             
                        ขนาดครอบครัว) มีความสมัพนัธ์ต่อการวางแผนเงินออมเพ่ือวยัเกษียณอายุ 
สมมตฐิานที่ 3 𝐇𝟎  = ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (รายได ้ค่าใชจ่้าย หน้ีสิน อตัราดอกเบ้ีย อตัราเงินเฟ้อ) ไม่มีความสัมพนัธ์ 
                        ต่อการวางแผนเงินออมเพ่ือวยัเกษียณอาย ุ
                                 𝐇𝟏 = ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (รายได ้ค่าใชจ่้าย หน้ีสิน อตัราดอกเบ้ีย อตัราเงินเฟ้อ) มีความสมัพนัธ์ต่อ      
                         การวางแผนเงินออมเพ่ือวยัเกษียณอาย ุ
สมมตฐิานที่ 4 𝐇𝟎 = ปัจจยัดา้นรูปแบบการออม (เงินฝากในธนาคาร พนัธบตัรรัฐบาล หุน้กู ้หุน้สามญั กองทุนรวม  
                        ประกนัชีวิต) ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการวางแผนเงินออมเพ่ือวยัเกษียณอายุ 
                                 𝐇𝟏 = ปัจจยัดา้นรูปแบบการออม (เงินฝากในธนาคาร พนัธบตัรรัฐบาล หุน้กู ้หุน้สามญั กองทุนรวม      
                        ประกนัชีวิต) มีความสมัพนัธ์ต่อการวางแผนเงินออมเพ่ือวยัเกษียณอาย ุ
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     ดา้นเพศ พบว่า เพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง มี จ านวน 217 คน คิดเป็น ร้อยละ 54.25 ดา้นอายุ พบว่า 
อายุ 33 - 37 ปี มากสุด จ านวน 160 คน คิดเป็น ร้อยละ 40.00 ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ปริญญาตรี มากสุด จ านวน 
231 คน คิดเป็น ร้อยละ 57.75 ดา้นอายุงาน พบว่า ต ่ากว่า 10 ปี ถึง 10 ปี มากสุด จ านวน 133 คน คิดเป็น ร้อยละ 
33.25  ดา้นอาชีพ พบว่า พนกังานเอกชนมากสุด จ านวน 133 คน คิดเป็น ร้อยละ 33.25 ดา้นสถานภาพครอบครัว  
พบว่า สมรส มากสุด จ านวน 182 คน คิดเป็น ร้อยละ 45.50 ดา้นขนาดครอบครัว พบว่า จ านวน 3 - 5 คน มากสุด 
จ านวน 195 คน คิดเป็น ร้อยละ 48.75  
     ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ในการวางแผนเงินออม ในภาพรวม พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นท่ี
ใหค้วามส าคญัของปัจจยัอยู่ในเกณฑร์ะดบัมาก โดยสูงสุด คือ ดา้นเศรษฐกิจ รองลงมา ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
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และรูปแบบการออม ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ในการวางแผนเงินออม ด้าน
คุณลกัษณะส่วนบุคคล ในภาพรวม พบว่า ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ในรายดา้น พบว่า ให้ความส าคญัในระดบั
มาก จ านวน 5 ดา้น โดยสูงสุด คือ อาชีพ รองลงมา อายุงาน  การศึกษา สถานภาพครอบครัว และขนาดครอบครัว 
ตามล าดบั และให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง จ านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ อายุ และเพศ ตามล าดบั ผลการวิเคราะห์
ความคิดเห็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ในการวางแผนเงินออม ดา้นเศรษฐกิจ ในภาพรวม พบว่า ให้ความส าคญัใน
ระดบัมาก ในรายดา้น พบว่า ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 3 ดา้น โดยสูงสุด คือ รายได ้รองลงมา คือ 
ค่าใชจ่้ายและหน้ีสิน ตามล าดบั และใหค้วามส าคญัในระดบัมาก จ านวน 2 ดา้นไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย และอตัราเงิน
เฟ้อ ตามล าดบั ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ในการวางแผนเงินออม ดา้นรูปแบบการออม 
ในภาพรวม พบว่า มีรูปแบบการออมในระดบัปานกลาง ในรายดา้น พบว่า มีรูปแบบการออมในระดบัมาก จ านวน 
4 ด้าน โดยสูงสุด คือ ประกันชีวิตรองลงมา เงินฝากธนาคาร กองทุนรวม และหุ้นสามัญ ตามล าดับ และให้
ความส าคัญในระดับปานกลาง จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ หุ้นกู้ และพันธบัตรรัฐบาล ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบจ านวนเงินออมเฉล่ียต่อเดือนจ าแนกตามปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า มีค่าเฉล่ียเงินออม 
8,798.75 บาทต่อเดือน จ าแนกตามอายุ กลุ่มอายุ 48 – 53 ปี จะมีจ านวนเงินออมมากสุด 13,900 บาทต่อเดือน 
รองลงมา กลุ่มอายุ 43 – 47 ปี จ านวนเงินออม 11,323.21 บาทต่อเดือน กลุ่มอาย ุ38 – 42  มีจ านวนเงินออม 8,389.69 
บาท โดยนอ้ยสุด คือ กลุ่มอาย ุ33 – 37 ปี มีจ านวนเงินออม 5,389.38 บาทต่อเดือน เม่ือน ามาวิเคราะห์ความแตกต่าง
พบวา่ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (เพศ อายุ การศึกษา อายุงาน อาชีพ สถานภาพครอบครัว ขนาดครอบครัว)
ท่ีต่างกนั มีผลต่อการวางแผนเงินออมเพ่ือวยัเกษียณอายุแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ความคิดเห็น
ของกลุ่มตวัอย่างต่อปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ต่อการวางแผนเงินออม ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 โดยผลการทดสอบ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ การศึกษา อายุงาน อาชีพ มีความสัมพนัธ์
ในเชิงบวกซ่ึงแสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีให้ความส าคญัในระดบัท่ีสูงข้ึนในดา้นการศึกษา อายุงาน 
อาชีพ จะท าให้มีการวางแผนเงินออมท่ีมากข้ึนดว้ย และปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ครอบครัว ขนาดครอบครัว มีความสัมพนัธ์ในเชิงลบซ่ึงแสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีให้ความส าคญัใน
ระดบัท่ีสูงข้ึนในดา้นเพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ขนาดครอบครัว จะท าให้มีการวางแผนเงินออมท่ีนอ้ยลงดว้ย 
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อปัจจยัดา้นเศรษฐกิจไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการวางแผนเงินออม ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงแสดงวา่ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นเศรษฐกิจไม่มีความสมัพนัธ์
ในการวางแผนเงินออม ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อปัจจยัดา้นรูปแบบการออมมีความสัมพนัธ์ต่อการวางแผน
เงินออม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผลการทดสอบ พบวา่ เงินฝากธนาคารมีความสัมพนัธ์เชิงลบต่อการ
วางแผนเงินออมซ่ึงแสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีให้ความส าคญัในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อรูปแบบการออม 
ดา้นเงินฝากธนาคาร จะท าให้การวางแผนเงินออมมีจ านวนท่ีลดน้อยลง แต่หุ้นกู้ หุ้นสามญั กองทุนรวม และ
ประกันชีวิต มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการวางแผนเงินออมซ่ึงแสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีให้
ความส าคญัในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อรูปแบบการออม ดา้นหุ้นกู ้หุ้นสามญั กองทุนรวม และประกนัชีวิต จะท าให้การ
วางแผนเงินออมมีจ านวนเงินท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
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5. สรุปผลการศึกษา 
     ผูว้ิจยัไดใ้ช้แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการศึกษาเร่ืองดังต่อไปน้ี ผลการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นต่อความส าคญัของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ในการวางแผนเงินออม ในภาพรวม พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความ
คิดเห็นท่ีให้ความส าคญัของปัจจยัอยู่ในเกณฑร์ะดบัมาก โดยสูงสุด คือ ดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงให้ความส าคญัในระดบั
มากท่ีสุด จ านวน 3 ดา้น โดยสูงสุด คือ รายได ้รองลงมา คือ ค่าใชจ่้ายและหน้ีสิน ตามล าดบั และใหค้วามส าคญัใน
ระดบัมาก จ านวน 2 ดา้นไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย และอตัราเงินเฟ้อ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียของส านัก
คลาสสิก ทฤษฎีฟิชเชอร์ และ ทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคล่องท่ี (วเรศ อุปปาติก, 2544) ไดก้ล่าวถึงไว ้ส าหรับ
ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ซ่ึงใหค้วามส าคญัในเร่ืองอาชีพและอายุงานอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ (พฒันี ทองพึง, 2555) ท่ีกล่าววา่ ปัจจยัท่ีส าคญัคือ หนา้ท่ีการงานและอายงุาน ในส่วนของรูปแบบการออม ซ่ึง
ใหค้วามส าคญัในเร่ืองของประกนัชีวิตและเงินฝากธนาคารอยูใ่นระดบัมาก ผลงานวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
(พฒันี ทองพึง, 2555) และ (กฤตภาส เลิศสงคราม, 2555) ท่ีกล่าวว่า รูปแบบการออมท่ีส าคญั คือ การลงทุนในเงิน
ฝากธนาคาร จากผลการวิเคราะห์จ านวนเงินออมเปรียบเทียบตามช่วงอายุ พบว่า เม่ือน าจ านวนเงินออมเฉล่ียต่อ
เดือนท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัการออมและลงทุนในเงินฝากประจ า 12 เดือนซ่ึงให้อตัราดอกเบ้ียท่ี 1.3% พนัธบตัร
รัฐบาลระยะเวลา 10 ปีใหผ้ลตอบแทนท่ี 2.17% และหุ้นสามญัซ่ึงค านวณจาก SET INDEX ยอ้นหลงั 10 ปีตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2549 - พ.ศ.2558 ใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ี 10.74% สามารถสรุปผลไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีอาย ุ33 – 53 ปี ถา้น าเงิน
ออมเฉล่ียต่อเดือนมาลงทุนในหุน้สามญั จะท าใหมี้โอกาสท่ีจะท าใหมี้เงินเพียงพอส าหรับเกษียณอายุได ้แต่ถา้เลือก
ออมในเงินฝากประจ า 12 เดือน หรือพนัธบตัรรัฐบาล กลุ่มตวัอย่างควรตอ้งมีการจดัเก็บเงินออมให้มากข้ึนถึงจะ
สามารถมีเงินออมยามเกษียณท่ีเพียงพอได้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองเงินออมของ (นวพร เรืองสกุล, 2549) ท่ี
กล่าววา่หากตอ้งการมีเงินออมเพ่ิมข้ึนจ าเป็นตอ้งเพ่ิมรายได ้ลดรายจ่ายและฉลาดลงทุน จากขอ้มูลจ านวนเงินออมท่ี 
“ประชากรรุ่นเกิดลา้น” ช่วงอาย ุ33 – 53 ปี ควรจะมีเป็นการค านวณจากค่าใชจ่้ายท่ีผูสู้งอายุควรจะมีในการด ารงชีพ
หลงัเกษียณ ซ่ึงเป็นขอ้มูลจากรายงานบัญชีกระแสการโอนประชาชาติในปี  2554 ของส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติระบุวา่ภายใตโ้ครงสร้างการบริโภคปี 2554 ผูสู้งอายจุะตอ้งมีค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน
ประมาณ 2.03 ลา้นบาทต่อคนจึงจะเพียงพอต่อการด ารงชีพอยู่ไดจ้นถึงอายุ 80 ปี ซ่ึงผูวิ้จยัไดค้  านวณมูลค่าเงินตาม
เวลาท่ีแต่ละช่วงอายุจะมีอายุครบ 60 ปีและคาดว่าจะใช้ชีวิตหลงัเกษียณอีก 20 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
(อภิชญา จ๋ิวพฒันกุล, วราคณา อดิศรประเสริฐ, ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์, 2554) ท่ีไดก้ล่าวว่าค่าใชจ่้ายเพ่ือการด ารง
ชีพของผูสู้งอายุโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 9,212.93 บาทต่อเดือน จะพบว่า หากประชากรรุ่นเกิดลา้นไม่มีการวางแผนเงินออม 
รวมถึงการเลือกรูปแบบการออมและจดัสรรการลงทุนท่ีใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสม อาจท าใหเ้กิดปัญหาทาง
การเงินไดห้ลงัเกษียณอายุ และเม่ือน ามาวิเคราะห์ความแตกต่างจะพบว่า ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (เพศ 
อายุ การศึกษา อายุงาน อาชีพ สถานภาพครอบครัว ขนาดครอบครัว)ท่ีต่างกนั มีผลต่อการวางแผนเงินออมเพ่ือวยั
เกษียณอายุแตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  นอกจากน้ีผูวิ้จยัให้กลุ่มตวัอย่างแสดงความคิดเห็นถึง
ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลซ่ึงพบว่า ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ต่อการ
วางแผนเงินออม ซ่ึงจ าแนกเป็นรายดา้นดงัน้ี การศึกษา อายุงาน อาชีพ มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกซ่ึงแสดงวา่ความ
คิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีให้ความส าคญัในระดบัท่ีสูงข้ึนในดา้นการศึกษา อายุงาน อาชีพ จะท าให้มีการวางแผน
เงินออมท่ีมากข้ึนดว้ย และปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ขนาดครอบครัว มี
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ความสัมพนัธ์ในเชิงลบซ่ึงแสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีใหค้วามส าคญัในระดบัท่ีสูงข้ึนในดา้นเพศ อาย ุ
สถานภาพครอบครัว ขนาดครอบครัว จะท าใหมี้การวางแผนเงินออมท่ีนอ้ยลงดว้ย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
(พฒันี ทองพึง, 2555) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการวางแผนการเงินกบัการวางแผนการเงินเม่ือยาม
เกษียณ พบว่ารูปแบบท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติของขา้ราชการครู คือ ดา้นเพศ อายุ และสถานภาพสมรส นอกจากน้ียงั
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ (ณัฐริภัสร์ สุรเชษคมสัน , 2558) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อระดับการออมของ
ครัวเรือน ไดแ้ก่ จ านวนสมาชิกของครัวเรือน อาชีพของหัวหน้าครัวเรือน ระดบัการศึกษาของหัวหนา้ครัวเรือน 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (กฤตภาต เลิศสงคราม, 2555) ท่ีกล่าวว่า จ านวนสมาชิกในครอบครัวเพ่ิมข้ึน 1 คน 
ท าใหก้ารออมลดลง 0.881 บาท ส าหรับความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อปัจจยัดา้นเศรษฐกิจไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ
การวางแผนเงินออม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงแสดงวา่ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใหค้วามส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจไม่มีความสัมพนัธ์ในการวางแผนเงินออม ซ่ึงอาจเป็นไดว้่า ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ รายได ้
ค่าใชจ่้าย หน้ีสิน อตัราดอกเบ้ีย และ อตัราเงินเฟ้อ เป็นปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัในระดบัมาก แต่อาจไม่
สามารถควบคุมให้จ านวนเงินออมเพ่ิมมากข้ึนหรือลดน้อยลงตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างได้ จึงไม่มี
ความสัมพนัธ์ในการวางแผนเงินออม ในส่วนของความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อปัจจยัดา้นรูปแบบการออมมี
ความสัมพนัธ์ต่อการวางแผนเงินออม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผลการทดสอบ พบว่า เงินฝากธนาคาร
มีความสัมพนัธ์เชิงลบต่อการวางแผนเงินออมซ่ึงแสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีใหค้วามส าคญัในระดบัท่ี
สูงข้ึนต่อรูปแบบการออม ดา้นเงินฝากธนาคาร จะท าใหก้ารวางแผนเงินออมมีจ านวนท่ีลดนอ้ยลง แต่ส าหรับหุ้นกู ้
หุ้นสามญั กองทุนรวม และประกนัชีวิต มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการวางแผนเงินออมซ่ึงแสดงว่าความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างท่ีให้ความส าคญัในระดับท่ีสูงข้ึนต่อรูปแบบการออม ดา้นหุ้นกู ้หุ้นสามญั กองทุนรวม และ
ประกนัชีวิต จะท าให้การวางแผนเงินออมมีจ านวนเงินท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (พฒันี ทองพึง, 
2555) ท่ีกล่าววา่ ปัจจยัรูปแบบการวางแผนการเงินเพ่ือวยัเกษียณท่ีมีนยัส าคญั คือ การลงทุนในกองทุนรวม 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
     จากผลการศึกษาท าให้ทราบว่าจ านวนเงินออมเฉล่ียต่อเดือนในแต่ละช่วงอายุจะมีจ านวนเงินท่ีไม่เพียงพอหาก
เลือกการออมในเงินฝากธนาคารหรือพนัธบตัรรัฐบาล ดงันั้นจึงควรเลือกลงทุนในหุ้นสามญั หรือมีการจดัสรรการ
ลงทุนในหลากหลายสินทรัพยท์างการเงินเพ่ือใหไ้ดอ้ตัราผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงัในระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้
ซ่ึงสถาบนัการเงินควรออกรูปแบบการออมและการลงทุนท่ีสามารถท าให้ประชากรรุ่นเกิดลา้นบรรลุเป้าหมายทาง
การเงินเม่ือถึงวนัเกษียณอายไุดโ้ดยไม่กระทบกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดม้ากเกินไป จากการแสดงความคิดเห็น
ในการให้ความส าคญัของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ในการวางแผนเงินออม จะเห็นว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัใน
ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจในระดบัมาก ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรส่งเสริมการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ดา้น
การวางแผนการเงินเพ่ือเกษียณอายแุบบเขา้ใจไดโ้ดยง่าย และสอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิตของประชากรรุ่นเกิดลา้นท่ี
ก าลงักา้วเขา้สู่สงัคมสูงวยั 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงนิกบัมูลค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดของกลุ่ม
สินค้าอุตสาหกรรม หมวดยานยนต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Relationship between Financial Ratios and Market Capitalization of Industrials Group 
in Automotive Sector of Listed Companies in The Stock Exchange of Thailand 

รัยหม๊ะ ตาเละ1 ภูษิต วงศ์หล่อสายชล2 
Raima Taleh and Phusit Wonglosaichon 

บทคดัย่อ 
     การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัมูลค่าหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดและศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดแบบราย
บริษทัของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดยานยนต์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 9 บริษทั รายไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2547 ถึงไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงไดวิ้เคราะห์อตัราส่วนทาง
การเงินทั้ งหมด 5 อัตราส่วน ได้แก่ อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(D/E) อตัราส่วนก าไรสุทธิ (NPM) 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) และอตัราส่วน
หมุนเวียนต่อสินทรัพยถ์าวร (FAT) โดยการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์และทดสอบสมการถดถอยท่ีระดบั
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01  ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนทางการเงินทั้ ง 5 อัตราส่วนมีความสัมพันธ์กับมูลค่า
หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด  โดยอตัราส่วนท่ีมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 มากท่ีสุดคือ คือ
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E) และอตัราส่วนหมุนเวียนต่อสินทรัพยถ์าวร(FAT) ดงันั้นในการลงทุน 
ผูล้งทุนควรใหค้วามส าคญักบัอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวมากกวา่อตัราส่วนการเงินตวัอ่ืน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นขอ้มูลใน
การตดัสินใจเลือกการลงทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงสุด 
ค าส าคัญ: อัตราส่วนทางการเงิน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สินค้าอุตสาหกรรม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

Abstract 
     The purpose of the research is to study relationship between financial ratios and market capitalization  and the 
study of the relationship between financial ratios and market capitalization of  each company of industrial 
products Group in Automotive Sector of  Listed Companies  in The Stock Exchange of  Thailand(SET) . The 
sample of study is 9 companies of from in quarterly year  Q1 (2004) to Q4 (2015) which had analyzed all 
financial aspect ratios included 5 ratios as follows; Debt to equity ratio (D/E), Net profit margin (NPM), Return 
on Assets (ROA), Return on equity (ROE) and Fixed Asset Turnover Ratio (FAT) by analyzing the correlation 
coefficients and regression analysis at 0.01statistical  significance level . The results show that the five ratios are 
related to market capitalization and the ratio of the most significant relationship at 0.01 were the Debt to equity 
ratio (D/E) and Fixed Asset Turnover Ratio (FAT). Thus, in the investment the investor should give priority to 
those ratios more than other financial ratios in order to make the most profitable investment decisions.  
Keywords: Financial ratio, Stock Market Value, Industrial Product, Stock Exchange of Thailand 
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ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 
     ในปัจจุบันผูบ้ริหารและนักลงทุนจะให้ความส าคัญการลงทุนเป็นอย่างมาก ซ่ึงจากจ านวนผูล้งทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ .ศ 2551- 2556 จากจ านวน  1,652,320 คน  พบว่ามีนักลงทุนเพ่ิมข้ึนเป็น  
5,059,549  คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 206.21 แสดงให้เห็นว่าบุคคลทัว่ไปมีความสนใจทางดา้นการลงทุนท่ีเพ่ิมมาก
ยิ่งข้ึน ทั้งท่ีเป็นนกัลงทุนรายเก่าและรายใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยน์ั้นจะช่วยใหผู้ล้งทุนเลือกการ
ลงทุนท่ีหลากหลายประเภท (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ,2557 ออนไลน์ อา้งอิงใน เกียรติศกัด์ิ พฒันด ารง
เกียรติ, 2558) ดงันั้นผูล้งทุนนั้นจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ เพ่ือน ามาใชใ้นการตดัสินใจการ
ลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นๆ โดยทัว่ไปแลว้การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยน์ั้นจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายๆดา้น ไม่
วา่จะเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้มของตลาด ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจ การวิเคราะห์ในหลกัทรัพยน์ั้นตอ้งมีการพิจารณาเก่ียวกบัอตัราผลตอบแทน ระยะเวลาการลงทุนและความ
เส่ียงจากการลงทุน ซ่ึงในการเลือกลงทุนในหลกัทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่แลว้ผูล้งทุนนิยมการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน
โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน(Financial Ratio) ของหลกัทรัพย์แต่ละบริษัท ซ่ึงอัตราส่วนทางการเงินถือเป็น
เคร่ืองมือท่ีส าคญัอย่างหน่ึงท่ีช่วยในการเปรียบเทียบรายการต่างๆทางการเงินของบริษทั การวิเคราะห์หลกัทรัพย์
โดยใชอ้ตัราส่วนตามทางการเงินต่างๆ สามารถน ามาหาความสัมพนัธ์ระหว่างทรัพยสิ์น หน้ีสิน ทุน รายได ้และ
ค่าใชจ่้ายต่างๆ ว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ซ่ึงจะช่วยใหเ้ราประเมินฐานะทางการเงิน และความสามารถในการท า
ก าไรของธุรกิจ โดยอาจน ามาเปรียบเทียบกับธุรกิจเองในอดีต เพ่ือให้ผูว้ิเคราะห์ประเมินผลการด าเนินงาน 
แนวโน้ม และความเส่ียงของกิจการได้ดียิ่งข้ึน หรือเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียของ
อุตสาหกรรมนั้นๆได ้ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นการคาดคะเนทิศทางเก่ียวกับราคาและยงัเป็นตัวช้ีวดัการข้ึนลงของราคา
หลกัทรัพย ์ระดบัความเส่ียงของกิจการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ของกิจการอีกดว้ย ซ่ึง
สามารถสะทอ้นใหผู้ล้งทุนเห็นถึงขนาดและความน่าสนใจในการลงทุน 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่พบวา่จะพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งกระแส
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กระแสเงินสดจากการลงทุน และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน กระแสเงินสด
อิสระ อตัราส่วนทางการเงิน  กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยแ์ละบริษทั ราคาตลาดของหลกัทรัพยแ์ละมูลค่า
หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด ในกลุ่มบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม
งานวิจยัเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งและอตัราส่วนทางการเงินกบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดของกลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม หมวดยานยนต์นั้นยงัคงมีจ านวนไม่มากนกั ดงันั้นวตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ีจึงศึกษาในหวัขอ้เร่ือง
ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวด
ยานยนตท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในระหวา่งปี 2547-2558 หรือยอ้นหลงั 12 ปี  
 

แนวคดิและทฤษฏทีีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีตน้ทุนตวัแทน (การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย.(2553).วารสารส่ือพลงั  ปีท่ี 18 ฉบบัท่ี1.
กรุงเทพฯ :การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย ) 
     ทฤษฎีตน้ทุนตวัแทน ซ่ึงมาจากแนวคิดของ Jensen and Meckling (1976) เป็นการอธิบายเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ระหว่าง 2 ฝ่าย ไดแ้ก่ฝ่ายท่ีมอบอ านาจคือตัวการ (Principle) และฝ่ายท่ีไดรั้บมอบอ านาจในการบริหารงานคือ
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ตวัแทน (Agent)  ซ่ึงเป็นการแบ่งแยกระหวา่งผูท่ี้เป็นเจา้ของหรือผูถื้อหุน้กบัผูบ้ริหารกิจการ โดยเกิดข้ึนเม่ือผูถื้อหุน้
นั้นไม่สามารถท่ีจะอยู่ร่วมกนัไดเ้พ่ือการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานต่างๆของกิจการ ส่งผลให้ตอ้งมี
ผูบ้ริหารเขา้มาแทนท่ีเพ่ือท าหน้าท่ีแทน ผูบ้ริหารหรือฝ่ายจดัการจะพยายามหาหนทางในการสร้างมูลค่าสูงสุด
ให้กับบริษัทก็ต่อเม่ือเอ้ืออ านวยผลประโยชน์ให้ตนเองด้วย  ส่วนความสัมพันธ์ของทั้ ง 2 ฝ่ายจะยังคงมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีถา้ตวัแทนบริหารงานมีความสอดคลอ้งกบัการสร้างผลประโยชน์สูงสดใหแ้ก่ตวัการหรือเจา้ของ
แลว้ แต่ถา้ผลประโยชน์นั้นไม่สอดคลอ้งระหว่างตวัการและตวัแทนก็จะเกิดปัญหาตามมาท่ีเรียกว่า ปัญหาตวัแทน 
(Agency Problem) 
แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการวิเคราะห์ทางการเงิน (เฉลิมขวญั ครุธบุญยงค์. (2556).การจัดการทางการเงิน .
กรุงเทพฯ:ซีเอด็ยเูคชัน่) 
     การวิเคราะห์งบการเงินเป็นการใชเ้คร่ืองมือต่างๆมาประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัโดยพิจารณาจากงบ
การเงินใหท้ราบถึงฐานะและความมัน่คงของบริษทันั้นๆ เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจการลงทุน  
      เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์งบการเงินท่ีส าคญัท่ีนกัลงนิยมใชใ้นการวิเคราะห์คือการใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน 
ประกอบดว้ย 
1. อตัราส่วนสภาพคล่อง                                                      2. อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพย ์ 
3. อตัราส่วนท่ีแสดงถึงความเส่ียงจากการกูย้ืม                      4. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร               
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
      อริษา อุรัสโม (2554)  ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลงในระดบัราคาหลกัทรัพยก์บัอตัราส่วน
ทางการเงิน บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค ผล
การศึกษาพบวา่ อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตามการบญัชีต่อหุน้มีความสมัพนัธ์กบัหลกัทรัพยจ์ านวน 10 บริษทั 
และอนัดบัสอง คือ อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลมีจ านวน 3 บริษทั และอตัราส่วนก าไรสุทธิ อตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์พบวา่มีความสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงในราคาของ
หลกัทรัพยจ์ านวน 1 บริษทั และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้นั้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาด แต่
ในการลงทุนนกัลงทุนควรวิเคราะห์ขอ้มูลหลายๆดา้น เพ่ือเป็นการประกอบในการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยใ์ห้
เป็นไปอยา่งถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน 
     บุญนาค เกิดสินธ์ุ (2554) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพาณิชยท่ี์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและศึกษาหาทิศทางของความสัมพนัธ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จากการศึกษาพบว่าอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงราคา
ตลาดหลกัทรัพยมี์  5 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราก าไรสุทธิต่อหุน้ อตัราเงินปันผลต่อหุน้ อตัราราคาตลาดตามบญัชีต่อ
หุ้น อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม แต่นักลงทุนควรใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยั
อ่ืนๆดว้ย 
     นนัทนา ศรีสุริยาภรณ์ (2557) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่ม
ธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากการศึกษาพิจารณาหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พบว่ามี 4 อตัราส่วน คือ อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น และ
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อตัราส่วนก าไรสุทธิ มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั แต่อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ มีความสัมพนัธ์
ไปทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงพบว่ามีความแตกต่างจากวิธีสมการถดถอยท่ีพบว่ามีอตัราส่วนท่ีมีนยัส าคญั 3 อตัราส่วน
ดว้ยกนั ซ่ึงประกอบไปดว้ย อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์ละอตัราก าไรสิทธิ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนั แต่อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวรมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพยอ์ย่างมี
นยัส าคญั อย่างไรก็ตามอตัราส่วนบางตวัและราคาตลาดไม่สัมพนัธ์กนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจ 
     ธนเดช อคัรพฤทธ์ิ (2557)  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีต่อราคาหลกัทรัพย์ธุรกิจ
ปิโตรเลียมและเคมีภณัฑท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงอตัราส่วนท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี 
ประกอบดว้ยดว้ย 7 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราก าไรสุทธิ อตัราส่วนราคาต่อก าไร อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์อตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี อตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ อตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ และอตัราหมุนเวียนของสินทรัพย ์โดยใชว้ิธีการสร้างแบบจ าลองในรูปแบบสมการถดถอย
เชิงเสน้ จากการทดสอบพบว่า อตัราส่วนท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญัที 0.05 และตรงตามสมมติฐานท่ี
ไดต้ั้งไว ้ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาต่อก าไร อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี 
     เบญจพร เดชะ และคณะ (2558) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์หงประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค จาก
การศึกษาท่ีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 พบว่าการวัดความสามารถในการท าก าไรท่ีทดสอบระหว่างอัตราส่วน
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ การวดัสภาพหน้ีพบวา่อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้กบัผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยน์ั้นมีความสัมพนัธ์กนั และการวดัมูลค่าราคาตลาดของหุ้นท่ีทดสอบระหว่างอตัราส่วนก าไรต่อหุ้นกบั
อตัราส่วนราคาต่อก าไร การวดัสภาพคล่องทางการเงินพบว่าอตัราส่วนทุนหมุนเวียน การวดัประสิทธิภาพในการ
ท างานของอตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 
กรอบแนวคดิตามทฤษฎ ี
     งานวิจยัน้ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด โดยก าหนด
ขอบเขตเฉพาะกิจการท่ีอยู่ในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม ซ่ึงประกอบไปดว้ยหมวดยานยนต์ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลงบการเงินของกิจการตั้งแต่ปี 2547- 2558 หรือยอ้นหลงั 12 ปี 
 
 
 
 

 
 
 

ตวัแปรอสิระ(Independent Variables) 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้(D/E) 
อตัราส่วนก าไรสุทธิ(NPM) 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย(์ROA) 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้
(ROE) 
อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร(FAT) 

 
ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

       มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด 
        (Market Capitalization: MC) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรของงานวิจยัน้ีเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(The Stock Exchange Of 
Thailand : SET) โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาเม่ือไดร้วบรวมขอ้มูลพบว่ากลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม  หมวดยาน
ยนต ์ท่ีมีขอ้มูลทางการเงินครบถว้น ตั้งแต่ปี 2547-2558 หรือยอ้นหลงั 12 ปี จ านวน 9 กิจการ  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด
ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกได ้2 ส่วน  
1. วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือเป็นการ
อธิบายลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ค่าต ่าสุดและค่าสูงสุด ค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชส้ าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้าร
วิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ในการประมวลขอ้มูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการเกบ็ขอ้มูลทุติยภูมิประกอบดว้ย 2 ส่วน 
1.  การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) 
      -  อตัราส่วนหน้ีสินต่ออตัราส่วนผูถื้อหุน้ (D/E Ratio)  =                  รวมหน้ีสิน 
                                                                                                   รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 
      -   อตัราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit margin)  =    ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  
                                                                                          รายไดร้วม 
     -   อตัราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย ์(Return on Asset)  = ก าไร(ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้ 
                                                                                                             รวมสินทรัพย(์เฉล่ีย) 
     -  อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return on Equity)  =                       ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ 
                                                                                                 รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่(เฉล่ีย) 
     -  อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวร (Fixed Asset Turnover)  =                     รายไดร้วม  
                                                                                 [ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ + สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาสัมปทาน]
(เฉล่ีย) 
2.  การวิเคราะห์มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) 
    Mar Cap. = ราคาปิดของหุน้*ปริมาณหุน้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขั้นตอนท่ี 1 น าขอ้มูลทุติยภูมิท่ีเป็นอตัราส่วนทางการเงินและมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดทดสอบสถิติ

เชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าต ่าสุดและค่าสูงสุด  ค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์(Pearson Correlation) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวั

แปรตน้ท่ีเป็นอตัราส่วนทางการเงินวา่เกิดปัญหา Multicollinearity หรือไม่หรือมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีเป็นคู่
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ตวัแปรตน้มากกว่า 0.8 จะท าการแกปั้ญหาดว้ยการตดัตวัแปรท่ีมีค่า VIF(Variance Inflation factor) ท่ีสูงกว่าอีกตวั
แปรหน่ึงออกไป 

ขั้นตอนท่ี 3 น าขอ้มูลมาทดสอบสมการถดถอย(Regression Analysis) โดยสามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 
Ln(MC) = β0+ β1(D/E)+ β2(NPM)+ β3(ROA)+ β4(ROE)+ β5(FAT) 

 

ผลการศึกษาการวเิคราะห์ข้อมูล 
     จากการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้มการถดถอย(Regression Analysis) ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 พบว่าอตัราส่วนท่ี
มีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดรวมบริษทั ได้แก่ อตัราส่วนก าไรสุทธิกับมูลค่าหลกัทรัพย ์
(NPM) และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย(์ROA)  อตัราส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทั อาปิ
โก ไฮเทค จ ากัด (AH) ได้แก่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(D/E)และอตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อ
สินทรัพยถ์าวร(FAT) อตัราส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี  จ ากดั 
(BAT-3K) ได้แก่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(D/E)และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
(ROE)  อตัราส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั(CWT) ไดแ้ก่ 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้(D/E)และอตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยถ์าวร(FAT) อตัราส่วนท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทั กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จ ากดั(GYT) ไดแ้ก่ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย(์ROA)และอตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยถ์าวร(FAT)  อตัราส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่า
หลกัทรัพยข์องบริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั(IRC) ไดแ้ก่อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้(D/E) 
อตัราส่วนท่ีมีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทั สยามภณัฑก์รุ๊ป จ ากดั (SPG) ไดแ้ก่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้น(D/E) บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (STANLY) อตัราส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่า
หลกัทรัพยข์องอตัราส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทั ไทยนามพลาสติกส์ จ ากดั(TNPC) ไดแ้ก่ 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE)และอตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยถ์าวร(FAT) และ
อตัราส่วนท่ีมีความสัมพันธ์กับมูลค่าหลกัทรัพย์ของบริษทั ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จ ากัด (TRU) ได้แก่ อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย(์ROA)  แสดงดงั Table 1 

หลกัทรัพย ์ D/E NPM ROA ROE FAT 
รวมบริษทั 

 
1.046  7.422    

 AH 0.649       0.611 
BAT- 3K 0.394     1.059   

CWT -1.131       1.014 
GYT     0.902   0.055 
IRC -0.510 

 
      

SPG -7.333   
  

  
STANLY  0.147         

TNPC 
 

    -0.416 0.618 
TRU 

 
  5.286   

   Table 1 ตารางสรุปความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินและมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด  
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สรุปผลการวจิัย 
     จากการศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดของกลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม หมวดยานยนต์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้อตัราส่วนทางการเงิน
ทั้งหมด 5 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(D/E) อตัราส่วนก าไรสุทธิกบัมูลค่าหลกัทรัพย ์
(NPM) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(ROA) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) และ
อตัราส่วนหมุนเวียนต่อสินทรัพยถ์าวร(FAT) พบว่าทั้ง 5 อตัราส่วนทางการเงินมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาด  ซ่ึงประกอบด้วย อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(D/E)  อัตราส่วนก าไรสุทธิกับมูลค่า
หลกัทรัพย ์(NPM) อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย(์ROA) อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) 
และอตัราส่วนหมุนเวียนต่อสินทรัพยถ์าวร(FAT) โดยอตัราส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคา
ตลาดมากท่ีสุดคือ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้(D/E) และอตัราส่วนหมุนเวียนต่อสินทรัพยถ์าวร(FAT) 

การอภิปรายผล 
    จากการวิเคราะห์อตัราส่วนหน้ีสินต่อผูถื้อหุ้น (D/E) พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด
เพียง 6 บริษทัเท่านั้น ซ่ึงจะขดัแยง้งานวิจยัของธัญญ์ภทัท์ ศกัดาเดชาเรืองศร และคณะ(2559)ท่ีพบว่าอตัราส่วน
หน้ีสินต่อผูถื้อหุ้นไม่มีความสัมพนัธ์ต่อราคาหลกัทรัพย ์แต่จะสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอริสา อุรัสโม (2554) 
นันทนา ศรีสุ ริยาภรณ์  (2557) ธนเดช อัครพฤทธ์ิ(2557) ท่ีพบว่าอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นมี
ความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์เน่ืองจากอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นอตัราส่วนท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
สภาพหน้ีสินของธุรกิจว่า ธุรกิจมีหน้ีสินเม่ือเปรียบเทียบกับส่วนของเจา้ของแลว้เป็นจ านวนเท่าใด อตัราส่วน
หน้ีสินยิ่งนอ้ยจะยิ่งดี แสดงว่ามีประสิทธิภาพในการบริหารหน้ีสิน แต่ถา้อตัราส่วนน้ีมีค่ามาก ย่อมแสดงว่าธุรกิจมี
เงินลงทุนจากเจา้หน้ีมาก จะส่งใหบ้ริษทัตอ้งจ่ายดอกเบ้ียของหน้ีมากข้ึนดว้ย 
     จากการวิเคราะห์อตัราส่วนก าไรสุทธิ(NPM) พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดแบบรวม
บริษทั ซ่ึงจะขดัแยง้กบังานวิจยัของธนเดช อคัรพฤทธ์ิ(2557) ท่ีพบว่าอตัราส่วนก าไรสุทธิไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ
ราคาหลกัทรัพย ์แต่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอริสา อุรัสโม (2554) บุญนาค เกิดสินธ์ุ (2554) นนัทนา ศรีสุริยาภรณ์, 
(2557) ท่ีพบว่าอัตราส่วนก าไรสุทธิมีความสัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ กล่าวคือถ้า
อตัราส่วนก าไรสุทธิมีการปรับเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจะส่งผลใหร้าคาตลาดหลกัทรัพยป์รับข้ึนหรือลดลงไปในทิศทาง
เดียวกนัไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงอตัราส่วนก าไรสุทธิใชใ้นการวิเคราะห์เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการท า
ก าไรสุทธิของเงินลงทุนท่ีมาจาก 2 ส่วนดว้ยกนัคือ หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นว่า เม่ือน ายอดขายแลว้น ามาหัก
ตน้ทุนขายแลว้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ดอกเบ้ีย และภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแลว้ ธุรกิจยงัมียอดเงิน
คงเหลือเป็นก าไรสุทธิเท่าใด อตัราส่วนน้ีใชใ้นการวิเคราะห์เพ่ือวดัประสิทธิภาพของการท าก าไร 
        จากการวิเคราะห์อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย(์ROA) พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพยต์าม
ราคาตลาดแบบรวมบริษทั และแบบรายบริษทัจ านวน 2 บริษทั ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอริสา อุรัสโม 
(2554) และงานวิจยัของนนัทนา ศรีสุริยาภรณ์ (2557) ท่ีพบว่าอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์
กบัราคาหลกัทรัพยไ์ปในทิศทางเดียวกนั  กล่าวคือถา้อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนหรือลดลงก็จะ
ส่งผลใหร้าคาหลกัทรัพยน์ั้นเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไปในทิศทางเดียวกนั แต่จะขดัแยง้กบังานวิจยัของธนเดช อคัรพฤทธ์ิ 
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(2557) ท่ีพบว่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ โดยอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยเ์ป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัความสามารถในการใชสิ้นทรัพยข์องกิจการเพ่ือสร้างก าไรและประ
สิทธิในการใชสิ้นทรัพยร์วมของบริษทั 
        จากการวิเคราะห์อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้(ROE) พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดเพียง 2 บริษทั ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุญนาค เกิดสินธ์ุ (2554)  นันทนา ศรีสุริยาภรณ์ 
(2557) ธนเดช อคัรพฤทธ์ิ (2557) เบญจพร เดชะ และคณะ (2558) และงานวิจยัธญัญภ์ทัท์ ศกัดาเดชาเรืองศร และ
คณะ (2559) ท่ีพบวา่อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยมี์ความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์เน่ืองจากอตัราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นอตัราส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นจากผลการด าเนินงานของกิจการ ถา้
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้สูงจะท าให้ความตอ้งการถือครองหุน้สามญัมีความตอ้งการสูง อตัราส่วนน้ี
แสดงสดัส่วนก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัเม่ือเทียบกบัหุน้สามญัท่ีธุรกิจมีอยูท่ ั้งหมด ซ่ึงใชว้ดัวา่ผูถื้อหุน้
จะไดรั้บผลตอบแทนเป็นสดัส่วนเท่าใด 
     จากการวิเคราะห์อัตราส่วนหมุนเวียนต่อสินทรัพย์(FAT) จากการทดสอบพบว่าอัตราส่วนหมุนเวียนต่อ
สินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กับมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดจ านวน  4 บริษทั ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
นนัทนา ศรีสุริยาภรณ์ (2557) ท่ีพบวา่อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวรมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั
ราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ โดยอัตราส่วนหมุนเวียนต่อสินทรัพย์ (FAT) เป็นอัตราส่วนเพ่ือแสดง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ว่าหน่ึงรอบระยะบัญชีของกิจการมีผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพหรือไม่
อยา่งไรกต็ามอตัราส่วนบางตวัและราคาตลาดไม่สมัพนัธ์กนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 
 

ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
 
1. จากการศึกษาในคร้ังน้ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด
ทดสอบดว้ยวิธีสมการถดถอย (Regression Analysis) พบว่ามีเพียง 2 อตัราส่วนเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่า
หลกัทรัพยต์ามราคาตลาดมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E) และอตัราส่วนหมุนเวียนต่อ
สินทรัพยถ์าวร (FAT) ดงันั้นในการลงทุนนักลงทุนควรให้ความส าคญักบัอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าว เพราะ
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E) เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงถึงโครสร้างเงินทุนของกิจการนั้นมาจากการการ
กู้ยืมหรือมาจากเงินของกิจการ ส่วนอัตราส่วนหมุนเวียนต่อสินทรัพย์ถาวร (FAT) เป็นอัตราท่ีแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกิจการวา่มีประสิทธิภาพหรือไม่ สามารถใหน้กัลงทุนเห็นความน่าสนใจในการ
ลงทุน ทั้งน้ีเพ่ือเลือกการลงทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงสุด  
2.การศึกษาอตัราส่วนทางการเงินถือเป็นเคร่ืองมือท่ีนักลงทุนใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพียงส่วนหน่ึง แต่ในการ
ลงทุนนักลงทุนควรให้ความส าคัญเก่ียวกับปัจจยัทางด้านต่างๆ เช่น ปัจจยัทางด้านสภาพเศรษฐกิจ การเมือง 
นโยบายของกิจการ ท่ีส่งผลกระทบกบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด   
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การศึกษาการจดัการเงนิทุนหมุนเวยีนกบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมของ
ธุรกจิในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (MAI) 

A study on Working Capital Management and Return on Total Assets of 
Industry Group on The Market for Alternative Investment (MAI) listed 

รินรดา แสงบัว1  และ วรรณรพ ีบานช่ืนวจิิตร2 

Rinrada Sangbua and Wanrapee Banchuenvijit 
 

บทคดัยอ่ 
การศึกษาเร่ืองการจัดการเงินทุนหมุนเวียนกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมของธุรกิจในกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI)  โดยการจดัการเงินทุนหมุนเวียนจะศึกษาถึง
ระยะเวลาในการเกบ็เงินจากลูกหน้ี ระยะเวลาในการช าระหน้ีและระยะเวลาในการเก็บสินคา้คงเหลือ และน าไปหา
ความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมหรือตวัแปรตามในการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีคาดว่าจะมี
ผลต่อการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ขนาดของกิจการ การเติบโตของยอดขาย อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพย์
รวม อตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม และอตัราหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ ระยะเวลา
ในการเก็บเงินจากลูกหน้ี อตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม มีความสัมพนัธ์เชิงลบต่ออตัราผลตอบแทน
จากสินทรัพยร์วม ในอีกทางหน่ึงระยะเวลาในการช าระหน้ีและขนาดของกิจการ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่ออตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 

ค าส าคัญ :  เงินทุนหมนุเวียน , การจัดการเงินทุนหมนุเวียน , อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม  
 

Abstracts 
The purposes of this research was to study on working capital management and return on total assets of 

Industry Group registered with The Market for Alternative Investment (MAI), to study on the average collection 
period, the average payment period and the inventory turnover in days. Analysis of relative to the return on total 
assets or variables as in this study and the other factors influencing of this study was expected such as: size, the 
sales growth, the current assets to total assets ratio, the current liabilities to total assets ratio and the debt to total 
assets ratio. This study was found that the negative relationship to the return on total assets between the average 
collection period and the current liabilities to total assets ratio. On the other hands the study was found that 
the positive relationship to the return on total assets between the average payment period and size 

Keywords: working capital, working capital management, return on total assets 
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1. ความเป็นมาและความส าคญั 
 
     เป้าหมายหลกัของการประกอบธุรกิจไม่วา่จะขนาดกลางหรือขนาดใหญ่คือตอ้งการสร้างความมัง่คัง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 
เป็นการท าก าไรให้แก่ธุรกิจสูงสุดภายใตก้ารด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและต้องค านึงถึงความเส่ียงท่ีธุรกิจจะ
สามารถยอมรับได ้ในการบรรลุเป้าหมายหลกัของธุรกิจไดต้อ้งมีการบริหารงานท่ีดีของทุกๆฝ่ายในกิจการ ซ่ึงฝ่าย
การเงินเป็นหน่ึงในส่วนงานท่ีมีความส าคญัต่อกิจการ เน่ืองจากการบริหารเงินทุนหมุนเวียนถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะ
สามารถสร้างก าไรให้แก่กิจการได้ ผูบ้ริหารจึงควรให้ความส าคัญกับการก าหนดนโยบายการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัของการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะการวางแผนทางดา้นการเงินไม่ว่าจะ
เป็นสัดส่วนการลงทุน สัดส่วนการถือเงิน ระยะเวลาการถือครองสินคา้คงเหลือ หรือระยะเวลาในการปล่อยสินเช่ือ
แก่ลูกหน้ีเป็นเวลาเท่าใด ท่ีจะไม่ท าใหกิ้จการเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องหรือเกิดปัญหาเงินสดขาดมือ ซ่ึงหากกิจการ
เกิดปัญหาดงักล่าวจะส่งผลท าให้เกิดการหยุดชะงกัในการด าเนินงาน ไม่สามารถส่งสินคา้แก่ลูกคา้ไดท้นัและไม่
สามารถช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีไดท้นัตามเวลาท่ีตกลงกนัไว ้ยอ่มจะส่งผลตามมานั้นคือ ยอดขายของกิจการลดลง หน้ีสิน
เพ่ิมข้ึนจากอตัราดอกเบ้ีย และอาจจะตอ้งปิดกิจการในท่ีสุด ซ่ึงปัจจุบนัประเทศไทยไดเ้ขา้สู่ระบบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอย่างเป็นทางการท าใหป้ระเทศไทยตอ้งพฒันาธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ภาคธุรกิจท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในอาเซียน
คือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซ่ึงประเทศไทยไดใ้หค้วามส าคญักบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) มาอย่างต่อเน่ือง เร่ิมจากการจดัตั้ง ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) เพ่ือเป็นแหล่งระดมเงินทุนให้บริษทั
ขนาดกลางและขนาดย่อมไดมี้โอกาสเท่าเทียมกบัธุรกิจขนาดใหญ่และเพ่ือเตรียมความพร้อมใหธุ้รกิจเหล่าน้ีสามารถ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคตได้ ประกอบไปด้วย 8 กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่ม
อุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและปริมาณเงินลงทุนมากท่ีสุดในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) คือกลุ่มธุรกิจสินค้า
อุตสาหกรรมเป็นธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและจดัจ าหน่ายวตัถุดิบทัว่ไป เช่น บรรจุภณัฑ์ เหล็ก ยานยนต์ ปิโตเคมี 
เคมีภณัฑ ์เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรต่างๆ เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงสนใจเก่ียวกบัการจดัการเงินทุนหมุนเวียนกบั
ความสามารถในการท าไรของธุรกิจในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     จากการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้ าการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัต่อไปน้ี 
     (ธนากร หทยัเจริญลาภ, 2553) ไดศึ้กษาระหวา่งการจดัการเงินทุนหมุนเวียนและผลการด าเนินงานของกิจการใน
อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย ซ่ึงวดัในรูปของวงจรเงินสด วงจรการคา้ ระยะเวลาในการจดัเก็บลูกหน้ี
การคา้ ระยะเวลาในการเก็บสินคา้คงเหลือ และระยะเวลาในการจ่ายช าระหน้ีกบัความสามารถในการท าก าไรของ
กิจการ ซ่ึงวดัในรูปของสัดส่วนก าไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีต่อสินทรัพยร์วม ในการศึกษาไดศึ้กษา
ถึงกิจการท่ีถูกจดัประเภทอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 
2543 – 2552 จ านวน 70 กิจการ ผลการวิจยัพบว่าตวัแปรระยะเวลาในการเก็บสินคา้คงเหลือ วงจรเงินสด วงจร
การคา้ และสัดส่วนของหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์กับความสามารถในการท าก าไรใน
ทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญั 
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     (พุทธิธัญ วงัค์พงษก์ุล, 2555) ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกบัความสามารถใน
การท าก าไรและมูลค่าของกิจการบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งส้ิน 7 อุตสาหกรรม 
เน่ืองจากไม่รวมกลุ่มธุรกิจการเงินในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2554 โดยการวดัผลของการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ไดแ้ก่
ระยะเวลาผลิตและขายสินคา้ ระยะเวลาการเกบ็หน้ีและระยะเวลาการจ่ายช าระหน้ี กบัความสามารถในการท าก าไร
และมูลค่าของกิจการ ซ่ึงความสามารถในการท าก าไรในคร้ังน้ีวดัจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 
ผลการวิจยัพบวา่ตวัแปรอิสระทั้งหมดมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัในทิศทางตรงกนัขา้มกบัตวัแปรตาม 
     (กฤติกา กถนานนท์, 2555) ไดศึ้กษาถึงผลกระทบของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนต่อความสามารถในการท า
ก าไรและมูลค่ากิจการ กรณีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2550 – 2554 โดยจะ
ศึกษาจากวงจรเงินสด อตัราส่วนทุนหมุนเวียน อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนหน้ีสิน
หมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วมและอตัราหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม กบัความสามารถในการท าก าไรซ่ึงวดัจากอตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และมูลค่ากิจการ ผลการศึกษาพบวา่ วงจรเงินสด อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์
มีความสัมพนัธ์ในทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัส าคญักบัความสามารถในการท าก าไรและมูลค่าของกิจการ ส่วนใน
ด้านอตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญกบั
ความสามารถในการท าก าไรและมูลค่าของกิจการ 
     (Wobshet Mengsha, 2014) ศึกษาถึงผลกระทบของการจดัการเงินทุนหมุนเวียนกบัผลการด าเนินงานของ
บริษทั โดยท าการศึกษา 11 บริษทัเอกชนท่ีเก่ียวกบัการผลิตโลหะ ในแอดดิสอาบาบา เอธิโอเปีย ในช่วง
ระยะเวลาปี ค.ศ. 2008 – 2012 ผลการวจิยัพบวา่วงจรเงินสดมีความสัมพนัธ์เชิงลบอยา่งมีนยัส าคญั ระยะเวลา
การเก็บหน้ีและระยะเวลาถือสินคา้คงเหลือมีผลต่อก าไรในเชิงลบ แต่ระยะเวลาจ่ายช าระหน้ีมีผลต่อก าไร
กิจการในเชิงบวก ซ่ึงหากมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุน จะสามารถท าให้กิจการเพิ่มขีด
ความสามารถในการท าก าไรต่อไป 
     (Muhannad Akram ,Sulaman Jamil ,Najaf Ali ,Bilal Ali ,Abdulsattar ,Waqas Khan, 2016) ศึกษาถึงผลกระทบ
ของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนต่อผลตอบแทนตลาด บริษทัเคมีท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก์าราจี (KSE) 
ของประเทศปากีสถานและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งชาติของประเทศอินเดีย (NSE) ในช่วงระยะเวลา 14 ปี ตั้งแต่ปีค.ศ. 
1998 – 2011 ทั้งหมด 74 บริษทัผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความสัมพนัธ์เชิงลบท่ีมีผลต่อผลตอบแทนตลาดคือ 
ระยะเวลาการจ่ายช าระหน้ี วงจรเงินสด อตัราส่วนหน้ีสินทางการเงิน อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพย์
รวม นอกจากน้ีความสัมพนัธ์เชิงบวกท่ีมีผลต่อผลตอบแทนตลาดในวิจยัน้ีคือ ระยะเวลาในเก็บหน้ี ระยะเวลาการ
ช าระหน้ี อตัราส่วนหน้ีสินทางการเงิน อตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อรวม สินทรัพยห์มุนเวียนต่อยอดขาย  แสดง
ใหเ้ห็นวา่การจดัการเงินทุนหมุนเวียนมีบทบาทส าคญัต่อผลตอบแทนตลาด 
     แนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีจะเก่ียวกับการจัดการเงินทุนหมุนเวียน เป็นการจัดการระหว่างสินทรัพย์
หมุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ือไม่ให้ประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอหรือขาดสภาพคล่องในการ
ด าเนินงาน หากกิจการมีความสามารถในการจดัการเงินทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพจะท าให้กิจการสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างต่อเน่ืองและท าให้มูลค่ากิจการเพ่ิมสูงสุด (ฐาปนา ฉ่ินไพศาล, 2554) และแนวคิดเก่ียวกบั
นโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ท่ีเป็นการก าหนดนโยบายเงินลงทุนหมุนเวียนในสินทรัพยห์มุนเวียน และ
นโยบายการจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ือให้เกิดการลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยตอ้งก าหนด



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                                 1361 
 
สัดส่วนการลงทุนให้อยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสมของแต่ละกิจการ จะค านึงถึงความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนเป็น
หลกั ซ่ึงหากบริหารสินทรัพยห์มุนเวียนตวัใดตวัหน่ึงมีปัญหา จะส่งผลใหไ้ม่สามารถด าเนินงานต่อได ้(เข็มเพชร 
เจริญรัตน์, 2556) ดว้ยวรรณกรรมท่ีทบทวนและแนวคิดท่ีท าการศึกษาจึงน ามาสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ัง
น้ีไดด้งัน้ี 
กรอบแนวคิด  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

3. วธิีการศึกษา 
 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ กลุ่มธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ 
(MAI) และด าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2558 รวมระยะเวลา 5 ปี ศึกษาเป็นรายไตรมาสท่ี 1 ปี 2554 จนถึงไตร
มาสท่ี 4 ปี 2558 โดยจะคดัเลือกเฉพาะบริษทัท่ีมีผลการด าเนินงานต่อเน่ืองและขอ้มูลครบถว้นรวมทั้งส้ิน 15 บริษทั 
จ านวน 300 ชุดขอ้มูล โดยตวัแปรท่ีใชก้ารศึกษามีดงัต่อไปน้ี 
     1. ตวัแปรอิสระ ประกอบไปดว้ย 3 ตวัแปรคือ  ระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหน้ี (Average Collection Period)   
ระยะเวลาในการช าระหน้ี (Average Payment Period)  และระยะเวลาในการเกบ็สินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover 
in Days) 
     2. ตวัแปรควบคุมประกอบไปดว้ย 5 ตวัแปรคือ ขนาดของกิจการ (Size)  การเติบโตของยอดขาย (Sale Growth)
อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (Current Assets To Total Assets Ratio) อตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียน
ต่อสินทรัพยร์วม (Current Liabilities To Total Assets Ratio) และอตัราหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (Total Debt To 
Total Assets Ratio)  
     3.ตวัแปรตามในการศึกษาน้ี ใชต้วัช้ีวดัคืออตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) 
     โดยการวิเคราะห์จะใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการค านวณทางสถิติ โดยจะวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 
ส่วน คือส่วนแรกจะเป็นการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา จะวิเคราะห์ในรูปแบบความถ่ี การหาค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด 
ค่าเฉล่ียและการจดัการกระจายขอ้มูล ส่วนท่ี 2 จะเป็นการวิเคราะห์สถิติอนุมาน จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือการ
วิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression) โดยจะตั้งสมมติฐานการศึกษา ณ ระดบัความเช่ือมนัท่ีร้อยละ 95 หากตวัแปรอิสระใดมี
ค่า Sig. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าตวัแปรนั้นมีความสัมพนัธ์กับตัวแปรอย่างมีนัยส าคัญ สร้าง
แบบจ าลองสมการ ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือใชใ้นการทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression) ไดด้งัน้ี 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

1. ระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหน้ี : ACP 

2. ระยะเวลาในการช าระหน้ี : APP 

3. ระยะเวลาในการเก็บสินคา้คงเหลือ : ITID 

ตัวแปรควบคุม (Control Variable); 

1. ขนาดของกิจการ : SIZE 

2. การเติบโตของยอดขาย : SG       

3. อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวยีนต่อสินทรัพยร์วม :  CATAR   

4. อตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวยีนต่อสินทรัพยร์วม :  CLTAR   

5. อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม : DTAR  

 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม : ROA 
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สมการที่ 1 หาความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบเงินทุนหมุนเวียนกบัความสามารถในการท าก าไร ดงัน้ี 
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สมมติฐานท่ี 1  H0:  ไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบการจดัการเงินทุนหมุนเวียนกบัอตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยร์วม 
 H1:  มีตวัแปรอยา่งนอ้ย 1 ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบการจดัการเงินทุน
หมุนเวียนกบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการจดัการเงินทุนหมุนเวียนกบักบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม
โดยจะใชก้ลุ่มตวัอย่างคือ ธุรกิจในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ปี 
พ.ศ. 2554 – 2558 ซ่ึงจะใชข้อ้มูลเฉพาะกิจการท่ีมีขอ้มูลครบถว้นมีจ านวนทั้งส้ิน 15 กิจการ รวม 300 ชุดขอ้มูล เพ่ือ
ท าการวิเคราะห์ทางสถิติและประมวลผล โดยจะวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
     1. วิเคราะห์เชิงสถิติพรรณนา เป็นรูปแบบของการวดัการกระจายขอ้มูลและการวดัแนวโนม้ส่วนกลาง ซ่ึงจะ
แสดงค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทุกตวัแปรท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี  
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรอิสระ ตวัแปรควบคุมและตวัแปรตาม  

ตวัแปร Mean Maximum Minimum Std. Deviation 

ตวัแปรอิสระ 
ACP 250.47 1225.00 22.85 154.99 
APP 198.76 783.83 1.10 136.99 
ITID 247.15 1739.77 11.31 225.67 

ตวัแปรควบคุม 

LOS 5.56 6.63 4.72 0.40 
SG 0.08 5.24 -0.38 0.38 

CATAR 0.55 0.94 0.10 0.20 
CLTAR 0.38 0.72 0.01 0.17 
DTAR 0.44 0.73 0.01 0.17 

ตวัแปรตาม ROA 0.03 0.28 -0.06 0.04 

     จากผลการศึกษาพบว่าการบริหารเงินทุนหมุนเวียนหรือตวัแปรอิสระของแต่ละกิจการมีชุดขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั
มาก โดยสามารถดูไดจ้ากการกระจายตวัของขอ้มูลท่ีท าการศึกษา ระยะเวลาในการเกบ็เงินจากลูกหน้ี (ACP) มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานประมาณ 155 วนั ระยะเวลาในการช าระหน้ี (APP) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานประมาณ 137 วนั 
และสุดทา้ยระยะเวลาในการเก็บสินคา้คงเหลือ (ITID) มีความแตกต่างระหว่างขอ้มูลมากสุดและขอ้มูลต ่าอยู่มาก
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ท่ีสุด ซ่ึงค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมากถึงประมาณ 226 วนั ทั้งน้ีการกระจายตวัของช่วงขอ้มูลในการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนท่ีค่อนขา้งสูง อาจจะมาจากการบริหารเงินทุนของแต่ละกิจการท่ีมีความแตกต่างกนัออกไป 

 2. การทดสอบปัญหา Multicollinearity  
ตารางที่ 2 แสดงค่าสหสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรควบคุม 

 ACP APP ITID LOS SG CATAR CLTAR DTAR 
ACP 1.0000        

APP 0.7185 1.0000       

ITID 0.6177 0.3663 1.0000      

LOS -0.5740 -0.5484 -0.5143 1.0000     

SG -0.1159 0.0271 -0.1048 0.1025 1.0000    

CATAR 0.2016 -0.0524 0.3076 0.3906 -0.0296 1.0000   

CLTAR 0.1655 -0.0253 0.2454 0.3253 -0.0417 0.5856 1.0000  

DTAR 0.1071 -0.0678 0.1222 0.3570 -0.0609 0.4366 0.8567 1.0000 
  หมายเหตุ : จ านวน 300 ชุดขอ้มูล 

     จากการศึกษาพบวา่การทดสอบเพ่ือหาสหสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) แสดงถึงค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์จะสามารถบอกถึงระดบัความสัมพนัธ์ของแต่ละตวัแปรได ้  ซ่ึงค่าสหสัมพนัธ์ไม่ควรมีค่าเกิน 0.8 จาก
ตารางท่ี 2 พบว่ามีตวัแปรอยู่ 1 คู่ท่ีมีค่าเกิน 0.8 นั้นคือ อตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (CLTAR) กบั
อตัราหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม (DTAR) โดยมีค่าสหสัมพนัธ์อยู่ท่ี 0.8567 ซ่ึงมีค่าสูงเขา้ใกล ้1 หมายถึงตวัแปรคู่น้ีมี
ความสัมพนัธ์กนัสูง มีโอกาสเป็นไปไดเ้น่ืองจากอตัราหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม (DTAR) มาจากการรวมกันของ
หน้ีสินหมุนเวียนและหน้ีสินไม่หมุนเวียน หากดูจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงบรรยายตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะ
พบวา่ อตัราหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม (DTAR) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 0.44 เท่า ส่วนอตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์
รวม (CLTAR) มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.38 เท่า รวมไปถึงมีการกระจายขอ้มูล ซ่ึงค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีระดบัท่ีเท่ากนั
คือ 0.17 เท่า แสดงถึงความสมัพนัธ์ท่ีมีมากใน 2 ตวัน้ี 
 3. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรหลงัแกปั้ญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation เน่ืองจาก
การการศึกษาคร้ังน้ีไดท้ดสอบปัญหาพบว่า ทั้ง Hetero skedasticity และ Autocorrelation พบว่าแบบจ าลองท่ีน ามา
ศึกษามีปัญหาตวัค่าคลาดเคล่ือนมีสหสมัพนัธ์กนั ดงันั้น จึงตอ้งท าการแกปั้ญหาโดยการใชว้ิธี Newey-West 
ตารางที่ 3  แสดงการทดสอบ Heteroskedasticity และ Autocorrelation  (ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบของ
เงินทุนหมุนเวียนกบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม) ภายหลงัจากแกปั้ญหา 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.2190 0.0847 -2.5854 0.0102 
ACP -4.41E-05 2.20E-05 -2.0050 0.0459 
APP 5.67E-05 2.16E-05 2.6272 0.0091 
ITID 2.88E-05 2.02E-05 1.4267 0.1548 
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ตารางที่ 3  (ต่อ) 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
SIZE 0.0560 0.0173 3.2413 0.0013 
SG 0.0174 0.0150 1.1562 0.2486 

CATAR -0.0381 0.0340 -1.1217 0.2629 
CLTAR -0.0519 0.0363 -1.4306 0.1536 
DTAR -0.0638 0.0311 -2.0517 0.0411 

R-squared 0.3706 F-statistic 21.4150 
Adjusted R-squared 0.3533 Prob(Fstatistic) 0.0000 
Prob(Wald F-statistic) 4.23E-14       

 
 จากการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการ Newey-West จะสามารถอธิบายผลลพัธ์จากการวิเคราะห์สมการความสมัพนัธ์
ระหวา่งองคป์ระกอบของเงินทุนหมุนเวียนกบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมตามสมการท่ี2 
 

         

       *0517.24306.11217.11562.1

*2413.34267.1*6272.2*0050.22584.2

0638.00519.00381.00174.0

0560.000002.000005.000004.02190.0
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โดยท่ี  ค่าในวงเลบ็ หมายถึง ค่า t-Statistic  

    * หมายถึง ระดบันบัส าคญั ร้อยละ 95 
     ผลการวิเคราะห์เชิงพหุตามตวัแบบพบวา่ค่าสมัประสิทธ์ิของการตดัสินใจท่ีปรับแลว้ (Adjusted R-squared) มีค่า
เท่ากบั 0.3533 แสดงใหเ้ห็นว่าตวัแปรตน้ และตวัแปรควบคุม สามารถอธิบายอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม
ไดร้้อยละ 35.33 ในส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 64.67 เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้ ามาพิจารณา ในส่วนของสมการท่ี 2 
พบว่าตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมคือ ระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 
ระยะเวลาในการช าระหน้ี ขนาดของกิจการและอตัราหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 หรือท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95  โดยระยะเวลาในเกบ็หน้ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทน
จากสินทรัพยร์วม ระยะเวลาในการช าระหน้ีมีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม
ในส่วนของขนาดของกิจการมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมและสุดทา้ย
อตัราหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 

 
5. สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงการจดัการเงินทุนหมุนเวียนและอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมของ
ธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (MAI) แต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
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ตั้งแต่ไตรมาส 1 ของปี 2554 จนถึงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2558  โดยจะคดัเลือกเฉพาะบริษทัท่ีมีผลการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 5 ปี  รวมทั้งส้ิน 15 บริษทั จ านวน 300 ชุดขอ้มูล แสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งการ
จดัการเงินทุนหมุนเวียนกบัความสามารถในการท าก าไรอย่างมีนัยส าคญั ซ่ึงผลการศึกษาสามารถอธิปรายผล
การศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญักบัตวัแปรตาม 
 -  ระยะเวลาในการเกบ็เงินจากลูกหน้ี มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญักบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม
ของกลุ่มธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ของ ธนากร หทยัเจริญลาภ (2553) , พุทธิธญั วงัคพ์งษก์ุล (2555) และ กฤติกา กถนา
นนท ์(2555) 
 -  ระยะเวลาในการช าระหน้ี มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญักบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมของกลุ่ม
ธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบั
กฤติกา กถนานนท ์(2555) และ Wobshet  Mengsha (2014) 
 -  ขนาดของกิจการมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญักบักบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมของกลุ่มธุรกิจ
สินค้าอุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  (MAI) ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของ พุทธิธญั วงัคพ์งษก์ลุ (2555) และสมจิตร สงวนหมู่ (2558) 
 -  อตัราหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญักบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม
ของกลุ่มธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พุทธิธญั วงัคพ์งษก์ลุ (2555) , กฤติกา กถนานนท ์(2555) และสมจิตร สงวนหมู่ (2558) 
 2. ตวัแปรท่ีไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญักบัตวัแปรตาม ประกอบไป ระยะเวลาในการเก็บสินคา้คงเหลือ 
การเติบโตของยอดขาย อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม และอตัราหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์
รวมไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญักบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมของกลุ่มธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรมท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI)  
ข้อเสนอแนะ 
     จากผลการศึกษาท าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการเงินทุนหมุนเวียนกบัอตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยร์วมของกลุ่มธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ผลการศึกษา
อาจจะเป็นประโยชน์แก่นกัลงทุนและผูบ้ริหารของธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรม รวมถึงผูท่ี้ตอ้งการน าไปศึกษาต่อใน
อนาคตต่อไปดงัน้ี  
 - ขอ้เสนอแนะและประโยชน์แก่ผูล้งทุน จากการศึกษาพบว่าการจดัการเงินทุนหมุนเวียนในส่วนของ
ระยะเวลาในการเกบ็เงินจากลูกหน้ี และระยะเวลาในการช าระหน้ี รวมถึงขนาดของกิจการมีผลต่อความสามารถใน
การท าก าไรของกิจการ ดงันั้นหากนกัลงทุนตอ้งการผลตอบแทนจากการลงทุน ควรใหค้วามส าคญัในการพิจารณา
ขอ้มูลทางดา้นการจดัการเงินทุนหมุนเวียนและขนาดของกิจการก่อนตดัสินใจลงทุน 
 - ขอ้เสนอแนะและประโยชน์แก่ผูบ้ริหาร การศึกษาคร้ังน้ีพบว่าการก าหนดนโยบายการจดัการเงินทุน
หมุนเวียนของผูบ้ริหารจะมีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของกิจการ หมายความวา่หากผูบ้ริหารมีการก าหนด
นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงไดแ้ก่ เร่ืองการช าระหน้ี และเร่ืองการเก็บหน้ี รวมไปถึงการ
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บริหารสินทรัพย์หมุนเวียน การบริหารหน้ีสินหมุนเวียน จะส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรท่ีเป็น
วตัถุประสงคห์ลกัในการด าเนินธุรกิจคือการสร้างความมัง่คัง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  
 - ขอ้เสนอแนะส าหรับผูท่ี้สนใจศึกษาคร้ังต่อไป ส าหรับงานวิจยัในคร้ังต่อไปเพ่ือใหเ้กิดความสมบูรณ์ของ
ปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการท าก าไรของกิจการ 
สามารถเพ่ิมรายละเอียดปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อแต่ละกิจการท่ีแตกต่างกนั เช่น ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและการเมือง 
อตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากบางกิจการเป็นธุรกิจท่ีท าการคา้ระหว่างประเทศ ปัจจยัดงักล่าวจึงอาจจะมีผลกระทบต่อ
การการศึกษาเร่ืองน้ีได ้
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ความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงานระดบัปฏิบัตกิารกรณศึีกษา บริษทั ABC จ ากดั 

The Relationship between job satisfaction and organizational commitment for 
Operating Officers Case Study : ABC Company Limited 

รุ่งกานต์ เทอดเกยีรติกุล¹ และ พรีพงษ์ ฟูศิริ² 
Roongkarn Terdkiatkul and Piraphong Foosiri 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของ

พนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั ABC จ ากดั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
ความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั ABC จ ากดั และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความ
พึงพอใจในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั ABC จ ากดั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท ABC จ ากัด จ านวน 160 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใชค่้า การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดย
ใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานระดับ
ปฏิบัติการบริษทั ABC จ ากัด มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดบัสูงและมีความผูกพนัต่อองค์กรอยู่ใน
ระดบัสูง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุและระยะเวลาปฏิบติังานส่งผลต่อระดบัความผูกพนัต่อองคก์ร และ
พบวา่ความพึงพอใจในการท างานมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจในการท างาน, ความผกูพนัต่อองคก์ร, พนกังานระดบัปฏิบติัการ 

Abstract 
 This study is focused on the relationship of job satisfaction and organizational commitment for Operating 
Officers which will be used for ABC Company Limited. The objectives of this study were to study the different of 
demographic which effects on organization commitment and to study the relationship between job satisfaction and 
organizational commitment. There are 160 people to be the sample size which were collected from all of employees in 
operation level. at ABC Company Limited. The statistical analysis methodologies were a percentage, mean, Standard 
deviation, One-Way Anova analysis of Variance and Pearson correlation coefficient. The level of statistical 
significance of this study is 0.05. The results of this research showed employees of operating officers of ABC 
Company Limited had the job satisfaction and organizational commitment in the high level. The results of hypotheses 
testing indicated that age and  duration of employment affect the level of organizational commitment. Job satisfaction 
correlate to organizational commitment to the same direction. 
Keywords: job satisfaction, organizational commitment, operating officers 
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1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
     องค์กรท่ีจะสามารถประสบความส าเร็จในดา้นการบริหารจดัการและการด าเนินธุรกิจ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องอาศัยปัจจยัหลายๆ  อย่างเพ่ือเป็นส่วนประกอบในการจัดการองค์กรท่ีดี และในยุคของการบริหารงาน
สมยัใหม่นั้น ท่ีต้องเน้นและควรให้การใส่ใจในเร่ือง คน หรือ บุคลากร มากยิ่งข้ึน ดังนั้น คน จึงถือไดว้่าเป็น
ทรัพยากรอนัมีค่าท่ีสุดขององคก์ร ท่ีผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งเอาใจใส่และใหค้วามสนใจเป็นอยา่ง จากการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจและการแข่งขนัอย่างรุนแรง ก็สามารถส่งผลต่อความตอ้งการบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ความรู้และความ
ช านาญในงานของบริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั หรือลกัษณะงานคลา้ยๆกนัท าใหแ้ต่ละองคก์รมีการโอนถ่าย
พนักงานและต้องการพนักงานท่ีมีประสบการณ์เพ่ือต้องการน าเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ดังนั้ น การ
เปล่ียนแปลงของจ านวนของบุคลากรในองคก์รทั้งการโอน การยา้ย หรือแมก้ระทัง่การลาออก จึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ
ศึกษาถึงปัจจยัและสาเหตุของกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเหล่านั้น ทรัพยากรคนจึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าส าหรับองค์กร 
เพราะมีค่าตน้ทุนในการจดัหา จดัอบรม และ ตน้ทุนเวลาท่ีตอ้งใชร้ะเวลากว่าท่ีจะช านาญ เพราะเหตุน้ีเององค์กร
ต่างๆจึงตอ้งให้ความใส่ใจทรัพยากรบุคคลมากข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจบริการ ธุรกิจร้านอาหาร จ าเป็นตอ้งอาศัย
ทรัพยากรบุคคล ท่ีมีความช านาญ 
     บริษทั ABC จ ากดั เป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจประเภทร้านอาหารโดยมีการซ้ือลิขสิทธ์ิจากประเทศฝร่ังเศส เป็น
ร้านเบเกอร่ีท่ีก่อตั้งข้ึนในฝร่ังเศส เม่ือปี 1889 จนถึงปัจจุบนัก็ราว 120 ปี โดยบริษทัไดท้ าการเปิดใน ประเทศไทย
เม่ือ เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ปัจจุบันมีจ านวนทั้ งส้ิน 4 สาขาได้แก่ สาขา Central embassy สาขา The emporium 
สาขา Central World และสาขา Empire Tower รายไดข้องบริษทั ABC จ ากดั ในปี พ.ศ. 2558 รายไดป้ระมาณ 80 
ลา้นบาท และในปี พ.ศ. 2559 รายไดป้ระมาณ 200 ลา้นบาท ซ่ึงคาดวา่ในปีต่อไปมีการขยายสาขาเพ่ิมข้ึนและรายได้
กจ็ะเพ่ิมมากข้ึน 
     ความผกูพนัต่อองคก์ร จึงมีอิทธิพลต่อองคก์รในดา้นของการยึดเหน่ียวจิตใจของบุคลากรใหมี้ความรักและความ
ตอ้งการท่ีจะทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจต่องานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือท่ีจะท าใหอ้งคก์รบรรลุไปยงัเป้าหมายได ้ซ่ึงปัจจยั
หลกัส าคญัๆเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนมาได ้จ าเป็นตอ้งอาศยัระยะเวลาของการสะสมความรู้สึกและพฒันาเป็นความผูกพนั
ต่อไป แต่ในทางกลบักนั ถา้พนกังานไม่มีความผูกพนัต่อองค ์และไม่มีความภกัดีต่อองคก์ร เม่ือมีปัญหา เกิดความ
อึดอดั ไม่พึงพอใจต่องานท่ีท า หรือมีส่ิงเร้าอ่ืนๆเขา้มาเช่น มีบริษทัใหม่ท่ีมีขอ้เสนอดีๆเขา้มา ก็จะลาออกจากงาน 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อองค์กร ตอ้งมาสร้างคนใหม่ๆเป็นการเสียเวลาและทรัพยากรอย่างมาก ผูบ้ริหารขององคก์ร
ยอ่มตอ้งการใหบุ้คลากรของตนมีความรักและจริงใจต่อองคก์ร และเต็มใจท่ีจะทุ่มเทการท างานใหก้บัองคก์รพร้อม
จะเดินไปยงัจุดหมายเดียวกนัเพ่ือพฒันาองคก์รใหมี้ความเจริญกา้วหนา้อนัเน่ืองมาจากความผูกพนัต่อองคก์ร แต่จะ
ผกูพนัต่อองคก์รไดน้ัน่ บุคลากรจ าเป็นตอ้งมีความพึงพอใจในการท างาน เป็นเหตุและผลท่ีสอดคลอ้งกนั 

     บริษทั ABC จ ากดั เป็นร้านอาหารเป็นธุรกิจบริการ ดงันั้นทรัพยากรบุคคลจึงเป็นหวัใจหลกัท่ีส าคญัท่ีท า
ใหบ้ริษทั ABC จ ากดั เติบโตและไปถึงเป้าหมายสูงสุดขององคก์รได ้เพ่ือท่ีจะประสบความส าเร็จสูงสุด แต่ในช่วง
ตั้งแต่ปี 2557 – ตุลาคม 2559 ท่ีผ่านมา มีอตัราการลาออกของพนกังานท่ีปฏิบติัประจ าสาขาเป็นจ านวนมากคิดเป็น
ร้อยละ 68 พนกังานท่ีลาออกเป็นพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถในและความช านาญในการท างานและบริษทัตอ้ง
ใชร้ะยะเวลาในการอบรมพนกังาน ซ่ึงการลาออกส่งผลท าใหท้างองคก์รขาดทรัพยากรบุคคลเป็นจ านวนมากในการ
ใหบ้ริการลูกคา้ อีกทั้งบริษทัยงัสูญเสียทรัพยากรทั้งทางดา้นค่าใชจ่้ายและเวลาในการอบรมพนกังานใหม่ ตอ้งใช้
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ระยะเวลากวา่จะช านาญงาน โดยเฉพาะพนกังานปฏิบติัการท่ีท างานในครัวจ าเป็นอาศยัความช านาญเป็นพิเศษ เพ่ือ
ความคงรสชาติของอาหารและการด าเนินธุรกิจ ดงันั้นเคร่ืองมือส าคญัในการด าเนินธุรกิจ คือความรู้ ความสามารถ 
และความเช่ียวชาญของบุคลากรในองคก์ร  การลาออกของพนกังานท่ีสูงอนัเน่ืองมาจากพนกังานเกิดความผูกพนั
ต่อองคก์รท่ีนอ้ยจึงง่ายต่อการเปล่ียนงาน หากท าใหพ้นกังานผกูพนัต่อองคก์รมากข้ึนกอ็าจจะส่งผลใหล้ดอตัราการ
ลาออกของพนกังานได ้อตัราลาออกของพนกังาน พบว่าพนกังานระดบัปฏิบติัการมีอตัราการลาออกมากผูว้ิจยัจึง
ท าการศึกษาเฉพาะระดบัปฏิบติัการเท่านั้น ระดบัปฏิบติัการต าแหน่งท่ีจะศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ีมีต าแหน่งดงัน้ี 
Waiter, Waitress (พนกังานบริการ), Cashier (พนกังานเก็บเงิน), Barista (พนกังานผสมเคร่ืองด่ืม,กาแฟ), Commies 
(ผูช่้วยพ่อครัว), Preparer (พนกังานเตรียมวตัถุดิบ), Steward (พนกังานท าความสะอาด) เน่ืองจากต าแหน่งดงักล่าวมี
การหมุนเวียน และลาออกของพนกังานจ านวนมาก 
     ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะ ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร รวมถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกบัความผูกพนัต่อองค์กร เน่ืองจากอตัราการลาออกและการ
เปล่ียนแปลงของจ านวนพนกังานบริษทั ABC จ ากดั มีอตัราท่ีสูง การศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์สามารถน าไปสู่
ความเขา้ใจถึงปัญหาและแนวทางการแกไ้ขหรือป้องกนัส าหรับการพฒันาท่ียงัยืนขององคก์รต่อไป  

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
     2.1  แนวคิดและทฤษฎีความพงึพอใจในการท างาน    
            ความพึงพอใจการท างาน(Feldman and Arnold, 1983:193) มีปัจจยัหลายอย่างท่ีจะท าให้คนมีความรู้สึกท่ีดี 
หรือไม่ดีต่องาน ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน 6 ปัจจยัไดแ้ก่ ผลตอบแทน โอกาสในการ
กา้วหนา้ในการท างาน การบงัคบับญัชา ลกัษณะงาน เพ่ือนร่วมงาน และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
      1.  ผลตอบแทน ค่าจ้างและเงินเดือนจะมีบทบาทส าคัญมากต่อการสร้างความพึงพอใจงานเพราะว่า
ผลตอบแทนจะเป็นส่ิงท่ีสามารถใชต้อบสนองความตอ้งการของคนไดห้ลายอย่าง ยิ่งกว่านั้นผลตอบแทนจะเป็น
เคร่ืองหมายของความส าเร็จและเป็นแหล่งท่ีมาของการยกยอ่ง พนกังานมกัจะมองผลตอบแทนว่าเป็นเคร่ืองสะทอ้น
การยกยอ่งของผูบ้ริหารและเป็นตวัวดัความส าเร็จต่อการมีส่วนช่วยของพวกเขาต่อองคก์ร 
      2.  โอกาสกา้วหน้าในการท างาน พิจารณาในดา้นความยุติธรรมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์โดยทัว่ไปการ
เล่ือนต าแหน่งจะท าให้มีการเปล่ียนแปลงต่อบุคคลในเร่ืองควบคุมลกัษณะงานเพ่ือร่วมงานและค่าจา้ง ความ
ปรารถนาท่ีจะกา้วหนา้  
      3.  การบงัคบับญัชา เก่ียวกบัการก ากบัดูแลเร่ืองการท างาน มนุษยสัมพนัธ์ และทกัษะทางการบริหาร ความ
เป็นผูน้ าท่ีสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังาน 
      4.  ลกัษณะงาน หมายถึง ลกัษณะท่ีส าคญัและความน่าสนใจของงาน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะ ความถนดัเฉพาะ
กบัความสามารถท่ีจะใชใ้นการท างาน โอกาสไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ความยากของงาน ปริมาณของ 
      5. เพ่ือนร่วมงาน ความรู้ความสามารถของเพ่ือนร่วมงาน การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และความเป็นมิตร 
เป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการท างาน กลุ่มท างานเป็นแหล่งของความพึงพอใจ ซ่ึง
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีความสัมพนัธ์ต่อกนั สมาชิกท่ีไม่ค่อยมีโอกาสพูดคุยกบัเพ่ือนร่วมงานจะมีความรู้สึกไม่



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี  5                                                                 1371 
 
พอใจ และมีแนวโน้มจะลาออกจากงาน กลุ่มท างานยงัเป็นแหล่งท่ีส าคญัของความพึงพอใจในการท างาน เม่ือ
บุคลากรมีทศันคติและค่านิยมท่ีคลา้ยคลึงกนั ทศันคติท่ีคลา้ยคลึงกนัจะท าใหค้วามขดัแยง้ลดนอ้ยลง 
      6.  สภาพแวดลอ้มในการท างาน สภาพแวดลอ้มในการท างานมีผลทางบวกกบัความพึงพอใจในการท างาน 
แต่อาจจะส่งผลค่อนขา้งนอ้ย ลกัษณะต่างๆ อนัไดแ้ก่ ชัว่โมงการท างาน บริเวณท่ีท างาน เวลาหยดุพกัผอ่น อุณหภูมิ 
แสง เสียง และอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม ลว้นมีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 
     2.2  แนวคิดและทฤษฎีความผูกพนั 
      Porter (1974 อา้งถึงใน ส าราญ บุญรักษา,2539:95) กล่าวไวว้่า ความผูกพนัตอองค์กรเป็นระดบัของความ
จ าเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวของสมาชิกกบัองคก์ร ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความเก่ียวพนัอย่างเหน่ียวแน่นขอองบุคลากรท่ีมี
ต่อองคก์ร โดยจะแสดงออกมาในรูปของ 
      1.  ความเช่ือมัน่ ยอมรับเป้าหมายและคุณค่าขององค์กร เป็นทศันคติและความเช่ือของบุคลากรท่ีมีความ
เช่ือมัน่ ยอมรับและพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามใหบ้รรลุเป้าหมายและคุณค่าขององคก์รอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงความรู้สึก
ว่าเป้าหมายและคุณค่าของตนเองคลา้ยคลึงกบัองคก์ร ดงันั้นบุคคลกลุ่มน้ีจึงมีแนวโนม้ท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ขององคก์รอยูใ่นระดบัสูง 
     2.  ความตั้งใจและความพร้อมท่ีใชส้ามารถท่ีมีอยูใ่นการท างานใหอ้งคอ์ย่างเตม็ท่ีและเตม็ความสามารถ เพ่ือ
แกไ้ขปัญหาและพฒันางานขององคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายถึงแมว้า่จะไม่ไดรั้บผลตอบแทนก็ตาม รวมถึงการเสียสละ
ความสุขส่วนตวัเพ่ือประโยชนข์ององคก์ร 
      3.  ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ียงัคงเป็นสมาชิกขององค์กร โดยท่ีบุคลากรมีความจงรักภกัดีต่อองค์กร
ยงัคงอยู่กบัองคก์ร ไม่ปรารถนาจะไปจากองคก์รถึงแมว้่าองคก์รอ่ืนจะให้ผลประโยชน์ท่ีมากกว่า มีความภูมิใจใน
การเป็นสมาชิกขององคก์ร และพร้อมท่ีจะบอกคนอ่ืนว่าตนเป็นสมาชิกขององคก์ร รวมทั้งมีความคิดว่าตนเองเป็น
ส่วนหน่ึงขององคก์ร 
     2.3  งานวิจยัที่เกีย่วข้อง 
      จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดร้วบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ
ในงาน และ ความผกูพนัต่อองคก์รไวด้งัน้ี 
      อุทุมพร รุ่งเรือง (2555) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการท างานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน
บริษทัอุตสาหกรรมแปรรูปโครงสร้างเหลก็ พบวา่ พนกังานมีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก 
และเม่ือแยกเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นนโยบายการบริหารบริษทั ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ใน
อาชีพ  และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานอยู่ในระดบัพึงพอใจมากส่วนดา้นระบบผลตอบแทน อยู่ในระดบัพึง
พอใจปานกลาง   ในดา้นความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน พบว่า พนกังานมีความผูกพนัต่อองค์กรอยู่ในระดบั
ความผูกพนัมาก และเม่ือแยกเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความถูกตอ้งหรือบรรทดัฐานของสังคม และดา้นทศันคติ
พนกังานมีความผกูพนัต่อองคอ์ยูใ่นระดบัความผกูพนัมาก ส่วนดา้นพฤติกรรมอยูใ่นระดบัความผกูพนัปานกลาง 
      ศิริลกัษณ์ สนยอ้น (2557) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างาน ความผูกพนัต่อ
องค์กรและความตั้ งใจจะลาออกของพนักงานธนาคารพาณิชย ์พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการท างาน
โดยรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง ความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ความตั้งใจจะลาออกอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยความพึงพอใจในงานและความผูกพนัต่อองค์กรมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบัความตั้งใจจะ



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี  5                                                                 1372 
 
ลาออก องคก์รควรใหค้วามส าคญักบัการสร้างความผูกพนัต่อองคเ์พราะส่งผลต่อความตั้งใจจะลาออกของพนกังาน 
ผูบ้ริหารควรปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเท่าเทียมและเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะท่ี
เป็นประโยชนต่์อองคก์ร เพ่ือใหพ้นกังานรู้สึกมีส่วนร่วมกบังานท่ีท าและรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 
      อิชยา โสมนสั (2556) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างาน ภาวะผูน้ า และความ
ผูกพนัองคก์รของพนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มธุรกิจพลงังาน พบว่า พนกังานมีความพึงพอใจในงานอยู่ในระดบัมาก 
แต่ในดา้นรายไดแ้ละโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานอยูใ่นระดบัพึงพอใจต ่าท่ีสุด ในดา้นความผูกพนัในองคก์รมี
ระดบัสูง ดงันั้นบริษทัควรมีการจูงใจในเร่ืองผลตอบแทน และความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานทีเหมาะสมเพ่ือให้
พนักงานเกิดความปรารถนาท่ีจะอยู่กบัองค์กรน้ีตลอดไป อีกทั้ งยงัท าให้องค์กรประสบความส าเร็จบรรลุตาม
เป้าหมาย จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่าง
กนั ความพึงพอใจในการท างานมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์รในทุกดา้น  
      วราวรรณ เกษสกุล (2555) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างานกบัความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนกังานธนาคารซิต้ีแบงก ์ประเทศไทย พนกังานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัสูง
และมีความผูกพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัสูง สถานภาพสมรสส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจ เพศและระดบัการศึกษา
ส่งผลต่อระดบัความผูกพนัต่อองคก์ร และพบว่าความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั
กบัความผูกพนัต่อองค์กร ความพึงพอใจในดา้นการบงัคบับญัชาของพนักงาน มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความ
ผูกพนัต่อองค ์ดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค ์ดงันั้นผูบ้ริหารควรพิจารณาและ
ให้ความส าคญัในการสร้างความพึงพอใจในการท างานดา้นการบังคับบัญชา โดยควรมีการจดักิจกรรมพฒันา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งหวัหนา้งานและลูกนอ้ง  
      กมลพรรณ ไกยวรรณ์ และ ชมพูนุช จิตติถาวร(2558) ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัของพนกังานโรงแรมในเครือ
แอค คอร์กลุ่มโรงแรมโนโวเทลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ความผกูพนัของพนกังานโรงแรมฝ่าย
บริหารและพนกังานโรงแรมฝ่ายปฏิบติัการเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่ พนกังานในองคก์รมี
ความรักและคงเป็นเป็นพนกังานขององคก์รต่อไป ผลการเปรียบเทียบความผกูพนัของพนกังานฝ่ายบริหารและฝ่าย
ปฏิบติัการ พนักงานฝ่ายปฏิบติัการมีความผูกพนัต่อองค์กรสูงกว่าพนักงานฝ่ายบริหารในทุกดา้น ความสัมพนัธ์
ระหว่างด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติในหน้าท่ี ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ และด้านบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มมีความความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัของพนกังานทุกดา้นอยูร่ะดบัมาก 
      รพีพรรณ สุพรรณพฒัน์ (2555) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการท างานและความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังานโรงแรมโซฟิเทล เซนทารา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร พบว่า พนกังานมีความพึงพอใจในงานรวมอยู่ใน
ระดับค่อนขา้งสูง และมีความผูกพนัต่อองค์กรอยู่ในระดบัค่อนข้างสูง  พนักงานท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา และ
ระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจการท างานโดยรวมแตกต่างกนั พนกังานท่ีมีระยะเวลาการ
ปฏิบติังานต่างกนั มีระดบัความผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั จากผลกการศึกษาความพึงพอใจในการท างาน ท่ีมีผล
ต่อความผูกพนัต่อองค์กร พบว่าพนกังานท่ีมีความระดบัความพึงพอใจในการท างานต่างกนั จะมีความผูกพนัต่อ
องคก์รแตกต่างกนัโดยพนกังานท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการท างานต ่า จะมีความผูกพนัต่อองคก์รต ่า หากองคก์ร
มีการสร้างและส่งเสริมเพ่ือยกระดบัความพึงพอใจในการท างาน เพ่ือให้พนกังานในองคก์รเกิดความรู้สึก มีความ
ผกูพนัต่อองคก์รของตนสูงมากข้ึน  
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3. ระเบียบวธิีการศึกษา 
     3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
            ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานระดบัปฏิบติัการของบริษทั ABC จ ากดั จ านวน 160 คน 
ท่ีมีปฏิบัติงานต าแหน่ง Waiter, Waitress (พนักงานบริการ), Cashier (พนักงานเก็บเงิน), Barista (พนักงานผสม
เคร่ืองด่ืม,กาแฟ), Commies (ผูช่้วยพ่อครัว), Preparer(พนักงานเตรียมวตัถุดิบ)และ Steward(พนักงานท าความ
สะอาด)    
     3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
             เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจในการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั ABC จ ากดัประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนแรกเป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 6 ขอ้ ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบั
ปัจจยัด้านความพึงพอใจในการท างาน แบ่งออกเป็น 6 ดา้น จ านวน 30 ขอ้ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ร แบ่งออกเป็น 3 ดา้น จ านวน 18 ขอ้ 
     3.3  การวเิคราะห์ข้อมูล 
            จากการเกบ็รวบรวมจอ้มูลครบถว้นแลว้ น าขอ้มูลทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์โดยการประมวลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป และค านวณค่าสถิติ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใชค่้า การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way anova) และ การวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)  ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 
    3.4  กรอบแนวคิด 

 
  H1 

 
 

 
 
  

ลกัษณะส่วนบุคคล  
(เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา,สถานภาพ, 
ระดบังาน, ระยะเวลาท่ีท างานใบบริษทั) 

ความผูกพนัต่อองค์กร 
1.  ความเช่ือมัน่ยอมรับเป้าหมายและ
คุณค่าขององคก์ร 
2.  ความตั้ ง ใจ  และพ ร้อม ท่ี จะใช้
ความสามารถท่ีมีอยูท่  างานเพ่ือองคก์ร 
3.  ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคง
ความเป็นสมาชิกขององคก์ร 

ความพงึพอใจการท างาน 
(ผลตอบแทน, โอกาสก้าวหน้าในการ
ท างาน, การบังคบับัญชา, ลกัษณะงาน, 
เพ่ือนร่วมงาน, สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

 
4.  ผลการศึกษา 
     ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล 
     จากการศึกษาคร้ังน้ี พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการของบริษทั ABC จ ากดั จ านวน 160 
คน เป็นเพศหญิง จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 56.9 ส่วนเพศชาย 69 คนคิดเป็นร้อยละ 43.1  มีช่วงอายุ 26-33 ปี 

H₂ 
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จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 60.6 รองลงมาคือ 18-25 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 และนอ้ยท่ีสุดคือ 34-
41 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1 รองลงมา ต ่า
กว่าปริญญาตรี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 สถานภาพโสดมีจ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 89.4 รองลงมา
สถานภาพสมรส จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 ระดบัปฏิบติัการหนา้ร้านจ านวน 103 คน  คิดเป็นร้อยละ 64.4 
รองลงมาระดบัปฏิบติัการในครัว จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 ระยะเวลาท่ีท างานในบริษทั 7-12เดือน จ านวน 
64 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา 13-18 เดือน จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9 และน้อยท่ีสุดคือ 1-6 เดือน 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 
     ระดบัความพงึพอใจในการท างาน 
     การศึกษาขอ้มูลความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน พบว่าภาพรวมพนักงานมีระดบัความพึงพอใจใน
ระดับสูง( x  = 3.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในการท างานมากท่ีสุดในด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน( x  = 4.06) รองลงมาคือ ดา้นเพ่ือนร่วมงาน( x  = 3.82) ดา้นผลตอบแทน( x  = 3.81)  
ดา้นการบงัคบับญัชา( x  = 3.76)  ดา้นลกัษณะงาน( x  = 3.59) และดา้นโอกาสกา้วหน้าในการท างาน( x  = 3.44)
ตามล าดบั 
     ระดบัความผูกพนัต่อองค์กร 
     การศึกษาขอ้มูลความผูกพนัต่อองคข์องพนกังานพบว่า ภาพรวมพนกังานมีระดบัความผูกพนัในระดบัสูง( x  = 
3.80) เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า ดา้นความเช่ือมัน่ยอมรับเป้าหมายและคุณค่าขององค์กรมีความผูกพนัมาก
ท่ีสุด( x  = 4.13) รองลงมาดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร( x  = 3.70) และ
ความตั้งใจ และพร้อมท่ีจะใชค้วามสามารถท่ีมีอยูท่  างานเพ่ือองคก์ร( x  = 3.58) ตามล าดบั 
     ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระดับงาน ระยะเวลา
ปฏิบติังาน) ของพนกังานบริษทั ABC จ ากดั ต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการของบริษทั ABCจ ากดั ท่ีมี  อายุ   และ ระยะเวลา
ปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัท่ีต่างกนั โดยช่วงอาย ุ26 – 33 ปี และระยะเวลาปฏิบติังาน 19 เดือนข้ึน
ไปมีความผกูพนัต่อองคก์รมากท่ีสุด 

สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท ABC จ ากัด มี
ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการท างาน ทั้ ง 6 ด้านในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรในระดับปานกลาง(r = 0.46) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ในด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรอยู่ในระดบัสูง (r = 0.70) รองลงมาคือ ดา้น
เพ่ือนร่วมงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับต ่ า (r = 0.27) ด้านการบังคับบัญชามี
ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรอยู่ในระดบัต ่า (r = 0.23) ดา้นผลตอบแทนมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนั
ต่อองคก์รอยู่ในระดบัต ่า (r = 0.21) ดา้นลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัต ่ามาก (r 
= 0.18) ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรอยู่ในระดบัต ่ามาก (r = 0.16) 
ตามล าดบัดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
 

5.  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
      5.1  อภิปรายผลการวจิยั 

ผลการวิจยัเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าความพึงพอใจในการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการกรณีศึกษา บริษทั ABC จ ากดั มีประเดน็ส าคญัท่ีสามารถน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 

1.  ผลการวิเคราะห์ความผูกพนัต่อองค์กร พบว่า ความผูกพนัต่อองค์กรแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ในภาพรวม
ระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานอยู่ในระดบัสูง  โดยมีดา้นความเช่ือมัน่ยอมรับเป้าหมายและคุณค่าของ
องคก์รมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององคก์ร และ 
ดา้นความตั้งใจ และพร้อมท่ีจะใชค้วามสามารถท่ีมีอยู่ท างานเพ่ือองค์กรตามล าดบั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
วราวรรณ เกษสกุล (2555) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างานกบัความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนกังานธนาคารซิต้ีแบงก ์ประเทศไทย โดยภาพรวมพนกังานมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัสูง
( x =-3.97) เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความเช่ือมัน่ยอมรับเป้าหมายและคุณค่าขององค์กรมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององคก์ร และ ดา้นความตั้งใจ 
และพร้อมท่ีจะใชค้วามสามารถท่ีมีอยูท่  างานเพ่ือองคก์รตามล าดบั   

2.  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความผูกพนัต่อองคก์ร 
พบว่าพนักงานระดบัปฏิบติัการบริษทั ABC จ ากดั ท่ีมีอายุ และ ระยะเวลาปฏิบติังานท่ีต่างกนัมีความผูกพนัต่อ
องคก์รต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบั อิชยา โสมนสั (2556) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการ
ท างาน ภาวะผูน้ า และความผูกพนัองค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มธุรกิจพลงังาน พบว่าปัจจยัด้าน อาย ุ

 ความผกูผนัต่อองคก์ร 
 
 
ความพึงใจในการท างาน 

ความเช่ือมัน่ยอมรับ
เป้าหมายและคุณค่าของ
องคก์ร 

ความตั้งใจ และพร้อม
ท่ีจะใชค้วามสามารถท่ี
มีอยูท่  างานเพ่ือองคก์ร 

ความปรารถนาอยา่ง
แรงกลา้ท่ีจะคงความ
เป็นสมาชิกขององคก์ร 

ภาพรวม 
ความผกูพนัต่อ
องคก์ร 

 r Sig r Sig r Sig r Sig 
ดา้นผลตอบแทน 0.10 0.20 0.11 0.89 0.383 0.00* 0.21 0.01* 
ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในการ
ท างาน 

0.16 0.04* -0.24 0.75 0.184 0.02* 0.16 0.04* 

ดา้นการบงัคบับญัชา 0.11 0.17 0.151 0.05 0.280 0.00* 0.23 0.01* 
ดา้นลกัษณะงาน 0.17 0.03* -0.01 0.92 0.25 0.00* 0.18 0.02* 
ดา้นเพ่ือนร่วมงาน 0.21 0.01* 0.20 0.01* 0.20 0.01* 0.27 0.00* 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน 

0.69 0.00* 0.51 0.00* 0.48 0.00* 0.70 0.00* 

ภาพรวมความพึงพอใจใน
การท างาน 

0.38 0.00* 0.23 0.00* 0.46 0.00* 0.46 0.00* 
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ระยะเวลาปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองคก์รรวมท่ีแตกต่างกนั  และสอดคลอ้งกบั ผลการศึกษาของ
รพีพรรณ สุพรรณพฒัน์ (2555) ความพึงพอใจในการท างานและความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมโซฟิ
เทล เซนทารา แกรนด ์กรุงเทพมหานคร พบวา่ พนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนั มีระดบัความผกูพนัต่อ
องคก์รแตกต่างกนั 

3.  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างานกบัความ
ผูกพนัต่อองคก์ร พบว่า ความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการบริษทั ABC จ ากดั ไปในทิศทางเดียวกนัในภาพรวมมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง ซ่ึงใกลเ้คียงกบั
ผลการศึกษาของ วราวรรณ เกษสกุล (2555) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างานกบั
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารซิต้ีแบงก์ ประเทศไทย  พบว่า ความพึงพอใจในการท างานมี
ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

4.  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อายุ ท่ีแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั ในช่วงอายุ 26 – 33 ปี มี
ความผูกพนัต่อองค์กรมากท่ีสุด รองลงมาคือช่วงอายุ 34 – 41 ปี เหตุผลเน่ืองจากช่วงอายุอยู่ในช่วงท่ีเร่ิมคน้หา
ตวัเองพบแลว้ และเร่ิมท่ีจะมีครอบครัว จะตอ้งสร้างฐานะ พร้อมทั้งตอ้งการความมัน่คง ท าให้ยากต่อการเปล่ียน
งาน ท าให้มีความผูกพนัต่อองค์กรมากว่า และ ช่วงอายุ 18 – 25ปี มีความผูกพนัต่อองค์กรน้อยท่ีสุด เหตุผลก็คือ
อาจจะเป็นช่วงเร่ิมตน้ท างาน และก าลงัคน้หาตวัเองอยู ่ดงันั้นกอ็าจจะมีการเปล่ียนงาน และออกจากงานบ่อยๆ  

5.  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น ระยะเวลาปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรท่ีแตกต่างกนั  โดย
ระยะเวลาปฏิบติังาน 19 เดือนข้ึนไปมีความผูกพนัต่อองคก์รมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Sheldon (1971) ท่ี
กล่าวว่า สมาชิกขององคก์รท่ีอยูก่บัองคก์รนานเท่าไหร่ ก็จะมีความผูกพนัต่อองคก์รมากข้ึนเท่านั้น เพราะว่า การมี
อายงุานในองคก์รมาก ก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและคุณค่าและความผูกพนัต่อองคก์รมากข้ึน รองลงมา 
ระยะเวลาปฏิบติังาน 1- 6 เดือน ถดัมา 13 – 18 เดือน และช่วงระยะเวลาปฏิบติังาน 7 – 12 เดือน มีความผูกพนัต่อ
องคก์รใกลเ้คียงกนั  
 5.2  ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างานท่ีมีผลกบัความผูกพนัต่อองค์กร
ของพนกังานระดบัปฏิบติัการกรณีศึกษา บริษทั ABC จ ากดัผูวิ้จยัขอเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง
ความพึงพอใจในการท างานและความผูกพนัต่อองค์กรให้เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการน าไป
ปรับปรุงและรักษาใหมี้ระดบัความพึงพอใจและความผกูพนัต่อองคก์รท่ีสูงข้ึนต่อไป 

1.  พนกังานช่วงอายุ 18 – 25 ปี มีความผูกพนัต่อองคก์รนอ้ยท่ีสุด เน่ืองมากจากกลุ่มน้ีอยู่ในช่วงท่ีเร่ิมการ
ท างาน และก าลงัคน้หาตวัเองอยู ่ท าใหมี้การเปล่ียนงานบ่อย และการตอ้งการไปศึกษาต่อเพ่ือความกา้วหนา้ องคก์ร
ควรมีการใหก้ารสนบัสนุนในเร่ืองทุนการศึกษา โดยสนบัสนุนใหศึ้กษาเก่ียวขอ้งกบัทางธุรกิจขององคก์ร โดยการ
แบ่งเวลาเรียน และท างานให้เหมาะสม พร้อมทั้งมีสัญญาในการท างานต่อเม่ือไดรั้บทุนการศึกษา จะช่วยลดอตัรา
การลาออกของพนกังาน และท าให้พนกังานมีความผูกพนัต่อองคม์ากข้ึน พร้อมทั้งเป็นการพฒันาคน และพฒันา
องคก์รอีกดว้ย 

2.  พิจารณาความพึงพอใจในด้านผลตอบแทน พนักงานมีความพอใจในผลตอบแทน โดยเฉพาะด้าน
สวสัดิการมีระดับความพึงพอใจในการท างานมากท่ีสุด เหตุเ น่ืองจากบริษทัมีประกันสุขภาพนอกเหนือจาก
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ประกนัสังคม และสวสัดิการต่างๆ เช่น การกูซ้ื้อบา้นดอกเบ้ียต ่า การซ้ือรถดาวน ์0% เป็นตน้ ท าใหพ้นกังานมีความ
พึงพอใจมาก   องค์กรควรท่ีจะยงัคงดูแลพนักงานในดา้นสวสัดิการอย่างน้ีต่อไป พร้อมทั้ งเลือกสวสัดิการให้
เหมาะสมกบัพนกังานและอายุการท างานของพนกังานดว้ย นอกจากสวสัดิการแลว้ควรมีการปรับผลตอบแทนตาม
ใหเ้หมาะสม เช่น ส่วนของค่า Service ท่ีใหพ้นกังานควรมีการส่ือสารใหพ้นกังานรับรู้หลกัการอยา่งชดัเจน   

3.  พิจารณาความพึงพอใจในดา้นโอกาสก้าวหน้าในการท างานมีระดับความพึงพอใจในการท างานมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด องค์กรควรพิจารณาความยุติธรรมให้เหมาะสมส าหรับการเล่ือนต าแหน่ง หากพนักงานมี
ความสามารถอยูใ่นระดบัหรือเกณฑท่ี์สมควรไดรั้บการสนบัสนุน และเม่ือพนกังานมีความสามารถ หรือการศึกษา
ท่ีสูงข้ึนควรพิจารณาท่ีจะเพ่ิมต าแหน่งหรือหากไม่สามารถเพ่ิมต าแหน่งไดค้วรท่ีจะพิจารณาเป็นผลตอบแทนท่ี
เพ่ิมข้ึน  หรือองคก์รสามารถถ่ายโอนพนกังานท่ีความสามารถไปยงัองค์กรในเครือเพ่ือท่ีจะไดรั้กษาพนกังานท่ีมี
คุณภาพในองคก์รภาพรวม และหากในอนาคตองคก์รมีการขยายสาขากส็ามารถท่ีจะยา้ยพนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญ
และมีคุณภาพน้ีมาท างานไดอี้กดว้ย ไม่ตอ้งเสียตน้ทุนและเวลาในการพฒันาพนกังานใหม่ 

4.   พิจารณาความพึงพอใจในดา้นลกัษณะงาน องค์กรควรพิจารณาปริมาณงานท่ีพนกังานรับผิดชอบให้
เหมาะสม ถา้ปริมาณงานมากไปควรท่ีจะเพ่ิมคนเพ่ือลดเฉล่ียปริมาณงาน และองค์กรควรกระตุน้ให้พนกังานเกิด
แรงจูงใจในการท างาน มีการสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน มอบหมายงานท่ีมีความทา้ทาย อีกทั้งควรให้พนักงานได้
แสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบังานท่ีท า  
 5.  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานมีอิทธิพลต่อความผูกพนัมากท่ีสุด ดงันั้นองคค์วรเนน้ดา้นน้ีให้มาก
ท่ีสุด องค์กรควรมีการปรับปรุงสถานท่ีท างานให้เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติัหน้าท่ี จดัสรรพ้ืนท่ีในการท างานให้
เหมาะสมกบัลกัษณะงาน โดยเฉพาะในส่วนครัวมีพ้ืนท่ีจ ากดั จ าเป็นตอ้งมีการจดัสรรอุปกรณ์และการจดัวางใหเ้ป็น
อยา่งดี เพ่ือใหเ้หมาะสมต่อการปฏิบติังาน 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ การใช้ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีต่อการ
ตดัสินใจซ้ือปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกร โดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างเกษตรกรในพ้ืนท่ีเป้าหมายจ านวน 140 
คน ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรมีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกเฉล่ียต่อครัวเรือน 56.21 ไร่มีรายไดเ้ฉล่ีย 12,521 บาทต่อเดือน 
ส่วนมากซ้ือปุ๋ยอินทรียก์บัเจา้หนา้ท่ีเขตส่งเสริม เกษตรกรนิยมซ้ือปุ๋ยอินทรีย ์ตราซอยลเ์มต ดว้ยเหตุผลคือราคาถูก
กว่าปุ๋ยยี่หอ้อ่ืนและมีความมัน่ใจในคุณภาพมากกวา่ ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้นรวม 
28 ปัจจยั พบว่าเกษตรกรให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดถึง 21 ปัจจยัและปัจจยัท่ีเหลือให้ความส าคญัในระดบั
มากแสดงวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดลว้นแลว้แต่มีความส าคญัส าหรับเกษตรกร 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการการซ้ือปุ๋ย, ปุ๋ยอินทรีย์ 
 

Abstract 
The objectives of this study were to collect information on farmers’ buying organic fertilizers and marketing mix 
factors influencing the buying decision at target area. Questionnaire survey was used with a group of 140 farmer 
samples. The results found that each household of farmer owned an average planting area of 56.21 rais with an 
average income of 12,521 bahts per month. The farmers mainly bought organic fertilizers from agricultural 
extension officers. They mostly brought “SoilMate” Brand because it was cheaper and the products are of good 
qualities. Of the total 28 items of the 4 marketing mix factors 21 items were considered at the level of most 
important while other remaining were considered at the level of important. This reflected the consciousness of the 
Marketing Mix’s to the farmers.  
Keywords: Organic Fertilizer, Consumer Behavior, Marketing Mix’s 
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1. บทน า 
 
     “Thailand 4.0” หรือ ประเทศไทย 4.0 (สุวิทย ์เมษินทรีย์, 2558) คือนโยบายปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจาก “ท า
มาก ไดน้อ้ย” เป็น “ท านอ้ย ไดม้าก” โดยเนน้ถึงการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการพฒันาการผลิตสินคา้
ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม โดยการการขบัเคล่ือนประเทศดว้ยการพฒันาภาคเกษตรกรรมจากการท า
การเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมยัใหม่ท่ีเน้นการบริหารจดัการและการใช้เทคโนโลยี หรือท่ีเรียกกนัว่า 
Smart Farming ให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จากการบริหารจดัการการเกษตรให้เกิดตน้ทุนต ่าท่ีสุดและ
เกิดของเสียนอ้ยท่ีสุด การใชวิ้ธีสังเกต ตรวจวดั และควบคุมการใชปั้จจยัการผลิตใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของ
พืชในแต่ละพ้ืนท่ีหรือแต่ละช่วงเวลา เหตุผลต่างๆเหล่าน้ีจะท าใหเ้กษตรกรสามารถยกระดบัมาตรฐานความเป็นอยู่
และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอย่างมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน และยงัช่วยลดของเสียและบริหารจดัการความสูญเสียใหเ้ป็น
ศูนย ์(Zero waste management) เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการท าเกษตรอย่างย ัง่ยืน และ
เสริมสร้างความมัน่คงทางอาหาร โดยไม่ตอ้งอาศยัการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้จากรัฐบาลตลอดไป 
     ปัจจุบนัเกษตรกรทัว่โลกไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัการท าเกษตรอินทรียเ์พ่ิมมากข้ึน โดยการน าปุ๋ยอินทรียม์าใช้
ทดแทนปุ๋ยท่ีผลิตจากสารเคมี หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหค้วามสนใจท่ีจะพฒันาดินใหมี้ความอุดมสม
สมบูรณ์เพ่ือท่ีจะท าให้ภาคเกษตรกรของประเทศไทยเป็นเกษตรกรรมท่ีปลอดสารเคมี ส่งผลถึงประชากรไทยให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ลดตน้ทุนในการปลูกขา้ว พืชไร่ และพืชสวนต่างๆได ้เพราะปุ๋ยอินทรียมี์
ส่วนในการเพ่ิมคุณภาพและปริมาณผลผลิต โดยการเปล่ียนแปลงมาใชปุ๋้ยอินทรียแ์ทนปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรียเ์ป็นวสัดุท่ี
มีคุณสมบติัในการปรับปรุงสภาพหรือลกัษณะของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ถา้ดินนั้นเป็น
ดินเน้ือละเอียดอดัตวักนัแน่น แบบดินเหนียว ปุ๋ยอินทรียจ์ะมีคุณสมบติัช่วยปรับปรุงดินนั้นใหมี้สภาพร่วนซุยมาก
ข้ึนไม่อดัตวักนัแน่นทึบ ท าใหดิ้นมีสภาพการระบายน ้าและอากาศดีข้ึน อีกทั้งช่วยใหดิ้นมีการอุม้น ้าหรือดูดซบัน ้าท่ี
จะเป็นประโยชน์ต่อพืชไวไ้ดม้ากข้ึน คุณสมบติัน้ีเป็นคุณสมบติัท่ีส าคญัมากของปุ๋ยอินทรีย ์เพราะหากดินมีความ
ร่วนซุย ระบายน ้ าและอากาศดีแลว้ ย่อมท าให้รากพืชเจริญเติบโตไดเ้ร็ว แข็งแรง แตกแขนงไดม้าก สามารถปรับ
สภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้คุณสมบติัทางกายภาพของดินและระบบรากสมบูรณ์ข้ึนจนดูดซับแร่ธาตุ
อาหารหรือน ้าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ในภาพรวมจะส่งผลใหป้ระเทศไทยเป็นระบบเกษตรแบบยัง่ยืน มีความอุดม
สมบูรณ์ เสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัใหก้บัเกษตรกรไทยข้ึนสู่ความเป็นเกษตรกรสมยัใหม่ ปุ๋ยอินทรียจึ์งเป็น
ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรเน่ืองจากปุ๋ยอินทรียย์งัมีราคาต ่ากว่าปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรียจ์ะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศน์ในระยะยาว เน่ืองจากปุ๋ยอินทรียเ์ป็นปุ๋ยท่ีไดจ้ากการน าซากส่ิงมีชีวิตซากพืช  ซากสัตว ์มูลสัตวห์รือเศษ
อาหารท่ีมีปริมาณอินทรียวตัถุท่ีเป็นประโยชน ์และสามารถเพ่ิมแหล่งธาตุอาหารของจุลินทรียดิ์นและช่วยยบัย ั้งการ
เจริญและการเกิดโรคพืชของเช้ือโรคบางชนิดได้ จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าปุ๋ยอินทรีย์มีความส าคัญในการ
ปรับปรุงดินท าใหดิ้นมีสภาพท่ีดี เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของพืชอยา่งย ัง่ยืน  
     วตัถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือส ารวจพฤติกรรมการซ้ือ การใชปุ๋้ยอินทรียข์องเกษตรกรและศึกษาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตัดสินใจซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ ของเกษตรกร อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี และ อ.
บางระจนั จ.สิงห์บุรี ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีคือขอ้มูลพฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกร เพ่ือน ามาวิเคราะห์ถึงสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ พิจารณา
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ความส าคญัของปัจจยัอนัจะสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในอนาคต และเป็นขอ้มูลของความเป็นไปไดด้า้น
การตลาด อนัเป็นประโยชน์ท่ีน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการลงทุนสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
(ตราซอยลเ์มต) ในอ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบุรี ของกลุ่มน ้ าตาลมิตรผล ให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของเกษตรกร
ชาวไร่ผูซ้ื้อและผูใ้ชปุ๋้ยอินทรียม์ากท่ีสุดและผลกัดนัใหก้ารด าเนินการของธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายมากท่ีสุด  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างองิในเน้ือหา 
 
     พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคไดแ้สดงออกมา จากการคน้หา การซ้ือ การใช ้รวมถึงการ
ประเมินผลต่อสินค้าและบริการ ซ่ึงคาดหวงัว่าจะตอบสนองความต้องการต่างๆเหล่านั้นได้ (Schiffiman and 
Kanuk, 2010) พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค (Consumer Buying Behavior) หมายถึง ผูบ้ริโภคท่ีเป็นบุคคล หรือ
กลุ่มองคก์รท่ีมีความตอ้งการของตนเอง แบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Kotler, 2016) อาศยัทฤษฎีทางจิตวิทยามา
ประยุกต์ใช้ในการตลาดโดยยึดแนวคิดว่าพฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีสาเหตุหรือส่ิงเร้ามาเป็นตวัท าให้เกิดการ
แสดงออกถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา โดยส่ิงเร้าต่าง ๆ สามารถเป็นตวัเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือ ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) 
ในข้ึนตอนแรกผูบ้ริโภคจะตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการในการใช้สินค้าหรือบริการ การคน้หาขอ้มูล 
(Information Research) ผูบ้ริโภคจะท าการแสวงหาข้อมูล เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ การประเมินผลทางเลือก 
(Evaluation of Alternative) ในขั้นตอนน้ีผูบ้ริโภคจะท าการประเมินหาทางเลือก โดยผูบ้ริโภคอาจมีการก าหนด
หลกัเกณฑใ์นดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด และการ
ประเมินผลภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) หลงัจากท่ีลูกคา้ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการแลว้ ผูบ้ริโภค
จะมีการประเมินประโยชน์จากการใช้งานของสินคา้หรือบริการท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกบัความคาดหวงัเร่ิมตน้ว่ามี
ความพึงพอใจแตกต่างกนัเพียงใด  
      ทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด เป็นแนวคิดท่ีส าคญัอย่างหน่ึงในการด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความพึง
พอใจให้กบัลูกคา้โดยนักการตลาดมกัใชส่้วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือหลกัส าคญัเพ่ือน ามาพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ ส่วนประสมทางการตลาด (Kotler and Keller, 2016) ไดใ้หนิ้ยามไวว้่า 
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ชุดเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงน ามาใชเ้พ่ือสนองความพึง
พอใจแก่ตลาดเป้าหมาย ซ่ึงมีองค์ประกอบ 4 ประการ เรียกว่า 4P ไดแ้ก่ Product (ผลิตภณัฑ์) Price (ราคา) Place 
(สถานท่ีจดัจ าหน่าย) Promotion การส่งเสริมการตลาด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (Lamb Hair and McDaniel, 2000) ไดใ้ห้
นิยามของส่วนประสมทางการตลาดไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การน ากลยุทธ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์การ
จดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และการก าหนดราคา มาประสมกนัเป็นหน่ึงเดียว เพ่ือก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียน
กบัตลาดเป้าหมาย รวมทั้งสร้างความพึงพอใจให้แก่ทั้งสองฝ่าย Product (ผลิตภณัฑ์) หมายถึง สินคา้หรือบริการ 
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทั้งท่ีจ าตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้Price (ราคา) หมายถึง การตั้งราคาขาย
ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเพ่ือใหธุ้รกิจไดก้ าไร การตดัสินใจการการก าหนดราคานั้นตอ้งควบคู่กบัความยติุธรรมไป
พร้อมกนั Place (สถานท่ีจดัจ าหน่าย) หมายถึง ท าเล ท่ีตั้งหรือชองทางการจดัจ าหน่าย ท่ีผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึง
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สินคา้และบริการได ้Promotion (การส่งเสริมการขาย) หมายถึง การจดักิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ท่ีจูงใจใหผู้บ้ริโภค
ซ้ือสินคา้และบริการ นั้น ๆ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่ตลาดเป้าหมาย 
     อนุช  นามภิญโญ (2557) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือปุ๋ยอินทรียข์อง
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่าผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑปุ๋์ยอินทรีย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อยู่ในระดบัดีท่ีสุด โดยสรุปจากตารางท่ีมีความคิดเห็นดา้น “ผลิตภณัฑ ์เป็นผลิตภณัฑท่ี์ช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม” มี
ความเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.22 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.89 ส่วนดา้นท่ีมีความคิดเห็นรองลงมา “ราคา
สินคา้มีราคายุติธรรม” มีความเห็นอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.11 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.89 รองลงมาอีกคือ “ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย การติดต่อสั่งซ้ือสินคา้ท าง่าย และสะดวก” มีความเห็นอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.03 ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 0.89 และล าดบัสุดทา้ย ดา้น “การส่งเสริมการขาย มีเอกสารประกอบการใช้งาน” ความเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.98 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.89 
     นงลกัษณ์  บุญขวาง (2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรในเขตจังหวดับุรีรัมย ์ มี
วตัถุประสงคข์องการศึกษาเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชปุ๋้ยของเกษตรกรในเขตจงัหวดับุรีรัมย ์ โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวน 400 ตวัอย่าง ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชปุ๋้ยของเกษตรกรในเขต
จงัหวดับุรีรัมย ์ร้อยละ 67.20 นิยมซ้ือปุ๋ยอินทรียแ์บบอดัเม็ด ร้อยละ 45.80 ใชเ้พ่ือเป็นสารปรับปรุงดินเพ่ือใหดิ้นมี
ความอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธาตุอาหารมากข้ึน และร้อยละ 33.80 นิยมซ้ือจากร้านขายอุปกรณ์การเกษตรมากท่ีสุด
เน่ืองจากความสะดวกในการขนส่งและการเดินทาง กลุ่มตวัอยา่งรู้จกัปุ๋ยปินทรียจ์ากการโฆษณาวิทย ุโทรทศัน ์และ
วารสารการเกาตร คิดเป็นร้อยละ 39.50 เกษตรกรตดัสินใจซ้ือเองคิดเป็นร้อยละ 45.50 ปริมาณการซ้ือปุ๋ยในแต่ละ
คร้ัง 5-10 กระสอบต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 67.50 ความถ่ีในการซ้ือ 2-3 คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ 53.20 
     ธิดารัตน์  ตั้งจิตตพ์รชยั (2555) ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือปุ๋ยของลูกคา้เกษตรกรท่ีมาซ้ือกบัร้านคา้โดยตรง และ
กลุ่มลูกคา้ขายปลีก วิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ย  ก าหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและ
วางแผนการตลาดเพ่ิมยอดขายปุ๋ยเคมี ตรามงกุฎ  ร้านขา้วทองพืชผล จงัหวดัชัยภูมิ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจ านวน 400 ตวัอย่าง และลูกคา้ขายปลีกจ านวน 110 ชุด ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยั
ส าคญัในการเลือกซ้ือปุ๋ย คือ  ราคา  หลงัจากนั้นวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป (PESTE Analysis) วิเคราะห์การ
แข่งขนัภายในสภาวะแวดลอ้มของอุตสาหกรรมในรูปแบบแรงกดดนั 5 ประการ (Five Forces Model) และ SWOT 
Analysis 
 

2.2 รูปภาพและตาราง 
 
 
 

 
 
รูปที่  1    กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
ท่ีมา: Kotler P, Keller, KL.2016 

การรับรู้ปัญหา 
(Problem  
Recognition) 

การคน้หาขอ้มูล 
(Information  
 Research) 

การประเมินผล
ทางเลือก 
(Alternative  
 Evaluation) 

การตดัสินใจซ้ือ 
(Purchase  
 Decision) 

การประเมินผล
ภายหลงัการซ้ือ 
(Post Purchase 
 Evaluation) 
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 3. วธิีการศึกษา 
 

   การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือปุ๋ยอินทรีย ์ของเกษตรกร อ.ด่านชา้ง 
จ.สุพรรณบุรี และ อ.บางระจนั จ.สิงห์บุรี เป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงมีวิธีการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล
เพื่อให้ไดท้ราบถึงสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนั ท่ีมีรูปแบบในการศึกษาโดยการใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด (Closed-
end Questionnaire) โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกจากตวัเลือกท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น ระยะเวลาเก็บขอ้มูลเดือน กมุภาพนัธ์ – 
มีนาคม 2560 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 
     กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ เกษตรกรในอ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบุรี และอ.บางระจนั จ.สิงห์บุรี โดยผูศึ้กษา
ไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา แบบไม่ทราบจ านวน จึงใชวิ้ธีการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตร
ค านวณของ Barlett, Kotrlik, & Higgins (2001) 

 
     สมการท่ี (1) แสดงการค านวณหาค่าประชากรสุ่มตวัอยา่ง  
     t  = 1.96 
     S = 0.8 
     d = ระดบั 5 ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้= 0.03 
     ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกในการเก็บขอ้มูลและการน ามาประมวลผล ผูศึ้กษาจึงใชต้วัเลขกลุ่มตวัอย่างจากท่ีค านวณ
ได ้จ านวน 109.27 เป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 140 คน 
   
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
      แบบสอบถามพฤติกรรมการซ้ือ การใชแ้ละปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือปุ๋ยอินทรีย ์
ของเกษตรกร อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบุรี และ อ.บางระจนั จ.สิงห์บุรี แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
     ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นลกัษณะค าถามปลายปิด (Closed Form) ได้แก่ เพศ อาย ุ 
ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน พ้ืนท่ีเฉล่ียในการปลูกออ้ยและภูมิล าเนาเขตออ้ยของโรงงาน 
     ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชปุ๋้ยอินทรียข์องเกษตรกร ลกัษณะค าถามปลายปิด (Closed Form) โดย
ใชห้ลกั 5W 1H ในการสร้างค าถาม  
     ส่วนท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือปุ๋ยอินทรียซ์อยลเ์มตของเกษตรกร มีลกัษณะค าถาม
ปลายปิด (Closed Form) เลือกตอบโดยใชม้าตราส่วนความส าคญั (Importance Scale) โดยมีการก าหนดระดบัให้
เลือก 5 ระดบั 
     โดยเกณฑ์การให้คะแนนเฉล่ียในแต่ละระดบัชั้นใช้สูตรการค านวณช่วงกวา้งของอนัตรภาคชั้นดงัน้ี (กลัยา        
วานิชยบ์ญัชา, 2550) 
 

(1) 
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ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น (Interval)     =          พิสยั (Rang)        =       5-1    =  0.80  
                                                                              จ านวนชั้น (class)                    5 
     สมการท่ี (2) แสดงการค านวณหาค่าความกวา้งของอนัตรภาคชั้น 
     การตรวจสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability)  มีวิธีการด าเนินการตรวจสอบหาความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามโดยน าไปแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง (Pre-test) จ านวน 30 คน  เพ่ือน ามาค านวณใน
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  IBM SPSS (Statistical for Social Science) for Windows Version 23 โดยใช้ค่ า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ตามหลกัการของ Sekaran, U., & R. Bougie. 
(2013) ผลการทดสอบการประมวลผลค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ี มีค่าเท่ากบั 0.940 ตาม
หลกัการค่าท่ีไดม้ากกวา่ 0.80 แสดงวา่แบบสอบถามน้ีมีความเช่ือมัน่อยูใ่นเกณฑดี์ 
 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

     การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาจะน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติดงัน้ี 
     ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคลของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง โดยใช้
การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) น าเสนอข้อมูลแบบร้อยละ  (Percentage) และน าเสนอแผนภาพ
อธิบายประกอบ 
     ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือ การใช ้วิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือ การใชปุ๋้ยอินทรียข์องประชากรกลุ่มตวัอยา่ง โดย
ใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบายพฤติกรรมการเลือกซ้ือโดยน าเสนอเป็นกราฟแจก
แจงความถ่ี ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) และ ร้อยละ (Percentage)  และน าเสนอแผนภาพอธิบายประกอบ 
     ส่วนท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร 
ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด โดยใชก้าร
วิเคราะห์ เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเยนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  และน าเสนอแผนภาพอธิบายประกอบ     
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ การใชแ้ละปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือปุ๋ยอินทรีย ์ของ
เกษตรกรในอ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบุรี และ อ.บางระจนั จ.สิงห์บุรี โดยเทคนิควิเคราะห์จ าแนกกลุ่มตวัช้ีวดัทั้งหมด
ซ่ึงผลของการศึกษาจะวิเคราะห์โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ผลของการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
1. จากการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ เกษตรกรผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 62 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 38 ส่วนมากมีอายรุะหวา่ง 40-49 ปี ซ่ึงมีระดบัการศึกษา ปริญญาตรีข้ึนไป  
ร้อยละ 37.19 โดยส่วนใหญ่มีพ้ืนท่ีเฉล่ียในการปลูกออ้ย 11-30 ไร่ ร้อยละ 27.10 และมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001 – 20,000 
บาท ร้อยละ 35.70 เป็นผูมี้ภูมิล  าเนาในพ้ืนท่ีโรงงานน ้าตาลมิตรผลสิงห์บุรี  ร้อยละ 82.10 
 

(2) 
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แผนภาพที่  1    ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
2. จากการศึกษารูปแบบและพฤติกรรมการซ้ือ การใชปุ๋้ยอินทรียข์องเกษตรกร พบวา่ ช่วงฤดูท่ีเกษตรกรนิยมใส่ปุ๋ย
ส่วนใหญ่คือช่วงเตรียมดิน รองพ้ืน ก่อนปลูก มากท่ีสุด ร้อยละ 80.0 โดยสดัส่วนการใชปุ๋้ยอินทรียส่์วนใหญ่ใช้
ร่วมกบัปุ๋ยเคมีในอตัราส่วน ปุ๋ยอินทรียน์อ้ยกวา่ปุ๋ยเคมี ร้อยละ 65.0 ดว้ยการใชเ้คร่ืองมือเป็นมือหวา่นในการใส่ปุ๋ย 
ร้อยละ 66.43 ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใชปุ๋้ยอินทรียย์ี่หอ้ ตราซอยลเ์มต ร้อยละ 49.63 ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ราคาถูกกวา่
ยี่หอ้อ่ืน ร้อยละ 41.43 โดยซ้ือผา่นช่องทางจากเขตส่งเสริมออ้ยของโรงงาน ร้อยละ 40.71 เกษตรจะไดรั้บข่าวสาร
ประชาสมัพนัธ์เร่ืองปุ๋ยอินทรียส่์วนใหญ่จาก ตวัแทนจ าหน่ายของโรงงาน ร้อยละ 48.57 นอกเหนือจากปุ๋ยอินทรีย์
ยี่หอ้ ตราซอยลเ์มตท่ีเกษตรกรใชเ้ป็นประจ าแลว้ เกษตรกรยงัเคยใชปุ๋้ยอินทรีย ์ ยี่หอ้ ตราทอร์ส ร้อยละ 30.00 ซ่ึง
จากขอ้มูลท่ีผา่นมาเกษตรกรส่วนใหญ่เคยซ้ือปุ๋ยอินทรียท์ั้งหมดต่อคร้ัง ท่ี 11-20 กระสอบ ร้อยละ 27.90 ภายใต้
งบประมาณในการซ้ือปุ๋ยอินทรียเ์ฉล่ียท่ี 10,001 – 30,000 บาทต่อปี ร้อยละ 25.00 ส่วนมากบุคคลท่ีแนะน าให้
เกษตรกรซ้ือปุ๋ยอินทรีย ์ คือ จาก เจา้หนา้ท่ีเขตส่งเสริมของโรงงาน ร้อยละ 49.29 ส่วนบุคคลท่ีมีส่วนในการ
ตดัสินใจซ้ือปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกรคือ บุคคลในครอบครัวของเกษตร ร้อยละ 91.43  

 
แผนภาพที่  2    อตัราส่วนการใชปุ๋้ยอินทรียแ์ละยี่หอ้ท่ีเกษตรกรนิยมใช ้



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี  5                                                                 1386 
 

            
แผนภาพที่  3    ปริมาณการซ้ือปุ๋ยอินทรียเ์ฉล่ียต่อคร้ังและงบประมาณการซ้ือปุ๋ยเฉล่ียต่อปี 
 
          

 
แผนภาพที่  4    พฤติกรรมการซ้ือและการใชปุ๋้ยอินทรีย ์จ าแนกตามแต่ละหวัขอ้ 
 
3. จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกร ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product)   
พบว่า เกษตรกรให้ความส าคญัในระดบั ส าคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ คุณภาพสินคา้ไดม้าตรฐานกรมวิชาการเกษตร
รับรอง (ค่าเฉล่ีย  4.58) มีการบริการหลงัการขาย (ค่าเฉล่ีย 4.39) และการแสดงขอ้มูลวนัท่ีผลิตชัดเจน (ค่าเฉล่ีย  
4.26) ดา้นราคา พบว่า เกษตรกรให้ความส าคญัในระดบั ส าคญัมากท่ีสุด  ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและ
ปริมาณ (ค่าเฉล่ีย  4.54) การลดราคากรณีซ้ือจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 4.36) ราคาถูกกวา่เม่ือเทียบกบัยี่หอ้อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย  
4.34) มีป้ายติดแสดงราคาไวช้ดัเจน (ค่าเฉล่ีย  4.27)  และการลดราคาในโอกาสพิเศษ (ค่าเฉล่ีย  4.24)   ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย พบว่า เกษตรกรให้ความส าคญัในระดบั ส าคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สินคา้มีพร้อมจ าหน่ายตลอดเวลา 
(ค่าเฉล่ีย  4.48) มีบริการขนส่งสินค้าตามตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.48) สั่งซ้ือได้ง่ายและสะดวก (ค่าเฉล่ีย  4.46) มี
พนกังานขายให้การบริการและดูแลอย่างดี (ค่าเฉล่ีย  4.44) มีตวัแทนจ าหน่ายทัว่ไปและใกลบ้า้น (ค่าเฉล่ีย  4.34) 
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และมีศูนยใ์ห้ค าปรึกษาแนะน าการใชปุ๋้ยอินทรีย ์(ค่าเฉล่ีย  4.33)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า เกษตรกรให้
ความส าคญัในระดบั ส าคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มีพนกังานขายและทีมวิชาการท่ีแนะน าสินคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย  4.41) มี
ส่วนลดพิเศษส าหรับลูกคา้ประจ าหรือสมาชิก (ค่าเฉล่ีย 4.39) มีการรับคืนและเปล่ียนสินคา้กรณีเสียหายจากผูข้าย 
(ค่าเฉล่ีย  4.36) มีการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่างๆ (ค่าเฉล่ีย  4.31) มีการจดักิจกรรมทุกๆปี (ค่าเฉล่ีย  
4.25) มีการแจกสินคา้ใหท้ดลองใช ้(ค่าเฉล่ีย  4.23) และมีของแถมใหเ้ม่ือซ้ือตามปริมาณท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย  4.23) 
 

 
 

 
แผนภาพที่  5    ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกร 

 
5.  สรุปผลการศึกษา 
5.1 การอภิปรายผล 
 
     จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใชแ้ละซ้ือปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกรเม่ือเปรียบเทียบระหว่างยี่หอ้ ตราทอร์ส และ 
ตราซอยลเ์มต ท่ีเกษตรกรนิยมซ้ือและใชเ้ป็นประจ าในอตัราไม่แตกต่างกนัมากนกั คือ เกษตรกรร้อยละ 30 นิยมใช ้
ตราทอร์ส เหตุผลท่ีเกษตรกรเลือกใชย้ี่หอ้ ตราทอร์ส คือ ราคาถูก การบริการท่ีดีของตวัแทนและพนกังานขาย และ
มีสถานท่ีจ าหน่ายหลากหลาย และเกษตรกรร้อยละ 29.30 นิยมใช้ ตราซอยลเ์มต  ซ่ึงเหตุผลแห่งพฤติกรรมและ
ความเช่ือมัน่ในดา้นอ่ืนๆเพ่ิมเติมจากทั้ง 3 เหตุผลหลกัของตราทอร์สท่ีกล่าวมาคือ การให้เครดิต บริการจดัส่งฟรี 
ความเช่ือมัน่ในช่ือเสียงผูผ้ลิต และคุณภาพท่ีไดรั้บคุม้ค่ากบัมูลค่าเงินท่ีเกษตรกรจ่ายไป แสดงใหเ้ห็นวา่ เกษตรกรมี
ความพึงพอใจและให้การยอมรับปุ๋ยอินทรีย ์ตราซอยล์เมต ตามเหตุผลโดยรวมมากกว่ายี่ห้ออ่ืนๆในทอ้งตลาด 
ดงันั้น ผูผ้ลิตจึงควรยกเหตุผลท่ีส าคญั เช่น การรักษาคุณภาพ การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเขา้ถึงชาวไร่และครอบครัว 
การบริการท่ีดี ตลอดจนการเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายใหส้ะดวกหลากหลายมาพฒันาและสร้างความน่าเช่ือถือใน
ตราสินคา้ ยี่ห้อซอยลเ์มตอย่างต่อเน่ือง เพ่ือการครองตลาดลูกคา้กลุ่มเป้าหมายและรักษาความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัอยา่งย ัง่ยืน 

ระดบัความส าคญั 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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5.2 การสรุปผล 

     จากผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและการใชปุ๋้ยอินทรียข์องเกษตรกร ในภาพรวมพบวา่เกษตรกรใหค้วามสนใจ
และให้ความส าคญัต่อการใชแ้ละซ้ือปุ๋ยอินทรียใ์นระดบัปานกลาง อย่างไรก็ตามจากขอ้มูลงบประมาณเฉล่ียต่อปี
ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายหากพิจารณาถึงความเป็นไปไดท้างการตลาดแลว้ ยงัพอมีปัจจยัท่ีสามารถน ามาพฒันา
เพ่ือต่อยอดการขายได ้เช่น การเนน้การผลิตปุ๋ยอินทรียท่ี์มีคุณภาพไดม้าตรฐานใหต้รงกบัช่วงเวลาการใช ้ การผลิต
ปุ๋ยอินทรียต์อ้งสะดวกต่อการใช้งานโดยเฉพาะเกษตรกรท่ีใช้ปุ๋ยอินทรียด์ว้ยการหว่านมือ การพิจารณาเหตุผล
หลกัๆท่ีเกษตรกรเลือกซ้ือ เลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย ์ตราซอยล์เมต ประกอบดว้ย ราคาถูก  มัน่ใจในคุณภาพและการ
บริการท่ีดี มีเครดิตและการใหค้ าแนะน าขอ้มูลท่ีดี  เพ่ือน ามาเนน้ย  ้ากระบวนการใหเ้กิดการรักษามาตรฐานในการ
บริการและก าหนดเป้าหมายใหที้มงานขายอย่างเหมาะสม  และเม่ือพิจารณาขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ทั้ง 4 ดา้นลว้นแลว้แต่มีค่าระดบัความส าคญัมากถึงมากท่ีสุด ดงันั้นจึงเป็นขอ้มูลท่ีจะน าไปพฒันาปัจจยัความส าคญั
แต่ละดา้นให้สามารถตอบสนองต่อความเป็นไปไดท้างการตลาด ต่อการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนสร้าง
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรียข์องกลุ่มน ้ าตาลมิตรผล เพ่ือขายให้กบัตลาดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เกษตรกรอ.ด่านช้าง จ.
สุพรรณบุรี และ อ.บางระจนั จ.สิงห์บุรีต่อไป 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

     จากผลการศึกษาคร้ังน้ี สามารถน าไปใชต่้อยอดประกอบการตดัสินใจส าหรับโครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้น
การลงทุนสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย ์อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบุรี ของกลุ่มน ้ าตาลมิตรผล ตลอดจนการน าไปศึกษา
กลยุทธ์การเพ่ิมยอดขายปุ๋ยอินทรียไ์ด ้โดยควรมุ่งเนน้การน าผลการศึกษาเร่ืองส าคญัๆ เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ 
การใช้และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายเพ่ือน าสร้าง
แผนการจดัการดา้นการผลิต แผนการจดัการดา้นการตลาดและการสร้างยอดขายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ
ได ้โดยสรุปขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
     1) ดา้นพฤติกรรมการซ้ือ การใชปุ๋้ยอินทรีย ์ ควรน าประเด็นส าคญัท่ีเกษตรกรระบุไปประกอบการศึกษาความ
เป็นไปไดด้า้นการบริหารจดัการ เพ่ือน าไปวางแผนจดัการเคร่ืองจกัร แรงงาน และการวางแผนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ใหเ้พียงพอ สอดคลอ้งต่อช่วงการขายให้กบัเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ท่ีส่วนใหญ่มกัใชปุ๋้ยอินทรียใ์นช่วงเตรียมดิน 
รองพ้ืน ก่อนปลูก คือเดือนก.พ. – เม.ย. ของเกษตรกรผูป้ลูกพืชออ้ย และ 3 ช่วงเวลา คือ เดือน ม.ค. , เดือนพ.ค. และ
เดือนก.ย. ของเกษตรกรผูป้ลูกพืชขา้วนาปรัง และการศึกษาความเป็นไปไดด้า้นเทคนิค เพ่ือออกแบบขนาดปุ๋ย
อินทรียใ์หเ้หมาะสมกบัเกษตรกรท่ีใชปุ๋้ยดว้ยมือหวา่น  
     2) ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรน าประเด็นส าคญัท่ีเกษตรกรจดัล าดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือเร่ืองคุณภาพปุ๋ย และป้าย
แสดงความชดัเจน ไปก ากบัเร่ืองการผลิตปุ๋ยอินทรียใ์หมี้คุณภาพตรงตามมาตรฐานท่ีกรมวิชาการเกษตรรับรอง เพ่ือ
สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัเกษตรกรและเนน้จุดแขง็ดว้ยการใหบ้ริการติดตามดูแล สนบัสนุนขอ้มูลในการใชง้านอยา่ง
ทัว่ถึง มิใช่ไปเนน้เร่ืองท่ีไม่ส าคญัเช่น ความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์หรือรูปลกัษณ์ของตราสินคา้ เป็นตน้ 
     3) ดา้นราคา  ควรน าความส าคญัของคุณภาพปุ๋ยอินทรียแ์ละบริการท่ีเกษตรกรพิจารณาแลว้ว่าคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่าย
ไป สามารถน าไปศึกษาต่อถึงการสร้างกลยุทธ์การบริหารจดัการตน้ทุน และการบริหารจดัการราคา รวมถึงการให้
ส่วนลดในกรณีและโอกาสส าคญัต่างๆ เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการเพ่ิมยอดขายและสร้างความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้
ต่อไป 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี  5                                                                 1389 
 

     4) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จากปัจจยัส าคญัท่ีเกษตรกรใหร้ะดบัความส าคญัมากท่ีสุดเร่ือง สินคา้ตอ้งมีพร้อม
จ าหน่ายทุกช่วงเวลาท่ีเกษตรกรตอ้งการ มีบริการขนส่งและสั่งซ้ือง่าย สะดวก มีศูนยบ์ริการให้ค าปรึกษาแนะน า
ขอ้มูล มีตวัแทนจ าหน่ายใกลบ้้านนั้น นักการตลาดควรศึกษาการท าการตลาดออนไลน์เพ่ือสร้างความสะดวก
รวดเร็วสนองต่อความตอ้งการของเกษตรกรอย่างทนัท่วงที  และการศึกษาการท าโกดงักระจายสินคา้ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมส าหรับจดัเก็บปุ๋ยอินทรียเ์พ่ือขายให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีอาจมีร้านค้าตัวแทนจ าหน่ายไม่
เพียงพอ รวมถึงมีส่วนช่วยในการลดค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการดา้นโลจิสติกส์ไดอี้กดว้ย 
     5) ดา้นการส่งเสริมการตลาด  จากขอ้มูลส าคญัโดยสรุปเกษตรกรสมยัใหม่เนน้เร่ืองโฆษณา ลด แลก แจก แถม 
และการบริการขอ้มูลอยา่งเขา้ถึง นกัการตลาดและบริษทัผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรียค์วรใหค้วามใส่ใจ โดยน าไปศึกษาระบบ 
Social Marketing อยา่งไรท่ีจะบริการขอ้มูล กระจายข่าวสารโปรโมชัน่และสร้างทีมงานขายเขา้ไปดูแลและพร้อมท่ี
จะสนบัสนุนและช่วยแกไ้ขปัญหาใหเ้กษตรกรไดร้วดเร็วและเหมาะสมท่ีสุด 
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ความผูกพนัของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการเรียกแท็กซ่ี ผ่านระบบแอปพลเิคช่ัน         
แกร็บบนสมาร์ทโฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

CUSTOMER ENGAGEMENT EFFECTING USAGE OF GRAB VIA 
MOBILE PHONE IN BANGKOK AREA 

 
วนิชชา แสงจันทร์1 และ กุลเชษฐ์ มงคล2 

Wanicha Saengchan and Kulachet Mongkol 
 

บทคดัย่อ 
      การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ศึกษาความผูกพนัของลูกคา้และศึกษา
ความแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัระดบัความผูกพนัของลูกคา้ท่ีมีต่อการใชบ้ริการเรียกแทก็ซ่ี 
ผ่านระบบแอปพลิเคชัน่แกร็บบนสมาร์ทโฟน โดยการสอบถามกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน ดว้ยแบบสอบถาม 
ค่าสถิติท่ีใชป้ระกอบดว้ย ค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใชก้ารหา
ค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 

ผลการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 - 30,000 บาท ให้
ความส าคญัต่อความผูกพนัในการใชบ้ริการแท็กซ่ี ผ่านระบบแอปพลิเคชัน่แกร็บบนสมาร์ทโฟน ในระดบัความ
ผูกพนัมาก ในส่วนความจงรักภักดีและการผูกมดัทางอารมณ์ท่ีประกอบด้วย ด้านความเช่ือมัน่ ด้านความมี
จรรยาบรรณ ด้านความภาคภูมิใจ และด้านความช่ืนชอบ ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ในดา้นอาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดมี้ผลต่อระดบัความผกูพนัท่ีแตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้คือ ดา้นอายุและอาชีพส่งผลต่อระดบัความผูกพนัของ
ลูกคา้ในดา้นความจงรักภกัดี ดา้นการศึกษา อาชีพ และรายไดส่้งผลต่อระดบัความผูกพนัของลูกคา้ในดา้นความ
เช่ือมัน่ ดา้นอาชีพ และรายไดส่้งผลต่อระดบัความผูกพนัของลูกคา้ในดา้นความมีจรรยาบรรณและความภาคภูมิใจ 
ในขณะท่ีลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีเพศแตกต่างกนั จะมีระดบัความผูกพนัในดา้นความจงรักภกัดี ดา้นความ
เช่ือมัน่ ดา้นความมีจรรยาบรรณ ดา้นความภาคภูมิใจ และดา้นความช่ืนชอบไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
 
ค าส าคัญ:  ความผูกพันของลกูค้า, แกร็บ 
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Abstract 
This research aims to study demographic characteristics, customer engagement, differences between 

demographic characteristics and customer engagement levels affecting usage of Grab via mobile phone. The 
research was conducted by interviewing 400 samples through the questionnaires. Statistics used in this research 
were percentage, mean, Standard Deviation, t-test, and One-Way Analysis of Variance. 

The results showed that most respondents were female with the age ranged from 20 - 30 years and graduated 
in Bachelor degree. They mainly worked as private companies’ employees with monthly income ranged from 
15,000 - 30,000  baht. They had high level of focus on engagement with usage of Grab via mobile phone on loyalty 
and emotional engagement (consisted of confidence, integrity, pride, and passion) In addition, the results of 
hypothesis showed that different demographic characteristics (on age, education, occupation, and income) affected 
to different engagement levels with significance at0.05. which was not consistent with hypothesis, i.e., 
demographic characteristics on age and occupation affected to customer engagement level on loyalty while 
demographic characteristics on education, occupation and income affected to customer engagement level on 
confidence. In addition, demographic characteristics on occupation and income also affected to customer 
engagement level on Integrity and pride. Simultaneously, different demographic characteristics on gender dis not 
affect to Confidence, Integrity, Pride and Passion and consistent with hypothesis. 

 
Keywords: Customer Engagement, Grab 
 

1.  บทน า 
 

จากขอ้มูลสถิติการรับเร่ืองร้องเรียนของประเทศไทยผ่านศูนยคุ์้มครองผูโ้ดยสารสาธารณะ สายด่วน 1584 
นบัตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 ถึง กนัยายน 2559 ปัญหาท่ีพบเป็นอนัดบัหน่ึง คือ การปฏิเสธไม่รับผูโ้ดยสาร รองลงมา 
คือ พนกังานแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และการขบัรถโดยประมาท ตามล าดบั (กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน, 
2559) ดงันั้นจากสาเหตุของการบริการท่ีไม่มีมาตรฐาน และขอ้ร้องเรียนท่ีไม่สามารถแกปั้ญหาไดจึ้งเกิดการพฒันา
แอปพลิเคชัน่ส าหรับเรียกรถบริการสาธารณะประเภทแท็กซ่ีท่ีเรียกว่า “แอปพลิเคชัน่แกร็บ” เกิดข้ึน โดยบริการ
แอปพลิเคชัน่แกร็บจะเป็นบริการเรียกแท็กซ่ีท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการท่ีตรงกนัระหว่างลูกคา้และผูใ้หบ้ริการ บน
พ้ืนฐานค ามัน่สญัญาจากผูใ้หบ้ริการแอปพลิเคชัน่ท่ีวา่ “ลูกคา้จะไดรั้บความปลอดภยั และความสะดวกสบายในการ
เดินทาง” (แกร็บประเทศไทย, 2560) 

ตั้งแต่ปี 2555 ประเทศไทยเร่ิมมีการน าระบบแอปพลิเคชั่นท่ีใชเ้รียกแท็กซ่ีผ่านสมาร์ทโฟนเขา้มาแข่งขันใน
ตลาดการบริการแท็กซ่ีจ านวนมากข้ึน ส่งผลให้ผูท่ี้ให้บริการจ าเป็นตอ้งเร่งปรับกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจในการ
แข่งขนัเพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินไดใ้นระยะยาว ดงันั้นการสร้างความผูกพนั (Engagement) กบัลูกคา้จึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งท าใหเ้กิดข้ึนในธุรกิจ เพราะเม่ือลูกคา้เกิดความผูกพนักบับริการแลว้ลูกคา้จะแสดงถึงความตอ้งการ
ใชบ้ริการแอปพลิเคชัน่อย่างต่อเน่ือง รวมไปถึงการเป็นตวัแทนในการช่วยบอกต่อ (Word-of-Mouth) เพ่ือหาลูกคา้
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รายใหม่ๆมาใชบ้ริการดว้ย  ดงันั้นส่ิงส าคญัท่ีจะสร้างใหธุ้รกิจเติบโต องคก์รจะตอ้งมีการเพ่ิมจ านวนลูกคา้ท่ีผกูพนั
กบัองค์กรให้มากข้ึน เพราะลูกคา้จะเป็นบุคคลท่ีสนบัสนุนการใชบ้ริการขององค์กร และประชาสัมพนัธ์การใช้
บริการไปยงัลูกคา้อ่ืนๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลก าไรท่ีไม่อาจประมาณมูลค่าได ้(ทรงยศ ป้ันประดิษฐ์, 2549) นอกจาก
ความผูกพนัท่ีจะต้องสร้างให้เกิดข้ึนในใจของลูกคา้แลว้ องค์กรจะต้องพิจารณาถึงวิธีแก้ไขปัญหา ได้แก่ ข้อ
ร้องเรียนจากการบริการท่ีมาจากลูกคา้ เพราะขอ้ร้องเรียนน้ีจะก่อใหเ้กิดความไม่เช่ือมัน่ในการบริการและยงัท าให้
ไม่เกิดความผูกพนัในระยะยาว ทั้งน้ีความเช่ือมัน่เป็นพ้ืนฐานของความผูกพนั ความเช่ือมัน่ของลูกคา้จะข้ึนกบั
ความสามารถขององคก์รว่าจะปฏิบติัตามสัญญาท่ีไดใ้หไ้วว้่าจะสม ่าเสมอแค่ไหน (Srinivason, 2005) และถา้หาก
บริษทัแกร็บ ประเทศไทย ตอ้งการรักษาความเป็นผูน้ าทางดา้นการเป็นผูใ้หบ้ริการรถสาธารณะประเภทแท็กซ่ีผา่น
ระบบแอปพลิเคชัน่แลว้แกร็บจะตอ้งสร้างความผูกพนัทางดา้นการบริการท่ีดีท่ีสุดใหเ้กิดข้ึนกบัลูกคา้ ซ่ึงจะส่งผล
ใหทุ้กๆคร้ังท่ีลูกคา้คิดจะใชบ้ริการเรียกแทก็ซ่ีจะตอ้งค านึงถึงแอปพลิเคชัน่แกร็บมาเป็นอนัดบัหน่ึง” 

จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดนั้น ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความผูกพนัของลูกคา้ท่ีมีต่อการใชบ้ริการ
เรียกแท็กซ่ี ผ่านระบบแอปพลิเคชัน่แกร็บบนสมาร์ทโฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือน าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิจยั
ขอ้มูลมาใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนกลยุทธ์ในดา้นการสร้างความผูกพนัใหก้บัลูกคา้ และเสนอคุณภาพการบริการ
ท่ีสามารถตอบสนองลูกคา้ไดอ้ย่างเหนือความคาดหมายของลูกคา้ และเป็นแอปพลิเคชัน่หน่ึงเดียวท่ีครองใจลูกคา้
ผูใ้ชบ้ริการเรียกแทก็ซ่ี ผา่นระบบแอปพลิเคชัน่แกร็บบนสมาร์ทโฟน  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 

 
 ฉัตรยาพร เสมอใจ และมทันียา สมมิ (2548) ให้ความหมายของลกัษณะทางประชากรศาสตร์โดยกล่าวว่า 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นปัจจัยท่ีจะน ามาช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมายท่ีส าคญั ได้แก่ เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ รายได ้ศาสนา ภูมิล าเนา และเช้ือชาติ 

 
2.2  แนวคิดและทฤษฏีของแกลลพัเกีย่วกบัความผูกพนัของลูกค้า (The Gallup Path) 
  
 ทรงยศ ป้ันประดิษฐ์ (2549) กล่าวถึงบริษทัแกลลพัท่ีเป็นบริษทัใหค้ าปรึกษาเก่ียวกบัทศันคติ และพฤติกรรม
ของพนกังาน  กลุ่มลูกคา้ และประชากรทัว่โลก ท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญและมีความช านาญดา้นเทคนิคการวิเคราะห์ การ
สร้างความผกูพนักบัลูกคา้ การสร้างความผกูพนัของพนกังาน และอ่ืนๆ ในการใหค้ าปรึกษากบัองคก์รต่างๆทัว่โลก 
ทั้งน้ีแกลลพัมีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยใหอ้งคก์รมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองทั้งในดา้นรายไดแ้ละก าไรท่ีเกิดจากการสร้าง
ความผูกพนัของลูกคา้ (Customer Engagement) และความผูกพนัของพนกังาน (Employee Engagement) งานวิจยั
ช้ินหน่ึงท่ีทางแกลลพัไดพ้ฒันา คือ การสร้างแบบจ าลองตวัช้ีวดัความผูกพนัของลูกคา้ (Customer Engagement) 
และเรียกตวัช้ีวดัแบบย่อน้ีว่า CE  โดยการวิจยัคร้ังน้ีทางแกลลพัไดท้ าการคดัเลือกค าถามท่ีดีท่ีสุดเพ่ือท่ีจะเช่ือมโยง
ถึงความจงรักภกัดีของลูกคา้ (Attitudinal Loyalty) และผลประกอบการของธุรกิจ ทั้งน้ีชุดค าถามท่ีถูกคดัเลือก
ออกมาจะประกอบไปดว้ย 11 ค าถาม มีช่ือเรียกชุดค าถามน้ีว่า CE11 ผลลพัธ์ของ CE11 สามารถน าไปใชพ้ยากรณ์
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ผลของการด าเนินธุรกิจในอนาคต ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้ธุรกิจเกิดความเขา้ใจถึงวิธีการสร้างใหลู้กคา้เกิดความ
ผูกพนัต่อตราสินคา้อย่างย ัง่ยืน ตวัช้ีวดัดงักล่าวจะแสดงใหท้ราบถึงความเหนียวแน่วของความผูกพนัลูกคา้ท่ีมีต่อ
ตราสินค้าหรือองค์กร โดยแบบสอบถาม CE11 จะมีตัวช้ีวดัใน 2 ส่วน โดยส่วนท่ีหน่ึง คือ ความจงรักภักดี 
(Attitudinal Loyalty) หรือ L ซ่ึงจะใชว้ดัความพึงพอใจซ่ึงมาจากการใชเ้หตุผล (Rational Satisfaction) ความเป็นไปได้
ในการใชบ้ริการสินคา้ในคร้ังต่อไป และความเป็นไปไดใ้นการแนะน าบริษทั และส่วนท่ีสอง คือ การผูกมดัทาง
อารมณ์ของลูกคา้ (Emotional Attachment) หรือ A ซ่ึงจะใช้วดัความรู้สึกทางอารมณ์ของลูกคา้ ไดแ้ก่ ดา้นความ
เช่ือมัน่ (Confidence), ดา้นความมีจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน (Integrity), ดา้นความภาคภูมิใจของลูกคา้ (Pride) 
และดา้นความช่ืนชอบของลูกคา้ (Passion) ผลคะแนนรวมโดยเฉล่ียจะแสดงถึงความผูกพนัของลูกคา้ท่ีมีต่อตราสินคา้   
 
2.3 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัความภักดีต่อการบริการ (Service Loyalty) 
 

Gronroos (2000) กล่าวว่า ความภกัดี หมายถึง ความสมคัรใจของลูกคา้ท่ีจะสนบัสนุน หรือมอบผลประโยชน์
ใหก้บัองคก์รในระยะยาว โดยลูกคา้จะซ้ือซ ้าหรือใชบ้ริการจากองคก์รอยา่งต่อเน่ือง หรือแนะน าบุคคลอ่ืนใหเ้ห็นถึง
ขอ้ดีขององคก์ร ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของความรู้สึกท่ีลูกคา้ช่ืนชอบในองค์กรท่ีเลือกมากกว่าองค์กร
อ่ืนๆ ความภกัดีจึงไม่เพียงหมายถึง พฤติกรรมท่ีลูกคา้แสดงออกว่าภกัดีเท่านั้น แต่ยงัหมายรวมไปถึงความรู้สึกใน
แง่บวกของลูกคา้ อาทิ ความช่ืนชอบหรือความเตม็ใจดว้ย ซ่ึงความภกัดีนั้นจะคงอยูต่ราบเท่าท่ีลูกคา้รู้สึกวา่ไดรั้บใน
คุณค่าท่ีดีกวา่ท่ีจะไดรั้บจากองคก์รอ่ืนๆ 

 
2.4 กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที ่1   แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจยั 

 
 

ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) 
ประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
ความผูกพนัของลูกค้า 

 
ส่วนความจงรักภักดี 

 1. ดา้นความจงรักภกัดี 
 

ส่วนการผูกมดัทางอารมณ์ ประกอบด้วย 
2. ดา้นความเช่ือมัน่ 
3. ดา้นความมีจรรยาบรรณ 
4. ดา้นความภาคภูมิใจ 
5. ดา้นความช่ืนชอบ 
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3.  วธิีการศึกษา 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research Method) 
และเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม โดยน าไปทดสอบความน่าเช่ือถือ ไดค่้า Cronbach, s Alpha คือ 0.881 ซ่ึงเป็นค่าท่ี
เช่ือถือได ้และระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูลคือ 1 กมุภาพนัธ์ – 28 กมุภาพนัธ์ 2560 รวม 1 เดือน 
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเรียกแท็กซ่ี ผ่านระบบแอปพลิเคชัน่แกร็บบนสมาร์ท -
โฟน ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครบริเวณกรุงเทพมหานครชั้นใน 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากมีจ านวนประชากรเป็นจ านวนมาก และไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน ท าให้ไม่สามารถระบุจ านวนท่ีแทจ้ริงได ้จึงใชสู้ตรการค านวณหาขนาดตวัอย่างของ 
ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2552) จากการค านวณไดก้ลุ่มตวัอย่าง 384 ตวัอย่าง แต่ผูวิ้จยัเพ่ิมจ านวนกลุ่มตวัอย่างเป็น 400 
ตวัอย่าง เพ่ือป้องกนัการผิดพลาดจากขอ้มูล ภายหลงัจากการเก็บแบบสอบถาม พบว่าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์เพ่ือ
น าไปใชป้ระมวลผลทางสถิติมีจ านวนเท่ากบั 394 ตวัอยา่ง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ความผิดพลาดไม่เกิน 5% 
และใชก้ารเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงเป็นวิธีการ
เลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีผูวิ้จยัก าหนดข้ึนเองโดยค านึงถึงความสะดวกในการเก็บขอ้มูล โดยกลุ่มตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง 
เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน ไดแ้ก่ เขตสาทร พญาไท ราชเทวี และจตุจกัร ท่ีสะดวกใน
การตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายได ้
 ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัดา้นความผูกพนัของลูกคา้ ท่ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนความจงรักภกัดี และส่วน
การผูกมดัทางอารมณ์ท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นความมีจรรยาบรรณ ดา้นความภาคภูมิใจ และดา้น
ความช่ืนชอบ 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

3.3  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ีร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Average) ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ 
ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และความผูกพนั ไดแ้ก่ ดา้นความจงรักภกัดี ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นความมี
จรรยาบรรณ ดา้นความภาคภูมิใจ และดา้นความช่ืนชอบ 
 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) 
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 การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระกัน โดยใช้
Independent t-test  เพ่ือใชท้ดสอบสมมติฐานดา้นเพศ  
 การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใชก้ารวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One – way analysis of variance : F-Test) เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานดา้น อายุ อาชีพ 
ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เม่ือพบวา่มีความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย จะใชวิ้ธี  Bonferroni  เพ่ือคน้หา
กลุ่มท่ีแตกต่าง 
 

4.  ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1  ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการเรียกแท็กซ่ี ผ่านระบบ
แอปพลเิคช่ันแกร็บบนสมาร์ทโฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
  

 ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.2 มีอายรุะหวา่ง 20 - 30 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 48.5 จบการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 65.5 ประกอบอาชีพเป็นพนกังานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 67.3 และมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 15,000 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.9 
 
4.2  ผลการวิเคราะห์ความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการเรียกแท็กซ่ี ผ่านระบบแอปพลิเคช่ันแกร็บบน
สมาร์ทโฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ตารางที่ 1  วิเคราะห์ความผกูพนัของลูกคา้ในส่วนความจงรักภกัดี และส่วนการผกูมดัทางอารมณ์ 
 

ความผูกพนัของลูกค้า x̄ S.D. ระดบัความผูกพนั 
ดา้นความจงรักภกัดี 3.68 0.843 มาก 
ดา้นความเช่ือมัน่ 3.59 0.830 มาก 
ดา้นความมีจรรยาบรรณ 3.48 0.756 มาก 
ดา้นความภาคภูมิใจ 3.56 0.844 มาก 
ดา้นความช่ืนชอบ 3.50 0.912 มาก 

รวม 3.56 0.741 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิจยัพบวา่ลูกคา้มีความผูกพนัในส่วนความจงรักภกัดี และส่วนการผูกมดัทางอารมณ์ท่ีมี
ต่อการใช้บริการเรียกแท็กซ่ี ผ่านระบบแอปพลิเคชั่นแกร็บบนสมาร์ทโฟน ในภาพรวมอยู่ในระดบัผูกพนัมาก            
( x̄= 3.56 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ลูกคา้มีระดบัความผกูพนัมากท่ีสุดในดา้นความจงรักภกัดี มีค่าเฉล่ีย 3.68 
รองลงมา คือ ดา้นความเช่ือมัน่ ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 ดา้นความภาคภูมิใจ ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56  ดา้นความช่ืนชอบ 
ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 อยา่งไรกต็าม พบวา่ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเรียกแทก็ซ่ี ผา่นระบบแอปพลิเคชัน่แกร็บ มีความผกูพนั
ในดา้นความมีจรรยาบรรณนอ้ยท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 
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4.3  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับระดับความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อการใช้
บริการเรียกแท็กซ่ี ผ่านระบบแอปพลเิคช่ันแกร็บบนสมาร์ทโฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 2  วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์กบัระดบัความผูกพนัของลูกคา้ในส่วนความ

จงรักภกัดี และส่วนการผกูมดัทางอารมณ์ 
 

ความผูกพนัของลูกค้า Sig 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ดา้นความจงรักภกัดี 0.323 0.02* 0.512 0.020* 0.070 
ดา้นความเช่ือมัน่ 0.277 0.120 0.044* 0.030* 0.040* 
ดา้นความมีจรรยาบรรณ 0.744 0.250 0.491 0.002* 0.037* 
ดา้นความภาคภูมิใจ 0.701 0.110 0.139 0.001* 0.042* 
ดา้นความช่ืนชอบ 0.605 0.170 0.476 0.970 0.600 

* มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 2 พบว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศไม่ส่งผลต่อระดบัความผูกพนัของลูกคา้ท่ีมีต่อการใช้

บริการเรียกแทก็ซ่ี ผา่นระบบแอปพลิเคชัน่แกร็บบนสมาร์ทโฟน  
ความแตกต่างดา้นอายุ ส่งผลต่อระดบัความผูกพนัของลูกคา้ในดา้นความจงรักภกัดี โดยลูกคา้ท่ีมีอายุต ่ากว่า 

20 ปี จะมีระดบัความผูกพนัในดา้นความจงรักภกัดีต่อการใชบ้ริการเรียกแท็กซ่ี ผ่านระบบแอปพลิเคชัน่แกร็บบน
สมาร์ทโฟน มากกวา่ลูกคา้ท่ีมีช่วงอายรุะหวา่ง 20 - 30 ปี  31 - 40 ปี และสูงกวา่ 40 ปี  

ความแตกต่างดา้นการศึกษา ส่งผลต่อระดบัความผูกพนัของลูกคา้ในดา้นความเช่ือมัน่ โดยลูกคา้ท่ีมีระดบั
การศึกษาต ่าปริญญาตรี จะมีระดับความผูกพันในด้านความเช่ือมั่นต่อการใช้บริการเรียกแท็กซ่ี ผ่านระบบ
แอปพลิเคชัน่แกร็บบนสมาร์ทโฟน มากกวา่ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

ความแตกต่างดา้นอาชีพ ส่งผลต่อระดบัความผูกพนัของลูกคา้ในดา้นความจงรักภกัดี โดยลูกคา้ท่ีมีอาชีพ
นักเรียนหรือนักศึกษาจะมีระดับความผูกพนัในด้านความจงรักภักดีต่อการใช้บริการเรียกแท็กซ่ี ผ่านระบบ
แอปพลิเคชัน่แกร็บบนสมาร์ทโฟน มากกว่าลูกคา้ท่ีมีอาชีพขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจและพนกังานเอกชน ดา้น
ความเช่ือมัน่ พบวา่ลูกคา้ท่ีมีอาชีพนกัเรียนหรือนกัศึกษาจะมีระดบัความผูกพนัในดา้นความเช่ือมัน่ต่อการใชบ้ริการ
เรียกแท็กซ่ี ผ่านระบบแอปพลิเคชัน่แกร็บบนสมาร์ทโฟน มากกว่าลูกคา้ท่ีมีอาชีพขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ดา้น
ความมีจรรยาบรรณ พบว่าลูกคา้ท่ีมีอาชีพนกัเรียนหรือนกัศึกษาจะมีระดบัความผูกพนัในดา้นความมีจรรยาบรรณ
ต่อการใชบ้ริการเรียกแท็กซ่ี ผ่านระบบแอปพลิเคชัน่แกร็บบนสมาร์ทโฟน มากกว่าลูกคา้ท่ีมีอาชีพพนกังานเอกชน 
และลูกคา้ท่ีมีอาชีพพนกังานเอกชนจะมีระดบัความผูกพนัในดา้นความมีจรรยาบรรณต่อการใชบ้ริการเรียกแท็กซ่ี 
ผ่านระบบแอปพลิเคชัน่แกร็บบนสมาร์ทโฟน นอ้ยกว่าผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั  ดา้นความภาคภูมิใจ พบว่าลูกคา้ท่ี
มีอาชีพนกัเรียนหรือนกัศึกษาจะมีระดบัความผกูพนัในดา้นความภาคภูมิใจ มากกว่าลูกคา้ท่ีมีอาชีพขา้ราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจและพนกังานเอกชน 

ความแตกต่างดา้นรายได ้ส่งผลต่อระดบัความผูกพนัของลูกคา้ในดา้นความเช่ือมัน่ โดยลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนนอ้ยกว่า 15,000 บาท จะมีระดบัความผูกพนัในดา้นความเช่ือมัน่ต่อการใชบ้ริการเรียกแท็กซ่ี ผ่านระบบ
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แอปพลิเคชัน่แกร็บบนสมาร์ทโฟน มากกวา่ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 15,000 - 30,000 บาท ดา้นความมี
จรรยาบรรณ พบวา่ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 15,000 - 30,000 บาท จะมีระดบัความผูกพนัในดา้นความ
มีจรรยาบรรณ ต่อการใชบ้ริการเรียกแทก็ซ่ี ผ่านระบบแอปพลิเคชัน่แกร็บบนสมาร์ทโฟน นอ้ยกว่าลูกคา้ท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 30,001 - 45,000 บาท ดา้นความภาคภูมิใจ พบวา่ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 15,000 
- 30,000 บาท จะมีระดบัความผูกพนัในความภาคภูมิใจ ต่อการใช้บริการเรียกแท็กซ่ี ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น        
แกร็บบนสมาร์ทโฟน มากกวา่ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 30,001 - 45,000 บาท 
 

4.4  อภิปรายผล 
 

จากผลการศึกษาเพ่ือพิจารณาความผูกพนัของลูกคา้ท่ีมีต่อการใชบ้ริการเรียกแท็กซ่ี ผ่านระบบแอปพลิเคชัน่
แกร็บบนสมาร์ทโฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความผูกพนัมาก ผูศึ้กษาวิจยัขออภิปรายผล 
ใน 2 ส่วน คือ ส่วนความจงรักภกัดี และการผกูมดัทางอารมณ์ ดงัน้ี 
 

ส่วนความจงรักภักดี 
ด้านความจงรักภักดีต่อการใช้บริการเรียกแท็กซ่ี ผ่านระบบแอปพลิเคชั่นแกร็บบนสมาร์ทโฟน ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่ามีระดบัความผูกพนัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากความผูกพนัท่ีมีต่อการ
ใชบ้ริการเรียกแท็กซ่ี ผ่านระบบแอปพลิเคชัน่แกร็บบนสมาร์ทโฟน จะเกิดไดต้อ้งมีการสร้างให้ลูกคา้เกิดความ
จงรักภกัดีเสียก่อน เพราะลูกคา้จะเกิดประสบการณ์ท่ีประทบัใจ น่าจดจ า กบัการบริการจนเกิดความรู้สึกท่ีอยากจะมี
ส่วนร่วมกบัการใชบ้ริการเรียกแท็กซ่ี ผ่านระบบแอปพลิเคชัน่แกร็บบนสมาร์ทโฟน และมีแนวโนม้ท่ีจะใช้ต่อไป
ในอนาคต พร้อมมีการบอกต่อประสบการณ์น้ีให้คนอ่ืนไดรั้บรู้เพ่ือให้บุคคลอ่ืนมาใชบ้ริการดว้ยความเต็มใจ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ อิศราพงศ์ พงศ์ทวีรวิโรฒ (2556 อา้งจาก Chity, Ward, & Chua, 2007) ท่ีกล่าวว่า 
ความจงรักภกัดีจะเกิดข้ึน เม่ือลูกคา้ไดรั้บการบริการจากใหผู้ใ้หบ้ริการรายเดิมมากกวา่หน่ึงคร้ัง โดยความพึงพอใจ
ของลูกคา้จะเพ่ิมข้ึนตามความถ่ีท่ีเขา้ใชบ้ริการ และยงัสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ Caruana & Ewing (2010) ท่ี
กล่าวว่าผลลพัธ์จากความจงรักภกัดีจะเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยให้ลูกคา้ไม่เปล่ียนใจไปใชผู้บ้ริการรายอ่ืนท่ีเป็นคู่แข่ง
ดา้นการใหบ้ริการ เพราะลูกคา้มีความผกูพนักบัผูใ้หบ้ริการรายเดียว  

 

ส่วนการผูกมดัทางอารมณ์ 
ดา้นความเช่ือมัน่ต่อการใชบ้ริการเรียกแท็กซ่ี ผ่านระบบแอปพลิเคชัน่แกร็บบนสมาร์ทโฟน พบว่ามีระดบั

ความผูกพนัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากลูกคา้สามารถเกิดการรับรู้ถึงความเช่ือมัน่ผ่านทาง
นโยบายของบริษทัและจากประสบการณ์การใชง้านจริง ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวความคิดของ อิศราพงศ ์พงศท์วีรวิ
โรฒ (2556 อา้งจาก บุริม โอทกานนท ์2544) ท่ีกล่าวไวว้่า ความผูกพนับนพ้ืนฐานของอารมณ์จะมีความน่าเช่ือถือ
และการรักษาสญัญา และความผกูพนัจะเกิดข้ึนเม่ือลูกคา้เร่ิมเกิดความเช่ือมัน่และมีศรัทราต่อการใชบ้ริการ 

ดา้นความมีจรรยาบรรณต่อการใชบ้ริการเรียกแท็กซ่ี ผ่านระบบแอปพลิเคชัน่แกร็บบนสมาร์ทโฟน พบว่ามี
ระดบัความผูกพนัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 ความมีจรรยาบรรณดงักล่าวเป็นเร่ืองของการให้เกียรติและช่วย
แก้ไขปัญหาจากการใช้บริการเรียกแท็กซ่ี ผ่านระบบแอปพลิเคชั่นแกร็บของผูใ้ห้บริการไปสู่ลูกค้า ซ่ึงจาก
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ผลการวิจยัพบว่าสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ อศันีย ์รูปสูง (2556 อา้งจาก Fleming, Coffman, & Harter , 2005) 
ท่ีกล่าวว่า การปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยความมีจรรยาบรรณนั้นจะเป็นส่ิงสะทอ้นความเช่ือของลูกคา้ท่ีว่า องค์กรจะ
ปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยความยุติธรรม และองค์กรจะแสดงความรับผิดชอบต่อบริการของตนเอง โดยจะเขา้ไปแกไ้ข
ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดทุ้กคร้ังอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงความผูกพนัในระดบัมากของความมีจรรยาบรรณน้ี จะหมายถึง 
ความไวเ้น้ือเช่ือใจ ความไวว้างใจท่ีลูกคา้มี องคก์รจะตอ้งท าใหลู้กคา้เกิดความเช่ือมัน่และศรัทธาวา่บริการท่ีตนเอง
ใชอ้ยูน่ั้น มีความซ่ือสตัย ์ไม่โกหก และตรงไปตรงมาจนเกิดเป็นระดบัความผกูพนัท่ีมากท่ีสุด 

ด้านความภาคภูมิใจต่อการใช้บริการเรียกแท็กซ่ี ผ่านระบบแอปพลิเคชั่นแกร็บบนสมาร์ทโฟน พบว่า                 
มีระดบัความผูกพนัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56  ความภาคภูมิใจจดัอยู่ในส่วนของการผูกมดัดา้นอารมณ์ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ อิศราพงศ ์พงศท์วีรวิโรฒ (2556 อา้งจากบุริม โอทกานนท ์2544) ท่ีกล่าวว่า ความ
ภาคภูมิใจในตราสินคา้หรือบริการจะเป็นประสบการณ์ทางดา้นอารมณ์ท่ีลึกมากกว่าความประทบัใจ หรือความ
ผูกพนัท่ีคิดว่าตราสินคา้นั้นสามารถท าไดต้ามสัญญาหรือไวว้างใจได ้ในระดบัความภาคภูมิใจนั้นอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน
อาจแตกต่างกนัไปแต่ละบุคคล ลูกคา้เช่ือว่าองค์กรท่ีไดใ้ชบ้ริการนั้นรับฟังส่ิงท่ีเขาตอ้งการอย่างให้เกียรติและ
พยายามท่ีจะตอบสนองความตอ้งการเหล่านั้น ถา้หากท าไดลู้กคา้ก็จะเกิดความภาคภูมิใจท่ีเลือกใชบ้ริการ ไม่อายท่ี
จะบอกคนรอบขา้งว่าตนเองไดใ้ชบ้ริการตราสินคา้นั้นๆอยู่ หรือการบอกต่อใหผู้อ่ื้นหนัมาใชบ้ริการตามตราสินคา้
ท่ีตนเองภาคภูมิใจ 

ดา้นความช่ืนชอบต่อการใชบ้ริการเรียกแท็กซ่ี ผ่านระบบแอปพลิเคชัน่แกร็บบนสมาร์ทโฟน พบว่ามีระดบั
ความผูกพนัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 แสดงใหเ้ห็นว่าตราสินคา้ท่ีลูกคา้เลือกใชบ้ริการเป็นตราสินคา้ท่ีดีท่ีสุด 
รวมถึงไม่มีบริษทัใดท่ีสามารถมาทดแทนตราสินคา้ท่ีลูกคา้มีความช่ืนชอบได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ 
ของ อศันีย ์รูปสูง (2556 อา้งอิงจาก Srinivason 2005) ท่ีกล่าวว่า ความช่ืนชอบจะป็นส่ิงท่ีสะทอ้นว่าตราสินคา้มี
ความจ าเป็นและไม่สามารถถูกทดแทนไดโ้ดยง่าย ซ่ึงความช่ืนชอบน้ีจะเกิดจากการไดใ้ชสิ้นคา้หรือบริการ และ
สัมผสักบัพนักงานท่ียอดเยี่ยมเท่านั้น ทั้งน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุริน โอทกานนท์ (2554) ท่ีกล่าวไวว้่า 
ลูกคา้จะมองเห็นคุณค่าของการใชต้ราสินคา้และการท่ีไดมี้ตราสินคา้นั้นๆเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต ซ่ึงไม่สามารถ
ทดแทนดว้ยตราสินคา้อ่ืนได ้ถึงแมจ้ะเป็นสินคา้หรือบริการเดียวกนัก็ตาม หรืออาจจะกล่าวไดว้่าตราสินคา้ท่ีลูกคา้
ช่ืนชอบไม่ใช่เป็นตราสินคา้อนัดบัแรกท่ีเลือกใช ้หากแต่เป็นตราสินคา้เดียวท่ีลูกคา้เลือกใช ้

 
5. สรุปผลการศึกษา 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 
 ผลการวิเคราะห์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 - 30,000 บาท ให้
ความส าคญัต่อความผกูพนัในการใชบ้ริการแทก็ซ่ี ผา่นระบบแอปพลิเคชัน่แกร็บบนสมาร์ทโฟน 
 จากผลการวิจยัในดา้นความผูกพนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความผูกพนัในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดย
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต ่าสุด ดงัน้ี ดา้นความจงรักภกัดี ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นความภาคภูมิใจ ดา้นความช่ืน
ชอบ และดา้นความมีจรรยาบรรณ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี  5                                                                 1400 
 

 การทดสอบสมมติฐานแต่ละดา้นพบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ในดา้นอาย ุระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดมี้ผลต่อระดบัความผกูพนัท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 กล่าวคือ ดา้นอาย ุและอาชีพส่งผล
ต่อระดบัความผูกพนัของลูกคา้ในดา้นความจงรักภกัดี ดา้นระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดส่้งผลต่อระดบัความ
ผูกพนัของลูกคา้ในดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นอาชีพ และรายไดส่้งผลต่อระดบัความผูกพนัของลูกคา้ในดา้นความมี
จรรยาบรรณและความภาคภูมิใจ ในขณะท่ีลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีเพศแตกต่างกนั จะมีระดบัความผูกพนัใน
ดา้นความจงรักภกัดี ความเช่ือมัน่ ความมีจรรยาบรรณ ความภาคภูมิใจ และความช่ืนชอบไม่แตกต่างกนั   
 

5.2  ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
 

1.  ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรท าการเปรียบเทียบกบัธุรกิจบริการเดียวกัน เพ่ือให้ผลของงานวิจยัมีความ
ละเอียด สามารถน าไปอา้งอิงได ้และมีผลลพัธ์ท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน 

2. ศึกษาเพ่ิมในดา้นความถ่ีของการใชบ้ริการเรียกแท็กซ่ี ผ่านระบบแอปพลิเคชัน่แกร็บ เป็นแบบทุกคร่ึงปี 
เพ่ือดูพฤติกรรมการใช ้ปัญหาท่ีพบและท่ีตอ้งการให้ปรับปรุงจากลูกคา้ ท าให้สามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุง
และพฒันาบริการ เพ่ือส่งมอบบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด 
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การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือกาแฟในพืน้ที่ 
บริเวณโดยรอบมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

THE USES OF SOCIAL MEDIA THAT HAVE AN EFFECT ON DECISION 
MAKING OF COFFEE PURCHASE IN A SURROUDING AREA OF 

MAHASARAKARM UNIVERSITY 
วรรณภา เวยีงนนท์1 และ ภัทรวดี เพิม่วณชิกุล2 

Wannapha Wiangnon and Pattarawadee Permwanichagun 

บทคดัย่อ 
การศึกษาค ร้ังน้ี มีวัต ถุประสงค์ เพ่ื อศึกษาระดับความส าคัญ  พฤติกรรม ทัศนคติของการใช้ ส่ื อสั งคม 
ออนไลน์ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือกาแฟพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิธีการ 
ศึกษาใช้ วิธีการสัมภาษณ์  มีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับ 
การศึกษาป ริญญาตรี อาชีพนิ สิต/นักศึกษา มีอายุระหว่าง 20 ปี ถึง 29 ปี  มีรายได้ เฉ ล่ียต่อเดือน  10,001- 
20,000 บาท  ค่ าเฉ ล่ียการซ้ือกาแฟต่อวัน  41-60 บาท  และส่วนใหญ่ มีการด่ืมกาแฟ  3-5 วัน ต่อสัปดาห์ 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นว่าส่ือสังคมออนไลน์เปรียบเสมือนส่ือกลางหรือ 
ช่องทางท่ีบุคคลได้มีโอกาสเผยแพร่ข้อมูลข่าต่างๆทั้ งในเร่ืองท่ีดี และไม่ดี ส่งผลท าให้การตัดสินใจเลือก 
ซ้ือกาแฟนั้ นง่ายข้ึน รวดเร็วข้ึน และตรงตามความต้องการของผู ้บริโภคมากข้ึนอีกด้วย ดังนั้ นผู ้ประกอบ 
การในบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงควรให้ความส าคัญในส่ือสังคมออนไลน์มากข้ึน 
 เพ่ือจะไดเ้ป็นตวัช่วยหน่ึงท่ีท าใหธุ้รกิจร้านกาแฟประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน 
ส าคัญ : มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, ส่ือสังคมออนไลน์,การตัดสินใจ 

ABSTRACT 
The objective of this study was to assess the level and importance of behavior and perception of using social 
media that affect decision making of coffee purchase around Mahasarakham university. In this paper thirty 
interviews were conducted with majority of sample group were women, bachelor degree, age 20-29 years with 
monthly income of 10,001-20,000 Baht. The average spending per day on coffee is 41-60 Baht and mostly 
consume 3-5 cups per week. The results show that the majorities saw social media as a tool for them to share and 
receive information online in both positive and negative. This will affect the way consumer make decision to 
purchase. Therefore, Coffee shop owner within Mahasarakham university area should focus in social media as 
this is one of the key factor that could aids in the success of their businesses.  
Keyword : Mahasarakham University, Social media, Decision making 
1นกัศึกษาปริญญาโท วทิยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002  email :tak_604rw@hotmail.com 
2คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี มหาวทิยาลยัขอนแก่น 40002 email:pattarawadee999@hotmail.com 
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1. บทน า 
 
  ปัจจุบัน ธุรกิจร้านกาแฟมีการเติบโตเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึ งแนวโน้มการบริโภคกาแฟ 
ของคนไทยเร่ิมไดรั้บความนิยมเพ่ิมมากข้ึน ขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคกาแฟนั้นเป็นคนสมยัใหม่ การใชชี้วิตค่อนขา้งจะ
ให้ความส าคญัต่อส่ือสังคมออนไลน์ค่อนขา้งมาก ไม่ว่าจะส่ือสารผ่านทางโทรศพัท์มือถือ โน๊ตบุ๊ต แทปเล็ต และ
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเป็นตน้ เน่ืองจากการใชส่ื้อสังคมออนไลน์มีความสะดวกรวดเร็ว ประหยดัและเขา้ถึงไดง่้าย จึง
ท าให้ ธุรกิจต่างๆหันมาใช้ส่ือสังคมออนไลน์มาเป็นเค ร่ืองมือในการส่ือสารกับผู ้บ ริโภค ซ่ึ งในอดีต
การส่ือสาร เพ่ือให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รับ รู้ข้อมูลข่าวสาร ต้องใช้ เงินทุนจ านวนมาก  ปัจจุบันนั้ นการ
ติดต่อส่ือสารมีการพฒันาอย่างรวดเร็ว ท าให้การบริโภคขอ้มูลจากส่ือไดเ้ปล่ียนแปลงไป โดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มใชส่ื้อ
สังคมออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงวิธีการท่ีค่อนข้างเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน เช่น การรีวิวในส่ือสังคมออนไลน์ ส่ือสังคม
ออนไลน์นั้นเป็นส่ือท่ีมีการตอบสนองไดอ้ย่างทนัทีและไดห้ลากหลายทิศทาง โดยผ่านระบบเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต 
ซ่ึงส่ือน้ีเกิดข้ึนจากความต้องการของมนุษย์ท่ีมีความต้องการจะติดต่อส่ือสารโดยมีการโต้ตอบกันได้ทันที และมี
หลากหลายรูปแบบสามารถจ าแนกตามช่องทางการใช้งาน ซ่ึงมีช่องทางในการติดต่อส่ือสารท่ีนิยม สังคมออนไลน์  
ในปัจจุบันมีกันใช้กันอย่างแพร่หลาย และมีการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ทั้ งน้ีก็ ข้ึนอยู่กับความสนใจ 
ของแต่ละบุคคลวา่ชอบหรือรักท่ีจะท าอะไรกบัสงัคมนั้นๆ 
 จากท่ีกล่าวขา้งตน้การท่ีผูบ้ริโภคมีการใชส่ื้อสังคมออนไลน์มากข้ึนจนถือเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนั 
ไม่ว่าจะหาขอ้มูลเร่ืองใดก็ใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นตวัช่วยในการตัดสินใจ ซ่ึงการตดัสินใจซ้ือกาแฟก็เช่นกัน 
ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจซ้ือกาแฟโดยมีส่ือสังคมออนไลน์เป็นตวัช่วย อาจจะมาจากการอ่านรีวิว การโตต้อบ การ
พูดคุย และการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนั เป็นตน้ ดงันั้นส่ือสังคมออนไลน์ถือวา่มีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟ 
ท าใหธุ้รกิจร้านกาแฟมีวิธีการใชส่ื้อสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการท าใหผู้บ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ี
ต้องการให้ผู ้บริโภคได้รับทราบเพ่ือประกอบการตัดสินใจซ้ือซ่ึงปัจจุบันผู ้ศึกษาท าธุรกิจร้านกาแฟในพ้ืนท่ี 
บริเวณมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  และด้วยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงมีความสนใจศึกษา ระดับความส าคัญ พฤติกรรม 
และทศันคติการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือกาแฟบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ดว้ยปัจจุบนัส่ือสงัคมออนไลนไ์ดรั้บความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆเน่ืองจากมีการใชง้านท่ีง่าย สะดวกรวดเร็ว การแสดง 
ความคิดเห็นโต้ตอบกันได้อย่างทันที และส่ือท่ีน ามาแบ่งปันนั้ นมีความหลากหลาย จนกระทั่งส่ือสังคม 
ออนไลน์นั้นอาจเรียกไดว่้าเป็นส่ือหลกัของผูค้นในโลกอนาคตอย่างแทจ้ริง ผูศึ้กษาได้เล็งเห็นประโยชน์และความ 
น่าสนใจของพฤติกรรม ทศันคติ และความคิดเห็นต่างๆในส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือกาแฟ 
เพ่ือจะไดน้ าเป็นขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงธุรกิจร้านกาแฟใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้า
กท่ีสุดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของร้านกาแฟและสามารถด าเนินธุรกิจใหดี้ยิ่งข้ึน 
 กรอบแนวความคิดเบ้ืองตน้ ใชปั้จจยัดา้นประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ค่าเฉล่ียการซ้ือกาแฟต่อวนั และจ านวนวนัท่ีด่ืมกาแฟต่อสัปดาห์ ซ่ึงคุณสมบัติเบ้ืองต้นของผูใ้ห้
สัมภาษณ์คือด่ืมกาแฟ พฤติกรรมการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ กระบวนการตดัสินใจซ้ือ เช่น ดา้นการรับรู้ปัญหา 
ดา้นทางเลือก ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจ และดา้นขั้นตอนหลงัการซ้ือ มาเป็นแนวทางในการ
ตดัสินใจซ้ือกาแฟในพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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2.ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวความคิดเกีย่วกบัส่ือสังคมออนไลน์  (Social  Media ) 

ฐิติภา สัมพนัธ์พร (2556) ไดก้ล่าวถึงความหมายของส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นส่ือท่ีมาจาก
เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีอยู่ และเป็นส่ือท่ีมีการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัไดอ้ย่างรวดเร็ว ธุรกิจต่างๆ จึงน าส่ือ
สังคมออนไลน์มาใชเ้ป็นช่องทางในการส่ือสาร เช่น ขอ้มูลของสินคา้หรือบริการ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดไปยงั
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เป็นตน้ โดยทางผูบ้ริโภคสามารถโตต้อบแสดงความคิดเห็นกลบัมายงัธุรกิจท่ีใช้ส่ือสังคม
ออนไลนน์ั้นๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 พศิน ปิติธนฤทธ์ิ (2552) ไดก้ล่าวว่าความหมายท่ีใชเ้ป็นอย่างมากเกิดข้ึนจากแนวความคิด 2   ดว้ยกนั คือ 
Web 2.0 และ User Generated Content (UGC) กล่าวคือ Web 2.0 เป็นวิธีการท่ีผูพ้ฒันาซอฟแวร์และผูใ้ช้มีการใช้
ประโยชน์จากอินเตอร์ ซ่ึงเป็นท่ีท่ีเน้ือหาและรูปแบบการใชง้านต่างๆถูกสร้างข้ึนและเผยแพร่ โดยบุคคลคนใดคน
หน่ึงในขณะท่ีสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบ โดยผูใ้ชจ้  านวนมากจากการเขา้ร่วมซ่ึงมีอยู่ตลอดเวลาในขณะท่ี UGC 
ซ่ึงหมายถึงผูส้ร้างส่ือเน้ือหาข้ึนมาเอง โดยมีรูปแบบท่ีหลากหลายและเผยแพร่ลงในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

ชุลีกร เกษทอง (2553) ไดใ้ห้ความหมายของส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) คือ สังคมหน่ึงในโลก
อินเทอร์เน็ตท่ีผูเ้ล่นสามารถแสดงความคิดเห็น ท าความรู้จกัและแบ่งปันส่ิงท่ีน่าสนใจ โดยอาศยัรูปแบบการบริการ 
ท่ีเป็นเวบ็ไซต์ท่ีใชใ้นการสร้างเครือข่ายสังคมส าหรับผูใ้ชง้านในอินเทอร์เน็ตสามารถท่ีจะเขียนอธิบายกิจกรรมท่ี
น่าสนใจ รวมทั้งขอ้มูล บทความ รูปภาพ และแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนประสบการณ์ หรือความสนใจร่วมกนั
ท่ีผูใ้ชส้ามารถช่วยกนัสร้างเน้ือหาข้ึนไดต้ามความสนใจของแต่ละบุคคล 

กนัยารัตน ์สมเกตุ(2553) ไดก้ล่าวถึงผลกระทบจากส่ือสังคมออนไลนว์า่มีขอ้ดี ขอ้เสียในการใชง้านส่ือ
สงัคมออนไลนด์งัน้ี  
   ส าหรับข้อดขีองการใช้ส่ือสังคมออนไลน์คือ 

- สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ในส่ิงท่ีสนใจร่วมกนัได ้
- เป็นคลงัขอ้มูลความรู้ขนาดย่อมเน่ืองจากสามารถเสนอและแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนความรู้ หรือ

ตั้งค าถามในเร่ืองต่างๆ เพ่ือใหบุ้คคลอ่ืนท่ีสนใจหรือมีค าตอบไดช่้วยกนัตอบ 
- ประหยดัค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสารกบัคนอ่ืน สะดวกและรวดเร็ว 
- เป็นส่ือในการน าเสนอผลงานของตวัเอง เช่น งานเขียน รูปภาพ วีดิโอต่างๆ เพ่ือใหผู้อ่ื้นไดเ้ขา้มารับชม

และแสดงความคิดเห็น 
- ใชเ้ป็นส่ือในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ หรือบริการลูกคา้ส าหรับบริษทัและองคก์รต่างๆ ช่วยสร้าง

ความเช่ือมัน่ใหลู้กคา้ 
- ช่วยสร้างผลงานและรายไดใ้หแ้ก่ผูใ้ชง้าน เกิดการจา้งงานแบบใหม่ๆ ข้ึน 
- คลายเครียดไดส้ าหรับผูใ้ชท่ี้ตอ้งการหาเพ่ือนคุยเล่นสนุกๆ 
- สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีจากเพ่ือนสู่เพ่ือนได ้

  ส่วนในด้านข้อเสียของส่ือสังคมออนไลน์ 
- เวบ็ไซตใ์หบ้ริการบางแห่งอาจจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัมากเกินไป หากผูใ้ชบ้ริการไม่ระมดัระวงัในการ

กรอกขอ้มูล อาจถูกผูไ้ม่หวงัดีน ามาใชใ้นทางเสียหาย หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได ้
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- เป็นสังคมออนไลน์ท่ีกวา้ง หากผูใ้ช้รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือขาดวิจารณญาณ อาจโดนหลอกลวงผ่าน
อินเทอร์เน็ต หรือการนดัเจอกนัเพ่ือจุดประสงคร้์าย ตามท่ีเป็นข่าวตามหนา้หนงัสือพิมพ ์

- เป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธ์ิ ขโมยผลงาน หรือถูกแอบอา้ง เพราะส่ือสังคมออนไลน์เป็นส่ือใน
การเผยแพร่ผลงาน รูปภาพต่างๆ ของตนเองใหบุ้คคลอ่ืนไดดู้และแสดงความคิดเห็น 

- ข้อมูลท่ีต้องกรอกเพ่ือสมคัรสมาชิกและแสดงบนเว็บไซต์ในรูปแบบส่ือสังคมออนไลน์ยากแก่การ
ตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ ดงันั้นอาจเกิดปัญหาเก่ียวกบัเวบ็ไซต์ท่ีก าหนดอายุการสมคัรสมาชิก หรือการถูกหลอก
โดยบุคคลท่ีไม่มีตวัตนได ้

- ผูใ้ชท่ี้เล่นส่ือสังคมออนไลน์และอยู่กบัหนา้จอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจสายตาเสียไดห้รือบางคน
อาจตาบอดได ้      

- ถา้ผูใ้ชห้มกมุ่นอยูก่บัส่ือสังคมออนไลน์มากเกินไปอาจท าใหเ้สียการเรียนหรือผลการเรียนตกต ่าลงไดจ้ะ
ท าใหเ้สียเวลาถา้ผูใ้ชใ้ชอ้ยา่งไร้ประโยชน ์

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 

Kotler (2000, p. 176-178) ไดก้ล่าวว่า “การตดัสินใจของผูบ้ริโภคเกิดจากปัจจยัภายใน คือแรงจูงใจ การ
รับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทศันคติซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการ และตระหนกัวา่มีสินคา้ใหเ้ลือกมากมาย 
กิจกรรมท่ีมีผูบ้ริโภคเข้ามาเก่ียวข้องสัมพนัธ์กบัข้อมูลท่ีมีอยู่ หรือข้อมูลท่ีฝ่ายผูผ้ลิตให้มาและสุดท้ายคือการ
ประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค” 

(Schiffman & Kanuk 1994, p. 659) ไดก้ล่าวว่าการตดัสินใจนั้นคือ กระบวนการในการเลือกซ้ือสินคา้จาก
ทางเลือกท่ีมีตั้งแต่สองทางข้ึนไป โดยผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ ทั้งดา้น
จิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมทั้งทางดา้นจิตใจและกายภาพซ่ึงเกิดข้ึน
ในช่วงระยะเวลาหน่ึง ทั้งสองกิจกรรมน้ีท าใหเ้กิดการซ้ือ และเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท ์และศุภร เสรีรัตน ์(2546, หนา้ 219) กล่าววา่ ขั้นตอนในการ
ตดัสินใจซ้ือ (Buying decision process) ผูบ้ริโภคจะผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 
            1.การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) หมายถึงผูบ้ริโภคตระหนกัถึงความตอ้งการและความจ าเป็นใน
สินคา้ นกัการตลาดกระตุน้ความตอ้งการดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางจดัจ าหน่ายหรือการส่งเสริมการตลาดเพ่ือให้
ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการในสินคา้ 

2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภครับรู้ปัญหา หมายถึงการเกิดความตอ้งการขั้นท่ีหน่ึง 
หลงัจากนั้นเขา้สู่การคน้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ งานของนกัการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการในขั้นน้ีก็
คือ พยายามจดัขอ้มูลข่าวสารใหผ้า่นแหล่งการคา้ และแหล่งบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพทัว่ถึง 

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) จากขอ้มูลท่ีไดใ้นขั้นท่ีสองน ามาพิจารณาเลือก
ผลิตภณัฑต่์าง ๆ หลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาคือ คุณสมบติัผลิตภณัฑต่์าง ๆ เช่นรูปร่าง รูปทรง การใหป้ระเมิน
ความส าคญัสาหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ เร่ืองของราคาเหมาะสมคุณภาพและความน่าเช่ือถือเก่ียวกบัตรา
สินคา้ น ามาเปรียบเทียบกบัยี่หอ้อ่ืนๆ หนา้ท่ีของนกัการตลาดท่ีในขั้นน้ีคือ การสร้างความเหมาะสมในส่วนประสม
ดา้นต่างๆ 
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4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อันใดอันหน่ึง หลังจากมีการ
ประเมินผลทางการเลือกต่าง ๆ มาแลว้ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการมากท่ีสุด 

5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post-Purchase Behavior) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ไปใช้แลว้ ความพอใจข้ึนอยู่กับคุณสมบัติของสินค้าตรงกับความต้องการจองผูบ้ริโภคหรือไม่ ถา้
ผูบ้ริโภคพึงพอใจก็จะมีโอกาสท่ีจะซ้ือซ ้ า ในทางตรงกนัขา้มหากผูบ้ริโภคไม่พอใจก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะไม่ซ้ือซ ้ า
ค่อนขา้งสูง 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ชูชัย สมิทธิไกร (2553) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง “การกระท าของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือก (Select) การซ้ือ (Purchase) การใช ้(Use) และการก าจดัส่วนท่ีเหลือ (Dispose) ของ
สินคา้หรือบริการต่างๆเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาของตน” 
 Hoyer & MacInnis, 1997, p. 3) ได้ให้ความหมายไวว้่า“พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นผลสะท้อนของการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง สัมพนัธ์กบัการไดรั้บมา การบริโภค และการจ ากดัอนัเก่ียวกบัสินคา้ 
บริการ เวลาและความคิด โดยหน่วยตดัสินใจซ้ือ(คน) ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง” 
 สุภาภรณ์ พลนิกร (2548) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง “การศึกษาเก่ียวกบัแต่ละ
บุคคล กลุ่มหรือองคก์ร และกระบวนการท่ีกลุ่มดงักล่าวใชใ้นการเลือก การไดม้า การใช ้และการก าจดั ผลิตภณัฑ/์
บริการ หรือประสบการณ์ (Experience) หรือแนวคิดรวบยอด(Concept) ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองความจ าเป็น (Needs) 
และศึกษาผลกระทบของกระบวนการดงักล่าวท่ีมีต่อผูบ้ริโภคและสงัคม” 
 

3. วธิีการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชากรท่ีอยูบ่ริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ต าบลท่าขอนยาง 
และต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ซ่ึงมีจ านวน 43,928 คน ประกอบดว้ยนกัศึกษาจ านวน 
43,928 คน และมีบุคลากรจ านวน 3,547 คน (ท่ีมา : กองแผนงานมหาวิทยาลยัมหาสารคาม,2559)  
 
3.2 กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเก็บข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์ จึงเลือกกลุ่มตวัอย่างจาก 
จ านวนนักศึกษาและบุคลากรในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  ต าบลท่าขอนยาง และต าบลขามเรียง อ  าเภอ 
กนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30  คน ดว้ยวิธีของ Taro Yamane 
 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ แบบสัมภาษณ์ ในหัวขอ้เร่ือง ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อกระบวนการ 
ตดัสินใจซ้ือกาแฟในพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยัมหาสารคาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี  
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3.1.1 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามข้อมูลเบ้ืองต้น 
ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อาชีพ,อาย,ุเพศ,รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ค่าเฉล่ียการซ้ือกาแฟต่อวนั และความถ่ีในการ
ด่ืมกาแฟต่อสปัดาห์ 

3.1.3 ส่วนท่ี 2 : ข้อมูลเก่ียวกับการวดัพฤติกรรมและทัศนคติท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกาแฟ ซ่ึงการ  
สัมภาษณ์ในส่วนน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมพฤติกรรม และทัศนคติการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อ 
กระบวนตดัสินใจซ้ือกาแฟในพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ไดแ้ก่ ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใช้ในการ
ตดัสินใจซ้ือกาแฟ, อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการส่ือสารในส่ือสังคมออนไลน์ , ช่วงเวลาในการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์, 
ความถ่ีในการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์, จุดเร่ิมตน้ในการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์, ประสบการณ์ในการใชง้านใน
ส่ือสังคมออนไลน์, วตัถุประสงคห์ลกัในการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์และความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและลบในการ
ใชง้านส่ือสงัคมออนไลน ์

3.1.2 ส่วนท่ี 3 : ขอ้มูลเก่ียวกบัการวดัระดบัความส าคญัในการใชส่ื้อสังคมออนไลนท่ี์มีผลต่อกระบวนการ 
ตดัสินใจซ้ือกาแฟ  ซ่ึงการสัมภาษณ์ในส่วนน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือตอ้งการทราบความคิดเห็นในการใหค้วามส าคญั
ต่อส่ือสังคมออนไลน์ ขั้นตอนในการตดัสินใจในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อกระบวนตดัสินใจซ้ือกาแฟใน
พ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ไดแ้ก่ ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านค้นหาขอ้มูล ด้านขั้นตอนการ
ตดัสินใจซ้ือ และดา้นขั้นตอนภายหลงัการซ้ือ 
 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ส าหรับการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) คือการเกบ็รวบรวม 
จากกลุ่มตวัอย่างนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลยัมหาสารคาม จ านวน  30 คน โดยวิธีการสัมภาษณ์  ทั้งน้ี 
ในการสัมภาษณ์ไดมี้การอธิบายวตัถุประสงค์ของการศึกษาและเปิดโอกาส ให้ ตอบแบบสอบถามไดถ้ามหากมีขอ้สงสัย 
โดยมีการด าเนินการสมัภาษณ์ ตั้งแต่วนัท่ี  15 มีนาคม ถึง 30  มีนาคม 2560 
 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการประมวลผลขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ โดยการวิเคราะห์ผล
ขอ้มูลประกอบกบัแนวคิดและทฤษฎีต่างๆท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ีเพ่ือสรุปและอภิปรายผลในเร่ืองต่างๆตาม
วตัถุประสงคก์ารใชส่ื้อสงัคมออนไลนท่ี์มีผลต่อกระบวนตดัสินใจซ้ือกาแฟในพ้ืนท่ี 
บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อกระบวนตัดสินใจซ้ือกาแฟในพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม สามารถอภิปรายตามวตัถุประสงคท่ี์ผูศึ้กษาใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถน าเนอเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                                 1408 
 
4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 จากผลการเกบ็ขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน โดยการสัมภาษณ์คร้ังน้ีผูถู้กสัมภาษณ์
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอาย ุ20 ปีถึง 29 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่เป็นนิสิต/
นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ซ่ึงค่าเฉล่ียการซ้ือกาแฟต่อวนัคือ 41-60 บาท และส่วนใหญ่มี
การด่ืมกาแฟ 3-5 วนัต่อสปัดาห์  
 
4.2 ผลการศึกษา พฤติกรรม และทศันคติทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกาแฟในพืน้ทีบ่ริเวณโดยรอบ
มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
 จากผลการสัมภาษณ์เก่ียวกบัการศึกษา พฤติกรรม และทศันคติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟ ส่วนใหญ่
ใหเ้หตุผลดงัน้ี 

- ส่ือออนไลน์ท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือกาแฟในพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยัมหาสารคาม คือ Facebook   
- อุปกรณ์ท่ีใชใ้นส่ือสารในส่ือสงัคมออนไลนคื์อ โทรศพัทมื์อถือ  
- เวลาในการใชง้านส่ือสงัคมออนไลน ์เวลา 18.01น. -21.00 น.   
- มีการใชบ้ริการส่ือสงัคมออนไลนต่์อวนัประมาณ  4-6 ชัว่โมงต่อวนั  
- ความถ่ีในการใชง้านส่ือสงัคมออนไลน ์5-6 วนัต่อสปัดาห์ 
- จุดเร่ิมตน้ของการใชง้านส่ือสังคมออนไลนม์าจากค าแนะน าของเพ่ือน 
-ดา้นประสบการณ์ในการใช้งานส่ือสังคมออนไลน์โดยส่วนมากอยู่ในระยะเวลามากกว่า 4 ปีข้ึนไป 

  - วตัถุประสงค์หลกัของการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ เพ่ือตอ้งการแบ่งปันประสบการณ์ท่ีไดส้ัมผสัให้กบั
เพ่ือนหรือบุคคลท่ีรู้จกัในส่ือสังคมออนไลน์ไดรั้บรู้ และมีบางส่วนท่ีมีวตัถุประสงค์ใชง้านตามกระแสนิยม เพราะ
อยากเป็นท่ีรู้จกัในส่ือสงัคมออนไลนเ์พ่ิมมากข้ึน  

- ความคิดเห็นในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ โดยส่วนใหญ่หากมีการตดัสินใจซ้ือกาแฟแลว้จะแนะน าหรือ
การบอกต่อขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ประเภท Facebook เน่ืองจากกลุ่มบุคคลท่ีรู้จกัมีการใชง้านในส่ือ
ออนไลน์น้ีมาก และหากในส่ือสังคมออนไลน์มีการReview เก่ียวกบัสินคา้ในทางท่ีไม่ดีเป็นจ านวนมาก ผูต้อบแบบ
สมัภาษณ์ส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นวา่จะตดัสินใจไม่ซ้ือกาแฟหรือมาใชบ้ริการ   

 
4.3 ผลการศึกษาเกีย่วกบัการวดัระดับความส าคัญการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ทีม่ีผลต่อกระบวนตัดสินใจซ้ือ
กาแฟในพืน้ทีบ่ริเวณโดยรอบมหาวทิยาลัยมหาสารคาม  

จากผลการสมัภาษณ์เก่ียวกบัระดบัความส าคญัของการใชส่ื้อออนไลนต่์อการตดัสินใจซ้ือกาแฟมีดงัน้ี 
ขั้นการรับรู้ปัญหา  ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความเห็นในเร่ืองรู้สึกว่าความตอ้งการซ้ือกาแฟ

จากค าบอกเล่าของเพ่ือนหรือคนใกลชิ้ดในส่ือสังคมออนไลน์วา่ ไม่รู้สึกตอ้งการซ้ือกาแฟหรือรู้สึกเฉยๆจากค าบอก
เล่าในส่ือสังคมออนไลน์ของเพ่ือนหรือคนใกลชิ้ด ในส่วนความตอ้งการซ้ือจากการติดตามการอ่านความคิดเห็น
ของลูกคา้ท่ีเคยซ้ือจะให้ความเห็นว่า ตอ้งการซ้ือกาแฟหากตรงกบัความตอ้งการ ณ ขณะท่ีอ่านความเห็นนั้น และ
หากเป็นความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ จะมีความตอ้งการท่ีจะซ้ือสินคา้ เน่ืองจากผูเ้ช่ียวชาญมีความช านาญ รู้จริง จึง
ท าใหอ้ยากทดลองซ้ือ 
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ขั้นค้นหาข้อมูล ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นในเร่ืองหากต้องการซ้ือกาแฟจะให้
ความส าคญัในการคน้หาขอ้มูลจากส่ือสังคมออนไลน์เป็นอนัดบัแรกว่า เม่ือมีการตอ้งการซ้ือกาแฟจะไม่ไดใ้ห้
ความส าคญัในการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ในส่ือออนไลน์เป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากบางคร้ังอาจไม่จ าเป็นท่ีตอ้ง
ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการคน้หาขอ้มูลเสมอไป อาจจะสอบถามจากเพ่ือนหรือคนใกลชิ้ด และส่ิงอ านวยความ
สะดวกอาจไม่พร้อม  ส่วนเร่ืองการรับขอ้มูลท่ีไดรั้บจากส่ือสังคมออนไลน์มีความครบถว้นกว่าแหล่งอ่ืนไดใ้ห้
ความเห็นว่า ในบางคร้ังอาจจะไม่ครบถว้นสมบูรณ์ เพราะอาจจะมีการบิดเบือนขอ้มูลในส่ือออนไลน์เพ่ือเพ่ิมความ
น่าสนใจ ส่วนในเร่ืองของความน่าเช่ือถือของส่ือสังคมออนไลน์ มีความคิดเห็นส่วนใหญ่ว่ามีความน่าเช่ือถือใน
ระดบัหน่ึง เน่ืองจากผูแ้สดงความเห็นไดมี้การพิจารณาไตร่ตรองขอ้มูลมาแลว้ส่วนหน่ึงก่อนท่ีจะลงในส่ือสังคม
ออนไลน์ การใหค้วามส าคญัของการคน้หาเพ่ิมเติมของกาแฟจากค าแนะน าของเพ่ือนหรือคนใกลชิ้ด ส่วนใหญ่ได้
ให้ความเห็นว่า ให้ความส าคญัเพราะบางคร้ังอาจเป็นตวัช่วยหน่ึงในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟ และเร่ืองการให้
ความส าคญัของการคน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมของกาแฟจากข่าวสารและค าวิจารณ์ของบุคคลในส่ือสังคมออนไลน์ ไดมี้
การให้ความเห็นว่า ไม่ไดใ้ห้ความส าคญัทั้งหมด เน่ืองจากตอ้งผ่านการวิเคราะห์เบ้ืองตน้จากตนเองก่อน บางคร้ัง
ขอ้มูลท่ีไดรั้บไม่ไดเ้ป็นขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้น 

ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความเห็นในเร่ืองการแนะน าในส่ือสังคม
ออนไลน์จากค าบอกเล่าของเพ่ือนหรือคนใกลชิ้ด มีส่วนส าคญัในการตดัสินใจซ้ือ เน่ืองจากมีการวิเคราะห์ขอ้มูล
เบ้ืองตน้ก่อนแลว้ในบางส่วน หากผูเ้ขียนขอ้มูลหรือบทความในส่ือสังคมออนไลน์เป็นผูเ้ช่ียวชาญให้ความเห็นว่า
จะท ามีส่วนส าคญัในการตดัสินใจซ้ือมาก เน่ืองจากมีความน่าเช่ือถือสูง และดว้ยประสบการณ์หรือสายอาชีพของ
ผูเ้ช่ียวชาญ และหากขอ้มูลจากส่ือสังคมออนไลน์นั้นเป็นของลูกคา้ ให้ความเห็นว่า จะมีความน่าเช่ือถือบางส่วน 
เพราะแต่ละบุคคลมีความช่ืนชอบในกาแฟแตกต่างกนั 

ขั้นตอนภายหลงัการซ้ือ ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไดใ้หค้วามเห็นในเร่ืองการแสดงออกลกัษณะของ
เน้ือหาในเชิงบวกผ่านส่ือสังคมออนไลน์หลงัจากซ้ือกาแฟแลว้ว่า จะแสดงความเห็นของเน้ือหาในเชิงบวกเฉพาะ
คร้ังท่ีมีความประทบัใจมากๆ ส่วนท่ีประทบัใจในระดบัหน่ึงจะไม่ไดแ้สดงความเห็นลงในส่ือสังคมออนไลน์ ดา้น
การแสดงความเห็นของเน้ือหาเชิงลบหลงัจากซ้ือกาแฟแลว้ ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า จะแสดงความเห็นในส่ือ
สงัคมออนไลน์ในเชิงลบเฉพาะเร่ืองท่ีกาแฟไม่ไดคุ้ณภาพหรือรับไม่ไดเ้ลย หากอยูใ่นระดบัท่ีพอรับไดจ้ะไม่แสดง
ความเห็นในส่ือสงัคมออนไลน ์และในเร่ืองวิธีการบอกแบบปากต่อปากแสดงความคิดเห็นในเร่ืองกาแฟท่ีไดซ้ื้อไป
แลว้ใหเ้พ่ือนหรือคนใกลชิ้ดไดรั้บรู้ ส่วนใหญ่ไดใ้หค้วามเห็นว่า จะไม่แสดงความคิดเห็น นอกจากจะมีการถามจาก
เพ่ือนหรือคนใกลชิ้ดเท่านั้น 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 การ ศึกษ าการใช้ ส่ื อสั งคมออนไลน์ ท่ี มี ผล ต่อกระบวนตัด สิน ใจ ซ้ื อกาแฟ ใน พ้ืน ท่ี บ ริ เวณ 
โดยรอบมหาวิทยาลยัมหาสารคาม สามารถสรุปไดว้า่ พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลนข์องผูบ้ริโภคมีการใชง้าน
ในช่วงเวลาเยน็มากท่ีสุด ความถ่ีในการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ 5-6 วนัต่อสัปดาห์แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคใชส่ื้อ
สังคมออนไลน์เขา้มาในชีวิตประจ าวนัค่อนขา้งมากหรืออาจถือไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนั  ส่วนในดา้น
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กระบวนการในการตดัสินใจท่ีจะเลือกซ้ือกาแฟ ทั้งขั้นตอนการรับรู้ปัญหา ขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล ขั้นตอนการ
ตดัสินใจซ้ือ และขั้นตอนภายหลงัการซ้ือ แสดงใหเ้ห็นวา่ส่ือสงัคมออนไลนล์ว้นแลว้แต่มีส่วนเขา้มาเก่ียวขอ้งในทุก
ขั้นตอน เห็นไดจ้ากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มองว่าส่ือสังคมออนไลน์เปรียบเสมือนส่ือกลางหรือช่องทางท่ีบุคคลต่อ
บุคคลไดมี้โอกาสเผยแพร่ขอ้มูลให้ซ่ึงกนัและกนัทั้งในเร่ืองท่ีดี และไม่ดี เป็นผลท าให้การตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟ
นั้นง่ายข้ึน รวดเร็วข้ึน และตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึนอีกด้วย ดงันั้นผูป้ระกอบการในบริเวณ
โดยรอบพ้ืนท่ีมหาวิทยาลยัมหาสารคามจึงควรใหค้วามส าคญัในส่ือออนไลนม์ากข้ึน เพ่ือจะไดเ้ป็นตวัช่วยหน่ึงท่ีท า
ใหธุ้รกิจร้านกาแฟประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน 
 
 5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ จ านวน 30 คน 
และในการศึกษาคร้ังต่อไปนั้น ผูศึ้กษาจะท าการศึกษาเชิงปริมาณโดยวิธีการแจกแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด แก่
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกซ้ือกาแฟในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยัมหาสารคาม เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีท าใหง้านวิจยัน้ีมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  และจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้น าผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาปรับใชก้บั
การด าเนินธุรกิจใหแ้ก่ผูป้ระกอบการได ้เพ่ือท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้
ยิ่งข้ึน 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน
ขายบริษทั บูตคินิวซิตี ้จ ากดั(มหาชน) ในเขต กรุงเทพมหานคร 

The relationship between motivation and efficiency of sale employees Boutique 
New City Public Company Limited in Bangkok. 

 

วรลกัษณ์ ชัยศิริ1 และ ณฐัพันธ์ บัววราภรณ์2 
Woralak Chaisiri  and Nattapan Buavaraporn 

บทคัดย่อ 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานขายบริษทั บูติคนิวซิต้ี จ ากดั
(มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีวตัถุประสงค์1)เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการท างาน ของพนกังานขาย บริษทั บู
ติคนิวซิต้ี จ ากัด(มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร  2)เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์แรงจูงใจในการท างานและ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขาย บริษทั บูติคนิวซิต้ี จ ากดั(มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ประชากรท่ีศึกษาคือ พนกังานขาย บริษทั บูติคนิวซิต้ี จ ากดั(มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นจ านวน 188คน
และไดรั้บแบบสอบถามกลบัจ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 73 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ีค่า
ร้อยละค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและหาค่าประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียรสัน ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรอิสระคือ
แรงจูงใจในการท างานของพนกังานขาย บริษทั บูติคนิวซิต้ี จ ากดั(มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม อยู่ใน
ระดบัดี ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน ไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจโดยรวมอยูใ่นระดบัดี  ปัจจยัค ้าจุนโดยรวมอยู่
ในระดบัดี และแรงจูงใจในการท างานและประสิทธิภาพในการท างานมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงและเป็นใน
ทิศทางเดียวกนั สามารถแยกปัจจยัไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจ มีความสมัพนัธ์ในระดบัสูง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและ
ปัจจยัค ้าจุนมีความสมัพนัธ์ในระดบัสูง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
ค าส าคัญ : ความสัมพันธ์, แรงจูงใจในการท างาน, ประสิทธิภาพในการท างาน 
 

Abstract 
The relationship between motivation and performance of the company sales staff. Boutique New City Public 
Company Limited in Bangkok. Objective is 1) To study motivation for work Sales staff of New City Boutique 
Public Company Limited in Bangkok. 2) To study the relationship between motivation and performance of New 
City Boutique Public Company Limited in Bangkok. Which, The population in this study was 188 sales staffs of 
Boutique New City Public Company Limited in Bangkok and 137 peoples returned 73% and the research 
instrument was questionnaire. Data were analyzed using statistical program. Statistics used in data analysis are 
Frequency, Percentage, Average, Standard Deviation and Pearson’s Correlation. Research result are motivation of 
sales staff New City Boutique Public Company Limited in Bangkok overall good. Consists of incentives and sustain 
factors viz. Overall motivation factors were at a good level. The overall support is good. Work motivation and 
performance are highly correlated and in the same direction. Can split, Motivation factors have high correlation. 
And in the same direction. And the sustain factor is highly correlated. And in the same direction. 
                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย หลกัสูตร CEO MBA กลุ่มวิชาการจดัการ ณ กรุงเทพมหานคร E-Mail: yokziiii@gmail.com 
2 ดร.ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์ อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ณ กรุงเทพมหานคร 
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1.บทน า  
     บริษทั บูติคนิวซิต้ี จ ากดั(มหาชน)  ไดด้ าเนินธุรกิจประเภทจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีส าเร็จรูปแห่งแรกของประเทศ
ไทยเป็นธุรกิจคา้ปลีกในประเทศ คา้ส่งกบัต่างประเทศ โดยผลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกายสตรีภายใตลิ้ขสิทธ์ิ
ในประเทศไดแ้ก่แบรนด ์C&D ,GSP, Lofficiel,  Jousse และภายใตลิ้ขสิทธ์ิต่างประเทศไดแ้ก่แบรนด ์GuyLaroche 
ยงัไดน้ าเขา้และจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกายบุรุษและสตรีจากต่างประเทศไดแ้ก่แบรนดA์doflo Dominguez,Florentino , 
Springfield , Women' secret  นอกจากน้ียงัมีการผลิตเคร่ืองแบบองค์กรของพนักงาน เช่น แบบฟอร์มพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทยเป็นตน้ บริษทัให้ความส าคญัและมุ่งเน้นถึงการเลือกสรรสินคา้ท่ีมีคุณภาพท่ีดีและเน้นการ
ให้บริการท่ีเป็นเลิศ การดูแลลูกคา้ดว้ยความเอาใจใส่ และใส่ใจรายละเอียดต่างๆของลูกคา้เป็นส าคญั เน้นให้
พนกังานขายสินคา้มีปฎิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้ เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจและสร้างความประทบัใจเม่ือไดเ้ขา้มา
ใชบ้ริการกบัทางเรา 
     ซ่ึงการท าธุรกิจตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจเพ่ือใหเ้ห็นทิศทางในการด าเนินงานและใหบ้รรลุ
เป้าหมายได ้ซ่ึงการท ายอดขาย/รายได ้ท่ีเป็นปัจจยัในการขบัเคล่ือนธุรกิจใหเ้ติบโตได ้ดงันั้นยอดขายจึงเป็นส่วน
ส าคญัท่ีผูบ้ริหารใหค้วามสนใจและใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจในทางดา้นการผลิต
และจดัจ าหน่ายสินคา้ดงันั้นพนกังานขายจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งเพราะเม่ือผลิตสินคา้ออกมาแลว้พนกังานขาย
จะเป็นส่วนส าคญัในการท่ีจะขบัเคล่ือนในการขายแต่จากการส ารวจการรายงานผลยอดขายในระยะสั้นผลยอดขาย
ท่ีไดย้งัไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวซ่ึ้งอาจมีความเก่ียวเน่ืองจากตวัของบุคคลในดา้นของแรงจูงใจของ
พนกังานขายท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานท่ีจะสามารถท ายอดขายใหถึ้งเป้าหมายไดส้ าเร็จ 
     โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการท างาน ของพนกังานขาย บริษทั บูติคนิวซิต้ี จ ากดั
(มหาชน)   เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการท างานและประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานขาย 
บริษทั บูติคนิวซิต้ีจ ากดั(มหาชน) 
 

2.  ทบทวนวรรณกรรม 
     แรงจูงใจ คือ ส่ิงท่ีช่วยเป็นตวักระตุน้ผลกัดนัใหค้นมีพฤติกรรมและยงัมีการก าหนดทิศทางและเป้าหมาย ของ
การกระท า/พฤติกรรมนั้นดว้ยโดยWalters. (1978 :218) ไดใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจ หมายถึง "บางส่ิงบางอย่างท่ี
อยู่ภายในตวัของบุคคลท่ีมีผลท าให้บุคคลตอ้งเกิดการเคล่ือนไหว หรือมีกระท า หรือมีพฤติกรรม ในลกัษณะท่ีมี
เป้าหมายนั้นๆเกิดข้ึน กล่าวอีกกคื็อ แรงจูงใจนั้นเป็นเหตุผลของการกระท าต่างๆนัน่เองและศิริวรรณ  เสรีรัตน ์และ
คณะ(2541) อธิบายว่า แรงจูงใจ หมายถึง การท่ีบุคคลๆหน่ึงไดรั้บการกระตุน้ใหแ้สดงพฤติกรรมต่างๆออกมา ใน
การท ากิจกรรมต่างๆอยา่งมีคุณค่า และมีทิศทางท่ีชดัเจน ซ่ึงแสดงออกถึงความเตม็ใจ ตั้งใจ ความพยายาม หรือพลงั
ในตวัเอง รวมทั้งการเพ่ิมพูนความสามารถท่ีจะทุ่มเทในการท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามความตอ้งการและ
สร้างความพึงพอใจ 
     Herzberg and other (1959)  ทฤษฎีสองปัจจยั (Two-factors Theory) หรือทฤษฎีการจูงใจของเฮิร์กเบิร์กไดศึ้กษา
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการท างานของบุคลากรในองคก์รโดยศึกษาถึงทศันคติของบุคคลท่ีส่งผลต่อการท างาน และ
เพ่ือหาทางท่ีจะลดความไม่พึงพอใจในการท างานซ่ึงเขาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่องานแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ 
คือ 
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1. ปัจจยัจูงใจเป็นปัจจยัท่ีเป็นส่วนช่วยกระตุน้ใหค้นท างาน โดยเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ท่ีดีท่ีจะเกิดข้ึนกบัพนักงาน 
อนัจะท าให้พนักงานมีความพึงพอใจเก่ียวกบังานท่ีจะท า1.1) ความส าเร็จในการท างาน หมายถึง การท่ีบุคคล
สามารถท างานไดเ้สร็จส้ินประสบผลส าเร็จเป็นอยา่งดี และสามารถแกปั้ญหาต่างๆท่ีเก่ียวกบังานได ้1.2) การไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบัถือจากบุคคลในหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนๆท่ีมาขอค าปรึกษา
เช่น การยกยอ่งชมเชย การแสดงความยินดีเป็นตน้ 1.3) ลกัษณะของงาน หมายถึง งานนั้นมีความน่าสนใจ ตอ้งอาศยั
ถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทา้ทายใหมี้การลงมือท า 1.4) ความรับผิดชอบ หมายถึง การไดรั้บมอบหมายใหบุ้คคล
นั้นดูแลงานใหม่ๆ และมีอ านาจอย่างเต็มท่ี 1.5) ความกา้วหนา้ หมายถึง การไดรั้บเล่ือนต าแหน่ง โดยมีโอกาสได้
ศึกษาต่อเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม  
2.ปัจจยัอนามยั/ปัจจยัค ้าจุนเป็นปัจจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ต่างๆท่ีจะส่งผลต่อการสร้างความไม่พึงพอใจ
ในการท างานใหก้บัพนกังาน 2.1) เงินเดือน หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากการปฏิบติังานในรูปแบบของเงินรวมถึงการ
เล่ือนขั้น ท่ีเป็นท่ีพึงพอใจของบุคคล 2.2) โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต หมายถึง ความน่าจะเป็นท่ี
ไดรั้บความกา้วหนา้อาชีพ 2.3) ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน หมายถึง ความมี
สัมพนัธ์อนัดีต่อกนัและกนั สามารถท างานร่วมกนัได ้ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็นอย่างดี 2.4) สถานะของอาชีพ 
หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับและนับถือของสังคม มีเกียรติศกัด์ิศรีของอาชีพ 2.5) นโยบายและการบริหาร 
หมายถึง การจดัการในงานและการบริหารงานขององคก์รมีการติดต่อส่ือสารกนัภายในองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ2.6)
สภาพการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงานเช่น ลกัษณะส่ิงแวดลอ้มต่างๆ  2.7) ชีวิตส่วนตวั  หมายถึง 
สภาพความเป็นอยู่ส่วนตวัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบังาน 2.8) ความมัน่คงในงานหมายถึงความรู้สึกของบุคคลนั้นๆท่ีมี
ต่องานในดา้นความมัน่คงในเร่ืองของการท างาน2.9)การปกครองบงัคบับญัชาหมายถึงความสามารถ/ความยุติธรรม
ของผูบ้งัคบับญัชาท่ีปฏิบติัในระบบการด าเนินงานและการบริหารงานขององคก์ร 
     และโดยทั่วไปแลว้ค าว่า “ประสิทธิภาพ” ในการปฏิบัติงานนั้นมกัจะแยกไม่ออกกับ ประสิทธิผล ในการ
ปฏิบติังานเพราะในการปฏิบติังานนั้นจะมีประสิทธิภาพไม่ไดถ้า้หากว่าการปฏิบติังานนั้นไม่มีประสิทธิผลดว้ยซ่ึง
การปฏิบติังานนั้นก็จะไม่บรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวแ้ต่ในขณะเดียวกนั การปฏิบติังานท่ี มี
ประสิทธิผลก็ไม่จ าเป็นว่าในการปฏิบติังานนั้นจะตอ้งมีประสิทธิภาพเสมอไปโดยไรอนั และ สมทิธ์ิ (Ryan & 
Smith. 1954: 276) ไดก้ล่าวถึงประสิทธิภาพของบุคคล ว่า เป็นความสัมพนัธ์ในแง่บวกกบัส่ิงท่ีทุ่มเทให้กบังานซ่ึง
มองจากแง่มุมของการท างานของแต่ละบุคคลโดยพิจารณากบัส่ิงท่ีใหก้บังานเช่นความหมาย ก าลงังาน กบัผลลพัธ์ท่ี
ไดรั้บจากงานนั้นติน ปรัชญาพฤทธ์ิ และไกรยุทธ ธีรตยาคี นั้น(2534:12-14) พบว่าความหมายของ”ประสิทธิภาพ
ในการท างาน”นั้นอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ดงัน้ี1)ประสิทธิภาพจากแง่มุมของตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายหมายถึง
การใชต้น้ทุนท่ีนอ้ยกว่าผลลพัธ์หรือใชต้น้ทุนนั้นอย่างมีความคุม้ค่า2)ประสิทธิภาพจากแง่มุมของกระบวนการ
บริหารหมายถึงการท างานดว้ยวิธีการ/เทคนิคท่ีดีกว่าเดิม ท่ีถูกตอ้งตามระบบและขั้นตอนต่าง ๆ 3) ประสิทธิภาพ
จากแง่มุมของผลลพัธ์ หมายถึงการท างานท่ีมีผลก าไร การท างานใหท้นัเวลาหรือการท างานอยา่งมีคุณภาพหรือการ
สร้างความพอใจใหเ้กิดข้ึนในบรรดาขา้ราชการดว้ยกนั 
     ในการศึกษาในคร้ังน้ีไดมี้การรวบรวมการงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์แรงจูงใจในการท างานและ
ประสิทธิภาพในการท างานตามแนวคิดและทฤษฎีดงัต่อไปน้ีดาริน  ปฏิเมธีภรณ์ , 2556  ไดท้ าการศึกษาเร่ือง 
แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของ พนกังาน บริษทั ขนส่งทางอากาศ
ของเอกชนแห่งหน่ึง พบว่าปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานในภาพรวมอยู่ในระดบัดี ปัจจยัค ้าจุน ในการ
ปฏิบติังานของพนกังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในภาพรวมอยู่
ในระดบัดี ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้ าจุนมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฎิบติังานในระดบัมากและไปใน
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ทิศทางเดียวกนัและระชยั วิจิตรบรรจงดี,2548 ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนกังานขาย บริษทัเอม็ซี อินดสัเทรียลเคมิคลั จ ากดั พบว่า ปัจจยัจูงใจ แรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัค ้าจุน แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
และประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 

3.  วธิีการศึกษา 
     การวิจยัในเร่ืองการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจและประสิทธิภาพการท างานของพนกังานขาย บริษทั บู
ติคนิวซิต้ี จ ากดั(มหาชน) โดยประชากรท่ีผูวิ้จยัใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานขาย บริษทั บูติคนิวซิต้ี จ ากดั
(มหาชน)  จ านวนพนกังานขายในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 188 คนและไดรั้บแบบสอบถามกลบัจ านวน 137 
คน คิดเป็นร้อยละ 73 โดยวิจยัจะด าเนินการโดยการใชแ้บบสอบถามเชิงส ารวจ(Survey Research)โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนท่ี1 สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลส่วนท่ี2 สอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างานส่วน
ท่ี3 สอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานและท าการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดท้ าการทดสอบค่าความเช่ือมัน่
(Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Coefficient Of Alpha)ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ก าหนดค่า 
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าท่ีระดบั0.700 ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่และไดคุ้ณภาพจากนั้นไดน้ าขอ้มูลทั้งหมด
มาเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป และค านวณหาค่าทางสถิติ สถิติท่ีใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี(Frequency) ,ค่าร้อยละ (Percentage) ,ค่าเฉล่ีย (Mean) ,ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน 
(Standard Deviation)และค่าประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียรสนั 
กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.  ผลการศึกษา 

ปัจจยัส่วนบุคคล  
-เพศ   -ค่าคอมมิชชัน่    
- อาย ุ   -ต าแหน่งในการปฎิบติังาน 
- ระดบัการศึกษา  -ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
- เงินเดือน 
 
ปัจจยัจูงใจ  
-ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) 
-การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition)  
-ลกัษณะของงาน (Work itself) 
- ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
-ความกา้วหนา้ (Advancement)  
ปัจจยัค  ้าจุน 
-เงินเดือน (Salary) 
- ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน 
(Interpersonal Relation, Subordinate, Peers) 
- นโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration) 
-ความมัน่คงในงาน (Job Security 
- การปกครองบงัคบับญัชา (Supervision) 

อา้งอิง : Herzberg and other (1959) 

 
ประสิทธิภาพในการท างาน 
1.ประสิทธิภาพจากแง่มุมของตน้ทุน/ค่าใชจ่้าย
(Input cost of allocative efficiency)  
2.ประสิทธิภาพจากแง่มุมของกระบวนการ
บริหาร (Process efficiency)  
3.ประสิทธิภาพจากแง่มุมของผลลพัธ์(Output 
efficiency) 
อา้งอิง : ติน ปรัชญาพฤทธ์ิ และไกรยทุธ ธีร
ตยาคี นั้น(2534:12-14) 
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1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานขาย บริษทั บูติคนิวซิต้ี จ ากดั(มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา เงินเดือน  ค่าคอมมิชชัน่ ต าแหน่งในการปฎิบติังาน และระยะเวลาในการปฏิบติั พบว่า พนกังาน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ90.49 อายุ 20-30ปี คิดเป็นร้อยละ 55.4 มีระดบัการศึกษา มธัยมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 39.42 ไดรั้บเงินเดือน10,000-15,000บาท คิดเป็นร้อยละ 64.23 ไดรั้บค่าคอมมิชชัน่ ต ่ากวา่5,000บาท คิดเป็น
ร้อยละ 73.72 อยู่ในต าแหน่ง SSP คิดเป็นร้อยละ 31.39 มีระยะเวลาในการท างาน1ปี-5ปี คิดเป็นร้อยละ 45.26ตาม
ดงัตารางต่อไปน้ี 
2.แรงจูงใจในการท างานของพนกังานขาย บริษทั บูติคนิวซิต้ี จ ากดั(มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 
ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุน โดยปัจจยัจูงใจ ผลการวิจยั พบวา่ แรงจูงใจในการท างานของพนกังานขาย บริษทั บูติค
นิวซิต้ี จ ากดั(มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดบัดี(x̄ =3.54, S.D =0.833) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า แรงจูงใจ
ในการท างานด้านลกัษณะงานโดยรวมมีระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับดี(x̄ =3.63, S.D =0.808) รองลงมาคือดา้น
ความส าเร็จในการท างานโดยรวมมีระดบัแรงจูงใจอยู่ในระดบัดี(x̄ =3.60, S.D =0.809) ดา้นการไดรั้บการยอมรับ
นบัถือโดยรวมมีระดบัแรงจูงใจ อยู่ในระดบัดี(x̄ =3.55, S.D =0.757) ดา้นความรับผิดชอบโดยรวมมีระดบัแรงจูงใจ
อยู่ในระดับดี(x̄ =3.54, S.D =0.878) และด้านความก้าวหน้าโดยรวมมีระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง
(x̄=3.40,S.D=0.915)ตามล าดบั 
ปัจจยัค ้ าจุน ผลการวิเคราะห์ พบว่า แรงจูงใจในการท างานของพนักงานขาย บริษทั บูติคนิวซิต้ี จ ากดั(มหาชน) 
โดยรวม อยู่ในระดบัดี(x̄ =3.47, S.D =0.932) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า แรงจูงใจในการท างานด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงานโดยรวมมีระดบัแรงจูงใจอยู่ในระดบัดี(x ̄ 
=3.65, S.D =0.945) รองลงมาคือความมัน่คงในงานโดยรวมมีระดบัแรงจูงใจอยู่ในระดบัดี(x̄ =3.57, S.D =0.898) 
ดา้นการปกครองบงัคบับญัชาโดยรวมมีระดบัแรงจูงใจ อยู่ในระดบัดี(x̄ =3.54, S.D =0.928) ดา้นนโยบายและการ
บริหารโดยรวมมีระดบัแรงจูงใจอยู่ในระดบัดี(x̄ =3.50, S.D =0.895) และดา้นเงินเดือนและค่าคอมมิชชัน่โดยรวมมี
ระดบัแรงจูงใจอยูใ่นระดบัปานกลาง(x̄=3.11,S.D=0.996)ตามล าดบั 
3.การวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ดงัน้ี 
1.ปัจจยัจูงใจโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายบริษทั บูติคนิวซิต้ี จ ากดั
(มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าSig.เท่ากบั0.000ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ0.01 แสดงว่าปัจจยั
จูงใจโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01 (r=0.704) มีระดบั
ความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง และไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นไดแ้ก่ดา้นการไดรั้บการยอมรับ
นบัถือมีระดบัความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง(r=0.695) ดา้นความส าเร็จในการท างาน มีระดบัความสัมพนัธ์กนัใน
ระดบัสูง(r=0.665) ดา้นความรับผิดชอบมีระดบัความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง(r=0.662) ดา้นลกัษณะของงานมีระดบั
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง(r=0.635) และดา้นความกา้วหนา้มีระดบัความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง(r=0.464) 
2.ปัจจัยค ้ าจุนกับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขาย บริษัท บูติคนิวซิต้ี จ ากัด(มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีค่าSig.เท่ากบั0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ0.01 แสดงวา่ ปัจจยัค ้าจุนโดยรวมมี
ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
0.01(r=0.672)มีระดบัความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง และไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นไดแ้ก่ดา้น
ความมัน่คงในงานมีระดบัความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง(r=0.716) ดา้นนโยบายและการบริหารมีระดบัความสมัพนัธ์
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กันในระดับสูง(r=0.675) ด้านการปกครองบังคับบัญชามีระดับความสัมพันธ์กันในระดับสูง(r=0.627)ด้าน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานมีระดบัความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง
(r=0.575)และดา้นเงินเดือนและค่าคอมมิชชัน่มีระดบัความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่า(r=0.350) ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่1 แสดงความสัมพนัธ์แรงจูงใจในการท างานและประสิทธิภาพในการท างาน 
 

แรงจูงใจ r Sig. ระดบัความสัมพนัธ์ ทิศทาง ล าดบั 

ปัจจยัจูงใจ          
ดา้นความส าเร็จในการท างาน 0.665** 0.000 ระดบัสูง เดียวกนั 2 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 0.695** 0.000 ระดบัสูง เดียวกนั 1 
ดา้นลกัษณะของงาน 0.635** 0.000 ระดบัสูง เดียวกนั 4 
ดา้นความรับผิดชอบ 0.662** 0.000 ระดบัสูง เดียวกนั 3 
ดา้นความกา้วหนา้ 0.464** 0.000 ระดบัปานกลาง เดียวกนั 5 
ปัจจยัจูงใจโดยรวม 0.704** 0.000 ระดบัสูง เดียวกนั  
ปัจจยัค  ้าจุน          
ดา้นเงินเดือนและค่าคอมมิชชัน่ 0.350** 0.000 ระดบัต ่า เดียวกนั 5 
ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ต้บงัคบับญัชา 
และเพ่ือนร่วมงาน 

0.575** 0.000 ระดบัปานกลาง เดียวกนั 
4 

ดา้นนโยบายและการบริหาร 0.675** 0.000 ระดบัสูง เดียวกนั 2 
ดา้นความมัน่คงในงาน 0.716** 0.000 ระดบัสูง เดียวกนั 1 
ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 0.627** 0.000 ระดบัสูง เดียวกนั 3 
ปัจจยัค  ้าจุนโดยรวม 0.672** 0.000 ระดบัสูง เดียวกนั  

**มีระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั0.01 

 

5.อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
1. ปัจจยัจูงใจ ในภาพรวมพบว่า มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัสูงและเป็นไป
ในทิศทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ0.01 ซ่ึงผลการวิจัยคร้ังน้ีไม่สอดคล้องกับการศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของ พนกังาน บริษทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่ง
หน่ึง” ของ ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556)   พบวา่ ปัจจยัจูงใจมีสมัพนัธ์ในระดบัสูงมาก เม่ือพิจารณารายดา้นดงัน้ี    
-ดา้นความส าเร็จในการท างาน อาจกล่าวไดว้่า ถา้ใหพ้นกังานไดป้ฏิบติังานโดยไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตวั
พนักงานเองอย่างเป็นประจ า ก็อาจจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมข้ึนไปด้วยซ่ึงผลการวิจัยคร้ังน้ี
สอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของครูพ่ีเล้ียงศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดั จงัหวดัอุบลราชธานี” ของ เนตรดาว มชัฌิมา (2549) พบว่า ปัจจยัจูงใจดา้นความส าเร็จ
ในงานมีสมัพนัธ์ในระดบัสูง 
-ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถืออาจกล่าวไดว้่าการท่ีไดรั้บการยอมรับจากคนในองค์กรในดา้นของการท างานท่ี
สามารถเป็นแบบอย่างในการท างานไดอ้าจส่งผลท าให้พนักงานเกินแรงผลกัดนัท่ีดีในการท างานออกมาให้ได้
ประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
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ปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของครูพ่ีเล้ียงศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดั จงัหวดั อุบลราชธานี 
ของ เนตรดาว มชัฌิมา(2549) พบวา่ ปัจจยัจูงใจดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ มีสมัพนัธ์ในระดบัสูง 
 -ดา้นลกัษณะของงาน หากพนกังานไดท้ างานท่ีมีความสนใจและมีความถนดั มีความสนใจในงานท่ีท า จะช่วยท า
ให้พนกังานเกิดความพึงพอใจในการท างานท่ีมากข้ึนซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานท่ีสูงข้ึนซ่ึง
ผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนักงานขาย บริษทัเอ็มซี อินดสัเทรียลเคมิคลั จ ากดั” ของวีระชัย วิจิตรบรรจงดี(2548) พบว่า ปัจจยัจูงใจดา้น
ลกัษณะของงานมีความสมัพนัธ์ในระดบัสูง  
-ดา้นความรับผิดชอบ หากพนกังานไดรั้บงานท่ีตอ้งรับผิดชอบตามหนา้ท่ีในปริมาณตามความเหมาะสม และไดรั้บ
ความไวว้างใจท่ีสามารถมีอ านาจในการตดัสินใจในการท างานไดอ้ย่างเต็มท่ีก็จะส่งผลท าใหป้ระสิทธิภาพในการ
ท างานสูงข้ึน ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนกังานขาย บริษทัเอ็มซี อินดัสเทรียลเคมิคลั จ ากดั” ของวีระชยั วิจิตรบรรจงดี (2548)   พบว่า 
ปัจจยัจูงใจดา้นความรับผิดชอบมีความสมัพนัธ์ในระดบัสูง 
-ดา้นความกา้วหนา้ หากไดรั้บโอกาสในการปรับเปล่ียน ขยบัต าแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีให้สูงข้ึน ก็อาจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคลอ้งกับการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ “ของ กญัณัฏฐ์ สุนนัตา 
(2557) พบวา่ปัจจยัจูงใจดา้นความกา้วหนา้มีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
2. ปัจจัยค ้ าจุน ในภาพรวมพบว่า มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานพบว่า มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวท่ีระดบันยัส าคญั0.01ซ่ึงผลการวิจยั
คร้ังน้ีไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างาน
ของ พนกังาน บริษทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหน่ึง” ของ ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556)   พบว่า ปัจจยัค ้าจุนมี
สมัพนัธ์ในระดบัสูงมาก 
-ดา้นเงินเดือนและค่าคอมมิชชัน่ จากการวิเคราะห์ในดา้นเงินเดือนและค่าคอมมิชชัน่ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัหลกัในการท่ี
จะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมข้ึนซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของครูพ่ีเล้ียงศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดั จงัหวดัอุบลราชธานี” ของ เนตรดาว 
มชัฌิมา (2549) พบวา่ ปัจจยัค ้าจุนดา้นเงินเดือนและค่าคอมมิชชัน่มีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
 -ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน ในการท างานนั้นตอ้งมีการท างานร่วมกนั
หลายฝ่ายหลายต าแหน่งมีการติดต่อส่ือสารใหง้านบรรลุไปดว้ยดีหากมีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคคลก็จะส่งผลท า
ให้ในการท างานเป็นไปไดอ้ย่างราบร่ืนและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานท่ีเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของครูพ่ีเล้ียง
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั จังหวดัอุบลราชธานี” ของ เนตรดาว มชัฌิชา (2549) พบว่าปัจจัยค ้ าจุนด้าน
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน มีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
-ดา้นนโยบายและการบริหาร ในการท่ีมีดา้นนโยบายและการบริหารในองคก์รท่ีมีความชดัเจน เป็นระบบท่ีเหมาะ
กบัสถานการณ์ในปัจจุบนั ส่งผลท าใหพ้นกังานสามารถเรียนรู้ ปรับใชใ้นการท างานไดม้ากข้ึนส่งผลท าใหปั้จจยัค ้า
จุนในดา้นนโยบายและการบริหารเพ่ิมข้ึน ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
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กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานขาย บริษทัเอ็มซี อินดสัเทรียลเคมิคลั จ ากดั” ของวีระชยั วิจิตร
บรรจงดี (2548) พบวา่ ปัจจยัค ้าจุนดา้นนโยบายและการบริหารงาน มีความสมัพนัธ์ในระดบัสูง  
-ดา้นความมัน่คงในงานหากพนกังานมีความเช่ือมัน่ในองคก์รและมีความรู้สึกมัน่คงในหนา้ท่ีการท างานท่ีพนกังาน
ท านั้นก็จะท าให้พนักงานมีความมุ่งมัน่ทุ่มเทท่ีจะท างานให้องค์กรมากข้ึนซ่ึงผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคลอ้งกับ
การศึกษาเร่ือง เร่ือง “ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั วิริยะซพัพลาย จ ากดั” ของฤทยัทิพย ์โพธิ
อ่อน (2550) พบวา่ ปัจจยัค ้าจุนดา้นความมัน่คงในงานมีความสมัพนัธ์ระดบัสูง  
-ดา้นการปกครองบงัคบับญัชาการท่ีพนกังานมีผูบ้งัคบับัญชาท่ีมีความเป็นธรรมดูแลใส่ใจสามารถช่วยเหลือและ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดีก็จะท าใหพ้นกังานมีทศันคติท่ีดีต่อผูบ้งัคบับญัชาและส่งผลต่อการท างานท่ีดีเพ่ิม
มากข้ึน ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของครูพ่ีเล้ียงศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑใ์นวดั จงัหวดัอุบลราชธานี” ของ เนตรดาว มชัฌิมา (2549) พบวา่ 
ปัจจยัค ้าจุนดา้นการปกครองบงัคบับญัชา มีความสมัพนัธ์ในระดบัสูง  
ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังนี ้
     จากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถน าไปปรับใช้กับองค์กรและเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานขององคก์รเพ่ือสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดข้ึนกบับุคลากรท่ีจะส่งผลต่อมีประสิทธิภาพในการท างานผูว้ิจยัจึง
ไดมี้ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. ปัจจยัจูงใจ -ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพเป็นอนัดบั1จึงควรพิจารณาในการ
ให้ความส าคญักบัพนกังานในการให้สิทธ์ิในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของพนกังานเพ่ือให้
พนักงานรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น-ด้านความส าเร็จในการท างานมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพเป็นอนัดบั2โดยการใหพ้นกังานนั้นไดท้ างานโดยไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตวัพนกังานในการ
ท างานและใหสิ้ทธ์ิอ านาจการตดัสินใจ แกปั้ญหาในการท างานดว้ยตนเองไดอ้ย่างเต็มท่ี มีการวดัผลในการท างาน
ของพนกังาน 
 2. ปัจจยัค ้ าจุน -ดา้นความมัน่คงในงานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพเป็นอนัดบั1 ผูบ้ริหารควรพิจารณา สร้าง
ความมัน่ใจและความเช่ือถือแก่พนกังานว่าในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีท าอยู่มีความมัน่คงมีความส าคญัต่อองค์กร
ในการจะประสบความส าเร็จไดต้อ้งเกิดจากการไดรั้บการร่วมมือจากพนกังานทุกคน -ดา้นนโยบายและการบริหาร
มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพเป็นอนัดบั2  ผูบ้ริหารควรพิจารณา นโยบายต่างๆท่ีน ามาใช้ต่อองค์กรควรให้
พนกังานสามารถปฏิบติัตามไดง่้าย ง่ายต่อการเขา้ใจ ง่ายต่อการน าไปปฏิบติัของพนกังาน ไม่เป็นอุปสรรคในการ
ท างานของพนกังาน  
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ปัจจยัที่มีผลต่อรายได้ดอกเบีย้สุทธิต่อสินทรัพย์เฉลีย่ของธนาคารพาณชิย์ในประเทศไทย 
Factors affecting Net Interest Margin (NIM) of the commercial banks in Thailand 

วรวฒัน์ เอีย่มโกศลเลิศ1 และ ประสิทธ์ิ มะหะหมัด2 
                                                                                Worawat Iamkosonlert and Prasit Mahamad  

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัภายในของธนาคารพาณิชยไ์ทยท่ีมี

ความสมัพนัธ์ต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย (Net Interest Margin : NIM) ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
ไทย ซ่ึงปัจจยัท่ีน ามาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product 
: GDP) , อตัราเงินเฟ้อ(Inflation rate) ,  อตัราดอกเบ้ียนโยบายการเงิน (Policy Rate) , ดชันีการลงทุนภาคเอกชน
(Private Investment Index หรือ PII) , ขนาดสินทรัพยธ์นาคารพาณิชย ์ , (Asset Size) , ปริมาณเงินฝาก , (Deposits) , 
ปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือ (Loans) และอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง(Capital Adequacy Ratio – CAR) 
โดยเกบ็ขอ้มูลทางสถิติซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลรายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่ไตรมาส 1 พ.ศ. 2549 ถึง ไตรมาส 4 ปี 
พ.ศ. 2558 เป็นเวลา 10 ปี หรือ 40 ไตรมาส วิเคราะห์โดยการใชส้มการถดถอยเชิงซอ้นดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด  

 จากการศึกษาพบว่า ตวัแปรผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) มีความสัมพนัธ์กบัรายไดด้อกเบ้ีย
สุทธิต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย (Net Interest Margin : NIM) ของกลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดใหญ่และกลุ่มธนาคาร
พาณิชยข์นาดเล็ก ตวัแปรอตัราดอกเบ้ียนโยบายการเงิน (RP) และปริมาณเงินฝาก (DEPT) มีความสัมพนัธ์กับ
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย (Net Interest Margin : NIM) ของกลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดกลาง และ
ตวัแปรปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือ (CRT) มีความสมัพนัธ์กบัรายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย  (Net Interest Margin  
: NIM) ของกลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดกลางและกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดเลก็ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
ค ำส ำคัญ : รำยได้ดอกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย , ควำมสัมพันธ์ , ปัจจยัทำงเศรษฐกจิ , ปัจจัยภำยในธนำคำร 

Abstract 

The objectives of the study of the economic factors and internal factors of Thai commercial banks which have a 
relationship to net interest margin (NIM) of commercial banks in Thailand. The factors considered in this study are 
Gross Domestic Product (GDP), Inflation Rate, Policy Rate, Private Investment Index (PII), Asset Size, Deposits, 
Loans, and Capital Adequacy Ratio (CAR). The statistical data was collected quarterly from the first quarter of 
2006 to the fourth quarter of 2015 for 10 years or 40 quarters and analyzed  used the Least Squares Regression 
method. 
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The study finds that Gross Domestic Product (GDP) is correlated with the Net Interest Margin (NIM) of large Thai 
commercial banks and small Thai commercial banks. The Policy Rate and Deposits are correlated with the Net 
Interest Margin (NIM) of medium Thai commercial banks and the Loans is correlated with the Net Interest Margin 
(NIM) of the medium and small Thai commercial banks, a significant level at 5%. 
 
KEYWORD: Net Interest Margin (NIM), Relation, Economic factors, Internal Factors 
 

 

1. บทน า 
     ธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการเช่ือมโยง
ระหว่างผูมี้เงินออมและผูต้อ้งการกูย้ืมเงิน ในรูปแบบการใหสิ้นเช่ือและการรับฝากเงินแก่ภาคเศรษฐกิจต่างๆ เช่น 
ภาคครัวเรือน ภาคเอกชน รัฐบาล ดังนั้นธนาคารพาณิชย์จึงเป็นสถาบันการเงินท่ีมีบทบาทต่อการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจในการบริโภคและการลงทุนของประเทศท่ีส าคญั 

การด าเนินงานของธนาคารพาณิชยมี์ทั้งกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ กลุ่มธนาคารขนาดกลางและกลุ่มธนาคาร
ขนาดเล็กซ่ึงมีหนา้ท่ีส าคญัคือการเพ่ิมผลก าไรให้เป็นไปตามเป้าหมาย การพฒันาธุรกิจการให้บริการและการให้
ความส าคญักบัการรักษาความผูกพนัของพนกังานควบคู่ไปกบัการสร้างความผูกพนัของลูกคา้ของธนาคาร  อีกทั้ง
แนวทางการเสนอขายผลิตภณัฑย์งัปรับเปล่ียนวิธีการขายดว้ยผลิตภณัฑ ์เป็นแนวทางการขายท่ี เนน้ตวัลูกคา้เป็น
ศูนยก์ลาง (Customer Centric) คือ การรู้จกัและเขา้ใจความรู้สึกของลูกคา้มากกว่าการเนน้ท่ีจะเสนอขายแต่สินคา้
และบริการเพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียสุทธิ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในดา้นการบริหารจดัการ เพ่ิม
ศกัยภาพในการขยายฐานลูกคา้อย่างต่อเน่ืองและมุ่งเน้นการรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ปัจจุบนั ดว้ยการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างจากคู่แข่ง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรักษาระดบัผลก าไรของธนาคารให้
เพ่ิมข้ึนตามเป้าหมาย ซ่ึงเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจและพฒันาประเทศได ้
     จากประเดน็ดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ การด าเนินงานของธนาคารพาณิชยมี์วตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างการเจริญเติบโตใน
ธุรกิจ รักษาระดบัผลก าไรของธนาคารใหเ้พ่ิมข้ึนตามเป้าหมาย โดยผลการด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยจ์ะไดรั้บ
ผลกระทบโดยข้ึนอยู่กบัปัจจยัของสภาวะเศรษฐกิจและ ปัจจยัลกัษณะเฉพาะของธนาคารซ่ึงมีผลต่อความสามารถ
ในการท าก าไรในส่วนของรายไดด้อกเบ้ียสุทธิของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยซ่ึงพิจารณาจากอตัราส่วนรายได้
ดอกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย (Net Interest Margin : NIM) ซ่ึงเป็นตวัวดัประสิทธิภาพของการด าเนินงานธนาคาร
พาณิชยท่ี์ส าคญัโดยเป็นแหล่งรายไดห้ลกัของธนาคารและเป็นตวัสะทอ้นถึงความมัง่คงและการเจริญเติบโตของ
ธนาคารในอนาคต ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัเฉพาะของธนาคารท่ี
เป็นรายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย (Net Interest Margin : NIM) 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     ทฤษฎี Fisher Effect  Irving Fisher (1930) กล่าววา่ระดบัราคาสินคา้ในอนาคตจะเพ่ิมข้ึน (หรือเกิดภาวะเงินเฟ้อ) 
อตัราดอกเบ้ียจะมีการบวกส่วนต่างท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือเป็นการชดเชยค่าของเงินในอนาคตท่ีจะลดลงจากลกัษณะการคิด
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อตัราดอกเบ้ียดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีจะถูกก าหนดดว้ย 2 ส่วนดว้ยกนัคืออตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
(Real Interest Rate) และอตัราเงินเฟ้อท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน(Expected Inflation Rate)               
     ทฤษฎี Loanable Funds Theory of interest เป็นทฤษฎีเพ่ือพยากรณ์อตัราดอกเบ้ีย ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ีย ได้แก่   1. อุปสงค์ของสินเช่ือ(demand for loanable funds) คือผลรวมของความต้องการสินเช่ือของ
ครัวเรือน ภาคธุรกิจและรัฐบาลรัฐบาลตอ้งการสินเช่ือเม่ือประสบกบังบประมาณขาดดุล ความตอ้งการสินเช่ือของ
รัฐบาลจะไม่ข้ึนอยู่กบัอตัราดอกเบ้ียเท่าใดนกั แต่ข้ึนอยูก่บันโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นครัวเรือนตอ้งการสินเช่ือ
เพ่ือซ้ือสินคา้และบริการนานาชนิด เช่น ซ้ือสินคา้ถาวร ไดแ้ก่ บา้นรถยนต ์กูเ้พ่ือการศึกษา เพ่ือการท่องเท่ียวฯลฯ 
ธุรกิจตอ้งการสินเช่ือเพ่ือขยายกิจการ เพ่ือซ้ือสินคา้คงคลงั เพ่ือซ้ือวตัถุดิบ อุปสงคสิ์นเช่ือของครัวเรือนและของภาค
ธุรกิจจะข้ึนอยูก่บัอตัราดอกเบ้ีย ถา้อตัราดอกเบ้ียสูง ความตอ้งการสินเช่ือเพ่ือการบริโภคและการลงทุนจะลดลง แต่
ถา้อตัราดอกเบ้ียอยูณ่ ระดบัต ่า อุปสงคสิ์นเช่ือจะมากข้ึน  2. อุปทานของสินเช่ือ(supply of loanable funds) คือ จาก
เงินออมของบุคคลต่างๆ ในสังคมไดแ้ก่ ครัวเรือน ภาคธุรกิจและรัฐบาลและการเพ่ิมข้ึนของปริมาณเงิน (Money 
supply) ครัวเรือนจะมีการออมก็ต่อเม่ือมีรายได้มากกว่าการจับจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค โดยท่ีเงินออมของ
ครัวเรือนจะข้ึนอยูก่บัอตัราดอกเบ้ีย เม่ืออตัราดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัสูงบุคคลจะออมมากข้ึนแต่ถา้อตัราดอกเบ้ียอยูใ่น
ระดบัต ่าเงินออมจะลดลง ส่วนการออมของภาคธุรกิจจะอยู่ในรูปค่าเส่ือมราคา (Depreciation) และก า ไรท่ีไม่ได้
จดัสรร ส่วนเงินออมของรัฐบาลจะเกิดข้ึนเม่ือรัฐบาลมีรายไดม้ากกว่ารายจ่าย เงินออมของรัฐบาลจะมากน้อย
เพียงใดนั้นไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราดอกเบ้ีย 
 
ตารางที่ 1 ปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงคแ์ละอุปทานของสินเช่ือตามทฤษฎี Loanable Funds Theory  
 

 
     ทฤษฎีการแสวงหาก าไรสูงสุดของธนาคารพาณิชย ์ธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงเป็นหน่วยเศรษฐกิจท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
แสวงหาผลก าไรสูงสุด (maximize profit) เช่นเดียวกบัธุรกิจอ่ืน โดยการถือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเหมาะสมเพ่ือให้
ไดก้ าไรสูงสุดภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ สินทรัพยท่ี์ธนาคารพาณิชยถื์ออยู่สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี (Haining 
อา้งถึงใน วเรศ อุปปาติก, 2551 หนา้ 134-135)  สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดรายได ้(earning assets) ไดแ้ก่ เงินใหกู้ย้ืม และ
การลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆและ สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(non-earning assets) ไดแ้ก่ เงินสดส ารอง
ตามกฎหมาย (required reserve) และเงินสดส ารองส่วนเกิน (excess reserve) โดยธนาคารพาณิชยจ์ะพยายามด ารง
เงินสดส ารองให้ไดต้ามกฎหมายก าหนดไวเ้ท่นั้น ซ่ึงจะมีเงินสดส ารองส่วนเกินอยู่เพียงเล็กน้อยในการจดัสรร
สินทรัพยข์องธนาคารพาณิชยข้ึ์นอยู่กบัตน้ทุนของการให้กูแ้ละผลตอบแทนของสินทรัพยน์ั้นดว้ย ซ่ึงถือเป็นการ
จดัการสินทรัพยใ์หม่เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงก าไรสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางดา้นการใหสิ้นเช่ือ ธนาคารพาณิชยจ์ะเป็น

อุปสงคข์องสินเช่ือ อุปทานของสินเช่ือ 
- สินเช่ือของครัวเรือน 
- สินเช่ือของธุรกิจ 
- สินเช่ือของรัฐบาล 

- เงินออมของครัวเรือน 
- เงินออมของภาคธุรกิจในรูปค่าเส่ือมราคาก าไรท่ีไม่จดัสรร 
- เงินออมของภาครัฐบาล ในกรณีท่ีมีงบประมาณเกินดุล 
- การพ่ิมข้ึนของปริมาณเงินโดยธนาคารกลาง 
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การให้กูย้ืมในลกัษณะของการเบิกเกินบญัชี เงินให้กู ้ เงินรับช่วงซ้ือลดตัว๋เงิน ซ่ึงไดถื้อว่าเป็นแหล่งใช้เงินทุนท่ี
ธนาคารพาณิชยไ์ดรั้บผลตอบแทนสูงท่ีสุดในขณะเดียวกนัก็เป็นสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงเช่นกนั ส่วนหลกัทรัพย์
ลงทุนของธนาคารพาณิชยน์ั้นจะเป็นการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างๆ เช่น หลกัทรัพยรั์ฐบาล หลกัทรัพยเ์อกชน 
โดยทัว่ไป ธนาคารพาณิชยจ์ะลงทุนในหลกัทรัพยรั์ฐบาลเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากหลกัทรัพยรั์ฐบาลมีความเส่ียงของ
การลงทุนต ่า ซ่ึงถา้หากธนาคารพาณิชยเ์ห็นว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีความเส่ียงในดา้นการให้สินเช่ือมาก
ย่อมหนัมาลงทุนในดา้นการถือครองหลกัทรัพยข์องรัฐบาลทดแทนการลงทุนในเร่ืองของการใหสิ้นเช่ือ  ส าหรับ
ดา้นหน้ีสิน มีรายการส าคญั คือ เงินฝาก ซ่ึงประกอบดว้ย เงินฝากกระแสรายวนั เงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประจ า 
โดยเงินฝากแต่ละประเภทมีอตัราการหมุนเวียนของเงินฝากแตกต่างกนั ยิ่งอตัราหมุนเวียนของเงินฝากมากเท่าใด ก็
จะท าให้เงินฝากนั้นมีผลต่อปริมาณสินเช่ือในทางลบ สัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงสูง ธนาคารพาณิชยก์็
สามารถท่ีจะปล่อยสินเช่ือท่ีเป็นสินทรัพยเ์ส่ียงไดม้ากข้ึน ซ่ึงรายการทางดา้นหน้ีสินน้ีนบัเป็นแหล่งเงินทุนส าคญัท่ีมี
ผลกระทบต่อการให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ และจากงบดุลของธนาคารพาณิชย์นั้น หากธนาคารได้รับ
ผลตอบแทนจากทางดา้นสินทรัพยม์ากกว่าตน้ทุนท่ีเกิดจากหน้ีสิน เช่น อตัราดอกเบ้ียเงินกูซ่ึ้งเป็นผลตอบแทนจาก
การให้กูย้ืมมากกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีเป็นค่าใชจ่้ายของธนาคาร ธนาคารพาณิชยท่ี์มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแวงหา
ก าไรสูงสุดยอ่มตอ้งการท่ีจะเพ่ิมปริมาณใหสิ้นเช่ือมากข้ึน 
     แนวคิดอตัราส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ต่อสินเช่ือรวม เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัจ านวนสินเช่ือท่ี
ธนาคารพาณิชยป์ล่อยทั้งส้ินมีสดัส่วนของสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดเ้ป็นจ านวนเท่าไร หากอตัราส่วนน้ีสูง แสดง
ให้เห็นว่า สินเช่ือของธนาคารเป็นสินเช่ือท่ีไม่มีคุณภาพ ดงันั้นธนาคารพาณิชยท่ี์ด าเนินการขยายสินเช่ือในอดีต
อย่างไม่รัดกุม หรือมีการกระจุกตัวของสินเช่ือมากในอุตสาหกรรมท่ีถดถอยตามสภาวะเศรษฐกิจหรือเรียก
หลกัทรัพยค์  ้ าประกนัจากลูกหน้ีไม่เพียงพอ เกิดภาระแก่ธนาคารตอ้งตั้งบญัชีดอกเบ้ียคา้งรับตามท่ีทางการได้
ก าหนดระยะเวลาไว ้หากลูกหน้ีขาดการช าระใหแ้ก่ธนาคารเลยระยะเวลาท่ีก าหนดกจ็ะถูกจดัเป็นหน้ีท่ีดอ้ยคุณภาพ
หรือหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละส่งผลกระทบต่อก าไรสุทธิและความพอเพียงของเงินกองทุนในท่ีสุด (กฤษดา เสก
ตระกูล, 2547 ; ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันทน์, 2548) อตัราส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ (NPLs) ต่อสินเช่ือรวม = 
สินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ / เงินใหสิ้นเช่ือรวม 
     แนวความคิดการบริหารอตัราดอกเบ้ียนโยบาย  ศกุนพฒัน์ จิรวุฒิตานันท์  (2555) กล่าวว่าอตัราดอกเบ้ียท่ี
ธนาคารกลางของแต่ละประเทศก าหนดข้ึนเป็นอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง และเป็นเคร่ืองมือหลกัในการส่งสัญญาณ
นโยบายการเงิน โดยมีคณะกรรมการนโยบายการเงิน กนง. ของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานท่ีก ากบั
ดูแลดอกเบ้ียนโยบายให้เป็นไปภายใตก้รอบของเงินเฟ้อเพ่ือท่ีจะควบคุมปริมาณเงินในระบบให้สอดคลอ้งกบั
นโยบาย  โดย กนง.มกัใชน้โยบายการเงินแบบผ่อนคลาย (ลดดอกเบ้ียใหต้ ่า)ในภาวะท่ีเศรษฐกิจตกต ่าและเงินเฟ้อ
ลดต ่าลง เพ่ือลดตน้ทุนการกูย้ืมของภาคเอกชน จนกระตุน้ใหเ้ศรษฐกิจกลบัมาเติบโตไดใ้นทางกลบักนั ในภาวะท่ี
เศรษฐกิจเติบโต ระดบัราคาสินคา้สูงข้ึนจนท าให้เงินเฟ้อสูงข้ึน กนง.มกัจะใช้นโยบายการเงินแบบตึงตวั (เพ่ิม
ดอกเบ้ียใหสู้ง)เพ่ือใหเ้ศรษฐกิจชะลอตวัลงจนดึงเงินเฟ้อให้ลดลงได ้(หากเงินเฟ้อสูงเกินไปจะท าให้ก าลงัซ้ือของ
ประชาชนลดลง เน่ืองจากของแพงข้ึนแต่มีตวัเงินเท่าเดิม  
     เจษฎา สาคร (2559) ศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อการก าหนดอตัราดอกเบ้ียนโยบายของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย  ศึกษาใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็น รายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2549 ถึง ธนัวาคม 2558 รวม 120 เดือน และ ใชว้ิธีสมการ
ถดถอย เพ่ือหา ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรจากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารแห่ง ประเทศไทย พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัรา
ดอกเบ้ียนโยบาย อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 5% คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหว่างธนาคารพาณิชย ์และอตัราเงิน เฟ้อ 
ส่วนปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัราดอกเบ้ียนโยบาย อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 5% คือ ปริมาณ
เงินท่ีแทจ้ริงในความหมายกวา้ง และปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา ดอกเบ้ียนโยบาย อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั
นยัส าคญั 5 % คือ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย สหรัฐอเมริกา อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศท่ีแทจ้ริง (บาท/
ดอลลาร์) และผลิตภณัฑ ์มวลรวมในประเทศ      
      ณฐมน จิตไทย (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียสุทธิ (Net Interest Margin) ของธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย ศึกษาโดยใชแ้บบจ าลองดว้ยวิธี Regression Analysis ใชข้อ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
ผลการดาเนินงานและอตัราส่วนทางการเงินเฉล่ียของธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบ เป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 
ถึง พ.ศ.2557 ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียสุทธิ ไดแ้ก่ ขนาดสินทรัพย ์(Size) และการ
กระจุกตวัของธนาคาร (Concentration) พบความสมัพนัธ์เชิงลบและพบความสัมพนัธ์เชิงบวกในส่วนของค่าใชจ่้าย
ในการดาเนินงาน (Operating expense) และอตัราเงินเฟ้อ (Inflation) ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าธนาคารท่ีมีขนาด
สินทรัพยจ์านวนมากและการแข่งขนัของธนาคารอยูใ่นระดบัต ่าส่งผลใหส่้วนต่างอตัราดอกเบ้ียสุทธิลดลง ในขณะ
ท่ีค่าใชจ่้ายในการดาเนินงานสูงข้ึน ธนาคารจะเรียกร้องส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงเพ่ือชดเชยตน้ทุนในการดาเนิน
งาน ในส่วนของอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึน ในระยะกลางและระยะยาวธนาคารจะมีการปรับอตัราดอกเบ้ียเพ่ือชดเชยเงิน
เฟ้อ ส่งผลใหส่้วนต่างอตัราดอกเบ้ียสุทธิเพ่ิมข้ึน 
     ธนากร กิตติวฒันเกียรติ (2556) ศึกษาถึงนโยบายเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย   
ศึกษาใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล
เป็นรายเดือนมีระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษา  ตั้ งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 รวม
ระยะเวลาทั้งส้ิน 60 เดือน จากผลการศึกษาพบว่าตวัแปรอิสระท่ีสามารถส่งผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียในประเทศ
ไทย ไดแ้ก่อตัราเงินเฟ้อ (IFR) และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ (EX) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราดอกเบ้ียในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญ ส่วน 
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศ (MPI) มีความสัมพนัธ์ในทิศ
ทางตรงขา้มกบัอตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย อยา่งมีนยัส าคญั 
     จุฑาลกัษณ์ แกว้สอน (2555) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจมหาภาคท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณการใชสิ้นเช่ือเพ่ือการ
น าเขา้ของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทยศึกษาโดยใชก้ารวิเคราะห์ก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด 3 ชั้น (Three Stage Least Square 
: 3 SLS โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ.2537 – ไตรมาสท่ี 2 พ.ศ.2554 
 จากการศึกษาพบว่าการเปล่ียนแปลงการใชป้ริมาณสินเช่ือเพ่ือการน าเขา้แปรผนัไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัมูลค่า
สินคา้น าเขา้ของประเทศไทย โดยใยช่วงท่ีเศรษฐกิจดีผูน้ าเขา้มีความตอ้งการสินเช่ือน้อยลง ในทางกลบักนัถา้
เศรษฐกิจตกต ่า ธนาคารพาณิชยก์็ไม่อยากปล่อยสินเช่ือเพ่ือการน าเขา้เน่ืองจากมีความเสียงสูงแต่ผูน้ าเขา้มีความ
ตอ้งการใชสิ้นเช่ือเพ่ือการน าเขา้มากข้ึนเพ่ือเสริมสภาพคล่องของธุรกิจดงันั้นปริมาณการใชสิ้นเช่ือและการปล่อย
สินเช่ือจึงไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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3.  วธิีการศึกษา 
      การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพยเ์ฉล่ียของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย โดย
ประชากรท่ีตอ้งการศึกษาคือธนาคารพาณิชยไ์ทยจ านวน 14 ธนาคาร โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างของขนาดธนาคาร
พาณิชยไ์ทยท่ีแบ่งตามขนาดสินทรัพยข์องธนาคารออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ หมายถึง 
ธนาคารท่ีมีส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพยร์วมตั้งแต่ร้อยละ 10% ข้ึนไปของสินทรัพยร์วมธนาคารพาณิชยไ์ทยทั้ง
ระบบ ธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง หมายถึง ธนาคารท่ีมีส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพยร์วมตั้งแต่ร้อยละ 3 แต่ไม่ถึง
ร้อยละ 10 ของสินทรัพยร์วมธนาคารพาณิชยไ์ทยทั้งระบบและธนาคารขนาดเล็ก หมายถึง ธนาคารท่ีมีส่วนแบ่ง
ตลาดของสินทรัพยร์วมต ่ากวา่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยร์วมธนาคารพาณิชยไ์ทยทั้งระบบ จ านวนแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้น
การวิจยัในการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลแบบทุติยภูมิ(Secondary Data)โดยเก็บขอ้มูลเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ปี 2549-
2558 จ านวน 10 ปี 40 ไตรมาสเป็นข้อมูลท่ีมาศึกษาคร้ังน้ีรวบรวมมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of 
Thailand) เขา้ถึงไดจ้ากwww.bot.or.th กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce) เขา้ถึงไดจ้าก www.moc.go.th 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีคือโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลองสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Linear Regression Model)โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลผูศึ้กษาจะเลือกใชห้ลกัสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
และหลกัสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 
ตารางที่ 2 กลุ่มของธนาคารพาณิชยไ์ทยโดยแบ่งตามขนาดสินทรัพยข์องธนาคารพาณิชยไ์ทยเฉล่ีย 

ล าดบั ธนาคาร 

มูลค่าสินทรัพยเ์ฉล่ีย
ยอ้นหลงั 4 ปี  ตั้งแต่ปี 

2555-2558 
(พนับาท) 

ส่วนแบ่งการตลาด
สดัส่วนสินทรัพย์

รวม 

ขนาดของ
ธนาคาร 

1  กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2,557,744,661.75 18% ใหญ่ 

2  กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 2,556,564,173.00 18% ใหญ่ 

3 ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 2,402,289,748.25 17% ใหญ่ 

4 กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 2,099,571,359.75 15% ใหญ่ 

5 กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 1,210,333,756.50 8% กลาง 

6 ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 961,945,704.50 7% กลาง 

7 ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 781,274,438.25 5% กลาง 

8 ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 399,095,520.00 3% กลาง 

9 ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 298,209,887.50 2% เลก็ 

10 ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 263,918,664.75 2% เลก็ 

11 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

237,157,350.00 2% เลก็ 

http://www.bot.or.th/
http://www.moc.go.th/
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 

 

กรอบแนวคดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ผลการศึกษา 
 
 

     จากการศึกษาพบว่ามีตัวแปรท่ีมีค่าความสัมพันธ์อยู่นอกช่วง -0.8 ถึง +0.8 ดังนั้ นสรุปได้ว่าเกิดปัญหา 
Multicollinearity ระหว่างตวัแปรอิสระจึงตดัตวัแปรออกโดยตวัแปรท่ีตดัออกไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ (CPI) ดชันีการ
ลงทุนภาคเอกชน (PII) ขนาดสินทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ (Asset Size)  จากการตรวจสอบคุณสมบัติของความ
คลาดเคล่ือน พบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) สามารถปรับแกไ้ข
สมการถดถอยโดยใช้วิ ธี  HAC Newey - West และพบปัญหาความสัมพันธ์กันเองของความคลาดเคล่ือน 
(Autocorrelation) สามารถปรับแกไ้ขสมการถดถอยโดย การเพ่ิม Autoregressiveล าดบัขั้นท่ี 1 หรือAR(1)  โดย
ไดผ้ลของสมการดงัต่อไปน้ี 

 

ล าดบั ธนาคาร 

มูลค่าสินทรัพยเ์ฉล่ีย
ยอ้นหลงั 4 ปี  ตั้งแต่ปี 

2555-2558 
(พนับาท) 

ส่วนแบ่งการตลาด
สดัส่วนสินทรัพย์

รวม 

ขนาดของ
ธนาคาร 

  12 เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 226,764,760.75 2% เลก็ 

13 แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 158,414,269.75 1% เลก็ 

14 ไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 144,066,720.25 1% เลก็ 

- ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) 

อตัราเงินเฟ้อ (CPI) 

อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (RP) 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 

ขนาดสินทรัพยธ์นาคารพาณิชย ์(Asset Size)  

ปริมาณเงินฝาก (DEPT)  

ปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือ (CRT) 

อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (CAR) 

- อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TAT) 

อตัราส่วนรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ

ต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย(NIM) ของ
กลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 

   

อตัราส่วนรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ

ต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย(NIM) ของ

กลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง 

   

อตัราส่วนรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ

ต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย(NIM) ของ

กลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดเลก็ 
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     ผลของสมการถดถอยของกลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดใหญ่ ไดด้งัน้ี 

NIM =   3.111076 - 0.007461GDP* + 0.056643RP + 0.010823CAR + 0.000000914DEPT   
                       (7.209776)   (-2.201431)        (0.759487)        (0.304208)              (0.983986) 
         - 0.00000124CRT 
            (-1.247473) 

[AR (1) 0.819099] 
R-squared = 0.880988, Adjusted R-squared = 0.858673 ,  F-statistic= 39.47998                                                                    
Prob (F-statistic) = 0.000000 , N = 40 , ค่าในวงเลบ็คือ T-Statistic ของสมัประสิทธิตวัแปรอิสระ 
*ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

     ผลของสมการถดถอยของกลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดกลาง ไดด้งัน้ี 
NIM = 2.387889 - 0.022171GDP - 0.156799RP* + 0.060404CAR + 0.00000430DEPT*  

         (3.880939)     (-1.201979)     (-2.795724)       (1.892704)         (2.611191)    
                    - 0.00000473CRT* 
               (-3.194212) 

R-squared = 0.591814 ,   Adjusted R-squared = 0.531786 ,   F-statistic= 9.859054 
Prob (F-statistic) = 0.000007 , N=  40 , ค่าในวงเลบ็คือ T-Statistic ของสมัประสิทธิตวัแปรอิสระ 
*ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

     ผลของสมการถดถอยของกลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดเลก็ ไดด้งัน้ี 
NIM = 3.690646 + 0.020649GDP* - 0.014032RP + 0.026609CAR - 0.000000780DEPT   

                    (7.793210)    (2.239156)         (-0.286467)        (0.892516)       (-0.423702) 
              - 0.00000741CRT*   
                       (-3.632741) 

R-squared = 0.722361       Adjusted R-squared = 0.681531      F-statistic = 17.69219 
Prob (F-statistic) = 0.000000 N =  40 ค่าในวงเลบ็คือ T-Statistic ของสมัประสิทธิตวัแปรอิสระ 
*ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกับรายได้ดอกเบ้ียสุทธิต่อ
สินทรัพยเ์ฉล่ีย (NIM) ของกลุ่มธนาคารขนาดเลก็สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศกุนพฒัน์ จิรวุฒิตานนัท ์ (2555) และ 
ทฤษฎี The Fisher Effect  เพราะการท่ีเศรษฐกิจขยายตวัท าใหป้ระชาชนจบัจ่ายใชส้อยมากข้ึน ความตอ้งการสินคา้
และบริการเพ่ิมข้ึน เงินเฟ้อเพ่ิมสูงข้ึนมีผลท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียเพ่ิมสูงข้ึน มีผลท าใหธ้นาคารไดรั้บรายไดด้อกเบ้ียท่ี
เพ่ิมข้ึน ส่วนผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ
ต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย (NIM) ของกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ      ณฐมน จิตไทย (2558) และ 
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ธนากร กิตติวฒันเกียรติ (2556) เพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจจะมีผลท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียทั้งเงินฝากและเงินกูเ้พ่ิม
สูงข้ึนเป็นไปตามทฤษฎีอตัราดอกเบ้ีย  Loanable Funds Theory of interest  แต่การท่ีรายไดด้อกเบ้ียสุทธิลดลงเพราะ
กลุ่มธนาคารขนาดใหญ่มีสัดส่วนอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือลอยตวันอ้ยกว่าตน้ทุนดอกเบ้ียเงินฝากลอยตวั เช่น ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์มีสัดส่วน สินเช่ือลอยตวั 51% เทียบกบัดอกเบ้ียเงินฝากท่ีลอยตวั 57%  ธนาคารกสิกรไทย สินเช่ือ
ลอยตวั 60% เทียบกบัดอกเบ้ียเงินฝากท่ีลอยตวั 72% เป็นตน้ ท าให้กลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ไม่ไดป้ระโยชน์จาก
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
ภาพที่ 1 สดัส่วนสินเช่ือเงินกูแ้ละเงินฝากของธนาคารพาณิชยท่ี์คิดอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

 
ท่ีมา : บล.เอเซียพลสั 16 มีนาคม 2560 
 
อีกทั้งเม่ือเศรษฐกิจเติบโตข้ึนธนาคารปล่อยสินเช่ือมากไม่เขม้งวดกบัการปล่อยสินเช่ือท าให้เกิดปัญหา NPL ท่ี
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงมีผลท าใหด้อกเบ้ียรับไม่ไดเ้พ่ิมตามสินเช่ือท่ีเพ่ิมข้ึนได ้เป็นไปแนวคิดอตัราส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิด
รายได ้(NPLs) ต่อสินเช่ือรวม ดงันั้นธนาคารจึงมีรายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพยเ์ฉล่ียท่ีลดลง ส่วนรายไดด้อกเบ้ีย
สุทธิต่อสินทรัพย์เฉล่ีย (NIM) ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางไม่มีความสัมพนัธ์กับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) เพราะช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาเกิดวิกฤตทางการเงินต่างๆและวิกฤตเศรษฐกิจท าให ้ผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไม่สะทอ้นขอ้มูลตามทฤษฎีท่ีตั้งไว ้

2.  อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (RP) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัรายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพย์
เฉล่ีย (NIM) ของกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เพราะในภาวะท่ีเศรษฐกิจเติบโต 
ระดบัราคาสินคา้สูงข้ึนจนท าใหเ้งินเฟ้อสูงข้ึน กนง.มกัจะใชน้โยบายการเงินแบบตึงตวั (เพ่ิมดอกเบ้ียใหสู้ง) เพ่ือให้
เศรษฐกิจชะลอตวัลงท าให้เงินเฟ้อลดลง ท าให้ธนาคารพาณิชยจ์ะข้ึนอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ละเงินฝากตามอตัรา
ดอกเบ้ียนโยบายดอกเบ้ียเงินกูท่ี้เพ่ิมข้ึนจะท าให้ผูป้ระกอบการลดการกูย้ืมเพ่ือการลงทุนและการขยายธุรกิจจาก
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีสูงข้ึนและดอกเบ้ียเงินฝากท่ีเพ่ิมข้ึนท าใหภ้าคครัวเรือน ภาคธุรกิจออมเงินเพ่ิมข้ึนท าใหธ้นาคารมี
ตน้ทุนท่ีสูงข้ึน สอดคลอ้งเป็นไปตามแนวคิดของ ศกุนพฒัน์ จิรวุฒิตานันท์  (2555) และ ทฤษฎีอตัราดอกเบ้ีย  
Loanable Funds Theory of interest  ซ่ึงมีผลท าใหธ้นาคารไดรั้บรายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพยเ์ฉล่ียท่ีลดลง ส่วน
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย (NIM) ของกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่และกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาด
เลก็ไม่มีความสัมพนัธ์กบั อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (RP) เพราะช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาเกิดวิกฤตทางการเงินต่างๆและ
วิกฤตเศรษฐกิจ ท าให ้อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (RP) ไม่สะทอ้นขอ้มูลตามทฤษฎีท่ีตั้งไว ้
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3.  อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัรายได้
ดอกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย (NIM) ของกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ กลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง และ
กลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดเลก็ โดยเงินกองทุนท่ีส ารองไวด้งักล่าวท าใหธ้นาคารสามารถรองรับการขาดทุนได ้ช่วย
ลดความเส่ียงจากการลม้ละลาย ถา้สัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงสูง ธนาคารพาณิชยก์็สามารถท่ีจะปล่อย
สินเช่ือท่ีเป็นสินทรัพยเ์ส่ียงไดม้ากข้ึนกว่า ท าให้ธนาคารไดรั้บส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งตาม
ทฤษฎี  อตัราเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ซ่ึงช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาเกิดวิกฤต
ทางการเงินต่างๆ วิกฤตเศรษฐกิจท าให้ผลการศึกษาอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (Capital Adequacy 
Ratio : CAR) ไม่สะทอ้นขอ้มูลตามทฤษฎีท่ีตั้งไว ้                    

4. ปริมาณเงินฝาก (DEPT) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัรายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย (NIM) 
ของกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดกลางเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เพราะธนาคารสามารถน าเงินฝากท่ีไดม้าน าไป
ให้สินเช่ือแก่ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ อีกทั้งน าเงินฝากไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่นลงทุนในหลกัทรัพยรั์ฐบาล 
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์อกชน เม่ือเงินฝากมากข้ึนธนาคารก็สามารถน าไปหาผลตอบแทนไดม้ากข้ึนท าให้ธนาคาร
ไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนและจากการให้สินเช่ือเพ่ิมข้ึนเป็นไปตามทฤษฎีการแสวงหาก าไรสูงสุดของธนาคาร
พาณิชย ์(Haining อา้งถึงใน วเรศ อุปปาติก, 2551 หนา้ 134-135) ในขณะเดียวกนัเงินฝากในระบบมากข้ึน ท าให้
อตัราดอกเบ้ียเงินฝากลดลง ตามทฤษฏี Loanable fund theory (อุปทานเพ่ิม ดอกเบ้ียจะลดลง โดยดอกเบ้ียเงินฝากจะ
ลดลงเร็วกว่าดอกเบ้ียเงินกู)้ ส่วนรายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย (NIM) ของกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่
และกลุ่มธนาคารขนาดเลก็ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงินฝาก (DEPT) เพราะช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาเกิดวิกฤต
ทางการเงินต่างๆและวิกฤตเศรษฐกิจ ท าให ้ปริมาณเงินฝาก (DEPT)  ไม่สะทอ้นขอ้มูลตามทฤษฎีท่ีตั้งไว ้ 

5. ปริมาณเงินให้สินเช่ือ (CRT) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัรายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพย์
เฉล่ีย (NIM) ของกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดกลางและกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดเลก็เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ต่
ไม่สอดคลอ้งการศึกษาของจุฑาลกัษณ์ แกว้สอน (2555) เพราะปริมาณสินเช่ือของภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจจะข้ึนอยู่
กบัอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงถา้อตัราดอกเบ้ียสูงความตอ้งการสินเช่ือลดลง ถา้อตัราดอกเบ้ียต ่าความตอ้งการสินเช่ือเพ่ิมข้ึน 
เป็นไปตามทฤษฎีอตัราดอกเบ้ีย  Loanable Funds Theory of interest  ดงันั้นเม่ืออตัราดอกเบ้ียลดลงปริมาณสินเช่ือ
เพ่ิมข้ึนธนาคารจะไดด้อกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายลดลงแต่ตน้ทุนเงินฝากยงัจะไม่ลดลงในทนัทีเพราะยงัมีดอกเบ้ีย
จ่ายท่ีมีระยะเวลาของการฝากเงินท่ียงัไม่ครบก าหนด อีกทั้งเม่ือเศรษฐกิจเติบโตข้ึนธนาคารปล่อยสินเช่ือมากข้ึนไม่
เขม้งวดกบัการปล่อยสินเช่ือท าใหเ้กิดปัญหา NPL ท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงมีผลท าใหด้อกเบ้ียรับไม่ไดเ้พ่ิมตามสินเช่ือท่ีเพ่ิมข้ึน
ได ้เป็นไปแนวคิดอตัราส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ต่อสินเช่ือรวม ดงันั้นธนาคารจึงมีรายไดด้อกเบ้ีย
สุทธิต่อสินทรัพยเ์ฉล่ียท่ีลดลง ส่วนรายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย (NIM) ของกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาด
ใหญ่ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั ปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือ (CRT) เพราะช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาเกิดวิกฤตทางการเงินต่างๆ
และวิกฤตเศรษฐกิจท าใหป้ริมาณเงินใหสิ้นเช่ือ (CRT) ไม่สะทอ้นขอ้มูลตามทฤษฎีท่ีตั้งไว ้
 

ข้อเสนอแนะ 
     1. เศรษฐกิจเติบโตข้ึนกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไม่ไดรั้บประโยชน์จากการเพ่ิมข้ึนของอตัราดอกเบ้ีย
ดงันั้นกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ควรเพ่ิมรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย (Non -Interest Income) เพ่ิมข้ึนทั้งในระยะกลาง
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และระยะยาว เช่น รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมต่างๆ ไดแ้ก่ รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ รายไดจ้ากการเป็นตวัแทน
ในการจ าหน่ายประกนัภยั ธุรกรรมเพ่ือการคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ รายไดจ้ากเงินลงทุน เพ่ือชดเชย
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย (NIM)  
     2. กลุ่มธนาคารธนาคารพาณิชยข์นาดกลางและขนาดเลก็ควรมีการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตเพ่ือควบคุมการ
ให้สินเช่ือย่างมีประสิทธิภาพเน่ืองจากรายได้หลักดอกเบ้ียรับของธนาคารคือสินเช่ือ ซ่ึงธนาคารต้องมีการ
กระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต โดยการบริหารสินเช่ือไม่ใหก้ระจุกตวั อนุมติัเครดิตดว้ยเคร่ืองมือ Credit 
Scoring ท่ีเหมาะสมโดยเนน้ตรวจสอบความถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลรายไดแ้ละหน้ีสินของลูกคา้ในแต่ละ
รายเพ่ือป้องกนั NPL ในอนาคต 
     3. กลุ่มธนาคารธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ควรเพ่ิมสัดส่วนเงินฝากท่ีเป็นเงินฝาก
ประเภทกระแสรายวนัและเงินฝากออมทรัพย ์(CASA) เพ่ิมมากข้ึนโดยการเพ่ิมฐานลูกคา้บญัชีจากลูกคา้รายย่อย 
เช่น บญัชี PAYROLL บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์บญัชีกระแสรายวนัของธุรกิจ SME เป็นตน้ ซ่ึงท าใหต้น้ทุนเงินฝาก
ของธนาคารลดลงและมีการกระจายการปล่อยสินเช่ือกบักลุ่มลูกคา้รายย่อยเพ่ิมมากข้ึนไม่ให้กระจุกตวั เฉพาะกบั
สินเช่ือรายใหญ่เพ่ือรักษาระดบัรายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย (NIM) ใหเ้พ่ิมข้ึน  
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การแบ่งกลุ่มผู้อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมในเขตจงัหวดัชลบุรีโดยใช้ปัจจยัด้านรูปแบบการ
ด าเนินชีวติ พฤตกิรรมการแต่งบ้าน และความต้องการส่วนประสมทางการตลาด 

ของโคมไฟตั้งพืน้ 
The Condominium Segmentation of Chonburi residents by lifestyle, home 

decorating behavior and the demand for the marketing mix factors 
of Floor Lamps 

วราวุธ ลาภา1 และ ปราณ ีเอีย่มละออภักดี2 
Warawuth Lapa and Pranee Eamlaorpakdee 

 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูอ้ยู่อาศยัคอนโดมิเนียมในเขตจงัหวดั
ชลบุรีโดยใชปั้จจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการแต่งบา้น และความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด
ของโคมไฟตั้งพ้ืน กลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี คือกลุ่มประชากรท่ีเป็นผูท่ี้พกัอาศยัอยู่ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั
ชลบุรี มีท่ีพกัอาศยัเป็นคอนโดมิเนียม จ านวน 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ือง มือในการเก็บขอ้มูล และ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแบ่งกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามดว้ย
วิธี Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มดว้ยวิธี One Way ANOVA 
จากการศึกษาพบว่า สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีช่ือกลุ่มและจ านวนดงัน้ี กลุ่ม 
Cluster A ช่ือกลุ่มคือ Online Shopping จ านวน 20 คน กลุ่ม Cluster B ช่ือกลุ่มคือ Unclear Shopping จ านวน 40 
คน กลุ่ม Cluster C ช่ือกลุ่มคือ Offline Shopping จ านวน 138 คน 
ค าส าคัญ: รูปแบบการด าเนินชีวิต, พฤติกรรมการแต่งบ้าน, ส่วนประสมทางการตลาด, โคมไฟตั้งพืน้ 
 

Abstract 
 

This research, the objective of this study was to study the demographic distribution of condominium residents in 
Chonburi province by using lifestyle, home decorating behavior and the demand for the marketing mix factors of 
floor lamps. The sample of this study is the population of the people living in Chonburi who has condominiums 
for living total 200 people. Using a questionnaire as a data collection tool and data were analyzed using 
frequency, percentage, mean and standard deviation. Then analysis the cluster by Hierarchical and K-Means 
Analysis and analyze the differences among groups by One Way ANOVA. According to the studies, it has been 
found that there are 3 groups and each group has a group name and number as follows: Cluster Group A; group 
name is Online Shopping total 20 people. Cluster Group B; group name is Unclear Shopping total 40 people. 
Cluster Group C; group is offline Shopping total 138 people. 
Keywords: Lifestyle, Home decorating Behaviors, Marketing Mix, Floor lamp 
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1.บทน า 
 
     ประเทศไทยเป็นประเทศก าลงัพฒันา ปัจจุบนัอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจภาพรวม ถือว่ามีการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง โรงงานอุตสาหกรรมมีการขยายตวัข้ึนอย่างต่อเน่ืองเช่นกนั ท าให้เกิดการจา้งงานเพ่ิมข้ึนอย่างมาก ความ
ตอ้งการท่ีพกัอาศยัของผูบ้ริโภคท าใหเ้กิดโครงการบา้นจดัสรร เกิดข้ึนอยา่งมาก กระจายอยูต่ามหวัเมืองท่ีมีโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น กรุงเทพฯ ปริมณฑล ชลบุรี ระยอง อยธุยา เป็นตน้ อีกทั้งเศรษฐกิจชุมชนของแต่ละหวัเมืองใหญ่
ต่างจงัหวดักมี็การเติบโตเพ่ิมข้ีน เช่นกนั ท าใหค้นหนัมาซ้ือโครงการบา้นจดัสรร เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ในปัจจุบนัผูบ้ริโภค
หนัมาใหค้วามสนใจในการตกแต่งบา้น ร้านคา้ โดยใชโ้คมไฟตกแต่งในการส่องสว่างเป็นจ านวนมาก จากรูปภาพ
ดา้นล่าง ได้อธิบายว่า ประมาณ 30 เปอร์เซ็นของ อุปกรณ์ส่องสว่างจะเป็นโคมไฟตกแต่ง ข้อมูลจาก เว็ปไซต ์
http://marketeer.co.th/ เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 ระบุว่า “ตลาดโคมไฟมีอตัราการเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจมา
โดยตลอด” โดยในปัจจุบนั คอนโดมิเนียมในจงัหวดัชลบุรีมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง โดย ขอ้มูลของเวปไซต ์
www.manager.co.th ไดอ้ธิบายว่า “โครงการประเภทคอนโดมิเนียมทั้งจงัหวดัชลบุรี ในปี 2558 มีการพฒันาทั้งส้ิน 
260 โครงการ จ านวน 86,000 หน่วย ปัจจุบนัผูพ้กัอาศยัคอนโดมิเนียมมีความตอ้งการในการตกแต่งหอ้งพกั อยูอ่ยา่ง
ต่อเน่ืองโดย โคมไฟตั้งพ้ืน เป็นสินคา้อย่างหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะการใชโ้คมไฟตั้งพ้ืนเพ่ือ
เป็นส่องสวา่งภายในหอ้ง รวมทั้งใชเ้พ่ือการตกแต่งหอ้งพกัใหมี้ความสวยงาม โดยเฉพาะการตกแต่งไวใ้นหอ้งนอน 
ถึงแมว้่าในปัจจุบันจะมีผูป้ระกอบการท่ีได้น าเสนอผลิตภัณฑ์โคมไฟตั้ งพ้ืนในหลายๆ รูปแบบ และมีจ านวน
ผูป้ระกอบการเป็นจ านวนมาก แต่การเติบโตอย่างต่อเน่ืองของคอนโดมิเนียม และธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑโ์คมไฟ
ตั้งพ้ืน กท็ าใหก้ารศึกษาเก่ียวกบัผูบ้ริโภคโคมไฟตั้งพ้ืนยงัคงมีความส าคญัอยู่ เพ่ือท่ีผูป้ระกอบการโคมไฟจะใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการออกแบบแผนการตลาดเพ่ือท่ีจะสามารถสร้างความไดเ้ปรียบส าหรับการแข่งขนักบัคู่แข่งทางการ
ตลาด เพ่ือแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาดอยูต่่อไป โดยเฉพาะการมีขอ้มูลเพ่ือใชแ้บ่งกลุ่มของผูบ้ริโภคตามลกัษณะความ
แตกต่างของแต่งละกลุ่ม และอาจสามารถเลือกวางแผนการตลาดเพ่ือเจาะเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายท่ีถูกเลือกไว ้
 

2.ทบทวนวรรณกรรม 
 
     การประกอบธุรกิจแทบจะทั้งหมดนั้นจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะท าการหาขอ้มูลมาสนนัสนุนการตดัสินใจในแต่ละ
อยา่ง แต่การท่ีจะไดข้อ้มูลนั้นมาโดยตรงนั้นเป็นเร่ืองท่ียากมาก การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นแนวทาง
หน่ึงท่ีอาจจะสามารถเป็นตวัช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถเขา้ใจในการตดัสินใจท่ีจะท าอะไรหลายๆอยา่ง 
ชูชยั สมิทธิไกร (2556 : 6 อา้งถึงใน สร้อยภี เศวตคาม, 2557 : 33) กล่าวว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท า
ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือก การซ้ือ การใช ้และการก าจดัส่วนท่ีเหลือเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
และความปรารถนาของตน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546 อา้งถึงใน มลัลิกา ลิมปาภา , 2554) กล่าวว่า การ
วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพ่ือท่ีจะศึกษาถึงลกัษณะ ในความตอ้งการและพฤติกรรมการเลือกซ้ือ ส าหรับส่ิงท่ีจะ
ตอบแลว้สามารถน าไปใชเ้พ่ือช่วยให้การวางแผนการตลาดสามารถก าหนดกลยุทธ์ไดน้ั้น ตอ้งเป็นส่ิงท่ีสามารถ
ตอบโจทยค์วามพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างตรงประเด็น ค าถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6 
Ws และ 1H Philip Kotler (1994: 24 อ้างถึงใน กิตติพจน์ ชนะรัตน์ , 2557: 12) กล่าวไว้ว่า “ส่วนประสมทาง
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การตลาด หมายถึง เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ยทุกส่ิง
ทุกอย่างท่ีกิจการใชเ้พ่ือโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ ซ่ึง Kotler ไดแ้บ่งส่วนประสมทางการตลาด
ออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแก่ ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์(Products) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ก าพล สุทธิพิเชษฐ์ (2552 อา้งถึงใน กิตติพจน์ ชนะ
รัตน์, 2557 : 28) ไดก้ล่าวไวว้่าการวิเคราะห์ตลาดและคน้หาโอกาสทางการตลาดตามแนวคิดการแบ่งส่วนตลาด 
การเลือกตลาดเป้าหมาย และการก าหนดต าแหน่งในตลาด เป็นการแบ่งตลาดออกเป็นกลุ่มย่อย (Segmentation) 
หลงัจากนั้นตอ้งมาก าหนดตลาดเป้าหมายท่ีตอ้งการเขา้ไปท าการตลาด (Target Market) หลงัจากท่ีไดท้ าการเลือก
กลุ่มตลาดเป้าหมายท่ีต้องการแล้ว ต่อจากนั้ นก็จะเป็นการก าหนดหรือวางต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ในตลาด 
(Positioning) โดยมีจุดประสงค์คือค้นหากลุ่มลูกค้าท่ีแท้จริง (Real Prospects) เพ่ือให้มีการผลกัดันกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายดงักล่าวไดเ้ขา้สูงกระบวบการการซ้ือหรือตดัสินใจซ้ือ และทา้ยท่ีสุดเพ่ือใหไ้ดรั้บประสบการณ์ท่ีดี รวมทั้ง
เพ่ือใหก้ลายเป็นลูกคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์เหนียวแน่นในสูงข้ึน โดยแต่ละส่วนย่อยมีรายละเอียดดงัน้ี 1.การแบ่งส่วน
ตลาด (Market Segmentation) คือการแบ่งกลุ่มลูกคา้ออกเป็นส่วนๆ โดตใชค้วามคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนั ใน
ดา้นต่างๆ 2.การก าหนดกลุ่มเป้าหมย (Market Targetation) คือการก าหนดตลาดเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้ ซ่ึงมี
คุณสมบติัตรงตามหรือใกลก้บัท่ีไดว้างไว ้ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่มจากหัวขอ้ท่ีผ่านมาคือ การแบ่งส่วนตลาด 3.การก า
หมดต าแหน่งตราสินคา้/บริการ (Market Positioning) คือการออกแบบวฃและวางแผนท่ีจะก าหนดลกัษณะของ
ผลิตภณัฑแ์ละภาพลกัษณ์ของสินคา้และธุรกิจ เพ่ือสร้างความโดดเด่นในตลาดเป้าหมาย Kotler (1997 อา้งถึงใน ศิว
ฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 2555) “รูปแบบการด าเนินชีวิต” หรือ “Lifestyle” อาจให้ค านิยามได้ง่ายๆ ว่าหมายถึง 
“รูปแบบการใชชี้วิตของบุคคลอยู่ในโลกท่ีแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และ
ความคิดเห็น (Opinions) ต่างๆ รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึงลกัษณะของการด ารงชีวิตท่ีไดแ้สดงออกมาในรูป
ของการกระท าคือท ากิจกรรมร่วมกนักบัคนอ่ืน ส่ิงท่ีตนเองมีความสนใจสนใจ และส่ิงท่ีตนเองไดแ้สดงความ
คิดเห็น โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตจะบ่งบอกถึงตวัลกัษณะของคนๆนั้น คนแต่ละคนจะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ี
แตกต่างกนับา้งคลา้ยหรือเหมือนกนับา้ง บางคนอาจจะเป็นนกัผจญภยั เป็นผูท่ี้ทุ่มเทแรงกายแรงใจใหก้บัครอบครัว
อย่างเต็มท่ี ผูท่ี้สินหวงัในชีวิต และอ่ืนๆอีกมากมาย นกัการตลาดไดเ้ช่ือว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ี
คลา้ยคลึงกนักจ็ะมีแนวโนม้ฆรือมีโอกาสมากท่ีจะแสดงออกถึงพฤติกรรมในดา้นต่างๆท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
และรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนัก็จะน าไปสู่การบริโภคสินคา้บริการท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย การใช้การ
วิเคราะห์ลกัษณะจิตวิทยาทางสงัคมของผูบ้ริโภคซ่ึงนกัการตลาดจะประสบความสาเร็จในการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ของตนเองไดอ้ย่างชดัเจนข้ึน โดนการ ท าการวิเคราะห์และแยกประเภทของรูปแบบการดาเนินชีวิต ซ่ึงปัจจุบนัมี 2 
รูปแบบท่ีถูกน ามาใช ้คือ แบบเอไอโอ และ วีเอแอลเอส 
     A หรือ Activity คือกิจกรรมซ่ึงหมายถึงปฏิกิริยาท่ีแสดงออกเช่นดูโทรทศัน์จ่ายของในร้านคา้หรือเล่าใหเ้พ่ือน
ฟังเก่ียวกบับริการซ่อมรถของอู่ประจาแมว้า่ปฏิกิริยาน้ีใครๆกเ็ห็นอยูแ่ต่ไม่สามารถจะเดาเหตุผลของการกระท าได้
ทั้งหมดและกไ็ม่มีใครท าการวดัเพ่ือหาเหตุผลของปฏิกิริยาน้ี 
     I หรือ Interest คือความสนใจเป็นความสนใจในเร่ืองราวเหตุการณ์หรือวตัถุโดยมีระดบัของความต่ืนเตน้ท่ี
เกิดข้ึนเม่ือไดต้ั้งใจติดต่อกนัหรือมีความตั้งใจเป็นพิเศษกบัมนั 
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     O หรือ Opinion คือความคิดเห็นเป็นไปในรูปค าพูด เขียน หรือตอบ ท่ีบุคคลตอบต่อสถานการณ์ท่ีกระตุน้เร้าท่ีมี
การถามค าถามความคิดเห็นเราใชเ้พ่ืออธิบายการแปลความหมายการคาดคะเนและการประเมินค่า เช่น เช่ือในส่ิงซ่ึง
บุคคลอ่ืนตั้งใจ ความเช่ือเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ประเมินรางวลัท่ีจะไดรั้บจากการเลือกทางเลือกและโทษท่ีจะ
เป็นผลของการเลือกทางเลือก 
 
กรอปแนวคิด 

กรอบแนวความคิดส าหรับการวิจยัเพ่ือ “การแบ่งกลุ่ม”

 
 

3.วธีิการศึกษา 
     การคน้ควา้อิสระ “การแบ่งกลุ่มผูอ้ยู่อาศยัคอนโดมิเนียมในเขตจงัหวดัชลบุรี โดยใช้ปัจจยัดา้นรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต พฤติกรรมการแต่งบา้น และความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดของโคมไฟตั้งพ้ืน ของผูอ้ยู่อาศยั
คอนโดมิเนียมในเขตจงัหวดัชลบุรี” น้ี เป็นการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค โดยกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ัง

 

ผูอ้ยูอ่าศยั
คอนโดมเินียม 

ในเขตจงัหวดัชลบุร ี 

   ประชากรทีจ่ะศึกษา 
 

กลุ่มที ่1       กลุ่มที ่2 
 
 

กลุ่มที ่...       กลุ่มที ่K 

 

    ประชากรกลุ่มย่อย 

ตวัแปรท่ีจะใช้เป็นเกณฑใ์นการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย 

(ข้อมลูเชิงปริมาณ) 
 

1.รปูแบบการด าเนินชวีติ (ระดบัความเหน็ดว้ย) 
 - A (Activities) 
 - I (Interest) 
 - O (Opinion) 
 

2.พฤตกิรรมการแต่งบา้น (ระดบัความเหน็ดว้ย) 
- พฤตกิรรมการตระหนกัถงึปัญหา - เหน็ (What) 

 

3.ความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดของโคมไฟตัง้พืน้ 
(ระดบัความเหน็ดว้ย) 
 - ดา้นผลติภณัฑ ์
 - ดา้นราคา 
 - ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 - ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
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น้ีคือ กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ เป็นผูท่ี้พักอาศยัอยู่ในเขตพ้ืนท่ีจังหวดัชลบุรี มีท่ีพกัอาศยัเป็น
คอนโดมิเนียม จากขอ้มูลจ านวนคอนโดมิเนียมในจงัหวดัชลบุรีมี 86,000 ยูนิต เพราะฉะนั้น จะไดจ้ านวนประชากร
ท่ีจะใชใ้นการศึกษาคือ 86,000 คน จ านวนตวัอย่างขอ้มูล 200 คน ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ท าใหร้ะดบัความ
คลาดเคล่ือนเป็น 6.92% เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีประเภทเดียว คือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูว้ิจยั
ไดอ้อกแบบแบบสอบถามเพ่ือให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ ข้างต้น โดยในค าถามแต่ละข้อให้เลือกตอบได ้
ตวัเลือกเดียว โดยแบ่งเป็นค าถาม 2 รูปแบบ คือ ค าถามเชิงกัษณะ ท่ีใช้เป็นค าถามคดักรอง และค าถามเก่ียวกบั
ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม และค าถามเชิงปริมาณ ท่ีใชว้ดัพฤติกรรมการแต่งบา้น ความตอ้งการส่วน
ประสมทางการตลาดของโคมไฟตั้งพ้ืน และรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูต้อบแบบสอบถาม โดยในค าถามเชิง
ปริมาณ จะใช้มารตวดัแบบ Likert’s Scale โดยเป็นค าถาม-ค าตอบเพ่ือใช้วดัและประเมินระดับความเห็นด้วย
ส าหรับการวดัระดบัความเห็นดว้ย เพ่ือให้เกิดความหลากหลายในขอ้มูลของแบบสอบถามท่ีจะน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์นั้น ผูวิ้จยัไดก้ าหนดจ านวนแบบสอบถามท่ีจะสามารถน ามาใชวิ้เคราะห์ได ้โดยไดก้ าหนดไวใ้นขา้งตน้
แลว้ คือ 200 ขอ้มูล โดยไดใ้ชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างส าหรับการวิจยัรายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระโดยวิธี การ
เลือกตวัอย่างแบบกลุ่มหลายขั้นตอน (Multi-stage Cluster Sampling) การศึกษาน้ีผูวิ้จยัไดใ้ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปมา
ค านวนและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามในแต่ละส่วน โดยเคร่ืองมือท่ีใชจ้ะมีอยู ่3 ส่วนคือ 1.การวิเคราะห์
การแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) 2.การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA ) 3.การทดสอบ
ความเป็นอิสระต่อกนัของสองประชากร (Chi-square test) โดย ANOVA กบั Chi-square test มีเกณฑ์ในการช่วย
ตีความหมายคือ ค่า Significance Level โดยตอ้งมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
 

4.ผลการศึกษาและอภปิรายผล 

     การวิจยัน้ีเป็นการศึกษา “การแบ่งกลุ่มผูอ้ยูอ่าศยัคอนโดมิเนียมในเขตจงัหวดัชลบุรี โดยใชปั้จจยัดา้นรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต พฤติกรรมการแต่งบา้น และความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดของโคมไฟตั้งพ้ืน ของผูอ้ยู่อาศยั
คอนโดมิเนียมในเขตจงัหวดัชลบุรี” โดยมีวตัถุประสงคคื์อ 1)ศึกษาปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูอ้ยู่อาศยั
คอนโดมิเนียมในเขตจงัหวดัชลบุรี 2)ศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการแต่งบา้นของผูอ้ยู่อาศยัคอนโดมิเนียมในเขต
จังหวดัชลบุรี 3)ศึกษาปัจจัยด้านความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของโคมไฟตั้ งพ้ืนของผูอ้ยู่อาศัย
คอนโดมิเนียมในเขตจงัหวดัชลบุรี 
     สรุปขอ้มูลเชิงปริมาณส าหรับปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต พบว่าค่าเฉล่ีย 3 ล าดบัแรก เรียงจากมากสุดไป
นอ้ยสุด คือค าถาม “การออกไปกินขา้วนอกบา้นในบางคร้ัง เป็นการเปล่ียนบรรยากาศซ่ึงช่วยใหค้วามสัมพนัธ์ของ
คนในรอบครัวดีข้ึน” มีค่าเฉล่ีย 4.30 ถดัไปเป็นค าถาม “ท่านมุ่งมัน่ท่ีจะผลกัดนัให้ตวัเองประสบความส าเร็จใน
ชีวิต” มีค่าเฉล่ีย 4.28 และค าถาม “สไตลก์ารตกแต่งบา้น จะสะทอ้นใหค้นมองเห็นถึง ความเป็นตวัตนของท่าน” มี
ค่าเฉล่ีย 4.20 เม่ือเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย 3 ล าดบัแรก จากนอ้ยสุดไปมากสุด คือค าถาม “ท่านออกก าลงักายอาทิตยล์ะ 3 
คร้ัง ข้ึนไป โดยประมาณ” มีค่าเฉล่ีย 3.10 ถดัไปเป็นค าถาม “ในวนัหยดุพกัผ่อน ท่านมกัจะไปเดินเล่นตามตลาดนดั
ต่างๆมากกว่าไปท่ีห้างสรรพสินคา้” มีค่าเฉล่ีย 3.46 และค าถาม “ในวนัหยุดสุดสับดาห์ ท่านมกัจะวางแผนออก
เดินทางไปเท่ียวต่างจงัหวดั” มีค่าเฉล่ีย 3.58 
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     สรุปขอ้มูลเชิงปริมาณส าหรับปัจจยัดา้นพฤติกรรมการแต่งบา้น พบว่าค่าเฉล่ีย 3 ล าดบัแรก เรียงจากมากสุดไป
นอ้ยสุด คือค าถาม “ส่ิงท่ีท่านชอบอนัดบัแรกๆ ของโคมไฟตั้งพ้ืน คือรูปทรง” มีค่าเฉล่ีย 4.17 ถดัไปเป็นค าถาม 
“ท่านชอบเทคนิคการเลือกสีในการตกแต่งบา้น และคอนโด โดยใชสี้กลาง (Neutral Color)” มีค่าเฉล่ีย 4.04 และ
ค าถาม “ท่านแต่งบ้านด้วยสไตล์การตกแต่งแบบทรานซิสชั่นแนล (ลกัษณะตกแต่งบ้านหลากสไตล์ ให้ความ
ใกลชิ้ดธรรมชาติ)” มีค่าเฉล่ีย 4.02 เม่ือเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย 3 ล าดบัแรก จากนอ้ยสุดไปมากสุด คือค าถาม “ท่านชอบ
เทคนิคการเลือกสีในการตกแต่งบา้น และคอนโด โดยใชสี้ตรงกนัขา้ม (Contrast)” มีค่าเฉล่ีย 2.50 ถดัไปเป็นค าถาม 
“ท่านชอบเทรนด์การตกแต่งบา้น ดว้ยแพทเทิร์นสีท่ีโดดเด่น” มีค่าเฉล่ีย 2.55 และค าถาม “ท่านชอบเทคนิคการ
เลือกสีในการตกแต่งบา้น และคอนโด โดยใชสี้โทนร้อน (Warm Color)” มีค่าเฉล่ีย 2.61 
     สรุปขอ้มูลเชิงปริมาณส าหรับปัจจยัดา้นความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดของโคมไฟตั้งพ้ืน พบวา่ค่าเฉล่ีย 
3 ล าดบัแรก เรียงจากมากสุดไปนอ้ยสุด คือค าถาม “ท่านตอ้งการโคมไฟตั้งพ้ืน สามารถปรับเปล่ียนโทนแสงได ้
(แสงขาว, แสงอบอุ่น)” มีค่าเฉล่ีย 4.29 ถดัไปเป็นค าถาม “ท่านตอ้งการโคมไฟตั้งพ้ืน สามารถปรับระดบัความสวา่ง
ไดม้ากกว่า 1 ระดบั” มีค่าเฉล่ีย 4.13 และค าถาม “สมมติวา่โคมไฟตั้งพ้ืนของท่านสามารถเปล่ียนหลอดไดแ้ลว้ ท่าน
จะตอ้งการหลอดไฟชนิดหลอด LED” มีค่าเฉล่ีย 4.12 เม่ือเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย 3 ล าดบัแรก จากนอ้ยสุดไปมากสุด คือ
ค าถามเชิงลบ “ท่านตอ้งการซ้ือโคมไฟตั้งพ้ืน ถึงแมว้่ายี่ห้อนั้นจะไม่มีช่ือเสียงก็ตาม” มีค่าเฉล่ีย 2.18 ถดัไปเป็น
ค าถาม “ท่านตอ้งการโคมไฟตั้งพ้ืนท่ีมีลกัษณะขาตั้งเป็นแบบสามขา” มีค่าเฉล่ีย 2.33 และค าถามเชิงลบ “ท่านจะไม่
ซ้ือโคมไฟตั้งพ้ืนผา่นทาง Facebook อยา่งแน่นอน” มีค่าเฉล่ีย 2.76 
     เม่ือวิเคราะวเ์ปอร์เซนตก์ารเปล่ียนแปลงค่า Agglomeration Coefficient เม่ือยุบรวมกลุ่ม พบว่าเปอร์เซ็นตท่ี์ การ
ยบุรวมกลุ่มท่ี 3 นั้น มีเปอร์เซ็นตค์วามแตกต่างมากท่ีสุด คือประมาณ 6.2 เปอร์เซ็นต ์เพราะฉะนั้น การแบ่งกล่มคร้ัง
น้ีจึงไดก้ าหนดจ านวนกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีจ านวนคนคือ 20, 40 และ 138 คน โดยกลุ่ม A เป็นกลุ่มท่ีมี
ความตอ้งการจะซ้ือโคมไฟตั้งพ้ืน ผ่านทางเวป็ไซต ์LAZADA เป็นอยา่งมาก ในขณะท่ี กลุ่ม C นั้น จะไม่ตอ้งการท่ี
จะซ้ือของผ่านทางเวป็ไซต ์LAZADA เลย แต่มีความตอ้งการสูงท่ีจะซ้ือโคมไฟตั้งพ้ืนผา่นทางหนา้ร้านเท่านั้น ส่วน
กลุ่ม C จะเป็นกลุ่มท่ี ไม่มีความแน่นอนส าหรับช่องทางในการซ้ือโคมไฟตั้งพ้ืน โดยช่องทาง LAZADA นั้น ก็มี
ความตอ้งการซ้ือผา่นช่องทางน้ีในระดบัปานกลาง ขณะท่ีไม่ไดร้ะบุแน่ชดัว่าตอ้งการซ้ือโคมไฟตั้งพ้ืนผ่านทางหนา้
ร้าน ท าใหมี้การตั้งช้ือกลุ่มเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีกล่าวมา ดงัต่อไปน้ี 
          กลุ่ม Cluster A ช่ือกลุ่มคือ Online Shopping 
          กลุ่ม Cluster B ช่ือกลุ่มคือ Unclear Shopping 
          กลุ่ม Cluster C ช่ือกลุ่มคือ Offline Shopping 
    โดยลักษณะของกลุ่ม Online Shopping นั้ น มีลักษณะดังน้ี มีความมุ่งมั่นท่ีจะผลักดันให้ตัวเองประสบ
ความส าเร็จในชีวิต มกัสะทอ้นความเป็นตวัตนของตวัเองดว้ยสไตลก์ารตกแต่งบา้นในแต่ละแบบ ชอบออกไปกิน
ขา้วนอกบา้นเพราะเป็นการเปล่ียนบรรยากาศเพ่ือท่ีจะช่วยให้ความสัมพนัธ์ของคนในรอบครัวดีข้ึน มีความสนใจ
ในเร่ืองเทรนดก์ารตกแต่งบา้น/ท่ีอยู่อาศยัแนวโมเดิร์นอยู่แลว้ ชอบเทรนดก์ารตกแต่งบา้นโดยการตกแต่งบา้นดว้ย
ลายทางยาว มกัใชว้สัดุชนิดอะลูมิเนียมมาเป็นโครงสร้างตวัโคมของโคมไฟตั้งพ้ืนเพ่ือท่ีจะท าใหดู้มีความสวยงาม
มากข้ึน ชอบแต่งบา้นดว้ยสไตลก์ารตกแต่งแบบสแกนดิเนเวียน และชอบในรูปทรงของโคมไฟตั้งพ้ืนเป็นพิเศษ 
เม่ือกล่าวถึงลกัษณะของโคมไฟตั้งพ้ืนแลว้ ก็จะมีความตอ้งการวสัดุตวัโคมท่ีท ามาจากอะลูมิเนียม ตอ้งการโคมไฟ
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ตั้งพ้ืนท่ีตวัโคมมีสีโทนสดช่ืน (ขอ้มูลเพ่ิมเติมในภาคผนวก) ตอ้งการโคมไฟตั้งพ้ืนท่ีมีลกัษณะขาตั้งเป็นแบบขาตั้งท่ี
สามารถพบังอไดส้ามารถปรับสูงต ่า ตอ้งการโคมไฟตั้งพ้ืนท่ีสามารถปรับเปล่ียนโทนแสงได ้(แสงขาว, แสงอบอุ่น) 
มีความตอ้งการท่ีจะซ้ือโคมไฟตั้งพ้ืนในราคาท่ีถูกลงเม่ือซ้ือเป็นชุด ตอ้งการซ้ือโคมไฟตั้งพ้ืนท่ีมีขายใน LAZADA 
และตอ้งการใหมี้การจดัแสดงโคมไฟตั้งพ้ืนโดยมีการสาธิตการท างาน 
    กลุ่ม Offline Shopping นั้น มีลกัษณะดงัน้ี มีความมุ่งมัน่ท่ีจะผลกัดนัให้ตวัเองประสบความส าเร็จในชีวิต มกั
สะทอ้นความเป็นตวัตนของตวัเองดว้ยสไตลก์ารตกแต่งบา้นในแต่ละแบบ ชอบออกไปกินขา้วนอกบา้นเพราะเป็น
การเปล่ียนบรรยากาศเพ่ือท่ีจะช่วยใหค้วามสัมพนัธ์ของคนในรอบครัวดีข้ึน มีความสนใจในเร่ืองเทรนดก์ารตกแต่ง
บา้น/ท่ีอยูอ่าศยัแนวโมเดิร์นอยูแ่ลว้ ชอบแต่งบา้นดว้ยสไตลก์ารตกแต่งแบบสแกนดิเนเวียน และชอบในรูปทรงของ
โคมไฟตั้งพ้ืนเป็นพิเศษ มีความตอ้งการโคมไฟตั้งพ้ืนท่ีสามารถปรับเปล่ียนโทนแสงได ้(แสงขาว, แสงอบอุ่น) ไม่
เก่ียงเร่ืองราคาหากไดพ้บเห็นโคมไฟตั้งพ้ืนตวัท่ีชอบมากเป็นพิเศษจริงๆ จะเลือกซ้ือโคมไฟตั้งพ้ืนเฉพาะท่ีท่ีมีหนา้
ร้านขายเท่านั้น ไม่ตอ้งการซ้ือผา่นทาง Online ชอบท่ีมีการสาธิตการท างานใหช้มเพ่ือไดรั้บรู้ถึงการท างานและการ
แสดงสีสนัของหลอดโคมไฟตั้งพ้ืน 
    และกลุ่ม Unclear Shopping นั้น มีลกัษณะดงัน้ี คือ เป็นกลุ่มท่ีไม่มีความมุ่งมัน่เลย ท่ีจะผลกัดนัใหต้วัเองประสบ
ความส าเร็จในชีวิต ไม่ไดช้อบการตกแต่งบา้นเพ่ือสะทอ้นความเป็นตวัตนของตวัเอง ไม่ชอบออกไปกินขา้วนอก
บา้น ไม่ไดมี้ความสนใจในเร่ืองเทรนด์การตกแต่งบา้น/ท่ีอยู่อาศยัแนวโมเดิร์นเลย ไม่ไดมี้ความชอบในการแต่ง
บา้นดว้ยสไตล์สแกนดิเนเวียน รู้สึกเฉยๆกบัรูปทรงของโคมไฟตั้งพ้ืนแต่ละแบบ ไม่ไดมี้ความตอ้งการในส่วน
ประสมทางการตลาดของโคมไฟตั้งพ้ืนท่ีแน่ชดั 
 

5.สรุปผลการศึกษา 
     1.สรุปผลการศึกษาปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูอ้ยู่อาศยัคอนโดมิเนียมในเขตจงัหวดัชลบุรี คะแนน
จาก 1 ถึง 5 พบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตโดยการออกไปกินขา้วนอกบา้นในบางคร้ัง เพ่ือเป็นการเปล่ียนบรรยากาศ
ซ่ึงช่วยใหค้วามสัมพนัธ์ของคนในรอบครัวดีข้ึนนั้น มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.30 รองลงมาคือการมุ่งมัน่ท่ีจะผลกัดนั
ให้ตัวเองประสบความส าเร็จในชีวิต โดยมีค่าเฉล่ีย 4.28 และถัดไปคือ สไตล์การตกแต่งบ้าน ซ่ึงจะสะท้อน
ภาพลกัษณ์ ใหค้นมองเห็นถึงความเป็นตวัตนของตวัเอง โดยมีค่าเฉล่ีย 4.20 ถดัไปคือการใหค้วามส าคญัในการหา
อาหารท่ีมีประโยชนสู์งสุดเพ่ือสุขภาพท่ีดี โดยมีค่าเฉล่ีย 4.10 
     2.สรุปผลการศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการแต่งบา้นของผูอ้ยู่อาศยัคอนโดมิเนียมในเขตจงัหวดัชลบุรี คะแนน
จาก 1 ถึง 5 พบว่าพฤติกรรมการแต่งบา้นคือ การตกแต่งบา้นดว้ยโคมไฟตั้งพ้ืน โดยค านึงถึงรูปทรงของโคมไฟตั้ง
พ้ืน โดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.17 รองลงมาคือการใชเ้ทคนิคในการเลือกสีเพ่ือการตกแต่งบา้น และคอนโดมิเนียม 
โดยใช้สีโทนกลาง (Neutral Color) โดยมีค่าเฉล่ีย 4.04 ถัดไปคือการตกแต่งบ้านด้วยสไตล์การตกแต่งแบบ
ทรานซิสชัน่แนล ซ่ึงเป็นลกัษณะการตกแต่งบา้นหลากสไตล ์โดยเนน้การใหค้วามใกลชิ้ดธรรมชาติ โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.02 และถดัไปคือการตกแต่งบา้นดว้ยสไตลก์ารตกแต่งแบบสแกนดิเนเวียนซ่ึงเป็นลกัษณะการตกแต่งบา้นสไตล์
ประเทศโซนยุโรปทางเหนือ คือนอร์เวย ์สวีเดน และเดนมาร์ก โดยเนน้การตกแต่งท่ีเป็นแบบเรียบง่าย สบายตา 
หอ้งโทนสีครีม โดยมีค่าเฉล่ีย 3.82 
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     3.สรุปผลการศึกษาปัจจัยด้านความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของโคมไฟตั้ งพ้ืนของผู ้อยู่อาศัย
คอนโดมิเนียมในเขตจงัหวดัชลบุรี คะแนนจาก 1 ถึง 5 พบวา่จากส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ส่วน คือผลิตภณัฑ ์
ราคา สถานท่ี และการส่งเสริมการตลาดนั้น ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑน์ั้น มีค่าเฉล่ียมาก โดยเรียงจ ามากไปนอ้ยคือ ความ
ตอ้งการโคมไฟตั้งพ้ืน ท่ีสามารถปรับเปล่ียนโทนแสงได ้(แสงขาว, แสงอบอุ่น) ถดัไปคือ ความตอ้งการโคมไฟตั้ง
พ้ืน ท่ีสามารถปรับระดบัความสว่างไดม้ากกว่า 1 ระดบั ถดัไปคือ ความตอ้งการหลอดไฟชนิดหลอด LED และ
ถดัไปคือ ความตอ้งการโคมไฟตั้งพ้ืน ท่ีสามารถเปิด/ปิด ไดด้ว้ยรีโมทไร้สาย โดยมีค่าเฉล่ียคือ 4.29, 4.13, 4.12 และ 
4.06 ตามล าดบั และค่าเฉล่ียท่ีมากรองลงมาคือ ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด คือ ความ
ตอ้งการในการจดัแสดงโคมไฟตั้งพ้ืน โดยมีการสาธิตการท างาน เพ่ือเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจมากยิ่งข้ึน 
โดยมีค่าเฉล่ียคือ 3.86 ถดัไปคือส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา คือ การซ้ือโคมไฟตั้งพ้ืนท่ีท่านชอบ ถึงแมว้า่จะ
มีราคาท่ีแพงก็ตาม โดยมีค่าเฉล่ียคือ 3.71 และสุดทา้ยคือ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย คือ 
ความตอ้งการในโคมไฟตั้งพ้ืน ซ่ึงมีหนา้ร้านขายเท่านั้น โดยมีค่าเฉล่ียคือ 3.47 
     4.สรุปผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูอ้ยู่อาศยัคอนโดมิเนียมในเขตจงัหวดัชลบุรี การศึกษาน้ีสามารถแบ่งกลุ่ม
ผูบ้ริโภคออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม จาก 198 คนกลุ่มตวัอย่าง ดงัขา้งตน้คือ กลุ่ม Cluster A ช่ือกลุ่มคือ Online Shopping 
จ านวน 20 คน กลุ่ม Cluster B ช่ือกลุ่มคือ Unclear Shopping จ านวน 40 คน กลุ่ม Cluster C ช่ือกลุ่มคือ Offline 
Shopping จ านวน 138 คน 
 
ข้อเสนอแนะ 
     กลุ่ม Unclear Shopping นั้น จะมีค่าเฉล่ียใน แต่ละตวัแปรน้อยกว่าค่าเฉล่ียรวม โดยตวัแปรความตอ้งการต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดโคมไฟตั้งพ้ืน เป็น 1 ในตวัแปรท่ีว่าน้ี จึงอาจสามารถบอกไดว้่า กลุ่ม Unclear Shopping 
จะเป็นกลุ่มท่ีจะถูกเลือกออก คือเป็นกลุ่มท่ีควรจะเขา้ไปท าการตลาดดว้ย เป็นล าดบัสุดทา้ย อย่างไรก็ตาม เม่ือ
พิจารณาถึงลกัษณะของกลุ่ม ซ่ึงไม่ได้มีความตอ้งการในส่วนประสมทางการตลาดของโคมไฟตั้งพ้ืนท่ีแน่ชัด 
เพราะฉะนั้นหากจะวางแผนการตลาดส าหรับกลุ่ม Unclear Shopping น้ีจึงควรจะออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีความ
หลากหลายในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้นดว้ย โดยเฉพาะดา้นผลิตภณัฑท่ี์ควนมีความหลากหลาย 
บวกกบัเพ่ิมโคมไฟตั้งพ้ืนโดยมีตวัโคมท่ีเป็นสีโทนเขม้ และช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีทั้งทาง Online และ ทาง 
Offline หรือเปิดหนา้ร้านใหส้ามารถเลือกซ้ือไดโ้ดยตรง 
    ส่วน กลุ่ม Online Shopping และกลุ่ม Offline Shopping เป็นสองกลุ่มท่ีควรใหค้วามสนใจมากกว่า โดยควรท่ีจะ
ดูขอ้มูลดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในกลุ่ม Online Shopping และ Offline Shopping ซ่ึงจะเห็นไดว้า่รูปแบบ
การด าเนินชีวิตของคนในกลุ่ม Online Shopping และ Offline Shopping นั้นคือ มุ่งมัน่ท่ีจะผลกัดนัใหต้วัเองประสบ
ความส าเร็จในชีวิต สะทอ้นความเป็นตวัตนของตวัเองดว้ยสไตลก์ารตกแต่งบา้นในแต่ละแบบ ชอบออกไปกินขา้ว
นอกบา้นเพ่ือเป็นการเปล่ียนบรรยากาศเพ่ือช่วยใหค้วามสัมพนัธ์ของคนในรอบครัวดีข้ึน และมีความสนใจในเร่ือง
เทรนด์การตกแต่งบ้าน/ท่ีอยู่อาศัยแนวโมเดิล และควรหาช่องทางในการส่ือสารไปให้ถึงกลุ่มเหล่าน้ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเราสามารถสามารถใชข้อ้มูลตวัแปรอ่ืนเพ่ือใชใ้นการวางแผนการตลาดเพ่ือใหส้ามารถผลิตโคม
ไฟตั้งพ้ืนท่ีตอบโจทน์คนกลุ่มน้ี ขอ้มูลขา้งตน้เหล่านั้นคือ พฤติกรรมการแต่งบา้น ต่อไปน้ี ชอบเทรนดก์ารตกแต่ง
บา้นโดยการตกแต่งบา้นดว้ยลายทางยาว ใชว้สัดุอะลูมิเนียมเป็นโครงสร้างตวัโคมของโคมไฟตั้งพ้ืนเพ่ือท่ีจะท าให้
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ดูมีความสวยงามมาก แต่งบา้นดว้ยสไตลก์ารตกแต่งแบบสแกนดิเนเวียน และชอบในรูปทรงของโคมไฟตั้งพ้ืน 
ความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดของโคมไฟตั้งพ้ืน ในดา้นต่างๆดงัน้ี ตอ้งการโคมไฟตั้งพ้ืนท่ีวสัดุโคมท า
จากอะลูมิเนียม ตอ้งการโคมไฟตั้งพ้ืนท่ีตวัโคมมีสีโทนสดช่ืน ตอ้งการโคมไฟตั้งพ้ืนท่ีมีลกัษณะขาตั้งเป็นแบบขา
ตั้งพบังอไดส้ามารถปรับสูงต ่า ตอ้งการโคมไฟตั้งพ้ืน สามารถปรับเปล่ียนโทนแสงได้ (แสงขาว, แสงอบอุ่น) 
ตอ้งการซ้ือโคมไฟตั้งพ้ืนในราคาท่ีถูกลงดว้ยการซ้ือเป็นชุด ตอ้งการซ้ือโคมไฟตั้งพ้ืนท่ีมีหน้าร้านขาย เท่านั้น
ส าหรับกลุ่ม Offline Shopping และทาง Online เช่น Facebook หรือ LAZADA ส าหรับกลุ่ม Online Shopping 
    ซ่ึงกลุ่ม Online Shopping เป็นกลุ่มท่ีควรเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายแรก เพราะจากการวิเคราะห์พฤติกรรมการแต่ง
บา้น และความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดของโคมไฟตั้งพ้ืนนั้น กลุ่มน้ี มีพฤติกรรมชอบแต่งบา้นมาก 
และมีความตอ้งการโคมไฟตั้งพ้ืนในระดบัท่ีมากกวา่กลุ่มอ่ืน โดยควรวางแผนการตลาดส าหรับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มน้ี
คือ ใชช่้องทางการจดัจ าหน่ายทาง Online เช่น Face book และ LAZADA รวมถึงช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีสะดวก
อ่ืนๆ เพ่ิมเติมดว้ย โดยลกัษณะผลิตภณัฑท่ี์ควรจะท าการผลิตข้ึนมาขายควรมีลกัษณะดงัน้ี ท าตวัโคมดว้ยวสัดุชนิด
อะลูมิเนียม และมีสีสนั โทนสดช่ืน (ดูขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีภาคผนวก) ขาตั้งตอ้งมีลกัษณะท่ีสามารถพบังอ และสามารถ
ท าการปรับระดบัความสูง-ต ่าได ้ตวัหลอดไฟและสวิชตต์อ้งสามารถปรับลกัษณะโทนแสงได ้คือแสงโทนขาว กบั
แสงโทนอบอุ่น ควรมีโปรโมทชัน่ลดราคาเม่ือลูกคา้สั่งซ้ือเป็นชุด ส่วนเร่ืองราคาไม่ควรตั้งราคาไวต้ ่าเกินไป เพราะ
จะท าให้ลูกคา้กลุ่มน้ีจะรู้สึกว่าของไม่ดีไม่ไดคุ้ณภาพ และควรเลือกวสัดุบางอย่างท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศท่ีมี
ความน่าเช่ือถือ ซ่ึงจะท าให้กลุ่มลูกคา้รู้สึกมีความสนใจมากกว่า สไตล์ของโคมไฟตั้งพ้ืนมีลกัษณะรูปทรงแนว
โมเดิร์นทนัสมยั 
    ส่วนกลุ่มสุดทา้ย กลุ่ม Offline Shopping ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดคือ 69% กลุ่มน้ีจะมีพฤติกรรม และ
ความตอ้งการหลายๆ อยา่งคลา้ยกบักลุ่ม Online Shopping แต่จะไม่มากเท่า แต่ก็หน่ึงอยา่งท่ี กลุ่ม Offline Shopping 
น้ี แตกต่างอย่างเห็นชดัเลยก็คือ เก่ียวกบัเร่ืองช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี กลุ่มน้ีไม่ชอบซ้ือของทาง Online แต่จะมี
ความต้องการท่ีจะซ้ือของผ่านทางหน้าร้านเท่านั้ น เพราะฉนั้ นการท ากลยุทธ์ทางการตลาดกับกลุ่ม Offline 
Shopping น้ีก็ควรจะเน้นไปทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีน่าเช่ือถือ มีหน้าร้านหรือ ตามซุปเปอร์สโตร์ ท่ีมี
ช่ือเสียงต่างๆ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
     1.การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตจงัหวดัชลบุรีเท่านั้น ดงันั้นผลท่ีอาจมีความผิดพลาดเม่ือน าไปใชก้บั
เขตพ้ืนท่ีอ่ืน เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นสถานท่ี และลกัษณะของคนท่ีอาศยัอยู ่เป็นตน้ 
     2.การสุ่มเก็บแบบสอบถามและเลือกพ้ืนท่ีในการเกบ็แบบสอบถามคร้ังน้ีไม่ไดถู้กกระจายไปยงัพ้ืนท่ีเขตแดนอ่ืน
อยา่งทัว่ถึง ท าใหข้อ้มูลกลุ่มตวัอยา่งอาจมีความคลาดเคล่ือนไดม้าก 
     3.เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามอย่างเดียว จึงอาจท าใหไ้ดข้อ้มูลไม่ครอบคลุม 
ดงันั้นควรมีวิธีในการเกบ็ขอ้มูลประเภทอ่ืนเพ่ิมเติมดว้ย เช่นการสัมภาษณ์ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ใกลเ้คียงความ
เป็นจริงมากท่ีสุด และเกิดการผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด 
 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                                   1442 
  

บรรณานุกรม 
 
กญัช ์อินทรโกเศศ. 2559. เวป็ไซตส์าหรับการทา IS ของหลกัสูตร CEO MBA (ออนไลน์). 
     เขา้ถึงจาก http://mk501-59.postach.io/ 
กิตติพจน ์ชนะรัตน.์ 2557. การแบ่งกลุ่มเยาวชนผูใ้ชบ้ริการเกมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครตามความตอ้งการ 
 ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดดูลกั.2559. ไอเดียการตกแต่ง (เทรนดก์ารตกแต่ง). เขา้ถึงไดจ้าก  
 https://www.dulux.co.th/th/colour-inspiration 
ปาลิดา ฉิมรักษ.์ 2557. การแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป โดยใชปั้จจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต ส่วนประสม 
 ทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือ 
ปิยาณี วฒันกลุกิตต์ิ. 2557. การแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการร้านโชห่วยในเขตดินแดงโดยใชค้วามตอ้งการต่อส่วนประสม 
 การตลาดคา้ปลีก 
ภทัร์พิมล อ่อนพลุย้. 2556. การออกแบบชุดโคมไฟส าหรับตกแต่งโรงแรมรูปแบบบูติก โดยมีแนวคิดจากลายจกัสานไทย 
มลัลิกา ลิมปาภา. 2554. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซ้ือโคมไฟตกแต่งบา้นของ 
 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัตกแมแนเจอร์. 2558. V.M.P.C.เช่ือปี 59 อสงัหาฯ ศรีราชาบูม  
 เขา้ถึงไดจ้าก     http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9580000139984 
ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ. 2534. หลกัการตลาด. กรุงเทพฯ : S.M. Circuit Press 
ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ. 2539. การบริหารการตลาดยคุใหม่. กรุงเทพฯ : วิสิทธ์ิพฒันา 
ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ. 2550. กลยทุธ์การตลาดและการบริหารเชิงกลยทุธ์โดยมุ่งท่ีตลาด.  กรุงเทพมหานคร:  
 ธนธชัการพิมพ.์ 
ศูนยก์ารส่ือสารนานาชาติแห่งจุฬาฯ. 2554. เขา้ถึงจาก http://www.chulapedia.chula.ac.th/ 
ศูนยว์ิจยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 2559.     เขา้ถึงจาก http://department.utcc.ac.th/library/ 
ส านกับริหารการทะเบียน การปกครอง, กระทรวง. 2557. ระบบสถิติทางทะเบียน (ออนไลน)์. 
     เขา้ถึงไดจ้าก http://stat.bora.dopa.go.th 
สุภสัรา พารักษา. 2557. การถ่ายทอดแนวคิดทางภูมิปัญญาการพบังานใบตอง สู่การออกแบบโคมไฟเพ่ือประดบัตกแต่ง 
อินฟินิต้ีดีไซน.์ 2559. เทคนิคการเลือกสี/โทนสีในการตกแต่งบา้น และคอนโด. 
     เขา้ถึงไดจ้าก http://www.infinitydesign.in.th/เทคนิคการเลือกสีในการตกแต่งบา้น-และคอนโด-ตอน-1/2375, 
     http://www.infinitydesign.in.th/เทคนิคการเลือกสีในการตกแต่งบา้น-และคอนโด-ตอน-2/2384 
เอสซีบีดีไซน.์ 2559. สไตลก์ารแต่งบา้น. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.sbdesignsquare.com/th/ 
MARKETEER CO., LTD. 2559 เขา้ถึงไดจ้าก http://marketeer.co.th/ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี  คร้ังท่ี 5                            1443 
 

ความยดึมั่นผูกพนัในงานของ 
พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) เขตร้อยเอด็  

WORK ENGAGEMENT OF STAFFS OF BANK OF AYUDHYA PUBLIC 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวดัระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) 
เขตร้อยเอด็ วิธีการศึกษาใชแ้บบสอบถามของ Utrecht Work Engagement Scale(UWES) ฉบบัสั้น ดว้ยค าถาม 9 ขอ้ 
โดยใชม้าตรวดัความถ่ี 7 ระดบั ตั้งแต่ 0 คือไม่เคยเลย จนถึง 6 คือ สม ่าเสมอ จากการสอบถามพนกังานทั้ งหมด 
จ านวน 160 คน ผลการศึกษาพบวา่พนกังานทั้งหมดมีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผกูพนัในงาน ในระดบับ่อยถึงบ่อยมาก 
พนกังานท่ีมีอายงุานและต าแหน่งงาน แตกต่างกนัจะมีความความรู้สึกยึดมัน่ผกูพนัในงานต่างกนั พนกังานกลุ่มท่ีมี
อายงุานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปมีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานมากกวา่พนกังานกลุ่มท่ีมีอายงุาน 0-5 ปีและ 6-10 ปี
พนกังานท่ีมีต าแหน่งแตกต่างกนั มีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ผล
การศึกษาใชส้ าหรับเป็นแนวทางการเสริมสร้างความยึดมัน่ผกูพนัในงานของพนกังานต่อไป 
ค าส าคัญ: ความยึดมัน่ผูกพันในงาน, พนักงานธนาคาร, Utrecht Work Engagement Scale  

Abstract 
This research aimed to measure the level of work engagement of the staffs of  the BANK OF AYUDHYA PUBLIC 
Company Limited in ROI-ET area office. Utrecht Work Engagement questionnaire with short nine-item version 
and 7-points frequency scale ranging from 0 (never)  to 6 (always)  were used with 160 staff interviews. Results 
found that all staffs had a level of the feeling at work at often to very often. The different of the work duration and 
job position of the staffs effected the feeling at work. Groups of staffs of work duration more than 10 years had 
more  level of the feeling at work than a group of staffs of 0-5 years and 6 -10  years. Staffs in different  was a 
statistically significant difference in job involvement. These results will be  used in  approach to strengthen work 
engagement of the staffs. 
Keywords: Work Engagement, Bank Staffs, Utrecht Work Engagement Scale 
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1. บทน า 
 
     ในสังคมปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว พนกังานเป็นทรัพยากรในองคก์รท่ีมีชีวิตจิตใจ  ไม่อาจบงัคบั 
และคาดหวงัใหพ้นกังานรู้สึกมีความยึดมัน่ผกูพนัในงานตามเป้าหมายท่ีองคก์รวางไวไ้ด ้ โดยเฉพาะในปัจจุบนั การ
ถูกกดดนัใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีมากข้ึนโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่เท่าเดิม ท าใหอ้งคก์รตอ้งเสริมสร้างใหพ้นกังานมีความยึด
มัน่ผกูพนัในงานท่ีตนเองท า เพราะจะเป็นท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จขององคก์ร แนวโนม้ขององคก์รท่ีใหค้วามส าคญั
กบัพนกังานจะพบว่า พนกังานท่ีมีความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานของตวัเองอย่างเต็มท่ี จะยินดีท่ีจะท างานมากกว่า
หนา้ท่ีท่ีตนไดรั้บมอบหมาย และมีผลการท างานท่ียอดเยี่ยม เพ่ือท าให้องค์กรท่ีตนเองสังกดัอยู่มีศกัยภาพในการ
บริหารงานท่ีสูง พนกังานท่ีมีความยึดมัน่ผูกพนัในงานสูง เช่น  การมีส่วนร่วม ความเอาใจใส่งานของตน เต็มท่ีกบั
การท างานโดยไม่รู้สึกเหน่ือยลา้ รู้สึกรักและมีความสุขในการท างาน มีความทุ่มเทในงานโดยมองว่างานเป็นส่ิง
ส าคญัและทา้ทาย มีความภาคภูมิใจและมีแรงบนัดาลใจในการปฏิบติังาน มีสมาธิและจิตใจจดจ่อกบังาน จาก
การศึกษาเร่ืองการวดัระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงาน พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่จะนิยมศึกษาตามแนวคิดของ 
Schuafeli and Bakker (2010)  และใช้แบบวัดความยึดมั่นผูกพันในงานของ  Utrecht Work Engagement Scale
(UWES) ฉบบัสั้น ดว้ยค าถาม 9 ขอ้ และแบ่งมิติของความยึดมัน่ผูกพนัในงานออกเป็น 3 ดา้น คือ ความขยนัขนัแข็ง
ความทุ่มเทในงาน และความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบังาน  พนกังานท่ีมีความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานจะเป็น
กลุ่มท่ีช่วยขบัเคล่ือนองค์กรให้เจริญกา้วหนา้และเติบโต เพ่ือรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพให้คงอยู่กบั
ธนาคาร ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความยึดมัน่ผูกพนัในงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั
(มหาชน)  เขตร้อยเอด็  
      วตัถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากดั (มหาชน) เขตร้อยเอด็  และสามารถน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์เพ่ือการพฒันารูปแบบการบริหาร
จดัการทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งยงัจะช่วยท าใหพ้นกังานเกิดความผูกพนัยึดมัน่ในงาน และ
ลดจ านวนการลาออกของพนกังาน  
     

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1  ทฤษฎีและแนวคิดความยดึมัน่ผูกพนัในงาน ( Work Engagement ) 
     ตามแนวคิดของ Schaufeli and Bakker (2010) ไดเ้สนอองคป์ระกอบของความผกูพนัในงานแบ่งเป็น 3 ดา้น คือ 
      ความขยนัขนัแข็งในการท างาน(Vigor) คือ การท่ีบุคคลมีพลงัทุ่มเทความพยายามในการท างาน มีความเต็มใจ
ในการท างาน มีความอดทน และต่อสูก้บัปัญหา อุปสรรค และความยากล าบากในการท างาน 
      ความทุ่มเทในการท างาน(Dedication) คือ การท่ีบุคคลมีความกระตือรือร้น กระฉบักระเฉง ภาคภูมิใจในงานท่ี
ตนเองท าและรู้สึกวา่งานท่ีตนท ามีความส าคญัและทา้ทาย 
     ความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังาน (Absorption) คือ ความรู้สึกท่ีบุคคลรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบั
งาน  งานคือส่วนหน่ึงของชีวิต ใหค้วามสนใจกบังานอยากเต็มท่ีและถอนตวัจากงานท่ีท าไม่ได ้จนรู้สึกวา่เวลาผ่าน
ไปอยา่งรวดเร็วในขณะท่ีท างาน 
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      จากองคป์ระกอบขา้งบนเป็นแนวคิดของ Schaufeli and Bakker (2010) จะเป็นการเนน้การท างานใหมี้ศกัยภาพ
สูงสุดในรูปแบบของสภาวะของบุคคล  ความยึดมัน่ผูกพนัในงานจะเป็นตวัเช่ือมระหว่างปัจจยัในการท างานกบั
รูปแบบชีวิตและผลลพัธ์การท างาน โดยท่ีมีความยึดมัน่ผูกพนัในงาน เช่น  ความกระตือรือร้น การทุ่มเทแรงกาย
และแรงใจใจ และความจดจ่อใส่ใจ ซ่ึงลกัษณะเด่นเฉพาะในแต่ละมิติและมีความเก่ียวขอ้งกนั  
     ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาท าการดดัแปลงแบบวดัระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงาน Utrecht Work Engagement 
Scale(UWES) ฉบบัสั้น ดว้ยค าถาม 9 ขอ้ ของ Schuafeli and Bakker (2010) เพราะแบบวดัดงักล่าวครอบคลุมเน้ือหา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัความยึดมัน่ผูกพนัในงาน โดยแบ่งมิติการวดั 3 ดา้น คือ ความขยนัขนัแข็งในการท างาน    
ความทุ่มเทในการท างาน และความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังาน โดยใชม้าตรวดัความถ่ี 7 ระดบั ตั้งแต่ 0 คือ
ไม่เคยเลย จนถึง 6 คือ สม ่าเสมอ แบบวดั UWES ไดมี้การตรวจสอบคุณสมบติัทางการวดัในหลายประเทศไดแ้ก่ 
จีน ฟินแลนด ์กรีซ แอฟริกาใต ้สเปนและเนเธอร์แลนด ์ผลจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัต่างสนบัสนุนว่า
แบบวดัดงักล่าวมีโครงสร้าง 3 องค์ประกอบตามแนวคิดความยึดมัน่ผูกพนัในงาน (Bakker,2009) และมีค่าความ
เช่ือมัน่ในระดบัดี รวมทั้งในประเทศไทยเอง กมี็ค่าความเช่ือมัน่ในระดบัดี มากกวา่0.80 ข้ึนไป 
 
2.2  ผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
     อภิพงศ ์โชติรัตน์ (2558) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การรับรู้บรรยากาศองคก์ารท่ีส่งผลต่อความผูกพนัในการท างาน
ของพนกังานยา่นอโศก มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์รของพนกังานยา่นอโศก
และเพ่ือศึกษาการรับรู้บรรยากาศในการท างานท่ีมีผลต่อความผูกพนัในการท างานของพนกังาน โดยใชแ้บบสอบ 
ถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 1.แบบสอบถามเก่ียวกบัการ
รับรู้บรรยากาศในองค์การ และ2.แบบสอบถามวดัความผูกพนัในการท างาน ไดโ้ดยแจกกบัพนักงานย่านอโศก 
จ านวน 400 คน ส่วนวิธีการทางสถิติแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ สถิติ
ทดสอบความแตกต่างค่าท่ี และสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว และสถิติทดสอบความสัมพนัธ์แบบถดถอย
เชิงพหุคูณ พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัความผูกพนัในการท างานของพนกังานย่านอโศก เม่ือจ าแนกตามเพศ 
เพศชายและเพศหญิง มีความผกูพนัในงานไม่ต่างกนั เม่ือจ าแนกตามอาย ุพบวา่ พนกังานยา่นอโศกท่ีมีอายแุตกต่าง
กนั มีความผกูพนัในงานไม่ต่างกนั พนกังานยา่นอโศกท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความผกูพนัในงานแตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 2. การรับรู้บรรยากาศองคก์ารดา้นการใหร้างวลั และดา้นความเจริญกา้ว 
หนา้และการพฒันา มีผลต่อความผูกพนัในการท างานของพนกังานย่านอโศก ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดย
ตวัแปรทั้งสองมีผลต่อความผูกพนัในการท างานร้อยละ 65.2 โดยตวัแปรการรับรู้บรรยากาศองค์การดา้นการให้
รางวลัสัมประสิทธ์ิการถดถอย เท่ากบั 3.48 และดา้นความเจริญกา้วหนา้และการพฒันา มีสัมประสิทธ์ิการถดถอย 
เท่ากบั 29.1 ส่วนการรับรู้บรรยากาศองคก์ารดา้นการมีส่วนร่วมดา้นโครงสร้างดา้นความอบอุ่นและการสนบัสนุน
และดา้นการควบคุม ไม่มีผลต่อความผกูพนัในการท างานของพนกังานยา่นอโศก 
     ณัฐวดี ตั้งธงชยัวิริยะ (2554) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความผกูพนัในงาน ความเพลินท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
และความคิดสร้างสรรค ์โดยมีความเพลินท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเป็นตวัแปรส่ือโดยมี วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 1) เพ่ือ
ศึกษาระดบัความเพลินท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน ความคิดสร้างสรรค ์และระดบัความผูกพนัในงานของพนกังาน 2) เพ่ือ
ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความเพลินท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน ความคิดสร้างสรรค ์และความผกูพนัในงานของพนกังาน 
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3) เพ่ือศึกษาการส่งผล-รับผลระหว่างความผูกพนัในงานกบัความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน โดยมีความเพลินท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานเป็นตวัแปรส่ือ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจ านวน 590 คน แบบสอบถามความผูกพนัในงาน 
ตามแนวคิดของ Schaufeli and Bakker (2010) ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพนัในงานส่งผลต่อความเพลินท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังาน แสดงว่า ความผูกพนัในงานส่งผลท าให้เกิดความเพลินท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน เม่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีความ
ผูกพนัในงานพวกเขาจะมีสมาธิในการท างานสูง ใจจดจ่ออยู่กบังาน ท าใหรู้้สึกว่าเวลาผ่านไปรวดเร็ว ซ่ึงการมีใจจด
จ่อในการท างานท่ีท าน้ีพนกังานจะอยู่กบัส่ิงนั้น ณ เวลานั้นเท่านั้น ลกัษณะน้ีจึงท าใหเ้กิดภาวะความเพลินข้ึนได ้
 
2.3  กรอบแนวคิดในการศึกษา    

     
        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. วธิีการศึกษา 
     3.1  ประชากร 

ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีใชท้ าการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ในเขต
ร้อยเอด็ (ประกอบดว้ย จ.ร้อยเอด็ มหาสารคาม  กาฬสินธ์ุ  สกลนคร และนครพนม )  จ านวน 160 คน  
      3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  แบบสอบถามท่ีใช ้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ   
     ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสอบถามขอ้มูล
เบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา อายุการท างานในธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ
ต าแหน่งงานปัจจุบนั  มีระดบัการวดัแบบมาตรนามบญัญติั ( Norminal Scale) 

ความรู้สึกของพนักงาน 

1. ฉนัมีความรู้สึกมีพลงัเป่ียมลน้ขณะท่ีท างาน 
2. ฉนัรู้สึกแขง็แกร่ง มีพลงักาย ใจท่ีเขม้แขง็ในการ
ท างานท่ีฉนัไดรั้บ 
 

3. ฉนัมีความกระตือรือร้นในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. งานของฉนัเป็นตวักระตุน้และเป็นแรงบนัดาลใจ
ใหก้บัฉนั 

5. ฉนัมีความรู้สึกอยากไปท างานทุกเชา้ท่ีต่ืนข้ึนมา 

 
6. ฉนัมีความสุข เม่ือฉนัไดท้ างานอยา่งหนกั 

7. ฉนัรู้สึกภูมิใจในงานท่ีฉนัท า 
8. ฉนัมีความจดจ่อตั้งใจในการท างานของฉนั 

9. เม่ือฉนัท างานฉนัมกัจะเคลิบเคล้ิมไปกบังาน 

ปัจจยัส่วนบุคคล  
1. ต าแหน่ง  
2. ประสบการณ์ระยะเวลาการ

ท างาน  
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     ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรี
อยุธยา โดยวดัตามแบบวดั UWES ฉบบัสั้น ประกอบดว้ยค าถาม 9 ขอ้ 3 ดา้น มีระดบัการวดัแบบมาตราอนัตรภาค
ชั้น (Interval Scale) และใชม้าตราประเมินค่า  7 ระดบั ไดแ้ก่  6 หมายถึง สม ่าเสมอ , 5 หมายถึง บ่อยมาก, 4 หมายถึง 
บ่อย, 3 หมายถึง บางคร้ัง , 2 หมายถึง ไม่ค่อยมี , 1 หมายถึง แทบจะไม่เคย , 0 หมายถึง ไม่เคยเลย น าผลคะแนนท่ีได้
น ามาหาค่าเฉล่ียและจดัล าดบัความส าคญั  โดยเกณฑใ์นการวิเคราะห์และแปรผลขอ้มูล ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด 
,2553) ดงัน้ี    ค่าเฉล่ีย 5.51 – 6.00 สม ่าเสมอ , ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.50  บ่อยมาก , ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50  บ่อย , ค่าเฉล่ีย 2.51 
- 3.50  บางคร้ัง , ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50  ไม่ค่อยมี , ค่าเฉล่ีย 0.51 – 1.50  แทบจะไม่เคย , ค่าเฉล่ีย 0.00 – 0.50 ไม่เคยเลย  
     3.3 สมมตฐิานที่ท าการศึกษา 

สมมติฐานท่ี 1 พนกังานท่ีมีอายงุานท่ีต่างกนั มีระดบัความผกูพนัในงานแตกต่างกนั  
สมมติฐานท่ี 2 ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงานท่ีแตกต่างกนั 

ท าการทดสอบท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
     3.4  วธีิการทางสถิตแิละการวเิคราะห์ข้อมูล 
วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับงานวิจยัน้ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 
        3.4.1 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายลกัษณะทางประชากรศาสตร์
น าเสนอเป็นค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
        3.4.2 การรายงานผลด้วยสถิตเิชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 
 ( Inferential Statistic)หาความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
และเปรียบเทียบเชิงซอ้นโดยใช ้Duncan’s Multiple Range Test 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
     4.1 ผลการศึกษา 

4.1.1    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
      คุณลกัษณะทัว่ไปทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบมีรายละเอียดดงัน้ี  

     การวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายรุะหวา่ง 20-
30 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ในช่วงระดบัปริญญาตรี อายุงานท่ีเขา้ท างานกบัธนาคารกรุงศรีอยุธยา เขตร้อยเอด็ ส่วน
ใหญ่มีอายงุาน 0 - 5 ปี และต าแหน่งงานส่วนใหญ่ คือ เจา้หนา้ท่ีพฒันาธุรกิจ (CSR)  ดงัปรากฏในรูปท่ี  2    
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รูปที่ 2  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

4.1.2 ข้อมูลความรู้สึกของพนักงานต่อการยึดมั่นผูกพนัในงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
เขตร้อยเอด็    

     จากขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากเคร่ืองมือการศึกษามีการแปลผลระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานทั้ง 9 ขอ้ ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

 ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปรผลของผูต้อบแบบสอบถาม   

ความรู้สึกของพนักงาน Mean SD. แปรผล 

1. ฉนัมีความรู้สึกมีพลงัเป่ียมลน้ขณะท่ีท างาน 4.74 0.91 บ่อยมาก 
2. ฉนัรู้สึกแขง็แกร่ง มีพลงักาย ใจท่ีเขม้แขง็ในการท างานท่ีฉนัไดรั้บ 4.62 0.94 บ่อยมาก 

3. ฉนัมีความกระตือรือร้นในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 4.81 0.86 บ่อยมาก 
4. งานของฉนัเป็นตวักระตุน้และเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัฉนั 4.68 0.94 บ่อยมาก 

5. ฉนัมีความรู้สึกอยากไปท างานทุกเชา้ท่ีต่ืนข้ึนมา 4.50 1.12 บ่อย 
6. ฉนัมีความสุข เม่ือฉนัไดท้ างานอยา่งหนกั 4.42 1.20 บ่อย 

7. ฉนัรู้สึกภูมิใจในงานท่ีฉนัท า 5.02 0.92 บ่อยมาก 

8. ฉนัมีความจดจ่อตั้งใจในการท างานของฉนั 4.81 0.97 บ่อยมาก 

9. เม่ือฉนัท างานฉนัมกัจะเคลิบเคล้ิมไปกบังาน 4.66 1.04 บ่อยมาก 
      
     สรุปจากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความรู้สึกของพนกังานท่ีมีต่อความยึดมัน่ผูกพนัในงานของ
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) เขตร้อยเอ็ด ทั้ง 9 ขอ้ พบว่ามีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบับ่อยมาก 
เท่ากบั 4.70  มีปัจจยัเพียง 2 ขอ้เท่านั้นท่ีอยู่ในระดบับ่อย คือ ฉนัมีความรู้สึกอยากไปท างานทุกเชา้ท่ีต่ืนข้ึนมา และ
ฉนัมีความสุข เม่ือฉนัไดท้ างานอยา่งหนกั      
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4.1.3  ผลการทดสอบสมมุตฐิานปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่มผีลต่อระดบัความยดึมัน่ผูกพนัในงาน 
ของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั(มหาชน) เขตร้อยเอด็ 
     สมมตฐิานข้อ 1 พนกังานท่ีมีอายงุานท่ีต่างกนั มีระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงานแตกต่างกนั  
     ผลการวิเคราะห์พบว่า  อายุงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความยึดมัน่ผกูพนัในงานท่ีแตกต่างกนั โดยพบว่าพนกังาน
กลุ่มท่ีมีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป มีระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงานอยู่ในระดบัซ่ึงสูงกว่าพนกังานกลุ่มท่ีมีอายงุาน 
0-5 ปี และ 6-10 ปี เกือบทุกขอ้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ขอ้ 4 งานของฉนัเป็นตวักระตุน้และ
เป็นแรงบนัดาลใจให้กบัฉัน (ตารางท่ี 1)  ดงันั้นจะเห็นไดว้่า พนกังานท่ีมีอายุงานสูงกว่าจะมีระดบัความยึดมัน่
ผกูพนัในงานมากกวา่พนกังานท่ีมีอายงุานนอ้ย    
      สมมตฐิานข้อ 2 ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงานแตกต่างกนั  
      ผลการวิเคราะห์พบว่า  ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความยึดมัน่ผูกพนัในงานแตกต่างกนั ในขอ้1. ฉันมี
ความรู้สึกมีพลงัเป่ียมลน้ขณะท่ีท างาน ขอ้ 2 ฉนัรู้สึกแข็งแกร่ง มีพลงักาย ใจท่ีเขม้แข็งในการท างานท่ีฉนัไดรั้บ ขอ้
3. ฉนัมีความกระตือรือร้นในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ขอ้ 6 ฉนัมีความสุข เม่ือฉนัไดท้ างานอย่างหนกัและ ขอ้ 7 ฉนั
รู้สึกภูมิใจในงานท่ีฉนัท า (ตารางท่ี 1)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
4.2. อภิปรายผล 
     จากผลการศึกษาพบว่า พนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) เขตร้อยเอด็ มีความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัใน
งานอยูใ่นภาพรวมในระดบับ่อยมาก อาจเน่ืองมาจากการไดป้ฏิบติังานในต าแหน่งท่ีไดรั้บการยอมรับและไดท้ างาน
ในธนาคารท่ีมีช่ือเสียงติดอนัดบัโลก ท าใหพ้นกังานมีความรู้สึกภาคภูมิใจและมีคุณค่าในการท่ีไดป้ฏิบติัตามหนา้ท่ี
ท่ีตนไดรั้บมอบหมาย ส่งผลท าให้พนกังานมีความยึดมัน่ผูกพนัในงานสูง เต็มใจท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย ทุ่มเท
อย่างเต็มท่ี มีความสุขในการท างาน การท างานจะมีประสิทธิภาพสูงข้ึน มีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง 
ภาคภูมิใจในงานท่ีตนเองท าและรู้สึกว่างานท่ีตนท ามีความส าคญัและทา้ทายซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอภิพงศ์ 
โชติรัตน ์(2558)       
     ผลการศึกษาน้ีไม่ไดใ้ชก้ารสุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากประชากรมีจ านวนท่ีนอ้ยกว่า 200 คน ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี
อาจไม่สามารถน าไปใชใ้นกรณีอ่ืนได ้ 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
     จากการศึกษาเร่ือง ความยึดมัน่ผกูพนัในงานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) เขตร้อยเอด็  
ผูศึ้กษาไดท้ าการสรุปไดด้งัน้ี 
(1)    ขอ้มูลเก่ียวสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามพนกังานส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 68   
และเป็นเพศชายร้อยละ 32  อายุของพนกังานส่วนใหญ่ 20- 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 46 ระดบัการศึกษาของพนักงาน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70 อายุงานของพนกังาน ส่วนใหญ่อายุ 0-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 59 
และต าแหน่งของพนกังานส่วนใหญ่ คือ เจา้หนา้ท่ีพฒันาธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 32 
(2)     ผลการวิเคราะห์ระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงาน พบวา่ ระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงานของพนกังาน 
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ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) เขตร้อยเอด็  ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดบับ่อยมาก เม่ือพิจารณา เป็นราย
ปัจจยัเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย 3 ล าดบั มากท่ีสุดคือ ฉนัรู้สึกภูมิใจในงานท่ีฉนัท า รองลงมาคือ ฉนัมีความจดจ่อตั้งใจ
ในการท างานของฉนั และ ฉนัมีความกระตือรือร้นในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(3) ผลการวิเคราะห์ระดับความยึดมัน่ผูกพนัในงาน ของพนักงานท่ีมีอายุงานและต าแหน่งงานต่างกัน พบว่า 
พนกังานท่ีมีอายุงานสูงกวา่จะมีระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงานมากกวา่พนกังานท่ีมีอายุงานนอ้ย   อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความยึดมัน่ผูกพนัในงานโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

6. ข้อเสนอแนะ 
(1)  การศึกษาโดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลในระยะเวลาสั้นๆ จึงมีความจ ากดัในการอา้งอิงเชิงเหตุและผลของความ
ยึดมัน่ผูกพนัในงาน ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเป็นการศึกษาระยะยาวและติดตามผลอย่างต่อเน่ือง เพ่ือช่วยในการ
อธิบายกระบวนการท่ีท าใหบุ้คคลมีความยึดมัน่ผกูพนัในงานไดอ้ยา่งลึกซ้ึงและครอบคลุมมากข้ึน   
(2)  ควรมีการต่อยอดแนวคิดความยึดมัน่ผูกพนัในงาน ท่ีใชข้อ้มูลทั้งระดบับุคคล และระดบักลุ่ม/องค์การ เช่น 
ความยึดมัน่ผูกพนัในงานร่วมกนัของกลุ่ม และน าเสนอปัจจยัสาเหตุอ่ืนๆท่ีน่าจะส่งผลต่อความยึดมัน่ผูกพนัในงาน
นอกเหนือจากปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยังาน เช่น ปัจจยัครอบครัว รวมทั้งควรมีการตรวจสอบสาเหตุและผลของ
ความยึดมัน่ผูกพนัในงานของบุคลากรวิชาชีพต่าง ๆ หรือองคก์ารต่างๆ เพ่ือเป็นการพฒันาทรัพยากรบุคคลท่ีเป็น
ปัจจยัเชิงสาเหตุของความยึดมัน่ผูกพนัในงาน ประกอบกบัการลดความกดดนัจากงาน  ควบคู่ไปกบัการส่งเสริม
ทรัพยากรงาน  
(3)  ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืน ท่ีอาจส่งผลต่อความยึดมัน่ผกูพนัในงาน เช่น วฒันธรรมองคก์ร ความเครียดในองคก์ร 
ภาวะผูน้ า รวมถึงควรจะมีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) หรือ สมัภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) เพ่ือขอ้มูล
เชิงคุณภาพเพ่ือใหง้านวิจยัมีความลึกซ้ึงในทุกมิติและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ลูกคา้ของน ้ าพริกออนไลน์ของธุรกิจน ้ าพริก
บรรจุพร้อมบริโภคของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ศึกษาส่ือสารการตลาดออนไลน์
ของธุรกิจน ้ าพริกบรรจุพร้อมบริโภคของผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ศึกษา
ความส าเร็จของธุรกิจน ้ าพริกบรรจุพร้อมบริโภคออนไลน์ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และศึกษาความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ลูกคา้ของน ้าพริกออนไลนท่ี์มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจน ้าพริก
บรรจุพร้อมบริโภคของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การศึกษาคร้ังน้ีใชก้รณีศึกษากบั
กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ท่ีซ้ือน ้าพริกทางออนไลน์  เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ดว้ยการเก็บแบบสอบถาม จ านวน 400 คน
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมัประสิทธ์ิสหพนัธ์ และการวิเคราะหค์วามผล
ถดถอยและสหสมัพนัธ์ 
 

ค าส าคัญ: ความส าเร็จของธุรกิจออนไลน์, ส่ือสารการตลาดออนไลน์, ธุรกิจน า้พริก 
 

Abstract 
The purpose of this research is to customer satisfaction and confidence of chili paste packing business online with 
consumption of small and medium enterprises. (SMEs) to study business online marketing communication of 
chili is packed with intake of entrepreneurs, small and medium enterprises (SMEs) to study the business success 
of ready to eat chili contains online entrepreneurs of small and medium enterprises. (SMEs) and study the 
satisfaction and confidence of customers online paste affecting the success of business paste filling with 
consumption of small and medium enterprises. (SMEs). This study used case study to sample the customers buy 
chili online quantitative study collected questionnaires. The 400 data analysis using the mean, standard deviation, 
the test coefficient of the Federation. Analysis of the effects and regression and correlation.  
Keywords: E-commerce Success, Online marketing communications, Chili paste business 
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1. บทน า 
 

ความกา้วหนา้ของระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการส่ือสารก่อใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ทาง
สังคม คือ เครือข่ายสังคมใหม่ท่ีรู้กนัอย่างแพร่หลายว่า “สังคมออนไลน์” (Online Community) หรือ  “เครือข่าย
สังคมออนไลน์” (Social Network) โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์น้ีเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีสมาชิกซ่ึงก็คือคนทุกเพศ 
ทุกวยั ทุกเช้ือชาติ และศาสนา ทุกระดบัการศึกษา ทุกสาขาอาชีพและทุกกลุ่มสังคมย่อยจากทัว่โลกเป็นผูส่ื้อสาร
หรือเขียนเล่าเน้ือหาเร่ืองราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ท่ีสมาชิกเขียนและท าข้ึนเองหรือพบเจอ
จากส่ืออ่ืนๆ แลว้น ามาแบ่งปันใหก้บัผูอ่ื้นท่ีอยู่ในเครือข่ายของตนผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ตและส่ือสงัคมออนไลน ์
(Social Media) เครือข่ายสังคมออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ก่อใหเ้กิดวิวฒันาการดา้นเทคโนโลยีของ
ส่ือสงัคมออนไลนห์ลากหลายประเภท ไดแ้ก่ เวบ็บลอ็ก (Weblog) หรือเรียกสั้นๆ ว่า บลอ็ก เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคม
ออนไลน ์(Social Networking Sites) เช่น Facebook, Twitter , Myspace เป็นตน้   

ปัจจุบนัการส่ือสารการตลาดบนส่ือสังคมออนไลน์หรือการตลาดออนไลน์เขา้มามีบทบาทในการเขา้ถึง
กลุ่มผูบ้ริโภคมากข้ึนและสามารถตอบสนองลูกคา้ไดใ้นทนัที นอกจากน้ีส่ือการตลาดออนไลน์ยงัสามารถเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างสมบูรณ์ ดงันั้นความส าเร็จการตลาดออนไลนจึ์งมีบทบาทและความส าคญัเป็นอยา่งมาก โดย
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศใหญ่ต่างใหค้วามส าคญักบัการโฆษณาประชาสมัพนัธ์
และการน าเสนอสินคา้และบริการผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ยกตวัอย่างเช่น ผ่านทาง Facebook FanPage, Instagram 
และTwitter นอกจากน้ีเครือข่ายสังคมออนไลน์มกัถูกใชเ้ป็นแหล่งพบปะติดต่อส่ือสารระหว่างเพ่ือนๆหรือคนรู้จกั 
หรือแมแ้ต่ใชเ้ป็นพ้ืนท่ีสาธารณะในการแบ่งปันขอ้มูลต่างๆใหก้บัผูค้นท่ีอยู่ในชุมชน โดยผูค้นในชุมชนสามารถท า
กิจกรรมต่างๆ ทั้งเพ่ือการศึกษาธุรกิจ และความบนัเทิงร่วมกนัได ้(Thailand Trade Machinery & Electronic, 2555) 

ในปัจจุบนัมีการท าธุรกิจคา้ขายสินคา้ บริการ ขอ้มูล โฆษณา ผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากข้ึน ดว้ยเหตุผลท่ี
สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากกว่า ดว้ยตน้ทุนท่ีต ่ากว่า และผูบ้ริโภคมีความสามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดม้ากข้ึน 
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไดรั้บการพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหผู้ท้  าธุรกิจสามารถใหข้อ้มูล
สินคา้ บริการ ขอ้มูลเฉพาะดา้นโฆษณาแก่ผูบ้ริโภคไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้งอินเทอร์เน็ตยงัท าให้
ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการรับขอ้มูลสินคา้ บริการ ขอ้มูลเฉพาะดา้น โฆษณา ไดจ้ากทัว่โลก ไม่มีขอบเขตหรือ
ขอ้จ ากดัในการรับขอ้มูลซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัการท าธุรกิจแบบเก่าแลว้ จะพบว่ามีปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้และความมีช่ือเสียงของธุรกิจออนไลนต่์อความส าเร็จของธุรกิจออนไลนอี์กดว้ย 

ลกัษณะความสัมพนัธ์เชิงสงัคมท าใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจในปัจจุบนัหนัมาใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนเ์ป็น
อีกช่องทางหน่ึงในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในระยะยาวกบัลูกคา้ โดยสามารถใชเ้ป็นช่องทางส่ือสารท่ีสามารถมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้แบบสองทางเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ รวมไปถึงการ
ประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ในตวัสินคา้และบริการไดใ้นวงกวา้ง นอกจากน้ี ยงัสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
สร้างแคมเปญทางการตลาดท่ีสามารถเขา้ถึงลูกคา้เป้าหมายไดต้ามตอ้งการ โดยมีค่าใชจ่้ายทางการตลาดท่ีไม่สูงนกั 
เม่ือเทียบกบัตน้ทุนในการท าการตลาดผ่านทางส่ือแบบดั้งเดิม จากปัจจยัต่างๆดงักล่าวขา้งตน้ของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นช่องทางทางการตลาด และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ี
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เหมาะสมส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอม็อี (SMEs) ซ่ึงมีขอ้จ ากดัดา้นเงินทุน แต่
มีความตอ้งการช่องทางทางการตลาดท่ีมีความยืดหยุน่และสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดโ้ดยตรง 

จากเหตุผลดงักล่าว ท าให้เห็นความส าคญัของท าธุรกิจผ่านทางอินเทอร์เน็ต ภายใตก้ารแข่งขนัท่ีสูงข้ึน 
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป จึงตอ้งการศึกษาปัจจยัแห่งความส าเร็จของธุรกิจออนไลน์จ าหน่ายน ้าพริกบรรจุพร้อม
บริโภคของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) เน่ืองจากธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายน ้าพริกมี
สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมค่อนขา้งรุนแรงเพราะเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนไม่มาก จึงท าให้มีผูท่ี้สนใจเขา้สู่
ธุรกิจค่อนขา้งมาก ประกอบกบัการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ เช่น โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์หรือ
การให้การสนบัสนุนผูท่ี้ตอ้งการประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง (SMEs) เพ่ือผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการ
บริหารจดัการและพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายและการประชาสัมพนัธ์น ้ าพริกบรรจุพร้อมบริโภคสู้ผูบ้ริโภคได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นประโยชน์ในกระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคอย่างทัว่ถึงและเพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การวางแผนเชิงกลยทุธ์และพฒันาการด าเนินงานธุรกิจน ้าพริกบรรจุพร้อมบริโภคใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
1.1 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ลูกคา้ของน ้ าพริกออนไลน์ของธุรกิจน ้ าพริกบรรจุพร้อม
บริโภคของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

2. เพ่ือศึกษาส่ือสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจน ้ าพริกบรรจุพร้อมบริโภคของผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

3. เพ่ือศึกษาความส าเร็จของธุรกิจน ้าพริกบรรจุพร้อมบริโภคออนไลน์ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ลูกคา้ของน ้ าพริกออนไลน์ท่ีมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ
น ้าพริกบรรจุพร้อมบริโภคของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

5. เพ่ือศึกษาส่ือสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจน ้าพริกบรรจุพร้อมบริโภคออนไลน์
ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับความส าเร็จของธุรกจิออนไลน์  
ธุรกิจออนไลน์ หรือ ออนไลน์ หมายถึงการท าธุรกรรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือขาย

สินคา้หรือบริการ โดยมีขอ้ดีเพ่ือลดค่าใชจ่้าย และสามารถซ้ือขายสินคา้หรือบริการไดทุ้กท่ี ทุกเวลา แต่มีขอ้เสียคือ
ผูบ้ริโภคอาจไม่มัน่ใจในการใหบ้ริการของธุรกิจออนไลน์ทั้งในส่วนของความไม่แน่ใจในคุณภาพสินคา้ การจดัส่ง
สินคา้ หลงัจากจ่ายเงินไปแลว้ความส าเร็จของธุรกิจออนไลนป์ระกอบดว้ยปัจจยัหลายปัจจยั ข้ึนอยูก่บัสมมติฐานท่ี
จะก าหนดขอบเขตของความส าเร็จ บางสมมติฐานมีเพียงมีรายรับมากกว่ารายจ่าย สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้
บางสมมติฐานตอ้งใชร้ายไดเ้ขา้มาอา้งอิง ว่ามียอดรายไดเ้พ่ิมข้ึนก่ีเท่าตวั โดยบางสมมติฐานก็ไม่ไดดู้ในรายจ่ายท่ี
เพ่ิมข้ึนในสัดส่วนท่ีสูงกว่า หรือบางสมมติฐานวดัจาก ROI หรือ ROA ซ่ึงเป็นหลกัการคิดตามหลกัการบริหาร
การเงิน แต่ความหมายของความส าเร็จของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไป Finniss (2003) อธิบายว่าการท่ีจะ
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ประสบความส าเร็จหรือไม่ข้ึนอยู่กับความกวา้งใหญ่ของนิยามของความส าเร็จจุดเร่ิมต้นของความส าเร็จ
ประกอบดว้ย การมีเวลาท่ีจะท าส่ิงเล็กๆ ท่ีท าให้คนรอบขา้งเห็นคุณค่า Laosethakul (2005) อธิบายว่าปัจจยัแห่ง
ความส าเร็จของธุรกิจออนไลน์คือ ตวัเลขจ านวนผลลพัธ์ของพ้ืนท่ีความพึงพอใจ ท่ีจะท าให้แน่ใจไดว้่าประสบ
ความส าเร็จในการแข่งขนั ซ่ึงมีกุญแจส าคญัอยู่ไม่มากท่ีจะท าให้ธุรกิจเจริญเติบโตได ้Flesher (2002) อธิบายว่า
หลายองคก์รมีมาตรฐานภายในกระบวนการต่างๆ และใชเ้วลาในแต่ละปีการทบทวนมาตรฐานใหดี้ข้ึนกวา่ปีท่ีผ่าน
มา ยิ่งกวา่นั้นองคก์รต่างมีฐานขอ้มูลผูบ้ริโภคท่ีสามารถใชใ้นการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคในแต่ละกิจกรรม ซ่ึง
หากมีโครงสร้างพ้ืนฐานภายในกจ็ะท าใหอ้งคก์รเกิดความคิดท่ีจะประสบความส าเร็จ 

อีกแนวคิดพ้ืนฐานของการหาความเช่ือมโยงระหว่างความส าเร็จก็คือวดัจากประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ โดยพิจารณาจากจ านวนของพนักงานท่ีดูแลรับผิดชอบของระบบสารสนเทศ DeLone and McLean 
(2002) มีความพยายามตรวจสอบงานวิจยัเพ่ือท่ีจะจดัโครงสร้างของตวัแปรท่ีมีอยู่มากมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
หลากหลายของระบบสารสนเทศ เพ่ือเสนอแนวคิดของรูปแบบความส าเร็จ และพบว่า จ านวนพนักงานมีผลต่อ
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศกบัจ านวนพนกังาน 

ดงันั้นความส าเร็จของแต่ละองคก์รจึงมีมาตรฐานท่ีแตกต่างกนัออกไปตามเป้าหมาย และวตัถุประสงคข์อง
แต่ละองคก์ร แต่กุญแจส าคญัท่ีจะท าใหเ้กิดความส าเร็จนั้น คือความสามารถผลิตหรือหาสินคา้และบริการท่ีตรงกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2.2 ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success Factor) 
Key Success Factor คือปัจจยัท่ีทุกธุรกิจจะตอ้งคน้หาใหเ้จอ ปัจจยัท่ีจะสร้างธุรกิจใหเ้หนือคู่แข่งขนั ปัจจยั

ท่ีจะสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ ปัจจยัท่ีธุรกิจจะท าก าไรไดใ้นระยะยาว และเป็นปัจจยัท่ีจะสร้าง Competitive 
edge แต่ละธุรกิจมี Key success factor ท่ีแตกต่างกนั 

· Economy of scale : ธุรกิจประเภท Discount store มุ่งมัน่จะตอ้งสร้างขนาดธุรกิจใหใ้หญ่เพ่ือเอ้ือใหธุ้รกิจ
เติบโต และสร้างความไดเ้ปรียบเหนือทั้งคู่แข่งและมีอ านาจต่อรองต่อ ซพัพลายเออร์ 

· Innovation : ธุรกิจอยา่ง IT นวตักรรมทางเทคโนโลยีคือหวัใจของความยัง่ยืน 
· Service/quality : บางธุรกิจการส่งมอบท่ีตรงต่อเวลามีคุณค่าในสายตาของลูกคา้ เพราะ Lead time ท่ีสั้น

เช่นการส่งของท่ีมีก าหนดเวลาแน่นอนตามตารางการขนส่งทางอากาศ 
· Location : ธุรกิจคา้ปลีกปัจจยัท่ีส าคญักคื็อ ท าเล ท าเล และท าเล 
· Value added : บางธุรกิจมีการแข่งขันท่ีรุนแรง การหาความแตกต่างในตัวสินค้าได้ยาก การสร้าง

มูลค่าเพ่ิมดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ หรือ บริการท่ีเหนือกวา่คือหวัใจของธุรกิจท่ีตอ้งการแข่งขนัได ้
· Distribution : ธุรกิจอยา่งน ้าด่ืมประเภทน ้าอดัลมหวัใจของการแข่งขนัในยคุหน่ึงคือ การกระจายสินคา้ท่ีทัว่ถึง 
· Diversification : ธุรกิจอย่างเพจจ้ิงท่ีไดรั้บผลกระทบจากเทคโนโลยีโทรศพัทมื์อถือ การอยูร่อดของธุรกิจ

คือ การปรับเปล่ียนไปสู่การเป็น Call center  
อาจพูดไดว้่าไม่ว่าจะใชโ้มเดลของนกัวางกลยทุธ์ใดๆก็ตาม แต่ถา้ธุรกิจนั้นไม่สามารถคน้หา Key success 

ของตนเองไดก้็อาจเป็นการวางยุทธ์ศาสตร์ท่ีหลงทิศหลงทาง ถามว่าปัจจยัดงักล่าวเป็นตวัแปรท่ีคงท่ีหรือไม่ จาก
การศึกษา-ติดตาม พบว่า ปัจจยัน้ีมีความเป็น Dynamic ในตวั แต่มีลกัษณะท่ีค่อยๆเปล่ียนไปตาม วงจรชีวิตสินคา้ 
(PLC) ตามพฤติกรรมผูบ้ริโภค ตามเทคโนโลยี และตามสภาวะการแข่งขนั ดงันั้นผูว้างกลยุทธ์จึงควร Identify ว่า
อะไรคือ Key success เพ่ือท่ีจะวางกลยทุธ์ท่ีเป็น Sustainable growth อยา่งแทจ้ริง 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับช่ือเสียงของธุรกจิออนไลน์  
ช่ือเสียงถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจ และเป็นส่ิงท่ีทุกองค์กรจ าเป็นตอ้งรักษาไว ้เน่ืองจากเป็น

หน่ึงในภาพลกัษณ์ท่ีผูบ้ริโภคจะนึกถึงเม่ือกล่าวถึงธุรกิจของตน และช่ือเสียงถือเป็นสินทรัพยใ์นการด าเนินธุรกิจ
ออนไลน์อีกอย่างหน่ึง Anonymous (2005) อธิบายว่าผลกระทบเชิงบวกดา้นช่ือเสียงขององคก์รธุรกิจ ท าให้ธุรกิจ
สามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งท าการประชาสัมพนัธ์มากเพราะมีช่ือเสียงอยู่แลว้ อย่างไรก็ตามในโลกปัจจุบนั
ธุรกิจอาจต้องใช้เวลานานเป็นปี หรือหลาย ๆ ปีในการสร้างช่ือเสียงทั้ งทางด้านคุณภาพและความน่าเช่ือถือ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกออนไลน์ท่ีกา้วอย่างรวดเร็ว ช่ือเสียงคือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีมีความส าคญัมากจากผล
การศึกษาท าใหเ้ขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจนว่า การกระท าขององคก์ร สร้างและเพ่ิมช่ือเสียงขององคก์ร การปฏิบติังานท า
ให้เกิดเป็นสัญลักษณ์เพ่ือการแข่งขัน หรือความสัมพันธ์ต่อผูบ้ริโภคส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือสัญลักษณ์จากการ
ปฏิบติังานจะเป็นการอธิบายเพ่ือส่ือสารความเป็นอตัลกัษณ์ของธุรกิจ และสร้างความหมายทางการคา้ รวมถึง
ช่ือเสียงทางการค้า ประวติัขององค์กร และเว็บไซต์ซ่ึงการทาธุรกิจออนไลน์นั้น มีทั้ งขอ้ดีและข้อเสียเก่ียวกับ
ช่ือเสียงอยู่หลายวิธี จากพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารออนไลน์ของผูบ้ริโภค โดยช่ือเสียงของธุรกิจในทางออนไลน์
และออฟไลน์จะถูกแยกออกจากกัน เช่นเดียวกบัสถานะของธุรกิจทางออนไลน์และออฟไลน์ แต่โดยรวมแลว้
ช่ือเสียงของธุรกิจในทางออนไลน์และออฟไลน์มีผลต่อกัน เช่นเดียวกับสถานะของธุรกิจทางออนไลน์และ
ออฟไลน์ Hoffman. (2008) อธิบายว่าบล็อก เว็บบอร์ด และการสนทนาออนไลน์อ่ืนๆ สามารถสร้างหรือท าลาย
ช่ือเสียงขององค์กรได้ ตัวอย่างเช่น ระบบกลไกในการค้นหา (Search Engine Optimization : SEO) การจัดการ
ช่ือเสียงขององคก์รทางออนไลนจึ์งมีความส าคญักบัสถานะของธุรกิจออนไลน ์

แต่ส าหรับธุรกิจออนไลน์ ก็ยงัมี ผลการศึกษาบางมุม ซ่ึงใหผ้ลแตกต่างไปท่ีคาดหวงั Huang, Chenand Lu 
(2011) อธิบายผลการศึกษาเร่ือง ผลกระทบดา้นช่ือเสียงของผูจ้  าหน่ายต่อความส าเร็จของการประมูลออนไลน์ ผล
การศึกษาพบว่าช่ือเสียงของผูข้ายมีผลต่อความส าเร็จในการขายออนไลน์ และคาดว่าการขายแบบไม่สามารถพบ
หนา้ไดจ้ะส่งผลลบต่อราคา แต่ผลไม่ไดเ้ป็นอย่างท่ีคาด คือ แมว้่าผูข้ายจะไม่แสดงตนออกมาก็ไม่มีผลกระทบต่อ
การขาย ความน่าจะเป็นอนัดับต่อมาของการขาย คือความคาดหวงัว่าจะจบประมูลในวนัหยุดสุดสัปดาห์ และ
รายการท่ีถูกติดวา่เป็นสินคา้ใหม่ส่งผลต่อความส าเร็จของการประมูล 

สรุปช่ือเสียงของธุรกิจออนไลนเ์ป็นหน่ึงในองคป์ระกอบของช่ือเสียงธุรกิจ และจะมีความส าคญัมากหาก
ธุรกิจนั้นประกอบธุรกิจออนไลนอ์ย่างเดียว (Click Only) ช่ือเสียงเกิดจากพฤติกรรมการปฏิบติังานขององคก์ร โดย
ทุกการกระท าทุกชนิดขององคก์รท่ีส่ือออกไปยงัภายนอกจะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดการรับรู้ต่อตวัตนขององคก์รทั้งใน
ทางบวก และ ทางลบ โดยสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป อินเทอร์เน็ตมีความส าคัญกบัชีวิตของผูบ้ริโภคมากข้ึน 
ผูบ้ริโภคเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดดี้ข้ึน ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ของธุรกิจออนไลน์ก็มีความส าคญัมากข้ึน
ตามไปดว้ย ทั้งในดา้นบวก และ ทางลบ 

2.4 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ และความเช่ือมั่นต่อเวบ็ไซต์ 
ในการท าธุรกิจออนไลน์จ าเป็นตอ้งสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคเพ่ือท่ีจะรักษาผูบ้ริโภคให้อยู่กบั

ธุรกิจไดอ้ย่างย ัง่ยืน และมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจออนไลน์ Bailey and Pearson (1983) อธิบายความพึงพอใจ
เป็นผลรวมของความรู้สึก หรือทศันคติของแต่ละคนท่ีมีแตกต่างกนัตามผลและสถานการณ์ ส่วน DeLone and 
McLean (2003) อธิบายว่าความพึงพอใจคือตวักลางท่ีใชว้ดัความส าเร็จในระบบสารสนเทศ Rust and Subramanian 
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(1992) อธิบายวา่ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเป็นมากกวา่การเก็บรักษาผูบ้ริโภคไว ้เพราะมีผลโดยตรงต่อส่วนแบ่ง
การตลาดส่วน Gummerus, Liljander, Pura and Riel (2004) อธิบายว่าส่วนติดต่อผู ้ใช้งาน (User Interfact) เป็น
ช่องทางท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในการท าธุรกิจออนไลน์ ส่วน Chung-Hoon and Young-Gul (2003) 
อธิบายว่าส่วนติดต่อผูใ้ชง้านมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเป็นหลกัฐานทางกายภาพแสดงถึงความสามารถ
ของผูใ้ห้บริการ เสมือนการอ านวยความสะดวกในการใช้บริการของผูรั้บบริการ และ  Torkzadeh, Jerry and 
Demirhan (2006) อธิบายตวัแปรตน้ 5 ตวัแปรท่ีมีผลกบัความพึงพอใจของผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ 

1. เน้ือหาหมายถึงขอ้มูลสาระสนเทศท่ีเผยแพร่ออกไป 
2. ความถูกตอ้ง หมายถึงความแม่นย  าของผลลพัธ์ 
3. รูปแบบการน าเสนอ หมายถึงการจดัรูปแบบของขอ้มูลบนเวบ็ไซตเ์พ่ือน าเสนอ 
4. ความสะดวกในการใชง้าน หมายถึงความเป็นมิตรต่อผูใ้ชง้าน 
5. ทนัเวลา หมายถึงเม่ือเผยแพร่ขอ้มูลแลว้ เน้ือหามีผลในทางบวกต่อความพึงพอใจของ ผูใ้ชง้าน 
ในการท าธุรกิจออนไลน์นั้นมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าให้ผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ในการท าธุรกรรมผ่าน

เว็บไซต์ของตน โดยส่วนติดต่อผูใ้ช้งานถือเป็นส่วนท่ีส าคัญท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือมั่นต่อเว็บไซต์
Vallerand and Pelletier (1992) อธิบายทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติ ความ
ตั้งใจ และพฤติกรรมว่ามนุษยต์ดัสินใจบนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีมี โดยตวัแทนของความพร้อมท่ีส่งผลดีท่ีสุดต่อ
พฤติกรรมบุคคลคือความตั้งใจ ตามทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผลคุณภาพของขอ้มูลท่ีไดรั้บจากเน้ือหาเว็บไซด์
สามารถส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะซ้ือ เช่นเดียวกนั หากขอ้มูลบนเวบ็ไซตมี์ความน่าเช่ือถือ และถูกตอ้ง ก็จะส่งผลต่อ
การเพ่ิมจ านวนของผูบ้ริโภคออนไลน์ ความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ จะเพ่ิมจ านวนการซ้ือคร้ังแรกของผูบ้ริโภค 
ความพึงพอใจและความเช่ือมั่นของผูบ้ริโภคออนไลน์ ส่งผลต่อการซ้ือคร้ังแรก และการซ้ือซ ้ าๆ ส่วน Kim, 
Ferrinand Rao (2009) กระบวนการเช่ือใจถือเป็นกุญแจแห่งความส าเร็จของธุรกิจออนไลน์ โดยผูข้ายสินค้า
ออนไลนจ์ าเป็นตอ้งสร้างสภาพแวดลอ้มใหผู้บ้ริโภคมีความมัน่ใจในการท าธุรกรรมออนไลน ์และสภาพแวดลอ้มท่ี
มีการอ านวยความสะดวกน่าไวว้างใจและความพึงพอใจเป็นส่วนผสมของความส าเร็จส่วน Bahmanziari, Pearson 
& Crosby (2003) อธิบายว่าความเช่ือมัน่เป็นปัจจยัส าคญัในธุรกิจเวบ็ไซต ์ส่วน Chow & Angie (2006) น าเสนอว่า
ความเช่ือมัน่และความเช่ือส่วนบุคคลท่ีคนอ่ืนๆ จะปฏิบติัต่อคนใดคนหน่ึงในทางสังคม และจริยธรรม บนความ
เหมาะสมของกาลเทศะ ความเช่ือมัน่คือความคาดหวงัท่ีจะเช่ือผูอ่ื้นโดยไม่มีผลประโยชน์จากสถานการณ์ใดๆ และ 
Chen and Dhillon (2003) อธิบายว่าความเช่ือมัน่เป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจเวบ็ไซต ์และความเช่ือมัน่เป็น
ความเช่ือส่วนบุคคลในแง่ของจริยธรรมและความเหมาะสมทางสังคม โดยความเช่ือมัน่คือความคาดหวงัส่ิงใดส่ิง
หน่ึงโดยไม่ใชป้ระโยชนจ์ากสถานการณ์ใดๆ และแหล่งของความเช่ือมัน่มาจากปัจจยั 4 ชนิด คือ 

1. ลกัษณะการมีปฏิสมัพนัธ์ต่อผูบ้ริโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานของเวบ็ไซต ์
2. ลกัษณะขององคก์รช่ือเสียงขององคก์รและการรับรู้ของแบรนด ์
3. ระยะเวลาในการอยูใ่นธุรกิจ 
4. การรับรู้ต่อธุรกิจในรูปแบบออฟไลน ์
โดยความช่ืนชอบจะเกิดจากคุณภาพสินคา้และบริการระยะเวลาท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กนั และความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภค และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ล่วงหนา้ข้ึนอยูก่บัลกัษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ และระดบัการศึกษา สรุป
ความพึงพอใจ และความเช่ือมัน่ต่อเวบ็ไซตมี์ความส าคญัต่อการประสบความส าเร็จของธุรกิจออนไลน์ เน่ืองจาก
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เป็นส่ิงท่ีเป็นผลรวมของความรู้สึก หรือทศันคติของแต่ละคนท่ีมีแตกต่างกนัตามผลและสถานการณ์ และสามารถ
แบ่งออกเป็นดา้นหลกัๆ ได ้4 ดา้น Chen and Dhillon (2003) 

1. คุณภาพของส่วนติดต่อผูใ้ชง้าน (User Interface Quality) หมายถึง ความสะดวกสบาย  
เขา้ใจไดง่้าย รวดเร็ว ของส่วนติดต่อผูใ้ชง้าน 

2. คุณภาพของขอ้มูลสินคา้หรือ บริการ (Service Information Quality) หมายถึง ความ 
ถูกตอ้งของขอ้มูลสินคา้หรือ บริการ ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลสินคา้/บริการ  

3. การรับรู้ต่อความปลอดภัย  (Perceived Security) หมายถึง การรับรู้ของผู ้ใช้บริการเก่ียวกับความ
ปลอดภยั ในการท าธุรกรรมท่ีผูใ้หบ้ริการมีให ้

4. การรับรู้ต่อความเป็นส่วนตวั (Perceived Privacy) หมายถึง การรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการต่อความเป็นส่วนตวั
ของผูใ้ชง้าน 
 
2.5 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกับการส่ือสารการตลาดออนไลน์ 
  ปัจจยัส าคญัจากการส่ือสารการตลาดในรูปแบบส่ือสังคมออนไลน์ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบั ดา้นการ
ตอบสนองต่อผูบ้ริโภคมากท่ีสุด นัน่หมายถึง การท าการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ดา้นการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค
เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีควรให้ขอ้มูลท่ีทนัสมยั และ ตอบขอ้ซกัถามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการทราบอย่างสม ่าเสมอดว้ยเช่นกนั 
ทั้งน้ีหากเราสามารถบริหารจดัการส่ือสังคม ออนไลนใ์หต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งสมบูรณ์แลว้
การซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการจากการส่ือสารการตลาดในรูปแบบส่ือสังคมออนไลน์จะเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ยเช่นกนั
ดงันั้นปัจจัยส าคัญจากการส่ือสารการตลาดในรูปแบบส่ือสังคมออนไลน์จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีนักการตลาดควร
ค านึงถึงหากตอ้งการน าส่ือสงัคมออนไลนม์าใชเ้ป็นช่องทางหน่ึงในการส่ือสารการตลาด 

เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด 
Kotler (2013) กล่าววา่ การติดต่อส่ือสารเพ่ือใหเ้กิดผลดีมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์าม

ตอ้งการจ าเป็นจะต้องใช้เคร่ืองมือส่ือสารหลาย ๆ อย่างร่วมกัน ซ่ึงเรียกว่า ส่วนประสมการส่ือสารการตลาด 
(marketing communications mix) หรือ เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (promotion mix) 
ซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ืองมือส่ือสารหลกัส าคญั 5 อยา่ง มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  การโฆษณา (advertising) หมายถึง ข่าวสารท่ีส่งผ่านส่ือมวลชนบางอย่างโดยมีผูอุ้ปถมัภ์ท่ีระบุเป็นผู ้
ออกค่าใชจ่้ายในการโฆษณานั้น การโฆษณาเป็นการติดต่อส่ือสารท่ีมีลกัษณะเป็นการเชิญชวน มีลกัษณะไม่เป็น
กลาง และค่อนขา้งมือคติ ลกัษณะการโฆษณาจะเป็นไปในท านองท่ีว่า ผมจะขายผลิตภณัฑ์หรือความคิดแก่คุณ 
ส่ือมวลชน (mass media) ท่ีใชเ้ป็นส่ือในการโฆษณานั้น ไดแ้ก่ วิทย ุโทรทศัน ์นิตยสาร และหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้  

2. การส่งเสริมการขาย (sales promotion)  หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดท่ีจดัท าข้ึน เพ่ือเสนอ
คุณค่าหรือส่ิงจูงใจพิเศษ (extra value or incentives) ส าหรับผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานขาย ผูจ้ ัดจ าหน่าย หรือ
ผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย เพ่ือใหส้ามารถกระตุน้การขายใหเ้ร็วข้ึนการส่งเสริมการขายโดยทัว่ไปสามารถแยกออกไดเ้ป็น 
2 ประเภท ประเภทแรก เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีมุ่งเนน้ท่ีผูบ้ริโภค (consumer-oriented) และเป็นประเภทท่ี 2 
เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ท่ีคนกลาง (trade-oriented) การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งเนน้ท่ีผูบ้ริโภค มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใหผู้ใ้ช้
ผลิตภณัฑห์รือบริการขั้นสุดทา้ย ตดัสินใจซ้ือเร็วข้ึน ซ้ือมากข้ึน โดยใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ เป็นส่ิงจูงใจ เช่น การแจก
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บตัรคูปอง แจกของตวัอย่าง ของแถม ส่วนลด การแข่งขนั ชิงโชค รวมทั้งวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีน ามาตกแต่ง ณ 
แหล่งขาย เป็นตน้  

3.การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าว (public relations and publicity) การประชาสัมพนัธ์ (public 
relations) หมายถึง การติดต่อส่ือสารและการสร้างความสัมพนัธ์ของบริษทักบักลุ่มชุมชนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทั ชุมชนเหล่าน้ีไดแ้ก่ ลูกคา้ ผูข้าย ปัจจยัการผลิต ผูถื้อหุน้ พนกังานของบริษทั รัฐบาล สาธารณชนทัว่ไปและ
สังคมซ่ึงองคก์ารนั้นด าเนินงานอยู่โปรแกรมการประชาสัมพนัธ์อาจจะมีลกัษณะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็
ได ้แต่วตัถุประสงค์ส าคัญก็คือ เพ่ือเสริมสร้างสัมพนัธภาพและผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเสนออีกด้วยส่วนการ
เผยแพร่ข่าว หมายถึง ข่าวสารท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณชนเก่ียวกบับริษทั สินคา้หรือบริการท่ีปรากฏในส่ือมวลชนต่าง 
ๆ ในรูปของข่าว โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย การเผยแพร่ข่าวเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีส าคญัท่ีสุดอย่างหน่ึง ในบรรดา
เคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีน ามาใชใ้นงานประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัองคก์าร  

4.การขายโดยบุคคล (personal selling) หมายถึง การติดต่อส่ือสารแบบตวัต่อตวั ซ่ึงผูข้ายพยายามท่ีจะให้
ความช่วยเหลือ และ/หรือ เชิญชวนผูซ้ื้อท่ีมุ่งหวงั (prospective buyers) ใหซ้ื้อผลิตภณัฑห์รือบริการของบริษทั หรือ
ให้ปฏิบัติตามความคิดอย่างใดอย่างหน่ึง การขายโดยบุคคลเป็นองค์ประกอบอีกตัวหน่ึงของส่วนประสมการ
ส่งเสริมการตลาด จากนิยามขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ การขายโดยบุคคลเป็นการเผชิญหนา้กนัระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อ 
เป็นการเสนอขายดว้ยวาจา ตกลงซ้ือขายกนั ท าใหแ้ต่ละฝ่ายสามารถสังเกตความตอ้งการ และพฤติกรรมของแต่ละ
ฝ่ายไดอ้ยา่งใกลชิ้ด พร้อมทั้งสามารถปรับปรุงขอ้เสนอใหส้อดคลอ้งกนัทั้งสองฝ่ายตามสถานการณ์ได ้ 

5. การตลาดทางตรง (direct marketing) หมายถึง ระบบการตลาด ซ่ึงองค์การใช้เคร่ืองมือส่ือสารต่างๆ 
ติดต่อกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยตรง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใหเ้กิดการตอบสนองอย่างใดอย่างหน่ึง และ/หรือ เกิด
รายการซ้ือขายข้ึน ตามแนวความคิดดั้งเดิม การตลาดเจาะตรงไม่ไดร้วมอยู่เป็นองคป์ระกอบอยา่งหน่ึง ในส่วนประ
สมการส่งเสริมการตลาด หรือส่วนประสมการส่ือสารการตลาด แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน มีปัจจยัส าคญั 2 
ประการ คือ ประการแรก เน่ืองจากตลาดมีการแบ่งแยกตัวออกเป็นตลาดส่วนย่อย ๆ มากข้ึน นักการตลาดจึง
จ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนวิธีด าเนินงานการตลาด จากการตลาดมวลชน (mass marketing) มาสู่การมุ่งเนน้ตลาดจุลภาค 
ดว้ยการจดัโปรแกรมการตลาดจ ากดัขอบเขตแคบลง เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ใกลชิ้ดมากข้ึน ประการท่ีสอง 
เน่ืองจากความกา้วหนา้ทางดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) ไดเ้จริญรุดหนา้
ไปไกลมาก ท าให้ธุรกิจสามารถติดต่อส่ือสารกบัตลาดไดอ้ย่างรวดเร็วมากกว่าแต่ก่อน เทคโนโลยีใหม่จึงช่วยให้
เกิดช่องทางการส่ือสารการตลาดใหม่ เพ่ือน าข่าวสารเขา้ถึงตลาดส่วนยอ่ยไดม้ากมายหลายวิธีเพ่ิมข้ึน  
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กรอบแนวคิดวจัิย  

                        
 
3. วธิีการศึกษา 

การศึกษาการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจน ้ าพริกบรรจุพร้อมบริโภคออนไลน์ของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพ่ืออธิบายความพึงพอใจและความเช่ือมั่นลูกค้า
ออนไลน์ ส่ือสารการตลาดออนไลน์ และความส าเร็จของธุรกิจ โดยใชวิ้ธีส ารวจ ดว้ยการออกแบบสอบถามเก็บ
ขอ้มูลทางออนไลน ์จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 ชุด ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง จึงน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติพรรณา ดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัม
ประสิทธ์สหสมัพนัธ์เพียร์สนั และการวิเคราะห์สมการถดถอย 

  
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือน ้ าพริกทางออนไลน์ ท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแทจ้ริง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ท่ีซ้ือน ้ าพริกทางออนไลน์ เน่ืองจากไม่สามารถทราบ
จ านวนประชากรทั้งหมดไดจึ้งค านวณขนาดตวัอย่างโดยใชวิ้ธีค านวณกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ใช้
แบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด มาใชใ้นการวิเคราะห์คร้ังน้ี 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูท้  าการวิจยัไดท้ าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูลปฐมภูมิ มีวิธีการดงัต่อไปน้ี                     

1. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอ้มูลจากการคน้ควา้และรวบรวมจากเอกสารหนงัสือและรายงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง แนวคิดความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ลูกคา้ออนไลน์ ส่ือสารการตลาดออนไลน์ และความส าเร็จของ
ธุรกิจ ตลอดจนจากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งหรือใกลเ้คียง 
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2. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีตอบโดยกลุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้ากการ
สุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงจากกลุ่มตวัอย่างหรือผูป้ระกอบการธุรกิจน ้าพริกบรรจุพร้อมบริโภค โดยท าการสุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจงจากผูป้ระกอบการธุรกิจน ้ าพริกบรรจุพร้อมบริโภค จากเว็บไซด์ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Marketplace) ยอดนิยมส าหรับผูป้ระกอบการอาหาร คือ www.lnwshop.com และเว็บไซด์ส่ือสังคมออนไลน์ท่ี
ผูป้ระกอบการนิยมใช้ คือ Facebook และ Instagram โดยให้กลุ่มตวัอย่างท าการกรอกแบบสอบถามเอง จนได้
แบบสอบถามท่ีครบถว้นสมบูรณ์ จ านวน 400 ชุด โดยใชเ้วลาในการเกบ็ขอ้มูล เป็นระยะเวลา 60 วนั 

 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจน ้ าพริกบรรจุพร้อมบริโภคออนไลน์ของ

ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพ่ือท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงสถิติ ผูวิ้จยัเลือกใชวิ้ธีในการวิเคราะห์ผลดงัน้ี 

1. ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ  
2. ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
3. Pearson Correlation ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
4. Regression Analysis 

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ  
 

     ไดท้ราบความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ลูกคา้ของธุรกิจน ้าพริกบรรจุพร้อมบริโภคของผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือตอบสนองตรง
ต่อความตอ้งการของลูกคา้ ทราบส่ือสารการตลาดออนไลนข์องธุรกิจน ้าพริกบรรจุพร้อมบริโภคของผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนก าหนดกลยุทธ์แผนการตลาด ใน
การน าเสนอสินค้าใหม่ๆ ท่ีทันสมัยสู่ตลาดเพ่ือตอบสนองตรงต่อความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ทราบ
ความส าเร็จของธุรกิจน ้าพริกบรรจุพร้อมบริโภคของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) เพ่ือ
น าไปพฒันาและปรับปรุง ใหต้รงกบัธุรกิจน ้ าพริกบรรจุพร้อมบริโภคของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ทราบความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ลูกคา้ของน ้ าพริกออนไลน์ท่ีมีผลต่อการ
ความส าเร็จของธุรกิจน ้าพริกบรรจุพร้อมบริโภคของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนก าหนดกลยุทธ์การตลาด เพ่ือตอบสนองตรงต่อความต้องการของลูกค้าทุก
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง และทราบส่ือสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการความส าเร็จของธุรกิจน ้าพริกบรรจุ
พร้อมบริโภคของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพ่ือน าไปพฒันาและปรับปรุง ใหต้รง
กบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือน ้าพริกบรรจุพร้อมบริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 
 

http://www.lnwshop.com/
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บทคดัย่อ  
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงปัจจยัแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั ดบัเบ้ิลย.ูวี.เอ.อะโนไดร์ 
โดยกลุ่มตวัอยา่งในการสัมภาษณ์คร้ังน้ีคือพนกังานบริษทั ดบัเบ้ิลย.ูวี.เอ.อะโนไดร์ จ านวน 50 คน ผูว้ิจยัใชก้ารวิจยั
เชิงคุณภาพ โดยท าการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างท่ีผูวิ้จยัเลือก และน าขอ้มูลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และจดัระเบียบ
ขอ้มูล โดยใชก้ลยุทธ SWOT ANALYSIS และ TOWN MATRIX เป็นเคร่ืองมือ และใชก้ลยุทธ 3 ระดบั คือ ระดบั
องคก์ร , ระดบัธุรกิจ , ระดบัปฏิบติัการ ช่วยในการสรุปผลการและวิเคราะห์ผลของงานวิจยัในคร้ังน้ี ซ่ึงในการท า
วิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้ศึกษาตามแนวทฤษฎีของเฮอร์ชเบอร์ก 9 ปัจจัย 1.  ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 2. 
ความสัมพนัธ์ในหมู่พนักงานและการยอมรับหรือการนบัถือ 3. ลกัษณะงานความรับผิดชอบสถานภาพในการ
ท างาน 4. ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน 5. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการท างาน 6. ความมัน่คงในงาน 7. ความ
เจริญกา้วหนา้และการเล่ือนต าแหน่ง 8. นโยบายบริษทัและการบริหาร 9. การควบคุมดูแลของหวัหนา้พนกังาน 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจในการท างาน , วิจัยเชิงคุณภาพ  

ABSTRACT 
The purpose of this research was to investigate the motivation factors of W.V.A Anodize Company.  The 
sample size that we selected to interview for this research is 50 persons of employees in W.V.A  Company. By 
the way, this research is Qualitative research.  So, we start interviewing the group of sample size.  Then, the 
interview data were analyzed and organized by using SWOT ANALYSIS and TOWN MATRIX strategies. 
There are 3 levels of strategies that are corporate strategy, Business strategy and functional strategy that the 
researcher helps in summarizing and analyzing the results of this research.   Finally, Researcher also uses 9 
factors of Herzberg theory to study and apply in this research. 1 . Salary 2 . Interpersonal relations 
3.Responsibility and Work itself 4. Factors in personal life 5.Working conditions 6. Job security 7.Possibility 
of growth 8.Company policy and administration 9.relationship with supervisor and supervision 
Keywords: Work motivation factor , Qualitative research  
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1.บทน า 

ธุรกิจอุตสาหกรรรมประเภท อะโนไดร์ในประเทศไทย เปรียบได้เป็นธุรกิจผลิตสินคา้ ประเภท 
Handmade เพราะกรรมวิธีในการผลิตนั้น ไม่ไดมี้การใช้เคร่ืองจกัร ในการช่วยอ านวยความสะดวก เพราะ
ขั้นตอนในการท านั้น ตอ้งใชค้นดูแลและตรวจสอบการผลิตอย่างละเอียด บริษทัฯ ก าลงัปรับเปล่ียนโครงสร้าง
องค์กร เพ่ือให้รองรับกบัระบบ ISO ในอนาคต เพราะปัจจุบนัลูกคา้เองตอ้งการความมัน่ใจและน่าเช่ือถือต่อ
บริษทัวา่อยูใ่นมาตรฐานท่ีดี รวมทั้งคู่แข่งทางการตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงข้ึน และเทคโนโลยีท่ีกา้วล ้ามากข้ึน จึง
มีการปรับเปล่ียนหนา้ท่ีการงานของพนกังาน ให้แน่ชดัทุกต าแหน่ง เพ่ือจดัการระบบภายในบริษทั หากขาด
พนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะ ท าใหก้ารปฏิบิติงานขาดประสิทธิภาพ บริษทัฯ ขาดศกัยภาพและ
ระบบภายในบริษทั เพราะฉะนั้นจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาช่วงหน่ึงในการปรับเปล่ียนระบบเดิมๆ ให้มีความพฒันา
เพ่ิมข้ึนเพ่ือท่ีจะสามารถรองรับระบบ ISO และพนกังานตอ้งเรียนรู้วิธีการท างานใหม่ เพ่ือปรับตวัให้เขา้กบั
ระบบงานแบบใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน และทั้งตอ้งใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมองคก์ร ซ่ึงช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัอาจจะเสีย
ประโยชนจ์ากกาพนกังานเก่าและพนกังานใหม่ และยงัจะไม่สามารถงานไดเ้ต็มประสิทธิภาพ บริษทั ดบัเบ้ิลยู.
วี.เอ.อะโนไดร์ จะไดป้ระโยชน์จากพนกังานนั้นเม่ือพนกังานไดผ้่านช่วงเวลาปรับตวัดงักล่าวแลว้ (Mobley, 
1982) ในช่วงพกัหลงัทางบริษทัประสบปัญหาในเร่ืองการลาออกของพนกังาน โดยในแต่ละปี จะมีการลาออก 
3 - 5 คน และการท างานท่ีลาช้าซ่ึงมาจากการท่ีพนักงานท างานอย่างไม่ได้ประสิทธิภาพ เช่น ขาดความ
กระตือรือร้น หรือ ขาดงานบ่อย ดังนั้นการศึกษาปัจจัยแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพและขาดความ
กระตือรือร้น จนถึฃการขาดงานบ่อย จึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อบริษทัในการศึกษาสาเหตุท่ีแทจ้ริงท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจลาออกของพนกังานเพ่ือจะไดเ้ป็นแนวทางในการลดจ านวนพนกังานท่ีลาออก ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ท่ี
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท างานท่ีล่าชา้และคุณภาพของการท างาน และยงัส่งผลให้บริษทัฯ ตอ้งประสบ
ปัญหาทางออ้ม อาทิ การเพ่ิมข้ึนของต้นทุน ซ่ึงปัจจุบันต้นทุนหลกัขององค์กรนั้นข้ึนอยู่กับ วตัถุดิบและ 
แรงงาน หากผลผลิตท่ีเสียหายจากการท่ีพนักงานขาดทกัษะมีเพ่ิมข้ึนบริษทัก็จะตอ้งแบกตน้ทุนท่ีสูงข้ึน จึง
ส่งผลชัดเจนโดยตรงซ่ึงเป็นผลจากการลาออก และผลโดยออ้มก็คือ บริษทัจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจากการรับ
สมคัร รวมไปถึงค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม จนถึงการสูญเสียขวญัก าลงัใจของพนกังานภายในบริษทัอีกดว้ยการ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัตั้งใจท่ีจะศึกษาระดบัความพึงพอใจในการท างาน เพ่ือเป็นการช่วยใหบ้ริษทัท่ีผูว้ิจยัได้
ท างานอยู่นั้น มีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดีมากยิ่งข้ึน พร้อมทั้งยงัช่วยฝ่ายพฒันาทรัพยากรบุคคล
ประจ าบริษทัฯ ซ่ึงจะช่วยให้พนักงานมีความพึงพอใจท่ีจะท างานให้กบัองค์กร จะส่งผลให้บริษทัสามารถ
พฒันาระบบท่ีดีมากข้ึนและรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมาคุณค่าเอาไวไ้ด ้
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2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอ้างองิในเน้ือหา 

ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน อยา่งไรกต็ามไดมี้นกัวิชาการทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้
ใหค้วามหมายของแรงจูงใจในการปฏิบติังานไวต่้าง ๆ  โดยใชท้ฤษฎี Frederick Herzberg 9 ปัจจยั (Herzberg, 
1959)โดยแบ่งเป็น ปัจจยัแรงจูงใจ (Motivates Factors) และ ปัจจยัความสบายใจ (Hygiene or Maintenance 
Factors) ปัจจยัค ้ าจุน (Hygiene) 1.  ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 2. ความสัมพนัธ์ในหมู่พนักงานและการ
ยอมรับหรือการนับถือ 3. ลกัษณะงานความรับผิดชอบสถานภาพในการท างาน 4. ปัจจัยส่วนบุคคลของ
พนกังาน 5. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการท างาน 6. ความมัน่คงในงาน 7. ความเจริญกา้วหนา้และการ
เล่ือนต าแหน่ง 8. นโยบายบริษทัและการบริหาร 9. การควบคุมดูแลของหวัหนา้พนกังาน 

แนวคิดเกีย่วข้องกบัแรงจูงใจ 
ปฐมวงค ์สีหาเสนา (2557: 11) กล่าวว่า แรงจูงใจหรือความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกหรือทศันคติ

ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เกิดจากพ้ืนฐานของบุคคลเก่ียวกบัการรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์ ความพึง
พอใจของแต่ละคนไม่เท่ากนั ดงันั้นการแสดงความตอ้งการท าใหเ้กิดการแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคลใน
การปฏิบติักิจกรรมต่างๆนั้นแตกต่างกนัไป 

กิติมา ปรีดีดิลก (2539: 321) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีชอบหรือ
พอใจท่ีมีต่อองคป์ระกอบ และแรงจูงใจในดา้นต่าง ๆ ของงานและผูป้ฏิบติันั้นไดรั้บการตอบสนองอนัจะเป็น
ผลท่ีท าให้ผูป้ฏิบติังานรู้สึกเต็มใจ หรือมีความผูกพนักบังานและพร้อมท่ีจะปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค์
ขององคก์าร 

จอมพล พิเศษกลุ (2537: 13) กล่าววา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีจะกระตุน้
และผลกัดนัให้บุคคลปฏิบติังาน เพ่ือบรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวโ้ดยมีผลมาจากปัจจยัหลายดา้น
ดว้ยกนั ทั้งสภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น เพ่ือนร่วมงานผูบ้งัคบับญัชา ฯลฯ และ สภาพแวดลอ้มภายใน เช่น 
ลกัษณะบุคลิกภาพส่วนตวั เป็นตน้ 
 
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

นางสาวกมลชนก แหลมภู่ ปี 2558 การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของพนกังานและเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยสุมตวัอยา่งแบบเจาะจง ผลการทดสอบสมมติฐาน พนกังาน
ในโรงงานท่ี 1 บริษทัไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้าจ ากดั (มหาชน) ท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน และเงินเดือนแตกต่างกนัมีระดบัแรงจูงไม่แตกต่างกนั 
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(เปรมฤดี เอ้ือสิริมนต์, 2550) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีส่งผลต่อการลาออกของ พนกังาน บมจ.
อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย พบวา่พนกังานท่ีลาออกนั้นมีความตอ้งการท่ีแตกต่างๆ ไป 
จากเดิมในตอนท่ีตดัสินใจเขา้มาร่วมงานกบัองคก์าร เพราะเม่ือบริษทัฯ ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ไดก้ ็แสวงแรงจูงใจอ่ืนท่ีตอบสนองความตอ้งการของตนเอง อาทิ การไดง้านใหม่เงินเดือนสูงข้ึน หรือการได้
ต าแหน่งใหม่ สภาพการท างานใหม่ๆ ท่ีดีข้ึน เม่ือคน้พบก็ตดัสินใจลาออกจากองค์การ เพ่ือไปเป็นสมาชิก
ใหม่ขององคก์ารท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการใหก้บัตนเองไดต่้อไป 

 (สุชาดา ภาคพูล ปี , 2554) ไดศึ้กษา ความพึงพอใจในการปฏิบติัของพนกังานในสายงานฝ่ายผลิต กรมอู่
ทหารเรือ พบว่าพนกังานมีระดบัความพึงพอใจในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือเทียบกบัความพึง
พอใจในการท างาน พบว่าพนักงานมีความ พึงพอใจด้านลักษณะงาน ด้านความส าเร็จในงาน และด้าน
สวสัดิการและค่าตอบแทนอยูใ่นระดบักลาง 

ปริญญา สตัยธรรม ปี2550 สารนิพนธ์ฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือตอ้งการทราบถึงระดบัความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานในแต่ละดา้นของพนกังาน เพ่ือน าผลการศึกษาในคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันา
รูปแบบการด าเนินการของบริษทัฯซ่ึงเม่ือพนกังานทุกคนเกิดความพึงพอใจในการท างาน ก็จะสามารถท างาน
ไดอ้ย่างเต็มก าลงัความสามารถ ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาและบรรลุเป้าหมายขององคก์รทั้งในดา้นประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 

นายประเสริฐ อุไร ปี2559 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือ 1) เพ่ือศึกษาระดบัแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานของพนกังาน 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
กรณีศึกษาบริษทั เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากดั พบวา่แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ พนกังานบริษทั 
เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากดั พนกังานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ในส่วนของปัจจยัค ้ าจุน และ
ปัจจยัจูงใจ โดยรวมทั้ง 13 ดา้นอยู่ในระดบัปานกลางผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
ปฏิบติังานของพนกังาน 3 ดา้นประกอบดว้ย 1) ดา้นความสุขในการท างาน 2) ดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์3) 
ดา้นความมีประสิทธิภาพ ในภาพรวมแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก 

โอภาส เจริญสุข 1 ไพโรจน์ เกิดสมุทร 2 ปี 2557 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ
แรงจูงใจในการท างานของพนกังานในอุตสาหกรรมโครงสร้างเหลก็ กรณีศึกษาบริษทั เอ จ ากดั พบวา่ พนกังานท่ี
มีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และอายุงานต่างกนั มีแรงจูงใจในการท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

3.วธิีการศึกษา 

1. ก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่าง 50 คน โดยเป็นพนกังานทั้งหมดของบริษทั จากทุกแผนก เพ่ือให้
ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง ท าใหง้านวิจยัมีประสิทธิผลมากท่ีสุด โดยมีค าถามท่ีใช ้ปัจจยัแรงจูงใจของ Frederick Herzberg 
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9 ปัจจยั เพ่ือช่วยในการตั้งค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ 1. คุณคิดว่า ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีคุณไดจ้าก
การท างานมีความเหมาะสมอย่างไร  2. คุณมีความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะงาน และมีความยากง่ายอย่างไรบา้ง 
และ ปัจจุบนัคุณมีความรับผิดชอบในงานท่ีคุณท าอยา่งไร รวมถึงสถานภาพในการท างานตอนน้ี 3.คุณคิดยงัไง
กบั ความสัมพนัธ์ในหมู่พนกังาน และการไดรั้บการยอมรับหรือการนบัถือ จากเพ่ือนร่วมงานและหวัหนา้บา้ง   
4.คุณคิดว่า ปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีผลต่อการท างานของคุณ เช่น ครอบครัว หรือ ท่ีอยู่อาศยั มีผลต่อการท างานของ
คุณอย่างไร 5.คุณคิดว่า สภาพแวดลอ้มบริเวณบริษทัส่งผลต่อคุณอย่างไร เพราะทาง บริษทัเราค่อนขา้งท่ีจะมี
การใชส้ารเคมีเยอะ หรือจนถึงความปลอดภยัภายในบริษทั  6.คุณคิดว่าความมัน่คงท่ีมีต่อบริษทั รวมไปถึง
ปัจจุบนัคุณประสบความส าเร็จในการท างานเพียงใด  7.คุณคิดว่า ความเจริญกา้วหนา้ในการท างาน และการ
ไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งใหสู้งข้ึน ส่งผลต่อคุณอย่างไร 8.คุณคิดอย่างไรกบันโยบายบริษทัและการบริหารมีผล
ต่อและคิดว่าไปในทิศทางไหน 9.คุณคิดยงัไงกบั การควบคุมดูแลของหวัหนา้พนกังานท่ีคุณท างานร่วมกบัเขา
ทุกวนั   

2. ผูวิ้จยัจะด าเนินการเก็บขอ้มูลแบบ สัมภาษณ์เชิงลึก โดยการเรียกตวัพนกังาน ในตอนเลิกงานตอน
เยน็ของทุกวนั วนัละ 2 คน ซ่ึงจะขอความร่วมมือจากฝ่ายบุคคล รวมถึงกรรมการบริษทั เลือกพนกังานในแต่ละ
แผนกตามสะดวก โดยคดัจากคนท่ีมีผลในอนาคตกบัตวับริษทั เช่น ก าลงัจะเล่ือนต าแหน่ง หรือ ก าลงัจะเพ่ิม
ค่าตอบแทน โดยจะเร่ิมตน้เดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2560 ไปจนถึงตน้เดือนกุมภาพนัธ์ ผูวิ้จยัจะขอความร่วมมือ
จากฝ่ายวางแผนว่า ตอนเยน็หลงัเลิกงาน แผนกไหนท างานเสร็จเร็วตามเวลาท่ีสุด ก็จะเรียกตวัพนักงานใน
แผนกนั้นมาสมัภาษณ์ 

3. รวบรวม บนัทึกขอ้มูลท่ีไปสัมภาษณ์พนกังาน และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการพิมพค์ าตอบทั้งหมดท่ี
พนกังานถูกสัมภาษณ์นั้นลงใน โปรแกรม Office เพ่ือวิเคราะห์ลกัษณะการตอบค าถามของแต่ละบุคคล 

4. ตวัแปรพนกังานบริษทั ดบัเบ้ิลย.ูวี.เอ.อะโนไดร์ จ านวน 50 คน โดยมีทั้งหมด 10 แผนก ขนส่ง 2 คน 
, รับงานเขา้ 2 คน , เตรียมงาน 10 คน , ผลิตงาน 10 คน , แพค็ก้ิง 11 คน , ตรวจสอบคุณภาพ 4 คน , ช่างกล 6 
คน , วางแผนงาน 2 คน , แม่บา้น 1 คน , ฝ่ายสโตร์ 2 คน รวมเป็นจ านวน 50 คน  เหตุผลท่ีเลือกพนกังานทั้ง50
คนท่ีท างานในบริษทันั้น เพ่ือใหก้ารศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีสามารถตีกรอบการเกบ็ของมูลไดง่้ายมากข้ึนและชดัเจน
มากข้ึน 
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4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

การศึกษาวิจยัแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั ดบัเบ้ิลยู.วี.เอ.อะโนไดร์ ผูวิ้จยัไดศึ้กษาและ
ใชวิ้ธีหาขอ้มูลในแบบสัมภาษณ์ของพนกังานบริษทั ดบัเบ้ิลย.ูวี.เอ.อะโนไดร์ โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีประกอบกบั
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการท างาน มาท าการวิเคราะห์ค าสัมภาษณ์ของพนกังานบริษทั ดบัเบ้ิลยู.วี.
เอ.อะโนไดร์ ในการศึกษาแรงจูงใจในการท างานของแต่ละบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนัออกไปและแรงจูงใจใน
การท างานท่ีมีความหลากหลายกนัออกไป ผูวิ้จยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าจากค าสมัภาษณ์ภายใตแ้นวคิด
ทฤษฎี ปัจจยัต่างๆ รวมถึงแนวความคิดประกอบกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการท างาน การศึกษาวิจยั
คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เร่ืองแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั ดบัเบ้ิลยู.วี.เอ.อะโนไดร์ ซ่ึงเป็น
เหตุใหพ้นกังานบริษทั ดบัเบ้ิลยู.วี.เอ.อะโนไดร์ มีปัจจยัจูงใจและแนวคิดประกอบหลายๆดา้น ดงัต่อไปน้ีจาก
การสัมภาษณ์เก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษทั ดบัเบ้ิลยู.วี.เอ.อะโนไดร์ จ ากดั จากกลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 50 ราย แบ่งเป็นแต่ละดา้น จ านวน 14 ดา้น แต่ดว้ยบางดา้นท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัท าใหเ้ม่ือคดั
ค าถามจากการสัมภาษณ์แลว้เหลือเพียบ 9 ด้าน คือ 1.ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 2.ลกัษณะงานความ
รับผิดชอบสถานภาพในการท างาน 3.ความสัมพนัธ์ในหมู่พนกังานและยอมรับหรือการนบัถือ 4.ปัจจยัส่วน
บุคคลของพนกังาน 5.สภาพแวดลอ้มบริเวณบริษทั 6.ความมัน่คงในงาน 7.ความเจริญกา้วหนา้และการเล่ือน
ต าแหน่ง 8.นโยบายบริษทัและการบริหาร 9.การควบคุมดูแลของหวัหนา้พนกังาน 

กรอบแนวคิด 

1.กลุ่มพนักงานบริษทั ดบัเบิล้ยู.ว.ีเอ.อะโนไดร์  
 
 

ตวัแปรท่ีจะใชใ้นการตั้งค าถามการสมัภาษณ์เชิงลึก 
9 ดา้นตามทฤษฎีของ Herzberg มีดงัน้ี 

        1.  ค่าตอบแทนและผลประโยชน ์ 
        2. ความสมัพนัธ์ในหมู่พนกังานและการยอมรับหรือการนบัถือ 
        3. ลกัษณะงานความรับผิดชอบสถานภาพในการท างาน 
        4. ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน 
        5. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการท างาน 
        6. ความมัน่คงในงาน 
        7. ความเจริญกา้วหนา้และการเล่ือนต าแหน่ง 
        8. นโยบายบริษทัและการบริหาร 
        9. การควบคุมดูแลของหวัหนา้พนกังาน 
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อภิปราย 
 เม่ือไดผ้ลสรุปออกมานั้น เม่ือนั้นไปเทียบกบัทั้ง 6 งานวิจยัท่ีเลือกมาพบวา่ การท่ีพนกังานท างานไดไ้ม่
เต็มประสิทธิภาพนั้นมาจากแรงจูงใจของคนพนกังานไม่ไดอ้ยูท่ี่เร่ืองของค่าตอบแทนและผลประโยชน์แต่เป็น
ผลของปัจจยัส่วนตวัมากกวา่ เพราะพนกังานแต่ละคนมีครอบครัวซ่ึงการท่ีท างานอยูใ่กลก้บัท่ีพกัอาศยันั้นและ
มีร้านสะดวกซ้ือหรือตลาดเยอะ คือแรงจูงใจหลกัท่ีส่งผลต่อพนกังาน ซ่ึงแตกต่างจากผลการวิจยัท่ีเลือกมา ส่วน
พนกังานท่ีมีปัญหาบางคนนั้น ใหค้วามส าคญักบัค่าตอบแทนนั้นเป็นส่วนนอ้ยเพราะส่วนหน่ึงมาจากการท่ีเพ่ิง
สมคัรงานเขา้ท าให ้ระยะเวลาในการท างานนอ้ย แต่พอเห็นพนกังานเก่าไดเ้งินเดือนเยอะกวา่เลยเกิดความอยาก
ไดบ้า้ง และปัจจยัท่ีมีผลต่อมาคือ สภาพแวดลอ้มบริเวณบริษทัท่ียงัตอ้งมีการปรับปรุงเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือความ
สะอาดและความปลอดภยัท่ีมากยิ่งข้ึน ก็จะช่วยใหพ้นกังานมีแรงจูงใจในการท างานมากข้ึนเพราะพนกังานจะ
รู้สึกวา่ตวัเองปลอดภยัท่ีไดม้างานท่ีบริษทั   

5.สรุปผลการวจิัย 
       ผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูลจาการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ตามกระบวนการบนพ้ืนฐานของทฤษฎีสองปัจจยั ปัจจยั
แรงจูงใจหรือตวัจูงใจและปัจจยัค ้ าจุนหรือปัจจยัอนามยั ของเฟรดเดอริค เฮอร์ชเบอร์ก (Frederick Herzberg)
สรุปผลและอภิปรายเป็นกลยุทธ์โดนใช้ SWOT ANALYSIS และ TOWN MATRIX เป็นทฤษฏีหลกัในการ
สรุปผลจากการสัมภาษณ์พนกังานทั้งหมด 50 คนภายในบริษทั บเบ้ิลย.ูวี.เอ.อะโนไดร์ นั้นท าใหเ้ราไดท้ราบถึง
ขอ้มูลต่างๆและสามารถน ามาวิเคราะห์เป็น SWOT และ TOWN MATRIX แลว้ไดใ้ชก้ลยทุธ 3 ระดบัคือ ระดบั
องคก์ร ระดบัธุรกิจ ระดบัปฏิบติัการ เพ่ือช่วยใหส้รุปผลของการวิจยัดีมากยิ่งข้ึน 
SWOT 

S -มีประสิทธิภาพของพนกังาน , มีประสบการณ์สูง , ความสมัพนัธ์อนัดีทั้งในหมู่พนกังานและหวัหนา้ ,
พนกังานส่วนใหญ่พอใจกบัผลประโยชนท่ี์ตนไดรั้บ 

W-สภาพแวดลอ้มภายในบริษทัยงัไม่ดีพอ , พนกังานไม่ค่อยอยากเจริญกา้วหนา้ , การประสานงานในแต่ละ
แผนกยงัไม่ดีพอ 

O-มีความคาดการณ์วา่ทิศทางของอลูมิเนียมมีความตอ้งการเพ่ิมอยา่งต่อเน่ือง , ต่างประเทศหนัมาสนใจวสัดุจา
กอลฺมิเนียมมากข้ึน 

T-สภาพการจราจรท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได ้ท าใหแ้ผนกวางแผนตอ้งมีการรับผิดชอบในการควบคุมระยะเวลา

ในการผลิตงานใหดี้และไวมากข้ึนกวา่น้ี , เน่ืองดว้ยการท่ีเปิด AEC อาจจะท าใหพ้นกังานท่ีเป็นแรงงานประเทศ
เพ่ือนบา้น มีทางเลือกในการออกท างานท่ีอ่ืนได ้
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TOWS MATRIX 
TOWS ANALYSIS โอกาส(OPPORTUNITIES) 

1.มีโอกาสทางดา้นบุคคลากรมากข้ึน
ท่ีจะคดัเลือกบุคคลากรท่ีมีคุณภาพ 
2.โอกาสทางดา้นการพฒันาความรู้
และประสบการณ์ทางสายงานของ
บุคคลากรใน 
3.บริษทัสามารถจดัเตรียมบุคลากร
เขา้มาท างานไดท้นัทีเม่ือพนกังานมี
การลาออก 
4.ความตอ้งการใชอ้ลูมิเนียมในโลกท่ี
ยงัคงปรับเพ่ิมข้ึนอยา่ง ต่อเน่ือง 
 

ภยัคุกคาม 
 (THREATS) 
1.ตลาดเปิดกวา้งท าใหโ้อกาสในการสาย
งานของพนกัมีมากข้ึน จึงอาจจะมี
ผลกระทบต่อบริษทัเช่น พนกังานลาออก
ไปอยูก่บับริษทัท่ีมัน่คงกวา่ 
2.สภาพการจราจร ท าใหพ้นกังานขนส่ง
สินคา้ของบริษทัถูกกดดนัและส่งผลให้
แรงจูงใจต ่าลง  
3.มีการกีดกนัทางการคา้ท่ีมิใช่ภาษี 
4.ตน้ทุนการผลิตท่ีมีแนวโนม้จะปรับตวั
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากค่าพลงังาน ค่าแรงงาน 
และค่า การจดัการส่ิงแวดลอ้มสูงข้ึน 
5.มีการต่อตา้นดา้นส่ิงแวดลอ้มของคน
ภายในชุมชนระแวกใกลเ้คียง 

จุดแขง็(STRENGTHS) 
1.พนกังานมีประสิทธิภาพ/มี
ประสบการณ์ในการท างาน 
2.ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง
พนกังานและหวัหนา้ 
3.นโยบายและการบริหารท่ีดี 
4.ผลตอบแทนท่ีดี 
 
 

กลยทุธ์ SO 
S3O1 ใชน้โยบายและการบริหารท่ีดี
ของบริษทัเป็นแรงจูงใจในการ
คดัเลือกพนกังานท่ีมีความรู้
ความสามารถและมีแรงจูงใจสูงใน
การท างานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ของการผลิตและตวับริษทั 
S4O2 เน่ืองจากบริษทัมีผลตอบแทน
ท่ีดีอยูแ่ลว้ท าใหแ้รงจูงใจของ
พนกังานในการท างานจึงมีค่อนขา้ง
สูงบริษทัจะจดัโปรแกรมใหพ้นกังาน
มีโอกาสไปศึกษาและพฒันาความรู้
ทางการผลิตเม่ือตลาดAECมาถึงและ
น าความรู้ท่ีไดก้ลบัมาพฒันาการผลิต
และบริษทั 

กลยทุธ์ST 
S3,4T1 ปรับปรุงและพฒันานโยบายการ
บริหารรวมไปถึงเร่ืองของผลตอบแทนใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ๆข้ึนไปเพ่ือรักษาบุคคลากร 
ท่ีมีประสิทธิภาพใหค้งอยูก่บับริษทั 
S3T3 คิดหานโยบายเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้ม
ใหม้ากข้ึน 
S1T2 เพ่ิมโนบายหรือส่ิงจูงใจใหพ้นกังาน
ท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากกวา่เดิมเพ่ือ
ลดจ านวนสินคา้เสียและตน้ทุน 
S2T2 จดัประชุมและพดูคุยกบับุคลากร
ขนส่งดว้ยเหตุผลและหาทางออกร่วมกนั
รวมไปถึงใชป้ระสบการณ์ในการท างาน
เป็นตวัช่วยในการพิจรณาการแกไ้ขปัญหา
และท าใหพ้นกังานรู้สึกไม่กดดดนักบังาน
ท่ีไดรั้บมอบหมายจนเกินไปเพ่ือเป็นการ
เพ่ิมแรงจูงใจในการท างาน 
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จุดอ่อน(WEAKNESS) 
1.พนกังานหลายคนรู้สึกไม่
ปลอดภยักบัการท างานใน
บริษทั จึงท าใหพ้นกังานบาง
คนไม่มีแรงจูงใจท่ีจะท างาน
ไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ
เน่ืองจากสภาพแวดลอ้ม
ภายในบริษทั 
2.ไม่ตอ้งการความ
เจริญกา้วหนา้ 
3.การประสานงานไม่ดี 
4.พนกังานท่ีมีอายงุานมากนั้น
คิดวา่ตนเองมีความสามารถ
ในการท างานมากกวา่ผูอ่ื้น ท า
ใหใ้นการบางคร้ัง ไม่รับฟัง
ความคิดเห็นของพนกังานท่ี
อายงุานนอ้ยกวา่ 
5.ฝ่ายบุคคลไม่มีแรงจูงใจใน
การท างานเน่ืองจากตอ้ง
คดัเลือกพนกังานอยา่ง
ละเอียด 

กลยทุธ์WO 
W202 โปรแกรมใหพ้นกังานไป
ศึกษาส่ิงใหม่ๆเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆวา่มนั
ไม่ไดย้ากอยา่งท่ีคิดเพ่ือใหมี้แรงจูงใจ
ในการท างานมากข้ึน 
W5O1 ออกนโยบายเพ่ิมส่ิงจูงใจใน
การท างานและช้ีแจงกบัพนกังานวา่
ตลาดเปิดกวา้งข้ึนบริษทัก็มีโอกาสจะ
เลือกพนกังานอ่ืนๆท่ีมีแรงจูงใจใน
การท างานมากกวา่เขา้มาทดแทนมาก
ข้ึน 
 

กลยทุธ์WT 
W3T2 ฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพให้
เป็นระบบ 
W1T5 ใชน้โยบายท่ีบริษทัตั้งข้ึน 5ส เพื่อ
สร้างสุขลกัษณะอนัดีต่อสภาพแวดลอ้ม
ทั้งภายในและภายนอกโรงงานพนกังาน
จะไดรู้้สึกปลอดภยัและมีแรงจูงใจในการ
มาท างาน 

กลยทุธ์ 3 ระดบั Corporate Strategy , Business Strategy , Functional Strategy 

1 Corporate Strategy บริษทั ดับเบ้ิลยู.วี.เอ.อะโนไดร์ใช้กลยุทธ์ Growth strategy ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีช่วยให้ 
ยอดขาย ก าไร และสินทรัพยเ์พ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนับริษทั ดบัเบ้ิลยู.วี.เอ.อะโนไดร์เป็นบริษทัซพัพลาย
เออร์ ผลิตสินคา้เก่ียวกบั ช้ินส่วนอลูมิเนียมตกแต่งภายใน และ ช้ินส่วนอลูมิเนียมอะไหล่รถยนต ์ใหก้บับริษทั
รายใหญ่ในประเทศและต่างประเทศ โดยตอนน้ีทางบริษทัตอ้งการพฒันาโดยการ จดทะเบียน ISO เพ่ือใหเ้ป็น
ท่ียอมรับแก่ลูกคา้บริษทัใหญ่ๆท่ีมาจา้งทาง บริษทั ดบัเบ้ิลยู.วี.เอ.อะโนไดร์ ในการผลิตช้ินส่วนงานต่างๆ และ
อนาคตบริษทั ดบัเบ้ิลย.ูวี.เอ.อะโนไดร์ กจ็ะเพ่ิมกลุ่มลูกคา้โดยการผลิตช้ินส่วนอลูมิเนียมตกแต่งภายในเอง เพ่ือ
เพ่ิมรายไดเ้ขา้บริษทัใหม้ากข้ึนและเพ่ิมนโยบายการผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการ
ท างานแก่พนกังาน บริษทั ดบัเบ้ิลย.ูวี.เอ.อะโนไดร์ 
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2 Business Strategy บริษทั ดบัเบ้ิลยู.วี.เอ.อะโนไดร์ใชก้ลยุทธ์ differentiation strategy เพ่ือสร้างขอ้ไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนั โดยการทางบริษทั ดบัเบ้ิลยู.วี.เอ.อะโนไดร์มีประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวกบัวสัดุอลูมิเนียมมา
อย่างยาวนาน โดยมีความแตกต่างจากบริษทัท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั ดงัน้ี 1.บริษทั ดบัเบ้ิลยู.วี.เอ.อะโน
ไดร์คือบริษทัมีเทคโนโลยีและบุคลากรท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ไดดี้ เช่น การแกปั้ญหาในเร่ือง
ท่ีลูกคา้ไม่สามารถแกไ้ดห้รือการใหค้ าปรึกษาดา้นการผลิต 2.บริษทั ดบัเบ้ิลย.ูวี.เอ.อะโนไดร์สามารถใหบ้ริการ
ไดค้รบวงจรในท่ีเดียว เช่น การออกแบบ การผลิต การท าสี จนถึงการบรรจุภณัฑ ์และขนส่งถึงปลายทาง 3.
พนกังานมีแรงจูงใจในการท างานและผลิตสินคา้รวมไปถึงการใหบ้ริการสูง เพราะ 4.เรามีนโยบายและผลตอบแทน
ท่ีดี จนถึงมีหวัหนา้งานท่ีมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกนอ้ง 

3 Functional Strategy บริษทั ดบัเบ้ิลยู.วี.เอ.อะโนไดร์ใชก้ลยุทธ์ดา้นการปรับโครงสร้างการบริหารองคก์รเพ่ือ
เป็นการสนบัสนุนใหก้ลยุทธ์ระดบัธุรกิจประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน โดยการปรับทศันคติในการท างานของ
พนกังาน บริษทั ดบัเบ้ิลยู.วี.เอ.อะโนไดร์ เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจใหแ้ก่พนกังานและให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายและเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคต์ามขา้งตน้ท่ีกล่าวมาดงัน้ี 1. การจดัสายงานความรับผิดชอบ
การบริหารงาน แยกออกเป็นส่วนๆ เพ่ือใหส้ามารถประเมินผลการด าเนินงานไดอ้ย่างชดัเจนมากยิ่งข้ึนการจดั
สายงานความรับผิดชอบการบริหารงาน แยกออกเป็นส่วนๆ เพ่ือใหส้ามารถประเมินผลการด าเนินงานไดอ้ยา่ง
ชดัเจนมากยิ่งข้ึน เช่น เพ่ิมพนกังานขนส่งเพ่ือแบ่งเบาภาระให้แก่พนกังานต าแหน่งขนส่งคนเก่า เพ่ือท่ีลดแรง
กดดนัและเพ่ิมแรงจูงใจในการท างานต่อไป 2.ปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารและขอบเขตุความสามารถใน
การประสานงานให้ เช่นการประชุมจากผูจ้ดัการ โดยการมอบหน้าท่ีความรับผิดชอบให้แก่พนักงานอย่าง
ชดัเจนวา่ต าแหน่งไหนควรฟังค าสัง่จากใคร  

ข้อเสนอแนะ 

        1.ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

การศึกษาวิจยัเร่ืองแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั ดบัเบ้ิลย.ูวี.เอ.อะโนไดร์ เพ่ือน าผลการวิจยัใชเ้ป็น
ขอ้มูลให้เกิดประโยชน์ในการช่วยองค์กรไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
บริษทั ดบัเบ้ิลย.ูวี.เอ.อะโนไดร์ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนและผลประโยชน,์ลกัษณะงานความรับผิดชอบสถานภาพใน
การท างาน ,ความสัมพันธ์ในหมู่พนักงานและยอมรับหรือการนับถือ ,ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ,
สภาพแวดลอ้มบริเวณบริษทัดา้นความมัน่คงในงาน,ความเจริญกา้วหนา้และการเล่ือนต าแหน่ง,นโยบายบริษทั
และการบริหาร,การควบคุมดูแลของหัวหนา้พนกังาน จากผลการวิจยัพบว่าดา้นท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ท างานของพนกังานบริษทั ดบัเบ้ิลยู.วี.เอ.อะโนไดร์ ส่วนงานปัจจยัท่ีส่งผลรองลงมาต่อแรงจูงใจในการท างาน
ของพนกังานบริษทั ดบัเบ้ิลย.ูวี.เอ.อะโนไดร์ มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้น
การยอมรับนบัถือ ซ่ึงผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัต่างๆ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง และเป็น
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงาน เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
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1.1ค่าตอบแทนและผลประโยชน ์ 
ผูวิ้จยัคิดวา่ปัจจยัแรงจูงใจดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชน์นั้นมีผลอยูใ่นระดบัปานกลางเพราะรายไดท่ี้ไดรั้บ
นั้น พนกังานส่วนใหญ่กล่าวว่ามีความพอใจในระดบัหน่ึงท่ีไดรั้บรายไดอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมแต่จะมีเพียง
นอ้ยคงท่ีคิดวา่รายไดน้อ้ยเกินไปเลยอาจจะส่งผลใหมี้การลาออกหรือท างานอยา่งไม่มีแรงจูงใจ  

1.2 ลกัษณะงานความรับผิดชอบสถานภาพในการท างาน  
จากการวิจยัพบว่าปัจจยัแรงจูงใจดา้นลกัษณะงานความรับผิดชอบสถานภาพในการท างาน ส่งผลอยู่ในระดบัท่ี
สูง เพราะพนกังานส่วนใหญ่กล่าวว่า หนา้ท่ีท่ีตนไดรั้บอยู่ในปัจจุบนัน้ี มีความพอใจ แต่ดว้ยในบางคร้ังท่ีงาน
ค่อนขา้งละเอียดเพ่ิมข้ึนอาจจะท าใหพ้นกังานบางคนเกิดความทอ้ถอย หรือ หมดประสิทธ์ภาพในการท างาน 
เพราะเพียงเห็นว่างานมนัหนกัเกินไป ซ่ึงทางกลบักนับริษทัก็พยายามท่ีจะปรับให้การท างานมีความละเอียด
เพ่ิมข้ึน เพราะสินคา้ลว้นแต่ตอ้งออกมาดี สวยงาม เพราะฉะนั้นแลว้ การท่ีพนกังานบางคนไม่มีแรงจูงใจในการ
ท างาน มาจากการสอนงานท่ียงัไม่ดีพอ อาจจะตอ้งจดัอบรมขั้นตอนการท างานเพ่ิมข้ึน และหาวิธีท่ีง่ายท่ีสุดใน
การท างานเพ่ือนช่วยพนกังานใหท้ างานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพตามมาดว้ยแรงจูงใจท่ีเพ่ิมข้ึนดว้ย 

1.3 ความสมัพนัธ์ในหมู่พนกังานและยอมรับหรือการนบัถือ 
จาการวิจยัพบปัจจยัแรงจูงใจดา้นความสัมพนัธ์ในหมู่พนกังานและยอมรับหรือการนบัถือ จากการวิจยัพบว่าอยู่
ในระดบัต ่าลงมา เพราะพนกังานส่วนใหญ่กล่างว่าการท่ีมาท างานในทุกวนั มีความสนิทกนัในแผนกมาก มี
ความสามคัคี มีความจริงใจต่อกนั มีทศันคติท่ีดีต่อกนั แต่ในบางคร้ังท่ียงัท างานลาชา้ เกิดจากการประสานงาน
ของนอกต าแหน่ง เช่น การท่ีตอ้งไปพูดคุยเจรจากบัอีกแผนกเพ่ือตกลงกนันั้นมีความคิดเห็นไม่ตรงกนั เพราะ
อย่างเช่นถา้งานมีปัญหาคนในต าแหน่งเดียวกนัก็จะปกป้องพวกเดียวกนั อาจจะมีการไม่ฟังเหตุผลของคนใน
ต าแหน่งอ่ืนๆ อาจจะตอ้งมีการ จดักิจกรรมเพ่ิมเพ่ือปรับทศันคติของพนกังานทั้งหมดให้รวมเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั ใหส้นิทกนัเพ่ิมข้ึน แลว้เขา้ใจการท างานเพ่ิมข้ึน จะส่งผลใหเ้กิดแรงจูงใจใจการท างานเพ่ิมยิ่งข้ึน 

1.4 ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน 
จาการวิจยัพบปัจจยัแรงจูงใจดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน จากการวิจยัพบว่าอยู่ในระดบัสูงเพราะพนักงาน
ท่ีมาท างานท่ีบริษทั ดบัเบ้ิลยู.วี.เอ.อะโนไดร์ นั้นมีความตอ้งการความสะดวกอย่างมากและตอ้งการใกลชิ้ดกบั
ครอบครัวของตนเอง และท าเลท่ีตั้งท่ีดี มีอาหารการกินครบ มีร้านสะดวกซ้ือเยอะ ท าใหถ้า้อนาคตมีการขยบัขยาย
หรือตอ้งยา้ยฐานบริษทั เช่ือวา่พนกังานส่วนใหญ่กค็งไม่ยา้ยตาม เพราะถือวา่ห่างไกลจากครอบครัว   

1.5 สภาพแวดลอ้มบริเวณบริษทั 
จาการวิจยัพบปัจจยัแรงจูงใจดา้นสภาพแวดลอ้มบริเวณบริษทั จากการวิจยัพบว่าอยู่ในระดับสูงเพราะ ณ 
ปัจจุบนัทางบริษทัอยู่ในช่วงก าลงัก่อสร้างต่อเติมบริเวณบริษทัทั้งหมดท าให ้ส่ิงอ านวยความสะดวกยงัขาดตก
บกพร่องในบางเร่ือง หรือแมก้ระทั้งการท างานของฝ่ายผลิตท่ีพนกังานส่วนใหญ่กล่าววา่ ตอ้งใหค้วามส าคญักบั
ความปลอดภยัมากกว่าน้ี เพราะมนัเป็นต าแหน่งท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดอนัตรายมากท่ีสุด โดยส่ิงนั้นคือแก๊ส เพราะ
เน่ืองจากขั้นตอนการผลิตตอ้งใชถ้งักีสจ านวนมากในการท างานในแต่ละวนั ท าใหเ้ม่ือพนกังานต าแหน่งอ่ืนๆ
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เดินผ่านก็อาจจะเกิดความกลวัและระแวงได ้รวมถึงปัญหาต่อมาคือห้องน ้ าท่ีดูจะยงัไม่สะอาดพอแลว้ตอ้ง
ซ่อมแซมให้ดี เพราะอย่างท่ีบอก บริษทัอยู่ในช่วงปรับปรุงเลยอาจจะท าให้บริเวณบางส่วนในตวับริษทัไม่
สามารถใชง้านไดอ้ย่างสะดวก รวมถึงท่อน ้าเสียท่ีตอ้งเร่งแกปั้ญหาเพราะพนกังานต าแหน่งฝ่ายแพ็คก้ิงอยู่ใน
ใกลบ้ริเวณนั้น ท าใหไ้ดก้ล่ินน ้าเสีย และ ไอน ้าท่ีลอยตวั อาจจะก่อใหเ้กิดโรคภยัท่ีตามมาได ้ 

1.6 ความมัน่คงในงาน 
จาการวิจยัพบปัจจยัแรงจูงใจดา้นความมัน่คงในงาน จากการวิจยัพบวา่อยู่ในระดบัต ่า เพราะพนกังานส่วนใหญ่
กล่าวว่าปัจจุบนัท างานท่ีบริษทั ดบัเบ้ิลยู.วี.เอ.อะโนไดร์ นั้นมีความมัน่คงดี และอยากท่ีจะท างานท่ีน้ีไปเร่ือยๆ 
แต่จะมีเพียงบางคนท่ีบอกว่าไม่มัน่คงเพราะบางเดือนงานนอ้ยท าใหร้ายไดไ้ม่เพียงพอ ผูวิ้จยัพบว่าคนท่ีบอกวา่
ไม่มัน่คงส่วนใหญ่คือคนมีภาระเยอะเกินตวัท าใหต้อ้งใชเ้งินจ านวนเยอะ เพ่ือใชห้น้ีสินท่ีตวัเองไดก่้อเอาไว ้ทาง
ผูวิ้จยัเลยคิดว่าต่อให้มีงานเขา้มาเยอะมากแค่ไหน ผูท่ี้บอกว่าไม่มัน่คงก็คงไม่คงต่อไป และอาจจะก่อให้เกิด
ก าลงัใจในท างานลดลงแลว้หมดประสิทธิภาพจนทางบริษทัตอ้งรับพนกังานคนใหม่เขา้มาท าแทนในท่ีสุด  

1.7 ความเจริญกา้วหนา้และการเล่ือนต าแหน่ง 
จาการวิจยัพบปัจจยัแรงจูงใจดา้นความเจริญกา้วหนา้และการเล่ือนต าแหน่งจากการวิจยัพบว่าอยู่ในระดบัสูง 
เพราะพนกังานส่วนใหญ่กล่าววา่ไม่ตอ้งการท่ีจะเจริญกา้วหนา้หรือตอ้งการเล่ือนต าแหน่ง เพียงเพราะไม่อยาก
ท่ีจะรับผิดชอบงานเพ่ิมข้ึน อาจจะตอ้งมีการจดัอบรมพนกังานและกระตุน้แรงจูงใจให้พนักงานอยากท่ีจะมี
ความเจริญกา้วหนา้เพ่ิมข้ึน เช่นการอบรม หรือ แสดงตวัอย่างการเจริญกา้วหนา้ใหดู้อย่างชดัเจน เพ่ือช่วยใหมี้
ก าลงัใจการท างานเพ่ิมข้ึน  

1.8 นโยบายบริษทัและการบริหาร 
จาการวิจยัพบปัจจยัแรงจูงใจดา้นนโยบายบริษทัและการบริหารจากการวิจยัพบวา่อยูใ่นระดบัต ่า เพราะวา่
พนกังานส่วนใหญ่กล่าววา่เน่ืองจากปัจจุบนัตอนน้ีบริษทัมีขนาดเลก็คดัแยกกบันโยบายการบริหาร จึงอยากท่ี
จะใหข้ยายบริษทัเพ่ิมข้ึน เพ่ือสะดวกและง่ายต่อการท างานมากข้ึน จะไดท้ าตามจุดประสงคข์องนโยบายบริษทั
ไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพได ้เพราะนโยบายท่ีกล่าวมาเป็นเร่ืองท่ีดี พนกังานกอ็ยากท่ีจะท าตาม แต่ท่ีท าตาม
ไม่ไดเ้พราะตอ้งปรับตวับริษทัใหดี้กวา่น้ีเสียก่อน 

1.9 การควบคุมดูแลของหวัหนา้พนกังาน 
จาการวิจยัพบปัจจยัแรงจูงใจดา้นการควบคุมดูแลของหวัหนา้พนกังาน จากการวิจยัพบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง 
เพราะพนกังานส่วนใหญ่กล่าววา่ผูจ้ดัการบริษทั ดบัเบ้ิลย.ูวี.เอ.อะโนไดร์ นั้นมีความสนิทกบัพนกังาน และ 
ดูแลพนกังานไดอ้ยา่งดี รวมถึงเป็นท่ีปรึกษาและช่วยแกปั้ญหารายบุคคลได ้แต่จะมีในบางเร่ืองอยา่ง เช่น การท่ี
ผูจ้ดัการลงมาดูการผลิตเองตลอดเวลาโดยฉพาะการตรวจสอบสินคา้ก่อนจดัส่ง มีความละเอียดมากท าให ้ใน
บางคร้ังตอ้งมีการส่งกลบัไปแกง้านใหม่บ่อยๆ ท าใหพ้นกังานบางส่วนเกิดความไม่พอใจและรู้สึกขดัแยงกบั
ผูจ้ดัการ และรวมถึงการท่ีตั้งเป้าเอาไวสู้ง ท าใหบ้างคร้ังพนกังานเกิดความทอ้ และหมดก าลงัใจท างานในไป
ช่วงเวลาหน่ึง 
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                  โครงสร้างเหลก็กรณีศึกษา บริษทั เอ จ ากดั นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกั สูตรบริหารธุรกิจ   
                   มหาบณัฑิตบณัฑิตวิทยาลยั เซาธ์อีสทบ์างกอก 
 
ภาษาองักฤษ 
(Mobley, 1982) Employee turnover 
Frederick Herzberg. (1959). The Motivation to Work (2nd ed.). 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการตระหนักรู้ถึงตราสินคา้ผ่านส่ือรูปแบบใหม่ของผูบ้ริโภค วิธีการวิจยั
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยมีวิธีการแจก
แบบสอบถาม โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเลือกเก็บข้อมูลจากผูท่ี้ใช้ส่ือ
รูปแบบใหม่สถานท่ีเกบ็คือ เก็บผ่านทางส่ือรูปแบบใหม่ทั้งหมด 6 ประเภทดงัน้ี ระบบเวบ็ อีเมล ์อินเตอร์เน็ต ส่ือ
สังคมโทรศัพท์มือถือ และโปรแกรมสนทนาจากกลุ่มตัวอย่าง 400 ชุด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบดว้ย สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  ค่า t – test, ค่า F – test, ค่า LSD (least significant difference) และการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุคูณ เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง 2 ตวัแปร ท่ีก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ผลจากการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัระดบัการใชส่ื้อรูปแบบใหม่ของผูบ้ริโภคอยูท่ี่ระดบัปานกลาง 
คือ 2.96 การตระหนกัรู้ในตราสินคา้ของผูบ้ริโภคอยูท่ี่ระดบัมาก คือ 3.44 การทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตระหนักรู้ถึงตราสินค้าในดา้นการระลึกถึงตราสินคา้ของผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วน
บุคคลด้านระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตระหนักรู้ถึงตราสินค้าในด้านการจดจ าตราสินค้าของ
ผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาย ุและอาชีพ ส่งผลต่อการใชส่ื้อรูปแบบใหม่ของผูบ้ริโภคปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาส่งผลต่อการใชส่ื้อรูปแบบใหม่ประเภทอีเมล ์และประเภทอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภค 
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่งผลต่อการใชส่ื้อรูปแบบใหม่ประเภทระบบเวบ็ อินเตอร์เน็ต ส่ือสังคม 
และโปรแกรมสนทนาของผูบ้ริโภค การใชส่ื้อรูปแบบใหม่ 2 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทระบบเวบ็ และโทรศพัท ์มือ
ถือ ส่งผลต่อการตระหนกัรู้ถึงตราสินคา้ของผูบ้ริโภค นอกจากน้ี การใชส่ื้อรูปแบบใหม่ประเภทส่ือสงัคมส่งผลต่อ
การตระหนกัรู้ถึงตราสินคา้ดา้นการระลึกถึงตราสินคา้ของผูบ้ริโภค  
ค าส าคัญ : ส่ือรูปแบบใหม่ การตระหนักรู้ถึงตราสินค้า  
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ABSTRACT 
    The Objectives of this research were to study Brand Awareness via New Media of Consumers. This 
research is quantitative research. The questionnaires were deployed to collect data from sample population 
questionnaires by selected purposive sampling that collect information from people who use new media via 6 
categories of new media are web, email, Internet, social media, mobile devices and chat program. Total numbers 
of 400 sample population were surveyed. The statistics were used to analysis data including percentage, 
frequency, mean and standard deviation. Statistic deployed to test hypothesis, were t – test, One Way ANOVA (F 
- test), LSD (Least Significant Difference) and Multiple regression analysis to find a relationship between two 
variables that determine the statistical significance level 0.05. 

Results of the research sample population gave moderate level of the new media average is 2.96 and had 
high level of brand awareness of average is 3.44. The priority hypothesis by different personal factors had 
significantly affect to brand awareness in terms of brand recall of consumer. Level of education had significantly 
affect to brand awareness in terms of brand recognition of consumer. Personal factors such as gender, status, age 
and occupation had significantly affect to using the new media of consumer. Level of education was significantly 
affect to new media in terms of email and Internet of consumer. The average income per month was significantly 
affect to new media in terms of web, Internet, social media and conversation of consumer. The using of new 
media 2 types: web and mobile phones were significantly affect to brand awareness of consumer. Lastly the using 
of new media, social media type was significantly affect to brand recognition of consumer. 
Keywords: New Media  Brand Awareness  
 

ความเป็นมาของปัญหา  
     ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเป็นท่ีทราบกนัดีวา่การสร้างการตระหนกัรู้ถึงตราสินคา้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคนั้นมีความส าคญั
เป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากเม่ือธุรกิจน าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ ผลิตภณัฑท่ี์เป็นนวตักรรมท่ีไม่เคยมีมาก่อนหรือจะเป็นการ
ท่ีธุรกิจต้องการส่ือสารให้ผูบ้ริโภคให้รับรู้ถึงข้อความหรือข้อมูลท่ีต้องการส่งไปอนัดับแรกบริษทัต้องท าให้
ผูบ้ริโภคนั้นสามารถท่ีจะรับรู้หรือหนัมาสนใจว่ามีสินคา้นั้นอยู่ในตลาดก่อนจากนั้นกระบวนการต่างๆจึงจะเกิดข้ึน
ตามล าดับ เร่ิมจาก การน าเสนอข้อมูล การหันมาสนใจหรือเปิดรับ ความเข้าใจ การยอมตาม การคงไว ้และ
พฤติกรรม ตามล าดบั (สิทธ์ ธีรสรณ์ ,2555:11-13)[4] จากแบบจ าลองการรับส่ิงใหม่ นวตักรรม หรือข่าวสารต่างๆ 
เช่นเดียวกนัส่ือก็เป็นปัจจยัส่วนท่ีส าคญัอยา่งยิ่งเน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือท่ีจะส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าเพ่ือสร้าง
การตระหนักรู้ถึงตราสินคา้หรือตวัสินค้าเพ่ือก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีธุรกิจตอ้งการ ซ่ึงการตระหนักรู้ถึงตรา
สินคา้ท่ีจะเกิดข้ึนนั้นก็ซ่ึงกจ็ะตอ้งมีการอาศยัในส่วนของส่ือมาเป็นส่วนช่วยในการสร้างการรับรู้ท่ีจะเกิดข้ึน ท าให้
การเลือกใชส่ื้อเป็นปัจจยั ความส าคญัอีกประการ ในปี 2016 ท่ีผ่านมาถือเป็นทวีปท่ีใชง้านอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด 
และประเทศไทยยงัติดอนัดบั 20 แรกของโลกท่ีมีการใชง้านอินเตอร์เน็ตสูงสุดอตัราการใชง้านคิดเป็นร้อยละ 40.1 
และถา้มีการศึกษาดูรายะเอียดเฉพาะในเอเชียจะพบว่าประเทศไทยติด 1 ใน 10 อนัดบัท่ีมีการใชอิ้นเตอร์เน็ตมาก
ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 41 (Internet world state, 2016)[2] เน่ืองดว้ยเทคโนโลยีในโลกโลกาวิวฒัน์ท่ีเปล่ียนแปลงไป
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ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับส่ือเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยัเพ่ือให้ทนัต่อเหตุการณ์ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว จึงเป็นสาเหตุของการเปล่ียนรูปแบบของการใชส่ื้อตามสภาพปัจจุบนัของโลกโลกาวิวฒัน์ แต่ละยุคสมยั
หรือแต่ละช่วงเวลาของอายุคนท่ีเปล่ียนแปลงไปก็ส่งผลต่อการบริโภค ตระหนักรู้หรือรับรู้ถึงข่าวสารก็มีความ
แตกต่างกนัออกไปเช่นกนั (ชานนท ์ศิริธร, 2554)[3] จากบทความของวารสารท าใหเ้กิดความสนใจในการแบ่งอายุ
ออกเป็นช่วงอายุให้เห็นภาพไดอ้ย่างชดัเจน โดยปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงของช่วงอายุคนนั้นสามารถแบ่งช่วงอายุ
ออกเป็นยุคสมยัต่างๆไดห้ลายช่วงหรือเรียกตามความนิยมว่า เจเนอเรชัน่ ซ่ึงแบ่ง ออกเป็น  4  รุ่น ไดแ้ก่ เบบ้ี บูม
เมอร์ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชัน่แซด (Perreault, 2015)[5] ซ่ึงในแต่ละเจเนอเรชัน่ไดมี้การ
ปรับตวัให้เขา้กบัโลกโลกาภิวฒัน์หรือท่ีเรียกติดหูกนัในปัจจุบนัว่า สังคมออนไลน์มากยิ่งข้ึน ฉะนั้นนกัวิจยัหรือ
องค์กรหลายองค์กรจึงหันมาสนใจเร่ืองของการเลือกสรรเคร่ืองมือส่ือสารรูปแบบใหม่ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมและ
ยอมรับจากทุกเจเนอเรชัน่ว่าส่ือใดสามารถตอบสนองต่อการตระหนกัรู้ถึงตราสินคา้ท าให้ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย
รับรู้ต่อข่าวสารหรือวตัถุประสงค์ท่ีผูส่้งสารตอ้งการให้ผูรั้บสารมากท่ีสุด ซ่ึงนักการตลาด นักวิจยั องค์กร หรือ
หน่อยงานอ่ืน กจ็ะคดัเลือกเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัแต่ละเจเนอเรชัน่ โดยส่ือรูปแบบใหม่แบ่ง
ออกเป็น 6 ประเภทดงัน้ี (1) ระบบเวบ็ (2) อีเมล (3) อินเตอร์เน็ต (4) ส่ือสังคม (5) โทรศพัท์มือถือ (6) โปรแกรม
สนทนา (ชานนท ์ศิริธร, 2554)[3] ในแต่ละส่ือรูปแบบใหม่ก็เหมาะสมต่างกนัไปในแต่ละเจเนอเรชัน่ ดงันั้นผูศึ้กษา
จึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงการใชส่ื้อรูปแบบใหม่ท่ีส่งผลต่อการตระหนักรู้ถึงตราสินคา้ของผูท่ี้ใชส่ื้อในเจเนอเรชัน่ท่ี
แตกต่างกนั 

วตัถุประสงค์  
1.  เพ่ือศึกษาถึงการใชส่ื้อรูปแบบใหม่ประเภทต่างๆของผูบ้ริโภค 
2.  เพ่ือศึกษาถึงการตระหนกัรู้ถึงตราสินคา้ของผูบ้ริโภค 
3.  เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อรูปแบบใหม่ประเภทต่างๆของผูบ้ริโภค 
4. เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตระหนกัรู้ถึงตราสินคา้ของผูบ้ริโภค 
5. เพ่ือศึกษาการตระหนกัรู้ถึงตราสินคา้ผา่นส่ือรูปแบบใหม่ของผูบ้ริโภค 

แนวคดิและทฤษฎ ี
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
     ผูวิ้จยัเห็นดว้ยกบัแนวความคิดของ George, E. Belch. and Michael, A. Belch [2015][7] ในการแบ่งประเภทของ 
ตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแบ่งไดอ้อกเป็น 6 ตวัแปร ดงัน้ี อายุหรือเจเนอเรชัน่โดยแต่ละเจเนอเรชัน่จะมีลกัษณะ
เฉพาะท่ีแตกต่างกันออกไป ซ่ึงก็จะมี เจเนอเรชั่น เบบ้ี บูมเมอร์ เอ็กซ์ วาย และแซด Perreault [2015][8]  เพศ (Sex) 
สถานภาพการสมรส (Status) การศึกษา (Education) อาชีพ (Occupation) และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (Income) 
2. ส่ือรูปแบบใหม่ (New media) 
     ผูวิ้จยัเห็นดว้ยกบัแนวความคิดของ ชานนท์ ศิริธร (2554)  ว่าส่ือรูปแบบใหม่ (New media) คือ ส่ือท่ีมีลกัษณะของ
ความเป็น ดิจิตอล ออนไลน์ และไม่มีขอ้จ ากดัใดๆ ซ่ึงก็ข้ึนอยู่กบัเทคโนโลยีและการพฒันาของส่ือท่ีถูกน ามาปรับใช้
ตามยคุตามสมยัในปัจจุบนั และไดมี้การแบ่งประเภทของส่ือรูปแบบใหม่ออกเป็น 6 ประเภทโดยมีการเพ่ิมเติมโปแกรม
สนทนาเขา้ไปตามความนิยมท่ีแพร่หลายในปัจจุบนัของคนไทย โดยมีการคดัเลือกการโปรแกรมสนทนาท่ีมีผูใ้ชง้าน
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สูงท่ีสุดจากบทความเร่ือง สถิติผูใ้ช้งาน 4 แอพแชทยอดฮิตจากทัว่โลกในปี 2015 เช่น Line Messenger Whatapp และ
Wechat เป็นตน้ (www.staista.com ,2015)[5] ซ่ึงรวมทั้ งหมดมีส่ือรูปแบบใหม่ท่ีผูวิ้จยัรวบรวมออกมาเป็นทั้ งหมด 6 
ประเภทดงัน้ี ระบบเวบ็ อีเมล ์อินเตอร์เน็ต ส่ือสงัคม โทรศพัทมื์อถือ และโปรแกรมสนทนา  
3. การตระหนกัรู้ถึงตราสินคา้ของผูบ้ริโภค 
     ผูวิ้จยัเห็นดว้ยกบัแนวความคิดของ Aaker (2001) และ Keller (2013) ท่ีว่า การตระหนกัรู้ถึงตราสินคา้หรือการ
รับรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness) คือ การท่ีผูบ้ริโภครู้จกั (Recognition) และการระลึกถึง (Recall) ตราสินคา้
นั้นได ้โดยจากหลายองคป์ระกอบดว้ยกนั 2 ส่วนคือ       
     3.1  การจดจ าตราสินคา้ (Brand Recognition) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคนั้นจดจ าไดจ้ากการผา่นตา เคยไดย้ิน หรือ
มีส่ิงท่ีมากระตุ้นให้เกิดการนึกได้โดยไม่มีการช่วยเหลือใดๆเพ่ือให้เกิดการจดจ าข้ึนมาได้ แต่เป็นการรู้จักใน
ระดบัพ้ืนฐานเบ้ืองตน้เพียงเท่านั้นวา่เคยไดย้ิน พบเห็น หรือผา่นตามาบา้งเลก็นอ้ยอยา่งไรนัน่เอง  
     3.2  การระลึกถึงตราสินคา้ (Brand Recall) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคสามารถท่ีจดจ าไดเ้ม่ืออยูใ่นสถานการณ์ต่างๆ
จดจ าจากความจ าท่ีฝังลึกในใจไดเ้ป็นความจ าท่ีเป็นระยะยาว เม่ือจดจ าไดแ้ลว้จะไม่มีทางลืมไดง่้ายๆ และเม่ือบอก
ถึงประเภทของผลิตภณัฑก์ส็ามารถระบุไดท้นัทีโดยไม่อาศยัตวัช่วยหรือส่ิงเร้าใดมาช่วย ถือเป็นการระลึกถึงตราท่ี
จะก่อใหเ้กิดความภกัดีต่อตราสินคา้ และการบอกต่อในทางท่ีดีไดซ่ึ้งถือเป็นเร่ืองดีในดา้นของนกัการตลาดท่ีควรค า
นึกและสร้างใหเ้กิดข้ึนในผูบ้ริโภค 

สมมติฐาน  
     สมมตฐิานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตระหนักรู้ถึงตราสินค้าของผู้บริโภค 
 การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ใชก้ารวิเคราะห์ ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหว่างตวัแปร 2 กลุ่มดว้ย t – test 
ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหว่างตวัแปรท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ดว้ยค่า F – test และทดสอบความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญันอ้ยท่ีสุดดว้ยค่า LSD (lest significant difference) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ไวท่ี้ร้อยละ 95 
 สมมตฐิานที่ 2 ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการการใช้ส่ือรูปแบบใหม่ของผู้บริโภค 
 การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ใชก้ารวิเคราะห์ ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหว่างตวัแปร 2 กลุ่มดว้ย t – test 
ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหว่างตวัแปรท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ดว้ยค่า F – test และทดสอบความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญันอ้ยท่ีสุดดว้ยค่า LSD (lest significant difference) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ไวท่ี้ร้อยละ 95 
 สมมตฐิานที่3 การตระหนักรู้ถึงตราสินค้าผ่านส่ือรูปแบบใหม่ของผู้บริโภค 
 การตระหนกัรู้ถึงตราสินคา้ผ่านส่ือรูปแบบใหม่ของผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้
ในตราสินคา้ของผูบ้ริโภคในท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคโดยใชก้ารทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสองกลุ่ม  
โดยใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) โดยก าหนดความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 
วธิีการด าเนินการวจิัย  
 การศึกษาในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยเร่ิมจากการวิจยัสืบค้น (Exploratory  
Research) โดยขอ้มูลทุติยภูมิเหล่าน้ีไดค้น้ควา้มาจากต าราและงานวิจยั (กลัยา วานิชยบ์ญัชี,  2554)[1] และใชว้ิธีการ
วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และใช้เทคนิคการวิจัยเชิงส ารวจ(Survey Research) ซ่ึงจะมีวิธีการ
การศึกษาคร้ังน้ี ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non  Probability Sampling) เน่ืองจากไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอนของในการใชส่ื้อรูปแบบใหม่ของแต่ละเจเนอเรชัน่ เน่ืองจากจาการส ารวจสถิติขอ้มูล
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จากเวบ็ไซดส์ ามะโนประชากรในหมวดการใชส่ื้อสารสนเทศนั้นพบวา่มีการจดัท าสถิติทุก 10 ปีซ่ึงการสรุปขอ้มูลปี
ต่อไปจะเป็นปีพุทธศกัราช 2563 จึงไม่สามารถหาขอ้มูลท่ีแน่นอนได ้(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2553)[7] โดยมี
วิธีการแจกแบบสอบถามออนไลน์จากการสร้างแบบสอบถามผ่านทาง surveycan.com โดยมีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) ซ่ึงเลือกเก็บขอ้มูลจากผูท่ี้ใช้ส่ือรูปแบบใหม่สถานท่ีเก็บคือ เก็บผ่านทางส่ือ
รูปแบบใหม่ทั้ งหมด 6 ประเภทดังน้ี ระบบเว็บ, อีเมล์, อินเตอร์เน็ต, ส่ือสังคม,โทรศพัท์มือถือ และโปรแกรม
สนทนา สาเหตุของการเลือกเก็บแบบสอบจาก เวบ็ไซตน์ั้นเน่ืองจากมีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมในปัจจุบนัของ
ผูบ้ริโภคในการบริโภคส่ือท่ีเป็นส่ือรูปแบบใหม่ โดยไม่จ ากดัเพศ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แต่จะมีการก าหนดอายุของผูต้อบแบบสอบถามตามการแบ่งอายุโดยให้เกณฑก์ารแบ่งแบบเจ
เนอเรชัน่ตามหลกัแนวคิดของ Perreault (2015) โดยมีเจเนอเรชัน่แซด วาย เอ็กซ์ และเบบ้ี บูมเมอร์ โดยผูศึ้กษาจะ
ท าการส่งแบบสอบถามไปใหก้ลุ่มตวัอยา่งเพ่ือท าการเกบ็ขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2559 ถึง 25 มกราคม 2560 

ผลการวจิัย 
 1. การศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชส่ื้อรูปแบบใหม่ จ านวน 400 คนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.8 มี
สถานภาพโสด ร้อยละ 48.5 เจเนอเรชัน่วาย ร้อยละ 33 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 49.3 ประกอบอาชีพ
ขา้ราชการ ร้อยละ 36.5 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 20,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 49.5 
 2. ระดบัการตระหนกัรู้ในตราสินคา้ของผูบ้ริโภคกนังานวิจยัน้ีเป็นเคร่ืองมือวดัท่ีมีองคป์ระกอบการตระหนกัรู้
ในตราสินคา้ของผูผู้บ้ริโภค ประกอบดว้ยองค์ประกอบ 2 ดา้น คือ ดา้นการจดจ าตราสินคา้ และการระลึกถึงตรา
สินคา้ ซ่ึงผลการวดัค่าตวัแปรต่างๆ ของแต่ละองค์ประกอบสามารถสรุปได ้ดงัน้ี ดา้นการจดจ าตราสินคา้ กลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในระดบัค่าเฉล่ีย 3.33 หรืออยูใ่นระดบัปานกลาง และการระลึกถึงตราสินคา้ กลุ่มตวัอยา่งให้
ความส าคญัในระดบัค่าเฉล่ีย 3.55 หรืออยูใ่นระดบัมาก 
 3. ระดบัพฤติกรรมการใชส่ื้อรูปแบบใหม่ของผูบ้ริโภคจากงานวิจยัน้ีเป็นเคร่ืองมือวดัท่ีมีองคป์ระกอบการใช้
ส่ือรูปแบบใหม่ของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยองค์ประกอบ 6 ประเภท คือ ประเภทระบบเวบ็ ประเภทอีเมล ์ประเภท
อินเตอร์เน็ต ประเภทส่ือสงัคม ประเภทโทรศพัทมื์อถือ และประเภทโปรแกรมสนทนา ซ่ึงผลการวดัค่าตวัแปรต่างๆ 
ของแต่ละองคป์ระกอบสามารถสรุปได ้ดงัน้ี ประเภทระบบเวบ็ กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัในระดบัค่าเฉล่ีย 2.70 
หรืออยู่ในระดบัปานกลาง ประเภทอีเมล ์พบว่า กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในระดบัค่าเฉล่ีย 2.66 หรืออยู่ในระดบั
ปานกลาง ประเภทอินเตอร์เน็ต พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในระดบัค่าเฉล่ีย 2.65 หรืออยู่ในระดบัปานกลาง 
ประเภทส่ือสังคม พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในระดบัค่าเฉล่ีย 3.31 หรืออยู่ในระดบัปานกลาง ประเภท
โทรศัพท์มือถือ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับค่าเฉล่ีย 3.44 หรืออยู่ในระดับมาก และประเภท
โปรแกรมสนทนา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในระดบัค่าเฉล่ีย 2.97 หรืออยูใ่นระดบัปานกลาง 
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การอภิปรายและสรุปผล 
Table 1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที ่1 

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

การตระหนักรู้ถึงตรา
สินค้า 

1. 
กา
ร

จด
จ า
ตร
า

สิน
คา้

 
 2. 
กา
ร

ระ
ลึก

ถึง
ตร

า
สิน

คา้
 

 

1.  เพศ   

2.  สถานภาพ   

3.  เจเนอเรช่ันแซด วาย เอก็ซ์ เบบี ้บูมเมอร์   

4.  ระดบัการศึกษา   

5.  อาชีพ   

6.  รายได้เฉลีย่ต่อเดือน   

หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย   หมายถึง ส่งผลต่อกนัท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

     สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตระหนกัรู้ถึงตราสินคา้ของผูบ้ริโภค 

     ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตระหนกัรู้ถึงตราสินค้าของผูบ้ริโภค และเม่ือพิจารณารายดา้น การ
ตระหนกัรู้ถึงตราสินคา้ของผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศแตกต่างกนัส่งผลต่อการตระหนกัรู้ถึงตราสินคา้ แตกต่าง
กนับางดา้น คือ ดา้นการระลึกถึงตราสินคา้ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัส่งผลต่อการตระหนกัรู้ถึงตรา
สินคา้แตกต่างกนั คือ ดา้นการระลึกถึงตราสินคา้ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกนัส่งผลต่อการตระหนกัรู้ถึงตรา
สินคา้ของผูบ้ริโภค คือ ดา้นการระลึกถึงตราสินคา้ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างส่งผลต่อการตระหนกัรู้
ถึงตราสินคา้ของผูบ้ริโภค คือ ดา้นการจดจ าในตราสินคา้ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีการ
ตระหนกัรู้ในตราสินคา้แตกต่างกนักนั คือ ดา้นการระลึกถึงตราสินคา้ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่าง
กนั มีการตระหนกัรู้ถึงตราสินคา้ของผูบ้ริโภค คือ ดา้นการระลึกถึงตราสินคา้  
 
Table  2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที ่2 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 

 

การใช้ส่ือรูปแบบใหม่ 

1. 
ระ
บบ

เวบ็
 

 
2.อ

เีม
ล 

3.อ
นิเ
ตอ

ร์เน็
ต 

4. 
สื่อ

สัง
คม

 

5. 
โท
รศั

พท์
มือ

ถือ
 

6. 
โป
รแ
กร
มส

นท
นา

 

1.  เพศ       

2.  สถานภาพ       

3.  เจเนอเรชัน่แซด วาย เอก็ซ ์เบบ้ี บูมเมอร์       

4.  ระดบัการศึกษา       

5.  อาชีพ       

6.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน       

หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย   หมายถึง ส่งผลต่อกนัท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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     สมมติฐานท่ี 2  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการใชส่ื้อรูปแบบใหม่ของผูบ้ริโภค 
     ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการใชส่ื้อรูปแบบใหม่และเม่ือพิจารณารายประเภท การใชส่ื้อรูปแบบ
ใหม่ของผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกนัส่งผลต่อการใช้ส่ือรูปแบบใหม่ของผูบ้ริโภคทุกประเภท คือ 
ประเภทระบบเวบ็  ประเภทอีเมล ์ประเภทอินเตอร์เน็ต ประเภทส่ือสังคม ประเภทโทรศพัท์มือถือ และประเภท
โปรแกรมสนทนา กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีการใชส่ื้อรูปแบบใหม่ของผูบ้ริโภคทุกประเภท คือ 
ประเภทระบบเวบ็ ประเภทอีเมล ์ประเภทอินเตอร์เน็ต ประเภทส่ือสังคม ประเภท และประเภทโปรแกรมสนทนา 
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั มีการใชส่ื้อรูปแบบใหม่ของผูบ้ริโภคในทุกประเภท คือ ประเภทระบบ ประเภท
อีเมล ์ประเภทอินเตอร์เน็ต ประเภทส่ือสังคม ประเภทโทรศพัทมื์อถือ และประเภทโปรแกรมสนทนา กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีการใชส่ื้อรูปแบบใหม่ของผูบ้ริโภค 2 ประเภท คือ ประเภทอีเมล ์และประเภท
โทรศพัทอิ์นเตอร์เน็ต กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัทุกประเภท คือ ประเภทระบบเว็บ ประเภทอีเมล ์ประเภท
อินเตอร์เน็ต ประเภทส่ือสังคม ประเภท และประเภทโปรแกรมสนทนา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ท่ีแตกต่างกนั มีการใชส่ื้อรูปแบบใหม่ของผูบ้ริโภค 4 ประเภท คือ ประเภทระบบเวบ็ ประเภทอินเตอร์เน็ต ประเภท
ส่ือสงัคม และประเภทโปรแกรมสนทนา   
 
Table 3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที ่3 

 
 

การใช้ส่ือรูปแบบใหม่ 

การตระหนักรู้ถึงตรา
สินค้า 

1. 
กา
รจ
ดจ

 า
ตร
าสิ
นค

า้ 
 2. 
กา
รร
ะลึ

ก
ถึง
ตร
าสิ
นค

า้ 
 

1.  ระบบเวบ็   

2.  อเีมล   
3.  อนิเตอร์เน็ต   
4.  ส่ือสังคม   

5.  โทรศัพท์มือถือ   

6.  โปรแกรมสนทนา   

หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย   หมายถึง ส่งผลต่อกนัท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     สมมมติฐานท่ี 3 การตระหนกัรู้ถึงตราสินคา้ผา่นส่ือรูปแบบใหม่ของผูบ้ริโภค 
   พบว่าการใช้ส่ือรูปแบบใหม่ประเภทระบบเว็บ ทั้ ง 6 ประเภท ได้แก่ ประเภทระบบเว็บ ประเภทอีเมล์ ประเภท
อินเตอร์เน็ต ประเภทส่ือสังคม ประเภท และประเภทโปรแกรมสนทนา นั้นส่งผลต่อการตระหนักรู้ในตราสินคา้ของผู ้
ผูบ้ริโภคทุกดา้น คือ ดา้นการจดจ าตราสินคา้ และดา้นการระลึกถึงตราสินคา้ 

ข้อเสนอแนะ 
     การใชส่ื้อรูปแบบใหม่ จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ การให้ระดบัความส าคญัของส่ือรูปแบบใหม่อยูท่ี่ระดบัปานกลาง และ
ถา้ศึกษารายไดพ้บวา่ ประเภทของส่ือท่ีมีการใหร้ะดบัความส าคญัหรือค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัมากคือ ส่ือรูปแบบใหม่ประเภท 
โทรศพัท์มือถือ และเพื่อท่ีจะพฒันาเพ่ิมระดบัการใชส่ื้อรูปแบบใหม่ให้มากข้ึนอีก ท าไดโ้ดยการกระตุน้การใชง้านจากการ
สร้างแนวความคิดทางด้านการตลาดใหม่ๆ ดึงดูดจากการสร้างวีดิโอให้เกิดความสนใจในการใชง้านหรือท าไดโ้ดยการ 
เช่ือมโยงกบัโปรแกรมการใชง้านของส่ือรูปแบบอ่ืนให้มีการใชง้านเช่ือมต่อกันเพ่ือความสะดวก ง่ายต่อการใชง้านเพื่อ
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กระตุน้การใชง้านให้สูงมากยิ่งข้ึน เพราะเป็นการอิงกบัวิถีการด าเนินชีวิตของผูใ้ชส่ื้อในปัจจุบนัเพราะยิง่ง่าย สะดวก และ
รวดเร็ว ยิง่ท าให้การใชง้านนั้นถูกมองวา่น่าสนใจมากยิง่ข้ึนหรืออาจจะมีการกระตุน้จากการส่งเสริมใหใ้ชง้านจากสงัคมท่ีมี
คนติดตามก่อน เช่น ใหบุ้คคลดงัหรือบุคคลท่ีเป็นผูน้ าดา้นเทคโนโลยีเร่ิมน ามาใชง้าน เพราะผูบ้ริโภคปัจจุบนัจะเร่ิมสนใจ
ในการใชง้านส่ือใหม่ๆ หรือส่ือใหม่ท่ีก าลงัล่าสมยัลงจากการท่ีบุคคลดงั หรือบุคคลท่ีเป็นผูน้ าดา้นเทคโนโลยีเร่ิมใชง้าน 
หรือเร่ิมน าส่ือเก่ากลบัมาใชง้านใหม่ ซ่ึงส่วนใหญ่ก็จะละเลยปล่อยใหส่ื้อใหม่ท่ีไม่ถูกสนใจตายไปแต่แทจ้ริงแลว้สามารถน า
กลบัมาใชง้านใหม่ไดแ้ค่เพียงตอ้งการการกระตุน้ โดยเม่ือไดมี้การจ าเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคลมาท าการศึกษาควบคู่ไปดว้ยก็จะ
สามารถระบุไดอ้ยา่งละเอียดข้ึนวา่หากตอ้งมีการท าการโฆษณาหรือการน าเสนอสินคา้ก็จะสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปใช้
ใหเ้กิดประโยชน์ และตรงกบักลุ่มเป้าหมาย เป็นตน้ 
     การตระหนักถึงตราสินค้า จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า การเพ่ิมระดบัของการจดจ าตราสินคา้สามารถท าได้โดยการท า
การตลาดในส่วนของการส่งเสริมการตลาด โดยใชบุ้คคล หรือการสร้างวดิีโอท่ีเป็นท่ีนิยมในการเรียกจุดสนใจจากผูใ้ชง้าน
ได้ ซ่ึงการสร้างการจดจ านั้ นปัจจุบันต้องมีการสร้างจุดเด่นให้แก่ ส่ือท่ีต้องการน าเสนอให้มีลูกเล่นท่ีน่าสนใจผูกกับ
โปรโมชัน่ดีหรือวิธีการใชง้านท่ีดี เช่น เม่ือมีการใชง้านโปรแกรมดงักล่าวมาสามารถเขา้เล่นเพ่ือทนสอบไดฟ้รี สามารถ
แสดงความเป็นตวัตนไดใ้นโลกออนไลน์ พร้อมแสดงการใชง้านจากบุคคลดงัหรือบุคคลท่ีเป็นท่ีสนใจอยูจ่ะท าให้ผูท่ี้ใชส่ื้อ
หนัมาสนใจและจดจ าได ้ในส่วนขององคป์ระกอบการสร้างการระลึกถึงให้ผูใ้ชง้านส่ือระลึกถึงไดน้ั้น เป็นส่วนท่ีส าคญัอีก
ประการ ซ่ึงองคป์ระกอบของการระลึกถึงไม่วา่จะเป็น สี สโลแกน สัญลกัษณ์ตรา และโลโก ้ยอ่มตอ้งมีการถูกสร้างให้เกิด
ความโดดเด่น เนน้เร่ืองสีท่ีจะเป็นส่วนท าใหจ้ดจ าได ้ช่ือเรียกไม่ยากจนเกินไป โปรแกรมการใชต้อ้งง่ายและท าความเขา้ใจ
ได ้รูปแบบต่างๆส่ือไดถึ้งกนัหมด สามารถเช่ืองโยงกนัไดเ้กือบทุกช่องทางก็จะยิ่งท าใหจ้ดจ าและสร้างการระลึกไดง่้ายมาก
ยิ่งข้ึนตวัอยา่งท่ีดี ของส่ือท่ีแสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริโภคสามารถระลึกไดน้ั้น เช่น ส่ือสังคมประเภท facebook หรือโปรแกรม
สนทนาประเภท line เป็นตวัอยา่งท่ีดีเพราะผูใ้ชส่ื้อสามารถจดจ าไดว้ิธีใชง้านง่ายเน่ืองจาก มีการแนะน าการใชง้าน ผูค้นใช้
งานเยอะ บุคคลดงัๆหรือบุคคลท่ีเป็นท่ีสนใจใชง้านกนัอยา่งแพร่หลาย ตวัโปรแกรม ภาพ สี ตราสัญลกัษณ์ต่างๆจดจ าได้
ง่าย เป็นสาเหตุใหเ้ป็นส่ือท่ีนิยมใชง้านสูงในปัจจุบนั 
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ความคดิเห็นของลูกค้าฟาร์มสุกรพนัธ์ุที่มีต่อการตลาดแบบองค์รวมของ                          
สายธุรกจิสุขภาพสัตว์เครือเบทาโกร  

Commercial Swine Breeder Farms’ Opinion Towards Holistic Marketing of 
Animal Health Business of Betagro Group   

วมิ ไชยกจิ1 และ รศ.ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกจิ2 
Vim Chaiyakit and Chuenjit Changchenkit  

  

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจซ้ือสินคา้เวชภณัฑ์ส าหรับสัตวข์อง                     
เบทาโกรในลูกคา้ฟาร์มสุกรพนัธ์ุของประเทศไทยกบัการพฒันาตลาดเวชภณัฑส์ าหรับสัตวด์ว้ยการตลาดแบบองค์
รวม และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือเวชภณัฑส์ าหรับสัตวข์องเบทาโกร
ในลูกค้าฟาร์มสุกรพนัธ์ุของประเทศไทยกบัการพฒันาตลาดเวชภณัฑ์ส าหรับสัตวด์ว้ยการตลาดแบบองค์รวม 
การศึกษาคร้ังน้ีใชก้รณีศึกษากบักลุ่มลูกคา้ฟาร์มสุกรทัว่ไป  (มีการบริหารงานแบบเจา้ของเดียว) ท่ีเป็นลูกคา้ของ
สายธุรกิจสุขภาพสัตวเ์ครือเบทาโกร เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ดว้ยการเกบ็แบบสอบถาม จ านวน 200 คน วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช ้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียมากกว่าสองกลุ่ม และการ
ทดสอบสหสมัประสิทธ์ิสมัพนัธ์เพียรสนั  
 

ค าส าคัญ: การตลาดแบบองค์รวม, ปัจจัยส่วนประสมการตลาด, การตัดสินใจเลือกซ้ือ, การพัฒนาตลาดเวชภัณฑ์ 
 

Abstract 
This research aims to study the relationship between the decision to buy items betagro animal health in Thailand 
with the country's breeder farms, market development, pharmaceuticals for animals with holistic marketing and 
the relationship between factors of mix. Marketing decisions, purchase pharmaceuticals for animals, betagro 
breeder farms of the country against the pharmaceuticals market for Thailand to develop animals with holistic 
marketing. This study used a case study on the pig farm (with a single Administration) as a client of the animal 
health business line betagro. is a quantitative study by questionnaire number of 200 people analyze data using the 
average standard deviation. To test the difference between the average more than two groups and Pearson 
correlation coefficient. 
 

Keywords: Holistic Marketing, Marketing Mixs, Decision Making, Development of Pharmaceutical Market 
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1. บทน า 
 

ตั้งแต่สงัคมโลกเร่ิมมีการพฒันาการผลิตเป็นอุตสาหกรรม การตลาดไดเ้ขา้มามีบทบาทในการน าพาสินคา้
และบริการให้เขา้ถึงผูบ้ริโภค ในยุคปฏิวติัอุตสาหกรรม การผลิตสินคา้ในปริมาณมาก มีตน้ทุนการผลิตท่ีลดลง 
สินคา้ท่ีผลิตออกมามีมาตรฐาน มีคุณภาพท่ีดีข้ึน กเ็พียงพอต่อการตอบสนองความตอ้งการของตลาด พฒันาการของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการท่ีมากข้ึน ท าให้การตลาดเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งและหากลวิธีท่ีจะตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค แต่การตลาดกมี็วิวฒันาการและการเปล่ียนแปลงไปตามอุปสงคข์องตลาด เพราะการตลาดคือ
การตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีไม่มีวนัจบส้ิน 

จากการท่ีโลกทุกวนัน้ีมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการผลิตสินค้าท่ีมีความ
หลากหลาย ความสามารถในการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ส่งผลใหมี้การเพ่ิมข้ึนของอุปทาน ผูบ้ริโภค
จึงมีสิทธ์ิท่ีจะเลือกใชห้รือไม่ใชสิ้นคา้และบริการ หากสินคา้และบริการนั้นไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ
ในทุกระดบัของตนเองได ้

การตลาดในยุคก่อนจึงเน้นการสร้างความพึงพอใจในการใช้สินค้าและบริการ แต่ในปัจจุบันการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการดงักล่าวก็ไม่อาจเพียงพอและธุรกิจอาจไม่สามารถอยูร่อดไดห้ากไม่มีการปรับปรุงและ
พฒันา การตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing : HM) เพ่ือตอบสนองและสร้างความแตกต่าง โดยการจดัการ
ตลาดแบบองคร์วมจะตอ้งพิจารณาปัจจยั 4 อยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การตลาดภายในองคก์ร (Internal Marketing) , 
2) การตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing) , 3) การตลาดสัมพันธ์ (Relationship Marketing) , 4) ความ
รับผิดชอบทางการตลาดต่อสังคม (Social Responsible Marketing) จึงท าให้การตลาดแบบองค์รวมเป็นทางเลือกท่ี
ผูผ้ลิตเลือกใชเ้ป็นแนวทางในการท าตลาด โดยเฉพาะผูผ้ลิตท่ีเป็นองคก์รขนาดใหญ่ 

เครือเบทาโกรเป็นกลุ่มบริษทัท่ีท าธุรกิจครบวงจรในการผลิตอาหารจากโปรตีนสตัวท์ั้งสุกร ไก่ และไข่ มี
องคค์วามรู้ในการบริหารจดัการธุรกิจท่ีสั่งสมมาอย่างยาวนานเกือบ 5 ทศวรรษ มีธุรกิจในเครือท่ีทั้งผลิตและน าเขา้
เวชภัณฑ์ส าหรับสัตวเ์พ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามาอย่างต่อเน่ือง โดยเครือเบทาโกรไดเ้ล็งเห็น
ความส าคญัของการท าธุรกิจแบบยัง่ยืนในประเทศไทย เครือฯจึงไดมี้การพฒันาและรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆท่ี
เครือมีอยู่ มาน าเสนอและประสงคท่ี์จะถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ต่างๆท่ีมีใหก้บัเกษตรกรผูเ้ล้ียงในประเทศซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ของเครือฯ แต่ความตอ้งการของลูกคา้ฟาร์มสุกรในประเทศไทยในการพฒันาธุรกิจนั้น ยงัไม่มี
ผูใ้ดท าการศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้นใจท าการวิจยัเร่ืองการพฒันาตลาดเวชภณัฑ์ส าหรับสัตว์ของเบทาโกรในลูกคา้
ฟาร์มสุกรพนัธ์ุของประเทศไทยด้วยการตลาดแบบองค์รวม เพ่ือเป็นการท าความเข้าใจถึงความต้องการของ
เกษตรกรผูเ้ล้ียงและเป็นแนวทางในการท าการตลาดแบบองคร์วมท่ีผูค้า้เวชภณัฑจ์ะน าไปปรับปรุงและพฒันาการ
ตลาดของตนใหมี้ความสอดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการของเกษตรกรต่อไป ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกั 4 ประการ
ดงัน้ี 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของลูกคา้ฟาร์มสุกรพนัธ์ุท่ีมีต่อการตลาดแบบองคร์วมของสายธุรกิจสุขภาพสตัว์
เครือเบทาโกร 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัลกัษณะขององคก์รท่ีมีผลต่อการพฒันาตลาดเวชภณัฑส์ าหรับสัตว์
ดว้ยการตลาดแบบองคร์วม 
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3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจซ้ือสินคา้เวชภณัฑส์ าหรับสัตวข์องเบทาโกรในลูกคา้ฟาร์ม
สุกรพนัธ์ุของประเทศไทยกบัการพฒันาตลาดเวชภณัฑส์ าหรับสตัวด์ว้ยการตลาดแบบองคร์วม 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือเวชภณัฑส์ าหรับสัตว์
ของเบทาโกรในลูกคา้ฟาร์มสุกรพนัธ์ุของประเทศไทยกบัการพฒันาตลาดเวชภณัฑส์ าหรับสตัวด์ว้ยการตลาดแบบ
องคร์วม 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคิดกลยุทธ์การตลาดแบบองค์รวม 
การท าตลาดแบ่งออกเป็น 3 ยุค ยุคแรกเน้นการผลิตสินคา้ ผูข้ายตอ้งมีความเช่ียวชาญในการผลิตจึงจะ

สามารถขายสินคา้ได ้ยุคท่ีสองเน้นให้ความส าคญักบัลูกคา้ การปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยความเอาใจใส่ ยุคท่ีสามยุค
ปัจจุบนัท่ีเรียกว่าการตลาดแบบองคร์วมนั้น เนน้การใหค้วามส าคญักบับุคลากรในองค์กร ไดมี้กิจกรรมเพ่ือสังคม 
ปลูกฝังเร่ืองจริยธรรม กิจกรรมเพ่ือชุมชน กิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนกัการท างานร่วมกนั การท างานเป็นทีม 
การขายสินคา้ไม่ใช่หนา้ท่ีของฝ่ายขายอยา่งเดียว การวางแผนเก่ียวกบัสินคา้ไม่ใช่หนา้ท่ีของฝ่ายการตลาดอย่างเดียว 
ผูบ้ริหารขององค์กรตอ้งมีนโยบายให้ทุกแผนกรู้จกั และเคยใช้ (Experience Management) ผลิตภณัฑ์ขององค์กร 
เพราะประสบการณ์ตรงจากการใชผ้ลิตภณัฑ์และบริการขององค์กรจะท าให้บุคลากรสามารถขายและถ่ายทอด
คุณสมบติัของสินคา้ขององค์กรไดอ้ย่างดี สามารถเกิดพฤติกรรมการบอกต่อ (Word of Mouth) ไปยงัลูกคา้และ
บุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งเช่ียวชาญหากมองในมุมเศรษฐศาสตร์นั้น อุปสงค ์(Demand) คือ ความตอ้งการและความสามารถ
ในการซ้ือสินคา้และบริการ และอุปทาน (Supply) คือ สินคา้หรือบริการท่ีพร้อมจะขายในตลาด เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของผูซ้ื้อ ในปัจจุบนัอุปทานมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้องค์กรต่าง ๆ สามารถผลิตสินคา้
และน าเสนอสินค้าไดห้ลากหลายชนิดในปริมาณและคุณภาพท่ีมาก ข้ึน ท าให้ขาดความสมดุลกบัอุปสงค์ คือ 
ตวัเลือกท่ีมากข้ึน ยอ่มส่งผลใหผู้บ้ริโภคในปัจจุบนัมีทางเลือกในการซ้ือสินคา้และความตอ้งการมากข้ึน ดงันั้นการ
ท าการตลาดในช่วงท่ีผ่านมาจึงพยายามให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด (Marshall & Johnston, 2010)ลูกค้า
คาดหวงัมากกว่าความตอ้งการตวัสินคา้และบริการท่ีลูกคา้ไดจ่้ายเงินซ้ือมาเท่านั้น แต่ลูกคา้ตอ้งการท่ีจะไดสิ้นคา้
และบริการในภาพองค์รวม คือ การไดรั้บสินคา้และบริการขององค์กรทั้งระบบ เช่น การบริการหลงัการขายท่ีดี 
ระบบเหล่าน้ีท าใหแ้นวปฏิบติันกัการตลาดเปล่ียนไป  

นกัการตลาดจึงตอ้งมองภาพการท าการตลาดแบบองค์รวมทั้งระบบ (Holistic Marketing) ไม่ไดจ้ ากดัอยู่
แค่เฉพาะฝ่ายการตลาดเท่านั้น แต่ทุกส่วนในองคก์รตอ้งท าการตลาดดว้ย ไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหาร ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบญัชี 
ฝ่ายผลิต ฝ่ายเทคนิค หรือแมก้ระทัง่พนกังานรับส่งสินคา้ก็ตอ้งรู้จกัท่ีจะท าการตลาดใหก้บัองคก์รดว้ย การบริหาร
ลูกคา้ไม่ใช่กลยุทธ์ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นส่ิงท่ีองคก์รตอ้งท าและตอ้งท าใหดี้กวา่คู่แข่ง แนวปฏิบติัน้ีผลกัดนัให้
การตลาดผสานเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตในการท างาน รวมถึงการปลูกจิตบริการ ให้ความส าคญักบัทุกภาคทั้งเพ่ือน
ร่วมงานทีมงานขององคก์ร (Staff), ลูกคา้ (Customer), ซพัพลายเออร์ (Supplier), และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Partners) 
เพราะทุกคนคือเครือข่ายท่ีดีขององค์กร (Kotler & Keller, 2014) แนวปฏิบติัทฤษฎีเก่ียวกบัการตลาดองค์รวมมี
องคป์ระกอบหลกัอยู ่4 ส่วนดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
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1. การตลาดภายในองค์กร (Internal Marketing) คือ การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและเช่ือมโยงกนัใน
ทุกส่วน  ตั้ งแต่ฝ่ายการตลาด (Marketing Department) ผู ้บ ริหาร  (Senior Management) และฝ่ายอ่ืนๆ (Other 
Departments) เพ่ือใหสิ้นคา้ขององคก์รขบัเคล่ือนความเป็นผูน้ าตลาดได ้(Kotler & Keller, 2014) 

2. การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing) องค์กร ตอ้งมุ่งพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Product 
& Service) ขององคก์ร ส่งเสริมการสร้างตราสินคา้ (Brand & Customer Equity) รวมถึงบริหารช่องทางจดัจ าหน่าย 
(Channels) และท าส่ือ (Communication) ใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภค หรือ การมุ่งเนน้ไปท่ีการท า 4Ps (Product-Price-Place-
Promotion) และ 4Cs (Customer solution-Cost-Convenience-Commu-nication) (Kotler & Keller, 2014) 

3. การตลาดสร้างความสัมพนัธ์ (Relationship Marketing) คือ การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้แบบ
ระยะยาว ท าให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดต้รงจุดตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล (CRM= 
Customer Relationship Management) การสร้างความสัมพนัธ์ ตอ้งสร้างทั้งกบั ลูกคา้ (Customer) และกบัช่องทาง
การติดต่อกบับุคคลต่างๆ (Channel) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Partners) เพ่ือภาพลกัษณ์ท่ีดีกบัองคก์ร เพราะพฤติกรรม
ปากต่อปาก (Word of Mouth) เกิดไดท้ั้งแง่บวกและแง่ลบส่งผลทั้งดา้นดีและดา้นลบกบัองคก์ร เพราะฉะนั้นองคก์ร
จ าเป็นตอ้งสร้างความสมัพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัองคก์รทุกฝ่าย (Kotler & Keller, 2014) 

4.การปฏิบติังานทางตลาด (Performance Marketing) คือ เร่ิมจากการบริหารรายได ้(Sales revenue) หาก
องคก์ร มีรายไดเ้พียงพอ ตามเป้าหมายท่ีวางไวอ้งคก์รจะสามารถด าเนินกิจการอ่ืนๆไดต่้อ องคก์รตอ้งตระหนกัถึง 
จริยธรรมทางธุรกิจ (Ethics) สภาพแวดลอ้มท่ีองคก์รเขา้ไปเก่ียวขอ้ง (Environment) จิตส านึกการท าธุรกิจ (Legal) 
และการท าประโยชน์เพ่ือชุมชน (Community) เพ่ือใหอ้งคก์รเกิดการยอมรับจากสังคม ท าให้องค์กรยัง่ยืน (Kotler 
& Keller, 2014) 

2.2 ทฤษฎกีระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
Kotler (2012: 178 – 183) ระบุกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (The Consumer Purchase Decision 

Process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการซ้ือ โดยทัว่ ๆ ไป ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 
1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) เป็นขั้นตอนแรกซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือมีการรับรู้ถึงความแตกต่าง

ระหว่างสภาพท่ีดีข้ึนและสภาพเดิมของบุคคล เปรียบเสมือนกบัแพทยท่ี์รับรู้ปัญหาของผูป่้วย สภาพของผูป่้วย
รวมถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การค้นหาข้อมูล  (The Information Search) เม่ือผูบ้ริโภคระลึกว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือรับรู้ถึงความ
ตอ้งการท่ีเกิดข้ึนจากขั้นท่ี 1 เขาจะคน้หาขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพ่ือแกปั้ญหานั้น การคน้หาเบ้ืองตน้ก็จะพยายามทบทวน
ความทรงจ าจากเหตุการณ์ในอดีตและความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์การคน้หาขอ้มูลประกอบดว้ย 2 วิธี คือ (1) การ
คน้หาขอ้มูลจากภายใน (Internal Search) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเห็นและการระลึกไดข้องผูบ้ริโภคจากความ
เช่ือ ทศันคติและประสบการณ์ท่ีผ่านมา ถา้การคน้หาขอ้มูลภายในไม่เพียงพอผูบ้ริโภคจะคน้หาขอ้มูลจากภายนอก
ต่อไป (2) การคน้หาขอ้มูลจากภายนอก ประกอบดว้ย แหล่งบุคคล แหล่งการคา้และแหล่งชุมชน เปรียบเสมือนกบั
แพทยต์อ้งคน้หาขอ้มูลยาทั้งหมดท่ีมีจ าหน่ายในประเทศไทย เพ่ือเลือกสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละราย ซ่ึงโดย
ปกติแลว้ทางบริษทัท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์จะมีผูแ้ทนฝ่ายขาย เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดแก่แพทย ์

3. การประเมินผลทางเลือก (Alternatives Evaluation) จากการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้ในขั้นท่ี 2 จะ
ถูกน ามาพิจารณาทางเลือกท่ีมีศกัยภาพ โดยพิจารณาถึงกลุ่มของคุณสมบติัซ่ึงใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพิจารณาตราสินคา้ 
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หรือถือวา่เป็นเกณฑใ์นการประเมินผลตราสินคา้ (Evaluation) คุณสมบติัผลิตภณัฑ ์(Criterias) ต่าง ๆ ประกอบดว้ย 
เปรียบเสมือนกบัแพทยท่ี์ตอ้งพิจารณาเกณฑต่์าง ๆ เช่น ราคาของยา สูตรท่ีเหมาะสม การบริการของบริษทัยา ฐานะ
ทางการเงินของผูป่้วย ฯลฯ 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หลงัจากประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ แลว้ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะซ้ือ
หรือตดัสินใจซ้ือ การตดัสินใจซ้ือน้ีเป็นการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ โดยประเมินผลคุณสมบติัตราสินคา้ต่าง ๆ การ
ตดัสินใจซ้ือจะเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ และการก าหนดทศันคติของผูบ้ริโภค ความตั้งใจซ้ือท่ีมีต่อตรา
สินคา้หน่ึงจะสมบูรณ์เม่ือไดไ้ปซ้ือจริง การส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ 

5. การประเมินผลภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase Evaluation) กระบวนการตดัสินใจซ้ือไม่ไดส้ิ้นสุดลงเม่ือ
ผูซ้ื้อไดซ้ื้อสินคา้ ขอ้มูลจากการใชต้ราสินคา้จะป้อนกลบัเพ่ือการซ้ือซ ้าในอนาคตในการวิเคราะห์ถึงการเรียนรู้และ
ทศันคติ ส่ิงซ่ึงผูบ้ริโภคไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และทศันคติใชส้ าหรับการตดัสินใจซ้ือซ ้ าในอนาคต ถา้ผลลพัธ์
จากการใช้สินค้าเป็นท่ีน่าพอใจ แต่ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นท่ีพอใจผูซ้ื้อก็จะไม่ซ้ือซ ้ า เช่นเดียวกับแพทย์จะได้รับ
ประสบการณ์จากการตดัสินใจเลือกสูตรยาท่ีคิดว่าดีท่ีสุดส าหรับผูป่้วยแต่ละราย เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจ
ส าหรับผูป่้วยรายอ่ืนต่อไปในอนาคต 

 
2.3 แนวความคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
           ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2555) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาดนั้นถือ เป็นส่วนท่ีบริษทัสามารถ
ควบคุมได ้และสามารถน าส่วน ประสมทางการตลาดนั้น มาใชใ้หส้ามารถแข่งขนัในตลาดได ้ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้ง
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการแข่งขันให้
เหนือกวา่ คู่แข่งขนัได ้ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุม ไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนั เพ่ือตอบสนอง

ความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 
องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด 
องคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 
1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจ าเป็น หรือความตอ้งการ

ของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละไม่ไดเ้ช่น บรรจุภณัฑ์ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ 
บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้และบริการ สถานท่ีบุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑท่ี์เสนอ
ขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ไดผ้ลิตภณัฑจึ์งประกอบดว้ยสินคา้ บริการ สถานท่ีองคก์รหรือบุคคล ผลิตภณัฑ์
ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value)ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าใหผู้ผ้ลิตภณัฑข์ายได ้การก าหนด
กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งพยายามค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 1. ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ (Product Differentiation) 
และ (หรือ) ความแตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation) 2. องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ ์
(Product Component) เช่น ประโยชน์พ้ืนฐาน รูปลกัษณ์ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ์ ตราสินคา้เป็นตน้ 3. การก าหนด
ต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภณัฑข์องบริษทัเพ่ือแสดงต าแหน่งท่ีแตกต่างและมี
คุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย 4. การพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product Development) เพ่ือให ้ผลิตภณัฑมี์ลกัษณะใหม่



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                                      1490 
 
และปรับปรุงใหดี้ข้ึน (New and Improved) ซ่ึงตอ้งค านึงถึงความสามารถ ในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ไดดี้ยิ่งข้ึน 5. กลยทุธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์(Product Mix) และสายผลิตภณัฑ ์(Product Line) 

2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจ าเป็นต้องจ่ายเพ่ือให้ได้มีผลิตภัณฑ์หรือ
หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้า ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของ
ผลิตภณัฑก์บัราคาของ ผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผูก้  าหนดกลยุทธ์ดา้น
ราคา จะตอ้งค านึงถึง 1. คุณค่าท่ีรับรู้ 2. ตน้ทุนสินคา้ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 3. การแข่งขนั 4. ปัจจยั อ่ืนๆ 

3. การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนั และ
กิจกรรม  ใช้เพ่ือเคล่ือนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาด  กิจกรรมในการกระจายสินค้า 
ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเกบ็รักษาสินคา้คงคลงั 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อ ตราสินคา้หรือ
บริการหรือความคิดหรือต่อบุคคล โดยใชเ้พ่ือจูงใจให้เกิดความตอ้งการ เพ่ือเตือนความทรงจ าในผลิตภณัฑ์ โดย
คาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่าง
ผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชบุ้คคลหรือไม่ก็ได ้เคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสารมีหลายประการอาจเลือกใช้หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือก็ได  ้หลกัการเลือกใช้เคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดแบบประสมประสานกันโดยพิจารณาถึงความ เหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกนัไดเ้คร่ืองมือการส่งเสริม การตลาดท่ีส าคญั 

 
กรอบแนวคิดการวจิยั 
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3. วธิีการศึกษา 
 

การศึกษาการวิจยัเร่ือง การพฒันาตลาดเวชภณัฑ์ส าหรับสัตวข์องเบทาโกรในลูกคา้ฟาร์มสุกรพนัธ์ุของ
ประเทศไทยดว้ยการตลาดแบบองคร์วม เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ปริมาณอาศยัการตรวจสอบเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นการหาขอ้มูลจากเอกสารและส่ิงอา้งอิงต่างๆ เกบ็ขอ้มูลจากการส ารวจ ดว้ยการกรอกแบบสอบถาม 
เพ่ือเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ฟาร์มสุกรอิสระ (Commercial Farm) มีการบริหารงานแบบเจา้ของเดียว ท่ีเป็น
ลูกคา้ของสายธุรกิจสุขภาพสัตวเ์ครือเบทาโกร ซ่ึงกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย จ านวนประมาณ 300 
ฟาร์ม จากแบบสอบถามมาท าการตรวจสอบ ประมวลผล ลงรหสั น าขอ้มูลไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ และการวิจยั
เชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเชิงสืบค้น ประกอบด้วยการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือ 
วิทยานิพนธ์ บทความทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มลูกคา้ฟาร์มสุกรทัว่ไป (Commercial Farm) มีการบริหารงานแบบ

เจา้ของเดียว) ท่ีเป็นลูกค้าของสายธุรกิจสุขภาพสัตวเ์ครือเบทาโกร ซ่ึงกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
จ านวนประมาณ 300 ฟาร์ม ถูกคดัเลือกให้เป็นตวัแทนของประชากรทั้งหมด  เน่ืองจากทราบจ านวนประชากร
ทั้งหมดได ้จึงค านวณขนาดตวัอย่างท่ีถูกคดัเลือกให้เป็นตวัแทนของประชากร ตามวิธีการของ Yamane ท่ีความ
เช่ือมัน่เท่ากบั ร้อยละ 95  ดงันั้นจึงตอ้งการแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไม่นอ้ยกวา่ 172 ตวัอย่าง มาใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล  
และเพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการตอบแบบสอบถามผูวิ้จยัจะท าการแจกแบบสอบถามรวมเป็น 200 ตวัอยา่ง 

วิธีการสุ่มตวัอย่างจะใช้แบบสอบถามถามกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 ชุด โดยการสุ่มตวัอย่างแบบตามความ
สะดวก (Convenience) เพ่ือท าการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละภาค กลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มลูกคา้ฟาร์มสุกรทัว่ไป 
(Commercial Farm) โดยองคก์รเป็นลกัษณะฟาร์มสุกรทัว่ไปท่ีเป็นลูกคา้ของสายธุรกิจสุขภาพสัตวเ์ครือเบทาโกร 
และเป็นผูอ้  านาจตดัสินใจสูงสุดในองค์กรในการตัดสินใจเลือกซ้ือ จะไดรั้บการแจกแบบสอบถาม โดยผูแ้จก
แบบสอบถามจะถามก่อนวา่เคยไดท้ าแบบสอบถามชุดน้ีมาก่อนหรือไม่ เพ่ือเป็นการป้องกนั ไม่ใหก้ลุ่มตวัอยา่งแต่
ละคนตอบแบบสอบถามเกิน 1 ชุด 

โดยมีวิธีการเกบ็ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างตามฟาร์มในพ้ืนท่ีต่างๆ โดยท าการเก็บขอ้มูลแบบ (Proportional Sampling) 
จากทั้งหมด 300 ฟาร์ม มาแบ่งแยกตามภาค โดยมีการก าหนดโควตา (Quota Sampling) ในแต่ละพ้ืนท่ีแต่ละภาค 
เพ่ือท าการเกบ็ขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามท่ีไดก้ าหนดไว ้

 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูท้  าการวิจยัไดท้ าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซ่ึงมีวิธีการดงัต่อไปน้ี                     
1.  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดข้อ้มูลจากการรวบรวมเอกสารต่างๆท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา

ซ่ึงไดจ้ากเอกสารทางวิชาการ อินเตอร์เน็ต และผลงานการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง  
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการออกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มลูกค้า

ฟาร์มสุกรทั่วไปท่ีเป็นลูกค้าของสายธุรกิจสุขภาพสัตวเ์ครือเบทาโกร โดยให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามเอง 
จ านวน 200 ชุด จนไดแ้บบสอบถามท่ีครบถว้นสมบูรณ์ 
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3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัลกัษณะองค์กร กบัการพฒันาตลาดเวชภณัฑ์
ส าหรับสตัวข์องเบทาโกรในลูกคา้ฟาร์มสุกรพนัธ์ุของประเทศไทยดว้ยการตลาดแบบองคร์วม และเพ่ือเปรียบเทียบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจซ้ือ และปัจจยัส่วนประสมการตลาด กบัการพฒันาตลาดเวชภณัฑส์ าหรับสัตว์
ของเบทาโกรในลูกคา้ฟาร์มสุกรพนัธ์ุของประเทศไทยดว้ยการตลาดแบบองค์รวม ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
เพ่ือท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ ผูวิ้จยัเลือกใชวิ้ธีในการวิเคราะห์ผลดงัน้ี 

1. ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ (Percentage) 
2. ค่าเฉล่ีย (Mean)  
3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) 
4. t-test ANOVA (F-Test) และ Pearson Correlation ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

4. บทสรุป  
 

     จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัลกัษณะองคก์ร ดา้นขนาดของฟาร์ม  (จ านวนสุกร
แม่พนัธ์ุ) และประเภทองค์กรในการจดทะเบียนการคา้ ท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการพฒันาตลาดเวชภณัฑ์
ส าหรับสัตวข์องบริษทัเบทาโกรในลูกคา้ฟาร์มสุกรพนัธ์ุของประเทศไทยดว้ยการตลาดแบบองค์รวมแตกต่างกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้เวชภณัฑส์ าหรับสัตวข์องเบทาโกร
มีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาตลาดเวชภณัฑส์ าหรับสัตวข์องบริษทัเบทาโกรในลูกคา้ฟาร์มสุกรพนัธ์ุของประเทศ
ไทยดว้ยการตลาดแบบองค์รวม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 0.01 และมีความสัมพนัธ์กนัร้อยละ 
70.50 โดยมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั และปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซ้ือเวชภณัฑ์
ส าหรับสัตวข์องเบทาโกรมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาตลาดเวชภณัฑ์ส าหรับสัตวข์องบริษทัเบทาโกรในลูกคา้
ฟาร์มสุกรพนัธ์ุของประเทศไทยดว้ยการตลาดแบบองคร์วม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 และมี
ความสมัพนัธ์กนัร้อยละ 61.30 โดยมีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั 
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ปัจจยัและพฤตกิรรมที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

Factors and Client’s Behavior Influencing Decisions Making on Choosing in the 
Veterinary Hospital in Bangkok 

วมิลสิริ ราษฎร์ศิริ1 และ ศุภชาต เอีย่มรัตนกูล2 

Vimolsiri Rassiri and Supachart Iamratanakul 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
โรงพยาบาลสัตวใ์นพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร (2) ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการว่ามีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลสตัวใ์นพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และ (3) ศึกษาพฤติกรรมของเจา้ของสตัวเ์ล้ียงว่า
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยท าการส ารวจผ่าน
แบบสอบถามจ านวน 420 ชุด จากเจา้ของสตัวเ์ล้ียงท่ีน าสตัวเ์ล้ียงมาใชห้รือเคยใชบ้ริการโรงพยาบาลสตัวท่ี์จดัอยู่ใน
สถานพยาบาลสตัวป์ระเภทมีท่ีพกัสตัวป่์วยเกิน 10 ท่ี จ านวน 209 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร และน าขอ้มูลท่ีไดม้า
ตรวจสอบความถูกตอ้ง วิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการศึกษาวิจยัและน าเสนอผลการศึกษาท่ีไดผ้่านรูปแบบพรรณนา
วิเคราะห ์
 
ค าส าคัญ: กลยทุธ์ทางการตลาด , พฤติกรรม , การตัดสินใจ , การเลือกใช้บริการ , โรงพยาบาลสัตว์ 
 

Abstract 
This objectives of this research were study the demography, marketing strategy, and client’s behavior influencing 
decision making on choosing in the Veterinary Hospital in Bangkok. Data were collected by clients, who are the 
owner of their pets and the clients who used to choose the Veterinary Hospital in Bangkok via the questionnaire 
with the total of 420 observations. The Veterinary Hospital had admit cage for animal more than 10 cages in 
Bangkok area. The data accuracy and completeness were then analyzed and summarized the results in depiction 
form. 
 
Keywords: Marketing Strategy , Behaviors , Decision Making , Choosing Service , Veterinary Hospital 
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1. บทน า 
 
     ความสัมพนัธ์ของสัตวเ์ล้ียงและเจา้ของสัตวเ์ล้ียงนั้น คงปฏิเสธไม่ไดว้่าเปรียบเสมือนหน่ึงในสมาชิกส าคญัของ
ครอบครัว โดยแนวโนม้สัตวเ์ล้ียงยอดนิยม 5 อนัดบัแรก ท่ีหน่ึงยงัคงเป็น “สุนขั” รองลงมาคือ “แมว” อนัดบัสาม 
“ปลาสวยงาม” อนัดบัส่ี “สตัวปี์ก” และสุดทา้ย “สตัวเ์ลก็” อีกทั้งยงัพบวา่เจา้ของสตัวเ์ล้ียงมีพฤติกรรมในการใชจ่้าย
ในเร่ืองของอาหารท่ีถูกตามหลกัโภชนาการ ค่ารักษาพยาบาล อุปกรณ์และเคร่ืองใชต่้างๆท่ีเก่ียวกบัสตัวเ์ล้ียงมากข้ึน 
เพราะฉะนั้นตลาดอุตสาหกรรมสตัวเ์ล้ียงไทยจึงยงัคงสามารถขยายตวัเพ่ิมข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี แต่อาจจะมีการชะลอตวั
ลงบา้งจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ียงัไม่เสถียรมากนกั ซ่ึงจากขอ้มูลของสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภณัฑส์ัตว์
เล้ียงไทย ปี 2557 พบว่าตลาดสัตวเ์ล้ียงมีมูลค่าอยูท่ี่ 10,000 ลา้นบาท ตลาดโรงพยาบาลสตัวมี์มูลค่า 7,000 ลา้นบาท 
และตลาดอุปกรณ์สัตว์เล้ียงและผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียงต่างๆ มีมูลค่าอยู่ประมาณ 5,000 ลา้นบาท ซ่ึงโดย
ภาพรวมของธุรกิจอุตสาหกรรมสัตวเ์ล้ียงไทย มีมูลค่ารวมไม่ต ่ากว่า 22,000 ลา้นบาท และยงัมีอตัราการเติบโตท่ี
เพ่ิมข้ึน 10-15% ต่อปี ซ่ึงภาพรวมจะเป็นตลาดท่ีใหญ่และมีศกัยภาพท่ีเพ่ิมข้ึน แต่ก็มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เช่นเดียวกนั ดงันั้นกลุ่มธุรกิจน้ีจึงตอ้งรู้จกัปรับตวัเพ่ือใหท้นัและเขา้กบัพฤติกรรมและตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือ
เพ่ิมโอกาสในการอยู่รอดและเติบโตทางธุรกิจ เพ่ือเป็นการตอบสนองความตอ้งการของเจา้ของสัตวเ์ล้ียงท าใหเ้กิด
บริการท่ีหลากหลายมากข้ึน จึงไม่แปลกท่ีจะพบการขยายตวัของคลินิกรักษาสัตว ์โรงพยาบาลสัตวท์ั้งภาครัฐและ
เอกชนมากมาย อีกทั้งยงัมีการเสริมและเพ่ิมบริการต่างๆท่ีครบวงจรเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของเจา้ของสัตว์
เล้ียงมากข้ึนดว้ย 
     แต่เน่ืองด้วยภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการชะลอตวั ท าให้เจ้าของสัตวเ์ล้ียงจะตอ้งเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ ดงันั้นการใชจ่้ายในแต่ละดา้นจะตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบ ซ่ึงกร็วมไปถึงการ
ใชจ่้ายในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัตวเ์ล้ียงท่ีเขา้มาเติมเต็มใหก้บัชีวิตของคนในยุคปัจจุบนั แต่ละครอบครัวจะตอ้งมีผูท่ี้
รับภาระในการใชจ่้ายส่ิงต่างๆ ซ่ึงผูท่ี้มีอ  านาจในการใชจ่้ายเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงท่ีเป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัวนั้น 
มกัจะเป็นผูท่ี้ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการต่างๆรวมถึงโรงพยาบาลสัตวด์ว้ย คลินิกรักษาสัตว ์โรงพยาบาลสัตวเ์ล็ก
เหล่าน้ีก็เป็นหน่ึงในงานบริการท่ีเน้นการให้บริการในดา้นของการรักษาสุขภาพสัตวอ์ย่างมีคุณภาพเป็นหลัก 
ผลลพัธ์ของการใหบ้ริการของธุรกิจน้ี คือการไดรั้บการไวว้างใจของเจา้ของสัตวเ์ล้ียงในการท่ีจะพาสตัวเ์ล้ียงเขา้มา
รับการตรวจและรักษาสุขภาพ ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีจ าเป็นจะตอ้งอาศยัผูป้ฏิบติัการท่ีมีความเฉพาะเจาะจงนัน่ก็คือ 
สัตวแพทยท่ี์มีประสิทธิภาพ และยงัรวมไปถึงเคร่ืองมือในการตรวจและวินิจฉัยโรคไดอ้ย่างถูกตอ้ง แม่นย  า และ
ทนัสมยั เพ่ือท าให้การรักษาออกมามีคุณภาพท่ีดีและช่วยเหลือสัตวไ์ดอ้ย่างทนัท่วงที ดงันั้นการท่ีจะสร้างความ
แตกต่างใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ของสถานพยาบาลสัตวแ์ต่ละแห่ง ท าใหก้ารศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัจจยัและพฤติกรรมท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลสัตวจ์ากเจา้ของสัตวเ์ล้ียงท่ีมีบทบาทเป็นผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือท่ีจะไดท้ราบ
ถึงความตอ้งการไดต้รงจุดและตอบสนองต่อความตอ้งการไดเ้พ่ือเพ่ิมความพึงพอใจ 
     จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าใหเ้ห็นถึงความส าคญัของสถานการณ์ในปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองการตดัสินใจเลือกใช้
บริการโรงพยาบาลสตัวน์ั้น ทั้งกบัเจา้ของกิจการโรงพยาบาลสตัวเ์องและกบัเจา้ของสตัวเ์ล้ียง ท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ี
สนใจท่ีจะศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของเจา้ของสัตวเ์ล้ียงในดา้นของประชากรศาสตร์ กลยุทธ์
ทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ทศันคติและประสบการณ์ว่ามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชโ้รงพยาบาลสตัว์
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มากนอ้ยเพียงใด  เพ่ือท่ีจะค านึงถึงและปรับตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการเพ่ือตอบสนองใหเ้กิดความพึงพอใจในการใช้
บริการใหท้นัสถานการณ์ได  ้และสามารถน ามาพฒันาและปรับปรุงทั้งสินคา้และบริการใหต้รงตามความตอ้งการ 
อีกทั้งยงัเพ่ิมโอกาสในการอยูร่อดทางธุรกิจอีกทางหน่ึง และยงัเป็นการศึกษาทฤษฎีใหม่ทางดา้นวิชาการสตัวแพทย์
ท่ีเก่ียวกบังานบริการ เพ่ือสนบัสนุนหรือคดัคา้นหลกัทางวิชาการทางการบริหารดา้นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาด 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     (ชยัวฒัน์ ปัญจพงษ ์และณรงค ์เทียนส่ง, 2521) และ (ปรมะ สตะเวทิน, 2546) อธิบายถึงวิชาท่ีเก่ียวกบัประชากร 
ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ เขา้ใจและตีความ โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากร ท าให้เกิดความแตกต่างกนัในแต่ละ
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ สถานภาพสมรส เป็นตน้ 
     (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2538) และ (Koller and Keller, 2016) ไดอ้ธิบายถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีท าการ
คน้หา คิดประมวลผล ซ้ือและใชใ้นสินคา้และบริการนั้นๆ ยงัรวมถึงกระบวนการตดัสินใจและการกระท าของผูซ้ื้อ 
เพ่ือท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของตวัเอง ผ่านความรู้สึกนึกคิดจะท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือไดน้ั้น ตอ้งข้ึนกบั
ลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคทั้งทางดา้นจิตวิทยาและดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง ท าใหก้ารตอบสนอง
ต่อความต้องการแตกต่างกัน สามารถถูกกระตุ้นได้จากส่ิงกระตุ้นภายใน (เช่น ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม 
ประสบการณ์) และส่ิงกระตุน้จากภายนอก (เช่น สังคม วฒันธรรม ประเพณี) โดยกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึน 
เร่ิมตั้งแต่การระบุปัญหาความตอ้งการ การศึกษาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงั
ซ้ือ ซ่ึงแต่ละขั้นตอนเหล่านั้นไดรั้บอิทธิพลและแตกต่างกนัเป็นเอกลกัษณ์ในแต่ละบุคคล จนท าใหเ้กิดการตดัสินใจ
เลือก ซ่ึงในงานศึกษาวิจยัศึกษาผา่นตวัทศันคติและประสบการณ์ ซ่ึงท าใหเ้กิดความรู้สึก อารมณ์ต่างๆ โดยท่ีไม่ตอ้ง
มีมาตรฐานหรือตวัวดัท่ีน่าเช่ือถือมาเป็นเกณฑ์ในการวดัอ่ืนๆอีก เพราะมนัสามารถเกิดจากการประมวลผลจาก
ปัจจยัหลายๆดา้นร่วมกนัเพ่ือการตดัสินใจท่ีจะไดเ้กิดขอ้ผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด มีการน าหลกัพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์
มาประยุกต์ใช้ในทฤษฎีทางเลือกหลักๆผ่านการรับรู้(Perception)และความพึงพอใจ(Preferences)ก่อให้เกิด
กระบวนการ(Process)และแปลผลไปเป็นทางเลือก(Choice)ในท่ีสุด ซ่ึงกระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดการรับรู้และความ
พึงพอใจนั้นแตกต่างกนัออกไปในแต่ละบุคคลเน่ืองจากมีอิทธิพลมาจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาจนกลายมาเป็น
ความทรงจ าท าใหเ้กิดการก่อตวัและตกตะกอนความคิดไดผ้ลลพัธ์ออกมาแตกต่างกนัไป (Wallace R.A. and Wolf 
A, 1999) 
     กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจบริการจะมีการใชส่้วนประสมทางการตลาดทั้งหมด 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบริการ
โรงพยาบาลสัตว ์ค่ารักษาพยาบาลสัตว ์สถานท่ีตั้งโรงพยาบาลสัตว ์การส่งเสริมการตลาด พนกังาน/สัตวแพทย ์
สภาพแวดลอ้มของโรงพยาบาลสัตว์ และขั้นตอน/ระยะเวลาในการให้บริการ ซ่ึงเรียกอีกอย่างว่า Marketing Mix 
หรือ 7Ps เป็นแนวทางท่ีจะก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด ซ่ึงธุรกิจบริการโรงพยาบาลสตัวก์เ็ป็นหน่ึงในธุรกิจบริการ
ท่ีสามารถปรับใชไ้ด ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546), (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย,์ 2554) และ (ธีรกิติ นวรัตน ณ 
อยธุยา, 2557) 
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กรอบแนวคิด 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
  
 

 
 
  

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ (H1) 

กลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจ

โรงพยาบาลสัตว์ (H2) 

โรงพยาบาลสตัว ์(X1) 

ค่ารักษาพยาบาลสตัว ์(X2) 

สถานท่ีตั้งโรงพยาบาลสตัว ์(X3) 

การส่งเสริมทางการตลาด (X4) 

พนกังาน/สตัวแพทย ์(X5) 

สภาพแวดลอ้มของโรงพยาบาลสตัว ์(X6) 

ขั้นตอน/ระยะเวลาในการใหบ้ริการ (X7) 

การตัดสินใจเลือกโรงพยาบาลสัตว์

ของเ จ้าของสัตว์ เลี้ยง  (Owner’s 

Decision Process) (Y) 

อาการของสตัวเ์ล้ียง  

การคน้หาขอ้มูลโรงพยาบาลสตัว ์

การประเมินทางเลือก 

การตดัสินใจเลือกโรงพยาบาลสตัว ์

ความพึงพอใจหลงัใชบ้ริการ 

พฤตกิรรมของเจ้าของสัตว์เลีย้ง(H3) 

ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 
 ทศันคติ (X8) 
 ประสบการณ์ (X9) 

Pearson’s Correlation 

Multiple Regression Analysis 

(Wallace R.A. and Wolf A., 1999), (Kotler and 

Keller, 2016), (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2541 

และ 2546), (McFadden, 2001), (Pinki Rani, 
2014), (Faver, 2009), (ยุพดี เจริญสวา่ง, 2557), 

(Elter, 1999), (Hirschman, 1997), (Solomon, 

1993), (Zajonc, 1998), (Franti et al., 1980) 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2538), (Schiffman & Kanuk, 2004),  

(นิตยา ฐานิตธนกรและ อุมารินทร์ ศรีศศิวิมล,2554) 

(ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ, 2541 และ 2546) 

(นิตยา ฐานิตธนกรและ อุมารินทร์ ศรีศศิวิมล, 2554), 

(Chuan-Biau Chen and Pi-Lien Kao, 2011), (Min Li et 

al., 2015), (จุฬาดา ธนาบดินทร์ และสมอาจ วงษข์มทอง
, 2559), (Johns Hopkins Medicine, 2014-2015), 

(Wayne H. Riser, 1956), (Faver, 2009), (Wilson and 
Netting, 1983), (Guffey M.E. & Loewy D., 2015) 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2538), (Kotler and Keller, 
2016), (Pinki Rani, 2014), (Chen L. et al., 2013), 

(Schiffman, L.G., & Kanuk, L.L., 2000), (สุรางค ์โคว้ต

ระกูล, 2541), (จิระวฒัน ์วงศส์วสัดิวฒัน,์ 2536), (Pedro 
Q.B. and Meena R., 2016), (Pankaj D., 2016) 
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3. วธิีการศึกษา 
 
     การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเร่ิมจากการวิจยัสืบคน้ (Exploratory 
Research), งานวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และเทคนิคการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยท า
การส ารวจผา่นแบบสอบถามจ านวน 420 ชุด จากกลุ่มประชากร คือ เจา้ของสตัวเ์ล้ียงท่ีเขา้มาใชบ้ริการโรงพยาบาล
สัตวใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยสุ่มเลือกจากวิธีการจบัฉลากโรงพยาบาลสัตว ์1 แห่งต่อเขตของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ในจ านวนสัดส่วนท่ีแตกต่างตามจ านวนโรงพยาบาลสัตวใ์นท่ีมีในแต่ละเขตนั้นๆ จ านวน 41 แห่งจากจ านวน 209 
แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างคือ เจา้ของสัตวเ์ล้ียงท่ีน าสัตวเ์ล้ียงมาใชห้รือเคยใชบ้ริการโรงพยาบาล
สัตวท่ี์จดัอยู่ในสถานพยาบาลสัตวป์ระเภทมีท่ีพกัสัตวป่์วยเกิน 10 ท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร  เป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพล
และมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลสัตวโ์ดยตรง โดยเก็บตวัอย่างผ่านระบบแบบสอบถามโดยตรงจาก
เจา้ของสัตวเ์ล้ียงท่ีมาใช้บริการโรงพยาบาลสัตวท่ี์อยู่ในกลุ่มเป้าหมายผ่านทางผูวิ้จยัเองและสัตวแพทยป์ระจ า
โรงพยาบาลสัตวแ์ต่ละแห่ง ผ่านวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดยจะ
เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) และเนน้การเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเต็มใจ
ในการตอบแบบสอบถาม ในวนัและเวลาท าการในแต่ละโรงพยาบาลสัตว ์ เม่ือไดข้อ้มูลแลว้น าขอ้มูลท่ีได้มา
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ
อนุมานในการทดสอบสมมุติฐาน ไดแ้ก่ t-test เพ่ือท าการทดสอบหาความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของ 2 กลุ่ม
ตวัอย่าง, F-test เพ่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียมากกว่า 2 กลุ่มตวัอย่างข้ึนไป, LSD เป็นการ
ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างคู่, การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 
เพ่ือหาความสัมพนัธ์กันระหว่าง 2 ตัวแปร และ ใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีมากกว่า 1 ตวัแปรข้ึนไป(Multiple Factor) โดยจะไดอ้อกมาเป็นการ
สร้างสมการเส้นตรงท่ีจะแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง ประชากรศาสตร์ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบักลยุทธ์ทางการตลาดและ
พฤติกรรมของเจา้ของสตัวเ์ล้ียง ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกโรงพยาบาลสตัว ์
 

4. ผลการศึกษาวจิัยและอภิปราย 
 
สมมุติฐานที่ 1 : ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครที่ต่างกนั 
     ตารางที่ 1  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 1 
   

ตวัแปรอสิระ 
การตดัสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลสัตว์ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ค่าเฉล่ียสูงสุด 
เพศ หญิง 4.11* 
อาย ุ 31-40 ปี 4.14 
สถานภาพ โสด 4.09 
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ตารางที่ 1   (ต่อ) 
   

ตวัแปรอสิระ 
การตดัสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลสัตว์ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ค่าเฉล่ียสูงสุด 
ระดบัการศึกษา สูงกวา่ปริญญาตรี 4.13 
อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 4.12 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000 บาท 4.18 
ชนิดสตัวเ์ล้ียงท่ีเล้ียง สตัวเ์ล้ียงพิเศษ 4.14 

*หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
     จากตารางผลการทดสอบสมมุติฐานว่าเพศท่ีต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตวท่ี์
ต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเม่ือแยกดูในแต่ละส่วนของการตดัสินใจเลือก พบว่า เพศท่ีต่างกนั
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลสัตวท่ี์ต่างกนัในขั้นตอนของอาการของสัตวเ์ล้ียงท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจและการตดัสินใจเลือกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ผลการศึกษาวิจยัในดา้นประชากรศาสตร์ท่ีไดส้อดคลอ้งกบังานศึกษาของ (Pankaj D., 2016), (Chuan-Biau 
Chen and Pi-Lien Kao, 2011), (นิตยา ฐานิตธนกรและ อุมารินทร์ ศรีศศิวิมล,2554) ท่ีไดน้ าหลกัทางประชากรศาสตร์
มาเป็นตวัช้ีวดัการตดัสินใจจากกิจกรรมทางการตลาด มีผลท่ีสอดคลอ้งกนักบั (นิตยา ฐานิตธนกรและ อุมารินทร์ 
ศรีศศิวิมล, 2554) ท่ีพบวา่เพศท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลสตัวท่ี์แตกต่างกนั 
 
สมมุตฐิานที่ 2 : กลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกจิโรงพยาบาลสัตว์ต่างกนัมอีทิธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ต่างกัน 

ตารางที่ 2  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 2 
 

ตวัแปรอสิระ 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาล
สัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

กลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจโรงพยาบาลสตัว ์ ค่า B (Unstandardized Coefficients) 
โรงพยาบาลสตัว ์ 0.207* 
ค่ารักษาพยาบาลสตัว ์ 0.028 
สถานท่ีตั้งโรงพยาบาลสตัว ์ -0.017 
การส่งเสริมทางการตลาด 0.115* 
พนกังาน/สตัวแพทย ์ -0.100 
สภาพแวดลอ้มของโรงพยาบาลสตัว ์ 0.037 
ขั้นตอน/ระยะเวลาในการใหบ้ริการ 0.130 

*หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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     โรงพยาบาลสตัว ์พบวา่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลสตัวใ์นพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ 0.207 แสดงถึงตวัแปรตน้และตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนั กล่าวคือถา้กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความส าคญัของโรงพยาบาลสัตวเ์พ่ิมมากข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้
ระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลสตัวใ์นพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเพ่ิมมากข้ึน 0.207 หน่วย 
     การส่งเสริมทางการตลาด พบว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ 0.115 แสดงถึงตวัแปรตน้และตวัแปร
ตามมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือถา้กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความส าคญัของการส่งเสริมทางการตลาด
เพ่ิมมากข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลใหร้ะดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลสัตวใ์นพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเพ่ิม
มากข้ึน 0.115 หน่วย 
     ส่วนปัจจยัอ่ืนของกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจโรงพยาบาลสัตว ์ไดแ้ก่ ค่ารักษาพยาบาลสัตว ์สถานท่ีตั้ง
โรงพยาบาลสัตว์ พนักงาน/สัตวแพทย์ สภาพแวดลอ้มของโรงพยาบาลสัตว์ และขั้นตอน/ระยะเวลาในการ
ให้บริการ พบว่าไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตวใ์นพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ 0.028, -0.017, -0.100, 0.037, และ 0.130 ตามล าดบั 

    ผลการศึกษาวิจยัในดา้นของกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีไดส้อดคลอ้งกบังานศึกษาวิจยัของ (Chuan-Biau Chen 
and Pi-Lien Kao, 2011), (นิตยา ฐานิตธนกร และ อุมารินทร์ ศรีศศิวิมล, 2554), และ (สุรัชดา และคณะ, 2557) ท่ีได้
ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบริการมีผลต่อการตัดสินใจ โดยผลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยพบว่า
สอดคลอ้งกนักบัของ (นิตยา ฐานิตธนกร และ อุมารินทร์ ศรีศศิวิมล, 2554) บางส่วนในเร่ืองของผลิตภณัฑแ์ละการ
ส่งเสริมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจท่ีต่างกนั 
  
สมมุติฐานที่ 3 : พฤติกรรมของเจ้าของสัตว์เลีย้งที่ต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครที่ต่างกนั 
 
ตารางที่ 3  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 3 
 

ตวัแปรอสิระ 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาล
สัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรมของเจา้ของสตัวเ์ล้ียง ค่า B (Unstandardized Coefficients) 
ทศันคติ 0.334* 
ประสบการณ์ 0.214* 

*หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
     พฤติกรรมของเจา้ของสตัวเ์ล้ียงทางดา้นทศันคติ พบวา่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลสัตว์
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ 0.334 แสดงถึงตวัแปรตน้และ
ตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือถา้กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความส าคญัของพฤติกรรมของ
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เจา้ของสัตวเ์ล้ียงทางดา้นทศันคติเพ่ิมมากข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้ระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาล
สตัวใ์นพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเพ่ิมมากข้ึน 0.334 หน่วย 
     พฤติกรรมของเจ้าของสัตว์เ ล้ียงทางด้านประสบการณ์ พบว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลสตัวใ์นพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ 0.214 แสดง
ถึงตวัแปรตน้และตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือถา้กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความส าคญัของ
พฤติกรรมของเจา้ของสัตวเ์ล้ียงทางดา้นประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลใหร้ะดบัการตดัสินใจเลือกใช้
บริการโรงพยาบาลสตัวใ์นพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเพ่ิมมากข้ึน 0.214 หน่วย 
     โดยตวัแปรอิสระทั้งหมด ไดแ้ก่ กลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจโรงพยาบาลสัตว ์พฤติกรรมของเจา้ของสัตว์
เล้ียงทางทัศนคติและประสบการณ์ สามารถร่วมกันอธิบายตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลสตัว ์ไดร้้อยละ 51.3 (R Square = 0.513) 
      ผลการศึกษาวิจยัในดา้นพฤติกรรมของเจา้ของสัตวเ์ล้ียงท่ีไดส้อดคลอ้งกบังานศึกษาวิจยัของ (Pinki Rani , 
2014), (Pedro Q.B. and Meena R., 2016), (Chen L. et al., 2013), (Andrey K. & Julia P., 2012), และ (Johns Hopkins 
Medicine, 2014-2015) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา วฒันธรรม 
สังคมและส่วนบุคคล ท่ีตรงกนักบัทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัพบว่าสอดคลอ้งกัน
บางส่วนกบัทุกๆผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากทศันคติและประสบการณ์เป็นส่วนหน่ึงของทฤษฎีพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ซ่ึงทศันคติและประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจท่ีต่างกนั 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
    ดงันั้นจากผลการวิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบในเร่ืองของขอ้มูลในดา้นประชากรศาสตร์ เป็นการศึกษา
ขอ้มูลของเจา้ของสัตวเ์ล้ียงท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้มูลเก่ียวกับเพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และชนิดสัตวเ์ล้ียงท่ีเล้ียง โดยจากการศึกษาพบว่าเพศหญิงมีผลต่อการ
ตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลสัตวม์ากกว่าเพศชาย ดงันั้นผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งใส่ใจในเร่ืองของ
ความรู้สึก การแสดงออกท่ีสามารถรับรู้ได ้ความประทบัใจในการไดรั้บบริการมากข้ึน เน่ืองจากเพศหญิงอาจจะมี
ความเห็นอกเห็นใจ ข้ีสงสาร จิตใจอ่อนไหวค่อนขา้งสูง ในเร่ืองของกลยุทธ์ทางการตลาดดา้นบริการโรงพยาบาล
สัตว ์มีส่วนของโรงพยาบาลสตัวแ์ละการส่งเสริมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาล
สัตว ์ดงันั้นผูป้ระกอบการอาจจะจ าเป็นจะตอ้งมีการเพ่ิมตวับริการในรูปแบบต่างๆของโรงพยาบาลสัตวท่ี์เป็น
เอกลกัษณ์ไม่ซ ้ าใครและสามารถตอบสนองความตอ้งการของเจา้ของสัตวเ์ล้ียงใหไ้ดม้ากท่ีสุด รวมถึงจะตอ้งยงัคง
รักษาและพฒันาคุณภาพ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการตรวจวินิจฉัยโรคของโรงพยาบาลสัตวใ์ห้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนและทันสมัยอย่างต่อเน่ือง และสุดท้ายในด้านพฤติกรรมของเจ้าของสัตว์เล้ียงทางด้านทัศนคติและ
ประสบการณ์ มีผลอย่างมากในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลสัตวด์งันั้นผูป้ระกอบการมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งใส่ใจในการสร้างความประทบัใจใหก้บัเจา้ของสัตวเ์ล้ียงท่ีมาใชบ้ริการโรงพยาบาลสัตว ์เพ่ือใหเ้กิดทศันคติ
และประสบการณ์ท่ีดี อาจจะมีการเพ่ิมการให้ความรู้ความเขา้ใจในข่าวสารขอ้มูลต่างๆ เปล่ียนแปลงขอ้มูลให้
ทนัสมยัตลอดเวลา และโรงพยาบาลสตัวท่ี์มีคุณภาพ มีความน่าเช่ือถือ และสามารถใหค้ าปรึกษาและแนะน าไดอ้ยา่ง
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ทนัท่วงที เพ่ิมความรู้สึกว่าการหาขอ้มูลและการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆของโรงพยาบาลสัตวไ์ดง่้าย สะดวก รวดเร็ว เพ่ือ
เป็นขอ้มูลและขั้นตอนส าคญัในการตดัสินใจ สร้างประสบการณ์ท่ีดีโดยเพ่ิมการติดต่อส่ือสารกบัสัตวแพทย ์ทั้งใน
เร่ืองขอ้มูล ขั้นตอนและการเปล่ียนแปลงการรักษา สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศภายในโรงพยาบาลสตัว ์ตลอดจน
การรักษาก่อนหนา้  

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ีในเร่ืองของขอ้มูลในดา้นประชากรศาสตร์ โดยจากการศึกษาพบว่าเพศหญิงมี
ผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลสัตวม์ากกวา่เพศชาย ดงันั้นผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งใส่ใจใน
เร่ืองของความรู้สึก การแสดงออกท่ีสามารถรับรู้ได ้ความประทบัใจในการไดรั้บบริการมากข้ึน เน่ืองจากเพศหญิง
อาจจะมีความเห็นอกเห็นใจ ข้ีสงสาร จิตใจอ่อนไหวค่อนขา้งสูง ดา้นกลยุทธ์ทางการตลาดดา้นบริการโรงพยาบาล
สัตว ์มีส่วนของโรงพยาบาลสตัวแ์ละการส่งเสริมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาล
สัตว ์ดงันั้นผูป้ระกอบการอาจจะจ าเป็นจะตอ้งมีการเพ่ิมตวับริการในรูปแบบต่างๆของโรงพยาบาลสัตวท่ี์เป็น
เอกลกัษณ์ไม่ซ ้ าใครและสามารถตอบสนองความตอ้งการของเจา้ของสัตวเ์ล้ียงใหไ้ดม้ากท่ีสุด รวมถึงจะตอ้งยงัคง
รักษาและพฒันาคุณภาพ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการตรวจวินิจฉัยโรคของโรงพยาบาลสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนและทันสมัยอย่างต่อเน่ือง ในส่วนของด้านพฤติกรรมของเจ้าของสัตว์เ ล้ียงทางด้านทัศนคติและ
ประสบการณ์ มีผลอย่างมากในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลสัตวด์งันั้นผูป้ระกอบการมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งใส่ใจในการสร้างความประทบัใจใหก้บัเจา้ของสัตวเ์ล้ียงท่ีมาใชบ้ริการโรงพยาบาลสัตว ์เพ่ือใหเ้กิดทศันคติ
และประสบการณ์ท่ีดี อาจจะมีการเพ่ิมการให้ความรู้ความเขา้ใจในข่าวสารขอ้มูลต่างๆ เปล่ียนแปลงขอ้มูลให้
ทนัสมยัตลอดเวลา และโรงพยาบาลสตัวท่ี์มีคุณภาพ มีความน่าเช่ือถือ และสามารถใหค้ าปรึกษาและแนะน าไดอ้ยา่ง
ทนัท่วงที เพ่ิมความรู้สึกว่าการหาขอ้มูลและการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆของโรงพยาบาลสัตวไ์ดง่้าย สะดวก รวดเร็ว เพ่ือ
เป็นขอ้มูลและขั้นตอนส าคญัในการตดัสินใจ สร้างประสบการณ์ท่ีดีโดยเพ่ิมการติดต่อส่ือสารกบัสัตวแพทย ์ทั้งใน
เร่ืองขอ้มูล ขั้นตอนและการเปล่ียนแปลงการรักษา สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศภายในโรงพยาบาลสตัว ์ตลอดจน
การรักษาก่อนหนา้ 
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การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการพฒันาผลติภณัฑ์ 
“สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง 

The Study of Factors Affecting to Product Development of 
“Ready to Eat Salad Tray” of the Royal Project Foundation 

 
วณีา แซ่บ่าง 1 และ ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล2  

Weena Sae-bang1 and Supachart Iamratanakul2 
 

บทคัดย่อ 
 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะของผูบ้ริโภค พฤติกรรมการบริโภค คุณสมบติัผลิตภณัฑ ์และส่วน
ประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการพฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเป็นลูกคา้ของโครงการหลวง และผูบ้ริโภคท่ีเป็นลูกค้าระดับพรีเม่ียม ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 678 คน ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression Analysis) และก าหนดระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ (Level of Significance) ท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์, การส ารวจตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค, ผลิตภัณฑ์อาหาร 
 

Abstract 
 
This research aims to study the Characteristics of the Consumers, Consumer Behavior, Product Features and 
Marketing Mix that has resulted to the creation of value-added products "Ready to Eat Salad Tray"  of Royal 
Project Foundation. The sample used in this research is consumers are customers of the Royal Project Foundation 
and consumers who are Premium Customer, in Bangkok. Totally 678 peoples with Non-probability Sampling and 
questionnaires were used to collect data.   The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, multiple regression analysis and level of significance 0.05 
 
Keyword: Product Development, Marketing Survey, Consumer Behavior, Food Product 
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัการรับประทานอาหารคลีนหรืออาหารเพ่ือสุขภาพก าลงัไดรั้บความนิยมจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มของคนท่ีรักสุขภาพ ผูท่ี้ตอ้งควบคุมน ้ าหนัก หรือผูป่้วยท่ีอยู่ในระยะฟ้ืนฟูร่างกาย นอกจากน้ีอาหารเพ่ือ
สุขภาพยงัมีประโยชน์ทางโภชนาการสูงมาก การส่งเสริมใหค้นรุ่นใหม่ท่ีใส่ใจสุขภาพไดเ้ลือกสรรผกัท่ีมีประโยชน์
น าไปรังสรรค์เป็นเมนูอาหารต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการบริโภคผกัสดและผกัสลดัใหแ้พร่หลายและมีความสะดวกใน
การจดัเตรียมอาหารมากข้ึน โดยใหเ้ขา้กบัไลฟ์สไตลข์องคนรุ่นใหม่ท่ีมีเวลาเตรียมอาหารกนันอ้ยลง เพราะวิถีชีวิตท่ี
เร่งรีบและไดคุ้ณค่าตามหลกัโภชนาการครบถว้น (ม.ร.ว.ดจัฉราพิมล รัชนี, 2559) ส าหรับคนท่ีตอ้งการควบคุม
น ้ าหนัก  การรับประทานผกัในทุกวนัจะช่วยให้ไขมนัต ่าและระบบขับถ่ายดีข้ึน จากข้อมูลการส ารวจสุขภาพ
ประชาชนคร้ังท่ี 4 กรกฎาคม 2551 – มีนาคม 2552 จากประชากรไทยอายตุั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป ท่ีอาศยัใน 20 จงัหวดัทัว่
ประเทศ และกรุงเทพมหานคร แบ่งตามกลุ่มอายุ 15-59 ปี จ านวน 12,240 คน และ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 9,720 คน 
รวม 21,960 คน พบว่า ประชากรไทยอายุ 15 ปีข้ึนไป บริโภคผกัและผลไมเ้ฉล่ียวนัละ 3 ส่วน (ส านกังานส ารวจ
สุขภาพประชาชนไทย สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข, 2557) 
     มูลนิธิโครงการหลวงไดด้ าเนินงานคน้ควา้และวิจยัการแปรูปผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร เพ่ือสร้างคุณค่า
เพ่ิมและอ านวยความสะดวกแก่ผูบ้ริโภค โดยการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑบ์รรจุกระป๋อง อบแห้ง แช่แข็ง และอาหาร
ส าเร็จรูปท่ีน าไปรับประทานไดท้ันที โดยหน่ึงในนั้นก็มีสลดัถาดพร้อมทาน โดยมีโรงงานแปรรูปและพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ท่ีบริเวณศูนยผ์ลิตผลโครงการหลวง อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปัจจุบนัมีผลิตภณัฑแ์ปรรูปจ าหน่าย
มากกวา่ 55 ชนิด เช่น ผกัผลไมก้รอบ เคร่ืองด่ืมสมุนไพร เบเกอร่ี ขา้วเกรียบทอด น ้าพริกเผา เป็นตน้ และสินคา้อ่ืน 
ๆ มากกวา่ 1,700 รายการ วางจ าหน่ายในจงัหวดัต่าง ๆ ทุกภาคของประเทศไทย 
     การพฒันาผลิตภณัฑ์เป็นหน่ึงในแผนงานภายใตยุ้ทธศาสตร์การพฒันาอาชีพจากฐานความรู้ และเป็นหน่ึงใน
แผนงานของส่วนงาน Value-Added Product ของโครงการหลวงท่ีมีแผนท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์กลุ่ม Value Added 
จ านวน 5 กลุ่มสินคา้ ผกัตดัแต่งพร้อมปรุงและพร้อมทาน ผกั ผลไม ้และสมุนไพรอบแห้ง สลดัถาดพร้อมทาน 
(รสชาติและบรรจุภณัฑใ์หม่) เป็นตน้ 
     ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีจะมุ่งเนน้ท่ีผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน”  นอกจากน ้าสลดัท่ีมีให้ผูบ้ริโภคไดเ้ลือกตาม
ชอบหลายรสชาติแลว้นั้น  การเพ่ิมความหลากหลายให้กบัตวัสินคา้หลกันัน่ก็คือ “สลดั” ก็มีความจ าเป็นไม่นอ้ย 
และมีช่องทางหรือแนวทางท่ีจะเพ่ิมมูลค่าไดอี้ก เพราะจากการวางจ าหน่ายในปัจจุบนัท่ีมีเพียงผกัสดเท่านั้น แต่
ปราศจากแหล่งโปรตีนต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น ปลา หมู ไก่ หรือไข่ เป็นตน้ หน่วยงาน Value Added Production จึงไดมี้
แผนท่ีจะเพ่ิมมูลค่า “สลดัถาดพร้อมทาน” เพราะการพฒันาผลิตภณัฑโ์ดยการเพ่ิมมูลค่าใหก้บัสินคา้นั้นกจ็ะเป็นอีก
ช่องทางหน่ึงท่ีจะเพ่ิมยอดขาย และหากตอ้งการท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑอ์อกมาใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้และ
ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแลว้นั้น การส ารวจตลาดเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าโดยตรงก็เป็นหน่ึงใน
เคร่ืองมือท่ีจะไดม้าซ่ึงขอ้มูลความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการส ารวจตลาดเพ่ือ
ทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง เพ่ือสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ป
พฒันาและผลิตสินคา้ออกมาไดต้รงตามวตัถุประสงคแ์ละตรงตามความตอ้งการสูงสุดของลูกคา้ 
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     โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษา ไดแ้ก่ 1) เพ่ือศึกษาลกัษณะของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการพฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดั
ถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสลดัถาดพร้อมทานท่ีมีผลต่อการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง 3) เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง 
     ประโยชน์ของผลงานวิจยั ได้แก่ 1) เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้เป็นแนวทางในการประกอบการจดัท าแผนการ
พฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง ใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ และสามารถเพ่ิม
ยอดขายผลิตภณัฑไ์ด ้2) เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม และ 3) 
คาดหวงัว่าขอ้มูลวิจยัน้ีจะสามารถน าไปเป็นตน้แบบให้กบัธุรกิจท่ีเป็นอาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทานท่ีเน้น
สุขภาพ และสามารถน าไปเป็นตวัอยา่งในการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑไ์ดอี้กทางหน่ึง 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     การวิเคราะห์กิจกรรมภายในขององคก์รจะน ามาซ่ึงการเสนอผลิตภณัฑท่ี์สนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดย
กิจกรรมภายในนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กิจกรรมหลกัและกิจกรรมสนับสนุน ซ่ึงทุกกิจกรรมจะต้องมี
ความสัมพันธ์กันและมีประสิทธิภาพจึงจะท าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value 
Added)  (วิวฒัน์ ไม้แก่นสาร และมลฤดี จันทรัตน์, 2558 อา้งอิงจาก ยรรยง ศรีสม 2553) หากกิจกรรมใดขาด
ประสิทธิภาพกจ็ะท าใหก้ารสร้างมูลค่าเพ่ิมลดลง 
     ปัจจยัดา้นการตลาดผลิตภณัฑ ์(Marketing Mix หรือ 4Ps) ก็เป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้พ่ือตอบสนองความพึงพอใจของ
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีประกอบดว้ยส่ิงต่าง ๆ (ชมพูนุท อารัญภาณุ และ ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง, 2556 อา้งอิงจาก 
Walker and Stanton 2001) ดงัต่อไปน้ี  
     1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการของ
ลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ย ส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตรา
สินคา้ บริการ และช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้ บริการสถานท่ี บุคคลหรือความคิด  
     2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ หรือหมายถึง 
คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัราคา เป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึนถดัจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ผูบ้ริโภค
จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคา 
ผูบ้ริโภคกจ็ะตดัสินใจซ้ือ 
     3. การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบด้วยสถาบันและ
กิจกรรมท่ีใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์รไปยงัตลาดสถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย 
คือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ การเก็บ
รักษาสินคา้คงคลงั และการจดัจ าหน่าย  
     4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ 
หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชเ้พ่ือจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความตอ้งการเพ่ือเตือนความทรงจ า (Remind) ใน
ผลิตภณัฑโ์ดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือและพฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบั
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ขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขาย (Personal 
Selling) ท าการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น (Non-personal Selling)  
     ดงันั้น จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาเลือกใชวิ้ธีการต่าง ๆ เหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนั เพ่ือให้เป็นการส่งเสริมการตลาดท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
     กรัณย์พัฒน์  อ่ิมประเสริฐ (2556 อ้างอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2541) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท าให้ทราบถึงลกัษณะความต้องการ และพฤติกรรมการซ้ือหรือการใช้ของผูบ้ริโภค 
ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถหากลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสนองความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม ค าถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย 
WHO?  WHAT?  WHY?  WHO?  WHEN?  WHERE? และ HOW? เพ่ือค้นหาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึง
ประกอบด้วย OCCUPANTS, OBJECTS, OBJECTIVES, ORGANIZATIONS, OCCASIONS, OUTLETS และ 
OPERATIONS เป็นการหาค าตอบ 7 ประการท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค รวมทั้ งการใช้กลยุทธ์การตลาดให้
สอดคลอ้งกบัค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
     วางซูลี (1996) ไดศึ้กษาเร่ืองบรรจุภณัฑด์ดัแปลงบรรยากาศส าหรับเตรียมจานสลดัผกั วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 
คือ การออกแบบแพคเกจดดัแปลงบรรยากาศส าหรับสลดัผกัรวมประกอบดว้ย แครอท 75 กรัม แตงกวา 55 กรัม 
กระเทียมหัน่ 20 กรัม และ พริกเขียว 50 กรัม ขอ้มูลและระบบหายใจของส่วนประกอบทั้งหมดท่ีถูกรวมกบัขอ้มูล
ตวัอย่างท่ีจะคาดการณ์ การซึมผ่านชั้นบรรยากาศแพคเกจละแพคเกจออกแบบดีท่ีสุดส าหรับการทดสอบ ทดลอง
ปรับปรุงอายุการเก็บรักษาของผลิตผล แพคเกจสูญญากาศ มีความอดทนต่อคาร์บอนไดออกไซดสู์ง และอุณหภูมิ
อาการหนาวส าหรับองค์ประกอบใด ๆ แพคเกจรูปแบบกระเป๋าท่ีท าจากเอทิลีน  27 มม. มีความหนาแน่นของ
ออกซิเจน 2.0-2.1%  และคาร์บอนไดออกไซด์  5.5-5.7% ซ่ึงเป็นประโยชน์ส าหรับทุกส่วนและให้การเก็บรักษา
สลดัผกัท่ีมีคุณภาพดีกวา่แพคเกจการทดสอบอ่ืน ๆ 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ เป็นการประมวลผลขอ้มูลท่ีมีปริมาณมาก ดงันั้นการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล จะช่วยประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย มีความสะดวกมากกว่าท่ีจะค านวณดว้ยเคร่ืองคิดเลขทัว่ ๆ ไป 
และในการใชค้อมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นิยมท่ีจะใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปมากกวา่ท่ีจะเขียนโปรแกรมข้ึนมาเอง 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั คือ ตวัแปรตน้ 
ไดแ้ก่ ลกัษณะของผูบ้ริโภค พฤติกรรมการบริโภค คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์และ ส่วนประสมทางการตลาด  และ
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การพฒันาผลิตภณัฑ ์ “สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง  
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รูปที่ 1   กรอบแนวคิด 
 
3.1 สมมุตฐิาน 
 
     จากกรอบแนวคิดดา้นบน จึงน ามาซ่ึงการตั้งสมมุติฐาน ดงัน้ี 
     1. ลกัษณะของผูบ้ริโภค มีผลต่อการพฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง 
     2. พฤติกรรมการบริโภคสลดัถาดพร้อมทาน มีผลต่อการพฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง 
     3 คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการพฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง 
     4. ส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการพฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคทัว่ไปจนถึงผูบ้ริโภคท่ีเป็นลูกคา้ระดบัพรีเม่ียมของโครการหลวง ซ่ึง
เป็นผูท่ี้มีรายได ้20,000 บาทข้ึนไป ในเขตกรุงเทพมหานคร  
     เน่ืองจากไม่สามารถทราบจ านวนประชากรทั้งหมดไดจึ้งค านวณขนาดตวัอย่างโดยใชวิ้ธีค านวณกรณีไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน มีสูตรค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 2556: 13) 
 

2

2 ).(

E

qpZn 
 

 
สมการท่ี (1) แสดงการค านวณกลุ่มตวัอยา่ง 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                     1509 
 
     จากผลการค านวณจะไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 384.16 ดงันั้นจึงตอ้งการแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไม่นอ้ยกว่า 385 
คน แต่เพ่ือป้องกนัการผิดพลาดจึงไดเ้พ่ิมขนาดตวัอย่างข้ึนร้อยละ 40 และเพ่ือให้กลุ่มตวัอย่างท่ีสุ่มมาศึกษาเป็น
ตวัแทนท่ีดีของกลุ่มประชากร ผูวิ้จยัจึงเพ่ิมขนาดเป็น 678 คน โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น 
(Non-probability Sampling)  เลื อก วิ ธี สุ่ ม ตัวอ ย่ างโดยใช้ค วามสะดวก  (Convenience Sampling) และใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) 
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
     การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมีขั้นตอนในการรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล ด าเนินการวิเคราะห์และแปลผล ดงัน้ี 

1. ก่อนการเก็บข้อมูล ผูวิ้จยัได้เสนอผูเ้ช่ียวชาญประเมินความสอดคลอ้ง (IOC : Item Objective Congruence 
Index) และค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชวิ้ธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s Coefficient)  

2. หลงัจากนั้น จึงน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง ท่ีเป็นผูบ้ริโภคทัว่ไปจนถึงผูบ้ริโภคท่ีเป็นลูกคา้
ระดบัพรีเม่ียมของโครงการหลวง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 678 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling)  

3. เม่ือไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาแลว้ ผูว้ิจยัจะตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล (Editing) ท่ีไดม้า กรณีมี
ขอ้มูลขาดหาย ผูวิ้จยัจะคดัแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์นั้นออกจากแบบสอบถาม 

4. น าแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหสั (Coding) ตามท่ีไดก้ าหนดไวล่้วงหนา้ เพ่ือประมวลผลโดย
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 
 
     หลงัจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ผูวิ้จยัใชก้ารประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) โดยมีล าดบัในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
     1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) จะใช้การวิเคราะห์ลกัษณะน้ีในค าถามทั้ ง 4 ส่วน เพ่ือ
ตอ้งการทราบ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) รวมถึงระดบัความคิดเห็นท่ีผูบ้ริโภคมีต่อปัจจยัในแต่ละดา้น โดยจะเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีได้
จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ลกัษณะของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา อาชีพ และพฤติกรรม
การบริโภคสลดัถาดพร้อมทาน ซ่ึงลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ค่าสถิติ
พ้ืนฐานท่ีใช้ ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) น าเสนอในรูปตารางพร้อมพรรณนาประกอบ  
     2. วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) เพ่ือทดสอบสมมุติฐานว่าปัจจัยในด้านต่าง ๆ มีผลต่อระดับความ
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คิดเห็นของการพฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวงหรือไม่ โดยสถิติพ้ืนฐานท่ีใช ้ไดแ้ก่ T-
test และ F-test (One Way ANOVA) ระดบัความมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากบั 0.05 ซ่ึงถา้ค่าการทดสอบสมมุติฐานได้
นอ้ยกวา่ 0.05 จะปฏิเสธสมมุติฐานหลกั ยอมรับสมมุติฐานรอง จึงน าไปเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD  
     3. การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation) เพ่ือตอ้งการทราบความสัมพนัธ์ของปัจจยัในดา้นต่าง ๆ กบั
การพฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง จึงเลือกใชก้ารวิเคราะห์สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ 
     4. การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมุติฐานว่า 
ความสัมพนัธ์ของคุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัดา้นการตลาดผลิตภณัฑ ์มีผลกบัการพฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดั
ถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวงหรือไม่   
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
       
     จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของผูบ้ริโภค พฤติกรรมการบริโภคสลัดถาดพร้อมทาน 
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นการตลาดผลิตภณัฑ ์(4Ps) กบัการพฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” 
ของโครงการหลวง ผูวิ้จยัไดท้ าการอภิปรายผลการวิจยัโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
     1. ลกัษณะของผูบ้ริโภค พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
มีรายไดน้้อยกว่า 20,000 บาท/เดือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธิติมา พดัลม (2555) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ดส์ ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ26-30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
     2. พฤติกรรมการบริโภคสลดัถาดพร้อมทาน จากการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการบริโภคสลดัถาดพร้อมทานไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัการพฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง เน่ืองจาก ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงจึงนิยมรับประทานสลดัเป็นอาหารม้ือหลกั ซ่ึงสลดัสามารถรับประทานกนัไดท้ั้งเป็นอาหารว่างและม้ือ
หลกั และทานเพ่ือเป็นประโยชน์ทางดา้นสุขภาพ ซ่ึงสลดัสามารถควบคุมน ้าหนกั ลดน ้าหนกัและลดความอว้นได้
เป็นอย่างดี และผูบ้ริโภคนิยมซ้ือสลดัถาดพร้อมทานจาก Tops เน่ืองจากความสะดวกในการซ้ือ ซ่ึงปัจจุบนัมูลนิธิ
โครงการหลวงจ าหน่ายสินคา้ “ตราโครงการหลวงและตราดอยค า” โดยผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายในหลาย
รูปแบบ ไดแ้ก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ผูส่้งออก ผูแ้ทนจ าหน่าย ครัวการบิน ร้านอาหาร โรงแรม ผูค้า้ปลีก และโรงงาน
แปรรูป และ Kotler and Keller (2009: 208) กล่าวว่า พฤติกรรมการเลือกซ้ือ การตดัสินใจซ้ือ ซ้ือซ ้ า ระยะเวลาการ
ซ้ือ และแบรนด์ท่ีแข็งแกร่ง สามารถน ามาวิเคราะห์ตลาดเป้าหมายและการวางแผนเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางตลาด 
ตลอดจนการติดต่อส่ือสาร การวางกลยทุธ์ และยทุธวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด  
     3. คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์จากการวิจยัพบว่า คุณสมบติัของผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กบัการพฒันาผลิตภณัฑ ์
“สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง โดยมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก และมีความสมัพนัธ์เชิง
บวกกบัการพฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง เน่ืองจาก ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ค านึงถึงความ
สดสะอาด คุณภาพท่ีสม ่ าเสมอของผักสลัด ความมีมาตรฐานของคุณภาพอาหารปลอดภัย ได้แก่ GAP, 
GLOBAL.GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์กระบวนการผลิตท่ีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั 
กบั “ราคา” ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทรงเกียรติ สงัฆมณี (2538) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑต์รา
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ดอยค าของโครงการหลวง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑต์ราดอยค า
เน่ืองจากไดรั้บขอ้มูลของสินคา้จากร้านจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตและหา้งสรรพสินคา้ และเห็นว่าสินคา้มีความ
ปลอดภยัต่อการบริโภคและการน าไปใช ้และผูซ้ื้อส่วนใหญ่ไม่เห็นว่าสินคา้มีราคาแพงเกินไปต่อการซ้ือมาบริโภค 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของแพรรินทร์ มหาวรรณ์ (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองกลยุทธ์การตลาดผลิตภณัฑผ์กัปลอดภยั
จากสารพิษของโครงการหลวงในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารระดบัตน้ท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบังานตลาดของโครงการหลวงใหค้วามส าคญักบักลยทุธ์การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์เนน้การพฒันาคุณภาพ
และความปลอดภยัดว้ยระบบประกนัคุณภาพ GAP, GMP, HACCP และระบบท าความเยน็แบบสูญญากาศ (Hydro 
Vacuum Cooling) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอาภสัรา เป็นมูล (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลท าให้ผูบ้ริโภค
ยอมรับในผลิตภณัฑ์ตราโครงการหลวงในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การบรรจุผลิตภณัฑ์สินคา้ของ
โครงการหลวงไดรั้บรองมาตรฐาน HCCP, GMP, GAP แสดงถึงความมีมาตรฐานของคุณภาพอาหารปลอดภยั และ
กระบวนการผลิตท่ีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 
     4. ปัจจยัดา้นการตลาดผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นการตลาดผลิตภณัฑ ์“สลดั
ถาดพร้อมทาน” ไดแ้ก่  ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
ระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากตามล าดบั และมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการพฒันาผลิตภณัฑ ์
“สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง เน่ืองจากผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบั
คุณภาพและปริมาณ และมีการระบุแหล่งท่ีมาของผกัสลดัไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เขมวดี ทอง
สอดแสง (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความตอ้งการบริโภคผกัไฮโดรพอนิกส์
ของโครงการหลวง ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อ
ความตอ้งการบริโภคผกัไฮโดรพอนิกส์ของโครงการหลวง ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิตยา แสงบุญ (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจใน
การตดัสินใจซ้ือผกัเมืองหนาวของโครงการหลวงของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ และราคา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัเมืองหนาว และความพึงพอใจในการตดัสินใจซ้ือผกัเมือง
หนาวของโครงการหลวงของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ อยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้
ความส าคญักบัคุณภาพของผลิตภณัฑต์อ้งเหมาะสมกบัราคา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอาภสัรา เป็นมูล (2552) 
ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลท าใหผู้บ้ริโภคยอมรับในผลิตภณัฑต์ราโครงการหลวงในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายสถานท่ีจดัจ าหน่ายมีท่ีจอดรถเพียงพอและปลอดภัย มีความสะดวกในการ
เดินทางและง่ายต่อการเขา้ถึง 
     5. จากผลการทดสอบสมมุติฐาน สามารถอภิปรายผลการวิจยัโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
     5.1 ลกัษณะของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ต่างกนัมีผลต่อการพฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดั
ถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวงแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเพ่ิมศรี ทิพยม์นต ์(2550) ท่ีไดศึ้กษา
เร่ืองการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑด์อกไมป้ระดบัแห้งของมูลนิธิโครงการหลวง สาขามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระดับการศึกษาต่างกนั มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑด์อกไมป้ระดบัแหง้ของมูลนิธิโครงการหลวง สาขามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ แตกต่างกนั  
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     5.2 ลกัษณะของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ รายได ้(บาท/เดือน) ต่างกนัมีผลต่อการพฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” 
ของโครงการหลวงไม่แตกต่างกนั เพราะวา่ผลิตภณัฑข์องโครงการหลวงมีระดบัความแข็งแกร่งของตราสินคา้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุศิษฎา อินทรา (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการส่ือสารตราสินคา้กบัความแข็งแกร่งของตรา
สินคา้ดอยค า ผลการศึกษาพบว่า ความเช่ือมัน่ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ทั้งดา้นภาพลกัษณ์ คุณภาพท่ีถูกรับรู้ ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ความภกัดีต่อตราสินคา้ และการตระหนกัรู้ตราสินคา้อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ
เพ่ิมศรี ทิพยม์นต์ (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑด์อกไมป้ระดบัแห้งของมูลนิธิโครงการหลวง 
สาขามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑด์อกไมป้ระดบัแหง้
ของมูลนิธิโครงการหลวง สาขามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ แตกต่างกนั 
      5.3 พฤติกรรมการบริโภคสลดัถาดพร้อมทานไม่มีความสมัพนัธ์กบัการพฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” 
ของโครงการหลวง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้เน่ืองจาก ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือสลดัถาดพร้อม
ทาน โดยเก็บสลดัไวท้านในระยะเวลา  1-2 วนั รูปแบบการจดัถาดของสลดัถาดพร้อมทานควรแยกน ้าสลดัจากผกั
สลดั เหตุผลท่ีเลือกบริโภคสลดัคือ ประโยชน์ทางดา้นสุขภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทรงเกียรติ สังฆมณี 
(2538) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑต์ราดอยค าของโครงการหลวง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ นคร
เชียงใหม่ พบว่า การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ตราดอยค าเพราะรู้สึกว่าสินค้ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีความ
ปลอดภยัต่อการบริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของแพรรินทร์ มหาวรรณ์ (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองกลยทุธ์การตลาด
ผลิตภณัฑ์ผกัปลอดภยัจากสารพิษของโครงการหลวงในเขตอ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผลิตภณัฑ์ผกั
ปลอดภยัจากสารพิษของโครงการหลวงเนน้การพฒันาคุณภาพและความปลอดภยัดว้ยระบบประกนัคุณภาพ GAP, 
GMP, HACCP และระบบท าความเยน็แบบสูญญากาศ (Hydro Vacuum Cooling) ท าใหผ้ลิตภณัฑผ์กัปลอดภยัจาก
สารพิษสามารถเก็บรักษาไดห้ลายวนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุศิษฎา อินทรา (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการ
ส่ือสารตราสินคา้กบัความแขง็แกร่งของตราสินคา้ดอยค า พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้ดอยค าของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธ์กบัระดบัความแขง็แกร่งของตราสินคา้ดอยค า  
     5.4 คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัความหลากหลายของน ้ า
สลดั เช่น น ้าย  า น ้ าครีมสลดั น ้ าสลดังา-โชยุ น ้ าสลดัซีซาร์ น ้ าสลดัเทาซนัไอร์แลนด ์เป็นตน้ คุณค่าทางโภชนาการ
ในสลดัหน่ึงถาด การระบุโภชนาการทางอาหารไวบ้นบรรจุภณัฑ ์ และใหค้วามส าคญักบัความสวยงามของบรรจุ
ภณัฑ ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิตยา แสงบุญ (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจในการตัดสินใจซ้ือผกัเมืองหนาวของโครงการหลวงของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า 
คุณสมบติัของผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัเมืองหนาวของโครงการหลวงในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของแพรรินทร์ มหาวรรณ์ (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองกลยุทธ์การตลาดผลิตภณัฑผ์กัปลอดภยัจากสารพิษ
ของโครงการหลวงในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผลิตภณัฑผ์กัปลอดภยัจากสารพิษของโครงการหลวง
เนน้การพฒันาคุณภาพและความปลอดภยัดว้ยระบบประกนัคุณภาพ GAP, GMP, HACCP และระบบท าความเยน็
แบบสูญญากาศ (Hydro Vacuum Cooling) ท าให้ผลิตภัณฑ์ผกัปลอดภัยจากสารพิษสามารถรักษาคุณค่าทาง
โภชนาการไวไ้ด ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอาภสัรา เป็นมูล (2552) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลท าใหผู้บ้ริโภค
ยอมรับในผลิตภณัฑต์ราโครงการหลวงในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูบ้ริโภคยอมรับในผลิตภณัฑข์องโครงการหลวง 
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การบรรจุผลิตภัณฑ์ และการได้รับรองมาตรฐาน HCCP, GMP และ GAP ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวางซูลี 
(1996) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองบรรจุภณัฑด์ดัแปลงบรรยากาศส าหรับเตรียมจานสลดัผกั พบวา่ แพคเกจรูปแบบกระเป๋าท่ีท า
จากเอทิลีน 27 มม. มีความหนาแน่นของออกซิเจน 2.0-2.1%  และคาร์บอนไดออกไซด ์ 5.5-5.7% เกบ็รักษาสลดัผกั
ท่ีมีคุณภาพดีกวา่แพคเกจการทดสอบอ่ืน ๆ  
      5.5 ปัจจยัดา้นการตลาดผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธ์กบัการพฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการ
หลวง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้และไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของเขมวดี ทองสอดแสง (2550) ท่ี
ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อความตอ้งการบริโภคผกัไฮโดรพอนิกส์ของโครงการหลวง ใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อความตอ้งการบริโภคผกัไฮโดรพอ
นิกส์ของโครงการหลวง ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เรียงตามล าดบั คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเพ่ิมศรี ทิพยม์นต์ (2550) ท่ีได้
ศึกษาเร่ืองการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑด์อกไมป้ระดบัแหง้ของมูลนิธิโครงการหลวง สาขามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พบว่า ปัจจยัทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ดอกไมป้ระดบัแห้งของมูลนิธิโครงการ
หลวง สาขามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิตยา แสงบุญ (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจในการตดัสินใจซ้ือผกัเมืองหนาวของโครงการหลวงของผูบ้ริโภค ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัดา้นการตลาดผลิตภัณฑ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมและความพึงพอใจในการ
ตดัสินใจซ้ือผกัเมืองหนาวของโครงการหลวงของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของแพรริ
นทร์ มหาวรรณ์ (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองกลยุทธ์การตลาดผลิตภณัฑผ์กัปลอดภยัจากสารพิษของโครงการหลวงใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านการตลาดผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การตลาด
ผลิตภณัฑผ์กัปลอดภยัจากสารพิษของโครงการหลวงในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
       

5. สรุปผลการศึกษา 
 
5.1 สรุปผลการวจิยั 
 
     ผูศึ้กษาไดท้ าการสรุปผลการวิจยั มีรายละเอียด ดงัน้ี 
     1. ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.4 มีอายรุะหว่าง 21 - 30 ปี ร้อยละ 39.1 มีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ร้อยละ 54.6 มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 61.5 มีรายได ้(บาท/เดือน) น้อยกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 
40.88 และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เคยซ้ือสลดัถาดพร้อมทาน ร้อยละ 73.7 
     2. ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือสลดัถาดพร้อมทานจาก Tops รูปแบบสลดัท่ีช่ืนชอบท่ีสุด คือ สลดัผกั รูปแบบการ
บริโภคสลดัส่วนใหญ่ คือ ซ้ือสลดัถาดพร้อมทาน โดยปกติเกบ็สลดัไวท้านในระยะเวลา 1-2 วนั รูปแบบการจดัถาด
ของสลดัถาดพร้อมทานควรแยกน ้ าสลดัจากผกัสลดั เหตุผลท่ีเลือกบริโภคสลดั คือ ประโยชน์ทางดา้นสุขภาพ 
ความถ่ีในการรับประทานสลดัต่อเดือน คือ 1-2 คร้ังต่อเดือน รับประทานสลดัเป็นอาหารม้ือหลกั นิยมบริโภคสลดั
ถาดพร้อมทานขนาดกลาง (ขนาด 200 กรัม) และราคาท่ีเหมาะสมส าหรับสลดัถาดพร้อมทาน 1 ถาด คือ 35-45 บาท 
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     3. ผูบ้ริโภคให้ระดบัความคิดเห็นของคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ “สลดัถาดพร้อมทาน” โดยรวม อยู่ในระดบั
ส าคัญมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับส าคัญมากท่ีสุด คือ ท่านค านึงถึงความสดสะอาด และ
คุณภาพท่ีสม ่าเสมอของผกัสลดั รองลงมาคือ ท่านค านึงถึงความมีมาตรฐานของคุณภาพอาหารปลอดภยั และ
กระบวนการผลิตท่ีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค อยูใ่นระดบัส าคญัมาก คือ คุณค่าทางโภชนาการในสลดัหน่ึงถาดมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือของท่าน และท่านตอ้งการให้มีการะระบุไวบ้นบรรจุภณัฑ์ รองลงมาคือ สลดัหน่ึงถาด ท่านให้
ความส าคญักบั “น ้ าสลดั” และอยู่ในระดบัส าคญัปานกลาง คือ ท่านเห็นดว้ยท่ีจะให้มีบริการจดักระเชา้สลดัเป็น
ของขวญัและของฝากในโอกาสต่าง ๆ รองลงมาคือ สลดัหน่ึงถาด ท่านใหค้วามส าคญั กบั “Topping” เช่น ขนมปัง
กรอบหัน่เต๋า      
     4. ผูบ้ริโภคใหร้ะดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นการตลาดผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” โดยรวม อยู่ในระดบั
ส าคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยู่ในระดบัส าคญัมากท่ีสุด คือ ดา้นราคา รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์อยู่
ในระดบัส าคญัมาก คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และอยูใ่นระดบัส าคญัปานกลาง คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
     5. การทดสอบสมมุติฐาน 
     สมมุติฐานท่ี 1 ลกัษณะของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ต่างกนั มีผลต่อการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวงแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงเป็นไป
ตามสมมุติฐานการวิจยั ส่วนลกัษณะของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ รายได ้(บาท/เดือน) ต่างกนั มีผลต่อการพฒันาผลิตภณัฑ ์
“สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวงไม่แตกต่างกนั จึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจยั  
     สมมุติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคสลดัถาดพร้อมทาน ในดา้นรูปแบบการจดัถาดของสลดัถาดพร้อมทาน 
และเหตุผลท่ีเลือกบริโภคสลดัมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจยั ส่วนพฤติกรรมการบริโภคสลดัถาดพร้อม
ทาน ในดา้นสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ รูปแบบสลดัท่ีช่ืนชอบ รูปแบบการบริโภคสลดั ระยะเวลาในการเก็บรักษา ความถ่ี
ในการรับประทานสลดัต่อเดือน การรับประทานสลดัในม้ือใดเป็นหลกั ขนาดสลดัท่ีบริโภค และราคาท่ีเหมาะสม
ส าหรับสลดั 1 ถาด ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ “สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง จึงไม่
เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจยั 
     สมมุติฐานท่ี 3 คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ “สลดัถาดพร้อมทาน” ของ
โครงการหลวง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจยั 
     สมมุติฐานท่ี 4 ปัจจยัด้านการตลาดผลิตภณัฑ์ “สลดัถาดพร้อมทาน” ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อม
ทาน” ของโครงการหลวง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจยั 
     จากสมมุติฐานท่ี 2-4 พบว่า คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์และปัจจยัดา้นการตลาดผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กบัการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ “สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นไปตาม
สมมุติฐานการวิจยั แต่พฤติกรรมการบริโภคสลดัพร้อมทานไม่มีความความสมัพนัธ์กบัการพฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดั
ถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง จึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจยั 
     6. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
พฤติกรรมการบริโภคสลดัถาดพร้อมทาน คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นการตลาดผลิตภณัฑ ์(4Ps) กบั
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การพฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง พบวา่ คุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัทางดา้น
การตลาดผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ “สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง 
หมายความว่า เม่ือคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์มีค่าเพ่ิมสูงข้ึน การพฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการ
หลวง จะเพ่ิมข้ึน 1.131 หน่วย และเม่ือปัจจยัทางดา้นการตลาดผลิตภณัฑ์มีค่าเพ่ิมสูงข้ึน การพฒันาผลิตภณัฑ์ “สลดั
ถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง จะเพ่ิมข้ึน 0.180 หน่วย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถอธิบาย
การพฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวงเท่ากบั 72.10% อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
     จากการศึกษาในคร้ังน้ีผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
     หลงัจากการวิจยั วิเคราะห์ผล และสรุปผลการวิจยัเสร็จส้ินแลว้ ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคสลดัถาด
พร้อมทาน (6Ws 1H) คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ความแตกต่าง ความมีช่ือเสียง ความหลากหลาย ขนาด ความ
สวยงาม และปัจจัยด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการพฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง ซ่ึงโครงการหลวง
สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจัยน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการประกอบการจดัท าแผนการพฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดั
ถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง ให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ วตัถุประสงค์ และเป้าหมายสูงสุดของ
โครงการหลวง และสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดไดอ้ย่างเหมาะสมดว้ย 
เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมยอดขายสลดัถาดพร้อมทาน ผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
     1. จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียนอ้ยกว่า 20,000 บาท/เดือน นั้น โครงการหลวงจึงควรปรับรูปแบบ
ของสลดัพร้อมทานจากรูปแบบเดิมไปเป็นรูปแบบท่ีผูบ้ริโภคสามารถรับประทานไดง่้าย และสะดวกในทุกสถานท่ี 
เช่น สลดัโรล เป็นตน้ และจากผลการวิจยัท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีอายรุะหว่าง 21-30 ปี จึงควรมี
การจดัผกัท่ีจะมาประกอบเป็นสลดัถาดใหส้อดคลอ้งกบั lifestyle ของกล่มุเป้าหมายกลุ่มน้ี เช่น ฟักทองมีคอลลาเจน
ตามธรรมชาติ ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนใตผ้ิวหนงั ช่วยท าใหผ้ิวพรรณผ่องใส หรือ สตรอเบอร์ร่ีมีสารตา้นอนุมูล
อิสระ มีส่วนช่วยส่งเสริมการท างานของสมองให้ดีข้ึน ช่วยลดการเส่ือมสภาพของเน้ือเยื่อและเส้นประสาทต่าง ๆ 
และยงัมีไอโอดีนช่วยใหส้มองท างานไดอ้ย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ เป็นตน้ แต่หากเป็นเพศชายก็อาจจะเลือก
ส่วนประกอบท่ีให้พลงังานมากกว่า และควรมีการระบุคุณค่าทางโภชนาการลงบนบรรจุภณัฑ์ (packaging) ให้
ชดัเจน รวมถึงควรมีการท าการตลาดเพ่ือสร้างการรับรู้ 
     2. ลกัษณะของผูบ้ริโภค ในดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีผลต่อการพฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” 
ของโครงการหลวงไม่แตกต่างกนั นั้น ก็แสดงให้เห็นว่าผลิตภณัฑข์องโครงการหลวงมีระดบัความแข็งแกร่งของ
ตราสินคา้ ผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ต่อตราสินคา้ทั้งดา้นภาพลกัษณ์ คุณภาพท่ีรับรู้ ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการ
ตระหนกัรู้ตราสินคา้อยู่ในระดบัมาก ดงันั้น โครงการหลวงจึงยงัสามารถปรับราคาข้ึนไดอี้กหลงัจากมีการพฒันา
รูปแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑใ์หม่แลว้ 
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     3. พฤติกรรมการบริโภคสลดัถาดพร้อมทาน ท่ีพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมรับประทานสลดัผกั เกบ็สลดัไวท้าน
ในระยะเวลา 1-2 วนั นิยมการแยกน ้ าสลดัจากผกัสลดั รับประทานสลดัก็เพ่ือประโยชน์ทางดา้นสุขภาพ นิยม
รับประทานสลดัเป็นอาหารม้ือหลกั และราคาท่ีเหมาะสมส าหรับสลดัถาดพร้อมทาน 1 ถาด คือ 35-45 บาท ซ่ึงเป็น
ราคาท่ีไม่สูงมาก โครงการหลวงจึงควรศึกษาแนวทางการลดตน้ทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือผลตอบแทน
ของการลงทุนและก าไรของธุรกิจท่ีสมเหตุสมผล เช่น ใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพพอดีและเหมาะสมกบัราคา ไม่เลือกใช้
แต่วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดีเลิศ เพ่ือจะสามารถควบคุมตน้ทุนการผลิตไดแ้ละสอดคลอ้งกบัราคาขาย นอกจากน้ีก็ควร
พิจารณาการลดต้นทุนทางด้านการขนส่ง เช่น ลดการขนส่งซ ้ าซ้อนหลายคร้ัง เลือกช่วงเวลาในการขนส่งท่ี
เหมาะสมเพ่ือประหยดัเวลาการขนส่งและค่าใชจ่้ายในการขนส่ง หรืออาจปรับเปล่ียนรูปแบบของยานพาหนะใน
การขนส่งท่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีถูกกวา่ เช่น ทางรถยนต ์ทางรถไฟ หรือ ทางเคร่ืองบิน เป็นตน้ 
     4. คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ท่ีพบว่าคุณสมบติัของผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กบัการพฒันาผลิตภณัฑ ์“สลดัถาด
พร้อมทาน” ของโครงการหลวง โดยมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก และมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
การพฒันาผลิตภณัฑ์ “สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง เน่ืองจาก ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ค านึงถึงความสด
สะอาด คุณภาพท่ีสม ่าเสมอของผกัสลดั ความมีมาตรฐานของคุณภาพอาหารปลอดภยั ไดแ้ก่ GAP, GLOBAL.GAP 
และมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์กระบวนการผลิตท่ีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค โครงการหลวงจึงควรใชจุ้ดเด่นน้ีโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ 
     5. ปัจจยัดา้นการตลาดผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ท่ีพบว่า ผูบ้ริโภคใหร้ะดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นการตลาดผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” 
โดยรวม อยูใ่นระดบสั าคญัมาก โครงการหลวงจึง 
     5.1 ควรมีแผนส่งเสริมการตลาดในช่วงเทศกาลพิเศษ ๆ เช่น วนัแม่ วนัปีใหม่ เทศกาลถือศิลกินผกั โดยควรมีการ
ก าหนดงบประมาณและแผนการปฏิบติังานท่ีชดเัจน กเ็พ่ือเป็นการเพ่ิมยอดขายจากการส่งเสริมการตลาด 
     5.2 ควรมีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางทางโซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) ไลน ์(Line) อินสตา
แกรม (Instagram) ยูทูป (YouTube) เป็นต้น เพ่ือสร้างการรับรู้และกระตุ้นความสนใจของผูบ้ริโภค เน่ืองจาก
ปัจจุบันโซเซียลมีเดียเข้ามามีบทบาทมากข้ึนในชีวิตประจ าวนัของกลุ่มบุคคล ทุกเพศ ทุกวยั และเป็นการ
ประหยดัเวลา ประหยดัเงิน และไดรั้บปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจากผลการส ารวจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารในครัวเรือนของส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2558 จากประชากรทั้งส้ินประมาณ 62.6 ลา้นคน 
พบวา่ มีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 23.7 เป็นร้อยละ 39.3 (ส านกังานสถิติแหง่ชาติ, 2559) นอกจากน้ียงัควร
ท่ีจะเขา้ตรวจสอบ (audit) ร้านคา้ของโครงการหลวงหรือร้านคา้ตวัแทนจ าหน่ายอยู่เป็นประจ า ในดา้นของการเก็บ
รักษาระหวา่งรอจ าหน่ายและในดา้นสุขอนามยัของร้านคา้นั้น ๆ 
     5.3 ควรขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีใหท้ัว่ถึงทุกภูมิภาค โดยอาจน าสลดัถาดพร้อมทานของ
โครงการหลวงไปวางจ าหน่ายในร้านสะดวกซ้ือ เช่น เซเว่น อีเลฟเว่น เพ่ือให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงสินคา้และ
ขยายจุดจ าหน่ายสินคา้ของโครงการหลวง 
     5.4 ควรหาความเช่ือมโยงการท าการตลาดของโครงการหลวงกบัพนัธมิตร โดยผ่านช่องทางของพนัธมิตร เช่น 
การโฆษณาของพนัธมิตรใหมี้การสอดแทรกการโฆษณาผลิตภณัฑส์ลดัถาดพร้อมทานของโครงการหลวงเขา้ไปดว้ย 
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     5.5 ควรใหค้วามรู้เก่ียวกบัการบริโภคผกัและผลไมใ้หก้บัผูบ้ริโภค เช่น ควรบริโภคผกัและผลไมอ้ยา่งนอ้ย 400 
กรัมต่อวนั เพ่ือจะสามารถลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งและโรคหวัใจได ้
     5.6 ควรศึกษาเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์อย่างอ่ืนของโครงการหลวง เช่น ผกัผลไมก้รอบ เคร่ืองด่ืมสมุนไพร      
เบเกอร่ี ขา้วเกรียบทอด น ้ าพริกเผา เป็นตน้ เพ่ือเป็นการขยายมุมมองในการวิจยั และไดท้ราบความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคท่ีมากข้ึน 
     6. ควรศึกษาวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ (product life cycle) ของสลดัถาดพร้อมทาน เพ่ือเป็นการศึกษายอดขายของ
ผลิตภณัฑ ์ในดา้นวงจรอตัราการเจริญเติบโตของยอดขายหรือผลก าไรของผลิตภณัฑท่ี์มีต่อระยะเวลาในแต่ละช่วง
ชีวิตผลิตภณัฑ ์เพราะยอดขายจะเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาลของแต่ละช่วงหรือในแต่ละขั้นของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์
ของสินคา้หรือบริการนั้น ๆ เพราะก าไรของผลิตภณัฑ์จะเพ่ิมข้ึนและลดลงตามขั้นตอนวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ทาง
การตลาด 4 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นแนะน า (Introduction Stage) ขั้นเจริญเติบโต (Growth Stage) ขั้นเจริญเติบโตเต็มท่ี 
(Maturity Stage) และ ขั้นตกต ่า (Decline) ดงันั้น จึงควรศึกษาว่าผลิตภณัฑ์ “สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการ
หลวงอยู่ในขั้นไหนของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์เพ่ือจะสามารถวางแผนการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือวางแผนกลยุทธ์
ขององคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 
     7. ควรศึกษาเปรียบเทียบเชิงลึกผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” หรือ “สลดัพร้อมทาน” ของโครงการหลวงกบั
คู่แข่งท่ีวางจ าหน่ายอยู่ในตลาด ทั้งในดา้นของรูปแบบ รสชาติ บรรจุภณัฑ์ ราคา เป็นตน้ เพ่ือน ามาประกอบการ
วางแผนทางการตลาด 
     8. ควรมีการวดัผลหลงัการพฒันาผลิตภัณฑ์ “สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง ในด้านต่าง ๆ เช่น 
ยอดขาย ก าไร ตน้ทุน การขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นตน้ 
     9. ควรเปล่ียนเป้าหมายของการด าเนินธุรกิจ โดยใหค้ านึงถึงยอดขายและผลก าไรเหมือนเช่นการด าเนินธุรกิจทัว่ 
ๆ ไป แทนการคิดวา่เป็นองคก์รมูลนิธิ ทั้งน้ีกเ็พ่ือจะสามารถแข่งขนัได ้
ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
     1. ควรศึกษา Market Size และ Market Share ของสลดัถาดพร้อมทาน เพ่ือทราบพ้ืนท่ีหรือขนาดของตลาดสลดั
ถาดพร้อมทานหรือสลดัพร้อมทาน และความตอ้งการของตลาดในเชิงลึก ว่ามีขนาดเท่าไหร่ ความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคมีมากนอ้ยเพียงใด จ านวนผูบ้ริโภคในปัจจุบนัและในควรน าสลดัถาดพร้อมทานของโครงการหลวงไป
วางขายท่ีร้านสะดวกซ้ือ เช่น เซเวน่ อีเลฟเว่น เพ่ือใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ถึงสินคา้และขยายจุดจ าหน่ายสินคา้ของ
โครงการหลวงใหท้ัว่ทุกภูมิภาคอนาคต และกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีน่าจะเป็นลูกคา้ของโครงการหลวงไดใ้นอนาคตมี
โอกาสมากนอ้ยเพียงใด เพ่ือเป็นขอ้มูลในการช่วยตดัสินใจในการลงทุนในอนาคต และวางแผนกลยุทธ์การตลาด
ในอนาคตดว้ยเช่นกนั 
     2. ควรน า model การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒนัาผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง จาก
งานวิจยัน้ีไปศึกษาในพ้ืนท่ีหรือจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพ เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ขอนแก่น เป็นตน้ 
     3. ควรน า model การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒนัาผลิตภณัฑ ์“สลดัถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง จาก
งานวิจยัน้ีไปศึกษากบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น นกัศึกษา หรือ ผูป่้วย เพราะผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มจะมีลกัษณะความ
ตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไป ทั้งน้ีกเ็พ่ือจะสามารถผลิตผลิตภณัฑอ์อกมาไดต้รงความตอ้งการของผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่มได ้
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ผลกระทบของการสังเกตเยีย่งผู้ประกอบวชิาชีพที่มีต่อคุณภาพงานสอบบัญชี 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของการสังเกตเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีมีต่อคุณภาพ
งานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในประเทศไทย โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็น ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในประเทศไทย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน 311 ชุด 
การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และหาค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและใช้วิธีการทางสถิติแบบพรรณนา ในการแปลผลและ
น าเสนอ ผลการศึกษาพบว่า ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ มากกว่า 40 ปี และมี
ประสบการณ์ท างาน 5-10 โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบของการสังเกตเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ อยู่ในระดบั
มาก ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึกนึกคิดในการตั้งขอ้สงสัย ดา้นการชะลอการลงความเห็น และดา้นการคน้ควา้หาความรู้  
อยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นการตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเอง 
และดา้นความมัน่ใจในตวัเอง 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลกระทบของการสังเกตเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึกนึก
คิดในการตั้งขอ้สงสัย ดา้นการชะลอการลงความเห็น ดา้นการคน้ควา้หาความรู้ และดา้นความมัน่ใจในตวัเอง มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อคุณภาพงานสอบบญัชี ไดรั้บการสนบัสนุนทางสถิติอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  ยกเวน้
ดา้นความเขา้ใจในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และการตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเอง ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนทาง
สถิติอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05   
 
ค าส าคัญ: ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ , การสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ , คุณภาพงานสอบบัญชี 
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Abstract 
 Research is purposed to observe in the effect of Professional Skepticism on the Qualities Auditing 
with cooperative auditors in Thailand which will be processed in the sample groups of testing as method 
provides with quantitative approach.  Data collection was    used an online questionnaire to collect 311 
data sets, were analyzed by percentage, mean, and standard deviation. Using statistical packages and using 
descriptive statistical methods. To interpret and present The study indicated that Cooperative Auditor in 
Thailand Most of the women are over 40 years of age and have 5-10 work experience. They have opinions 
about the impact of observation of professional practitioners. At the high level, there is the sense of doubt. 
The side of slowing down. And the research. At a moderate level, there is an understanding of 
interpersonal relationships. Decision-making itself And self confidence. 
 Hypothesis testing revealed that the effects of professional observer in the observations, were in 
the sense of doubt. The side of slowing down. The research. And self confidence , correlation as positive 
to the Qualities Auditing. Significant statistical support was obtained at the 0.05 level except for the 
understanding of interpersonal relationships. And the decision itself. There was no significant statistical 
support at the 0.05 level. 
 
Keywords: Coopertive Auditors , Professional Skepticism , Auditing Quality 
 

1. บทน า 
วิชาชีพสอบบญัชีและบริการใหค้วามเช่ือมัน่เป็นวิชาชีพท่ีมีบทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ในฐานะผูใ้หเ้ช่ือมัน่แก่ขอ้มูลในรายงานการเงินท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือใหผู้ใ้ชข้อ้มูลในรายงานการเงินท่ีผา่น
การตรวจสอบแลว้สามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ ผูส้อบบญัชีสหกรณ์จ าเป็นตอ้งยึดมัน่ในการ
ปฏิบติังานตรวจสอบตามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าดว้ยการสอบบญัชีสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ตลอดจนการ
ใชวิ้ธีการตรวจสอบท่ีจ าเป็นตามแนวทางปฏิบติังานท่ีวิชาชีพไดก้ าหนดเป็นมาตรฐาน รวมถึงกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ระเบียบ ค าสัง่ ค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือผูส้อบบญัชีจะสามารถวินิจฉยัและ
แสดงความเห็นโดยอิสระและเท่ียงธรรมต่องบการเงินท่ีสหกรณ์จดัท าข้ึน และเพ่ือแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของสหกรณ์โดยถูกตอ้งตามท่ีควรและเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมถึงการ
เสนอข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้ งยงัมี
ขอ้ก าหนดในการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชี 5 ประการ ประกอบดว้ย ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ตรวจสอบงบการเงิน  การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ การใชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ หลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมและความเส่ียงในการสอบบญัชี การปฏิบติังานตามมาตรฐานการตรวจสอบ
บญัชี หากผูส้อบบัญชีไดป้ฏิบติังานตามขอ้ก าหนดอย่างครบถว้นแลว้จะน าไปสู่การให้ความเช่ือมัน่แก่ผูใ้ช้งบ
การเงินตามวตัถุประสงค์โดยรวมของผูส้อบบัญชีในท่ีสุด  จากข้อก าหนดทั้ ง 5 ประการท่ีผูส้อบบัญชีต้อง
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ปฏิบติังานลว้นมีความส าคญัทุกดา้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการปฏิบติังานภายใตก้ารสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพซ่ึงหมายถึงการใช้วิจารณญาณในการประเมินสถานการณ์ท่ีอาจช้ีให้เห็นถึงการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอ้ผิดพลาดหรือการทุจริต การประเมินหลกัฐานการสอบบญัชีอย่างระมดัระวงั องคก์ร
วิชาชีพทั่วโลกให้ความส าคญักับการท่ีผูส้อบบัญชีปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพควบคู่กับการสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพงานสอบบญัชี (ศิลปพร, 2552)  

จากเหตุผลท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาวิจยั ผลกระทบของการสังเกตเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพท่ีมีต่อคุณภาพงานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือทดสอบการ
สงัเกตเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพงานสอบบญัชีหรือไม่อย่างไร ซ่ึงท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
จากผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในประเทศไทย ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิจยัสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการ
สอบบญัชีสหกรณ์ให้มีความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์  เพ่ือให้เกิด
ประโยชนต่์อสารธารณชน และสร้างความน่าเช่ือถือแห่งวิชาชีพการสอบบญัชีต่อไป 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือศึกษาผลกระทบของการสังเกตเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีมีต่อคุณภาพงานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี
สหกรณ์ในประเทศไทย 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

                         ตวัแปรอิสระ         ตวัแปรตาม 
                (Independent Variables)                          (Dependent Variables) 

 
 
 

 
 
 
 
 
สมมุตฐิานในการวจิยั 

การสงัเกตเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพจะมีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อคุณภาพงานสอบบญัชี 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
การสอบบญัชีสหกรณ์ หมายถึง การตรวจสอบสมุดบญัชี เอกสารประกอบการลงบญัชีและหลกัฐานอ่ืนๆ 

ตลอดจนการใชวิ้ธีการตรวจสอบท่ีจ าเป็นตามแนวทางปฏิบติังานท่ีวิชาชีพไดก้ าหนดเป็นมาตรฐาน รวมถึงกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือผูส้อบบญัชีจะสามารถ

การสังเกตเยีย่งผู้ประกอบวชิาชีพ (SKEP) 
1. ความรู้สึกนึกคิดในการตั้งขอ้สงสยั (QM) 
2. การชะลอการลงความเห็น (SJ) 
3. การคน้ควา้หาความรู้ (SK) 
4. ความเขา้ใจในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่ง

บุคคล (IU) 
5. การตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเอง (SD) 
6. ความมัน่ใจในตวัเอง (SC) 

คุณภาพงานสอบบัญชี (ATQ) 
1.   ความถูกตอ้ง (AC) 
2.   ความเท่ียงธรรม (OB) 
3.   ความชดัเจน (CL) 
4.   ความกะทดัรัด (CD) 
5.   ความคิดสร้างสรรค ์(CR) 
6.   ความสมบูรณ์ (CM) 
7.   ความทนักาล (TM) 
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วินิจฉยัและแสดงความเห็นโดยอิสระและเท่ียงธรรมต่องบการเงินท่ีสหกรณ์จดัท าข้ึน และเพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของสหกรณ์โดยถูกตอ้งตามท่ีควรและเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทั่วไป
หรือไม่เพียงใด รวมถึงการเสนอขอ้สังเกตหรือข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานสหกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพ (ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการสอบบญัชีสหกรณ์ พ.ศ. 2542)  

ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ หมายถึง บุคคลท่ีนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งให้ท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีสหกรณ์
ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 
แนวความคิดเกีย่วกบัการสังเกตเยีย่งผู้ประกอบวชิาชีพ 
 Hurtt  (2010)  ซ่ึงไดเ้สนอแนวความคิดท่ีว่าการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพเป็น คุณลกัษณะ
ส่วนบุคคล ท่ีประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลายดา้น และเป็นไปไดท้ั้งลกัษณะเชิงพฤติกรรม (Trait) ซ่ึงหมายถึง
ลกัษณะท่ีค่อนขา้งเสถียร และอยู่กบัตวับุคคลเป็นระยะเวลานานระดบัหน่ึง แต่ก็อาจมีลกัษณะชัว่คราวท่ีถูกกระตุน้
ดว้ยสถานการณ์ท่ีเผชิญอยู่ (State) โดย Hurtt ไดพ้ฒันามาตรวดัการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพข้ึนมา
จากลกัษณะต่าง ๆ ท่ีปรากฏในงานวิจยัดา้นมาตรฐานการสอบบญัชี ดา้นจิตวิทยา ดา้นปรัชญา และดา้นพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค โดยมีขอ้สมมติฐานของการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพในลกัษณะท่ีเป็นกลาง  (ซ่ึงหมายถึง
บุคลิกท่ีจะมีแนวโนม้ท่ีจะยงัไม่ให้ขอ้สรุปใด ๆ จนกว่าหลกัฐานท่ีไดม้าจะมีมากพอ เพ่ือสนับสนุนค าอธิบายไป
ในทางใดทางหน่ึง) มาตรวดัท่ีพฒันาข้ึนมานั้นถูกทดสอบโดยผูป้ระกอบวิชาชีพ อาจารยแ์ละนกัศึกษา จนสามารถ
ระบุหมวดหมู่ของปัจจยัท่ีควรจะรวมอยู่ในค านิยามของการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพไดท้ั้งหมด 6 
ดา้น นั่นคือ ความรู้สึกนึกคิดในการตั้งขอ้สงสัย (Questioning Mind) การชะลอการลงความเห็น (Suspension of 
Judgement) การค้นคว้าหาความรู้  (Search for Knowledge) ความเข้าใจในเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Understanding) การตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเอง (Self-Determining หรือ Autonomy) และความมัน่ใจใน
ตัวเอง (Self-Confidence) โดย ลักษณะ 3 ด้านแรกนั้น (ความรู้สึกนึกคิดในการตั้ งข้อสงสัย การชะลอการลง
ความเห็นและการคน้ควา้หาความรู้) จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการท่ีผูส้อบบญัชีใช้ในการตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐาน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีทั้ง 3 ดา้นน้ีเพ่ือใหส้ามารถคน้ควา้หาขอ้มูลและตรวจสอบหาหลกัฐานอย่างเพียงพอก่อน
ตัดสินใจลงความเห็น  ลักษณะท่ี 4 (ความเข้าใจในเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) มีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
พิจารณาแง่มุมดา้นมนุษยใ์นการประเมินว่าหลกัฐานท่ีไดรั้บการเช่ือถือไดห้รือไม่ เช่น ในการประเมินหลกัฐานท่ี
ไดรั้บจากผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบวิชาชีพควรตอ้งพิจารณาพฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ีอาจมีแนวโนม้ท่ีจะทุจริตดว้ย ส่วน
ลกัษณะ 2 ดา้นสุดทา้ย (ความมัน่ใจในตวัเองและการตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเอง) เป็นลกัษณะจ าเป็นท่ีจะท าให้ผูส้อบ
บญัชีสามารถจดัการกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บมาอยา่งเหมาะสมเม่ือเกิดขอ้สงสยั 
แนวความคิดเกีย่วกบัคุณภาพการสอบบัญชี 
 คุณภาพการสอบบญัชีสามารถวดัไดจ้ากรายงานการสอบบญัชีท่ีมีลกัษณะเชิงคุณภาพท่ีดีโดยการประยกุต์
แนวคิดจากหลกัเกณฑ์ และขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการตรวจสอบ รหัส 2420 มี 7 ดา้น ดงัต่อไปน้ี (อุษณา ภทัร
มนตรี. 2547 : 39 - 40) 

1. ดา้นความถูกตอ้ง (Accuracy) หมายถึง การไม่เกิดขอ้ผิดพลาดบิดเบือนขอ้มูล และเป็นไปตามความจริง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความถูกตอ้งของขอ้ความทุกประโยค ตวัเลขท่ีผูต้รวจสอบไดร้วบรวมประเมิน  และสรุปน าเสนอ
อยา่งระมดัระวงัและมีความแม่นย  าถูกตอ้ง 
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2. ดา้นความเท่ียงธรรม (Objectiveness) หมายถึง การส่ือสารท่ีถูกตอ้งตามควร (Fair) ไม่ล าเอียงทั้งจาก
ทศันคติและการประเมินท่ีเป็นกลาง โดยพิจารณาจากความจริง และสถานการณ์รอบดา้นแลว้ การสังเกตการณ์ การ
สรุปและการเสนอแนะของผูต้รวจสอบตอ้งไดม้าจากการกระท าท่ีปราศจากอคติล าเอียงโดยไม่มีผลประโยชน์
ส่วนตวัหรือไม่อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของผูอ่ื้น 

3. ดา้นความชดัเจน (Clearness) หมายถึง ความสามารถในการส่ือความหมายเพ่ือเขา้ใจในรายงานการสอบ
บญัชีโดยแสดงล าดบัความเป็นเหตุเป็นผลชดัเจนหลีกเล่ียงการใชภ้าษาทางวิชาการท่ีไม่จ าเป็น หากจ าเป็นตอ้งใช้
ศพัทเ์ทคนิคตอ้งมีค าอธิบายหรือนิยามศพัทท่ี์ใช ้

4. ดา้นความกะทดัรัด (Conciseness) หมายถึง การส่ือสารตรงประเด็นไม่ออ้มคอ้ม การตดัทอนขอ้ความ
และค าฟุ่ มเฟือยท่ีไม่จ าเป็นออกไป โดยผูต้รวจสอบยงัคงตอ้งรักษาความต่อเน่ืองของแนวคิดท่ีรายงานไว ้ตลอดจน
ความถูกตอ้งของการใชภ้าษาเพ่ือใหผู้อ่้านเขา้ใจและใชเ้วลานอ้ย 

5. ดา้นความสร้างสรรค์ (Creation) หมายถึง การส่ือสารท่ีช่วยและจูงใจให้ผูป้ฏิบติังานและองคก์รมีการ
ปรับปรุงในส่ิงท่ีจ าเป็น โดยเน้ือหาควรเป็นประโยชน์ในบรรยากาศเชิงบวก และมีความหมายต่อการบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์าร 

6. ดา้นความสมบูรณ์ (Completion) หมายถึง การเสนอรายงานท่ีครบถว้นสมบูรณ์  หมายถึงการไม่ขาด
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญัต่อผูอ่้านท่ีเป็นเป้าหมายซ่ึงควรประกอบดว้ยขอ้มูลสารสนเทศและขอ้สังเกตท่ีสนบัสนุน
ขอ้สรุปและขอ้แนะน าท่ีเพียงพอ 

7. ดา้นความทนักาล (Timeliness) หมายถึง การเสนอรายงานตอ้งกระท าภายในเวลาท่ีดีเพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมี
โอกาสแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้ง การเสนอผลการตรวจไม่ควรล่าชา้ และควรท าในระดบั “ด่วน” เพ่ือช่วยใหก้ารแกไ้ข
มีประสิทธิผล 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ไพลิน ตรงเมธีรัตน์ , นวพร พวงมณี (2557) ได้เขียนบทความวิชาการเร่ือง ว่าด้วยความสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพ กล่าวว่า ความสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพเป็นองค์ประกอบส าคญัส่งผลต่อคุณภาพของงาน
บริการใหค้วามเช่ือมัน่ เม่ือพิจารณาตามมาตรฐานการสอบบญัชี ค าถามตอบ และเอกสารท่ีเผยแพร่ โดยหน่วยงาน
ก าหนดมาตรฐานการสอบบญัชีและหน่วยงานก ากบัดูแล ความสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพจะถูกแสดงออกมาใน
การปฏิบติังานระดบับุคคลของผูป้ระกอบวิชาชีพ ซ่ึงประกอบไปดว้ยความเช่ือท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและคุณลกัษณะ
ของผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ ซ่ึงทศันคติและค่านิยมดา้นจริยธรรมนั้นส่งผลต่อลกัษณะส่วนบุคคล ทั้งยงัมีระดบั
ความสามารถของผูป้ฏิบติังานตรวจสอบท่ีผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพมีระดบัความสงสัยเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นผลจาก
ความรู้ระดบับุคคล นอกจากน้ี สภาพแวดลอ้มระดบังานสอบบญัชี และระดบัส านกังานสอบบญัชีเองก็มีอิทธิพล
อยา่งมากในการปลูกฝ่ังความสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพใหผู้ป้ฏิบติังานตรวจสอบท างานโดยไม่ล าเอียง อย่างไรก็
ตาม ความหมายและการตีความ รวมทั้งระดบัความสงสยัท่ีเหมาะสมนั้นยงัคงไม่มีการก าหนดอยา่งชดัเจน 
 ปิยมาศ เรืองแสงรอบ และศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2552) ได้จดัท าวิจยัเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคของการ
ควบคุมคุณภาพส านกังานสอบบญัชีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล งานวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงความพร้อม ปัญหา
และอุปสรรคในทางปฏิบัติของส านักงานสอบบัญชีท่ีมีผู ้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ซ่ึงไม่รวมส านกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ (Big 4) ใน
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การจดัใหมี้ระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล (ISQC1) รวมทั้งแนวทางในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี และแนวทางในการลดปัญหาและอุปสรรคในการควบคุม
คุณภาพงานสอบบญัชี 
 

3. วธิีการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในประเทศไทย มีจ านวนผูส้อบบญัชีสหกรณ์ทั้งส้ิน 
1,399 คน  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 311 คน โดยการเปิดตาราง Taro Yamane ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
การเกบ็รวมรวมข้อมูล 

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดงัน้ี 
1. ด าเนินการส่งแบบสอบถามออนไลน์ใหก้บักลุ่มตวัอย่าง โดยท าการเร่ิมส่งแบบถาม วนัท่ี 1 – 28  เดือน 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 จ านวน 1,399 ชุด ตามท่ีอยูอี่เมลข์องผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในประเทศไทย  
 2. เม่ือครบก าหนด 28 วนั ด าเนินการตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมดท่ีไดรั้บกลบัคืนมา เพ่ือคดัเลือก
แบบสอบถาม จ านวน 311 ชุด ท่ีตอบค าถามไดค้รบถว้น สมบูรณ์ มีคุณค่าเหมาะสมท่ีจะน าไปวิเคราะห์ต่อไป 
สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) กบัขอ้มูลในแบบสอบถาม โดยน า
ข้อมูลมาท าการวิเคราะห์เพ่ือหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) โดยการค านวณจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์และใชว้ิธีการทางสถิติแบบพรรณนา (Description 
statistics) ในการแปลผลและน าเสนอ 

สถิติท่ีใชใ้นการการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานการวิจยั  และหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม โดยก าหนดค่านยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

 

4. สรุปผลการศึกษา  
 ผลการศึกษาเร่ือง ผลกระทบของการสงัเกตเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีมีต่อคุณภาพงานสอบบญัชีของผูส้อบ
บญัชีสหกรณ์ในประเทศไทย สรุปไดด้งัน้ี 
 4.1 ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ มากกว่า 40 ปี และมีประสบการณ์
ท างาน 5-10 

ตารางที่ 1 จ านวน และร้อยละของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

121 
190 

38.90 
61.10 

รวม        311      100.00 
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ตารางที่ 2 จ านวน และร้อยละของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย จ าแนกตามอายุ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 30 ปี 
30-35 ปี 
36-40 ปี 
มากกวา่ 40 ปี 

46 
       82 
       72 
      111 

          14.80 
          26.40 
          23.20 
          35.70 

รวม  311                 100.00 

ตารางที่ 3 จ านวน และร้อยละของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 
5-10 ปี 
11-15 ปี 
มากกวา่ 15 ปี 

14 
      140 
       85 
       72 

            4.50 
          45.00 
          27.30 
          23.20 

รวม  311                 100.00 

4.2 ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในประเทศไทย มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบของการสังเกตเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพ อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึกนึกคิดในการตั้งขอ้สงสยั ดา้นการชะลอการลงความเห็น และดา้นการ
คน้ควา้หาความรู้  อยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ ด้านความเขา้ใจในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นการ
ตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเอง และดา้นความมัน่ใจในตวัเอง 

ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกีย่วกบัการสังเกตเยีย่งผู้ประกอบวชิาชีพ 

การสังเกตเยีย่งผู้ประกอบวชิาชีพ (SKEP) 
ค่าเฉลีย่ 

x  

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน SD 

การแปลผล 

1. ความรู้สึกนึกคิดในการตั้งขอ้สงสยั (QM) 
2. การชะลอการลงความเห็น (SJ) 
3. การคน้ควา้หาความรู้ (SK) 
4. ความเขา้ใจในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

(IU) 
5. การตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเอง (SD) 
6. ความมัน่ใจในตวัเอง (SC) 

3.54 
4.02 
4.12 
3.37 
3.32 
3.46 

0.489 
0.455 
0.470 
0.510 
0.562 

       0.374 

มาก 
มาก 

       มาก 
   ปานกลาง 
   ปานกลาง 
   ปานกลาง 

รวม        3.64      0.477 มาก 
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4.3 ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในประเทศไทย มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพงานสอบบญัชี อยู่ในระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ดา้นความถูกตอ้ง ความเท่ียงธรรม ความชดัเจน ความกะทดัรัด ความคิดสร้างสรรค ์ความสมบูรณ์ และความ
ทนักาล 

ตารางที่ 5  แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกีย่วกบัคุณภาพงานสอบบัญชี  

คุณภาพงานสอบบัญชี (ATQ) 
ค่าเฉลีย่ 

x  

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน SD 

การแปลผล 

1. ความถูกตอ้ง (AC) 
2. ความเท่ียงธรรม (OB) 
3. ความชดัเจน (CL) 
4. ความกะทดัรัด (CD) 
5. ความคิดสร้างสรรค ์(CR) 
6. ความสมบูรณ์ (CM) 
7. ความทนักาล (TM) 

4.30 
4.47 
4.13 
4.11 
4.02 
4.28 
4.16 

0.464 
0.506 
0.522 
0.480 
0.606 
0.493 

       0.410 

มาก 
มาก 

       มาก 
มาก 
มาก 

       มาก 
       มาก 

รวม        4.21      0.418        มาก 

4.4 จากการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัผลกระทบของการสังเกตเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีมีต่อคุณภาพ
งานสอบบัญชีของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในประเทศไทย พบว่า ผลกระทบของการสังเกตเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ 
ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึกนึกคิดในการตั้งขอ้สงสัย ดา้นการชะลอการลงความเห็น ดา้นการคน้ควา้หาความรู้ และดา้น
ความมัน่ใจในตวัเอง ไดรั้บการสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05  ยกเวน้ดา้นความเขา้ใจในเร่ือง
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และการตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเอง ไม่ไดรั้บการสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 

ตารางที่ 6 การวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ โดยใช้ตวัแปรตามเป็นคุณภาพงานสอบบัญชี 

                         Variable Standardized 
Coefficients Beta 

t-value Sig. 

ความรู้สึกนึกคิดในการตั้งขอ้สงสยั 
การชะลอการลงความเห็น  
การคน้ควา้หาความรู้  
ความเขา้ใจในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  
การตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเอง 
ความมัน่ใจในตวัเอง 

          0.200 
          0.493 
          0.149 
         - 0.096 
          0.128 
          0.226 

3.838 
11.443 
3.635 
-1.730 
2.657 
5.227 

0.000* 
0.000* 
0.000* 
0.085 
0.008 
0.000* 

หมายเหตุ: n = 311, R = 0.587 , Adjusted R2 = 0.579 ,  SE est  = 0.271  , F = 71.948  
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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5. อภิปรายผล 

  การศึกษาผลกระทบของการสังเกตเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีมีต่อคุณภาพงานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี
สหกรณ์ในประเทศไทย พบว่า ผลกระทบของการสังเกตเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึกนึกคิดในการ
ตั้งขอ้สงสัย ดา้นการชะลอการลงความเห็น ดา้นการคน้ควา้หาความรู้ และดา้นความมัน่ใจในตวัเอง มีความสมัพนัธ์
เชิงบวกต่อคุณภาพงานสอบบัญชี ได้แก่ ด้านความถูกต้อง ด้านความเท่ียงธรรม ด้านความชัดเจน ด้านความ
กะทดัรัด ดา้นความคิดสร้างสรรค์ ดา้นความสมบูรณ์ และดา้นความทนักาล ไดรั้บการสนบัสนุนทางสถิติอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Hurtt (2010) ซ่ึงไดเ้สนอแนวความคิดท่ีว่าการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพเป็น คุณลกัษณะส่วนบุคคล ท่ีประกอบไปดว้ยองค์ประกอบหลายดา้น และเป็นไปไดท้ั้ง
ลกัษณะเชิงพฤติกรรม (Trait) ซ่ึงหมายถึงลกัษณะท่ีค่อนขา้งเสถียร และอยู่กบัตวับุคคลเป็นระยะเวลานานระดบั
หน่ึง แต่ก็อาจมีลกัษณะชัว่คราวท่ีถูกกระตุน้ดว้ยสถานการณ์ท่ีเผชิญอยู่ (State) โดย Hurtt ไดพ้ฒันามาตรวดัการ
สังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพข้ึนมาจากลกัษณะต่าง ๆ ท่ีปรากฏในงานวิจยัดา้นมาตรฐานการสอบบญัชี 
ดา้นจิตวิทยา ดา้นปรัชญา และดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยมีขอ้สมมติฐานของการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพในลกัษณะท่ีเป็นกลาง มาตรวดัท่ีพฒันาข้ึนมานั้นถูกทดสอบโดยผูป้ระกอบวิชาชีพ อาจารยแ์ละนกัศึกษา 
จนสามารถระบุหมวดหมู่ของปัจจยัท่ีควรจะรวมอยู่ในค านิยามของการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพได้
ทั้ งหมด 6 ด้าน  นั่นคือ ความรู้สึกนึกคิดในการตั้ งข้อสงสัย (Questioning Mind) การชะลอการลงความเห็น 
(Suspension of Judgement) การค้นคว้าหาความรู้  (Search for Knowledge) ความเข้าใจในเร่ืองความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล (Interpersonal Understanding) การตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเอง (Self-Determining หรือ Autonomy) และ
ความมัน่ใจในตวัเอง (Self-Confidence) โดย ลกัษณะ 3 ดา้นแรกนั้น จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการท่ีผูส้อบบญัชี
ใชใ้นการตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีทั้ง 3 ดา้นน้ีเพ่ือใหส้ามารถคน้ควา้หาขอ้มูลและตรวจสอบหา
หลกัฐานอย่างเพียงพอก่อนตดัสินใจลงความเห็น ลกัษณะท่ี 4 มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาแง่มุมดา้นมนุษยใ์น
การประเมินวา่หลกัฐานท่ีไดรั้บการเช่ือถือไดห้รือไม่ เช่น ในการประเมินหลกัฐานท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบ
วิชาชีพควรตอ้งพิจารณาพฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ีอาจมีแนวโนม้ท่ีจะทุจริตดว้ย  ส่วนลกัษณะ 2 ดา้นสุดทา้ย เป็น
ลกัษณะจ าเป็นท่ีจะท าให้ผูส้อบบัญชีสามารถจัดการกบัข้อมูลท่ีได้รับมาอย่างเหมาะสมเม่ือเกิดขอ้สงสัย และ
สอดคลอ้งกบั ไพลิน ตรงเมธีรัตน์ , นวพร พวงมณี (2557) ไดเ้ขียนบทความวิชาการเร่ือง ว่าดว้ยความสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพ กล่าวว่า ความสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพเป็นองค์ประกอบส าคญัส่งผลต่อคุณภาพของงาน
บริการใหค้วามเช่ือมัน่ เม่ือพิจารณาตามมาตรฐานการสอบบญัชี ค าถามตอบ และเอกสารท่ีเผยแพร่ โดยหน่วยงาน
ก าหนดมาตรฐานการสอบบญัชีและหน่วยงานก ากบัดูแล ความสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพจะถูกแสดงออกมาใน
การปฏิบติังานระดบับุคคลของผูป้ระกอบวิชาชีพ ยกเวน้ ดา้นความเขา้ใจในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และ
การตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเอง ไม่ไดรั้บการสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากผูส้อบบญัชี
สหกรณ์ภาครัฐ ในแต่ละปีบญัชี จะไดรั้บการแต่งตั้งจากนายทะเบียนสหกรณ์ โดยผูส้อบบญัชีสหกรณ์จะมีการ
สับเปล่ียนหมุนเวียนกนั และไม่ไดต้รวจสอบสหกรณ์ใดสหกรณ์หน่ึงติดต่อกนันานหลายปีบญัชี เป็นผลให้ไม่มี
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล อีกทั้ งผูส้อบบัญชีสหกรณ์จ าเป็นตอ้งยึดมัน่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการสอบบญัชีสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และตอ้งปฏิบติังานตามสายการบงัคบับญัชา
ของระบบราชการ ตลอดจนการใช้วิธีการตรวจสอบท่ีจ าเป็นตามแนวทางปฏิบัติ งานท่ีวิชาชีพได้ก าหนดเป็น
มาตรฐาน กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสัง่ ค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จึงท าให้
ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ขาดความเป็นอิสระในการตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง 
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Clustering the Customers by Satisfaction Factor from Serving of             
Pathumthani Provincial Fisheries office 
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บทคดัย่อ 
        ในปัจจุบันส ำนักงำนประมงจังหวดัปทุมธำนีมีผูท่ี้มำขอรับบริกำรแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรกร                   
ผูเ้พำะเล้ียงสตัวน์ ้ำ ผูป้ระกอบอำชีพเก่ียวกบัสตัวน์ ้ำ บริษทัหรือหำ้งร้ำน และขำ้รำชกำร ซ่ึงมีจ ำนวนเพ่ิมข้ึนสูงอย่ำง
ต่อเน่ืองทุกปี เน่ืองจำกควำมตอ้งกำรผลผลิตทำงดำ้นสตัวน์ ้ำท่ีไดม้ำตรฐำนตำมเกณฑส์ำกลเพ่ิมสูงข้ึน กำรศึกษำคร้ัง
น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทรำบระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรส ำนกังำนประมงจงัหวดัปทุมธำนีในปัจจุบนั และ
แบ่งกลุ่มผูใ้ช้บริกำรโดยใช้ปัจจัยดำ้นควำมพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภำพกำรให้บริกำร หรือ Service Quality Model 
(SERVQUAL) ขอ้มูลท่ีใชวิ้เครำะห์ไดจ้ำกกำรเก็บแบบสอบถำมจำกกลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน 31  รำย โดยวิธี K-Means 
Clustering ผลกำรศึกษำพบว่ำ สำมำรถแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ซ่ึงระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อ
คุณภำพกำรบริกำรทั้ง 5 ดำ้นนั้นระดบัควำมพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดบั “พอใจ” โดยกลุ่มท่ี   กลุ่มผูเ้พำะเล้ียง
สัตวน์ ้ ำ  ใหค้วำมส ำคญัในดำ้นของกำรดูแลเอำใจใส่ (Empathy)  ถดัมำ คือ กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผูป้ระกอบอำชีพเก่ียวกบั
สตัวน์ ้ำ/บริษทั หำ้งร้ำนใหค้วำมส ำคญัในดำ้นของกำรตอบสนอง (Responsiveness)  ขณะท่ีกลุ่มท่ี 3 กลุ่มขำ้รำชกำร 
ให้ควำมส ำคัญในด้ำนของรูปลักษณ์ทำงกำยภำพ (Tangibles) และกำรสร้ำงควำมมั่นใจ (Assurance) โดยผล
กำรศึกษำคร้ังน้ีมีประโยชน์ต่อส ำนักงำนประมงจังหวดัปทุมธำนีในกำรน ำมำก ำหนดกลยุทธ์ นโยบำยในกำร
ใหบ้ริกำรกลุ่มลูกคำ้แต่ละกลุ่ม และกำรพฒันำบุคลำกรไดอ้ยำ่งเหมำะสม 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ,  คุณภาพการให้บริการ,  ส านักงานประมง, การแบ่งกลุ่ม   
 

Abstract 
        Pathumthani Provincial Fisheries office now has increasing customers every year due to the demand of 
international standard aquatic animals products are increased. The customers are separated into Aquaculture, 
Aquatic Animals Company or Shop, and Government officer.  This research aims to investigate the customer 
satisfaction level of the customers to Pathumthani Provincial Fisheries office and clustering the group of customer 
by using the SERVQUAL model. Regarding the data collection, the total number of sample is 361. Cluster analysis 
is used to analyze and show that most of customer are “satisfy”.  Furthermore, the results of this research can 
separate the customers into 3 groups.  First, Aquaculture that mostly considers about empathy form the service.  
Second, Aquatic Animals Company or Shop looks for responsiveness.  Last, Government officer considers about 
tangibles and assurance.  As the results, Pathumthani Provincial Fisheries office could thus develop customer 
satisfaction and improve the service strategy, policy and staff. 
Keyword: satisfaction, SERVQUAL, Pathumthani Provincial Fisheries office, Cluster analysis 
¹นกัศึกษำปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย e-mail: weeraporn.lee@gmail.com 
²อำจำรยป์ระจ ำคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
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1. บทน า 

     กรมประมงเป็นหน่วยงำนของรัฐบำล ซ่ึงใหบ้ริกำร วิจยังำนดำ้นประมง บริหำรจดักำรทำงดำ้นกำรประมงของ
ไทย โดยมีวิสยัทศันคื์อ "มุ่งพฒันำและบริหำรกำรเปล่ียนแปลง เพ่ือเป็นผูน้ ำและสร้ำงควำมมัน่คงอำหำรดำ้นประมง
ของประเทศ ภำยใตก้ำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน”  ปัจจุบนักรมประมงจึงมีกำรให้บริกำรประชำชนดำ้นต่ำงๆ เพ่ือกำร
พฒันำคุณภำพสินคำ้ประมงให้มีควำมเป็นเลิศ ไดม้ำตรฐำนตำมเกณฑส์ำกล  เพ่ิมผลผลิตสัตวน์ ้ ำ บริหำรจดักำร
ทรัพยำกรสัตวน์ ้ ำใหมี้ควำมยัง่ยืนและคงควำมหลำกหลำย และพฒันำงำนวิจยัและเทคโนโลยีดำ้นกำรประมงทุก
สำขำ (กรมประมงเกษตรกลำง, 2559) จำกขอ้มูลปี 2558 กำรคำ้ขำย มูลค่ำตลำดธุรกิจสินคำ้ประมงในประเทศและ
ส่งออกเท่ำกบั  4.1 พนัลำ้นบำท ขยำยตวัร้อยละ    ผลมำจำกกระแสกำรรักสุขภำพ พฤติกรรมกำรบริโภคสตัวน์ ้ ำท่ี
เพ่ิมมำกข้ึน เช่น ปลำ กุง้ (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2558) ส่งผลใหค้วำมตอ้งกำรผลผลิตสตัวน์ ้ำท่ีไดม้ำตรฐำนตำมเกณฑ์
สำกลเพ่ิมสูงข้ึน  ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคำ้ประมงขยำยตวัมำกข้ึน ผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัสัตวน์ ้ำขอรับค ำปรึกษำ 
กำรบริกำรควำมช่วยเหลือดำ้นกำรประมงเพ่ิมข้ึนทุกปี (กรมประมงเกษตรกลำง, 2559) ส ำนกังำนประมงจงัหวดั
ปทุมธำนี เป็นหน่วยงำนหน่ึงท่ีใหบ้ริกำรและส่งเสริมผูป้ระกอบธุรกิจประมง  ปัจจุบนัขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภำพกำร
ใหบ้ริกำรและควำมตอ้งกำรในบริกำรของลูกคำ้แต่ละกลุ่ม เพ่ือพฒันำและปรับปรุงระบบกำรด ำเนินกำรใหร้วดเร็ว 
มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเน่ือง รวมทั้งกำรจดัหำอุปกรณ์ในกำรให้บริกำรท่ีทนัสมยั เพียงพอต่อกำรใชง้ำนและตรง
ตำมควำมต้องกำรท่ีแตกต่ำงของผูใ้ช้บริกำรในแต่ละกลุ่มยงัไม่มีกำรศึกษำและจัดเก็บขอ้มูลเพ่ือกำรวำงแผน
ปรับปรุง นอกจำกน้ีผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจเก่ียวกบัคุณภำพกำรใหบ้ริกำรของกรมประมง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2547-2555 (หน่วยงำนสวนดุสิตโพล มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนดุสิต, 2547-2548; ส ำนักวิจยัเอแบคโพลล์ 
มหำวิทยำลยัอสัสัมชญั, 2549; สถำบนัวิจยัและให้ค ำปรึกษำแห่งมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์, 2550; และส ำนกังำน
สถิติแห่งชำติ 255 -2555) ยงัไม่ครอบคลุมในทุกด้ำนเก่ียวกับกำรบริกำรของกรมประมง  ผูว้ิจัยจึงได้จัด
ท ำกำรศึกษำควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรส ำนกังำนประมงจงัหวดัปทุมธำนีในปัจจุบนั และแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริกำร
โดยใชปั้จจยัดำ้นควำมพึงพอใจในกำรบริกำร โดยจำกขอ้มูลรำยช่ือเกษตรกรผูเ้พำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำและผูป้ระกอบ
อำชีพเก่ียวกบัสัตวน์ ้ ำท่ีมำขอข้ึนทะเบียนอนุญำตจำกส ำนักงำนประมงจงัหวดัปทุมธำนี มีจ ำนวนเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึง
ขอ้มูลทะเบียนล่ำสุดในปี 2558-2559 ของส ำนกังำนประมงจงัหวดัปทุมธำนีมียอดผูข้อข้ึนทะเบียนประกอบอำชีพ
เก่ียวกบัสัตวน์ ้ ำแลว้ จ ำนวน 5,984 รำย โดยผูท่ี้มำใชบ้ริกำรส ำนกังำนประมงจงัหวดัปทุมธำนีสำมำรถแบ่งออกเป็น 
3 กลุ่ม ไดแ้ก่ เกษตรกรผูเ้พำะเล้ียงสตัวน์ ้ำ ผูป้ระกอบอำชีพเก่ียวกบัสตัวน์ ้ำ บริษทัหรือหำ้งร้ำน และขำ้รำชกำร 
     งำนวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษำระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรส ำนกังำนประมงจงัหวดัปทุมธำนี 
และแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริกำร โดยใชปั้จจยัดำ้นควำมพึงพอใจในกำรบริกำรท่ีมีต่อคุณภำพกำรใหบ้ริกำร (SERVQUAL) 
ส ำนกังำนประมงจงัหวดัปทุมธำนี โดยก ำหนดขอบเขตของกำรศึกษำ ผูใ้ชบ้ริกำร ไดแ้ก่ ประชำชนทัว่ไป พนกังำน 
บริษทัเอกชน หรือหน่วยงำนต่ำงๆท่ีมำติดต่อใชบ้ริกำรงำนรำชกำร หรือข้ึนทะเบียนประกอบอำชีพเก่ียวกบัสัตวน์ ้ ำ
กบัหน่วยงำนกรมประมง ณ ส ำนกังำนประมงจงัหวดัปทุมธำนี  และตวัแปรท่ีใชใ้นกำรศึกษำ  คือ ควำมพึงพอใจ
ของลูกค้ำ โดยใช้แนวคิดและทฤษฏีควำมพึงพอใจในกำรบริกำร กำรวดัคุณภำพกำรให้บริกำร SERVQUAL 
ประกอบดว้ย ควำมน่ำเช่ือถือ กำรตอบสนอง กำรสร้ำงควำมมัน่ใจ กำรดูแลเอำใจใส่ และรูปลกัษณ์ทำงกำยภำพ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

     แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งในงำนวิจยัคร้ังน้ีเร่ิมตน้มำจำกแนวคิดเร่ืองกำรแบ่งกลุ่ม ซ่ึง (สมโภชน์ ศรีสมุทร, 
2553) ไดอ้ธิบำยแนวคิด Cluster Analysis ว่ำเป็นวิธีกำรจ ำแนกหรือกำรแบ่งกลุ่ม คน สัตว ์ส่ิงของ องค์กร หรือ
แบ่งตวัแปรออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป โดยส่ิงท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั หรือคลำ้ยกนัจะถูกแบ่งอยู่กลุ่ม
เดียวกนั ซ่ึงส่ิงท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกนันั้นจะมีควำมสัมพนัธ์กนัมำกกว่ำ ส่ิงท่ีอยู่ต่ำงกลุ่ม  กำรศึกษำทบทวนแนวคิด
เร่ืองควำมพึงพอใจ ซ่ึง (กตญัญู  หิรัญญสมบูรณ์, 2557) กล่ำวว่ำ กำรด ำเนินกำรเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ใหเ้กิดควำมพึงพอใจ ประทบัใจ หรือควำมรู้สึกในเชิงบวก โดยกำรบริกำรท่ีดีเกิดข้ึนจำกฝีมือของผูใ้หบ้ริกำร 
ทรัพยำกร และระบบท่ีมีประสิทธิภำพ ในท ำนองเดียวกับ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2541)  กล่ำวถึง ควำมพึง
พอใจ (satisfaction) ว่ำเป็นควำมรู้สึกท่ีดีของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกเม่ือบรรลุวตัถุประสงคใ์นส่ิงท่ีตอ้งกำรหรือ
คำดหวงั ซ่ึงควำมพึงพอใจเป็นควำมชอบ ควำมรู้สึก และควำมคิดของแต่ละบุคคล จึงส่งผลใหร้ะดบัควำมพึงพอใจ
ของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่ำงกนั ซ่ึงกำรวดัคุณภำพกำรบริกำร โดย (Parasuraman, Zeithaml, และ Berry, 1988) มี
กำรประเมินคุณภำพของกำรบริกำรโดยยึดถือผูบ้ริโภคเป็นหลกัในกำรประเมิน  โดยออกแบบหลกัเกณฑก์ำรวดั
คุณภำพของกำรบริกำร SERVQUAL (Service Quality) เพ่ือใชใ้นกำรวดัคุณภำพกำรใหบ้ริกำรของผูใ้หบ้ริกำร ดงัน้ี 
คือ ลกัษณะทำงกำยภำพ (Tangibles) ควำมน่ำเช่ือถือของบริกำร (Reliability) กำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ผูรั้บบริกำร (Responsiveness) ควำมไวว้ำงใจ (Assurance) และกำรเขำ้ถึงจิตใจ (Empathy)  
     งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ (ปรียดำ เน่ืองดุลยศกัด์ิ, 2558) กำรแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริกำรประเภทบุคคล (อินฟินิท) โดย
ใชร้ะดบัควำมส ำคญัต่อคุณภำพกำร บริกำรของธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) สำขำเดอะคริสตลั  (ฉวีวรรณ ชยั
โสตถี, 2557) ควำมพึงพอใจของลูกคำ้ท่ีมีต่อคุณภำพกำรบริกำรของ Lazada เวบ็ช็อปป้ิงออนไลน ์ (ณฐัสุดำ บุรำคร, 
2557) กำรวิเครำะห์องค์ประกอบของคุณภำพกำรบริกำร กรณีศึกษำ ภตัตำคำร เลควิว พทัยำ   (ปวริศร์  ดำวมณี, 
2557) กำรแบ่งกลุ่มผูพ้กัอำศยัอำคำรชุดโดยใชปั้จจยัควำมพึงพอใจในกำรบริกำรของนิติบุคคลอำคำรชุด กรณีศึกษำ 
ซิต้ีโฮม รันตำธิเบศร์ คอนโดมิเนียม  (พิสิษฐ์ มำนสั, 2557) กำรแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริกำรตำมกำรประเมินคุณภำพกำร
บริกำร ของธนำคำรออมสิน สำขำจตุจกัร (ภทัรวรรณ วระนนัทน์, 2557) กำรวิเครำะห์องคป์ระกอบของ คุณภำพ
กำรบริกำรดำ้นสินเช่ือเคหะธนำคำรออมสิน สำขำส ำนกัพหลโยธิน (พรพิมล คงฉิม, 2554) กำรศึกษำควำมพึงพอใจ
และควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีไดรั้บบริกำรจำกบริษทั เอม็.เอช.อี-ดีแมก (ที) จ ำกดั  (กำญจนำ  จนัทร์สิงห์ และ รุ่งรุจี  
ศรีดำเดช, 2553) ควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อกำรบริกำรของส ำนกัวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏั  จำกกำรศึกษำทบทวนผลงำนวิจยัท่ีผ่ำนมำนั้นมีควำมสอดคลอ้งกบักำรศึกษำวิจยัในคร้ังน้ีใน
ดำ้นของกำรศึกษำเก่ียวกบักำรแบ่งกลุ่ม โดยใช้เคร่ืองมือ Cluster Analysis กำรศึกษำพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริกำร  
ปัจจยัควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรบริกำร (SERVQUAL) ซ่ึงผลกำรวิจยัไดป้ระเมินระดบัควำมพึงพอใจแต่ละกลุ่ม
ลูกคำ้หรือผูใ้ชบ้ริกำรจำกระดบัควำมพึงพอใจโดยกำรแจกแจงคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยำ่งแบ่งตำมระดบัควำมพึง
พอใจในคุณภำพกำรบริกำรเป็น 5 ระดบั โดยมีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกกำรแจกแบบสอบถำมเพ่ือน ำมำวิเครำะห์
ผล โดยน ำผลท่ีไดจ้ ำแนกกลุ่มตำมควำมคลำ้ยคลึงกนัของระดบัควำมพึงพอใจหรือระดบัควำมคิดเห็นในแต่ละดำ้น
ของกำรบริกำร เพ่ือน ำไปใชใ้นกำรวำงแผน วิเครำะห์กลยทุธ์ และนโยบำยของหน่วยงำนต่อไป 
      ในกำรศึกษำวิจยัสำมำรถก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรศึกษำกำรแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริกำรโดยใชปั้จจยัดำ้นควำมพึง
พอใจในกำรบริกำรของส ำนักงำนประมงจังหวดัปทุมธำนี ซ่ึงผูว้ิจัยได้ใช้วิธีกำรศึกษำกำรวิจัยเชิงปริมำณ 
(Quantitative Research) โดยใชก้ำรแจกแบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บขอ้มูล เพ่ือให้งำนวิจยัเป็นไปตำม
วตัถุประสงคท่ี์ก ำหนดไว ้ผูวิ้จยัไดด้ ำเนินกำรวิจยั ดงัต่อไปน้ี            
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    ประชำกรท่ีจะศึกษำ                                                กลุ่มประชำกรยอ่ย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. ระเบียบวธิีการศึกษา 
     กำรแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริกำรโดยใชปั้จจยัดำ้นควำมพึงพอใจในกำรบริกำรของส ำนกังำนประมงจงัหวดัปทุมธำนี
ประชำกรท่ีใชใ้นกำรวิจยัจำกขอ้มูลรำยช่ือเกษตรกรผูเ้พำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำ และประกอบอำชีพเก่ียวกบัสัตวน์ ้ ำท่ีมีกำร
ข้ึนทะเบียนกบัส ำนกังำนประมงจงัหวดัปทุมธำนี ประจ ำปี 2559 (ส ำนกังำนประมงจงัหวดัปทุมธำนี, 2559) จ ำนวน 
5,984 รำย  โดยก ำหนดกลุ่มตวัอยำ่งท่ีเหมำะสมในกำรเก็บขอ้มูลอำ้งอิงจำกตำรำง (Krejcie and Morgan,  970) กำร
เทียบจ ำนวนประชำกร (N) ต่อจ ำนวนกลุ่มตวัอย่ำง (n) ท่ีเหมำะสม โดยใชร้ะดบัค่ำควำมเช่ือมัน่เท่ำกบั 95% และมี
ค่ำควำมคลำดเคล่ือนเท่ำกบั 0.05 จะไดข้นำดกลุ่มตวัอย่ำงท่ีเหมำะสม เท่ำกบั 31  คน  โดยตวัแปรท่ีใชใ้นงำนวิจยั
คร้ังน้ี คือ ควำมพึงพอใจ ซ่ึงเป็นขอ้มูลตวัแปรในเชิงปริมำณ มำตรวดัแบบ Likert-Scale และเคร่ืองมือท่ีใช้เก็บ
ขอ้มูลงำนวิจยัน้ี คือ แบบสอบถำมท่ีให้กลุ่มตวัอย่ำงกรอกขอ้มูลดว้ยตนเอง (Self- Administered Questionnaire) 
ประเมินคุณภำพกำรให้บริกำร SERVQUAL ประกอบไปด้วย 5 ด้ำน คือ ควำมน่ำเช่ือถือ (Reliability) กำร
ตอบสนอง (Responsiveness) กำรสร้ำงควำมมัน่ใจ (Assurance) กำรดูแลเอำใจใส่ (Empathy) และรูปลกัษณ์ทำง
กำยภำพ (Tangibles)  กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบ Area Cluster Sampling โดยแบ่งเป็นแต่ละส่วนพ้ืนท่ีอ ำเภอ
ทั้งหมดในจงัหวดัปทุมธำนี ไดแ้ก่ อ  ำเภอลำดหลุมแกว้ อ ำเภอเมือง อ ำเภอสำมโคก อ ำเภอธญับุรี อ  ำเภอคลองหลวง 
อ ำเภอหนองเสือ และอ ำเภอล ำลูกกำ (ส ำนกังำนโยธำธิกำรและผงัเมืองจงัหวดัปทุมธำนี, 2559 ) 
     ในส่วนของกำรวิเครำะห์ขอ้มูลงำนวิจยัน้ีใชส้ถิติเชิงพรรณนำ และสถิติเชิงอนุมำนโดยใช ้Cluster Analysis ใน
กำรแบ่งกลุ่มวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงขอ้มูลดำ้นประชำกรศำสตร์และระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำร 
โดยเทคนิค K-Mean Clustering โดยกำรน ำค่ำควำมส ำคญัของผูใ้ชบ้ริกำรแต่ละบุคคลท่ีให้ระดบัควำมพึงพอใจท่ี
คลำ้ยคลึงมำจดักลุ่มกนั เพ่ือทรำบวำ่ผูใ้ชบ้ริกำรแต่ละกลุ่มมีควำมตอ้งกำร มีควำมพึงพอใจในเร่ืองใดจำกกำรบริกำร
ของส ำนักงำนประมงจังหวดัปทุมธำนี โดยใช้กำรวดัคุณภำพกำรให้บริกำร SERVQUAL ทั้งหมด 5 ด้ำน ซ่ึง
สำมำรถแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริกำรในงำนวิจยัคร้ังน้ีออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ี   คือ ผูเ้พำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำ กลุ่มท่ี 2 คือ ผู ้
ประกอบอำชีพเก่ียวกบัสตัวน์ ้ำ/บริษทั หำ้งร้ำน  กลุ่มท่ี 3 คือ ขำ้รำชกำร 

 

ผูใ้ชบ้ริกำรของส ำนกังำน

ประมงจงัหวดัปทุมธำนี 

กลุ่มท่ี   กลุ่มท่ี 2 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี... 

ตัวแปรที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย (เชิงปริมาณ) 
กำรแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริกำรโดยใชปั้จจยัดำ้นควำมพึงพอใจในกำรบริกำร
ของส ำนกังำนประมงจงัหวดัปทุมธำนี โดยเกณฑใ์นกำรวดัควำมพึง
พอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร (SERVQUAL) ทั้งหมด 5 ดำ้นดงัน้ี 
 .ควำมน่ำเช่ือถือ (Reliability) 
2.กำรตอบสนอง (Responsiveness) 
3.กำรสร้ำงควำมมัน่ใจ (Assurance) 
4.กำรดูแลเอำใจใส่ (Empathy) 
5.รูปลกัษณ์ทำงกำยภำพ (Tangibles) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี  5                                                                  1534 
 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

     กำรศึกษำวิจยัเร่ืองกำรแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริกำรโดยใชปั้จจยัดำ้นควำมพึงพอใจในกำรบริกำรของส ำนกังำนประมง
จงัหวดัปทุมธำนี สำมำรถแบ่งกำรวิเครำะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี   กำรวิเครำะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิง
พรรณนำ กำรวิเครำะห์ขอ้มูลดำ้นประชำกรศำสตร์ในส่วนของขอ้มูลบุคคลของผูใ้ชบ้ริกำร ไดแ้ก่ เพศ อำย ุ และ
อำชีพ โดยใชก้ำรวิเครำะห์ดว้ยกำรแจกแจงควำมถ่ี (Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage) พบว่ำกลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่
เป็นเพศชำย จ ำนวน  94 คน คิดเป็นร้อยละ 53.70 ช่วงอำยรุะหวำ่ง 3 -4  ปี จ ำนวน  34 คน คิดเป็นร้อยละ 37. 0 
อำชีพผูเ้พำะเล้ียงสตัวน์ ้ำ จ ำนวน  1  คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 รองลงมำ คือ ผูเ้พำะเล้ียงสตัวน์ ้ำจ ำนวน 128 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.45 จำกจ ำนวนกลุ่มตวัอยำ่งทั้งหมด 31  คน   
      ผลกำรวิเครำะห์ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนและระดบัควำมพึงพอใจในแต่ละดำ้นของขอ้มูลคุณภำพกำร
บริกำร (SERVQUAL) จะพบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงหรือผูใ้ช้บริกำรส่วนใหญ่มีระดบัควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ใน
ระดบั “พอใจ” ในทุกๆดำ้น โดยสำมำรถแจกแจงในแต่ละดำ้นไดด้งัน้ี ดำ้นควำมน่ำเช่ือถือ (Reliability) ค่ำเฉล่ียท่ี
สูงท่ีสุด คือ ควำมน่ำเช่ือถือในกำรใหข้อ้มูลทำงวิชำกำรดำ้นประมงเท่ำกบั 4.20 มีค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 
0.70 ดำ้นกำรตอบ สนอง (Responsiveness) มีค่ำเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดคือ ควำมพร้อมในกำรใหบ้ริกำรของเจำ้หนำ้ท่ีเท่ำกบั 
4.18 มีค่ำส่วนเบ่ียง เบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.77 ดำ้นกำรสร้ำงควำมมัน่ใจ (Assurance) มีค่ำเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดคือ ควำมรู้ 
ควำมเช่ียวชำญในดำ้นวิชำกำรของเจำ้หนำ้ท่ีเท่ำกบั 4.27  มีค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.17  ดำ้นกำรดูแลเอำ
ใจใส่ (Empathy) มีค่ำเฉล่ียสูงสุดคือ มีกำรทกัทำย ยิม้แยม้แจ่มใส เป็นมิตรเท่ำกบั 4.33 มีค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน
เท่ำกบั 0.71  ดำ้นรูปลกัษณ์ทำงกำยภำพ (Tangibles) ) มีค่ำเฉล่ียสูงสุดคือ ควำมสุภำพ เรียบร้อยของเคร่ืองแต่งกำย
เจำ้หนำ้ท่ี เท่ำกบั 4.42 มีค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.64  ขอ้มูลเพ่ิมเติมดงัตำรำงท่ี 1 
        ส่วนท่ี 2 กำรวิเครำะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมำน กำรวิเครำะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมำนเป็นกำรวิเครำะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติขั้นสูงเพ่ือน ำผลวิเครำะห์นั้นไปอำ้งอิงขอ้มูลประชำกรศำสตร์ ผูวิ้จยัเลือกวิธีท่ีเหมำะสมในกำร
วิเครำะห์ขอ้มูลกำรแบ่ง กลุ่ม (Cluster Analysis) กำรแบ่งกลุ่มย่อยดว้ยวิธี K-Means Clustering สำมำรถแบ่งจ ำนวน
กลุ่มย่อยทั้งหมด 3 กลุ่ม โดยปัจจยัท่ีใชใ้นกำรแบ่งกลุ่มไดแ้ก่ คุณภำพกำรบริกำร (SERVQUAL) ทั้ง 5 ดำ้น ผลจำก
กำรวิเครำะห์พบวำ่ ประชำกรส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มท่ี   มีจ ำนวนประชำกรทั้งส้ิน 161 คน กลุ่มท่ี 2 มีจ ำนวนประชำกร
ทั้งส้ิน 128 คน และกลุ่มท่ี 3 มีจ ำนวนประชำกรทั้งส้ิน 72 คน จำกจ ำนวนประชำกรกลุ่มตวัอยำ่งทั้งส้ิน 31  คน กำร
แบ่งกลุ่มดว้ยเทคนิควิธี K-Means จะแสดงค่ำเฉล่ียตวัแปรท่ี Standardize แลว้ ซ่ึงค่ำเฉล่ียเหล่ำน้ี คือ ค่ำกลำงของแต่
ละกลุ่มย่อย พบว่ำ ค่ำเฉล่ียของตวัแปรจะแตกต่ำงกันเม่ืออยู่คนละกลุ่ม เช่น ค่ำเฉล่ียของกำรดูแลเอำใจใส่ จะ
แตกต่ำงกนัเม่ืออยู่ต่ำงกลุ่มกนั และแตกต่ำงกนัเม่ือเทียบกบัตวัแปรอ่ืนๆ โดยค่ำเฉล่ียของกำรดูแลเอำใจใส่ ใน กลุ่ม
ยอ่ยท่ี   กำรดูแลเอำใจใส่ มีค่ำเท่ำกบั 0. 4 ในขณะท่ีกลุ่มท่ี 3 มีค่ำเท่ำกบั -2.03 ในท ำนองเดียวกบัตวัแปรอ่ืนๆก็จะมี
ค่ำเฉล่ียต่ำงกนัเม่ืออยูต่่ำงกลุ่มกนั 
       จำกกำรวิเครำะห์ค่ำเฉล่ียและกำรทดสอบค่ำ F โดย ใชเ้คร่ืองมือ  ANOVA จะพบวำ่ค่ำเฉล่ียของดำ้นกำรสร้ำง
ควำมมัน่ใจ (Assurance) เม่ือต่ำงกลุ่มกนัจะมีค่ำควำมแตกต่ำงกนัมำกท่ีสุด เน่ืองจำกค่ำสถิติ F มีค่ำสูงท่ีสุด คือ 
3 7.35 มีค่ำเฉล่ียอยู่ท่ี   5.08 รองลงมำคือ ดำ้นกำรดูแลเอำใจใส่ (Empathy) มีค่ำสถิติ F เท่ำกบั 291.88 มีค่ำเฉล่ีย
เท่ำกบั   2.29 และดำ้นควำมน่ำเช่ือถือ (Reliability) มีค่ำสถิติ F เท่ำกบั 217.03 มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั  07.71 ตำมล ำดบั 
ค่ำเฉล่ียท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ ดำ้นรูปลกัษณ์ทำงกำยภำพเท่ำกบั 77.94 ค่ำสถิติ F เท่ำกบั  31.70 ดงัตำรำงท่ี 2   
        จำกกำรวิเครำะห์ค่ำควำมส ำคญั (Factor Loading) ของแต่ละกลุ่มจำกกำรแบ่งกลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีควำมชอบ
คลำ้ยคลึงกนัดว้ยวิธี K-Means ซ่ึงพบวำ่สำมำรถแบ่งกลุ่มไดเ้ป็น 3 กลุ่มยอ่ย จำกนั้นผูวิ้จยัจึงน ำขอ้มูลท่ีไดไ้ป



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี  5                                                                  1535 
 

ประยกุตใ์ชก้บักำรวิเครำะห์องคป์ระกอบต่ำงๆร่วมอีกคร้ัง จะเห็นไดว้ำ่ค่ำควำมส ำคญัของคุณลกัษณะคุณภำพกำร
บริกำรในกลุ่มท่ี   ท่ีสูงท่ีสุด คือ ดำ้นกำรดูแลเอำใจใส่ (Empathy) เท่ำกบั 0.7   ในกลุ่มท่ี 2 ค่ำควำมส ำคญัท่ีสูงท่ีสุด
คือ ดำ้นกำรตอบสนอง (Responsiveness) เท่ำกบั 0.55 และรองลงมำคือ ดำ้นควำมน่ำเช่ือถือ มีค่ำเท่ำกบั (Reliability) 
0.54 และในกลุ่มท่ี 3 ค่ำควำมส ำคญัท่ีสูงท่ีสุดคือ ดำ้นรูปลกัษณ์ทำงกำยภำพ (Tangibles) เท่ำกบั 0.79 และรองลงมำ
คือ ดำ้นกำรสร้ำงควำมมัน่ใจ (Assurance) มีค่ำควำมส ำคญัเท่ำกบั 0.1  ตำมล ำดบั ดงัตำรำงท่ี 3 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความพงึพอใจในแต่ละด้าน 
ข้อมูลคุณภาพการบริการ (SERVQUAL)                                                             ค่าเฉลีย่     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ระดบัความพงึพอใจ 

1. ความน่าเช่ือถือ (Reliability)    
1.  ควำมใส่ใจและรับผดิชอบในงำน 4.19 0.70 พอใจ 
1.2 ควำมน่ำเช่ือถือในกำรใหข้อ้มูลทำงวชิำกำรดำ้นประมง 4.20 0.70 พอใจ 
1.3 กำรใหค้  ำแนะน ำท่ีละเอียด ชดัเจน 4.09 0.80 พอใจ 
1.4 ควำมซ่ือสัตย ์สุจริตในกำรปฏิบติังำน 3.98 0.85 พอใจ 
 .5 เจำ้หนำ้ท่ีจดัเก็บเอกสำรหรือขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น มีระเบียบ 4.02 0.81 พอใจ 
2. การตอบสนอง (Responsiveness)    
2.1 ควำมพร้อมในกำรใหบ้ริกำรของเจำ้หนำ้ท่ี 4.18 0.77 พอใจ 
2.2 มีควำมเต็มใจในกำรใหข้อ้มูล 4.14 0.75 พอใจ 
2.3 กำรแกไ้ขปัญหำเฉพำะหนำ้ไดดี้ของเจำ้หนำ้ท่ี 4.09 0.77 พอใจ 
2.4 กำรใหบ้ริกำรท่ีรวดเร็วของเจำ้หนำ้ท่ี 3.74 0.96 พอใจ 
2.5 มีกำรผอ่นปรน ยดืหยุน่ขณะให้บริกำร 3.87 0.86 พอใจ 
3. การสร้างความมั่นใจ (Assurance)    
3.1 ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญในดำ้นวิชำกำร 4.27 0.67 พอใจอยำ่งยิง่ 
3.2 กำรใหบ้ริกำรอยำ่งถูกตอ้ง แม่นย  ำทุกคร้ัง 3.91 0.76 พอใจ 
3.3 กำรใหบ้ริกำรมีมำตรฐำนเดียวกนั 3.85 0.83 พอใจ 
3.4 กำรเก็บเอกสำรขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริกำรอยำ่งเป็นระเบียบของเจำ้หนำ้ท่ี 3.88 0.77 พอใจ 
3.5 กำรใหบ้ริกำรโดยปรำศจำกปัญหำขดัแยง้ อคติ 4.04 0.72 พอใจ 
4. การดูแลเอาใจใส่ (Empathy)    
4.1 ควำมมุ่งมัน่ ตั้งใจเพ่ือใหบ้ริกำรท่ีดีท่ีสุด 4.14 0.79 พอใจ 
4.2 เจำ้หนำ้ท่ีพยำยำมท ำควำมเขำ้ใจถึงควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำร 4.17 0.75 พอใจ 
4.3 ควำมพยำยำมในกำรช่วยแกไ้ขปัญหำของผูใ้ชบ้ริกำรอยำ่งเต็มท่ี 4.12 0.76 พอใจ 
4.4 มีกำรทกัทำย ยิม้แยม้แจ่มใส เป็นมิตร 4.33 0.71 พอใจอยำ่งยิง่ 
4.5 ควำมสำมำรถในกำรจดจ ำผูใ้ชบ้ริกำรไดดี้ 4.11 0.69 พอใจ 
5. รูปลกัษณ์ทางกายภาพ (Tangibles)    
5.1 ควำมสุภำพ เรียบร้อยของเคร่ืองแต่งกำยเจำ้หนำ้ท่ี 4.42 0.64 พอใจอยำ่งยิง่ 
5.2 ควำมสะอำดของพ้ืนท่ีในส ำนกังำน 3.96 0.78 พอใจ 
5.3 ควำมสะดวกในกำรเขำ้ถึงส ำนกังำน (ท ำเลท่ีตั้ง) 3.97 0.82 พอใจ 
5.4 กำรมีอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกท่ีใชใ้นกำรใหบ้ริกำรทนัสมยั 4.00 0.78 พอใจ 
5.5 กำรมีป้ำยบอกต ำแหน่งของส ำนกังำนเด่นชดั สำมำรถสังเกตเห็นอย่ำงชดัเจน   4.00                         0.82                               พอใจ 

  ท่ีมำ: จำกกำรวเิครำะห์   
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ตารางที่ 2 วเิคราะห์ค่าเฉลีย่และการทดสอบค่า F โดย ใช้เคร่ืองมือ  ANOVA  
 Cluster Error  

F 
 

Sig. Mean Square df Mean Square df 
Zscore: ควำมน่ำเช่ือถือ 107.76 2 0.40 358 267.03 0.00 
Zscore: กำรตอบสนอง 102.23 2 0.43 358 235.33 0.00 
Zscore: กำรสร้ำงควำมมัน่ใจ 115.08 2 0.36 358 317.35 0.00 
Zscore: กำรดูแลเอำใจใส่ 112.29 2 0.37 358 296.88 0.00 
Zscore: รูปลกัษณ์ทำงกำยภำพ 77.94 2 0.57 358 136.70 0.00 
   ท่ีมำ: จำกกำรวเิครำะห์  

ตารางที่ 3 ค่าความส าคัญ (Factor Loading) ของแต่ละกลุ่ม 
คุณลกัษณะด้านคุณภาพการบริการ (SERVQUAL) ค่าความส าคัญในแต่ละกลุ่ม 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 
ควำมน่ำเช่ือถือ (Reliability) 0.12 0.54 0.05 
กำรตอบสนอง (Responsiveness) 0.45 0.55 0.02 
กำรสร้ำงควำมมัน่ใจ (Assurance) 0.19 0.30 0.61 
กำรดูแลเอำใจใส่ (Empathy) 0.71 0.08 0.12 
รูปลกัษณ์ทำงกำยภำพ (Tangibles) 0.33 0.07 0.79 

   ท่ีมำ: จำกกำรวเิครำะห์ 

 
5. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
     จำกกำรเกบ็รวบรวมและวิเครำะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัจึงน ำขอ้มูลท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชก้บักำรวิเครำะห์องคป์ระกอบต่ำงๆ
ร่วมอีกคร้ัง สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี กลุ่มผูใ้ชบ้ริกำรกลุ่มท่ี   คือ ผูเ้พำะเล้ียงสตัวน์ ้ำ ส่วนใหญ่มีช่วงอำยุระหวำ่ง 3 -4  
ปี อยูใ่นเขตอ ำเภอล ำลูกกำ และอ ำเภอลำดหลุมแกว้ จำกค่ำน ้ำหนกัควำมส ำคญัพบวำ่กลุ่มท่ี   ใหค้วำมส ำคญัในดำ้น
ของกำรดูแลเอำใจใส่ (Empathy)  ถดัมำ กลุ่มผูใ้ชบ้ริกำรกลุ่มท่ี 2 คือ ผูป้ระกอบอำชีพเก่ียวกบัสัตวน์ ้ ำ/บริษทั หำ้ง
ร้ำน ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย ช่วงอำยุ 42-52 ปี ท ำธุรกิจในเขตอ ำเภอคลองหลวง ล ำลูกกำ และลำดหลุมแกว้ จำกค่ำ
น ้ ำหนักควำมส ำคัญสูงสุดในด้ำนของกำรตอบสนอง (Responsiveness) รองลงมำคือด้ำนควำมน่ำเ ช่ือถือ 
(Reliability)  สุดทำ้ยกลุ่มผูใ้ชบ้ริกำร กลุ่มท่ี 3 คือ ขำ้รำชกำร ส่วนใหญ่มีช่วงอำยุ 31-41 ปี เขตอ ำเภอธญับุรี อ  ำเภอล ำ
ลูกกำและอ ำเภอสำมโคกตำมล ำดบั จำกค่ำน ้ำหนกัควำมส ำคญัสูงสุดในดำ้นของรูปลกัษณ์ทำงกำยภำพ (Tangibles) 
รองลงมำคือ ดำ้นกำรสร้ำงควำมมัน่ใจ (Assurance)   
     จำกผลกำรศึกษำพบวำ่ ระดบัควำมพึงพอใจโดยรวม อยูใ่จระดบั “พอใจ” โดยควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรเป็น
ควำมรู้สึกท่ีดีของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกเม่ือบรรลุตำมวตัถุประสงคใ์นส่ิงท่ีตอ้งกำรหรือคำดหวงั (ศิริวรรณ เสรี
รัตน,์ 254 )  นอกจำกน้ีกำรวดัคุณภำพกำรใหบ้ริกำร อำ้งถึง Parasuraman, Zeithaml, และ Berry (1988) ท่ีไดร้ะบุถึง
กำรวดัคุณภำพกำรใหบ้ริกำรประกอบไปดว้ย 5 ดำ้นนั้น มีควำมสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ ปรียดำ เน่ืองดุลยศกัด์ิ  
(2558)  ฉวีวรรณ ชยัโสตถี (2557)  ณัฐสุดำ บุรำคร (2557)  ปวริศร์  ดำวมณี (2557)  พิสิษฐ์ มำนสั (2557)  ภทัร
วรรณ วระนนัทน ์(2557)  และพรพิมล คงฉิม (2554)  นอกจำกน้ียงัพบควำมแตกต่ำงจำกกำรศึกษำทบทวนงำนวิจยั
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ของ ประเชิญ  เจริญศรี (2557) ซ่ึงวดัคุณภำพกำรบริกำรโดยใชปั้จจยัดำ้นประสมกำรตลำดบริกำร (Marketing Mix 
7Ps) และงำนวิจยัของกำญจนำ  จนัทร์สิงห์ และ รุ่งรุจี  ศรีดำเดช (2553) ไดว้ดัระดบัควำมพึงพอใจในกำรใชบ้ริกำร
จำกปัจจยัดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ ดำ้นขั้นตอนและคุณภำพบริกำรสำรสนเทศ ดำ้นบุคลำกร และดำ้นสถำนท่ี   
     โดยกำรอภิปรำยผลกำรวัดคุณภำพกำรให้บริกำรในแต่ละด้ำนจำกงำนวิจัย พบว่ำ ด้ำนควำมน่ำเช่ือถือ 
(Reliability) นั้นผูใ้ชบ้ริกำรส่วนใหญ่พึงพอใจอยำ่งมำกในกำรใหข้อ้มูลทำงวิชำกำรดำ้นประมง รองลงมำคือ ควำม
ใส่ใจและรับผิดชอบในงำน และกำรให้ค ำแนะน ำท่ีละเอียด ชัดเจนของเจ้ำหน้ำท่ี ซ่ึงมีควำมสอดคล้องกับ
ผลกำรวิจยัของปรียดำ เน่ืองดุลยศกัด์ิ (2558) และมีควำมแตกต่ำงกบังำนวิจยัของภทัรวรณ วระนนัทน์ (2557) ดำ้น
ควำมน่ำเช่ือถือนั้น ผูใ้ชบ้ริกำรมีควำมพึงพอใจในเร่ืองของผูใ้หบ้ริกำรมีควำมซ่ือสตัยสุ์จริตมำกท่ีสุด  ถดัมำดำ้นกำร
ตอบสนอง (Responsiveness) พบวำ่ผูใ้ชบ้ริกำรส่วนใหญ่พึงพอใจอยำ่งมำกในเร่ืองของควำมพร้อมในกำรใหบ้ริกำร
ของเจำ้หนำ้ท่ี  รองลงมำคือ ควำมเต็มใจในกำรใหข้อ้มูล และกำรแกไ้ขปัญหำเฉพำะหนำ้ไดดี้ของเจำ้หนำ้ท่ี ซ่ึงมี
ควำมสอดคลอ้งกบัผลกำรวิจยัของปรียดำ เน่ืองดุลยศกัด์ิ (2558)  และมีควำมแตกต่ำงกบังำนวิจยัของ ณัฐสุดำ บุ
รำคร (2557) ซ่ึงผูใ้ชบ้ริกำรมีควำมพึงพอใจในเร่ืองของกำรให้บริกำรตำมล ำดบัก่อนหลงัมำกท่ีสุด  ในดำ้นถดัมำ 
กำรสร้ำงควำมมัน่ใจ (Assurance) พบวำ่ ผูใ้ชบ้ริกำรส่วนใหญ่พึงพอใจอยำ่งมำกในเร่ืองของควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ
ในดำ้นวิชำกำรของเจำ้หนำ้ท่ี รองลงมำคือ กำรใหบ้ริกำรโดยปรำศจำกปัญหำขดัแยง้ อคติ  และกำรใหบ้ริกำรอย่ำง
ถูกตอ้ง แม่นย  ำทุกคร้ัง ซ่ึงมีควำมสอดคลอ้งกบัผลกำรวิจยัของปรียดำ เน่ืองดุลยศกัด์ิ (2558) และมีควำมแตกต่ำงกบั
งำนวิจยัของณฐัสุดำ บุรำคร (2557)  ซ่ึงผูม้ำใชบ้ริกำรมีควำมมัน่ใจในสถำนท่ีใหบ้ริกำร  ดำ้นถดัมำ คือ ดำ้นกำรดูแล
เอำใจใส่ (Empathy) พบว่ำ ผูใ้ชบ้ริกำรส่วนใหญ่พึงพอใจอยำ่งมำกในเร่ืองของกำรทกัทำย ยิ้มแยม้แจ่มใส เป็นมิตร 
รองลงมำคือ เจำ้หนำ้ท่ีพยำยำมท ำควำมเขำ้ใจถึงควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำร และควำมมุ่งมัน่ ตั้งใจเพ่ือใหบ้ริกำรท่ี
ดีท่ีสุด ซ่ึงมีควำมสอดคลอ้งกบัผลกำรวิจยัของณัฐสุดำ บุรำคร (2557) และมีควำมแตกต่ำงกบังำนวิจยัของปรียดำ 
เน่ืองดุลยศกัด์ิ (2558) ซ่ึงผูใ้ช้บริกำรส่วนใหญ่พอใจในเร่ืองของบรรยำกำศภำยใน ควำมรู้สึกเป็นส่วนตวัอย่ำง
แทจ้ริง และสุดทำ้ยดำ้นรูปลกัษณ์ทำงกำยภำพ (Tangibles) พบว่ำ ผูใ้ชบ้ริกำรส่วนใหญ่พึงพอใจอย่ำงมำกในเร่ือง
ของควำมสุภำพเรียบร้อยของเคร่ืองแต่งกำยเจำ้หนำ้ท่ี รองลงมำคือ กำรมีอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกท่ีใชใ้นกำร
ใหบ้ริกำรทนัสมยั และกำรมีป้ำยบอกต ำแหน่งของส ำนกังำนเด่นชดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลกำรวิจยัของ พิสิษฐ์ มำนสั 
(2557) และมีควำมแตกต่ำงกบังำนวิจยัของ ปวริศร์ ดำวมณี (2557) คือ ผูใ้ชบ้ริกำรส่วนใหญ่จำกผลกำรวิจยัมีควำม
พึงพอใจในเร่ืองของสถำนท่ีสะอำดเรียบร้อยมำกท่ีสุด 
        จำกผลกำรวิจยัดำ้นกำรแบ่งกลุ่ม พบว่ำเทคนิควิธี Cluster Analysis เป็นวิธีกำรแบ่งกลุ่มตวัอย่ำงออกเป็นกลุ่ม
ย่อยๆ โดยแบ่งจำกส่ิงท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั หรือคลำ้ยกนัจะถูกแบ่งอยู่กลุ่มเดียวกนั (สมโภชน์ ศรีสมุทร, 2553)  
ซ่ึงในกำรศึกษำคน้ควำ้อิสระคร้ังน้ี ผูวิ้จยัสำมำรถแบ่งกลุ่มตวัอย่ำงออกเป็น 3 กลุ่ม โดยแจกแจกคุณลกัษณะของ
คุณภำพกำรใหบ้ริกำรในแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ี   กลุ่มผูเ้พำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำ  ใหค้วำมส ำคญัเหมือนกนัคือเร่ืองของ
กำรดูแลเอำใจใส่ (Empathy)  ถัดมำ คือ กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผูป้ระกอบอำชีพเก่ียวกับสัตว์น ้ ำ/บริษัท ห้ำงร้ำนให้
ควำมส ำคญัเหมือนกนัคือเร่ืองของกำรตอบสนอง (Responsiveness)  และกลุ่มท่ี 3 กลุ่มขำ้รำชกำร ใหค้วำมส ำคญั
เหมือนกนัคือเร่ืองของรูปลกัษณ์ทำงกำยภำพ (Tangibles) และกำรสร้ำงควำมมัน่ใจ (Assurance)  
     ขอ้เสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำในคร้ังน้ีจำกผลกำรศึกษำระดบัควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของ
ส ำนกังำนประมงจงัหวดัปทุมธำนี สำมำรถแบ่งกลุ่มผูข้อใชบ้ริกำรไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี  กลุ่มผูเ้พำะเล้ียงสตัวน์ ้ำ เป็น
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กลุ่มท่ีใหค้วำมส ำคญัต่อคุณภำพกำรใหบ้ริกำรของส ำนกังำนในดำ้นของกำรดูแลเอำใจใส่ (Empathy) ดงันั้นในกำร
ให้บริกำร และกำรดูแลผูใ้ชบ้ริกำรกลุ่มน้ี ส ำนกังำนควรมีกำรฝึกอบรมเจำ้หนำ้ท่ีให้ใส่ใจในกำรบริกำร (Service 
Mind) โดยสำมำรถจดัอบรมหรือจดักิจกรรมเพ่ือเสริมควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในกำรใส่ใจเพ่ือกำรบริกำรท่ีดี เนน้กำร
ดูแลเอำใจใส่ต่อควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำรขณะให้บริกำร ไม่ท ำให้ผูใ้ชบ้ริกำรรู้สึกว่ำถูกละเลย เพิกเฉย ควร
พยำยำมท ำควำมเขำ้ใจถึงควำมตอ้งกำร เพ่ือช่วยแกไ้ขปัญหำอยำ่งเต็มท่ี ตอบสนองไดต้รงต่อควำมตอ้งกำรท่ีแทจ้ริง
ของกลุ่มผูเ้พำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำ นอกจำกน้ีกำรยึดมัน่และปฏิบติัตำมค่ำนิยมร่วมขององค์กร “We are FISHERIES” 
(ส ำนกังำนประมงจงัหวดัปทุมธำนี, 2510) ทกัทำยผูม้ำใชบ้ริกำรอย่ำงมีควำมเป็นมิตร ยิ้มแยม้แจ่มใส และสำมำรถ
จดจ ำผูม้ำติดต่อขอใชใ้นดำ้นของ  F (Friendly) กำรมีควำมเป็นมิตรต่อผูท่ี้มำติดต่อขอรับบริกำรและ E (Enthusiasm) 
มีควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบติังำนจะช่วยสร้ำงควำมประทบัใจ และควำมพึงพอใจท่ีดียิ่งข้ึน   
     กลุ่มถดัมำ คือ กลุ่มผูป้ระกอบอำชีพเก่ียวกบัสตัวน์ ้ ำบริษทัหำ้งร้ำน ผูใ้ชบ้ริกำรกลุ่มน้ีใหค้วำม ส ำคญัต่อคุณภำพ
กำรให้บริกำรส ำนักงำนในด้ำนของกำรตอบสนอง (Responsiveness) ดังนั้นกำรประสำนงำนเจรจำธุรกิจของ
ส ำนกังำนกบักลุ่มผูป้ระกอบอำชีพเก่ียวกบัสัตวน์ ้ ำ/บริษทัหำ้งร้ำน ควรค ำนึงถึงเร่ืองของควำมพร้อมของเจำ้หนำ้ท่ี
ในกำรให้บริกำร เจำ้หนำ้ท่ีควรท่ีจะเต็มใจในกำรให้ขอ้มูลท่ีผูใ้ชบ้ริกำรตอ้งกำร และเป็นประโยชน์สำมำรถช่วย
แก้ปัญหำ หรือท ำให้ควำมต้องกำรของกลุ่มผูใ้ช้บริกำรนั้นบรรลุเป็นไปตำมจุดประสงค์ให้ได้มำกท่ีสุด โดย
เจำ้หนำ้ท่ีสำมำรถแกไ้ขปัญหำต่ำงๆไดดี้ และบริกำรดว้ยควำมรวดเร็ว ทนัที ทนัใจ เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรได้
อย่ำงรวดเร็วทนัใจท ำใหผู้ใ้ชบ้ริกำรรู้สึกประทบัใจ และพึงพอใจในกำรตอบสนองท่ีดีของเจำ้หนำ้ท่ี ณ ส ำนกังำน
ประมงจงัหวดัปทุมธำนี รองลงมำคือดำ้นควำมน่ำเช่ือถือ (Reliability) โดยเจำ้หน้ำท่ีในส ำนักงำน ควรมีควำม
ชดัเจนและรวดเร็วในกำรใหข้อ้มูลทำงวิชำกำร สำมำรถให้ขอ้มูลในดำ้นวิชำกำรประมงกบักลุ่มผูป้ระกอบอำชีพ
เก่ียวกบัสัตวน์ ้ ำ/บริษทัห้ำงร้ำนไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ เกิดประโยชน์ท่ีแทจ้ริง สำมำรถช่วยสนับสนุน ส่งเสริมกำร
ประกอบอำชีพเก่ียวกบัสัตวน์ ้ ำไดเ้ป็นอย่ำงดี ซ่ึงควำมน่ำเช่ือถือ กำรใหค้ ำแนะน ำท่ีถูกตอ้ง เขำ้ใจไดง่้ำย และควำม
ซ่ือสัตยสุ์จริตในกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ีนั้นจะสำมำรถเพ่ิมควำมพึงพอใจให้กบักลุ่มผูใ้ชบ้ริกำรกลุ่มน้ีไดดี้
ยิ่งข้ึน นอกจำกน้ีส ำนกังำนประมงจงัหวดัปทุมธำนีควรมีกำรจดัอบรบดำ้นวิชำกำรประมงส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีหรือ
นกัวิชำกำรเพ่ือใหมี้ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในดำ้นกำรประมงและเพ่ือพฒันำทกัษะควำมสำมำรถใหมี้อยำ่งต่อเน่ือง  
      กลุ่มสุดทำ้ย คือ กลุ่มขำ้รำชกำร ซ่ึงผูใ้ชบ้ริกำรกลุ่มน้ีใหค้วำมส ำคญัต่อคุณภำพกำรใหบ้ริกำรส ำนกังำนในดำ้น
ของรูปลกัษณ์ทำงกำยภำพ (Tangibles) กำรติดต่อประสำนงำน กำรเจรจำงำนธุรกิจเจำ้หนำ้ท่ี หรือ ผูใ้ห้บริกำร ณ 
ส ำนักงำนประมงจังหวดัปทุมธำนี สำมำรถน ำผลกำรวิจัยท่ีได้ไปก ำหนดเป็นค่ำนิยมองค์กรเร่ืองกำรสร้ำง
ภำพลกัษณ์องคก์ร และกำรแต่งกำยของเจำ้หนำ้ท่ี ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกตอ้งตำมหลกัเคร่ืองแบบกำรแต่ง
กำยของขำ้รำชกำร นกัวิชำกำรกรมประมง นอกจำกน้ีกำรดูแล จดัระเบียบภำยในหรือโดยรอบส ำนกังำนใหมี้ควำม
สะอำด เป็นระเบียบ และสำมำรถเดินทำงเขำ้มำติดต่อขอรับกำรบริกำรไดอ้ย่ำงสะดวก ควบคู่ไปกบักำรมีอุปกรณ์
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรบริกำรท่ีทันสมยั เช่น เคร่ืองมือส่ือสำร เคร่ืองมือในกำรเก็บขอ้มูล หรือคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ ำนกังำนท่ีสำมำรถตอบสนองกำรใชง้ำนไดดี้ พร้อมใชง้ำนได ้รองลงมำคือ ดำ้นกำรสร้ำงควำม
มัน่ใจ (Assurance) เจำ้หนำ้ท่ีผูใ้ห้บริกำรควรมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญในดำ้นวิชำกำรประมง จดัอบรมเพ่ือพฒันำ
ทกัษะและควำมรู้ในดำ้นวิชำกำรประมงอย่ำงต่อเน่ือง ควบคู่กบักำรสอบทดสอบประเมินศกัยภำพทั้งดำ้นควำมรู้
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ดำ้นวิชำกำรประมงเพ่ือเพ่ิมควำมมัน่ใจและควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกตอ้ง แม่นย  ำโดย
ปรำศจำกปัญหำขดัแยง้ อคติ ต่อผูใ้ชบ้ริกำรกลุ่มขำ้รำชกำร 
     ขอ้เสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำในคร้ังต่อไป คือ ควรมีกำรศึกษำ ท่ีใชก้ำรสมัภำษณ์ (Interview) สอบถำมเพ่ิมเติม
เชิงลึกในแต่ละดำ้นของคุณภำพกำรใหบ้ริกำร และควรศึกษำควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรส ำนกังำนประมงจงัหวดั
ในจังหวดัอ่ืนๆเพ่ิมเติมเพ่ือให้ไดข้้อมูลมำใช้ในกำรวิเครำะห์ภำพรวมควำมพึงพอใจของผูใ้ช้บริกำรและกำร
เปรียบเทียบค่ำเฉล่ียของคุณภำพกำรให้บริกำรของส ำนกังำนประมงจงัหวดัอ่ืนๆ ในประเทศไทย เพ่ือสำมำรถน ำ
ขอ้มูลมำใชส้นบัสนุนเพ่ิมเติมในกำรวำงแผนนโยบำย วิเครำะห์เชิงกลยุทธ์ในกำรปรับปรุง พฒันำกำรบริกำรของ
ส ำนกังำนประมงจงัหวดัปทุมธำนีใหดี้ยิ่งข้ึน 
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การศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมน า้มัน 
เทียบกบัราคาน า้มันในตลาดโลก (WTI) 

A STUDY OF MATUAL OIL FUNDS' RATE OF RETURN AND RISK 
COMPARATIVE WITH OIL PRICE IN WTI 

ศตพร  เช้ือภักดี 1 และ บุญเลิศ จิตรมณโีรจน์2 

Sataporn  Chuaphakdee and Boonlert Jitmaneeroj 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมน ้ ามนัเทียบกบัราคาน ้ ามนัในตลาดโลก(WTI) โดย
ท าการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิของอตัราผลตอบแทนส่วนเกินรายวนัของ กองทุนรวมน ้ามนัทั้งส้ิน จ านวน 9 กองทุน 
ตั้งแต่วนัท่ี 01/11/2011 ถึง 31/10/2016 โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน
และความเส่ียงของกองทุนรวมน ้ามนัของแต่ละกองทุน โดยใชท้ฤษฎี CAPM น ามาเปรียบเทียบกบัราคาน ้ามนัใน
ตลาด WTI  และท าการจ าแนกว่ากองทุนใดมีค่าเบตา้(β) มากกว่า 1 หรือ น้อยกว่า 1 และจ าแนก ค่าอลัฟ่า(α) 
มากกว่า 0 หรือ นอ้ยกว่า 0  เพ่ือท าการแบ่งกลุ่มกองทุนรวมน ้ามนัว่ากองทุนใดเป็นกองทุน Outperform / Neutral / 
Underperfrom จากการศึกษาพบวา่ การลงทุนในกองทุนรวมน ้ามนัมีความเส่ียงนอ้ยกว่าการลงทุนโดยตรงในตลาด
น ้ามนั WTI และร้อยละ 45 จากทั้งหมด 9 กองทุน มีอตัราผลตอบแทนเทียบเท่ากบัอตัราผลตอบแทนท่ีไดจ้ากตลาด 
สรุปไดว้า่ กองทุนรวมน ้ามนัส่วนใหญ่เป็นกองทุนเชิงรับท่ีเหมาะสมกบัการลงทุนในสภาวะท่ีตลาดอยูใ่นช่วงขาลง 
 

Abstract 
 

Study of Rate of Return and Risk of Oil Funds vs. WTI Oil Prices .By studying the secondary data of daily excess 
yield of total 9 Oil Funds from 01/11/2011 to 31/10/2559  , with purpose to study, analyze and compare the return 
and risk of each fund's oil fund  and that the Fund has classified the Beta (β)  more than one or less than one 
classification, and the alpha (α)  greater than 0 or less than 0 , To break the oil fund, that the fund has a fund 
Outperform / Neutral / Underperfrom . According to studies, it has been found that Investment in oil funds is less 
risky than direct investment in the WTI market, and 45% of the 9 funds have the same rate of return as the market 

yield. Get the right investment with market conditions in the downturn. 
 
 
 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email : jidapa1532063012@gmail.com 
1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอกรคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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บทน า 
น ้ ามนัดิบถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไดจ้ากการส ารวจและผลิตทั้งจากแหล่งบนบกและในทะเล ขณะท่ีน ้ ามนั
ส าเร็จรูปชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ น ้ามนัเบนซิน น ้ามนัดีเซล น ้ามนัอากาศยาน น ้ามนัก๊าด และน ้ามนัเตา ไดม้ากจากการน า
น ้ ามนัดิบเขา้กระบวนการกลัน่ น ้ ามนัมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคม เพราะมนุษยใ์ช้
น ้ ามนัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลาย เช่น การเดินทาง การขนส่งสินคา้ การผลิตภาคอุตสาหกรรม การ
ผลิตไฟฟ้า และการท าความร้อน เป็นตน้ ดว้ยความส าคญัขา้งตน้ในบางโอกาสน ้ ามนัจึงใช้ในการต่อรองทาง
เศรษฐกิจและการเมือง ราคาน ้ ามนัไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัหลายประการท่ีลว้นปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนรอบโลก ดงันั้น การพิจารณาปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้สามารถช่วยในการคาดการณ์ทิศทางและแนวโนม้ของ
ราคา และหากมีขอ้มูลข่าวสารถูกตอ้งครบถว้น จะช่วยเพ่ิมความแม่นย  าในการประเมินราคาน ้ามนัและช่วยให้วาง
แผนการใชพ้ลงังานไดเ้หมาะสมกบัธุรกิจมากข้ึน ปัจจุบนัตลาดอนุพนัธ์แห่งประเทศไทยไดมี้การเพ่ิมสินคา้ Oil 
Future เขา้มาท าการซ้ือขายในตลาด เพ่ือเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กบันกัลงทุน ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีมีการซ้ือขาย
สัญญาราคาน ้ามนัในต่างประเทศ โดยจะผนัแปรไปตามราคาน ้ามนัโลก โดยนกัลงทุนไทยตอ้งลงทุนผ่านกองทุน
รวมซ่ึงจะเป็น Foreing Investment Funds หรือ FIF คือมีการจดัตั้งกองทุนเพ่ือซ้ือกองทุนท่ีลงทุนในกองทุนหรือ
หน่วยลงทุนในน ้ ามนัอีกที หรือท่ีเรียกว่าการลงทุนในกองทุนรวมน ้ ามนั ซ่ึงมีผ่านมามีหลาย บลจ.ท่ีออกตราสาร
เหล่าน้ี โดยจะอา้งอิงราคาน ้ ามนัจาก West Texas(WTI) แต่ภาพโดยรวมผลตอบแทนท่ีผ่านมาจะน้อยกว่าราคา
น ้ามนัจริงท่ีเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากค่าธรรมเนียมในการซ้ือขายกองทุนค่อนขา้งสูงจึงท าใหผู้ล้งทุนเสียเปรียบใน
เชิงค่าธรรมเนียม นอกจากน้ีผูล้งทุนจะมีความเส่ียงดา้นราคาและเสียเปรียบในเร่ืองจงัหวะการลงทุน และยงัมีเร่ือง
ค่าธรรมเนียมและวิธีการป้องกนัความเส่ียงดา้นค่าเงิน จึงท าใหผ้ลตอบแทนรวมของแต่ละกองทุนเปล่ียนแปลงไป
ไม่เท่ากนั ดงันั้นนักลงทุนจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาถึงรายละเอียด นโยบายการลงทุน ความเส่ียงของการลงทุน 
ตลอดจนศึกษาถึงอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมน ้ ามนั และน ามาเปรียบเทียบกบัราคาน ้ ามนัใน
ตลาดโลก วา่มีกองทุนใดบางน่าลงทุน เพ่ือเป็นความรู้เพ่ิมเติมท่ีช่วยในการตดัสินใจของนกัลงทุน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
การลงทุน(Investment) หมายถึงการซ้ืออสังหาริมทรัพยห์รือหลกัทรัพยข์องบุคคลหรือสถาบนั ซ่ึงใหผ้ลตอบแทน
เป็นสัดส่วนกับความเส่ียงตลอดระยะเวลาของการลงทุน โดยสามารถแบ่งได้เป็น การลงทุนเพ่ือการบริโภค
(Consumer Investment) การลงทุนในธุรกิจ(Business or Economic Investment) และการลงทุนในหลักทรัพย์
(Financial or Securities Investment) ผูล้งทุนแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายในหารลงทุนแตกต่างกนัไป เช่น เพ่ือเสถียรภาพ
ของรายได้(Stability of Income) เพ่ือความงอกเงยของเงินลงทุน(Capital Growth) เพ่ือการกระจายความเส่ียง
(Diversifications) เพ่ือความพอใจในดา้นภาษี(Favorable Tax Status)  ซ่ึงผูล้งทุนแต่ละคนจะมีวตัถุประสงคใ์นการ
ลงทุนตามความตอ้งการและภาวะแวดลอ้มของผูล้งทุน  การลงทุนทางเลือก อยา่งการลงทุนในต่างประเทศ(Foreign 
Investments) การลงทุนในอสังหาริมทรัพย(์Real Estate) การลงทุนในสินคา้โภคภณัฑ(์Commodities)  ของสะสม 
(Collectibles) จึงถือเป็นการลงทุนในสินทรัพยป์ระเภทอ่ืน ท่ีนอกเหนือไปจากสินทรัพยพ้ื์นฐานหรือท่ีเป็นประเพณี
นิยมของการลงทุน(Traditional Assets) ซ่ึงสินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ น้ีเรียกวา่ สินทรัพยท์างเลือก (Alternative Assets) 
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ซ่ึงประโยชนท่ี์นกัลงทุนจะไดรั้บคือ ลดความเส่ียงของพอร์ต เพ่ิมอตัราผลตอบแทน และเป็นป้องกนัความเส่ียงจาก
ภาวะเงินเฟ้อ กองทุนรวม คือ เคร่ืองมือในการลงทุน (Investment Vehicle) ส าหรับผูล้งทุนรายยอ่ย ท่ีประสงคจ์ะน า
เงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ติดขดัดว้ยอุปสรรคหลายประการ ท่ีท าใหก้ารลงทุนดว้ยตนเองไม่สามารถได้
ผลลพัธ์ตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

การลงทุนในกองทุนรวมน ้ ามนัเป็นทางเลือกท่ีดีทางหน่ึงส าหรับนักลงทุนท่ีสนใจจะลงทุนในน ้ ามนั 
เน่ืองจากกองทุนจะน าเงินจากนกัลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Power Shares DB Oil Fund (กองทุน
รวมหลกั) เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยส์หรัฐอเมริกา 
(New York Stock Exchange : NYSE Arca) มีนโยบายลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าน ้ ามันดิบ West Texas 
Intermediate (WTI) เพ่ือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนใกลเ้คียงกบัผลตอบแทนของดชันี Deutsche Bank Liquid Commodity 
Index – Optimum Yield Crude Oil Excess Return ซ่ึงเป็นดชันีท่ีมุ่งสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของมูลค่าน ้ ามันดิบ 
West Texas Intermediate (WTI) โดยท่ีนักลงทุนจะได้ก าไรจากส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน(Capital Gain) เม่ือผู ้
ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ตลาดน ้ ามนัดิบจะมีช่ือเรียกตามแหล่งผลิต ซ่ึงจะช่วยให้ทราบถึงท่ีมาและคุณภาพ 
โดยแหล่งน ้ามนัดิบท่ีส าคญัในโลกมีอยู ่3 แห่ง ไดแ้ก่ น ้ามนัดิบดูไบ (Dubai) น ้ามนัดิบเบรนท ์(Brent) และน ้ามนัดิบ
ดบับลิวทีไอ (WTI) โดยน ้ ามนัดิบเหล่าน้ีมีแหล่งผลิตและคุณภาพท่ีแตกต่างกันไป อตัราผลตอบแทน(Rate of 
Return) คือผลประโยชนท่ี์ผูล้งทุนไดรั้บจากการลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นๆ แตกต่างกนัไป เช่น เงินปันผล(Dividend) 
ก าไรส่วนเกินทุน(Capital Gain) ซ่ึงจะไดรั้บมาจากการขายหลกัทรัพยใ์นราคาท่ีสูงกว่าตน้ทุนท่ีไดซ้ื้อมา ดอกเบ้ีย 
(Interest) คือผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนในเงินฝากประเภทต่างๆ และสิทธิซ้ือหุน้เพ่ิมหุน้ (Stock Rights) อตัรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวม สามารถค านวณไดจ้ากอตัราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (Net Asset 
Value) ของหน่วยลงทุนต่อหน่ึงช่วงเวลาและปรับดว้ยเงินปันผลโดยมีสูตรในการค านวณ ดงัน้ี 

 

𝑅𝑖𝑡 =
(𝑁𝐴𝑉𝑖𝑡 −  𝑁𝐴𝑉𝑖,𝑡−1) + 𝐷𝑖𝑡 × 100

𝑁𝐴𝑉𝑖,𝑡−1

 

  
โดยท่ี Rit = อตัราผลตอบแทนของหน่วยลงทุน i ในเดือนท่ี t 

NAVit = มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของหน่วยลงทุน i ในเดือนท่ี t 
NAVi,t-1 = มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของหน่วยลงทุน i ในเดือนท่ี t-1 
Dit = เงินปันผลของหน่วยลงทุน i จ่ายในเดือน t 

แต่ส่ิงท่ีนกัลงทุนทุกคนควรรู้คือ การลงทุนย่อมมีความเส่ียงหรือความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการลงทุน ท า
ให้อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัคลาดเคล่ือนไปจากอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ซ่ึงมีทั้งความเส่ียงท่ีเป็นระบบ
(Systematic risk) และความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ(Unsystematic risk) โดยเราจะสามารถลดความเส่ียงประเภทน้ีให้
นอ้ยลงไดด้ว้ยการกระจายการลงทุนไปในหลายๆ ธุรกิจหรือหลายๆ อุตสาหกรรมโดยในการท่ีเราจะสามารถรู้ถึง
อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนไดน้ั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้คร่ืองมืออย่างทฤษฎีแบบจ าลองการตั้ง
ราคาหลกัทรัพย(์CAPM หรือ Capital Asset Pricing Model) มาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลและช่วยในการตดัสินของ
นกัลงทุน 
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 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (กฤษณุ  ลือก าลงั,2556) ศึกษาถึงความเส่ียง และผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหลกัทรัพย ์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเปรียบเทียบแบบจ าลอง CAPM และ 
APT พบว่า แบบจ าลอง CAPM อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยใ์นทุกหมวดอุตสาหกรรม และแบบจ าลอง APTสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงอตัราผลตอบแทน
หลกัทรัพยไ์ดจ้ านวน 7 หมวดอุตสาหกรรม จากทั้งหมด 8 หมวดอุตสาหกรรม (ธญัลกัษณ์  วิริยศิริ,2557) การศึกษา
อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ ท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน จด
ทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จ านวน 18 กองทุน พบว่ากองทุนรวมท่ี
มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียสูงกว่าตลาดมี 8 กองทุน และกองทุนท่ีมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ต ่ากว่าตลาดมี 17 กองทุน 
(พลงัเทพ ประพรรดิจกักิจ,2555) ศึกษาการลงทุนในสญัญาซ้ือขายน ้ามนัล่วงหนา้ในบริษทั ตลาดอนุพนัธ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั(มหาชน) พบวา่การลงทุนในสญัญาซ้ือขายน ้ามนัล่วงหนา้ในตลาดอนุพนัธ์ ในประเทศไทยตอ้งศึกษาถึง
องคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน และตอ้งปฏิบติัตามระเบียบกฎเกณฑข์องการลงทุน จะท าใหก้ารลงทุน
เป็นการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (พรพิมล  ข าเพชร,2555) ศึกษาผลกระทบราคาน ้ามนัและนโยบาย
พลงังานต่อภาวะเงินเฟ้อของประเทศไทย โดยอาศยัขอ้มูลผสมช่วงปี 2547 – 2553 พบว่า ตวัแปรราคาน ้ามนัดูไบ 
ราคาน ้ ามนัเบนซิน ราคาน ้ ามนัดีเซล ค่าจา้งแรงงานขั้นต ่าในแต่ละจงัหวดั ส่งผลกระทบต่ออตัราเงินเฟ้ออย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ และมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ส่วนอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  และผลผลิตมวล
รวมในจงัหวดั ส่งผลกระทบต่ออตัราเงินเฟ้ออย่างมีนยัส าคญัทางสถิติและมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันขา้ม 
(ภมร  ดวงศศิธร,2555) ศึกษาวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว อตัรา
ผลตอบแทนและกองทุนรวมหุน้ระยะยาวทั้ง 35 กองทุน กบัอตัราผลตอบแทนดอกเบ้ียตัว๋เงินคลงัอาย ุ1 ปี และอตัรา
ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มีความสมัพนัธ์ในระยะยาว และเม่ือพิจารณาค่าความเส่ียงจากปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัรา
ผลตอบแทนของทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่า อตัราผลตอบแทนของกองทุนและอตัราผลตอบแทนของตลาดมีความ
เคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกนั (Jitmaneeroj and Buck,2014) ศึกษาเร่ือง The segmentation of mutual funds : A 
new approach โดยน าแบบจ าลอง Capital Asset Pricing Model และแบบจ าลอง Treynor-Mazuy Model มาใชใ้นการ
แบ่งกลุ่ม (Segmentation) ทั้งหมด 27 กลุ่ม จากกองทุนรวมตราสารทุนในกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ (Developed 
markets) และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets) พบว่า ในกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ จ านวนร้อยละ 14 
ของกองทุนรวมท่ีใชก้ารบริหารเชิงรุก มีอตัราผลตอบแทนส่วนเกิน ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ และความสามารถในการ
จบัจงัหวะการลงทุน แย่กว่าตลาดหลกัทรัพย ์ในขณะท่ีอีกร้อยละ 76 ในประเทศตลาดเกิดใหม่ มีอตัราผลตอบแทน
ส่วนเกิน ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ และความสามารถในการจบัจงัหวะการลงทุนดีกวา่ ตลาดหลกัทรัพย ์ 
 

วธิีการศึกษา 
 
ใชส้ถิติเชิงพรรณนาอธิบายถึงอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในกองทุนรวมน ้ ามนั ซ่ึงใชข้อ้มูล
ทุติยภูมิเป็นรายวนัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 – 31 ตุลาคม 2559  โดยมีการก าหนดตวัแปรตามหลกัทฤษฎี 
CAPM และหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรดว้ยสมการถดถอยอย่างง่าย(simple regression analysis) โดยวิธีก าลงัสอง
นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS) ท าการทดสอบสมมติฐานเทียบกนักบักรณีท่ีค่าสัมประสิทธ์ิท่ีค านวณได ้
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มีค่าไม่แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติแบบ Two-sided Test และใชแ้บบจ าลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์
(Capital Asset Pricing Model--CAPM) เป็นเคร่ืองมือ) เพ่ือท าการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญั 5% โดยท่ีจะ
ท าการศึกษาขอ้มูลจากปัจจุบนัยอ้นหลงัไปเป็น 3 ช่วงระยะเวลา ดงัน้ี   
 ระยะเวลา  1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2015 – 31 ตุลาคม 2016 
 ระยะเวลา  3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2013 – 31 ตุลาคม 2016 
 ระยะเวลา  5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2011 – 31 ตุลาคม 2016 
ดว้ยสมการ 

         (Ri  - Rf ) =  αi + βi (RMoil – Rf ) + µt    

โดยท่ี  Ri  คือ อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมน ้ ามนั ระยะเวลา 1 วนั 

RMoil  คือ อตัราผลตอบแทนของราคาน ้ ามนัในตลาดในระยะเวลา 1 วนั 

Rf คือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง 
*ในการศึกษาคร้ังน้ีใชอ้ตัราดอกเบ้ียตัว๋เงินคลงั 3 เดือนแทนอตัาผลตอบแทนท่ีปราศจากควาเมส่ียง 

αi คือ อตัราผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมน ้ ามนั 
 βi คือ ค่าสมัประสิทธ์ิของความเส่ียงท่ีมีระบบของกองทุนรวมน ้ ามนั  

 𝝁
𝒕
 คือ ค่าความคลาดเคล่ือน 

และใช้อัตราผตอบแทนท่ีปรับด้วยความเส่ียง ( risk adjusted return) เพ่ือท าการทดสอบสมมติฐานด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป EViews โดยมีการใช้ Newey – west correction เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่ืองความคลาดเคล่ือนมี
ความสมัพนัธ์กนัเอง (Auto correlation) และ ความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนไม่คงท่ี(Heteroskedasticity) โดยมี
สมมติฐานดงัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1  
สมมติฐานหลกั H0 : αi = 0  
สมมติฐานรอง  H1 : αi ≠ 0  

ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิ α คือ ค่าแสดงถึงอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมน ้ ามนัเปรียบเทียบกับอตัรา
ผลตอบแทนส่วนเกินของตลาด โดยท่ี 

 ถา้ αi > 0 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 5%  แสดงวา่อตัราผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวม 
 น ้ามนั มีค่ามากกวา่ราคาน ้ามนัในตลาด  
 ถา้ α i =  0 อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 5%  แสดงว่าอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวม

น ้ามนั มีค่าเท่ากบัราคาน ้ามนัในตลาด  
 สมมติฐานท่ี 2  

สมมติฐานหลกั H0 : βi =1  
สมมติฐานรอง  H1 : βi ≠ 1 
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        ค่าสัมประสิทธ์ิ β แสดงถึงการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมน ้ามนั เม่ือราคาน ้ามนั
ในตลาดเปล่ียนไป 1 หน่วย หรือค่า β บ่งบอกถึงความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมน ้ามนั ท่ีเป็น
ระบบเทียบกบัความเส่ียงของตลาด โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 

 ถา้ β i > 1 อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 5%  แสดงว่าการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมน ้ามนั จะเปล่ียนแปลงไปมากกวา่การเปล่ียนแปลงของราคาน ้ามนัในตลาด  

 ถา้ β i = 1 อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 5%  แสดงว่าการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมน ้ ามนั จะเปล่ียนแปลงไปเท่ากับการเปล่ียนแปลงของราคาน ้ ามนัในตลาด หรือ
กองทุนรวมน ้ามนั มีความเส่ียงเท่ากบัราคาน ้ามนัในตลาด  

 ถา้ β i < 1 อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 5%  แสดงว่าการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมน ้ามนั จะเปล่ียนแปลงนอ้ยกวา่การเปล่ียนแปลงของราคาน ้ามนัในตลาด  

หลงัจากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม เพ่ือจ าแนกว่ากองทุนใดเป็นกองทุน Outperform / Neutral / 
Underperfrom  ดงัน้ี 
 

 
 β < 1 β = 1 β > 1 

α < 0 
(Underperfrom) 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 

α = 0 
(Neutral) 

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มท่ี 6 

α > 0 
(Outperfrom) 

กลุ่มท่ี 7 กลุ่มท่ี 8 กลุ่มท่ี 9 

อา้งอิงจาก : Jitmaneeroj,B. And Buck,R.(2014) “The segmentation of mutual funds : A new approach”,EBS Working paper. 

 
กรอบแนวคิด 
 
       ตวัแปรต้น     ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราผลตอบแทน
ส่วนเกนิของกองทุน

รวมน า้มัน 
จ านวน  9 กองทุน 

อตัราผลตอบแทน

ส่วนเกนิของราคา

น า้มันใน WTI 
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ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมน ้ามนัเปรียบเทียบกบั
ราคาน ้ามนัใน WTI และใชท้ฤษฎี CAPM ในการวิเคราะห์หาค่า อลัฟ่า(α) และค่าเบตา้(β) เพ่ือจ าแนกวา่กองทุนใด
เป็นกองทุน Outperform / Neutral / Underperfrom ณ ระดบันัยส าคญัท่ี 5% ดว้ยขอ้มูลทุติยภูมิของกองทุนรวม
น ้ามนัท่ีมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล เนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Power Shares DB Oil Fund ในอตัราส่วน
โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน จ านวน 9 กองทุน เป็นระยะเวลา 
5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี  1 พฤศจิกายน 2011 – 31 ตุลาคม 2016  โดยท าการแบ่งช่วงเวลาการศึกษาออกเป็น 3 ช่วงคือ แบบ    
1 ปี 3 ปี และ 5 ปี ไดผ้ลดงัน้ี 
 ช่วงระยะเวลาท่ีท าการศึกษาแบบ 1 ปี(จ านวน 9 กองทุน) พบว่า มีกองทุนรวมท่ีให้อตัราผลตอบแทน

ส่วนเกินเท่ากบั(Neutral) อตัราผลตอบแทนส่วนเกินของราคาน ้ ามนัใน WTI และเป็นกองทุนเชิงรับ(Defensive)    
คิดเป็นร้อยละ 100  ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้ากการ run สมการ Regression และ ค่า Wald Test Coeffcient แบบ 1 ปี 

Fund α/β Coefficient 
Regression Wald Test Coeffcient 

t-Stat p-value t-Stat p-value 

ASPOIL α -0.1419  -1.3297 0.1852 -5.6103 0.0000 
  β 0.7862 *** 20.6334 0.0000   
IOIL α -0.1174  -0.5628 0.5742 -12.5700 0.0000 
  β 0.0637 *** 0.8559 0.3931   
KOIL α -0.1315  -1.2159 0.2255 -6.0155 0.0000 
  β 0.7676 *** 19.8686 0.0000   
KF-OIL α -0.1441  -1.3522 0.1779 -5.5532 0.0000 
  β 0.7887 *** 20.7278 0.0000   
KT-OIL α -0.1142  -0.6187 0.5368 -14.5381 0.0000 
  β 0.0419 *** 0.6360 0.5255   
TISCOOIL α -0.1016  -0.5481 0.5843 -14.6727 0.0000 
  β 0.0288 *** 0.4354 0.6638   
TMB α -0.1129  -0.5991 0.5498 -14.3937 0.0000 
  β 0.0315 *** 0.4674 0.6407   
SCB α -0.1362  -1.2323 0.2193 -5.5923 0.0000 
  β 0.7793 *** 19.7512 0.0000   
TUS α -0.1152  -0.5559 0.5789 -12.7400 0.0000 
  β 0.0574 *** 0.7759 0.4387   

 ช่วงระยะเวลาท าการศึกษาแบบ 3 ปี(จ านวน 8 กองทุน) พบว่า มีกองทุนรวมท่ีให้อตัราผลตอบแทน
ส่วนเกินเท่ากบั(Neutral) อตัราผลตอบแทนส่วนของราคาน ้ามนัใน WTI และเป็นกองทุนเชิงรับ(Defensive) คิด
เป็นร้อยละ 50 และมีกองทุนท่ีใหอ้ตัราผลตอบแทนส่วนเกินนอ้ยกว่า(Underperform) อตัราผลตอบแทนส่วนเกิน
ของราคาน ้ามนัใน WTI และเป็นกองทุนเชิงรับ(Defensive) คิดเป็นร้อยละ 50 ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้ากการ run สมการ Regression และ ค่า Wald Test Coeffcient แบบ 3 ปี 

Fund α/β Coefficient 
Regression Wald Test Coeffcient 

t-Stat p-value t-Stat p-value 

ASPOIL α -0.1873 *** -2.8099 0.0051 -7.2040 0.0000 

  β 0.7996 *** 28.7418 0.0000   
IOIL α -0.1694   -1.5430 0.1234 -16.1896 0.0000 

  β 0.0318 *** 0.5322 0.5948   
KOIL α -0.1753 *** -2.6592 0.0081 -7.6861 0.0000 

  β 0.7885 *** 28.6603 0.0000   
KF-OIL α -0.1634 *** -2.4397 0.0150 -7.4549 0.0000 

  β 0.7916 *** 28.3128 0.0000   
KT-OIL α -0.1682   -1.6161 0.1067 -16.5400 0.0000 

  β 0.0198 *** 0.4266 0.7386   
TISCOOIL α -0.1816   -1.7384 0.0827 -17.3422 0.0000 

  β 0.0240 *** 0.4266 0.6699   
TMB α -0.1706   -1.6014 0.1099 -16.5264 0.0000 

  β 0.0165 *** 0.2772 0.7817   
SCB α -0.1796 *** -2.6625 0.0080 -6.9498 0.0000 

  β 0.8043 *** 28.5563 0.0000   

 ช่วงระยะเวลาท าการศึกษาแบบ 5 ปี(จ านวน 7 กองทุน) พบว่า มีกองทุนรวมท่ีใหอ้ตัราผลตอบแทน
ส่วนเกินน้อยกว่า(Underperform) อัตราผลตอบแทนส่วนของราคาน ้ ามันใน WTI และเป็นกองทุนเชิงรับ
(Defensive) คิดเป็นร้อยละ 14.29 และมีกองทุนท่ีให้อตัราผลตอบแทนส่วนเกินเท่ากบั(Neutral) อตัราผลตอบแทน
ส่วนเกินของราคาน ้ามนัใน WTI และเป็นกองทุนเชิงรับ(Defensive) คิดเป็นร้อยละ 85.71 ดงัตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 แสดงขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้ากการ run สมการ Regression และ ค่า Wald Test Coeffcient แบบ 5 ปี 

Fund α/β Coefficient 
Regression Wald Test Coeffcient 

t-Stat p-value t-Stat p-value 

ASPOIL α -0.0983 *** -2.0690 0.0389 -8.6183 0.0000 

  β 0.8052 *** 35.6143 0.0000   
IOIL α -0.1025   -1.3375 0.1814 -19.8321 0.0000 

  β 0.0031 *** 0.0624 0.9503   
KOIL α -0.0889  -1.9072 0.0568 -6.9436 0.0000 

  β 0.7979 *** 27.4213 0.0000   
KF-OIL α -0.0871   -1.8371 0.0666 -8.9241 0.0000 

  β 0.7986 *** 35.3882 0.0000   
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

Fund α/β Coefficient 
Regression Wald Test Coeffcient 

t-Stat p-value t-Stat p-value 

KT-OIL α -0.0990   -1.2923 0.1966 -19.7075 0.0000 

  β 0.0150 *** 0.2994 0.7647   
TISCOOIL α -0.1089   -1.4320 0.1525 -20.8531 0.0000 

  β 0.0055 *** 0.1148 0.9086   
TMB α -0.1041   -1.3491 0.1777 -19.9581 0.0000 

  β -0.0054 *** -0.1069 0.9149   
 
 และในการศึกษาทั้ง 3 ช่วงเวลา พบวา่ ร้อยละ 100 ของกองทุนรวมน ้ามนัทั้งหมด มีความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ย

กวา่ความเส่ียงของราคาน ้ามนัในตลาด  
 

สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมน ้ามนัเทียบกบัราคาน ้ามนัใน WTI คร้ังน้ี  

ผลการศึกษาพบว่า อัตราผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตรา
ผลตอบแทนส่วนเกินของราคาน ้ามนัใน WTI และค่า Correlation ของอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวม
น ้ ามนัมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของราคาน ้ ามนัใน WTI ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีระดับ
นยัส าคญั ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า(α) และ ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้(β) สามารถสรุปผล
การศึกษาไดด้งัน้ี 

 ช่วงระยะเวลาการศึกษายอ้นหลงัแบบ 1 ปี พบวา่ กองทุนรวมน ้ามนัทั้ง 9 กองทุน เป็นกองทุนเชิง
รับ(Defensive stock) ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีน่าลงทุน คือ มีอตัราผลตอบแทนส่วนเกินเท่ากบัอตัราผลตอบแทนส่วนเกิน
ของราคาน ้ามนัใน WTI(α=0)  และมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ความเส่ียงของราคาน ้ามนัใน WTI(β<1)  

 ช่วงระยะเวลาการศึกษายอ้นหลงัแบบ 3 ปี พบวา่ มีเพียงร้อยละ 50 จาก 8 กองทุน เป็นกองทุนเชิง
รับ(Defensive stock) ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีน่าลงทุน คือ มีอตัราผลตอบแทนส่วนเกินเท่ากบัอตัราผลตอบแทนส่วนเกิน
ของราคาน ้ามนัใน WTI(α=0)  และมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ความเส่ียงของราคาน ้ามนัใน WTI(β<1) 

 ช่วงระยะเวลาการศึกษายอ้นหลงัแบบ 5 ปี พบวา่ มีเพียงร้อยละ 85.71 จาก 7 กองทุน เป็นกองทุนเชิง
รับ(Defensive stock) ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีน่าลงทุน คือ มีอตัราผลตอบแทนส่วนเกินเท่ากบัอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของ
ราคาน ้ามนัใน WTI(α=0)  และมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ความเส่ียงของราคาน ้ามนัใน WTI(β<1)  

กล่าวโดยสรุปคือ ผูล้งทุนท่ีสนใจจะลงทุนในกองทุนรวมน ้ามนัควรเลือกลงทุนในช่วงท่ีราคาน ้ามนัเป็นช่วง
ขาลง เน่ืองจากมีค่า α=0 และมีค่า β<1 คือใหอ้ตัราผลตอบแทนส่วนเกินเท่ากบัอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของราคา
น ้ามนัใน WTI  แต่มีความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ความเส่ียงของราคาน ้ามนัใน WTI  

ผลจากการศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมน ้ามนั พบว่า ทั้ง 3 ช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา
ใหผ้ลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ กองทุนรวมน ้ามนัทั้ง 9 กองทุน มีความเส่ียงนอ้ยกว่าการลงทุนในน ้ามนั
ใน WTI โดยตรง และขณะเดียวกนักใ็หอ้ตัราผลตอบแทนเท่ากบัอตัราผลตอบแทนของราคาน ้ามนัใน WTI  
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ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาอตัราผลตอบและความเส่ียงของกองทุนรวมน ้ามนัเทียบกบัราคาน ้ามนัใน WTI คร้ังน้ี สามารถสรุป
ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษาดงัน้ี 
1.ผูล้งทุนท่ีสนใจลงทุนในกองทุนรวมน ้ ามนัควรท าการศึกษาขอ้มูลดา้นต่างของกองทุน เช่น นโยบายการลงทุน 
นโยบายการป้องกนัความเส่ียงของแต่ละกองทุน ความสามารถ/ความเช่ียวชาญของผูบ้ริหารกองทุน เป็นตน้ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการประกอบการตดัสินใจเลือกลงทุน  
2.ถึงแมก้ารลงทุนในกองทุนรวมน ้ ามนัจะมีความเส่ียงนอ้ยกว่าการลงทุนโดยตรงใน WTI ในขณะท่ีไดรั้บอตัรา
ผลตอบแทนท่ีเท่ากนั แต่ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายสับเปล่ียนท่ีเรียกเก็บจากผูล้งทุนซ่ึงแตกต่างกนัในแต่ละกองทุน 
ดงันั้นผูล้งทุนควรตรวจสอบค่าธรรมเนียมการซ้ือขายของแต่ละกองทุนดว้ย 
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บทคดัย่อ 
     การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการท างานของพนกังานและเปรียบเทียบลกัษณะ
ส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็นกลุ่มตาม
ต าแหน่งงาน จ านวนทั้งหมด 170 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือแบบสอบถามทั้งหมด 36 ขอ้ซ่ึงมีค่าระดบั
ความเช่ือมัน่จากการทดสอบค่า Cronbrach’s Alpha ท่ี 0.962 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ T-test และ One-Way ANOVAโดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์คร้ังน้ีไวท่ี้ระดบั 0.05 
     ผลการศึกษาพนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 21-30 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี อยูใ่นต าแหน่ง
เจา้หน้าท่ี อายุงาน 1-5 ปี มีรายไดร้ะหว่าง 20, 001 – 40,000 บาท โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อาย ุ
สถานภาพ ต าแหน่งงาน อายุงาน ท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างานแตกต่างกนัในดา้นความส าเร็จในการท างาน
และดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจต่างกนัในดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั เพศ 
อายุ สถานภาพ ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการท างานแตกต่างกันในด้านนโยบาย/แผนและการ
บริหารงาน และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีแรงจูงใจต่างกนัในดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 

 

Abstract 
      The objectives of this study were to study the employees’ working motivation and to compare the personal 
characteristics for working motivation. The samples used in this study were divided by groups of job position. The 
research was consisted of 170 sample sizes. The data was collected by questionnaire, including 36 questions and 
Cronbach's Alpha reliability test was 0.962. The statistics tools used in this study were Mean, Average ( 

), Standard Deviation, T-test and One-Way ANOVA while statistical significance used in this analysis was at 0.05. 

                                                           
1
 นกัศึกษาปริญญาโท วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพฯ 10120 

2
 ผูช่้วยศาสตราจารยวิ์ทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพฯ 10120 
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     The result showed that most employees were female, aged between 2 1 -3 0  years old, graduated bachelor 
degree with the position of officer, income between 20,001-40,000 THB. The hypothesis testing results indicated 
that average of working motivation different in gender, age, marital status, job status and income were motivated 
different behaviors such as different in gender, age, marital status, job status and income also different in 
successful and responsibility to work, different status had different motivation in work’s operation, gender, age, 
marital status and job status had different motivation in political and management. And different income also had 
different respected to manager. 
 

1. บทน า 
     เน่ืองจาก ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จดัเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยมีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุ้น 
ใหบ้ริการทั้งดา้นธุรกิจเงินฝาก ธุรกิจการใหสิ้นเช่ือ ธุรกิจการเป็นท่ีปรึกษาในการลงทุน มีวิสยัทศัน์ท่ีสอดคลอ้งกบั
สภาวะการแข่งขนัคือ "Growing Together กรุงไทย กา้วไกล ไปกบัคุณ" ซ่ึงเป็นความมุ่งมัน่พฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรและสร้างการบริการท่ีมีคุณค่า เพ่ือสนบัสนุนการเติบโตและความมัง่คัง่แก่ลูกคา้ สร้างคุณภาพท่ีดีข้ึนแก่
สังคม ตลอดจนสร้างผลตอบแทนท่ีดีอย่างย ัง่ยืนแก่ผูถื้อหุ้น มีนโยบายจดัหาสวสัดิการเพ่ือตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของพนกังาน ไดแ้ก่ ไดรั้บการตอบแทนเป็นพิเศษนอกเหนือจากรายไดป้กติ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลงานของรัฐได ้มีเงินตอบแทนดา้นอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตดีข้ึน เป็นตน้ พนักงานท่ีมี
ความสม ่าเสมอ ขยนัขนัแข็งในการท างาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีทศันคติท่ีดีต่อองค์การ และทุ่มเทเวลา
ความสามารถใหอ้งคก์ารอย่างเต็มท่ีจะน าไปสู่การพฒันาผลผลิตและการเรียนรู้ ให้ความร่วมมือต่อองคก์ารทั้งใน
งานและกิจกรรมต่างๆ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์การอย่างเต็มความสามารถ เกิดความแข็งแกร่งและความ
ไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง ตลอดจนปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์ารเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยในการท างานร่วมกนั
อยา่งมีความสุข พร้อมท่ีจะท างานใหอ้งคก์ารดว้ยความเต็มใจและเต็มความสามารถ ในทางตรงขา้มคนท่ีท างานยอ่ม
อยากไดค่้าจา้งท่ีสูงกว่าท่ีไดรั้บในปัจจุบนั อยากไดค้วามสะดวกสบาย อยากมีเวลาหยุดพกัผ่อนโดยไม่ลดค่าจา้ง 
อยากใหอ้งคก์ารจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆให ้ซ่ึงเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจให้กบัพนกังานในองคก์ารเกิด
ความพึงพอใจและความสุข ส่งเสริมใหพ้นกังานไดพ้ฒันาทกัษะและความสามารถในการท างานอยูเ่สมอ รวมถึงให้
พนกังานไดท้ างานท่ีตนเองมีความถนดัและเหมาะสม  ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายมุ่งหวงั ใหค้วามส าคญักบั
การพฒันาทกัษะและประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงความสามารถในการแข่งขนัของตนเอง ท าให้มีโอกาส
เติบโตในอาชีพระดับสากล ตามปกติแล้วความต้องการของทั้ งองค์การและพนักงานมีมากไปกว่านั้ น ซ่ึง
ผลประโยชน์ดงักล่าวน้ียงัไม่เพียงพอท่ีจะท าให้ทั้ งองค์การและพนักงานเกิดความพึงพอใจได ้เน่ืองจากในยุค
ปัจจุบนัประเทศตอ้งประสบปัญหาทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจและสังคม ท าใหพ้นกังานตอ้ง
ประสบกบัครองชีพท่ีสูงข้ึน รวมถึงประสบกบัปัญหาความคิดเห็นไม่ตรงกนัท่ีเกิดจากการท างาน รวมถึงพนกังาน
พยายามแสวงหาผลประโยชนอ่ื์นๆใหก้บัตนเองเป็นการชดเชย 
     จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงใหค้วามสนใจในการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน โดยผูว้ิจยัได้
เลือกท่ีจะศึกษาปัจจยั ไดแ้ก่ ลกัษณะส่วนบุคคล และแรงจูงใจในการท างาน ของพนกังาน ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) เพ่ือเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากการท างานใหก้บัพนกังานไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
     แนวคิดและทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2538) แนวคิดเก่ียวกบัความหมายของแรงจูงใจใน
การท างาน (Walters, 1978) แนวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน (Ghiselli and Brown, 1955) ทฤษฎีล าดบัขั้น
ความตอ้งการของมาสโลว ์ (Maslow, 1959) ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเคลแลนด ์ (McClelland, 1980) ทฤษฎีสอง
องคป์ระกอบ ของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg, 1959) 
 

3. วธิีการศึกษา 
 

3.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังาน ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่  สายงานสินเช่ือ
ธุรกิจขนาดใหญ่ จ านวน 295 คน 
     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีนับได ้(Finite Population) สามารถก าหนดจ านวนหรือ
ขอบเขตไดอ้ย่างแน่ชดั โดยใชสู้ตรในการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างส าหรับการออกแบบสอบถามของทาโรยา
มาเน่ (Taro Yamane) ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 ทางผูวิ้จยัจึงใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยใชท้ฤษฎี
ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) เลือกวิธีสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) ดว้ยการจ าแนกกลุ่ม
ตวัอย่างตามต าแหน่งงานเพ่ือกระจายกลุ่มตวัอย่างออกเป็นสัดส่วน เพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างในการเก็บขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม 
 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูวิ้จยัไดจ้ากการแจกแบบสอบถามให้กบัพนกังานธนาคารกรุงไทย
จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ สายงานสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ จ านวน 170 คน ตามต าแหน่งงานท่ีไดก้ าหนดไว ้
และด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของพนกังาน 
2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีใช้ประกอบการท าวิจยันั้นผูวิ้จยัไดท้ าการคน้ควา้จากเอกสาร
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ์ ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง วิทยานิพนธ์ รวมถึงคน้ควา้ขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มูลอิเลค็ทรอนิกส์ (internet) เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาและประมวลผลงานวิจยัในคร้ังน้ี 
 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบขอ้มูลความถูกตอ้งโดยผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
รวมถึงตรวจสอบค่าความเช่ือมั่น  (Conbrach’s alpha) โดยค่าท่ีได้คือ 0.962 ซ่ึ งมี ค่ามากกว่า 0.7 แสดงว่า
แบบสอบถามมีความเช่ือถือได ้น าแบบสอบถามมาเก็บขอ้มูล หลงัจากเก็บขอ้มูลแลว้คดัแยกแบบสอบถามท่ีไม่
สมบูรณ์ออก 
2. น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาลงรหัส (Coding) และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS For Windows (Statistical Package for Social Science) เพ่ือเตรียมการประเมินผล 
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3. ทดสอบสมมติฐานโดยการใชส้ถิติ t-test และ One-Way ANOVA เพ่ือทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปร
อิสระและตวัแปรตาม โดยมีการก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คร้ังน้ีไวท่ี้ระดบั 0.05 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผลการศึกษาดา้นแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการท างานของพนกังาน 

แรงจูงใจในการท างาน x̅ S.D. ระดบัแรงจูงใจ 
1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน 3.95 0.79 มาก 
2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3.94 0.74 มาก 
3. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 3.87 0.84 มาก 
4. ดา้นระดบัความรับผิดชอบ 4.03 0.74 มาก 
5. ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 3.70 0.90 มาก 
6. ดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงาน 3.74 0.84 มาก 
7. ดา้นเงินเดือนและผลประโยชนต์อบแทน 3.53 0.98 มาก 
8. ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 4.12 0.81 มาก 
9. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 3.66 0.85 มาก 
10. ดา้นความมัน่คงในงาน 3.84 0.94 มาก 

รวม 3.83 0.84 มาก 
 หมายเหตุ : 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49 = นอ้ย 2.50-3.49 = ปานกลาง 3.50-4.49 = มาก 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

     การวิเคราะห์ระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ สาย
งานธุรกิจขนาดใหญ่ ความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อแรงจูงใจในการท างานทั้ง 10 ดา้น พบวา่ ดา้นความส าเร็จใน
การท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้านระดับความรับผิดชอบ ด้าน
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน ดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือน
ร่วมงาน ดา้นความมัน่คงในงาน โดยภาพรวมและรายขอ้พบวา่ พนกังานใหค้วามคิดเห็นในระดบัมาก  
     ดา้นเงินเดือนและผลประโยชนต์อบแทน พบวา่โดยภาพรวมมีความเห็นในระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ สวสัดิการผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะต่างๆท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมมีระดบัความคิดเห็นมาก เงินเดือน
ท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบ การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนมีความยุติธรรม 
พนกังานมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน พบวา่โดยภาพรวมมีความเห็นใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า การมีอิสระในการคิด/สร้างสรรค์งาน สถานท่ีท างานมีความสะอาดเป็น
ระเบียบ และสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปท าให้มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน มีความคิดเห็นในระดบัมาก 
ส่วนหน่วยงานมีจ านวนพนกังานเหมาะสมกบัปริมาณงาน มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
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ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานท่ีแตกต่างกนั 

 
 หมายเหตุ :    ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
   = ไม่มีความแตกต่าง 

     จากตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบเป็นรายคู่พบว่า พนักงานท่ีมีอายุ51-60 ปี มี
แรงจูงใจในการท างานดา้นความส าเร็จในการท างาน แตกต่างจากพนกังานในช่วงอาย ุระหว่าง 21-30 ปี และ 31-40 
ปี ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ พบว่า พนกังานท่ีมีอายุ 51-60 ปี มีแรงจูงใจในการท างานแตกต่างจากพนกังาน
ในช่วงอายรุะหวา่ง 21-30 ปี 31-40 ปี และ 41 – 50 ปี ดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงาน พบวา่ พนกังานท่ีมีอายุ
51-60 ปี มีแรงจูงใจในการท างานแตกต่างจากพนกังานในช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี 31-40 ปี และ 41 – 50 ปี ดา้น
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน พบว่า พนักงานท่ีมีอายุ 51-60 ปี มีแรงจูงใจในการท างานแตกต่างจาก
พนกังานในช่วงอาย ุ31-40 ปี และ 41-50 ปี 
     สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สายงานสินเช่ือ
ธุรกิจขนาดใหญ่ แตกต่างกนั จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบัติ และด้านนโยบาย/แผนและการบริหารงานโดยพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสมี
แรงจูงใจในการท างานมากกวา่พนกังานท่ีมีสถานภาพโสด 
     ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างานของพนักงานสายงานสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย (ส านกังานใหญ่) ไม่แตกต่างกนั 
     การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ของต าแหน่งงาน พบวา่ พนกังานในต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายมีแรงจูงใจในการท างาน
ดา้นความส าเร็จในการท างานมากกว่าพนกังานต าแหน่งหัวหนา้ส่วนและเจา้หนา้ท่ี เช่นเดียวกบัในดา้นการไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ พนกังานในต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายมีแรงจูงใจในการท างาน มากกว่าพนกังานต าแหน่งหวัหนา้
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ส่วนและเจา้หนา้ท่ี ส่วนดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงาน พนกังานในต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายมีแรงจูงใจใน
การท างาน มากกวา่พนกังานในต าแหน่งอ่ืน 
     อายุงานท่ีแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการท างานของพนักงานสายงานสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่  บมจ.
ธนาคารกรุงไทย (ส านกังานใหญ่) ไม่แตกต่างกนั 
     การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ของรายไดต่้อเดือน พบว่า พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือน 40,001-60,000 บาท มีแรงจูงใจ
ในการท างานดา้นความส าเร็จในการท างาน แตกต่างจากพนักงานท่ีมีรายไดต่้อเดือน 20,001-40,000 บาท ส่วน
พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือน 80,001-100,000 บาท มีแรงจูงใจในการท างานแตกต่างจากพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือน 
ต ่ากว่า 20,000 บาท, 20,001 – 40,000 บาท และ60,001 – 80,000 บาท และพนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน 100,001 
บาท ข้ึนไป มีแรงจูงใจในการท างานดา้นความส าเร็จในการท างาน แตกต่างจากพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือน 20,001-
40,000 บาท ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ พบว่า พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือน 40,001-60,000 บาท มีแรงจูงใจใน
การท างาน แตกต่างจากพนักงานท่ีมีรายไดต่้อ เดือน ต ่ากว่า 20,000 บาท และ 20,001-40,000 บาท พนักงานท่ีมี
รายไดต่้อเดือน 40,001 – 60,000 บาท มีแรงจูงใจในการท างานแตกต่างจากพนักงานท่ีมีรายไดต่้อเดือน 60,001-
80,000 บาทพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือน 80,001-100,000 มีแรงจูงใจในการท างานแตกต่างจากพนกังานท่ีมีรายได้
ต่อเดือน ต ่ากวา่ 20,000 บาท และ 20,001-40,000 บาท 40,001 – 60,000 บาท และ60,001-80,000 บาทส่วนพนกังาน
ท่ีมีรายไดต่้อเดือน 100,001 บาท ข้ึนไป มีแรงจูงใจในการท างานแตกต่างจากพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือน 20,001-
40,000 บาท และ 60,001 – 80,000 บาท ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน พนกังานท่ีมีรายได้
ต่อเดือน ต ่ากว่า 20,00 บาท มีแรงจูงใจในการท างาน แตกต่างจากพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือน 20,001-40,000 บาท
พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือน 40,001-60,000 บาท มีแรงจูงใจในการท างานแตกต่างจากพนกังานท่ีมีรายไดต่้อ เดือน 
20,001-40,000 บาท พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนในช่วงระหว่างต ่ากว่า 20,000 บาท และ 40,001 – 60,000 บาท มี
แรงจูงใจในการท างานแตกต่างจากพนักงานท่ีมีรายไดต่้อเดือน 60,001-80,000 บาท และพนักงานท่ีมีรายไดต่้อ
เดือน 80,001-100,000 บาท มีแรงจูงใจในการท างานแตกต่างจากพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือน 20,001-40,000 บาท 
และ60,001-80,000 บาท 
 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
     ข้อมูลด้านลกัษณะส่วนบุคคลของพนักงาน ของประชากรผูต้อบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตาม เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายงุาน รายได ้พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.2  
อายุระหว่าง 21-30 ปี และ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.4 และ 31.2 ตามล าดับ  ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มี
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ต าแหน่งงานมากท่ีสุด คือ ต าแหน่งเจา้หน้าท่ี มีอายุงาน 1-5 ปี มีรายไดร้ะหว่าง 
20,001 – 40,000 บาท 
     ลกัษณะส่วนบุคคลของเพศท่ีต่างกนัต่อแรงจูงใจในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ นั้น พบว่าเพศชายและเพศหญิงมีแรงจูงใจในการท างานท่ีต่างกนั โดยเพศ
ชายมีแรงจูงใจในการท างานท่ีระดบั 4.03มากกวา่เพศหญิง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
     ลกัษณะส่วนบุคคลของอายุท่ีต่างกนัต่อแรงจูงใจในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ นั้น พบความแตกต่างกนั ในดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดรั้บ
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การยอมรับนับถือ ดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงาน และดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน พบว่า
พนกังานในช่วงอาย ุ51-60 ปี มีแรงจูงใจในการท างานมากกวา่ช่วงอายอ่ืุน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
      ลกัษณะส่วนบุคคลของสถานภาพท่ีต่างกนัต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ นั้น แตกต่างกนั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้น
การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั และดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงานโดยพนกังานท่ีมี
สถานภาพสมรสมีแรงจูงใจในการท างานมากกวา่พนกังานท่ีมีสถานภาพโสด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
     ลกัษณะส่วนบุคคลของระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัต่อแรงจูงใจในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ นั้น พบวา่ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
     ลกัษณะส่วนบุคคลของต าแหน่งงานท่ีต่างกนัต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ นั้น พบว่า แตกต่างกนั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการ
ท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ ดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงานโดยต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายมี
แรงจูงใจในการท างานมากท่ีสุด 
     ลกัษณะส่วนบุคคลของอายุงานท่ีต่างกันต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ นั้น พบวา่ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
     ลกัษณะส่วนบุคคลของรายไดท่ี้ต่างกนัต่อแรงจูงใจในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ นั้น พบว่า แตกต่างกนั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้น
การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน โดยพนกังานท่ีมีรายได ้80,001-
100,000 บาท มีแรงจูงใจในการท างานมากท่ีสุด  
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
     จากการศึกษาในเร่ืองของแรงจูงใจในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) (ส านกังานใหญ่) 
สายงานสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ ผูวิ้จยัเห็นว่าองค์การควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กบัพนักงาน แบ่งตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ในแต่ละดา้นของแรงจูงใจ ดงัน้ี 
     จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ีว่า “ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการท างาน
แตกต่างกนั” พบว่าความแตกต่างของแรงจูงใจในการท างานทั้งดา้น เพศ อายุ สถานภาพ ต าแหน่งงาน และรายได ้
องคก์ารจึงควรส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจในการท างานโดยค านึงถึงความแตกต่าง ในหลากหลายดา้น อาทิ สรรหา
งานท่ีท้าทายความสามารถ ส่งเสริมให้มีความเท่าเทียมกนัในดา้นของแรงจูงใจต่างๆ เพ่ือให้เกิดแรงกระตุน้ให้
พนกังาน มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากยิ่งข้ึน เช่น ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน นโยบายการ
เล่ือนต าแหน่งท่ีเป็นธรรมและชดัเจน การยอมรับนบัถือ ควรมีแนวทางท่ีชดัเจนในการเปิดโอกาสให้พนกังานได้
แสดงความคิดเห็นในการปฏิบติังาน มีการให้เงินเดือนท่ีมีความยุติธรรม เหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติั เป็นการสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือใหพ้นกังานปฏิบติังานเพ่ือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีตนพอใจ รวมถึงจดัรางวลัเป็นการตอบแทนใหก้บั
พนกังาน ควรมีการจดัอบรมใหก้บัพนกังานในแต่ละต าแหน่ง เพ่ือเป็นการสร้างความเขา้ใจใหก้บัพนกังานไดท้ราบ
ถึงความส าคญัของการปฏิบติังานในองค์การ รวมถึงเปิดโอกาสให้พนกังานไดเ้รียนรู้เพ่ิมเติมในส่ิงใหม่ๆ เพ่ือให้
ทันต่อสถานการณ์ ซ่ึงจะส่งผลให้ พนักงานสร้างสมรรถนะและผลงานมากข้ึน เพ่ือแข่งขันกับเพ่ือนร่วมงาน 
นอกจากน้ีผูบ้ริหารควรมีคุณธรรมในการบริหารงาน ใหค้วามเป็นธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยเท่าเทียมกนั และมี
ภาวะผูน้ าเพ่ือใหพ้นกังานเกิดการยอมรับในตวัผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพอใจดา้นส่วนประสมการคา้ปลีกและความพอใจ
ดา้นการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ท่ีมีต่อความภกัดีของร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ตัวเ์ล้ียงในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่ง 
คือ ผูท่ี้เคยซ้ือผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เล้ียงในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 384 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ เพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ANOVA Regression 
Analysis และ Correlation Analysis พบว่าปัจจัยด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
ประกอบดว้ย การติดตามลูกคา้ การบริหารการส่ือสารระหว่างกนั การเป็นหุ้นส่วน และการท าให้เฉพาะเจาะจง
บุคคลเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียง ดา้นการซ้ือซ ้ า ปัจจยัดา้นการ
บริหารลูกคา้สัมพนัธ์ของร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย สัมพนัธภาพกบัลูกคา้ การเขา้ใจความคาดหวงัจาก
ลูกคา้ และการท าใหเ้ฉพาะเจาะจงบุคคล เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ าหรับสัตวเ์ล้ียง 
ดา้นการเป็นผูอ้า้งอิง ความพึงพอใจในดา้นส่วนประสมการคา้ปลีก ประกอบดว้ย ความหลากหลายของประเภท
สินคา้ ปัจจยัดา้นการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ของร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย การเขา้ใจความคาดหวงัจาก
ลูกคา้ และการท าใหเ้ฉพาะเจาะจงบุคคล เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ าหรับสัตวเ์ล้ียง 
ดา้นการบอกต่อ 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมการค้าปลกี, การบริหารงานลกูค้าสัมพันธ์, ความภักดีต่อร้านค้า, ร้านค้าสัตว์เลีย้ง 
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1. บทน า 
    เน่ืองจากในปัจจุบนัสภาพครอบครัวในสังคมไทย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่มีอตัราครอบครัวเด่ียวเพ่ิมมากข้ึน 
รวมถึงอตัราการมีบุตรท่ีลดลง เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการเล้ียงดูบุตรท่ีสูง คนส่วนใหญ่จึงหนัมาเล้ียงสัตวเ์ล้ียงเพ่ือแก้
เหงา และคิดวา่สตัวเ์ล้ียงเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัว จากการส ารวจจ านวนสุนขัท่ีมีเจา้ของในกรุงเทพมหานคร
ในปี 2557 พบวา่ มีครัวเรือนท่ีเล้ียงสุนขัประมาณร้อยละ 20 จากครัวเรือนทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงยงัไม่รวม
สัตว์เล้ียงอ่ืนๆ จึงท าให้ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการส าหรับสัตว์เ ล้ียงได้รับความสนใจจาก
ผูป้ระกอบการอยา่งมาก ส่งผลใหก้ารแข่งขนัในอุตสาหกรรมน้ีสูงข้ึนตามไปดว้ย  ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งทราบ
คุณสมบติัของส่วนประสมการคา้ปลีกและการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความภกัดีต่อร้านคา้ใน
ระยะยาว พร้อมทั้ งวางกลยุทธ์การตลาดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ริโภคไดใ้นเวลาเดียวกนั 
     ดว้ยเหตุน้ี ผูวิ้จยัจึงตอ้งการจะศึกษาเพ่ือใหท้ราบถึงระดบัความพอใจดา้นส่วนประสมการคา้ปลีกและระดบัความ
พอใจดา้นการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ของร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ัตวเ์ล้ียงในกรุงเทพมหานคร เพ่ือสร้างความภกัดี 
และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาช่วยในการวางแผนปรับปรุงคุณสมบติัของร้านใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัการวจิยั 
     Levy, Weitz and Grewal (2014) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ส่วนประสมการคา้ปลีกประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 6 
ดา้น ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้ง ความหลากหลายของประเภทสินคา้ นโยบายราคา ส่วนประสมการส่ือสารการตลาด การ
ออกแบบร้านและการจดัวางสินคา้ และการบริการลูกคา้ ซ่ึงถูกน ามาใชใ้นการก าหนดกลยทุธการตลาดของร้านคา้
ปลีกเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้   
 ช่ืนจิตต ์  แจง้เจนกิจ (2546 : 12-13)  ใหค้วามหมายเก่ียวกบัการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ไวว้่ากิจกรรมการตลาดท่ี
กระท าต่อลูกคา้ อาจจะเป็นลูกคา้ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้คนกลางในช่องทางการจดัจ าหน่ายแต่ละรายอยา่งต่อเน่ืองมุ่งให้
ลูกคา้เกิดความเขา้ใจมีการรับรู้ท่ีดี ตลอดจนรู้สึกชอบบริษทัและสินคา้หรือการบริการของบริษทั ทั้งน้ีจะมุ่งเนน้
กิจกรรมการส่ือสารแบบสองทางมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ใหไ้ดป้ระโยชนท์ั้ง
สองฝ่าย (Win-Win Strategy) เป็นระยะเวลายาวนาน 
     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ความภกัดีต่อร้านคา้ หมายถึงความพอใจท่ีซ้ือสินคา้
จากร้านคา้ใดร้านคา้หน่ึง ผูค้า้ปลีกจะตอ้งท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความภกัดีต่อร้านคา้ โดยสร้างภาพพจน์ท่ีชดัเจนและ
แตกต่างจากร้านคา้อ่ืน ซ่ึงเป็นภาพพจน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการท่ีน าเสนออยู ่ ซ่ึงการสร้างภาพพจน์กคื็อ การ
ก าหนดต าแหน่งร้านคา้นัน่เองเม่ือลูกคา้เกิดความจงรักภกัดีต่อร้านคา้แลว้ ลูกคา้จะแวะเวียนไปท่ีร้านคา้เพ่ือซ้ือ
สินคา้ซ ้ า 
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งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 เพชรัตน ทรรศนสฤษด์ิ, (2553) ศึกษาเร่ือง “คุณสมบติัร้านคา้ปลีกเกษตรเพท็ช๊อปกบัความภกัดีของลูกคา้" ผล
วิจยัพบวา่ คุณสมบติัร้านคา้ปลีกดา้นบรรยากาศในร้าน ดา้นขนาดและการตกแต่งของร้าน และดา้นบริการมี
ความสมัพนัธ์กบัความภกัดีของลูกคา้ระดบัปานกลาง ในขณะท่ีดา้นราคามีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีของลูกคา้
ระดบันอ้ย  
 เตือนใจ จนัทร์หนองสรวง, (2554) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ มีผลต่อความจงรักภกัดีของ
ผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเครือข่ายเอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ การบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ ดา้นการมี
สมัพนัธภาพกบัลูกคา้ ดา้นการบริหารการส่ือสารระหวา่งกนั ดา้นการเขา้ใจความคาดหวงัของลูกคา้และดา้นการเป็น
หุน้ส่วน มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ ดา้นการซ้ือซ ้าเป็นปกติ ดา้นการซ้ือ
ขา้มสายผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ดา้นการบอกต่อกบับุคคลอ่ืน และดา้นการมีภูมิคุม้กนัในการถูกดึงดูดไปหาคู่แข่ง 
โดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท าการวิจยัสามารถน าไปใชใ้นการพฒันากลยทุธ์ทางการตลาด ในดา้นการบริหาร
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ และดา้นอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขนัขององคก์รต่อไป 
 ปัทมวรรณ เก้ือโกมลเดช, (2554) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาส่วนประสมการคา้ปลีกของหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลวิจยัพบวา่ ลูกคา้หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลมี
ความคิดเห็นดา้นท าเลท่ีตั้ง ดา้นการตั้งราคาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และมีความคิดเห็นดา้นการบริการ แนวคิดดา้นการ
คดัสรรสินคา้ แนวคิดดา้นการตกแต่งร้าน และแนวคิดดา้นองคป์ระกอบดา้นการส่ือสาร อยูใ่นระดบัมาก มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัความจงรักภกัดีในดา้นต่างๆ โดยรวมระดบั และเป็นรายดา้น 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการซ้ือซ ้า ดา้นการซ้ือ
ขา้มสายผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ดา้นการบอกต่อกบับุคคลอ่ืน และดา้นการมีภูมิคุม้กนัในการดึงดูดไปหาคู่แข่ง 
 

3. วธิีการศึกษา 
ประชากร 
     ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูท่ี้เคยซ้ือผลิตภณัฑส์ าหรับสัตวเ์ล้ียงในร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ัตวเ์ล้ียงท่ีมี
อายุ 20-50 ปีท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 2,648,220 คน ประมาณการผูบ้ริโภคผลิตภณัฑส์ าหรับสัตว์
เ ล้ียงในกรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณ์และส ารวจร้านค้าท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เ ล้ียงใน
กรุงเทพมหานคร มีประมาณ 650 ร้าน ในปี 2558 มียอดจ าหน่ายผลิตภณัฑป์ระมาณ 500,000 บาทต่อร้านต่อเดือน 
คิดเป็น6,000,000 ต่อร้านต่อปี และมีอตัราบริโภคประมาณ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน คิดเป็น 12,000 บาทต่อคนต่อปี 
จึงค านวณการประมาณการกลุ่มประชากรไดโ้ดยน ายอดจ าหน่ายผลิตภณัฑท์ั้งหมดในกรุงเทพมหานครหารดว้ย อตัรา
การบริโภคเฉล่ียต่อคนต่อปีในกรุงเทพมหานคร (3,900,000,000/12,000) ดงันั้นประชากรท่ีศึกษาเท่ากบั 325,000 คน 
กลุ่มตวัอย่าง 
     ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูท่ี้เคยซ้ือผลิตภณัฑส์ าหรับสัตวเ์ล้ียงในร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ัตวเ์ล้ียงท่ีมี
อายุ 20-50 ปีท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 325,000 คน ขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and Morgan(1970) 
ค านวณไดด้งัน้ีคือ N > 100,000 = 384 คน ความเช่ือมัน่ท่ี 95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ี ±5% 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ทางผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
(Simple Random Sampling) เลือกสถานท่ีจากหมวดสถานท่ีจัดจ าหน่ายสินค้า หมวดสถานบริการ และหมวด
สถานท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้ ขั้นท่ี 2 ใชวิ้ธีการสุ่มแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดสถานท่ีในแต่ละ
กลุ่มย่อยของสถานท่ีแต่ละประเภท ขั้นท่ี 3 ใชวิ้ธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพ่ือเลือกสถานท่ีใน
กลุ่มย่อยท่ีสุดแต่ละกลุ่มมาเป็นหน่วยเก็บตวัอย่าง (Sampling Unit) โดยการจบัฉลาก  ขั้นท่ี 4 ใช้วิธีการสุ่มแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) โดยท าการสุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างและมีค าถาม Screen Test ก่อนการตอบ
แบบสอบถาม ทั้งหมดจ านวน 20 แห่ง 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
     ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดอ้าศยัเคร่ืองมือทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดเ้กบ็รวบรวม
ขอ้มูลมาจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงผูวิ้จยัใชวิ้ธีการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง และขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑส์ าหรับสัตวเ์ล้ียง โดยการใช้
ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นส่วนประสมการคา้ปลีก การบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ และความภกัดีต่อร้านคา้ โดยการหา
ค่าค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. Regression Analysis ใชใ้นการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความพอใจดา้นส่วนประสมการคา้ปลีก ความ
พอใจดา้นการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์และความภกัดีของร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ตัวเ์ล้ียงวา่มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ 
โดยพิจารณาจากระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 โดยก าหนดตวัแปร ตวัแปรตน้ (X) ไดแ้ก่ ความพอใจดา้นส่วนประสม
การค้าปลีก และความพอใจดา้นการบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ ตัวแปรตาม (Y) ได้แก่ ความภักดีของร้านจ าหน่าย
ผลิตภณัฑส์ตัวเ์ล้ียง และประเมินความถูกตอ้งของสมการถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression) โดยอยูใ่นรูปของ
ความสมัพนัธ์เชิงเสน้ดงัน้ี Y= b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3… 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
ข้อมูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอย่าง  
     พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพสหญิง จ านวน 267 คน (ร้อยละ 69.5) มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 
จ านวน 245 คน (ร้อยละ 63.8) มีอายุ 41-50 ปี จ านวน 254 คน (ร้อยละ 66.1) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-30,000 
บาท จ านวน 191 คน (ร้อยละ 49.7) ระดบัการศึกษาสูงสุดคือระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จ านวน 192 คน (ร้อย
ละ 50.0) มีสถานภาพสมรส จ านวน 191 คน (ร้อยละ 49.7) ช่วงเวลาท่ีซ้ือผลิตภณัฑคื์อช่วง 8.30-12.00 น. จ านวน 
137 คน (ร้อยละ 35.7) มีความถ่ีในการซ้ือประมาณ 3 คร้ังต่อเดือน จ านวน 192 คน (ร้อยละ 50.0) และมีปริมาณใน
การซ้ือต่อคร้ัง 501-1,500 บาท จ านวน 154 คน (ร้อยละ 40.1) 
 
ส่วนประสมการค้าปลกี  
     พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัพอใจ ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.86 โดยมีความพึงพอใจในดา้นส่วนประสมการส่ือสาร
การตลาดมากท่ีสุด รองลงมาคือการบริการลูกคา้ การออกแบบร้านและการจดัวางสินคา้ท าเลท่ีตั้งความหลากหลาย
ของประเภทสินคา้ และนโยบายราคา ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 1 สรุปค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อความพอใจดา้นส่วน
ประสมการคา้ปลีกของร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ าหรับสัตวเ์ล้ียง 

ความพอใจดา้นส่วนประสมการคา้ปลีกของร้านจ าหน่าย
ผลิตภณัฑส์ าหรับสตัวเ์ล้ียง  

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบัความพึง
พอใจ 

ท าเลท่ีตั้ง 3.88 0.94 พอใจ 

ความหลากหลายของประเภทสินคา้ 3.74 0.81 พอใจ 

นโยบายราคา 3.59 0.85 พอใจ 
ส่วนประสมการส่ือสารการตลาด 4.00 0.80 พอใจ 

การออกแบบร้านและการจดัวางสินคา้ 3.96 0.76 พอใจ 

การบริการลูกคา้ 3.97 0.71 พอใจ 

ภาพรวม 3.86 0.66 พอใจ 

การบริหารลูกค้าสัมพนัธ์  
     พบวา่ ในภาพรวมอยู่ในระดบัพอใจอยา่งยิ่ง ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.27 เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกรายขอ้อยู่ใน
ระดบัพอใจอย่างยิ่ง สามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี ท่านพอใจท่ีร้านประจ ามีการใหส่้วนลดพิเศษกบัผูท่ี้เป็นสมาชิกของ
ร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.31) รองลงมาคือ ท่านพอใจท่ีร้านประจ ามีการใหข้องขวญัในวนัพิเศษแก่ผูท่ี้เป็นสมาชิกของร้านเช่น 
วนัเกิด (ค่าเฉล่ีย 4.23) และท่านพอใจท่ีร้านประจ ามีการให้ของแถมกบัผูท่ี้เป็นสมาชิกของร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.23) 
ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 2 สรุปค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อความพอใจการ
บริหารลูกคา้สัมพนัธ์ของร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ าหรับสัตวเ์ล้ียง 
 
ความพอใจการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ของร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑ์

ส าหรับสตัวเ์ล้ียง  
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบัความพึง

พอใจ 
การติดตามลูกคา้ 3.96 0.58 พอใจ 

สมัพนัธภาพกบัลูกคา้ 4.06 0.73 พอใจ 

การบริหารการส่ือสารระหวา่งกนั 4.00 0.71 พอใจ 

การเขา้ใจความคาดหวงัจากลูกคา้ 3.58 0.71 พอใจ 

การใหอ้  านาจ 3.53 1.26 พอใจ 

การเป็นหุน้ส่วน 3.99 0.75 พอใจ 

การท าใหเ้ฉพาะเจาะจงบุคคล 4.27 0.77 พอใจอยา่งยิ่ง 

ภาพรวม 3.91 0.59 พอใจ 
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ความภักดต่ีอร้านจ าหน่ายผลติภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลีย้ง 
     พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.00 โดยมีความภกัดีต่อร้านในดา้นการบอกต่อมากท่ีสุด 
รองลงมาคือการเป็นผูอ้า้งอิง และการซ้ือซ ้า ตามล าดบั 

ตารางท่ี 3 สรุปค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัความภกัดีต่อ
ร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ าหรับสัตวเ์ล้ียง 

ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัความภกัดีต่อร้านจ าหน่าย
ผลิตภณัฑส์ าหรับสตัวเ์ล้ียง 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบัความ
คิดเห็น 

การซ้ือซ ้า 3.94 0.59 เห็นดว้ย 

การเป็นผูอ้า้งอิง 3.99 0.69 เห็นดว้ย 

การบอกต่อ 4.06 0.40 เห็นดว้ย 

ภาพรวม 4.00 0.41 เห็นดว้ย 

ความสัมพันธ์ระหว่างความพอใจด้านส่วนประสมการค้าปลีก ความพอใจการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และความภักดี
ต่อร้านจ าหน่ายผลติภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลีย้ง 
     ดา้นการซ้ือซ ้า ผลการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัความพึงพอใจในดา้นส่วนประสมการคา้ปลีก และ ความพึงพอใจใน
การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ สามารถพยากรณ์ค่าความภกัดีต่อร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ าหรับสัตวเ์ล้ียง ในดา้นการซ้ือ
ซ ้า ไดร้้อยละ 69.0 สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี Y1= 0.199X1+ 0.270X2 – 0.229X3 + 0.441X4 +1.098 

ตารางท่ี 4 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์แบบถดถอยระหวา่งความพอใจดา้นส่วนประสมการคา้ปลีก ความพอใจ
การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์และความภกัดีต่อร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ าหรับสัตวเ์ล้ียงดา้นการซ้ือซ ้ า 

  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 

Error Beta 
(Constant) 1.098 .256  4.281 .000 
ท าเลท่ีตั้ง -.006 .035 -.008 -.163 .870 

ความหลากหลายของประเภทสินคา้ .005 .054 .006 .098 .922 

นโยบายราคา .019 .048 .023 .403 .687 

ส่วนประสมการส่ือสารการตลาด -.033 .048 -.039 -.694 .488 

การออกแบบร้านและการจดัวางสินคา้ .012 .075 .013 .160 .873 

การบริการลูกคา้ -.066 .079 -.071 -.836 .403 

การติดตามลูกคา้(X1) .199 .051 .188 3.865 .000* 
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Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 

Error Beta 
สมัพนัธภาพกบัลูกคา้ .003 .070 .003 .041 .967 

การบริหารการส่ือสารระหวา่งกนั(X2) .270 .070 .329 3.855 .000* 

การเขา้ใจความคาดหวงัจากลูกคา้ .036 .047 .039 .759 .449 

การใหอ้  านาจ .068 .035 .110 1.944 .053 

การเป็นหุน้ส่วน(X3) -.229 .062 -.270 -3.711 .000* 

การท าใหเ้ฉพาะเจาะจงบุคคล(X4) .441 .066 .480 6.641 .000* 

R2=0.476, R=0.690,df=13, F=25.819, Sig.=.000 

     ดา้นการเป็นผูอ้า้งอิง ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัความพึงพอใจในดา้นส่วนประสมการคา้ปลีก และ ความ          
พึงพอใจในการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ สามารถพยากรณ์ค่าความภกัดีต่อร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ าหรับสัตวเ์ล้ียง ใน
ดา้นการเป็นผูอ้า้งอิง ไดร้้อยละ 27.1 สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี Y2= -0.210X1- 0.212X2 + 0.308X3 +4.095 
ตารางท่ี 5 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์แบบถดถอยระหว่างความพอใจดา้นส่วนประสมการคา้ปลีก ความพอใจการ
บริหารลูกคา้สมัพนัธ์และความภกัดีต่อร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ าหรับสตัวเ์ล้ียงดา้นการเป็นผูอ้า้งอิง 

  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 

Error Beta 
(Constant) 4.095 .382  10.728 .000 
ท าเลท่ีตั้ง .060 .052 .077 1.163 .246 

ความหลากหลายของประเภทสินคา้ -.071 .080 -.072 -.884 .377 
นโยบายราคา -.053 .071 -.056 -.746 .456 
ส่วนประสมการส่ือสารการตลาด .046 .071 .048 .652 .515 
การออกแบบร้านและการจดัวางสินคา้ -.021 .111 -.021 -.187 .852 
การบริการลูกคา้ -.037 .117 -.036 -.317 .751 
การติดตามลูกคา้ .069 .077 .058 .905 .366 
สมัพนัธภาพกบัลูกคา้(X1) -.210 .103 -.222 -2.031 .043* 
การบริหารการส่ือสารระหวา่งกนั .141 .104 .154 1.356 .176 
การเขา้ใจความคาดหวงัจากลูกคา้(X2) -.212 .070 -.205 -3.033 .003* 
การใหอ้  านาจ .040 .052 .058 .765 .445 
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Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 

Error Beta 
การเป็นหุน้ส่วน -.095 .092 -.100 -1.034 .302 
การท าใหเ้ฉพาะเจาะจงบุคคล(X3) .308 .099 .299 3.115 .002* 

R2=0.073, R=0.271,df=13, F=2.256, Sig.=.007 

     ดา้นการบอกต่อ ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัความพึงพอใจในดา้นส่วนประสมการคา้ปลีก และ ความพึงพอใจ
ในการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ สามารถพยากรณ์ค่าความภกัดีต่อร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ าหรับสัตวเ์ล้ียง ในดา้นการ
บอกต่อ ไดร้้อยละ 28.5 สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี Y3=  - 0.133X1- 0.133X2 + 0.137X3 +4.095 
 
ตารางท่ี 6 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์แบบถดถอยระหวา่งความพอใจดา้นส่วนประสมการคา้ปลีก ความพอใจการบริ
หารลูกคา้สมัพนัธ์และความภกัดีต่อร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ าหรับสตัวเ์ล้ียงดา้นการบอกต่อ 
 

  
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
(Constant) 4.479 .262  17.115 .000 
ท าเลท่ีตั้ง .047 .035 .087 1.329 .185 

ความหลากหลายของประเภทสินคา้(X1) -.133 .055 -.197 -2.423 .016* 
นโยบายราคา .080 .049 .122 1.635 .103 
ส่วนประสมการส่ือสารการตลาด .051 .049 .076 1.039 .299 
การออกแบบร้านและการจดัวางสินคา้ -.121 .076 -.177 -1.591 .113 
การบริการลูกคา้ .136 .080 .189 1.694 .091 
การติดตามลูกคา้ -.066 .052 -.080 -1.250 .212 
สมัพนัธภาพกบัลูกคา้ -.007 .071 -.011 -.098 .922 
การบริหารการส่ือสารระหวา่งกนั .062 .071 .098 .868 .386 
การเขา้ใจความคาดหวงัจากลูกคา้(X2) -.133 .048 -.187 -2.775 .006* 
การใหอ้  านาจ -.015 .036 -.030 -.406 .685 
การเป็นหุน้ส่วน -.087 .063 -.133 -1.387 .166 
การท าใหเ้ฉพาะเจาะจงบุคคล(X3) .137 .068 .194 2.025 .044* 

R2=0.081, R=0.285,df=13, F=2.507, Sig.=.003 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
    1. ปัจจยัดา้นการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีดา้นการซ้ือซ ้ า โดย การท าใหเ้ฉพาะเจาะจง
บุคคลมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุดในทิศทางเดียวกนั การบริหารการส่ือสารระหว่างกนัมีความสัมพนัธ์รองลงมาใน
ทิศทางเดียวกนั การเป็นหุ้นส่วนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม และการติดตามลูกคา้มีความสัมพนัธ์นอ้ย
ท่ีสุดในทิศทางเดียวกนั 
     2. ปัจจัยด้านการบริหารลูกค้าสัมพนัธ์เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความภกัดีด้านการเป็นผูอ้า้งอิง โดย การท าให้
เฉพาะเจาะจงบุคคลมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุดในทิศทางเดียวกนั การเขา้ใจความคาดหวงัจากลูกคา้มีความสัมพนัธ์
รองลงมาในทิศทางตรงกนัขา้ม และสมัพนัธภาพกบัลูกคา้มีความสมัพนัธ์นอ้ยท่ีสุดในทิศทางตรงกนัขา้ม 
     3. ปัจจยัความพึงพอใจในดา้นส่วนประสมการคา้ปลีก ประกอบดว้ย ความหลากหลายของประเภทสินคา้ ปัจจยั
ดา้นการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ประกอบดว้ย การเขา้ใจความคาดหวงัจากลูกคา้ และการท าให้เฉพาะเจาะจงบุคคล 
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีดา้นการบอกต่อ โดย การท าให้เฉพาะเจาะจงบุคคลมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุดใน
ทิศทางเดียวกนั ความหลากหลายของประเภทสินคา้มีความสัมพนัธ์น้อยท่ีสุดในทิศทางตรงกนัขา้ม และการเขา้
ใจความคาดหวงัจากลูกคา้มีความสมัพนัธ์นอ้ยท่ีสุดในทิศทางตรงกนัขา้ม 
    ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
     1. ควรท าการศึกษาวิจยัในเชิงคุณภาพเพ่ือท่ีจะไดน้าขอ้มูลจากส่วนสมัภาษณ์หรือการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์ใน
เชิงลึกอยา่งละเอียดและน ามาปรับกลยทุธ์ทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในปัจจุบนั  
     2. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะผูใ้ชบ้ริการร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องสัตวเ์ล้ียงในเขตกรุงเทพมหานคร
เท่านั้นดงันั้นการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาผูใ้ชบ้ริการร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องสัตวเ์ล้ียงในเขตต่างจงัหวดั
เน่ืองจากธุรกิจน้ีมีการขยายไปในพ้ืนท่ีต่างจงัหวดัเพ่ือจะไดน้ าผลการศึกษาท่ีไดม้าเปรียบเทียบความแตกต่างในแต่
ละเขตพ้ืนท่ี 
     3. ควรท าการศึกษาวิจยัปัจจยัดา้นอ่ืนท่ีอาจส่งมีผลต่อความจงรักภกัดีความมัน่คงและความผูกพนัต่อร้านจ าหน่าย
ผลิตภณัฑข์องสตัวเ์ล้ียงเช่นดา้นการส่งเสริมการตลาดการส่งเสริมการขายเป็นตน้เพ่ือท่ีจะไดน้ าขอ้มูลมาวางแผนกล
ยทุธ์ทางการตลาดใหเ้หมาะสมรวมถึงควรศึกษาวิจยัอยา่งต่อเน่ืองดว้ย 
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การรับรู้และพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

PERCEPTIONS AND CONSUMER BEHAVIOR OF RESTAURANT SELECTION THROUGH 
SOCIAL MEDIA IN BANGKOK AND METROPOLITAN AREAS 

ศริยา รุจนพิชญ์1และ ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ2 
Sariya Rujanaphit and Chuenjit Changchenkit 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการรับรู้ข่าวสารและพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  2) ศึกษาการรับรู้ข่าวสารร้านอาหารผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล กลุ่มตวัอย่างเชิงปริมาณท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑลในปีพ.ศ. 2559 จ านวน 400 คน  โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน ์และกลุ่มตวัอยา่งเชิงคุณภาพ
จ านวน  5 คน โดยการสมัภาษณ์แบบเชิงลึกเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติไดแ้ก่ร้อยละ
ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  One-Way ANOVA และการวิเคราะห์ค่าไควส์แควร์ ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ  0.05 
 
ค าส าคัญ:ร้านอาหาร, พฤติกรรมผู้บริโภค, การส่ือสารการตลาดดิจิทัล, การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 

ABSTRACT 
 The significant objectives of this research mainly concentrate on  perceptions and restaurant selection 
behavior consumers’ through social media in Bangkok and metropolitan areas. The quantitative samples used in 
this study were the one who chose the restaurants through social media in Bangkok and metropolitan areas 2016  
400 people using the online questionnaire and five qualitative samples in in-depth interviews, as a tool for data 

collection and statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way 
ANOVA and Chi Square Test at significant level of 0.05 
 
Keywords:Restaurants, Consumer Behavior, Digital Content Marketing, Integrated Marketing Communication 
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1. บทน า 
 
     พฤติกรรมการบริโภคอาหารในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองจากความหลากหลายของพฤติกรรมของ
มนุษยท่ี์มีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไป เม่ือเวลาผ่านไปเอกลกัษณ์ท่ีเคยมีของแต่ละประเทศก็มีอนัตอ้งปรับเปล่ียนไป
ตามสภาวะเศรษฐกิจและสงัคม ปัจจุบนันอกจากรสชาติของอาหารท่ีเป็นส่ิงส าคญั รูปลกัษณ์กมี็ความส าคญั ในยคุท่ี
เป็นสังคมทุนนิยมท่ีมีการแข่งขนัตลอดเวลาท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความเร่งรีบและตอ้งการความสะดวกสบายมากข้ึน 
การท างานท่ีตอ้งแข่งขนักบัเวลาท าให้ตอ้งพ่ึงพาการรับประทานอาหารนอกบา้น จึงมีแนวโนม้ว่าพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารนอกบา้น และนิยมเล้ียงฉลองหลงัเลิกงานมากข้ึน ส่งผลใหธุ้รกิจภตัตาคาร/ร้านอาหารขยายตวั
เพ่ิมมากข้ึนทั้งในระดบัประเทศและนานาชาติ (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2553) สถิติขอ้มูลนิติบุคคล ณ วนัท่ี 29 
กุมภาพนัธ์ 2559 ธุรกิจภตัตาคาร / ร้านอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 11,020 ราย มีเงินทุนจดทะเบียน 
71,213 ลา้นบาท ธุรกิจภตัตาคาร / ร้านอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 4,801 ราย คิดเป็นร้อยละ 44 มี
มูลค่าทุนจดทะเบียน 48,743 ลา้นบาท (กองขอ้มูลธุรกิจ, 2559) ศูนยวิ์จยักสิกรไทย คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าตลาด  
114,000 - 116,000 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 3.6 – 5.5 จากในปี 2558 ส่งผลใหปี้ 2559  ธุรกิจร้านอาหารจะมีมูลค่า 
382,000 - 385,000 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 1.9 – 2.7 จากในปี 2558 (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2559)   
 ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ือง “การรับรู้และพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล” ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้บ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ใชใ้นการ
ตดัสินใจเลือกร้านอาหารตามแต่ละโอกาสไดต้รงตามความตอ้งการ และเพ่ือเป็นประโยชน์ในธุรกิจการบริการดา้น
ธุรกิจภตัตาคาร/ร้านอาหาร นกัโฆษณาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ ก าหนดกลยุทธ์การส่ือสารให้ผูบ้ริโภค
รับรู้และเลือกใชบ้ริการใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัด้านประชากรศาสตร์ 
     นกัวิจยัและนกัการตลาดไดท้ าการแบ่งประชากรออกเป็นเจเนอเรชัน่ต่าง ๆ ตามช่วงอายท่ีุแตกต่างกนั โดยใช้
เกณฑก์ารแบ่งเจเนอเรชัน่จากการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในช่วงเวลาท่ีมีความส าคญั รวมถึงจุดเปล่ียนทางประวติัศาสตร์
ทั้งในดา้นสังคมและเศรษฐกิจ เช่น เหตุการณ์สงครามโลก เศรษฐกิจตกต ่า รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทาง
สภาพแวดลอ้ม กาลเวลา ส่ือ สงัคม และเทคโนโลยี ซ่ึงเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นลว้นส่งผลใหแ้นวคิดของคนในแต่
ละเจเนอเรชัน่มีความแตกต่างกนั โดยแต่ละเจเนอเรชัน่ลว้นถูกหลอมรวมใหมี้ความคิด (Mindset) ค่านิยม ทศันคติ 
มุมมองทางสังคม และมีพฤติกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยจะเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเกิดข้ึนอยา่งถาวร และเติบโตไป
พร้อมกบัคนในเจเนอเรชัน่นั้น (Van den Bergh และ Behrer, 2011 อา้งถึงใน เกริดา โคตรชารี, 2555) อีกทั้งช่วงอายุ
ท่ีแตกต่างกนัน้ีท าใหล้กัษณะการใชชี้วิตและมุมมองในการท างานระหวา่งเจเนอเรชัน่แตกต่างกนัอยา่งชดัเจนทั้ง
จากปัจจยัภายนอกและกระแสโลกาภิวตัน ์ทั้งน้ีนกัวิจยัไดแ้บ่งประชากรออกเป็นหลายเจเนอเรชัน่ เช่น เจเนอเรชัน่
เบบ้ีบูมเมอร์ส (Generation Baby Boomers) เจเนอเรชัน่เอก็ซ์ (Generation X)  เจเนอเรชัน่วาย (Generation Y) และ
เจเนอเรชัน่ซี (Generation Z) เป็นตน้ 
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William and Page (2010 อา้งถึงใน ฤทธิจักร คะชา , 2554) กล่าวว่า การแบ่งประเภทของกลุ่มคนในสังคม
ออกเป็นกลุ่มเจเนอเรชัน่ต่างๆ ตามลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม เช่น การแบ่งตามระดบั ตามช่วงอาย ุไดแ้ก่ เจเนอ
เรชัน่เบบ้ีบูมเมอร์ส (Generation Baby Boomers) เจเนอเรชัน่เอก็ซ์ (Generation X)  เจเนอเรชัน่วาย (Generation Y) 
และเจเนอเรชัน่ซี (Generation Z) เป็นตน้, การแบ่งตามระดบัรายได ้A เท่ากบั 100,000 บาท B+ เท่ากบั 75,000 - 
99,999 บาท B เท่ากบั 50,000 - 74,999 บาท C+ เท่ากบั 30,000 - 49,999 บาท C เท่ากบั 10,000 - 29,999 บาท Low 
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท เป็นตน้ ซ่ึงช่วยใหน้กัการตลาดสามารถสร้างความสัมพนัธ์ เพ่ิมพูนความเช่ือมัน่ 
และเป็นธุรกิจท่ีมีความใกลชิ้ดกบัผูบ้ริโภคได ้เพราะทุกกลุ่มเจเนอเรชัน่มีความแตกต่างกนั จึงไม่ควรไดรั้บการ
ปฏิบติัจากนกัการตลาดดว้ยวิธีเดียวกนั 
 
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัส่ือสังคมออนไลนื 
     Wertime K. และ Fenwick I. (2551) กล่าวว่า เน่ืองจากส่ือสังคมออนไลน์ผ่านทางดิจิทัลเป็นช่องทางท่ีสร้าง
โอกาสอย่างมาก ทั้งลดความเหล่ือมล ้าในเร่ืองของตน้ทุนท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจรายย่อย อีกทั้งสร้างโอกาสให้
ธุรกิจรายย่อยสามารถเป็นท่ีรู้จกัและขยายฐานลูกคา้ไดอ้ย่างกวา้งขวาง หลกัส าคัญอยู่ท่ีการเลือกใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ผ่านทางดิจิทลัท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ ซ่ึงส่ือสังคมออนไลน์ผ่านทางดิจิทลัท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ 
เวบ็ไซต ์(Website) จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Email) บลอ็ก (Blog) บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน ์(Social Network 
Service) โปรแกรมการสืบคน้ขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต (Search) วีดีโอออนไลน์ (Online Video) และ เกมส์ดิจิทัล 
(Digital Games) 
 
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภคร้านอาหารและการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 
     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2560) กล่าวถึง การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่าเป็นการคน้หาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ
และการใชข้องผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือ และการใชข้องผูบ้ริโภค ค าตอบ
ท่ีไดจ้ะช่วยให้ผูข้ายสินคา้สามารถก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไดอ้ย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค โดยค าถามท่ีใช้เพ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6W และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย Who? What? 
When? Where? Whom? และ How? เพ่ือค้นหาค าตอบ 7 ประการ คือ 7Osได้แก่ Occupants Objects, Objectives, 
Organizations, Occasions, Outlets & Operation  

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ ์(2556) กล่าวถึง แบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์(A Model of Consumer Behavior 
Online) ประกอบด้วยมิติทั้ ง 5 ได้แก่ คุณลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล (Personal Characteristics) ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม (Environmental Factors) ปัจจัยของผู ้ประกอบการและคนกลาง (Merchant and Intermediary 
Factors) ปัจจยัเก่ียวกบัสินคา้และบริการ (Product/Service Factors) และระบบอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce Systems) 
 
2.5 กรอบแนวความคิดในการวจิยั 
     จากการศึกษา แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้และพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารผา่นส่ือสังคมออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ประกอบดว้ย ตวัแปรตน้ (Independent Variable) ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล 
และการรับรู้ข่าวสารร้านอาหารผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์ประยกุตใ์ชแ้นวคิดของ Wertime K. และ Fenwick I., (2551) 
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ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมในการเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (7Os) ประยุกตใ์ช้
แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน ์(2546)  

 
สมมุตฐิานการศึกษา 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกร้านอาหารผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์(7Os) ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารร้านอาหารผา่นส่ือสงัคมออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

3.  การรับรู้ข่าวสารร้านอาหารผา่นส่ือสงัคมออนไลนท่ี์แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกร้านอาหาร
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์(7Os) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

 

3. วธิีการศึกษา 
     การศึกษาวิจยัน้ีใชก้ารศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม
ออนไลน ์ และวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการเกบ็ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก 
 
3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
      การวิจยัคร้ังน้ีใชวิ้ธีการศึกษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเชิงปริมาณ คือ ผูท่ี้เคยเลือกร้านอาหารผา่น
ส่ือสังคมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 400 คนโดยการน าลิงค์แบบสอบถาม
ออนไลนไ์ปวางผา่นส่ือสังคมออนไลนต่์าง ๆ ไดแ้ก่ จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Email) บลอ็ก (Blog) เช่น พนัทิพหอ้ง
ต่างๆ และบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Service) เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค และอินสตาแกรม และกลุ่ม
ตวัอย่างเชิงคุณภาพ จ านวน 5 คนใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) และ
เลือกวิธีสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) 
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
      เคร่ืองมือเชิงปริมาณท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยไดจ้ดัล าดบัขอ้
ค าถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้และระดบัการศึกษา  
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมในการเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคม
ออนไลน ์(7Os) จ านวน 12 ขอ้  
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามระดบัความคิดเห็นการรับรู้ข่าวสารร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน ์จ านวน 28 ขอ้
  
เคร่ืองมือเชิงคุณภาพท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริโภคท่ีเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคม
ออนไลน ์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 5 คน ประกอบดว้ยค าถามจ านวน 9 ขอ้  
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3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1. น าแบบสอบถามพร้อมหนงัสือแนะน าตวัช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการวิจยั เพ่ือขอเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
2. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ท าการแจกกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน 
3. ตรวจสอบดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามและท าการแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก  
4. น าแบบสอบถามท่ีมีความถูกตอ้งและสมบูรณ์แลว้มาลงรหสั เพ่ือน าไปวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติ 

 
3.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
      การศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ อธิบายความโดยการพรรณนาประกอบตาราง
แสดงขอ้มูลทางสถิติ  ประมวลผลขอ้มูลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์และสถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
(frequency) และอัตราส่วนร้อยละ (percentage) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) t-test One-Way 
ANOVA ทดสอบความแตกต่างโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) และการวิเคราะห์ค่าไควส์แควร์ (Chi 
Square Test) ตวัแปรทั้ง 2 ตวัเป็น Ordinal Scale ระดบั ก าหนดระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย       
      จากการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล และการรับรู้ข่าวสารร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ กบัพฤติกรรมการ
เลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (7Os) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผูว้ิจยัไดท้ าการอภิปราย
ผลการวิจยัโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. เพศ จากการวิเคราะห์พบว่า เพศต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์  ดา้น
เวบ็ไซต ์(Website) แตกต่างกนั เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงผูห้ญิงในยุคปัจจุบนัจะนิยมความ
สะดวก รวดเร็ว ง่าย ใชก้ารติดต่อส่ือสาร และความบนัเทิงผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และมือถือ มากข้ึนเร่ือย ๆ 
ดงันั้นเวบ็ไซต ์(Website) จึงเป็นช่องทางหน่ึงในการตดัสินใจเขา้ไปใชบ้ริการร้านอาหาร เน่ืองดว้ยเวบ็ไซตใ์ชง้าน
ง่าย สะดวกในการคน้หาขอ้มูล น าเสนอขอ้มูลท่ีครบถว้นตรงตามความตอ้งการ และสามารถช าระเงินผา่นเวบ็ไซต์
ไดห้ลากหลายวิธี หากมีการสั่งจองล่วงหนา้ เช่น Paypal บตัรเครดิต เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกฤษฎา 
โสมนะพนัธ์ุ และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ไดท้ าการศึกษาแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอก
บ้านของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการ
รับประทานอาหารไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

2. อายแุละอาชีพ จากการวิเคราะห์พบวา่ อายตุ่างกนัมีผลต่อการพฤติกรรมในการเลือกร้านอาหารผา่นส่ือสังคม
ออนไลน ์(7Os) แตกต่างกนั เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 35 - 51 ปี (พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2524) จดัอยู่
ในกลุ่มคนเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ท่ีมีลกัษณะต่อตา้นกฏเกณฑ ์เป็นตวัของตวัเองสูง (Glass, 2007 อา้งถึงใน ฉฐัจุฑา นก
จนัทร์, 2555) ภูมิใจในตนเอง เนน้ความเป็นครอบครัว ชอบการใกลชิ้ด การส่ือสารแบบสั้นๆ ไม่อธิบายมาก และ
ชอบความจ าเจ รองลงมา คือ อาย ุ21 – 34 ปี (พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2538) (Sullivan & Heitmeyer, 2008 และ William & 
Page, 2010อา้งใน ฤทธิจกัร คะชา, 2554) จดัอยู่ในกลุ่มคนเจเนอเรชัน่วายท่ีมีลกัษณะมัน่ใจ Digital Thinkers รัก
ความยุติธรรม ชอบการตอบรับและการแกปั้ญหาผ่านเทคโนโลยีมากกว่าคุยโทรศพัท์หรือการประชุม Van den 
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Bergh และ Behrer (2011 อา้งถึงใน เกริดา โคตรชารี, 2555) กล่าวว่า ช่วงอายุท่ีแตกต่างกนั ท าให้ลกัษณะการใช้
ชีวิตและมุมมองในการท างานระหว่างเจเนอเรชัน่แตกต่างกนั ทั้งปัจจยัภายนอกและกระแสโลกาภิวตัน์ ณัฐวุฒิ ศรี
กตญัญู (2540) กล่าววา่ พฤติกรรมการบริโภคสินคา้ของเจนเนอเรชัน่วายเปิดรับส่ือมากข้ึน Luck & Mathews (2010 
อา้งถึงใน ฤทธิจักร คะชา , 2554) กล่าวว่า กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายนิยมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการ
ติดต่อส่ือสาร 

3. รายได ้จากการวิเคราะห์พบว่า รายไดต่้างกนัมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
แตกต่างกนั เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได ้30,000 - 49,999 บาท William and Page (2010 อา้งถึงใน ฤทธิ
จกัร คะชา, 2554) กล่าวว่า การแบ่งประเภทของกลุ่มคนในสังคมออกเป็นกลุ่มเจเนอเรชัน่ต่าง ๆ ตามระดบัรายได ้
C+ เท่ากบั 30,000 - 49,999 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกฤษฎา โสมนะพนัธ์ุ และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 
(2556) ไดท้ าการศึกษาแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบา้นของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล  พบว่า รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

4. เว็บไซต์ (Website) จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยช่องทางการส่ือสารการตลาดดิจิทัล (Digital Content 
Maketing) ด้านเว็บไซต์ (Website) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมในการเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคม
ออนไลน ์(7Os)  ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองจากเป็นส่ือในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 
ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ให้ลูกคา้ เป็นคลงัขอ้มูล ความรู้ขนาดย่อม เพราะสามารถน าเสนอขอ้มูลท่ีครบถว้นตรงตาม
ความตอ้งการ และแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนความรู้ หรือตั้งค าถามในเร่ืองต่างๆ เพ่ือใหบุ้คคลอ่ืนท่ีสนใจหรือมี
ค าตอบไดช่้วยกนัตอบ Wertime และ Fenwick (2551) กล่าวว่า มีปรากฏการณ์ 4 อย่างท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์แก่
นกัการตลาด ไดแ้ก่ การแยกรูปแบบการน าเสนอและขอ้มูลออกจากกนั ผูใ้ชบ้ริการมีส่วนร่วมในการสร้างเน้ือหา มี
พลงัของความเป็นเครือข่ายออนไลน์ท่ีความเข็มแข็งมาก และน ามาซ่ึงผลกระทบทางการตลาดอย่างหลีกเล่ียง Deb 
Hentetta (อา้งถึงใน อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล, 2554) กล่าวว่า กระแสความแรงของคล่ืนพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ (E-
Commerce) ท าให้แบรนด์ชั้นน าส่วนใหญ่ต่างให้ความสนใจในการใช้ประโยชน์จากพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์  
Marketer (2550) กล่าววา่ ควรน าผูบ้ริโภคไปสู่หนา้เวบ็ไซต ์โดยท่ีผูบ้ริโภคไม่จ าเป็นตอ้งคลิกหลายคร้ัง  

 5.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) จากการวิเคราะห์พบว่า มีความสัมพนัธ์ในระดบันอ้ยกบัพฤติกรรมในการ
เลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ แต่การรับรู้ข่าวสารร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์อยู่ในระดบัเห็นดว้ย
มาก เน่ืองจากจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Email) สามารถบนัทึกและพิมพเ์อกสารต่างๆ ท่ีร้านส่งมา เพ่ือเป็นหลกัฐาน
เม่ือเกิดปัญหาข้ึนได ้ไดรั้บข่าวสารประชาสัมพนัธ์ของร้านอยา่งสม ่าเสมอทั้งในรูปแบบของขอ้ความ รูปภาพ เสียง 
และภาพเคล่ือนไหวผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถตอบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ไดใ้นทนัที Wertime K. 
และ Fenwick I. (2551) กล่าวว่า จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพดว้ยคุณสมบัติท่ี 
รวดเร็ว ประหยดั เขา้ถึงผูบ้ริโภค และยากต่อการสูญหาย กนัตฐ์ศิษฎ ์เลิศไพรงาม (2550) กล่าววา่ ขอ้ดีของจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ เป็นการส่ือสารโดยตรงกบัลูกคา้และกลุ่มเป้าหมาย รวดเร็วและสามารถตอบสนองไดใ้นทนัที 
มีตน้ทุนท่ีต ่า และสามารถส่ือสารกบัคนคร้ังละมาก ๆ ได ้สุพล พรหมมาพนัธ์ุ (2555 อา้งถึงใน เกริดา โคตรชารี, 
2555) กล่าวว่า กลุ่มคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีอายุระหว่าง 35 - 51 ปี (พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2524) ชอบใช้จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ (Email) ในการติดต่อส่ือสาร 
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6. บลอ็ก (Blog) จากการวิเคราะห์พบว่า มีความสัมพนัธ์ในระดบันอ้ยกบัพฤติกรรมในการเลือกร้านอาหารผา่น
ส่ือสงัคมออนไลน ์แต่การรับรู้ข่าวสารร้านอาหารผา่นส่ือสงัคมออนไลน์อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เน่ืองจากสามารถ
เขา้ถึงร้านอาหารไดง่้าย และสะดวกข้ึน สามารถจดัล าดบัความเช่ือถือของร้านไดผ้า่นบนัทึกการแสดงความคิดเห็น 
หรือบนัทึกท่ีมีผูอ่้านมากท่ีสุด เห็นการเคล่ือนไหวในบล็อกและเน้ือหาท่ีน่าสนใจของร้านอย่างสม ่าเสมอ Hosify 
(2008) กล่าววา่ การแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต ์(Comment) ของบลอ็กสามารถส่ือถึงความเป็นกนัเองระหว่าง
ผูเ้ขียนบลอ็ก และผูอ่้านบลอ็กท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนของบลอ็ก  Wertime K. และ Fenwick I. (2551) กล่าวว่า 
การสร้างความเคล่ือนไหวในบลอ็กอย่างสม ่าเสมอและการสร้างเน้ือหาท่ีน่าสนใจ เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั เพราะ
การมุ่งขายผลิตภณัฑ์แต่เพียงอย่างเดียว ย่อมจะส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของแบรนด์และต่อความน่าเช่ือถือของ
เจา้ของบลอ็ก 

7. บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Service) จากการวิเคราะห์พบว่า มีความสัมพนัธ์ในระดบั
น้อยกบัพฤติกรรมในการเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ แต่การรับรู้ข่าวสารร้านอาหารผ่านส่ือสังคม
ออนไลนอ์ยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก เน่ืองจากเม่ือสมคัรสมาชิกหรือกดชอบร้านจากเฟสบุ๊คลูกคา้จะไดรั้บส่วนลด ได้
รู้จกัร้านจากการแบ่งปันของเพ่ือน และสามารถสร้างเครือข่ายทางสังคมแฟนคลบัหรือผูท่ี้มีเป้าหมายเหมือนกนัได ้
Wertime K. และ Fenwick I. (2551) กล่าวว่า การท่ีผูค้นสามารถท าความรู้จกั เช่ือมโยงกนัในทิศทางใดทิศทางหน่ึง 
แลกเปล่ียน แบ่งปันตามผลประโยชน์ กิจกรรม หรือความสนใจเฉพาะเร่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของดวงใจ 
ธรรมนิภานนท ์(2557) ไดท้ าการศึกษากลยุทธ์การตลาดผลิตภณัฑค์วามงามผ่านช่องทางการคา้แบบดิจิทลั พบว่า 
ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ร้อยละ 54.3 Social Networking ต่อยอด Gen Y และ 
Gen D (2552) กล่าววา่ ระบบเครือข่ายสงัคมแบบใหม่ หรือ Social Networking เป็นส่ือท่ีมีบทบาทอยา่งมากกบักลุ่ม
คนเจเนอเรชัน่วาย ไม่วา่จะเป็นทวิตเตอร์ (Twitter) หรือเฟสบุ๊ค (Facebook) 

8. โปรแกรมการสืบคน้ขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต (Search) จากการวิเคราะห์พบวา่ มีความสมัพนัธ์ในระดบันอ้ยกบั
พฤติกรรมในการเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ แต่การรับรู้ข่าวสารร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์อยู่
ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เน่ืองจากสามารถคน้หารายละเอียดของร้านอาหารก่อนไปรับประทาน เช่น การเดินทาง 
รายการอาหาร บรรยากาศร้าน การบริการ ความคุม้ค่า คะแนนรวม เป็นตน้ ช่วยในการเขา้ถึงร้านอาหารไดอ้ย่าง
รวดเร็ว และสามารถเปรียบเทียบราคาและโปรโมชัน่ของร้านกบัร้านอาหารอ่ืนได ้Wertime K. และ Fenwick I. 
(2551) กล่าวว่า ผูบ้ริโภคท่ีคน้หาขอ้มูลผ่านโปรแกรมสืบคน้เหล่าน้ี ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความสนใจในส่ิงท่ีตอ้งการ 
เขาไดแ้สดงตวัวา่พร้อมจะเป็นลูกคา้ และก าลงัหาค าตอบในส่ิงท่ีก าลงัท าการคน้หา  

9. วีดีโอออนไลน์ (Online Video) จากการวิเคราะห์พบว่า มีความสัมพนัธ์ในระดบันอ้ยกบัพฤติกรรมในการ
เลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ แต่การรับรู้ข่าวสารร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์อยู่ในระดบัเห็นดว้ย
มาก เน่ืองจากสามารถเลือกท่ีจะชมหรือไม่ชมความเคล่ือนไหวของร้านผ่านวิดีโอโฆษณาได ้รับรู้ความนิยมของ
ร้านอาหารจากยอดเข้าชมวิดีโอของร้านอาหาร สามารถแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นกับโฆษณาของ
ร้านอาหารได ้วฤตดา วรอาคม (2012) กล่าววา่ วีดีโอออนไลนใ์นรูปแบบของคลิปสั้น ๆ ในปี 2012 ไดรั้บความนิยม
ต่อเน่ืองจากปี 2011 โดยจะมีรูปแบบหลากหลาย และไม่ใช่เร่ืองยากท่ีจะมีคนดูใน YouTube หลกัหม่ืนหลกัแสนคน  
ศิวตัร เชาวรียวงษ ์(Positioningmag, 2554) กล่าวว่า การตลาดของวีดีโอออนไลน์สามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น เป็น
หนงัโฆษณา ท าเป็นเร่ืองราวและมีโฆษณาแนบ โดยข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงคข์องสินคา้นั้นๆ เช่น เพ่ือส่ือสารใหเ้กิด
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การรับรู้ (Awareness) การสร้างทศันคติ(Attitude) ท่ีดี สร้างโอกาสให้ผูบ้ริโภคเขา้ร่วมกิจกรรม (Event) เพ่ือให้
ผูบ้ริโภคผกูพนัแบรนด ์หรือมุ่งเนน้การขาย และเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้ 

10. เกมส์ดิจิทลั (Digital Games) จากการวิเคราะห์พบวา่ มีความสมัพนัธ์ในระดบันอ้ยกบัพฤติกรรมในการเลือก
ร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ แต่การรับรู้ข่าวสารร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์อยู่ในระดบัเห็นดว้ยปาน
กลาง เน่ืองจากสามารถเล่นเกมเพ่ือแลกส่วนลดของร้านได ้เช่ือมโยงกลุ่มคนท่ีเล่นเกมส์เป็นเครือข่ายสงัคมของร้าน
สไตล์เดียวกนั และรู้เทคนิคในการเจรจาต่อรองเพ่ือการลดแลกแจกแถมของร้าน Wertime K. และ Fenwick I. 
(2551) กล่าววา่ เกมส์ดิจิทลัเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารของนกัการตลาดไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายได ้เพราะเกมส์
ดิจิทลัสามารถเป็นเวทีเล่นเกมส์ และร้านขายสินคา้และบริการในเวลาเดียวกนัได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ดวงใจ ธรรมนิภานนท ์(2557) ไดท้ าการศึกษากลยุทธ์การตลาดผลิตภณัฑค์วามงามผ่านช่องทางการคา้แบบดิจิทลั 
พบวา่ ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ใชบ้ริการดา้นเกมส์ดิจิทลัในระดบันอ้ย 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผลการวจิยั 

1. กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 35 - 51 ปี (พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2524) อาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน มีรายได ้30,000 - 49,999 บาท มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์พบว่า ผูท่ี้เคยเลือกร้านอาหารผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ในปี พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่ชอบร้านอาหารไทย มีผูร่้วมรับประทาน
ร้านอาหารท่ีร้าน 3 – 4 คน สถานท่ีตั้งของร้านอาหารอยู่ใกลบ้า้นมีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านอาหาร โดยปกติ
ทราบสถานท่ีตั้งร้านอาหารจากอินเตอร์เน็ต ในการเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์คร้ังต่อไปจะเลือกจาก
ร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียง รองลงมาคือ ร้านคา้ท่ีมีโปรโมชัน่ ผูท่ี้เคยเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์สืบคน้ขอ้มูล
ร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือวตัถุประสงค์รับประทานอาหารกับครอบครัว ตัวเองมีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์มากท่ีสุด ส่วนใหญ่ใชบ้ริการร้านอาหารท่ีไดรั้บขอ้มูลผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์ในวนัท่ีสะดวกบ่อยท่ีสุด ส่วนใหญ่ใชบ้ริการร้านอาหารท่ีไดรั้บขอ้มูลผ่านส่ือสังคมออนไลน์เวลา 
17.01 – 20.00 น. บ่อยท่ีสุด ความถ่ีในการรับประทานอาหารจากร้านท่ีไดรั้บรู้ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ 1 – 2 คร้ังต่อ
เดือน ส่ือสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค (Facebook) และ วงใน (Wongnai) ท่ีใชใ้นการเลือกสืบคน้ขอ้มูลร้านอาหารมาก
ท่ีสุด และเหตุผลท่ีช่ืนชอบส่ือสงัคมออนไลน ์คือ มีรีวิว/ ผูเ้คยใชบ้ริการใหอ่้าน และรองลงมาคือ ใหข้อ้มูลครบถว้น
ชดัเจน  

3. ผูท่ี้เคยเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ในปี พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่ให้
ระดับความคิดเห็นกับการรับรู้ข่าวสารร้านอาหารผ่าน ส่ือสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล จ าแนกตามปัจจยัช่องทางการส่ือสารการตลาดดิจิทลั (Digital Content Maketing) โดยรวมอยู่ในระดบั
เห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ปัจจยัช่องทางการส่ือสารการตลาดดิจิทลั (Digital Content Maketing) ดา้น
โปรแกรมการสืบคน้ขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต (Search) อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด และอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก 
เรียงตามล าดบั คือ เว็บไซต์ (Website) บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Service)  บล็อก (Blog) 
วีดีโอออนไลน ์(Online Video)  จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Email) และ เกมส์ดิจิทลั (Digital Games) ตามล าดบั 
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4. การทดสอบสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ รายได ้ต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือก
ร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (7Os) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นประเภทของ
ร้านอาหาร แตกต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือก
ร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (7Os) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นจ านวนผูร่้วม
รับประทานร้านอาหาร และลกัษณะของร้านอาหารท่ีเลือกใชบ้ริการคร้ังต่อไป แตกต่างกนั ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ อาชีพ และรายได ้ต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกร้านอาหารผา่นส่ือสังคมออนไลน ์(7Os) ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นลกัษณะสถานท่ีตั้งของร้านอาหาร ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ อาชีพ 
และรายได ้ต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (7Os) ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นการทราบสถานท่ีตั้งร้านอาหาร แตกต่างกนั ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
อาชีพ และรายได ้ต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (7Os) ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วตัถุประสงค์ในการสืบคน้ขอ้มูลร้านอาหาร และเหตุผลท่ีท่านช่ืนชอบส่ือ
สังคมออนไลน์ดงักล่าว แตกต่างกนั ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ และระดบัการศึกษา ต่างกนัมีผลต่อ
พฤติกรรมในการเลือกร้านอาหารผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์(7Os) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ดา้นผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกร้านอาหาร แตกต่างกนั ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและอาชีพ ต่างกนัมี
ผลต่อพฤติกรรมในการเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (7Os) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ด้านวนัท่ีใช้บริการร้านอาหาร แตกต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับ
การศึกษา ต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (7Os) ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร ไม่แตกต่างกนั ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
อาชีพ ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (7Os) ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นความถ่ีในการรับประทานอาหารจากร้านท่ีไดรั้บรู้ผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์(คร้ัง
ต่อเดือน) แตกต่างกนั และปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้ระดบัการศึกษาต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมในการ
เลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (7Os) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นส่ือสังคม
ออนไลนท่ี์นิยมใชใ้นการเลือกสืบคน้ขอ้มูลร้านอาหาร แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ต่างกันมีผลต่อการรับรู้ข่าวสาร
ร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประเภทเวบ็ไซต ์(Website) 
แตกต่างกนั ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ รายได ้และระดบัการศึกษา ต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารร้านอาหารผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประเภทบลอ็ก (Blog) แตกต่างกนั ปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารร้านอาหารผา่นส่ือสังคมออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประเภทวีดีโอออนไลน์ (Online Video) และประเภทเกมส์ดิจิทลั (Digital Games) 
แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่า การรับรู้ข่าวสารร้านอาหารผา่นส่ือสังคมออนไลน์ ประเภทจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ (Email) ต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกร้านอาหารผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์(7Os) ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านส่วนใหญ่จ านวนผูร่้วมรับประทานร้านอาหาร สถานท่ีตั้ งของ
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ร้านอาหารท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านอาหาร ลกัษณะร้านอาหารคร้ังต่อไปท่ีจะเลือกใชบ้ริการ วตัถุประสงค์
ในการสืบคน้ขอ้มูลร้านอาหาร และส่ือสังคมออนไลน์ท่ีนิยมใชใ้นการเลือกสืบคน้ขอ้มูลร้านอาหาร แตกต่างกนั 
ประเภทบลอ็ก (Blog) ต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกร้านอาหารผา่นส่ือสังคมออนไลน์ (7Os) ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นลกัษณะสถานท่ีตั้งร้านอาหารของร้านอาหาร ลกัษณะร้านอาหารคร้ัง
ต่อไปท่ีจะเลือกใชบ้ริการ ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีนิยมใชใ้นการเลือกสืบคน้ขอ้มูลร้านอาหาร และเหตุผลท่ีเลือกใชส่ื้อ
สงัคมออนไลนด์งักล่าว แตกต่างกนั ประเภทบริการเครือข่ายสงัคมออนไลน ์(Social Network Service) ต่างกนัมีผล
ต่อพฤติกรรมในการเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (7Os) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ดา้นประเภทของร้านอาหาร จ านวนผูร่้วมรับประทานร้านอาหาร ลกัษณะร้านอาหารคร้ังต่อไปท่ีจะ
เลือกใชบ้ริการ วตัถุประสงค์ในการสืบคน้ขอ้มูลร้านอาหาร และส่ือสังคมออนไลน์ท่ีนิยมใชใ้นการเลือกสืบคน้
ข้อมูลร้านอาหาร แตกต่างกัน ประเภทโปรแกรมการสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต (Search) ต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมในการเลือกร้านอาหารผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์(7Os) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ดา้นท่านชอบร้านอาหารประเภทใดมากท่ีสุด ลกัษณะสถานท่ีตั้งร้านอาหารของร้านอาหาร ผูมี้อิทธิพลในการ
ตดัสินใจเลือกร้านอาหาร และส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีนิยมใชใ้นการเลือกสืบคน้ขอ้มูลร้านอาหาร แตกต่างกนั ประเภท
วีดีโอออนไลน์ (Online Video) ต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ (7Os) ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประเภทของร้านอาหาร ลกัษณะร้านอาหารคร้ังต่อไปท่ีจะเลือกใช้
บริการ ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกร้านอาหาร ความถ่ีในการรับประทานอาหารจากร้านท่ีไดรั้บรู้ผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์ (คร้ังต่อเดือน) และส่ือสังคมออนไลน์ท่ีนิยมใชใ้นการเลือกสืบคน้ขอ้มูลร้านอาหาร แตกต่างกนั 
ประเภทเกมส์ดิจิทลั (Digital Games)  ต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
(7Os) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นลกัษณะร้านอาหารคร้ังต่อไปท่ีจะเลือกใชบ้ริการ 
ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการร้านอาหาร ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีนิยมใชใ้นการเลือกสืบคน้ขอ้มูลร้านอาหาร และเหตุผลท่ีท่าน
ช่ืนชอบส่ือสงัคมออนไลนด์งักล่าว แตกต่างกนั 
 ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ชอบร้านอาหารไทย ยุโรป ญ่ีปุ่น/เกาหลี/จีน และอาหาร
ทะเล ตวัเองตดัสินใจเลือกร้านอาหาร ไปทานกบัญาติ สมาชิกในครอบครัว รับประทานม้ือกลางวนั ม้ือเยน็ ในวนั
ธรรมดา (วนัราชการท าการ)เสาร์ อาทิตย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ความถ่ีในการรับประทาน 3 – 4 คร้ังต่อเดือน ส่ือ
สังคมออนไลน์ประเภทบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Service) และโปรแกรมการสืบคน้ขอ้มูล
บนอินเตอร์เน็ต (Search) มีผลในการรับรู้ข่าวสารร้านอาหารมากท่ีสุด 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาชีพ และรายได้ มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ ดา้นท าเลท่ีตั้ง จึงควรจดัท าเลท่ีตั้งของร้านใหส้ะดวกต่อการเดินทางไปมา เพ่ือความสะดวกของลูกคา้ใน
การท่ีจะมาใชบ้ริการ หรืออาจจะตั้งในหา้งสรรพสินคา้อยู่ใกลบ้า้นหรือท่ีท างาน และมีท่ีจอดรถ เพ่ือตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ โดยเฉพาะกบักลุ่มเพศหญิง กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน และกลุ่มรายไดท่ี้อยูใ่นช่วง 30,000 
- 49,999 บาท 
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2. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ รายได ้และระดบัการศึกษา มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกร้านอาหารผ่าน
ส่ือสังคมออนไลน์ ดา้นแหล่งท่ีใชค้น้หาสถานท่ีตั้งของร้านอาหาร โดยกลุ่มท่ีคน้หาสถานท่ีตั้งของร้านอาหารผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต คือกลุ่มท่ีอายรุะหวา่ง 21-34ปี กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน กลุ่มรายได ้30,000-49,999บาทและกลุ่ม
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ดงันั้นจึงควรท ากลยทุธ์ดา้นการส่ือสารสถานท่ีตั้งผา่นอินเตอร์เน็ตใหต้รงกบักลุ่มลูกคา้ 

3. การท าการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่าน เฟซบุ๊ค และวงใน เป็นช่องทางท่ีมีอิทธิพลและมีผูใ้ชม้าก
ท่ีสุดโดยเฉพาะกบัเพศหญิง กลุ่มท่ีอายุระหว่าง 21 - 34ปี กลุ่มรายไดท่ี้อยู่ในช่วง 30,000 - 49,999 บาท และกลุ่ม
การศึกษาระดบัปริญญาตรี  

4. การท าการตลาดหรือการส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ควรเลือกใช้ช่องทางการส่ือสารผ่าน จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email)  บล็อก (Blog) บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social  Network Service)  เช่น เฟซบุ๊ค 
(Facebook) ไลน์ (Line) อินสตาแกรม (Instagram) เป็นต้น การเพ่ิมยอดคลิก ยอดชอบ (Like) หรือยอดติดตาม 
(Follow) จะส่งผลต่อการรับรู้และพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภค เน่ืองจาก
จ านวนยอดคลิก ยอดชอบ (Like) หรือยอดติดตาม (Follow) ถือเป็นการแนะน าสินคา้ หรือบอกต่อทางออ้มท่ีมี
ประสิทธิภาพ และสามารถแพร่กระจายขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็ว และวีดีโอออนไลน์ เพราะมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ข่าวสารมากท่ีสุดโดยเฉพาะกบักลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีมากท่ีสุด 

5. เวบ็ไซต์ (Website) การท า SEO หรือ Search engine optimization อย่างสม ่าเสมอ ให้เวบ็ไซต์ปรากฏอยู่ใน
ล าดบัตน้ๆ หรือต าแหน่งท่ีดีท่ีสุดของการคน้หาผ่านโปรแกรมการสืบคน้ขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต (Search) เพราะ
มกัจะถูกพบเห็นจากกลุ่มผูบ้ริโภคและถูกคลิกบ่อยกวา่เวบ็ไซตท่ี์อยูป่ระเภทล่างหรืออยู่หนา้ถดัไป เป็นการเพ่ิมการ
รับรู้และพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารผา่นส่ือสงัคมออนไลนข์องผูบ้ริโภคท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

6. การโปรโมทร้านอาหารผา่นบลอ็ก (Blog) หรือเวบ็บอร์ดหมวด Classified บนเวบ็ไซตต์ลาดออนไลนต่์างๆ ท่ี
จดัพ้ืนท่ีไวใ้ห้ลงประกาศ รวมทั้งฝากร้านหรือแลกเปล่ียนลิงค์กบัเวบ็ไซต์อ่ืนๆ เช่น วงใน (Wongnai) บีเคเคเมนู 
(BkkMenu) อินทิโก (Eatigo)  ชิลไปไหน (Chillpainai) เป็นตน้ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเห็นโฆษณาและคลิกกลบัมายงั
เวบ็ไซต์ของผูป้ระกอบการ โดยจะตอ้งมีการน าเสนอรายละเอียดร้านอาหารดว้ยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และ
ดึงดูดใจ 
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ปรับปรุงประสิทธิภาพการวางแผนการผลติ 
และบริหารคลงัสินค้า (บรรจุภณัฑ์) กรณศึีกษา บริษทัเคร่ืองส าอาง 

The Performance improvements of production Plan 
And Warehouse management (Package) Case study Cosmetic companies. 

ศรีพยตัต์ ฉายศรี1 และ มณสิรา  บารมีชัย2 
Sripayat Chaysri  and Manisra Baramichai 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ืองปรับปรุงประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตและบริหารคลงัสินคา้  (บรรจุภณัฑ์) 
กรณีศึกษาบริษทัเคร่ืองส าอางโดยท าการรวบรวมขอ้มูลในขั้นตอนการท างานของบริษทัเพ่ือน ามาวิเคราะห์ถึง
ปัญหาการท างานในปัจจุบันของบริษัท วตัถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยท าการปรับปรุงในทุกขั้นตอนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการวางแผนการผลิตเพ่ือเป็น
เคร่ืองมือใหก้บับริษทัขนาดเลก็ท่ีจะน าไปเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตสามารถน าไปเป็นตน้แบบในการ
พัฒนาและปรับปรุงการวางแผนการผลิตในอนาคต  จากการศึกษาพบว่าในกระบวนการวางแผนการผลิต
จ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวางแผน การผลิตเพ่ือก าหนดทรัพยากรให้เหมาะสมกบักระบวนการผลิต เช่น 
ก าลงัการผลิต จ านวนวนัท่ีใช้ในการผลิตและจ าเป็นตอ้งมีรายละเอียดขั้นตอนการท างานในแต่ละกระบวนการ 
เพ่ือให้ทราบถึงขั้นตอนการท างานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ตน้น ้ าคือค าสั่งซ้ือลูกคา้ท่ีสั่งเขา้มาจนถึงปลายน ้ า คือการ
จดัส่งสินคา้ใหถึ้งมือลกูค้า   
ค าส าคัญ: ปรับปรุงประสิทธิภาพการวางแผนการผลิต และบริหารคลงัสินค้า (บรรจุภัณฑ์) 
 Abstract  
The independent study on improving the efficiency of production planning and warehouse management 
(Packaging) case study of the cosmetics. The data collected in the process of analyzing the problem to be 
working in the company. The objective is to improve production planning efficiency even more by making 
improvements  
in the process that is involved with the production planning as a tool for small business that will lead to the 
optimization of production planning. It can be a model for developing and improving workflow within the 
organization in the future. According to study it has been found that the planning process needs to be used in 
production planning to assign resources to the production process. Such capacity the number of days it takes to 
produce and require a detailed action steps in each process to determine the process at every stage since the 
starting is the order came to and the ending is the shipping to customers.  
Keywords: The Performance improvements of production Plan and Warehouse management (Package) 
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1. บทน า 
     เน่ืองจากปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการเคร่ืองส าอางเป็นจ านวนมาก ท าให้บางคร้ัง บริษทั AAA จ ากัด ผลิต
สินค้าออกมาไม่ตรงตามก าหนดวนัท่ีนัดส่งสินค้า ส่งผลให้เสียโอกาสในการขาย  โดยปัญหาหลกัๆ มาจาก
กระบวนการวางแผนการผลิตท่ียงัมีขั้นตอน และกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์  เช่น ใชเ้วลานานจนเกินไป  
ขาดการประสานงานในแต่ละกิจกรรม   การวางแผนการผลิตท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพ  และในอนาคตจะมีการพฒันา
รูปแบบบริการใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  แต่การท่ีจะพฒันารูปแบบบริการใหม่นั้น ยงัพบ
ปัญหาในเร่ืองของการวางแผนและกระบวนการผลิต  รวบไปถึงขั้นตอนการท างานภายในบริษทัฯ    ดงันั้น ผูจ้ดัท า
การวิจยัจึงมองเห็นปัญหาในเร่ืองการวางแผนการผลิตท่ีเป็นปัญหาหลกัและตอ้งรีบเขา้ไปแกไ้ขปัญหา  เพราะการ
วางแผนการผลิตเป็นหัวใจส าคญัของกระบวนการท างานท่ีส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม  โดยทางตรงจะ
ท าใหลู้กคา้ไดรั้บสินคา้ไม่ตรงตามเวลาท่ีก าหนดไว ้ตอ้งเล่ือนวนัท่ีจดัส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้รายนั้นออกไปจากเดิม 
หรือ บางคร้ังจะตอ้งเร่งกระบวนการผลิตเพ่ือใหท้นัตามเวลาท่ีลูกคา้ก าหนดโดยใหพ้นกังานท างานล่วงเวลาท าใหมี้
ตน้ทุนในส่วนของการผลิตท่ีสูงกว่าปกติ  ทางออ้มส่งผลท าให้ลูกคา้ใหม่ท่ีจะเขา้มาในอนาคตไดรั้บผลกระทบต่อ
สินคา้ท่ีมีแผนการสั่งซ้ือ  จะท าใหไ้ดสิ้นคา้ไม่ตรงตามวนัท่ีก าหนด  และบริษทัฯ  เสียโอกาสในการเขา้มาของลูกคา้
รายใหม่  เพราะตอ้งใชเ้วลาทั้งหมดในการผลิตใหก้บัลูกคา้ปัจจุบนั  วตัถุประสงค ์1) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการวาง
แผนการผลิตและเพ่ิมก าลงัการผลิตใหเ้หมาะสม 2) ก าหนดFlowกระบวกการท างาน ตั้งแต่ลูกคา้สัง่สินคา้ไปจนถึง 
ส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ 3) ก าหนดFlowการการผลิต 4) จดัท าเคร่ืองมือวางแผนการผลิต 5) จดัท าเอกสารการเบิกจ่าย
บรรจุภณัฑส์ าหรับคลงัสินคา้ ส่ิงท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 1)  Flow กระบวนการด าเนินงานของบริษทั 2)  Flow การการ
ผลิต 3) เคร่ืองมือวางแผนการการผลิต (Microsoft Excel) 4)  ขั้นตอนการเบิกจ่ายคลังสินค้า (บรรจุภัณฑ์) 5)  
เอกสารขั้นตอนการเบิกจ่าย 
 

2. แนวคดิ ทฤษฎ ี
     แนวคิด-ทฤษฎี Lean Manufacturing  ค าว่า Lean  เกิดข้ึนคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ.1990 ซ่ึงเกิดจากการศึกษา วิเคราะห์
เปรียบเทียบโรงงานประกอบรถยนตข์องญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป ว่าท าไมญ่ีปุ่นจึงประสบผลส าเร็จในการ
ด าเนินธุรกิจผลิตรถยนต ์มากกว่าสหรัฐอเมริกา และยุโรป   ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) 
คือ ระบบการผลิตท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองการไหล (Flow) ของงานเป็นหลกั โดยการก าจดัความสูญเปล่า (Waste) ต่างๆ
ของกระบวนการท างาน และเพ่ิมคุณค่า (Value) ใหก้บัตวัสินคา้อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด, 
ส่งมอบสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการและทนัเวลาเพ่ือใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ประกอบ ดว้ย 5 องคป์ระกอบหลกั 
1. การระบุคุณค่าของสินคา้หรือบริการ (Specify Value) 2.  การแสดงสายธารแห่งคุณค่าหรือแผนผงัแห่งคุณค่า 
(Value Stream) 3. การท าใหคุ้ณค่าเกิดการไหลอยา่งต่อเน่ือง (Flow) 4. การใหลู้กคา้เป็นผูด้งัคุณค่าจากกระบวนการ 
(Pull) 5. การสร้างคุณค่าและการก าจดัความสูญเสียอยา่งต่อเน่ือง (Perfection) 
     ทฤษฎีกา้งปลา หรือเรียกเป็นทางการวา่  แผนผงัสาเหตุและผล  (Cause and Effect Diagram) เป็นแผนผงัท่ีแสดง
ใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งปัญหา (Problem) กบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อใหเ้กิดปัญหานั้น (Possible 
Cause) หรือเรียกไดอี้กอยา่งวา่ แผนผงัอิชิกาวา่ (Ishikawa Diagram) ทฤษฎีกา้งปลาจะถูกน ามาใชเ้ม่ือ 1.เม่ือตอ้งการ
คน้หาสาเหตุของปัญหา 2. เม่ือตอ้งการท าการศึกษา ท าความเขา้ใจ หรือท าความรู้จกักบักระบวนการ อ่ืน ๆ 3. เม่ือ
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ตอ้งการใหเ้ป็นแนวทางใน การระดมสมอง ซ่ึงจะช่วยใหทุ้กๆ คนใหค้วามสนใจใน ปัญหาการก าหนดกา้งปลาจะตอ้ง
ใช้ 4M 1E เสมอไป   โดย 4M 1E ประกอบไปดว้ย   M - Man   คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร  M - Machine  
เคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก  M - Material  วตัถุดิบ หรืออะไหล่ อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใชใ้นกระบวนการ  
M - Method  กระบวนการท างาน E  - Environment  อากาศ สถานท่ี ความสวา่ง และบรรยากาศการท างาน 
     จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (วชัราภรณ์ บุบผาพฤกษ ์,2557) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง “การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต และการก าหนดตารางการผลิตของการผลิตช้ินส่วนแม่พิมพ์”จากผลการวิจยัสรุปไดว้่า  การวิเคราะห์
ปัญหาท่ีส่งผลต่อการผลิต ปัญหาท่ีส าคญัเป็นปัญหาเก่ียวกบัระยะเวลาการผลิตอตัราการส่งงานล่าชา้ ไดน้ าวิธีการ
จดัล าดบังาน และตารางการผลิต รวมทั้งวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ในการลดปริมาณงานเสียจาก
การผลิตการแกไ้ขปัญหาไดด้ าเนินการเกบ็ขอ้มูลจากการสอบถามพนกังานท่ีประจ าเคร่ืองจกัรในแต่ละสถานี ท าให้
สามารถทราบถึงปัญหาท่ีส่งผลต่อการผลิต และการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้  ไดด้งัน้ี 1. สรุปประเด็นปัญหาท่ีได้
จากการสอบถามบุคลากรจากส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งรายละเอียดของปัญหาท่ีเกิดในกระบวนการผลิตสามารถสรุปเป็น
ประเด็น ระยะเวลารอคอยท่ีไม่จ าเป็น,อตัราของเสียในกระบวนการผลิตและ อตัราการส่งมอบล่าชา้ 2. ขอ้มูลการ
รับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้มีการรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ เม่ือบริษทัไดรั้บค าสั่งซ้ือจะท าการผลิตสินคา้ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ
ซ่ึงขนาดและลกัษณะของสินคา้ท่ีลูกคา้ไดท้ าการสั่งซ้ือจะมีความหลากหลาย  3. ขอ้มูลระยะเวลาการผลิตช้ินงาน 
โดยบางช้ินงานมีระยะเวลาการผลิตช้ินงานท่ีสูง 4. ข้อมูลระยะเวลาผลิตเฉล่ียแต่ละสถานีงาน การเก็บข้อมูล
ระยะเวลาการผลิตในแต่ละสถานีงาน ซ่ึงจะมีการเกบ็ขอ้มูลระยะเวลาการผลิต หลงัจากท่ีไดมี้การรวบรวมปัญหาทั้ง
จากทางบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง การตรวจสอบขอ้มูลทางสถิติต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบสภาพการท างาน ณ ปัจจุบนัท่ี
เกิดข้ึนในสายการผลิต จึงท าใหท้ราบถึงปัญหาเก่ียวกบัระยะเวลาในการผลิต ปริมาณงานเสียจากกระบวนการผลิต 
และอตัราการส่งงานล่าชา้ โดยปัญหาท่ีส าคญัเป็นปัญหาเก่ียวกบัระยะเวลาการผลิต อตัราการส่งงานล่าชา้  คือ 1. 
ระยะ เวลารอคอยท่ีไม่จ าเป็น 2. อตัราของเสียในกระบวนการผลิต 3. การส่งมอบสินคา้ล่าชา้ 
 

3. ระเบียบวธิีการศึกษา 
ในการศึกษาการวิจยั บริษทั AAA จ ากดั รับจา้งผลิตเคร่ืองส าอางส าหรับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาด

เล็ก เป็นการผลิตแบบ Make to order เท่านั้น มีขั้นตอนการศึกษาหลกัๆ 5 ขั้นตอน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการการ 
ปรับปรุงประสิทธิ ภาพการวางแผนการผลิต โดยมีขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี  
     1) ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาท่ีพบในการส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ไดไ้ม่ตรงตามวนัเวลาท่ีระบุไว ้สาเหตุหลกัมา
จากการวางแผนการผลิตท่ียงัขาดประสิทธิภาพ ท าใหลู้กคา้ไม่ไดสิ้นคา้ตามท่ีไดต้กลงไว ้โดยปัญหาหลกัไดแ้ก่ 1.1  
ลูกคา้ไดรั้บสินคา้ชา้กวา่เวลาท่ีก าหนด เน่ืองจากมีการเล่ือนแผนการผลิตอยูบ่่อยคร้ัง 1.2. บริษทัตอ้งท าการผลิตเน้ือ
ครีมมากกวา่จ านวนท่ีใชจ้ริง 1.3.บรรจุภณัฑ ์มีจ านวน ไม่ตรงกบั จ านวนสินคา้คงคลงัในคลงัสินคา้  
     2) การเก็บรวบรวมขอ้มูลของปัญหาจากการผลิต  ท าการเก็บขอ้มูลในการวิเคราะห์ปัญหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ขอ้มูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแ้ก่ ท าการสอบถามบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการผลิต และท า
การส ารวจสภาพหนา้งานจริงในกระบวนการผลิต  ขอ้มูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลทางสถิติท่ีมีการ
รวบโดยอา้งอิงขอ้มูลจากการด าเนินงานจริง และเป็นขอ้มูลท่ีมีการจดัเกบ็เอาไว ้ระยะเวลาของขอ้มูลทางสถิติตั้งแต่
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เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ยขอ้มูลระยะเวลาการผลิต (Lead Time) และ ขอ้มูลอตัราส่งงาน
ล่าชา้ (Delay Ratio)   
     3) การวิเคราะห์ปัญหาท่ีส่งผลต่อการผลิตเพ่ือแกไ้ขปัญหาระยะเวลาการผลิต ปัญหางานเสียจากการผลิต ปัญหา
งานส่งงานล่าช้าในการวิเคราะห์ปัญหา โดยแบ่งสาเหตุ ออกเป็นทั้งหมด 5 ส่วนโดยอา้งอิงจากเคร่ืองมือ 4M 1E 
(Man / Machine / Material / Method /Environment)  
     4) การแกไ้ขประเด็นปัญหา พบปัญหาท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขประเด่นปัญหา การวางแผนการผลิตท่ีมีความล่าชา้
ในการส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ ตอ้งมีการล าดบัขั้นตอนการท างาน และก าหนดตารางการผลิต   
     5) การติดตามผล และสรุปผลการศึกษาวิจยั 
 

4.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
     น าเสนอการวิเคราะห์ผลการศึกษา  ท่ีได้จากการสอบถามสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและพนักงานในบริษัท  โดย
การศึกษาไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก การศึกษาขอ้มูลดา้นปฐมภูมิไดท้ าการรวบรวมและเก็บขอ้มูลท่ี
เก่ียวข้องจากการศึกษา กระบวนการผลิต เพ่ือน ามาปรับปรุงขั้นตอนการผลิต และไดศึ้กษา กระบวนบริหาร
คลงัสินคา้ (บรรจุภณัฑ)์ และส่วนท่ีสอง การศึกษาขอ้มูลดา้นทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลจากการด าเนินงานจริง ท าใหส้รุป
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างานออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ ดงัน้ี  
      การวางแผนการผลิต 
      1) จดัท ากระบวนการด าเนินงานของบริษทั เร่ิมตั้งแต่ ลูกคา้ท าการ Order สินคา้ ไปจนถึง การส่งสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ตาม Order ท่ีไดส้ั่งซ้ือเขา้มา และไดแ้บ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบให้ตรงตามในแต่ละแผนก จ านวน 6 แผนก 
ดงัน้ี (แผนก Sales  / แผนก Human Resource & Accounting / แผนก Planning & Production / แผนก Research & 
Development  / แผนก Quality Assurance & Quality Control / แผนก Warehouse & Transport ) จากแผนกทั้ ง 6 
แผนก สามารถน ามาเขียนเป็น Flow กระบวนการด าเนินงานขอบริษัทใหม่ได้ดังรูปท่ี  1 เพ่ือให้ทราบถึง
กระบวนการท างานและความรับผิดชอบในแต่ละแผนก เน่ืองจากก่อนหน้าน้ีบริษทัไม่ได้มีการจัดแบ่งความ
รับผิดชอบอย่างชดัเจนท าใหพ้นกังานเกิดความสบัสนและเลือกท างานตามความความคิดของตวัเองท่ีคิดว่าถูกตอ้ง
ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ในแต่ละแผนก 
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รูปท่ี 1 กระบวนการท างานของบริษทั 

     2) จดัท ากระบวนการผลิต เน่ืองจากก่อนหนา้น้ีบริษทัไม่ไดมี้การก าหนดกระบวนการผลิตอยา่งชดัเจนท าใหเ้ม่ือ
ท าการวางแผนการผลิตจะท าให้ไม่ทราบถึงรายละเอียดในแต่ละกระบวนการรวมไปถึงขอ้จ ากดัในการผลิต และ
เง่ือนไขในการผลิตวา่จะตอ้งประกอบไปดว้ยเง่ือนไปอะไรบา้ง ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงไดก้ าหนดกระบวนการผลิตออกมา
ใหม่ และสามารถน ามาเขียนเป็น ผงัแสดงกระบวนการผลิตใหม่ไดด้งัรูปท่ี 2 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                                 1587 
 

 
รูปท่ี 2 กระบวนการผลิต 
 
     3) จดัท าเคร่ืองมือช่วยในการวางแผนการผลิตโดยใช ้  Program Microsoft office Excel ช่วยในการวางแผนการ
ผลิต ซ่ึงมีขั้นตอนการผลิตทั้งหมด 5 ขั้นตอน (ขั้นตอนท่ี 1 : การชัง่สาร, ขั้นตอนท่ี 2 : ผสมเน้ือครีม, ขั้นตอนท่ี 3: 
ตรวจเน้ือครีม, ขั้นตอนท่ี 4 :บรรจุเน้ือครีมลงในบรรจุจุภณัฑ ์และขั้นตอนท่ี 5 : ติดสต๊ิกเกอร์ และบรรจุลงกล่อง ซ่ึง
ประกอยไปดว้ย ทั้งหมด 4 Sheet  ดงัน้ี 
Sheet 1 รายละเอียดOrder : พนักงานจะตอ้งกรอกรายละเอียดขอ้มูลพ้ืนฐานหลกัๆ 2 ส่วนดว้ยกนั ส่วนท่ีแรกจะ
ประกอบไปดว้ย 1) วนัท่ีรับ Order  2) เลขท่ี Order โดยก าหนด จาก พ.ศ.-เดือน-ล าดบั Order ตัวอย่าง 2017-01-
0001 3)ระบุช่ือลูกคา้ และ  ส่วนท่ีสองจะประกอบไปดว้ย 1) เลือกประเภทสินคา้ท่ีจะท าการผลิต จ านวน 7 ประเภท 
[Hair Care : ท าความสะอาดเส้นผม / Body Care : โลชัน่บ ารุงผิวกาย / Face Claenser : ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาด
ผิวหน้า / Face Care : ครีม ซีร่ัมบ ารุงผิวหน้า  / Eye Care : ครีมบ ารุงและปรนนิบัติผิวรอบดวงตา  / Toiletries : 
ผลิตภณัฑอ์าบน ้ า / Sunscreen : ผลิตภณัฑป้์องกนัแสงแดด]  2) เลือกรหัสสินคา้ท่ีจะท าการผลิตโดยรหัสสินคา้จะ
เป็นตัวบอกถึงจ านวนท่ีสามารถบรรจุได้ในแต่ละบรรจุภณัฑ์ เช่น PK2003 _GLASS BOTTLE 15 ml หมายถึง 
Package รหัส 2003 ขวดแกว้ ขนาด 15 ml  3) พนกังานระบุจ านวนท่ีสั่งผลิต มากสุดในแต่ละ Batch คือ 5 L หรือ 
5Kg  ซ่ึงโปรแกรมจะค านวณจ านวนช้ินท่ีลูกคา้จะไดรั้บออกเป็นใหโ้ดยอตัโนมติั 
Sheet 2 ก าหนดเง่ือนไขการสั่งผลิต และ ระยะเวลาการผลิต : พนกังานสามารถท่ีจะใส่เง่ือนไขการผลิตลงไปใน
โปรแกรมได ้ตวัอย่าง ในการผลิตแต่ละ Batch จะตอ้งผลิตเน้ือครีมจ านวน 110 g ในการสุ่มตวัอย่างตรวจสอบเน้ือ
ครีม จ านวน 1 ช้ิน และตอ้งผลิตเกบ็ไวเ้ป็นตวัอยา่งจ านวน 1 ช้ิน เป็นตน้ และสามารถท่ีจะระบุจ านวนเวลาในแต่ละ
กิจกรรมในการผลิตลงไปเพ่ือช่วยให้ค านวณเวลาในการผลิต ในการผลิตครีมจะมีทั้งหมด 5 ขั้นตอนดงัน้ี 1) เวลา
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ในการชัง่สารใชเ้วลา 120 นาที 2) เวลาผสมเน้ือครีม 240 นาที 3) ตรวจเน้ือครีม 180 นาที 4) บรรจุครีม 2 นาที ต่อ
ช้ิน 5) ติดสต๊ิกเกอร์  บรรจุลงกล่อง 1 นาทีต่อช้ิน เป็นตน้ 
Sheet 3 ตารางการบรรจุ เน้ือครีมลงในบรรจุภณัฑ์ โปรแกรมจะค านวณเวลาส าหรับการผลิตแบบยอ้นกลบัโดย
พนกังานจะตอ้งระบุวนัท่ีจะตอ้งผลิตแลว้เสร็จเพ่ือจะเป็นวนัท่ีจะผลิตแบบยอ้นกลบั โดยเร่ิมกระบวนการ ขั้นตอนท่ี 
5 ติดสต๊ิกเกอร์ และบรรจุลงกล่อง ย ้อนไปยังขั้ นตอนท่ี 4 บรรจุเน้ือครีม เพ่ือจะท าให้ทราบวันท่ีต้องเร่ิม
กระบวนการ บรรจุเน้ือครีมลงในบรรจุภณัฑ ์
Sheet 4 แผนก าลงัการผลิต โปรแกรมจะค านวณเวลาส าหรับการผลิตแบบยอ้นกลบัโดยจะเร่ิมจากขั้นตอนท่ี 
ขั้นตอนท่ี 3: ตรวจเน้ือครีม ยอ้นไปยงัขั้นตอนท่ี 2 : ผสมเน้ือครีม  และยอ้นไปยงัขั้นตอนท่ี 1 : การชัง่สารเพ่ือจะท า
ใหท้ราบวนัท่ีตอ้งเร่ิมการผลิตในขั้นตอนท่ี 1 การชัง่สาร 
      บริหารคลงัสินคา้ (บรรจุภณัฑ)์ 
     1) ผูจ้ ัดท าไดก้ าหนดกระบวนการท างานใหม่ ดังรูปท่ี 3 เน่ืองจากก่อนหน้าน้ีทางบริษทัไม่ได้มีการก าหนด
ขั้นตอนการ เบิก จ่ายบรรจุภณัฑท์ าใหเ้กิดปัญหาจ านวนบรรจุภณัฑมี์จ านวนไม่ตรงกบัขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกไวส่้งผลถึง
แผนการผลิตท่ีตอ้งเล่ือนออกจากแผนการผลิตเดิม เน่ืองจากไม่มีบรรจุภณัฑท่ี์ตอ้งน ามาบรรจุ และในขั้นตอนการ 
เบิก จ่ายบรรจุภณัฑท์างผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าเอกสารท่ีใชป้ระกอบการเบิกจ่ายในแต่ละกิจกรรมเพ่ือใชอ้า้งอิงขั้นตอนการ
เบิกจ่ายบรรจุภณัฑ ์

 
รูปท่ี 3 ขั้นตอนการ เบิก จ่ายบรรจุภณัฑ ์

     2) จดัท าเอกสารประกอบขั้นตอนการเบิกจ่าย บรรจุภณัฑ์ จดัท าข้ึนเพ่ือเป็นส่วนประกอบหลกัของการบริหาร
คลงัสินคา้ (บรรจุภัณฑ์) ทุกกิจกรรม  ประกอบไปดว้ยเอกสารใบรับเขา้วตัถุดิบ (บรรจุภณัฑ์), เอกสารใบเบิก
วตัถุดิบ (บรรจุภณัฑ์), เอกสารใบส่งคืนของเสีย และเอกสารสรุปรายการประจ าวนั รายละเอียดของเอกสารจะ
ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลท่ีพนักงานตอ้งกรอกมี 2 ส่วนหลกัๆ คือส่วนแรก จะกรอกลงในหัวกระดาษของเอกสาร
ประกอบไปดว้ย ขอ้มูล ผูรั้บเขา้ ,วนัท่ีท ารายการ และเลขท่ีเอกสาร ส่วนท่ีสองจะตอ้งเลือกรหสัสินคา้ ในตารางโดย
พนักงานสามารถเลือกรหัสสินค้าได้จากตัวเลือก เม่ือท าการเลือกเสร็จแลว้นั้น จะปรากฏข้อมูลรหัสสโตร์ , 
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รหัสสินคา้รอง และรายละเอียดบรรจุภณัฑ์   โดยอตัโนมติั พนักงานจะระบุเฉพาะจ านวนท่ีตอ้งการในเอกสาร
เท่านั้น  และในเอกสารทุกเอกสารจะตอ้งมีผูอ้นุมติัลงนามในเอกสารทุกคร้ัง  จากขอ้มูลท่ีไดร้ะบุในเอกสารเบิก 
จ่ายบรรจุภณัฑ ์จะสามารถน ามา สรุปลงในเอกสารสรุปรายการประจ าวนั เพ่ือท าให้ทราบจ านวนบรรจุภณัฑ์ท่ีมี
การเคล่ือนไหวในแต่ละวนั   
     3) จดัท าสรุปรายการสิงคา้คงคลงั (บรรจุภณัฑ)์ เพ่ือเป็นขอ้มูลอา้งอิงในการพยากรณ์การจดัซ้ือ วตัถุดิบ (บรรจุ
ภณัฑ)์ ในอนาคต เพ่ือช่วยในการบริหารคลงัสินคา้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและช่วยลดปัญหาสินคา้ขาด หรือ 
สินคา้มีมากจนเกินไป ซ่ึงจะช่วยใหบ้ริหารพ้ืนท่ีในการจดัเกบ็สิงคา้คงคลงั (บรรจุภณัฑ)์ ใหมี้ความเหมาะสมในการ
จดัเกบ็สินคา้ 
 

4.  สรุปผลการศึกษา 
      จากการศึกษาพบว่าเม่ือเปรียบเทียบกระบวนการด าเนินงานของบริษทัในส่วนของการวางแผนการผลิตและ
บริหารคลงัสินคา้ (บรรจุภณัฑ)์ ท าใหเ้ห็นขอ้แตกต่างดงัน้ี 
     การวางแผนการผลิต  ผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าเคร่ืองมือ ท่ีช่วยในการวางแผนการผลิต ท าใหบ้ริษทัไดผ้ลลพัธ์ ดงัน้ี 
 1) ลูกคา้ไดรั้บสินคา้ตามเวลาท่ีก าหนด เน่ืองจากเคร่ืองมือการวางแผนการผลิต ผูจ้ดัท าได้ จดัท าการวางแผนการ
ผลิตแบบยอ้นกลบั (Backward) จะช่วยให้ทราบแผนการผลิตท่ีชดัเจน และลดปัญหาสินคา้คา้งส่ง เน่ืองจากท่ีผ่าน
มา จะผลิตเสร็จแลว้จะตอ้งรอส่งสินคา้ ตามวนัท่ีลูกคา้ไดร้ะบุไวท้ าให้ตอ้งเก็บสินคา้ไวใ้นคลงัสินคา้เป็นจ านวน
มาก และบางคร้ังเม่ือท าการผลิตเสร็จจะน าส่งลูกคา้ท าให้บางคร้ังลูกคา้ยงัไม่ตอ้งการท าให้บริษทัเกิดตน้ทุนการ
จดัเกบ็ 
 2)  ผลิตเน้ือครีมในปริมาณกับความเหมาะสมในแต่ละ Order เน่ืองจากในตารางวางแผนการผลิตได้ก าหนด 
ปริมาณท่ีตอ้งผลิตในแต่ละ Order อย่างชดัเจน ถา้เปรียบ เทียบกบัท่ีผ่านมาจะท าให้ลดตน้ทุนการผลิตลง เพราะ ท่ี
ผา่นมาจะใชวิ้ธีผลิตมากกวา่จ านวนท่ีลูกคา้สั่งท าให ้เมือบรรจุสินคา้ลงในบรรจุภณัฑจ์ะท าใหเ้หลือเน้ือครีมจ านวน
มากและทางบริษทัตอ้งน าส่วนท่ีเหลือไปท้ิง ท าให้มีค่าใชจ่้ายในการก าจดัของเสีย จะเห็นไดว้่าเคร่ืองมือท่ีช่วยใน
การวางแผนการผลิตจะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการวางแผนการผลิตและมีความถูกตอ้งมากว่า
วิธีการวางแผนการผลิตในอดีตท่ีผ่ามาท่ีใช ้วิธีการวางแผนการผลิต จาก Google calendar ท่ีพบความผิดพลาดจาก
การวางแผนการผลิต ท าใหลู้กคา้ไดรั้บผลกระทบจากการผลิตท่ีไม่แลว้เสร็จตามท่ีไดต้กลงไว ้
     การบริหารคลงัสินคา้ (บรรจุภณัฑ)์  พบว่าเม่ือมีการจดัท าขั้นตอนการเบิกจ่ายและเอกสารการเบิก จ่าย จะช่วยให้
การบริหารคลงัสินคา้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพราะ ถา้เปรียบเทียบจากอดีต การเบิกจ่ายนั้นจะใชเ้พียงแค่พนกังาน
เดินเขา้ไปหยิบสินคา้เองโดยไม่มีเอกสารอา้งอิงการเบิก และการคืนของเสีย ท าให้ตอ้งมีการตรวจนับสินคา้อยู่
บ่อยคร้ัง ในส่วนของการเบิกจ่ายสินคา้ทุกกิจกรรม ซ่ึงประกอบไปดว้ยเอกสารท่ีผูจ้ดัท าข้ึนมาใหม่ดงัน้ี 

-  เอกสารใบรับเขา้วตัถุดิบ (บรรจุภณัฑ)์   
-  เอกสารใบเบิกวตัถุดิบ (บรรจุภณัฑ)์ 
-  เอกสารใบส่งคืนของเสีย 
-  เอกสารสรุปรายการ ประจ าวนั 
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     ซ่ึงเอกสารทั้ง 4 เอกสารน้ีจะน ามาช่วยบริหารขั้นตอนการเบิกจ่ายบรรจุภณัฑใ์นคลงัสินคา้ ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน เป็นเอกสารท่ีใชอ้า้งอิง และตรวจสอบความถูกตอ้งในการเบิก จ่ายบรรจุภณัฑทุ์กประเภท และไดจ้ดัท า
เคร่ืองมือท่ีช่วยในการบริหารคลิงสินคา้ คือ ตารางสรุป สรุปสิงคา้คงคลงั ท่ีท าใหท้ราบถึงจ านวน บรรจุภณัฑ ์ท่ีมี
อยู่ในคลงัว่ามีจ านวนเท่าไรเพียงพอต่อการผลิตหรือไม่ และรวมไปถึงการน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาพยากรณ์การจดัซ้ือ
บรรจุภณัฑใ์นอนาคต 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเพ่ือให้การด าเนินงานของบริษทั สามารถแข็งขนักบัคู่แข็งในตลาดได ้และ ท าให้พนักงานมีความ
จงรักภกัดีกบัองคก์ร จึงไดเ้สนอแนะแนวทางดงัน้ี 
1) บริษทั น าเสนอรายละเอียดของสินคา้ท่ีจะขายให้ลูกคา้ เป็นแบบ One Stop Service นอกจากผลิตเน้ือครีมตอ้ง 
น าเสนอ บรรจุภัณฑ์ ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกค้า เสนอกล่องสินค้า และเสนอรูปแบบสต๊ิกเกอร์ แสดง
รายละเอียดของสินคา้ เพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของตวัสินคา้ และเป็นการสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัคู่แขง็ในปัจจุบนั 
2) รวบรวมความตอ้งการของ วตัถุดิบท่ีมีแผนท่ีจะใช้ในระยะเวลา 6 เดือน เพ่ือน ามาเจรจาต่อรองกับ Supplier 
เพ่ือให้ไดร้าคาท่ีถูกกว่าการสั่งซ้ือ Lot ต่อ Lot เพราะในการสั่งจ านวนท่ีมาก จะท าให้มีอ  านาจต่อรองกบั Supplier 
สามารถท่ีจะก าหนดระยะเวลาในการส่งสินคา้ไดเ้ม่ือเปรียบเทียบกบัอดีตท่ีผ่านมาท่ีตอ้งรอค าตอบจาก Supplier ว่า
จะน ามาส่งไดเ้ม่ือไร 
3) จดัอบรมพนกังานให้เขา้ใจกระบวนการท างานในแต่ละแผนก เพ่ือช่วยในการบริการพนกังานกรณีท่ีขาดแคลน
แรงงาน อนัเน่ืองมาจากพนกังานลาออก สามารถท่ีจะใชพ้นกังานจากแผนกอ่ืนทดแทนได ้
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การจ าแนกความแตกต่างของปัจจยัด้านความพงึพอใจในการท างานของพนักงาน 
บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ระดบัส านักงาน สาขาส านักงานใหญ่                

ระหว่าง กลุ่ม Generation X และ Generation Y 
Classifying, the factor which shows employees ’ contentment of Sermsuk 

Company, in area of bureau between Generation X and Generation Y 
ศศิภา เลาหกติติการ1 และ พรีพงษ์ ฟูศิริ2 

Sasipa Laohakittikarn and Piraphong Foosiri 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อความพึงพอใจในการท างาน
ของพนักงานบริษทั เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) ระดับส านักงาน สาขาส านักงานใหญ่ กลุ่ม Generation X และ 
Generation Y และเพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างานของพนกังานบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) 
ระดับส านักงาน สาขาส านักงานใหญ่ ท่ีสามารถใช้ในการจ าแนกความแตกต่างของกลุ่ม Generation X กับ 
Generation Y โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 140 คน และน า
ขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัเงินเดือน และประสบการณ์
ท างานภายในองคก์ร มีผลต่อปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างานท่ีแตกต่างกนั ในเร่ือง ต าแหน่งงานท่ีท่านท าอยู่
ในปัจจุบนัสามารถสร้างผลงานเพ่ือเล่ือนต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน ความพอใจต่อโอกาสในการกา้วหนา้ในหนา้ท่ี
การงาน ความพอใจต่อการเล่ือนต าแหน่งท่ีเป็นระบบ และมีความเหมาะสม ความสะอาดและเป็นระเบียบของสถานท่ี
ท างาน และความพอใจต่อการปรับเงินเดือน และโบนสัในปีท่ีผา่นมา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
 

Abstract 
 

The purpose of this research were the factor of population which effected to employees’ contentment of  Sremsuk 
, and study the factor of contentment company, in area of bureau between generation x and generation y. The 
research instrument were questionnaires, Sample group are employees, and there are 140 people. Then analyzed 
all information via SPSS program.The result of this study were as following the personal factors in the term of 
salaries, and works experiences, they effected to their works’ contentment in different ways .the vacancy which 
you were could help you build more portfolio up to get a better vacancy, the contentment of opportunity in  
of places such as tidy and the contentment in the term of up salaries ‘level and bonus as far, the statistic 
significantly at 0.05 level 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย email: sasipa.laohakittikarn.jar@gmail.com  
2
 อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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1. บทน า 
 
     ธุรกิจการผลิตเคร่ืองด่ืมถือเป็นธุรกิจท่ีมีผูป้ระกอบการจ านวนมากและเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง 
สืบเน่ืองจากปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นตัวสนับสนุนในการด าเนินธุรกิจ ทั้ งปัจจยัดา้นประชากร จ านวนนักท่องเท่ียวท่ี
เพ่ิมข้ึน และสภาพอากาศของเมืองไทย เป็นตน้ ท าให้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการบริโภคเคร่ืองด่ืมมากยิ่งข้ึน โดย
ผูป้ระกอบการต่างๆ ลว้นด าเนินกลยุทธ์ท่ีแตกต่างกนัออกไปเพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินอยู่รอดและสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) เร่ิมก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ.2495 เป็นบริษทัท่ี
ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม เช่น เคร่ืองด่ืมน ้าอดัลม เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ น ้าด่ืมคริสตลั และ
ชาเขียวโออิชิ ถือเป็นบริษทัรายแรกของประเทศท่ีมีการผลิตเคร่ืองด่ืมไร้แอลกอฮอลแ์บบครบวงจรและครองความ
เป็นผูน้ าในตลาดเมืองไทย ต่อมาในปี 2555 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จ ากดั ไดเ้ข้ามาร่วมถือหุ้นใหญ่
ภายในบริษทัฯและผนวกรวมเอาบริษทัฯ เป็น 1 ใน 5 ของบริษทัหลกัในกลุ่มบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากนั้นบริษทัฯ 
จึงไดป้รับเปล่ียนการด าเนินธุรกิจเป็นด าเนินการผลิต และจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณภาพภายใตธุ้รกิจ 4 กลุ่มหลกั 
ไดแ้ก่ กลุ่มน ้าอดัลม กลุ่มเคร่ืองด่ืมไม่อดัลม กลุ่มน ้าด่ืม และการจดัจ าหน่าย อีกทั้งยงัมีการปรับเปล่ียนแนวทางใน
การด าเนินธุรกิจ ทั้งในเร่ืองของภาพลกัษณ์และวฒันธรรมขององคก์ร ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
และสภาพของตลาดท่ีเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั โดยมีวิสัยทศัน์ 2020 เป็นแนวทางกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือ
สร้างความเป็นผูน้ าธุรกิจในกลุ่มอาเซียนอย่างมัน่คงและยัง่ยืน ทั้ งน้ีการท่ีบริษทัฯ จะสามารถส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวน้ั้น ส่ิงส าคญัอย่างยิ่งต่อความความส าเร็จคือ ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงถือเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า
และเป็นตวัขบัเคล่ือนองคก์รสู่ความส าเร็จ แต่ปัจจุบนัน้ี บริษทัฯ ตอ้งประสบปัญหาเก่ียวกบัพนกังานขาดความพึง
พอใจในการท าให ้ส่งผลใหเ้กิดการลาออกของพนกังานเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะพนกังานช่วงอายุ 22 – 52 ปี ท า
ให้องคก์รตอ้งสูญเสียตน้ทุนในหลายดา้น รวมถึงอาจสูญเสียเป้าหมายท่ีองคก์รไดต้ั้งไว ้(ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
รองหวัหนา้แผนกฝ่ายทรัพยากรบุคคล เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2559)   

Table 1 ตารางแสดงสถิติการลาออกของพนกังานบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ปี 2555 – 2558 

สถิตกิารลาออกของพนักงาน  

ปี กลุ่ม Generation X (คน) กลุ่ม Generation Y (คน) รวม (คน) 
2555 2 2 4 
2556 2 4 6 
2557 3 5 8 
2558 12 10 22 

                   หมายเหตุ กลุ่ม Generation X ช่วงอาย ุ40 – 52 ปี  
                      กลุ่ม Generation Y ช่วงอาย ุ22 – 39 ปี 

     เพราะฉะนั้นองค์กรจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคญัต่อการสร้างความพึงพอใจในการท างาน เพ่ือลดอตัราการ
ลาออกของพนกังาน โดยตอ้งค านึงถึงเร่ืองอายุของพนกัดว้ย เน่ืองจากความแตกต่างทางดา้นอายุของพนกังานย่อม
มีความแตกต่างของปัจจยัท่ีจะสร้างความพึงพอใจในการท างานท่ีแตกต่างกนั 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
      
     2.1 Generation (ช่วงอายุ) 
     2.1.1 Generation X คือ ผูท่ี้เกิดในช่วงปี พ.ศ.2508 – 2520 มีลกัษณะพ้ืนฐานในการท างานเพ่ืออยูเ่พียงเท่านั้น มกั
ให้ความสมดุลระหว่างงานกบัครอบครัวมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ต้องการผลประโยชน์ในรูปแบบดา้นการเงิน และ
ผลประโยชน ์รวมถึงสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี มีความภกัดีต่อบริษทั 
     2.1.2 Generation Y คือ ผู ้ท่ี เกิดในช่วง พ .ศ .2521 – 2538 มีลักษณะการท างานหนักเพ่ือหวังผล มีความ
ทะเยอทะยานในระดบัสูง คาดหวงัโอกาสการเติบโตในหนา้ท่ีการงานท่ีรวดเร็ว ชอบความทา้ทายและความส าเร็จ
ดา้นการเงิน มีความภกัดีต่อบริษทัต ่า แต่จะภกัดีกบัหวัหนา้งานโดยตรง   
     2.2 ทฤษฎีล าดบัขั้นความต้องการของมนุษย์  
     Maslow (อา้งใน อ านาจ ธีระวนิช , 2553) อธิบายว่า มนุษยทุ์กคนย่อมมีความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานท่ีเหมือนกนั โดย
เม่ือความตอ้งการใดไดรั้บการตอบสนองเรียบร้อยแลว้จะมีความตอ้งการอยา่งอ่ืนเขา้มาแทนท่ี โดยความตอ้งการของ
มนุษยจ์ะมีล าดบัขั้นจากระดบัต ่าไปยงัระดบัสูง ซ่ึงสามารถแบ่งล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์ ไดเ้ป็น 5 ขั้นความ
ตอ้งการ ไดแ้ก่ 
     1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs)  เป็นความตอ้งการทางดา้นร่างกายเพ่ือความอยู่รอด
เบ้ืองตน้ เช่น ความตอ้งการเร่ืองน ้า อาหาร ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และ ความตอ้งการการพกัผอ่น เป็น
ตน้ ซ่ึงโดยปกติแลว้องคก์รต่างๆมกัจะตอบสนองความตอ้งการของพนกังานแต่ละคนดว้ยลกัษณะวิธีการทางออ้ม
คือ การจ่ายเงินค่าจา้ง 
     2. ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Security of Safety Needs)  เม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บการ
ตอบสนองแลว้ มนุษยจ์ะมีความตอ้งการในขั้นท่ีสูงข้ึน นั่นคือความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั ส าหรับความ
ตอ้งการความมัน่คง หมายถึงความตอ้งการความมัน่คงในการด าเนินชีวิต เช่น ความมัน่คงเร่ืองหนา้ท่ีการงาน ความ
มัน่คงขององคก์ร ส่วนความปลอดภยั เก่ียวกบัการป้องกนัเพ่ือใหม้นุษยน์ั้นเกิดความปลอดภยัจากอนัตรายต่างๆ ท่ี
จะเกิดข้ึนกบัร่างกาย 
     3. ความตอ้งการทางดา้นสงัคม (Social or Belongingness Needs)  หลงัจากท่ีมีการตอบสนองในขั้นท่ี 2 แลว้นั้น
กจ็ะมีความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึน นัน่คือ ความตอ้งการทางดา้นสังคม ซ่ึงเป็นส่ิงจูงใจท่ีส าคญัต่อพฤติกรรมของ
มนุษย ์โดยความตอ้งการในดา้นน้ีเป็นความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัการอยู่ร่วมกนัในสังคม การไดรั้บการยอมรับจาก
บุคคลอ่ืน และการมีความรู้สึกวา่ตวัเองนั้นเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มทางสงัคม 
     4. ความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่นทางสังคม (Esteem or Status Needs)  ส าหรับความตอ้งการในขั้นต่อมา เป็น
ความตอ้งการเก่ียวกบัการมีความมัน่ใจในตวัเองทั้งในเร่ืองของความรู้ ความสามารถ และการให้ความส าคญัใน
ตวัเอง รวมถึงความตอ้งการท่ีจะมีฐานะหนา้ตาภายในสังคมและไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอ่ืนหรือความตอ้งการท่ี
จะใหบุ้คคลอ่ืนยกยอ่งและสรรเสริญในเร่ืองการรับผิดชอบในหนา้ท่ีการงาน การด ารงต าแหน่งส าคญัภายในองคก์ร  
     5. ความตอ้งการความส าเร็จภายในชีวิต (Self-actualization or Self-realization Needs)  เป็นล าดบัความตอ้งการ
สูงสุดของมนุษย ์คือ ความตอ้งการท่ีอยากจะประสบความส าเร็จในชีวิต ความใฝ่ฝัน ความคาดหวงั และความ
ทะเยอทะยานท่ีจะไดรั้บความส าเร็จในส่ิงสูงสุดในทศันะของตน 
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     2.3 ทฤษฎีสองปัจจยั (Two-Factor Theory) 

     Herzberg และคณะ (อ้างใน ธงชัย สมบูรณ์ , 2549) พบว่า ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานมี  
ทั้งหมด 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
     1. ปัจจยัจูงใจ (ตวัสร้างความพึงพอใจในการท างาน)  
     1.1 ความส าเร็จในการท างาน หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถท างานไดเ้สร็จส้ิน และประสบความส าเร็จเป็นเป็น
อยา่งดี โดยเม่ือผลงานส าเร็จแลว้กจ็ะเกิดความรู้สึกพึงพอใจ และปลาบปล้ืมในผลความส าเร็จของผลงานนั้น 
     1.2 การไดรั้บการยอมรับ หมายถึง การไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน ผูบ้งัคบับญัชา และบุคคลในหน่วยงาน 
ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบของการยกย่องชมเชย การแสดงความยินดี การให้ก าลงัใจ หรือการแสดงออกใดๆท่ีเป็นการ
แสดงออกวา่ยอมรับในความสามารถ ซ่ึงเม่ือไดท้ างานอยา่งใดอยา่งหน่ึงบรรลุผลความส าเร็จแลว้ การยอมรับนบัถือ
กจ็ะแฝงอยูก่บัความส าเร็จในงานนั้นดว้ย 
     1.3  เน้ือหาและลักษณะของงาน หมายถึง งานท่ีมีลักษณะน่าสนใจ มีความท้าทาย และต้องใช้ความคิด
สร้างสรรค ์หรือเป็นงานท่ีลกัษณะท่ีสามารถกระท าไดต้ั้งแต่เร่ิมตน้จนจบงานไดโ้ดยล าพงัแต่เพียงผูเ้ดียว  
     1.4  ความรับผิดชอบ หมายถึง เป็นความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากการไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบงาน 
และมีอ านาจในการรับผิดชอบงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
     1.5 โอกาสความกา้วหนา้ในการท างาน หมายถึง โอกาสในการพฒันาแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมหรือการไดรั้บการ
ฝึกอบรม รวมถึงการไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึนภายในองคก์ร  
     2. ปัจจยัค ้าจุน (Maintenance Factor) (ตวัสร้างความไม่พึงพอใจในการท างาน) 
     2.1 เงินเดือนหรือค่าจา้ง หมายถึง จ านวนรายไดท่ี้เป็นผลตอบแทนจากการท างานของบุคคลในองคก์ร 
     2.2 โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต หมายถึง โอกาสท่ีจะได้รับการเล่ือนต าแหน่ง และได้รับ
ความกา้วหนา้ในทกัษะวิขาชีพ 
     2.3 ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงาน หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถท างาน
ร่วมกนัได ้และมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั  
     2.4 สถานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเป็นอาชีพท่ีท่ีมีเกียรติ ศกัด์ิศรี และเป็นท่ียอมรับภายในสงัคม 
     2.5 นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การบริหาร การจดัการ และการติดต่อส่ือสารของภายในองคก์ร  
     2.6 สภาพการท างาน หมายถึง ลกัษณะสภาพทางกายภาพภายในท่ีท างาน เช่น แสง เสียง สภาพอากาศ ชัว่โมงใน
การท างาน รวมถึงลกัษณะแวดลอ้มอ่ืนๆดว้ย เช่น อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังาน และเคร่ืองมือต่างๆ 
     2.7  ความเป็นส่วนตวั หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี อนัเป็นผลมาจากงานในหนา้ท่ีของเขา  
     2.8 ความมัน่คงในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อองคก์ร ทั้งเร่ืองของความมัน่คงในการท างาน ความ
ยัง่ยืนของอาชีพ รวมถึงความมัน่คงขององคก์ร 
     2.9 วิธีการปกครองบงัคบับญัชา หมายถึง ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการบริหารและด าเนินการ หรือ
ความยติุธรรมท่ีใชใ้นการบริหาร 
     2.4 งานวิจยัที่เกีย่วข้อง 
     (ไพลิน คุณานพรัตน์, 2554) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ขา้ราชการเทศบาลต าบลแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี พบว่า ขา้ราชการเทศบาลต าบลแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความภาคภูมิใจในอาชีพมากทีสุด ด้านความกา้วหน้าในการท างาน ดา้นความ
รับผิดชอบในการท างาน ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์กับผูบ้ ังคับบัญชา และด้าน
สวสัดิการในการท างาน ตามล าดบั นอกจากน้ีขา้ราชการเทศบาลต าบลแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี ท่ีมีความแตกต่าง
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กนัทางดา้นระดบัต าแหน่ง รายได้หลกั รายได้รอง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน ส่วนความ
แตกต่างทางดา้นอายุราชการ หน่วยงานท่ีปฏิบติังาน และสุขภาพส่วนตวั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีไม่
แตกต่างกนั 
     (จนัทร์แรม พุทธนุกลู, 2554) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยั
การอาชีพ จงัหวดัสระบุรี พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานไดแ้ก่ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้น
ความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน ดา้นนโยบายและการ
บริหาร 
     (สุธานิธ์ิ นุกูลอ้ึงอารี,  2555) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษทั การบินไทย 
จ ากดั (มหาชน) พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัในดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายได ้จะมีระดบั
ความพึงพอใจในการท างานท่ีแตกต่างกนั และในส่วนของปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นการประสบความส าเร็จในหนา้ท่ี
การท างาน ดา้นการไดรั้บความยกย่องนบัถือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นโอกาสความกา้วหนา้  
และในส่วนของปัจจัยค ้ าจุน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหารงานของบริษัท ด้านการบังคับบัญชา ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นความมัน่คงของ
งาน และดา้นสถานภาพในการท างาน และส่วนของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนันั้นมีผลต่อ
ระดบัความพึงพอใจในการท างานท่ีไม่แตกต่างกนั 
  

3. วธิีการศึกษา 
 

    ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ระดบัส านักงาน สาขา
ส านกังานใหญ่ จ านวน 140 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม Generation X จ านวน 60 คน และกลุ่ม Generation Y จ านวน 80 
คน โดยในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัจะใชจ้ านวนประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัเลือกวิธีการเกบ็ขอ้มูลแบบเจาะจง จากพนกังานงานบริษทั เสริมสุข (จ ากดั) มหาชน สาขา
ส านกังานใหญ่ จ านวน 140 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม Generation X จ านวน 60 คน และGeneration Y จ านวน 80 คน  
     การวเิคราะห์ข้อมูล 
     1. การแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละโดยวิเคราะห์จากขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
     2. หาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวิเคราะห์ระดบัความพึง
พอใจของกลุ่มตวัอยา่ง  
     3. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ,การทดสอบ Chi-Square และ 
Discriminant Analysis เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างานระหว่างพนกังาน
กลุ่ม Generation X และ Generation Y 
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     กรอบแนวคิด 

ตวัแปรต้นที่ต้องการใช้ในการเปรียบเทียบ        
ตวัแปรตาม:กลุ่มประชากร        
2 กลุ่มที่ต้องการเปรียบเทียบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 
     ผลการศึกษาของปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดบัการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 25,000 บาท มีประสบการณ์ท างานภายในองค์กร ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป 
ปฏิบัติงานอยู่ในแผนกพฒันาระบบ และแผนกทรัพยากรบุคคล โดยปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัเงินเดือน และ
ประสบการณ์ท างานภายในองคก์ร มีผลต่อปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างานท่ีแตกต่างกนั 
     ผลการศึกษาของความพึงพอใจในการท างานทั้งหมด 7 ดา้น พบว่าปัจจยัท่ีใชใ้นการจ าแนกความแตกต่างของ
ปัจจยัดา้นความพึงพอใจระหว่างพนักงานทั้ง 2 กลุ่มประกอบไปดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ โอกาสความกา้วหน้าในการ
ท างาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน และเงินเดือนและสวสัดิการ อยา่งมีนยัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสามารถอภิปรายได้
ดงัต่อไปน้ี ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่ม Generation X ไดแ้ก่ งานท่ีท่านท าอยูมี่ระเบียบ
แบบแผนท่ีชดัเจน ความพอใจต่อการเล่ือนต าแหน่งท่ีเป็นระบบ มีการจดัสถานท่ีท างานอย่างเป็นสัดส่วนในแต่ละ
แผนก สวสัดิการบริการโดยรวมของบริษทัมีความเหมาะสม นโยบายในการบริหารง่ายต่อการปฏิบติั ท่านรู้สึกมี
ความมัน่คงในต าแหน่งงานท่ีท าอยู่ ความพอใจต่อลกัษณะการท างานร่วมกบัเพ่ือนร่วมงาน และหัวหน้างานของ
ท่านเป็นผูท่ี้มีความรู้และความสามารถตรงตามสายงาน ส่วนปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน
กลุ่ม Generation Y ไดแ้ก่ งานท่ีท่านท าอยูมี่ระเบียบแบบแผนท่ีชดัเจน ความพอใจต่อโอกาสในการกา้วหนา้ในการ
ท างาน มีการจัดสถานท่ีท างานอย่างเป็นสัดส่วนในแต่ละแผนก สวสัดิการบริการโดยรวมของบริษทัมีความ
เหมาะสม ความพอใจต่อกฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเหมาะสม กิจการของบริษทัมีความมัน่คงในการด าเนินงาน 
เพ่ือนร่วมงานท าให้ท่านมีความสุขในการท างาน และการท างานของหัวหนา้งานแบบมีแผนการท างานอย่างเป็น

ความพึงพอใจในการท างานของพนกังานบริษทั 
เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ระดบัส านกังาน สาขา
ส านกังานใหญ่ ตามทฤษฎีของ Herzberg 8 ดา้น 
ไดแ้ก่ 
ปัจจยัจูงใจ 
1. เน้ือหาและลกัษณะของงาน 
2. โอกาสความความกา้วหนา้ในการท างาน 
ปัจจยัค ้าจุน 
1. สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
2. เงินเดือนและสวสัดิการ 
3. นโยบายขององคก์ร 
4. ความมัน่คงในงาน 
5. ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
6. การบงัคบับญัชา 

พนกังานบริษทั เสริมสุข จ ากดั 
(มหาชน) ระดบัส านกังาน สาขา
ส านกังานใหญ่ กลุ่ม   
Generation Y 

พนกังานบริษทั เสริมสุข จ ากดั 
(มหาชน) ระดบัส านกังาน สาขา
ส านกังานใหญ่ กลุ่ม   
Generation X 
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ระบบ โดยค าถามท่ีสามารถใชใ้นการจ าแนกความแตกต่างของปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน
ทั้ง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ต าแหน่งงานท่ีท่านท าอยู่ในปัจจุบนัสามารถสร้างผลงานเพ่ือเล่ือนต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน ความ
พอใจต่อโอกาสในการกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ความพอใจต่อการเล่ือนต าแหน่งท่ีเป็นระบบ และมีความเหมาะสม 
ความสะอาดและเป็นระเบียบของสถานท่ีท างาน และความพอใจต่อการปรับเงินเดือน และโบนสัในปีท่ีผา่นมา 

Table 2 ตารางแสดงความส าคญัของตวัแปรท่ีใชใ้นการจ าแนกความแตกต่าง ANOVA 

ความ 
ส าคญั 

ANOVA ค่า 
F - Ratio ขอ้ค าถาม 

1 
ต าแหน่งงานท่ีท่านท าอยูใ่นปัจจุบนัสามารถสร้างผลงานเพ่ือเล่ือน
ต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน 

114.347 

2 ความพอใจต่อโอกาสในการกา้วหนา้ในการท างาน 109.065 
3 ความพอใจต่อการเล่ือนต าแหน่งท่ีเป็นระบบ และมีความเหมาะสม 94.143 
4 ความสะอาดและเป็นระเบียบของสถานท่ีท างาน 54.673 
5 ความพอใจต่อการปรับเงินเดือน และโบนสัในปีท่ีผา่นมา 52.359 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
      
     ผลการการศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนกังานบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) กลุ่ม Generation X 
และ Generation Y โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการท างานของ
พนักงานทั้ง 2 กลุ่ม เม่ือจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือน ประสบการณ์
ท างานภายในองคก์ร และแผนกงานภายในองคก์ร พบวา่กลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกนัทางดา้นระดบั
เงินเดือน และด้านประสบการณ์ท างานภายในองค์กร ท าให้เกิดความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ (สุธานิธ์ิ นุกูลอ้ึงอารี, 2555) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในงาน ของพนกังานบริษทั การบิน
ไทย จ ากดั (มหาชน) พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัในดา้นรายได ้และดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังาน จะมี
ระดบัความพึงพอใจในการท างานท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ  โดยเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ผลการศึกษาเป็นดงัต่อไปน้ี 
     ด้านโอกาสความก้าวหน้าในการท างาน  ระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัความพึง
พอใจในการท างานเร่ือง ต าแหน่งงานท่ีท่านท าอยู่ในปัจจุบนัสามารถสร้างผลงานเพ่ือเล่ือนต าแหน่งในระดบัท่ี
สูงข้ึน, ความพอใจต่อโอกาสในการกา้วหน้าในหนา้ท่ีการงาน และความพอใจต่อการเล่ือนต าแหน่งท่ีเป็นระบบ 
และมีความเหมาะสม ของกลุ่มตวัอย่างมีความแตกต่างกนัดา้นความพึงพอใจ โดยพนกังานกลุ่ม Generation X มี
ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัต ่า และพนกังานกลุ่ม Generation Y มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก เพราะ
ทางบริษทัมีนโยบายโอกาสความกา้วหนา้ในการท างานให้แก่กลุ่มพนกังาน Generation Y มากกว่ากลุ่มพนกังาน 
Generation X ดังทฤษฎีสองปัจจยั (Two-Factor Theory) ของ Herzberg  (อา้งใน ธงชัย สมบูรณ์ , 2549)  กล่าวว่า 
ดา้นปัจจยัจูงใจ เร่ือง โอกาสความก้าวหน้าในการท างาน ถือเป็นส่ิงท่ีสร้างความพึงพอใจในการท างานให้แก่
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พนกังาน อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (จนัทร์แรม พุทธนุกูล, 2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัการอาชีพสระบุรี จงัหวดัสระบุรี พบว่าปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ใน
ต าแหน่งงาน มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน 
     ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  ระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัความพึงพอใจในการ
ท างานเร่ือง ความสะอาดและเป็นระเบียบของสถานท่ีท างาน ของกลุ่มตวัอย่างมีความแตกต่างกนัดา้นความพึง
พอใจ โดยพนกังานกลุ่ม Generation X มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก และพนกังานกลุ่ม Generation Y มี
ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สุธานิธ์ิ นุกูลอ้ึงอารี, 2555) ไดศึ้กษาเร่ือง 
การศึกษาความพึงพอใจในงาน ของพนกังานบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) พบวา่ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน 
     ด้านเงินเดือนและสวสัดกิาร  ระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัความพึงพอใจในการ
ท างานเร่ือง ความพอใจต่อการปรับเงินเดือน และโบนัสในปีท่ีผ่านมา ของกลุ่มตวัอย่างมีความแตกต่างกนัดา้น
ความพึงพอใจ โดยพนักงานกลุ่ม Generation X มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และพนักงานกลุ่ม 
Generation Y มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง เพราะความรู้ความเขา้ใจ ประสบการณ์ต่างกนั อาจส่งผล
ต่อความเขา้ใจ ภาระงาน และค่าตอบแทน ดงัทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์ของ Maslow (อา้งใน อ านาจ 
ธีระวนิช , 2553) กล่าวว่าความตอ้งการของมนุษยใ์นขั้นท่ี 1 คือ ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ประกอบไปดว้ย 
ความตอ้งการเร่ืองน ้ า อาหาร ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และความตอ้งการการพกัผ่อน ซ่ึงปกติแลว้
องคก์รมกัตอบสนองความตอ้งการของพนกังานแต่ละคนดว้ยวิธีการทางออ้มคือ การจ่ายค่าจา้ง อีกทั้งยงัสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ (ไพลิน คุณานพรัตน์, 2554) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการเทศบาลต าบลแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี พบว่าปัจจยัดา้นสวสัดิการในการท างาน มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน รวมถึง และงานวิจยัของ (สุธานิธ์ิ นุกูลอ้ึงอารี, 2555) ไดศึ้กษาเร่ือง 
การศึกษาความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) พบว่าปัจจยัดา้นเงินเดือน และ
สวสัดิการ มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
     1. ผลการวิจยัเร่ืองการจ าแนกความแตกต่างของปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างานของพนกังานบริษทั เสริม
สุข จ ากัด (มหาชน) ระหว่างกลุ่ม Generation X กบั Generation Y  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดบัความพึงพอใจท่ี
แตกต่างกนัมากท่ีสุดคือ ดา้นโอกาสและความกา้วหน้าในการท างาน โดยมีความแตกต่างกนัดว้ยขอ้ค าถามท่ีว่า 
ต าแหน่งงานท่ีท่านท าอยูใ่นปัจจุบนัสามารถสร้างผลงานเพ่ือเล่ือนต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน ซ่ึงพบวา่พนกังานกลุ่ม 
Generation X มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 2.43 ส่วนพนกังานกลุ่ม Generation Y มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 
3.75 ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยู่เท่ากบั 1.32 โดยพนกังานกลุ่ม Generation X มีความพึงพอใจนอ้ยกว่าพนกังานกลุ่ม 
Generation Y อนัดบัถดัมาคือ ความพอใจต่อโอกาสในการกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานสูงข้ึน ซ่ึงพบว่าพนกังานกลุ่ม 
Generation X มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 2.53 ส่วนพนกังานกลุ่ม Generation Y มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 
3.78 ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยู่เท่ากบั 1.25 โดยพนกังานกลุ่ม Generation X มีความพึงพอใจนอ้ยกว่าพนกังานกลุ่ม 
Generation Y รวมถึงความพอใจต่อการเล่ือนต าแหน่งท่ีเป็นระบบ และมีความเหมาะสม ซ่ึงพบว่าพนักงานกลุ่ม 
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Generation X มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 2.62 ส่วนพนกังานกลุ่ม Generation Y มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 
3.70 ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยู่เท่ากบั 1.08 โดยพนกังานกลุ่ม Generation X มีความพึงพอใจนอ้ยกว่าพนกังานกลุ่ม 
Generation Y ดงันั้นบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ควรก าหนดมาตรฐานการประเมินโอกาสและความกา้วหนา้
ในการท างานท่ีมีความเสมอภาค และเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและสร้างก าลงัใจในการท างานใหแ้ก่พนกังาน 
     2. ผลการวิจยัในดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน พบวา่ ขอ้ค าถามท่ีกล่าวว่า ความสะอาดและเป็นระเบียบของ
สถานท่ีท างาน ส่งผลต่อความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการท างานของกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่ม โดยผลการวิจยั
พบว่า พนกังานกลุ่ม Generation X มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 4.24 ส่วนพนกังานกลุ่ม Generation Y มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจเท่ากบั 3.47 ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยู่เท่ากบั 0.77 โดยพนกังานกลุ่ม Generation X มีความพึงพอใจ
มากกว่าพนักงานกลุ่ม Generation Y ดังนั้ นบริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) ควรรักษาระดับมาตรฐานของ
สภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบอยู่อย่างสม ่าเสมอ เพราะสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานถือเป็นปัจจยัท่ีจะท าใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจในการท างาน 
     3. ผลการวิจยัในดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ พบว่า ขอ้ค าถามท่ีกล่าวว่า ความพอใจต่อการปรับเงินเดือน และ
โบนัสในปีท่ีผ่านมา ส่งผลต่อความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการท างานของกลุ่มตวัอย่างทั้ งสองกลุ่ม โดย
ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานกลุ่ม Generation X มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 3.73 ส่วนพนกังานกลุ่ม Generation Y 
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 2.66 ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยู่เท่ากบั 1.07 โดยพนกังานกลุ่ม Generation X มีความ
พึงพอใจมากกว่าพนักงานกลุ่ม Generation Y ดังนั้นบริษทั เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) ควรปรับปรุงโครงสร้าง
เงินเดือน และระบบการจ่ายค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกบัพนกังานทั้ง 2 กลุ่ม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน
ของพนกังาน รวมถึงพนกังานควรจะค านึงถึงเน้ือหาของงานท่ีตนไดรั้บมอบหมาย รวมถึงผลงานและประสิทธิภาพ
ในการท างานของตน 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
     1. เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาแค่เพียงสองกลุ่มคือ พนกังานกลุ่ม Generation X และพนกังาน
กลุ่ม Generation Y ซ่ึงในความเป็นจริงนั้นยงัมีพนกังานท่ีเป็นกลุ่ม Baby Boomer ดงันั้นจึงควรศึกษาความแตกต่าง
ของพนกังานกลุ่ม Generation X หรือพนกังานกลุ่มGeneration Y กบัพนกังานกลุ่ม Baby Boomer เพ่ิมเติม 
     2. เน่ืองจากงานวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาเฉพาะพนกังาน บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ระดบัส านกังาน 
สาขาส านักงานใหญ่ จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 140 คน ซ่ึงอาจจะไม่สามารถท่ีจะสะทอ้นพฤติกรรมแท้จริงของ
ประชากรได ้ดงันั้นการวิจยัในคร้ังต่อไปควรจะขยายขอบเขตการศึกษาให้มีความครอบคลุมถึงกลุ่มตวัอย่างใน
สาขาอ่ืนๆ ด้วย เพ่ือท่ีจะสามารถน าผลการวิจัยท่ีได้มาเปรียบเทียบระหว่างพนักงาน บริษัท เสริมสุข จ ากัด 
(มหาชน) ระดบัส านกังาน สาขาส านกังานใหญ่ และสาขาอ่ืนๆ 
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บทคดัย่อ 

      
     การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูม้ารับบริการท่ีศูนยบ์ริการสาธารณสุข ศูนย ์15 
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และศึกษาความแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัระดบัความพึงพอใจ
ของผู ้มารับบริการ โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ
แบบสอบถามความพึงพอใจ ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 14 ขอ้ วดัความพึงพอใจใน 3 ดา้น ดา้นคุณภาพการ
ใหบ้ริการ ดา้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีและผูใ้หบ้ริการ และดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกในการมา
ใชบ้ริการ สถิติท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ีย (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 
     ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ อาชีพและรายไดท่ี้แตกต่างกนัจะมีระดบัของความพึงพอใจใน 3 ดา้น 
ประกอบดว้ย ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ดา้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีและผูใ้หบ้ริการ และดา้นสถานท่ีและส่ิง
อ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการ ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติดงัน้ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเพศหญิง
มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเพศชายในดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  ส่วนกลุ่มตวัอย่างเพศชายมีระดบัของความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเพศหญิงในดา้นการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีและผูใ้ห้บริการ และดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพรับจา้งมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพราชการกบัผูท่ี้ว่างงาน
ในดา้นคุณภาพการให้บริการ และดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 15,000-25,000 บาท มีความพึงพอใจมากกว่า
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001-40,000 บาท ในดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ และดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวย
ความสะดวกในการใหบ้ริการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
   

 
                                                           
   *นกัศึกษาปริญญาโท วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพฯ 10120 
** ผูช่้วยศาสตราจารยวิ์ทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพฯ 10120 
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Abstract  
 

     The objective of this research was to study customers’  satisfaction in services of the medical health center 15, 
LADPRAO, Bangkok. Differences between demographics and satisfaction were examined. Four hundred samples 
were recruited to complete 14 items of the client’s satisfaction in medical service test. Statistical tools in the study 
consisted of percentage, mean, standard deviation, independent sample t-test and One-Way analysis of variance. 
     The results showed that customers with different gender, occupation and income had significantly different level 
of satisfaction in 3 parts, namely quality of medical service, staff service, and amenity service as follows:  Female 
clients had significantly more satisfaction than male clients in the quality of medical service (p<.05). On the other 
hand, Male clients had significantly more satisfaction in the quality of staff service and amenity service than female 
clients (p<.05). Employees had significantly more satisfaction than government service and unemployed person in 
the quality of medical service and the quality of amenity service (p<.05) .  Furthermore, clients who had monthly 
income between 15,000 –  25,000 THB had significantly more satisfaction than clients who had monthly income 
between 25,001 – 40,000 THB in the quality of medical service and the quality of amenity service (p<.05).   

 
1. บทน า 
     จากภาวะทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป ประเทศไทยมีการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจโดยมีทิศทางในการพฒันาดา้นทรัพยากรมนุษยใ์หป้ระชาชนมีสุขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณ์แข็งแรงและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ือเป็นรากฐานในการพฒันาดา้นบุคลากร  ซ่ึงการบริการทางดา้นสุขภาพนั้นนบัไดว้า่ เป็นสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของประชาชนทุกคนท่ีควรจะไดรั้บสิทธิและการบริการอย่างเท่าเทียมกนัดว้ยมาตรฐานท่ีดี  ระบบบริการ
ทางดา้นสุขภาพมีการพฒันาอยา่งอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือรองรับกบัสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีประชาชนใหค้วามส าคญักบัการ
ดูแลสุขภาพมากข้ึน  ท าใหส้ถานพยาบาลแต่ละแห่งมีการน ากลยุทธ์วิธีต่างๆ รวมทั้งมีการเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มา
ใชใ้นดา้นการรักษาพยาบาลมากข้ึนเพ่ือการพฒันาคุณภาพของการบริการใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจและประทบัใจแก่ผูเ้ขา้
มารับบริการใหม้าใชบ้ริการเพ่ิมข้ึน   
     การเจบ็ป่วยอาจเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้นประชาชนจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาพยาบาลและการบริการท่ี
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยปัจจัยในการเลือกใช้บริการโดยทั่วไปในการรักษาของผูป่้วยได้แก่ ความ
สะดวกสบายและง่ายต่อการเขา้ถึงบริการ ใกลบ้า้น หรือใกลท่ี้ท างาน อย่างไรก็ตามปัญหาท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ท่ี
ส่งผลต่อการเขา้ใชบ้ริการทางการแพทยคื์อ ปัญหาทางดา้นการเงิน โดยเฉพาะสถานพยาบาลของเอกชน ท่ีมีการน า
เทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพมาใชใ้นการรักษา ทีมแพทยท่ี์มีความสามารถสูง การบริการ
ท่ีรวดเร็วทนัใจ สะอาดและสะดวกสบาย ท าให้อตัราค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการค่อนขา้งสูง ซ่ึงสร้างปัญหาให้แก่
ผูป่้วยจ านวนมากท่ีมีก าลงัทรัพยไ์ม่เพียงพอ  
     ส าหรับในสถานพยาบาลของรัฐแมจ้ะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาท่ีถูกกว่า รวมถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลท่ีมี
ครอบคลุม อย่างไรก็ตามยงัคงมีปัญหาเก่ียวกับจ านวนผูม้ารับบริการท่ีมากเกินการรองรับของบุคลากรทาง
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การแพทย ์ท าให้ความไม่ประทบัใจระหว่างผูป่้วยและบุคลากรทางการแพทย์มีโอกาสเกิดข้ึนไดง่้าย นอกจากน้ี
ปัญหาเก่ียวกบัระยะทางและค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่ีค่อนขา้งสูง ระยะเวลาในการรอรับบริการรวมทั้งระยะเวลา
ของกระบวนการรักษา อาจท าให้ผูป่้วยเสียเวลาและโอกาสในการท ากิจวตัรประจ าวนักระทัง่เสียการงานได ้ส่ิง
เหล่าน้ีถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเขา้รับบริการของประชาชน ศูนยบ์ริการสาธารณสุขถือ
เป็นสถานพยาบาลท่ีเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงานรัฐและในปัจจุบนัพบว่ามีผูม้าเขา้รับบริการจ านวนมากข้ึน มี
ประเภทของการรักษาพยาบาลท่ีหลากหลายและเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการเขา้รับบริการทางการแพทยท่ี์
ประชาชนให้ความสนใจ ในขณะท่ีการศึกษาถึงปัจจัยเก่ียวกับความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์บริการ
สาธารณสุขในประเทศไทยยงัมีจ านวนนอ้ย และไม่เป็นท่ีถูกกล่าวถึงในวงกวา้ง 
     การศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการ จะท าใหเ้ราทราบถึงระดบัความรู้สึกของผูม้ารับบริการในมิติต่างๆ ว่า
มากนอ้ยเพียงใด ถา้อยู่ในระดบัสูงก็จะน าไปสู่ความประทบัใจและมีแนวโนม้ท่ีจะกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าอีก ดงันั้น
ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจเหล่าน้ีควรไดรั้บการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและครอบคลุม เพ่ือให้เขา้ใจปัญหาท่ี
แทจ้ริงและไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงบริการในส่วนท่ียงัเป็นปัญหาและพฒันา
วิธีการใหม่ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน ในการศึกษาน้ีผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาความพึงพอใจใน
การเขา้รับบริการทางการแพทย ์ของผูใ้ชบ้ริการในศูนยบ์ริการสาธารณสุข ศูนย ์15 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพ่ือ
ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการทางการแพทยท่ี์มี
ประสิทธิภาพ สร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการและท าใหก้ารรักษาพยาบาลในประเทศไทยมีคุณภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล นอกจากน้ีการไดรั้บบริการท่ีดี จะส่งผลใหป้ระชาชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึนทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสงัคม สามารถด ารงชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขมากยิ่งข้ึน 
 
1.1 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
     1. เพ่ือทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการทางการแพทย์ ในด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและผูใ้ห้บริการ และด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ของ
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข ศูนย ์15 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
     2. เพ่ือทราบถึงความแตกต่างระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัความพึงพอใจ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้จะ
น าประเดน็น้ีไปศึกษาต่อยอด 
     3. เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานและก าหนดกลยุทธ์ ในการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการทาง
การแพทย ์ของศูนยบ์ริการสาธารณสุข ศูนย ์15 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด 
 
1.2 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
     จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูศึ้กษาไดป้ระยุกต์แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจในการบริการท่ี
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข ศูนย ์15 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ใหเ้ป็นกรอบแนวคิดในส่วนท่ีเป็นตวัแปรตน้และตวั
แปรตามในการศึกษาโดยสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดงัน้ี 
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ตวัแปรอสิระ(ต้น)                                                     ตวัแปรตาม 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
     แนวคิดทฤษฎีท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี ประกอบดว้ยแนวคิดและทฤษฏีเร่ืองความพึงพอใจ ความพึงพอใจในการบริการ 
ของ (นนัทชัพร สุวรรณสุขโรจน์, 2551) ซ่ึงไดร้วบรวมปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้เก่ียวกบัความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการ โดยปัจจยัเบ้ืองตน้ 4 ประการ ไดแ้ก่ 1. การติดต่อระหว่างผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการ 2. หลกัฐาน
ของการใหบ้ริการ 3. ภาพพจน์ 4. ราคา ปัจจยัเหล่าน้ีถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูใ้หบ้ริการจ าเป็นตอ้งเขา้ใจและยอมรับเพ่ือ
น าไปสู่การจดัรูปแบบการใหบ้ริการท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของคุณภาพของความพึงพอใจและคุณค่าของการบริการ มอส 
(1958:19) ไดก้ล่าวว่าความพึงพอใจคือสภาวะจิตท่ีปราศจากความเครียด ทั้งน้ีเพราะธรรมชาติของมนุษยมี์ความ
ตอ้งการ ถา้ความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองความเครียดก็จะนอ้ยลงความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน ในทางกลบักนัถา้
ความตอ้งการไม่ไดต้อบสนอง ความเครียดและความไม่พอใจกจ็ะเกิดข้ึน  โดยความพึงพอใจในการบริการหมายถึง
ความรู้สึกทศันคติท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงจะเป็นไปในทิศทางบวก ถา้ส่ิงเหล่านั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของบุคคลนั้นไดแ้ละเป็นไปตามท่ีคาดหวงัไดค้วามพึงพอใจกจ็ะเกิดข้ึน (กฤติยา เสตะพนัธุ, 2553) นอกจากน้ีความ
พึงพอใจจะท าใหค้วามตอ้งการของบุคคลไดรั้บการตอบสนองทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และความ
เช่ือท่ีเหมาะสม ซ่ึงความพึงพอใจของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัไปตาม อายุ เพศ ประสบการณ์ ระดบัการศึกษา
อาชีพ และรายได ้(สมชาติ จนัทาและคณะ, 2549) นอกจากน้ีงานวิจยัของ (วิภา ตุรงคพิ์ศิษฐก์ลุ, 2525) ยงัไดก้ล่าววา่
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการรับบริการ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีอยูอ่าศยั 

 
3. วธิีการศึกษา 
     ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจในการ
รับบริการท่ีศูนยบ์ริการสาธารณสุข ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือดว้ยการ
ทดสอบความเท่ียงตรง (Validity Test) โดยผูท้รงคุณวุฒิในสาขา และการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability Test) 
โดยน าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด มาหาค่า Cronbach’s Alpha Coefficient โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ไดค่้า Alpha = 
.845 ซ่ึงเป็นค่าท่ีเช่ือถือได ้
 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูม้ารับบริการ 
เพศ 
อาย ุ
สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา 
อาชีพ 
รายได ้
สิทธิการรักษาพยาบาล 

ความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ 
ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ  
ดา้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีและผูใ้หบ้ริการ  
ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ใหบ้ริการ 
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผู ้ท่ีมารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์ 15 ลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร เป็นประชากรท่ีสามารถนบัจ านวนได้ จะใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นโดยแบ่งผูม้ารับการ
บริการแต่ละแผนกอย่างเท่าๆกนั เพ่ือทราบถึงความแตกต่างกนัของขอ้มูลผูม้ารับบริการในแต่ละแผนก โดยแบ่ง
ตามระยะเวลาจ ากดัคือช่วงเวลาระหว่าง 8.00 – 12.00 น. เพราะช่วงเวลาน้ีคือช่วงเวลาท่ีมีผูรั้บบริการมากท่ีสุด โดย
ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน จากผูป่้วยประจ าปี 2558 จ านวนทั้งส้ิน 33,905คน ระยะเวลาในการด าเนินการเก็บ
ข้อมูลคือระยะเวลาระหว่างวนัจันทร์ท่ี 17 ตุลาคม 2559 ถึงวนัจันทร์ท่ี 31 ตุลาคม 2559  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ยแผนกสูตินารีเวช 50 คน แผนกกายภาพ 50 คน แผนกฝังเข็ม 50 คน แผนกตา 50 คน 
แผนกวณัโรค 50 คน แผนกฟัน 50 คน แผนกเบาหวาน 50 คน แผนกความดนั 50 คน 

 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีท่ีใชคื้อแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการท่ีศูนยบ์ริการสาธารณสุข 
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้ าการสร้างเคร่ืองมือจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย 2 
ส่วนดงัน้ี  
ส่วนท่ี 1 คือขอ้มูลทัว่ไป 6 ดา้น ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และสิทธิการ
รักษาพยาบาล  
ส่วนท่ี 2 คือค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจการในการใช้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์ 15 ลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร ในดา้นต่างๆจ านวน 14 ขอ้ ประกอบดว้ย 3 ดา้นดงัน้ี 

1. ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ จ านวน 4 ขอ้ 
2. ดา้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีและผูใ้หบ้ริการ จ านวน 5 ขอ้ 
3. ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการ จ านวน 5 ขอ้ 

 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล  
     สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ ค่าความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Average) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายใน
ส่วนของขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นประชากรศาสตร์ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ไดแ้ก่ Independent t-test เป็น
การทดสอบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรท่ี 1 และตวัแปรท่ี 2 ไดแ้ก่ดา้นเพศ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One – way ANOVA) เป็นการทดสอบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรมากกวา่ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ดา้นอาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และสิทธิการรักษาพยาบาล  
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     จากการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูม้ารับบริการในศูนยบ์ริการสาธารณสุข 
ศูนย ์15 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตวัอย่างจ านวนทั้งส้ิน 400 คน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงความ
พึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการและศึกษาความพึงพอใจดา้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีและผูใ้หบ้ริการรวมถึง
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ศึกษาความพึงพอใจดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน ส าหรับอธิบายขอ้มูลส่วนบุคคลและความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการส าหรับการเปรียบเทียบคุณลกัษณะส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการใชค่้าสถิติ t-test , One-
way ANOVA สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
     ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได ้สิทธิการรักษาพยาบาล มีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผู ้
มารับบริการในศูนยบ์ริการสาธารณสุข ศูนย ์15 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร นอกจากน้ีจากการใชส้ถิติสถิติเชิง
อนุมาน Independent t-test เป็นการทดสอบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรท่ี 1 และตวัแปรท่ี 2 พบวา่ระหวา่งเพศชาย
กบัเพศหญิงมีผลต่อความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ  โดยเพศหญิงมีความพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ
มากกวา่เพศชายอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี .05 โดยเพศหญิงมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ท่ี 
17.74 และเพศชายอยู่ท่ี 16.77  ส่วนความพึงพอใจดา้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีและผูใ้ห้บริการกลบัพบว่าเพศ
ชายมีความพึงพอใจมากกว่าเพศหญิง อยู่ท่ี 24.47 และ 24.08 ตามล าดบั และความพึงพอใจดา้นการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีและผูใ้หบ้ริการยงัพบวา่เพศชายมีความพึงพอใจมากกวา่เพศหญิง ท่ี 21.07 และ 20.50 ตามล าดบั  
 
Table 1 ตารางแสดงปัจจยัทางประชากรศาสตร์กบัความพึงพอใจแต่ละดา้น 

ความพึงพอใจ 
Sig 

เพศ อาย ุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้ สิทธิรักษา 
ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ   .00* .28   .00* .54   .00*  .01*      .84 
ดา้นเจา้หนา้ท่ีและผูใ้หบ้ริการ   .00* .55   .67 .28   .00*  .01*      .54 
ด้านสถานท่ีและ ส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

  .01* .02*   .77 .54   .00*  .01*      .00* 

* มคีวามแตกต่างอย่างมนัียส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
     จาก Table 1  ตารางแสดงปัจจัยทางประชากรศาสตร์กับความพึงพอใจในด้านคุณภาพการให้บริการด้าน
เจา้หนา้ท่ีและผูใ้หบ้ริการรวมถึงดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อ
ความพึงพอใจในแต่ละดา้นอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ยกเวน้ปัจจยัดา้นการศึกษาพบวา่ระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่างกนั  
     เม่ือเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกจ าแนกตามอายุพบว่าช่วงอายุท่ี
ต่างกนั มีความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจดา้น
คุณภาพการให้บริการจ าแนกตามสถานภาพ พบว่าสถานภาพท่ีต่างกัน มีความพึงพอใจท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการดา้นเจา้หนา้ท่ีและผู ้
ใหบ้ริการดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกจ าแนกตามอาชีพ พบวา่อาชีพท่ีต่างกนั มีความพึงพอใจท่ีแตกต่าง
กนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจดา้นคุณภาพการให้บริการด้าน
เจา้หนา้ท่ีและผูใ้หบ้ริการดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกจ าแนกตามรายได ้พบวา่รายไดท่ี้ต่างกนัมีความพึง
พอใจท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจดา้นสถานท่ีและ
ส่ิงอ านวยความสะดวก จ าแนกตามสิทธิการรักษาพยาบาล พบวา่สิทธิการรักษาพยาบาลท่ีต่างกนั มีความพึงพอใจท่ี
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แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จากผลการการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่ามีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ทฤษฎีของ Aday and Andersen ,1975 อา้งใน สุนทรียา ค าทูล, 2552 ไดใ้ห้รายละเอียดว่าปัจจยัพ้ืนฐาน 6 ดา้นท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการทางการแพทย ์ไดแ้ก่ 1. ความสะดวกท่ีไดรั้บจากบริการ 2. การ
ประสานงานของบริการ 3.อธัยาศยัความสนใจของผูใ้ห้บริการ 4. ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบริการ 5. คุณภาพของการ
บริการ 6. ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล จากงานวิจยัคร้ังน้ีตรงกบัทฤษฎีของสมชาติ จนัทาและคณะ (2549) ไดก้ล่า
ว่าความพึงพอใจคือความรู้สึกทางบวกหรือความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงต่าง ๆ ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม ซ่ึง
ความพึงพอใจจะเป็นไปตาม ความแตกต่างระหวางบุคคลข้ึนอยู่กบัอายุ เพศ ประสบการณ์ระดบการศึกษาอาชีพ 
และรายได ้นอกจากน้ีตรงกบัแนวคิดของ วิภา ตุรงคพิ์ศิษฐ์กุล (2525) ไดก้ล่าวว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน
การรับบริการ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีอยู่อาศยั จากงานวิจยัของวงเดือนและคณะ, 
2554 อา้งใน พรรณี อุ่นเอม, 2544  พบว่าผูป่้วยเพศชายมีความพึงพอใจต่อการบริการสูงกว่าเพศหญิง ซ่ึงตรงกบัผล
ของความพึงพอใจผูท่ี้มารับบริการในศูนยบ์ริการสาธารณสุขศูนย ์15 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ท่ีสรุปไดว้่าเพศ 
อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได ้สิทธิการรักษาพยาบาลมีผลต่อความพึงพอใจ 

 
5. สรุปผลการศึกษา  
     จากการศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามจากผูท่ี้มารับบริการในศูนยบ์ริการสาธารณสุข 
ศูนย ์15 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ผูป่วยแผนกต่างๆ ท่ีมาใชบ้ริการ 
จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน พบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.50 เป็นเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 37.50  พบวา่ช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถามคือช่วงอาย ุ23-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.30 รองลงมาไดแ้ก่ 
ช่วงอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.30 และ ช่วงอายุ 12-22 ปี มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.50  พบว่า
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามคือ สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 82.50 รองลงมาคือสถานภาพโสด คิดเป็น
ร้อยละ 13.80  และสถานภาพหมา้ย/หย่า คิดเป็นร้อยละ 3.80 พบว่าระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามคือ 
ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 78.50 รองลงมาคือระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 17.80 และ
ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 3.8 พบว่าอาชีพของผูต้อบแบบสอบถามคือรับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 61.80 
รองลงมาคือ อาชีพพนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 17.50 อาชีพราชการ คิดเป็นร้อยละ 8.80 อาชีพธุรกิจ คิดเป็นร้อย
ละ 8.30 ว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และนกัเรียนนกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 1.30 พบว่ารายไดต่้อเดือนของผูต้อบ
แบบสอบถามคือรายไดต้ ่ากวา่ 15,000 คิดเป็นร้อยละ 54.00 รองลงมาคือรายได ้15,001 ถึง 25,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 34.30 รายได ้25,001 ถึง 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.80 และรายไดม้ากกว่า 40,000บาท คิดเป็นร้อยละ 3.00  
พบว่าสิทธิในการรักษาพยาบาลคือสิทธิบตัรทอง คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมาคือผูท่ี้จ่ายเอง คิดเป็นร้อยละ 27.5 
และผูท่ี้จ่ายตรง คิดเป็นร้อยละ 15 
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 Table 2 ตารางแสดงความพึงพอใจเฉล่ียในแต่ละดา้น 

 หมายเหต ุ4.21-5.00=มากท่ีสุด 3.41-4.20=มาก 2.61-3.40=ปานกลาง 1.81-2.60=น้อย 1.00-1.80=น้อยท่ีสุด  

     จาก Table 2  ตารางแสดงความพึงพอใจเฉล่ียจากการศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามผู ้
ท่ีมารับบริการในศูนยบ์ริการสาธารณสุข ศูนย ์15 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ในแต่ละดา้นไดแ้ก่ความพึงพอใจใน
ดา้นคุณภาพการให้บริการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีและผูใ้ห้บริการรวมถึงดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ใหบ้ริการ พบว่ามีความเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจดา้นคุณภาพการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.34 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานท่ี .55 มีความเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีและผู ้
ใหบ้ริการโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.84 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานท่ี .41 และยงัพบว่ามี
ความเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ีย 4.14 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานท่ี .49 
     จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเพศชายในด้าน
คุณภาพการให้บริการ ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเพศชายมีระดบัของความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเพศ
หญิงในดา้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีและผูใ้หบ้ริการ ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการอย่าง
มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยแสดงใหเ้ห็นวา่เพศหญิงใหค้วามส าคญักบัคุณภาพการใหบ้ริการมากกว่าเพศ
ชาย ในขณะท่ีเพศชายใหค้วามส าคญักบัการบริการดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกมากกวา่เพศหญิง  
     จากการศึกษาในดา้นของอายุพบว่าระหว่างช่วงอายุกบัความพึงพอใจดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 อยู ่2 คู่ ไดแ้ก่คู่ท่ี 1 คือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายรุะหวา่ง 23-60 ปี มีความพึง
พอใจมากกว่าช่วงอายุระหว่าง 12-22 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.71 คู่ท่ี 2 คือช่วงอายุมากกว่า 60 ปี มีความ
ความพึงพอใจมากกวา่ช่วงอายรุะหวา่ง 12-22 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.82  
     จากการศึกษาในดา้นของสถานภาพพบวา่ระหวา่งสถานภาพกบัความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการมีความ
แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั .05 อยู่ 1 คู่ คือสถานภาพโสดมีผลต่อความพึงพอใจในดา้นคุณภาพการ
ใหบ้ริการมากกวา่ผูท่ี้มีสถานภาพสมรสโดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.06   
     จากการศึกษาในดา้นอาชีพพบว่าระหว่างอาชีพกบัความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการมีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อยู่ 6 คู่ ไดแ้ก่คู่ท่ี 1 อาชีพพนักงานมีความความพึงพอใจดา้นคุณภาพการ
ให้บริการมากกว่าอาชีพราชการโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.14 คู่ท่ี 2 อาชีพรับจา้งมีความพึงพอใจดา้นคุณภาพการ
ให้บริการมากกว่าอาชีพรับราชการโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.15 คู่ท่ี 3 ผูว้่างงานมีความพึงพอใจดา้นคุณภาพการ
ใหบ้ริการมากกวา่อาชีพรับราชการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั .43 คู่ท่ี 4 ผูท่ี้เป็นพนกังานมีความพึงพอใจดา้นคุณภาพการ

ความพึงพอใจ X  S.D. 
ระดบัความ
พึงพอใจ 

1.ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 4.34 .55 มากท่ีสุด 
2.ดา้นเจา้หนา้ท่ีและผูใ้หบ้ริการ 4.84 .41 มากท่ีสุด 
3.ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการ 4.14 .49 มาก 

รวม 4.44 0.48 มากท่ีสุด 
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ให้บริการมากกว่าผูว้่างงาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.57 คู่ท่ี 5 ผูท่ี้มีอาชีพรับจา้งมีความพึงพอใจดา้นคุณภาพการ
ให้บริการมากกว่าผูท้  าธุรกิจ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั .74 คู่ท่ี 6 ผูท่ี้มีอาชีพรับจา้งมีความพึงพอใจดา้นคุณภาพการ
ใหบ้ริการมากกวา่ผูว้า่งงาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.59 ระหวา่งอาชีพกบัความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีและผูใ้หบ้ริการ
พบว่าอาชีพมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อยู่ 4 คู่ ไดแ้ก่คู่ท่ี 1 อาชีพนกัศึกษามีความพึง
พอใจมากกว่าอาชีพพนกังานโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.28 คู่ท่ี 2 อาชีพรับจา้งมีความพึงพอใจมากกว่าอาชีพพนักงาน
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั .72 คู่ท่ี 3 ผูท่ี้เป็นนกัศึกษามีความพึงพอใจมากกวา่ผูท้  าธุรกิจโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.39 คู่ท่ี 4 ผู ้
มีอาชีพรับจา้งมีความพึงพอใจมากกว่าอาชีพธุรกิจโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั .83 ระหว่างอาชีพกบัความพึงพอใจดา้น
สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกพบว่าอาชีพมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อยู่ 7 คู่ 
ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 อาชีพพนกังานมีความพึงพอใจมากกว่าอาชีพราชการโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.57 คู่ท่ี 2 อาชีพธุรกิจมี
ความพึงพอใจมากกว่าอาชีพราชการโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.26 คู่ท่ี 3 ผูมี้อาชีพพนกังานมีความพึงพอใจมากกว่าผูท่ี้
เป็นนกัศึกษาโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.86 คู่ท่ี 4 ผูมี้อาชีพรับจา้งมีความพึงพอใจมากกวา่อาชีพรับราชการโดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 1.71 คู่ท่ี 5 ผูมี้อาชีพรับจา้งมีความแตกต่างความพึงพอใจมากกว่าผูท่ี้เป็นนกัศึกษาโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.00 
คู่ท่ี 6 ผูท่ี้มีอาชีพพนกังานมีความพึงพอใจมากกวา่ผูว้า่งงานโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.86 คู่ท่ี 7 ผูท่ี้มีอาชีพรับจา้งมีความ
พึงพอใจดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกมากกวา่ผูท่ี้วา่งงานโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.00  
     จากการศึกษาในดา้นรายไดพ้บว่าระหวา่งรายไดก้บัความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการมีความแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 อยู่ 2 คู่ ไดแ้ก่คู่ท่ี 1 ผูมี้รายไดต้ ่ากว่า 15,000 บาท มีความพึงพอใจมากกว่าผูท่ี้มีรายได ้
25,000-40,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั .99 คู่ท่ี 2 ผูมี้รายได ้15,000 - 25,000 บาท มีความพึงพอใจมากกวา่
ผูท่ี้มีรายได ้25,000-40,001 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.07 ระหว่างรายไดก้บัความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ี
และผูใ้หบ้ริการพบว่ารายไดมี้ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 อยู่ 1 คู่ ไดแ้ก่ผูมี้รายได ้15,000-25,000 
บาท มีความพึงพอใจมากกวา่ผูที้มีรายไดต้ ่ากวา่ 15,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั .49 และระหวา่งรายไดก้บั
ความพึงพอใจดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกพบว่ารายไดมี้ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
อยู่ 2 คู่ ไดแ้ก่คู่ท่ี 1 ผูมี้รายได ้15,000-25,000 บาท มีความพึงพอใจมากกว่าผูท่ี้มีรายไดต้ ่ากว่า 15,000 บาท โดยมี
ผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั .65 คู่ท่ี 2 ผูมี้รายได ้15,000-25,000 บาท มีความแตกต่างความพึงพอใจกบัผูท่ี้มีรายได ้25,001-
40,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั .99  
     จากการศึกษาในดา้นสิทธิการรักษา พบว่าระหว่างสิทธิการรักษาพยาบาลกบัความพึงพอใจดา้นสถานท่ีและส่ิง
อ านวยความสะดวกมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 อยู ่2 คู่ ไดแ้ก่คู่ท่ี 1 ผูท่ี้มีสิทธิการรักษาบตัรทอง
มีความพึงพอใจมากกว่าผูมี้สิทธิการรักษาจ่ายตรง โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั .87 คู่ท่ี 2 ผูท่ี้มีสิทธิการรักษาจ่ายเอง
มีความพึงพอใจมากกวา่ผูท่ี้มีสิทธิการรักษาจ่ายตรงอยูท่ี่ 1.08 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั .05  
     ดงันั้นจากการศึกษาในคร้ังน้ีจึงสามารถสรุปไดว้่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ลว้นมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการท่ีศูนยบ์ริการสาธารณสุข ศูนย ์15 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพ่ือทราบถึงความแตกต่างระหว่างปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร์กบัความพึงพอใจ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้จะน าประเด็นน้ีไปศึกษาต่อยอดในการปรับปรุง
และพฒันาการใหบ้ริการทางการแพทย ์ของศูนยบ์ริการสาธารณสุข ศูนย ์15 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหเ้กิด
ความพึงพอใจสูงสุดในทุกดา้น 
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การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนักบัการจดัการห่วงโซ่แห่งคุณค่า: กรณศึีกษา
ธุรกจิร้านกาแฟสด 

Competitive Advantage and Value Chain: The Case Study of Coffee Shop  
ศิริชัย หลีอ่สิระนุกูล,1 รพพีร รุ้งสีทอง2 และ เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล3 

Sirichai  Leeisaranukul1, Rapeeporn Rungsithong2 and Ek-Anong  Tangrukwaraskul3 

บทคดัย่อ 
     งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ลกัษณะร้านกาแฟสดและการจดัการห่วงโซ่แห่งคุณค่าในธุรกิจร้านกาแฟสด กลุ่มตวัอยา่งท่ีใหข้อ้มูลส าหรับการศึกษา
คร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของร้านกาแฟสดในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพมหานคร จาก 
3 เขต ไดแ้ก่ เขตลาดพร้าว, เขตจตุจกัร และเขตบางเขน จ านวน 115 ราย และเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 
สถิติท่ีจะใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละและค่าเฉล่ีย ส่วนสถิติท่ีใชก้ารทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การ
วิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ จากการส ารวจลงพ้ืนท่ีจริงคร้ังท่ี 1 ผูวิ้จยัพบว่า 
สามารถแบ่งรูปแบบการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัส าหรับธุรกิจร้านกาแฟสดเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) ผูน้ า
ตน้ทุนต ่า 2) สร้างความแตกต่างดา้นคุณภาพของสินคา้เป็นหลกั และ 3) เนน้สร้างความแตกต่างดา้นการใหบ้ริการเป็น
หลกั และผลจากการส ารวจลงพ้ืนท่ีจริงคร้ังท่ี 2 พบว่า 1) ยงัมีร้านกาแฟสดบางร้านเน้นสร้างความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั โดยการสร้างความแตกต่างทั้งดา้นคุณภาพของสินคา้และดา้นการให้บริการ จึงส่งผลให้ธุรกิจมีตน้ทุนการ
ด าเนินงานท่ีสูงเกินความจ าเป็น และ 2) ผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ ยงัมีขอ้จ ากดัดา้นความรู้หรือ
ทกัษะการด่ืมกาแฟสด จึงเกิดช่องวา่งใหร้้านกาแฟสดท่ีเนน้ดา้นตน้ทุนต ่า กบัสร้างความแตกต่างดา้นการใหบ้ริการ  
ค าส าคัญ: การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน, ห่วงโซ่แห่งคุณค่า, ร้านกาแฟสด 

Abstract 
     The objectives of this research were to study competitive advantages and to compare value chain of coffee shops 
by its characteristics. Data were collected from the sample of 115 SME coffee shops in 3 districts in Bangkok, namely 
Lad Phao, Chatuchak and Bang Khen, using questionnaires, and analyzed with descriptive statistics and One-Way 
ANOVA (F-Test) and Least Significant Difference (LSD). The finding from the preliminary survey suggested that 
there are three types of competitive advantage strategies used in a coffee-shop business. There are 1) the cost 
leadership 2) the product differentiation and 3) the service differentiation. The second preliminary survey found that 
some coffee shops have high processing costs due to their strategies in focusing on both product and service 
differentiation, and most consumers in the area have limited of knowledges about coffee and coffee drinking skills.  
Keywords: Competitive Advantage, Value Chain, Coffee Shop 
 
                                                           
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10290 E-Mail: sirichainoynoi@gmail.com 
2 ผูท้รงคุณวฒิุ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10290 E-Mail: rapeepornr@gmail.com 
3อาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10290 E-Mail: ekanong.t@ku.th 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                            1613 
 

1. บทน า 
 
     ตลาดกาแฟสดเมืองไทย ยงัมีอตัราการเติบโตท่ีต่อเน่ืองสวนกบัสภาพเศรษฐกิจและก าลงัซ้ือท่ีชะลอตวั เน่ืองจาก
การด่ืมกาแฟเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตผูบ้ริโภคยุคใหม่ไปแลว้ ซ่ึงธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank SME, 
2015) ไดก้ล่าวถึงการเติบโตของธุรกิจร้านกาแฟสดวา่ จากขอ้มูลของสถาบนัอาหารระบุวา่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง ปี
พ.ศ. 2557 จะมูลค่าทางการตลาดเดิมอยู่ท่ี 14,083 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเป็น 17,400 ลา้นบาท ซ่ึงค านวณไดว้า่ตลอด 5 ปี
นั้นการเติบโตของกาแฟในตลาดเติบโตข้ึนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ท าใหธุ้รกิจกาแฟยงัสามารถขยายตวัไดอี้กมากจาก
ความนิยมในทอ้งตลาด แต่ขณะเดียวกนักลบัพบว่าธุรกิจกาแฟในเมืองไทยตอ้งประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
กาแฟคุณภาพขาดการสนบัสนุนและผลกัดนัใหเ้ป็นท่ีรู้จกั (ฐานเศรษฐกิจ,กุมภาพนัธ์ 2559) ประกอบกบัขอ้มูลจาก
สมาคมกาแฟพิเศษไทย ท าใหผู้ว้ิจยัเห็นว่าปัจจยัดา้นคุณภาพของวตัถุดิบ, กระบวนการแปรรูปเคร่ืองด่ืมกาแฟสด 
และปัจจยัดา้นบุคลากรในธุรกิจร้านกาแฟสดสามารถส่งผลต่อผลการด าเนินงานของทางร้านได ้ 
     ในปัจจุบนั มีธุรกิจร้านกาแฟสดเปิดมากมาย จนสามารถพบเห็นไดแ้ทบทุกพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะ
เป็น รอบบริเวณหรือในพ้ืนท่ีของศูนยก์ารคา้, อาคารส านกังานหรือสถานท่ีราชการ, สถาบนัการศึกษา, ชุมชนหรือ
หมู่บา้น เป็นตน้ จึงท าใหต้ลาดธุรกิจกาแฟสดเกิดการแข่งขนัอยา่งรุนแรงมาต่อเน่ือง ดงันั้น การสร้างความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนั หรือก าหนดกลยุทธ์การแข่งขนั จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดขั้นตอนการผลิตสินคา้และบริการ
ของร้านกาแฟ เพ่ือใหส้ามารถจดัการทั้งกระบวนการผลิตสินคา้และการใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งเป็นระบบ และลด
ตน้ทุนการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (McLarty, 2003) ตรงตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
     ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) คือ กิจกรรมของบริษทัในระดบัหน่วยธุรกิจขององคก์าร โดยดูไดจ้ากกิจกรรม
หลกั (Primary Activities) ว่าตั้งแต่กระบวนการน าเขา้วตัถุดิบ การแปรสภาพสินคา้ การบรรจุหีบห่อ การวางแผน
การตลาดและการขายสินคา้ การส่งมอบสินคา้ถึงมือลูกคา้ ไปจนถึงการใหบ้ริการหลงัการขายแก่ลูกคา้ กบักิจกรรม
สนับสนุน (Support Activities) ในการผลิตสินคา้หรือบริการขององค์การไดแ้ก่ โครงสร้างองค์การ การจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์ฝ่ายพฒันาเทคโนโลยี และฝ่ายจดัซ้ือ (Soon, Beng, Skulkerewathang & Daft.  2015 อา้งถึง Porter, 
1985) นอกจากน้ีห่วงโซ่แห่งคุณค่ายงัมีความสัมพนัธ์กบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หากภาคธุรกิจ 
SME ไดใ้หค้วามส าคญักบักิจกรรมในห่วงโซ่แห่งคุณค่าแลว้ จะส่งผลใหอ้งค์การสามารถจดัการทั้งกระบวนการ
ผลิตสินคา้และการให้บริการลูกคา้ไดอ้ย่างเป็นระบบ และลดตน้ทุนการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ (McLarty, 2003) ซ่ึงจากขอ้มูลดังกล่าวน้ี หากว่าทางผูป้ระกอบการไม่ได้ให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดจุดเด่นท่ีใชส้ร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ณ ตอนน้ี อาจจะน าไปสู่การแกไ้ขกิจกรรมการด าเนินงานใน
ร้านแบบผิดทิศผิดทาง จนอาจน าไปสู่เหตุการณ์ผลตอบแทนแลดลงจนตอ้งปิดกิจการในท่ีสุด กเ็ป็นได ้
     จากขา้งตน้ จึงเป็นท่ีมา ของการศึกษาในคร้ังน้ี ซ่ึงผูว้ิจยั ไดก้ าหนดจุดประสงคใ์นการศึกษา เพ่ือส ารวจการสร้าง
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ลกัษณะร้านกาแฟสด และเปรียบเทียบความแตกต่างดงักล่าวกบัการจดัการห่วงโซ่
แห่งคุณค่าในธุรกิจร้านกาแฟสด โดยประโยชน์ท่ีคาดหวงัจะไดรั้บจากการศึกษาในคร้ังน้ีคือ การรับรู้ถึงรูปแบบ
ของการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีมีผลต่อกิจกรรมหลกัและกิจกรรมสนบัสนุนในการผลิตสินคา้และการ
ใหบ้ริการลูกคา้ และเพ่ือใชข้อ้มูลในการก าหนดทิศทางพฒันาธุรกิจ ใหมี้ผลการด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ไดแ้ก่ การควบคุมค่าใชจ่้ายจากกิจกรรมต่างๆท่ีตรงกบักลยทุธ์การแข่งขนัซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ประจ า
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ร้าน และการปรับปรุงรูปแบบการผลิตสินคา้และการใหบ้ริการของทางร้านในระยะยาว วา่จะปรับปรุงดา้นคุณภาพ
ของสินคา้ (รสชาติของกาแฟสด), ปรับปรุงดา้นการให้บริการ ( เนน้ให้บริการดา้นสถานท่ีบรรยากาศภายในกบั
ภายนอกร้าน และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของร้าน) หรือจะเนน้จุดเด่นดา้นราคาสินคา้ท่ีต ่ากว่าร้าน
คู่แข่ง ซ่ึงจะตอ้งท าใหลู้กคา้รับรู้ใหไ้ดใ้นระยะยาวดว้ยเช่นกนั Cater & Pucko (2005)  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
     Soon, Beng, Skulkerewathana & Daft (2015), Wheelen & Hunger (2012), O’Shannassy (2008) และ  Cater & 
Pucko (2005) ไดก้ล่าวถึง การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Competitive Advantage) สอดคลอ้งกนัว่า การ
สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั หรือกลยทุธ์การแข่งขนั เป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ระดบัหน่วยธุรกิจ (Business - 
Level Strategy) โดยหลงัจากท่ีองคก์ารไดก้ าหนดทิศทางการจดัสรรทรัพยากรของหน่วยงานย่อยในองคก์ารไดแ้ลว้ 
ในแต่ละหน่วยธุรกิจย่อย หรือบริษทัลูก จะรับนโยบายจากบริษทัแม่ หรือองคก์ารขนาดใหญ่ มาจดัท าเป้าหมายของ
องคก์รในการแข่งขนั หรือจุดหมายในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ซ่ึง Porter (1985) ไดก้ล่าวไวว้่า การ
สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนันั้น ทางหน่วยธุรกิจย่อย หรือบริษทั จ าเป็นตอ้งวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมของหน่วยธุรกิจยอ่ยนั้น วา่องคก์รควรจะก าหนดเป้าหมายในการ
ผลิตสินคา้และการให้บริการในรูปแบบใด เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ในส่วนของการสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนันั้น นกัวิชาการหลายคนท่ีไดก้ล่าวมาก่อนหนา้น้ี ไดแ้บ่งรูปแบบการสร้างความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) ผูน้ าตน้ทุนต ่า (Cost Leadership) 2) สร้างความแตกต่าง (Differentiation) และ 
3) เจาะจง (Focus) โดยจะเนน้เฉพาะการสร้างความแตกต่างหรือตน้ทุนต ่าท่ีเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้บางกลุ่มเท่านั้น 
     แต่อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นการศึกษาประเด็นดงักล่าวส าหรับธุรกิจร้านกาแฟสดโดยเฉพาะ ผูวิ้จยัจึงไดน้ า
แนวคิดการปรับปรุงกลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัจาก Cater & Pucko (2005) และคุณธฤษณัช อุดมคณา
นาท (สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2559) มาประยกุตก์ลยุทธ์การแข่งขนัส าหรับธุรกิจร้านกาแฟสดโดยเฉพาะ  
     ซ่ึงกลยทุธ์การแข่งขนัส าหรับธุรกิจร้านกาแฟสดท่ีน ามาใชเ้ป็นตวัแปรอิสระในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 1) กลยทุธ์
ตน้ทุนต ่า 2) กลยทุธ์สร้างความแตกต่างดา้นคุณภาพสินคา้ และ 3) กลยทุธ์สร้างความแตกต่างดา้นการใหบ้ริการ 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับห่วงโซ่แห่งคุณค่า 
     Soon, Beng, Skulkerewathana & Daft (2015) กบั Wheelen and Hunger.  (2012) ไดก้ล่าวถึงห่วงโซ่แห่งคุณค่า 
(Value Chain) ท่ีสอดคลอ้งกบั Stabell and Fjeldstad (1998) ไดก้ล่าวถึงห่วงโซ่แห่งคุณค่าโดยน าจาก Porter (1985) 
ว่าห่วงโซ่แห่งคุณค่าไดมี้การเปล่ียนแปลงตามยคุสมยั ซ่ึงสามารถแบ่งรูปแบบของห่วงโซ่แห่งคุณค่าไดเ้ป็น 3 กลุ่ม
ธุรกิจ ไดแ้ก่ ห่วงโซ่แห่งคุณค่าส าหรับธุรกิจดั้งเดิม, ห่วงโซ่แห่งคุณค่าส าหรับธุรกิจท่ีเนน้บริการใหค้ าปรึกษาหรือ
ธุรกิจซ่อมบ ารุงผลิตภณัฑต่์างๆ และห่วงโซ่แห่งคุณค่าส าหรับธุรกิจเครือข่าย  
     ถึงแมว้่า McLarty (2003) ไดศึ้กษาและน าเสนอห่วงโซ่แห่งคุณค่าท่ีเหมาะส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) โดยเฉพาะ อย่างไรก็ดี ขอ้มูลจากสถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED, 2545) 
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พบว่า ธุรกิจร้านกาแฟสดมีขั้นตอนของกิจกรรมการผลิตสินคา้หลายขั้นตอน จึงไม่เหมาะกบัการน าแนวคิดห่วงโซ่
แห่งคุณค่าส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มดงักล่าวมาใช ้
     ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัจึงเลือกใชห่้วงโซ่แห่งคุณค่าแบบดั้งเดิม ในบริบทของร้านกาแฟตามท่ี Wheelen 
& Hunger (2012) ไดน้ าเสนอ ซ่ึงแบ่งกิจกรรมเป็น 2 กลุ่ม คือ กิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ 1) การน าเขา้วตัถุดิบ 2) การรับค า
สั่งซ้ือจากลูกคา้ 3) การผลิตสินคา้ตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ 4) การเลือกใชบ้รรจุภณัฑต์ามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ 5) การ
ด าเนินงานตามแผนการตลาดและการขาย 6) การส่งมอบสินคา้ให้ลูกคา้ และ 7) การให้บริการอ่ืนๆเพ่ิมเติม และ
กิจกรรมสนบัสนุน ไดแ้ก่ 1) โครงสร้างองคก์าร 2) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์3) การวิจยัและพฒันาสินคา้และการ
ให้บริการ และ 4) การจดัซ้ืออุปกรณ์ท ากาแฟสดและส่ิงอ านวยความสะดวกในร้านกาแฟสด เป็นแนวคิดหลกัใน
การศึกษาเร่ือง ห่วงโซ่แห่งคุณค่า ดงัรูปท่ี 1 ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ท่ีจริงแลว้ รูปท่ี 1 น้ี เกิดจาก ผูวิ้จัยยงัไม่พบงานวิจัยท่ีเก่ียวกับห่วงโซ่แห่งคุณค่าส าหรับธุรกิจร้านกาแฟสด
โดยเฉพาะ ผูวิ้จยัจึงไดน้ าแนวคิดการปรับปรุงห่วงโซ่แห่งคุณค่าของ Stabell and Fjeldstad (1998) กบั McLarty (2003), 
ภาพกิจกรรมห่วงโซ่แห่งคุณค่าแบบดั้งเดิมจาก Wheelen & Hunger (2012) และน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก คุณธฤษณัช อุดม
คณานาท (สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2559) มาทดลองท าเป็นแบบสอบถามเบ้ืองตน้ใหผู้ป้ระกอบการร้านกาแฟสดบาง
รายไดท้ดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ (Pilot Study) ก่อนท่ีน ามาประยกุตเ์ป็นห่วงโซ่แห่งคุณค่าของธุรกิจร้านกาแฟสด    
 

2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการผลติสินค้าและการให้บริการธุรกจิร้านกาแฟสด 
     Martin Spring และ Luis Araujo (2009) ไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการผลิตและการบริการไวโ้ดยอิงจาก
โมเดลสามเหล่ียมบริการ (The service triangle) อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างการผลิตและการบริการในรูปแบบ
ลกัษณะการเช่ือมโยงของจุด 3 จุด (After Gadrey, 2000) ไดแ้ก่ จุด A แทน ผูจ้ดัหาบริการ, จุด B แทน ลูกคา้ และจุด 
C แทน ส่ิงท่ีจบัตอ้งไดจ้ริง โดยทางผูวิ้จยัไดน้ าโมเดลน้ี มาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจกาแฟสด โดยก าหนดให ้จุด A แทน 
พนกังานร้านกาแฟสด, จุด B แทน ลูกคา้ และจุด C แทน อาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีลูกคา้สัง่ซ้ือ ซ่ึงในโมเดลท่ีประยุกต์
น้ี สามารถอธิบายไดว้่า เม่ือลูกคา้เขา้มาสั่งซ้ือกาแฟสดหรือสินคา้บนเมนูกบัพนักงานในร้าน ซ่ึงทางพนักงาน
จะตอ้งรับค าสัง่ซ้ือท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้และมีการบนัทึกหรือจดจ าค าสั่งซ้ือน้ีครบถว้น หลกัจากนั้นทาง

รูปที่ 1 : ห่วงโซ่แห่งคุณค่าของธุรกิจร้านกาแฟสด ประยกุตจ์ากภาพ A Corporation's Value Chain 

ท่ีมา Wheelen & Hunger (2012) 
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พนกังานในร้านจะชงกาแฟสดหรือท าอาหารตามค าสัง่ซ้ือมาวางไวท่ี้จุดรับสินคา้ในร้าน หรืออาจจะส่งมอบสินคา้
ถึงท่ีนัง่ของลูกคา้ในบริเวณของร้านกาแฟสด และสุดทา้ยลูกคา้จะรับสินคา้ตามค าสั่งซ้ือ และใชเ้ป็นมุมมองใน
การศึกษากิจกรรมของห่วงโซ่แห่งคุณค่าต่อไป 
 

2.4 เคร่ืองด่ืมกาแฟสดและร้านกาแฟสด 
     นิยามของกาแฟสด คือ เคร่ืองด่ืมท่ีเกิดจากการน าเมลด็กาแฟมาผา่นกระบวนการคัว่ในอุณหภูมิท่ีเหมาะสมมาบด
ในเคร่ืองบดกาแฟ แลว้น าเมลด็กาแฟคัว่ท่ีบดแลว้มาผา่นกระบวนการชงจากเคร่ืองชงกาแฟ ออกมาเป็นกาแฟคัว่สด
ร้อน และน ากาแฟคัว่สดร้อนน้ีมาผสมกบัวตัถุดิบต่างๆ ตามสูตรเฉพาะของแต่ละร้านกาแฟสด พร้อมส่งถึงมือลูกคา้ 
และเน่ืองจากกาแฟสดมีสารคาแฟอีนท่ีช่วยขจดัความง่วง หรือท าใหผู้ด่ื้มรู้สึกกระปร้ีกระเปร่าจึงเป็นเคร่ืองด่ืมยอด
นิยมของผูค้นมากมายทัว่โลก (ส านกัหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัรามค าแหง, พฤศจิกายน 2559 และ สถาบนัพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ISMED), 2545) ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อรสชาติของกาแฟสด รายงานจาก Fortunes 
gourmet coffees (http://www.fortunescoffee.com/, 2015) นั้นตรงกบั ขอ้มูลของสถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (ISMED, 2545) :ซ่ึงพบ 8 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) แหล่งก าเนิดของเมลด็กาแฟ, 2) สายพนัธ์ุของเมลด็กาแฟ, 
3) ความสดใหม่ของเมลด็กาแฟ, 4) ความสะอาดของน ้าด่ืม, 5) อุณหภูมิของน ้าด่ืม, 6) ปริมาณของผงเมลด็กาแฟคัว่
สด, 7) การบดเมลด็กาแฟคัว่สด และ 8) เคร่ืองมือท่ีใชช้งกาแฟสด  
     ส่วนผลการศึกษาของ Jang, Kim & Lee (2015) ไดศึ้กษาประเด็นท่ีเก่ียวกบัของลกัษณะของร้านกาแฟสดและ
ผูป้ระกอบการร้านกาแฟสด ไวด้งัน้ี 1) เหตุผลหลกัท่ีไปร้านกาแฟ อนัดบั 1 คือ ไปพกัผอ่น, อนัดบั 2 คือ จุดประสงค์
อ่ืนๆ, อนัดบั 3 คือ ไปพบปะกบัเพ่ือน และอนัดบั 4 คือ ไปเพ่ือท างานหรือการเรียน และ2) ปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีมีผลต่อ
การเขา้มาใชบ้ริการร้านกาแฟสด ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพกาแฟสด อนัดบั 1 ดา้นท าเลท่ีตั้งของร้าน อนัดบัท่ี 2 ดา้น
บรรยากาศในร้าน อนัดบั 3 ดา้นการใหบ้ริการ และอ่ืนๆ ฯลฯ  
     ซ่ึงจากแนวคิดและทฤษฎีทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ี ผูวิ้จยัจึงก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยเก็บขอ้มูลลกัษณะ
ทัว่ไปของร้านกาแฟสด ไดแ้ก่ 1) ท าเลท่ีตั้งร้านกาแฟสด, 2) ลกัษณะของรูปแบบร้านกาแฟสด, 3) ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในร้านกาแฟสด, 4) จ านวนการว่าจา้งพนกังานประจ าร้าน, 5) เมนูอาหารและเคร่ืองด่ืมหลกัประจ าร้าน, 6) 
รายไดจ้ากอาหารและเคร่ืองด่ืมหลกัประจ าร้าน และใชเ้ป็นตวัแปรอิสระในการศึกษาคร้ังน้ี และก าหนดใหล้กัษณะ
ทัว่ไปของผูป้ระกอบการร้านกาแฟสด ไดแ้ก่ 1) ประสบการณ์ในการท าธุรกิจร้านกาแฟสด กบั 2) รูปแบบการก่อตั้ง
กิจการ เป็นตวัแปรควบคุมในการศึกษาคร้ังน้ี 
 
2.5 สมมติฐานในการศึกษา 
     1) การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อกิจกรรมหลกัในห่วงโซ่แห่งคุณท่ีมีความ
แตกต่างกนั 
     2) การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อกิจกรรมสนบัสนุนในห่วงโซ่แห่งคุณค่าท่ีมี
ความแตกต่างกนั 
     3) ลกัษณะทัว่ไปของร้านกาแฟสดท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อกิจกรรมหลกัในห่วงโซ่แห่งคุณท่ีมีความแตกต่างกนั 
     4) ลกัษณะทัว่ไปของร้านกาแฟสดท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อกิจกรรมสนบัสนุนในห่วงโซ่แห่งคุณท่ีมีความแตกต่างกนั 
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2.6 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. วธิีการศึกษา 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของร้านกาแฟสดท่ีเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงทางผูวิ้จยัไดเ้ลือกประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีดว้ยวิธีการเลือกสุ่มแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) โดยเร่ิมจากใช้ประเภทการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึง
ผูวิ้จยัไดเ้ลือกเก็บขอ้มูลจากผูป้ระกอบการร้านกาแฟสดมา 3 เขต จากทั้งหมด 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร คือ        
เขตลาดพร้าว, เขตจตุจกัร และเขตบางเขน  โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี จ านวน 115 
ราย ซ่ึงค านวณจากสมการของ ทาโร่  ยามาเน่ โดยใช้จ านวนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืมจาก 3 เขต ในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ลาดพร้าว, จตุจกัร และบางเขน จ านวน 161 ราย จาก กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ (2560) เป็นจ านวนประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี และผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างด้วย
ประเภทการสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience sampling) 

ตัวแปรอสิระ 

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

1) กลยทุธ์ตน้ทุนต ่า 

2) กลยทุธ์สร้างความแตกต่างดา้นคุณภาพสินคา้ 

3) กลยทุธ์สร้างความแตกต่างดา้นการให้บริการ 

O’Shannassy (2008) กบั Cater & Pucko (2005) 

ตัวแปรอสิระ 

ลกัษณะทั่วไปของร้านกาแฟสด 

1) ท าเลท่ีตั้งร้านกาแฟสด 

2) ลกัษณะของรูปแบบร้านกาแฟสด  

3) ส่ิงอ านวยความสะดวกในร้านกาแฟสด 

4) จ านวนการวา่จา้งพนกังานประจ าร้าน 

5) เมนูอาหารและเคร่ืองด่ืมหลกัประจ าร้าน 

6) รายไดจ้ากอาหารและเคร่ืองด่ืมหลกัประจ าร้าน 

(สถาบันพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

(ISMED), 2545 กบั Jang, Kim & Lee, 2015) 

ตัวแปรควบคุม 

ลกัษณะทั่วไปของผู้ประกอบการร้านกาแฟสด 

1) ประสบการณ์ในการท าธุรกิจร้านกาแฟสด 

2) รูปแบบการก่อตั้งกิจการ 

 (สถาบันพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED), 2545) 

ตัวแปรตาม 

ห่วงโซ่แห่งคุณค่า 

 

กจิกรรมหลกั 

1) กิจกรรมน าเขา้วตัถุดิบ  

2) กิจกรรมรับค าสัง่ซ้ือจากลูกคา้  

3) กิจกรรมผลิตสินคา้ตามค าสัง่ซ้ือของลูกคา้  

4) กิจกรรมน าสินคา้ใส่บรรจุภณัฑต์ามค าสัง่ซ้ือของลูกคา้  

5) กิจกรรมด าเนินงานตามแผนการตลาดและการขาย  

6) กิจกรรมส่งมอบสินคา้ให้ลูกคา้  

7) กิจกรรมให้บริการอ่ืนๆเพ่ิมเติม  

 

กจิกรรมสนับสนุน  

1) กิจกรรมดา้นโครงสร้างองคก์าร 

2) กิจกรรมดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 

3) กิ จกรรมด้านการ วิจัยและพัฒนาสินค้าและการ

ให้บริการ  

4) กิ จ ก ร รมด้ าน ก า ร จัด ซ้ื อ อุ ปก ร ณ์ท า ก า แ ฟสด  

     และส่ิงอ านวยความสะดวกในร้านกาแฟสด 

(สถาบันพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

(ISMED), 2545) 
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     โดยทั้ง 3 เขตน้ีเป็นพ้ืนท่ีมีร้านกาแฟสดอยู่จ  านวนมาก และเป็นย่านส าคญัซ่ึงมีอิทธิพล ต่อการเติบโตของตลาด
ธุรกิจร้านกาแฟสดเป็นอยา่งมาก ซ่ึงดูไดจ้ากจ านวนร้านกาแฟสดท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ไม่วา่จะเป็น ยา่นชุมชน, ยา่น
ศูนยก์ารคา้, ย่านสถาบนัการศึกษา และบริเวณอ่ืน เช่น ฟิตเนส หรือสถานท่ีใหบ้ริการรักษาความสะอาดและดูแล
สภาพรถยนต ์(Car care) 
     ดงันั้น ทั้ง 3 เขตน้ี จึงเป็นจ านวนประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ท่ีสามารถอธิบายปัจจยัของรูปแบบการสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และลกัษณะทัว่ไปของร้านกาแฟสดท่ีส่งผลต่อกิจกรรมหลกัและสนบัสนุนในห่วงโซ่แห่ง
คุณค่าในธุรกิจน้ีไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
     การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ส าหรับเจ้าของร้านกาแฟสด โดยผู ้วิจัยได้พัฒนาเคร่ืองมือในการศึกษาโดยการสัมภาษณ์
คุณธฤษณัช อุดมคณานาท (สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2559) กบัผูป้ระกอบการร้านกาแฟสดรายอ่ืนท่ีไม่ประสงค์
ออกนาม และไดพ้ฒันาแบบสอบถามดงัน้ี 
     ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของร้านกาแฟสดและผูป้ระกอบการร้านกาแฟสด โดย
ส่วนของขอ้มูลทัว่ไปของร้านกาแฟสด ประกอบดว้ย 1) ท าเลท่ีตั้งร้านกาแฟสด, 2) ลกัษณะของรูปแบบร้านกาแฟ
สด, 3) ส่ิงอ านวยความสะดวกในร้านกาแฟสด, 4) จ านวนการว่าจ้างพนักงานประจ าร้าน, 5) เมนูอาหารและ
เคร่ืองด่ืมหลกัประจ าร้าน, 6) รายไดจ้ากอาหารและเคร่ืองด่ืมหลกัประจ าร้าน กบัขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการร้าน
กาแฟสด ประกอบดว้ย 1) ประสบการณ์ในการท าธุรกิจร้านกาแฟสด กบั 2) รูปแบบการก่อตั้งกิจการ 
     ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิด เก่ียวกบัการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการร้าน
กาแฟสด ใหเ้ลือกตอบว่า เนน้ตน้ทุนต ่า, เนน้สร้างความแตกต่างดา้นสินคา้เป็นหลกั หรือเนน้สร้างความแตกต่าง
ดา้นการใหบ้ริการเป็นหลกั 
     ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามถึงระดบัการใหค้วามส าคญักบักิจกรรมในห่วงโซ่แห่งคุณค่าของร้านกาแฟสด โดย
กิจกรรมหลกัตั้งแต่ดา้นการน าเขา้วตัถุดิบ จนถึงดา้นการให้บริการอ่ืนๆเพ่ิมเติม กบักิจกรรมสนบัสนุนตั้งแต่ดา้น
โครงสร้างองคก์าร จนถึงดา้นการจดัซ้ืออุปกรณ์ท ากาแฟสดและส่ิงอ านวยความสะดวกในร้านกาแฟสด ซ่ึงก าหนด
คะแนนเป็น 5 ระดบั (Rating Scales) 
     ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามปลายเปิด เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะอ่ืนๆจากผูป้ระกอบการร้านกาแฟสด เพ่ือน าไปใชอ้า้งอิงการ
ใหข้อ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี และการศึกษาคร้ังต่อไป 
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The division of foreign customers who came to the small hotels in Pratunam area in 
Ratchathewi district, Bangkok determined by the expectation factors on service quality 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการโรงแรมขนาดเลก็ในยา่นประตูน ้า เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร และแบ่งกลุ่มตามระดับความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษา คือ กลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมขนาดเลก็ในย่านประตูน ้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 384 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มลูกคา้มีความ
คาดหวงัต่อคุณภาพการบริการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ดา้นความเช่ือมัน่
ไวว้างใจได ้ รองลงมาคือดา้นการตอบสนองลูกคา้ และดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้และดา้นการเขา้ใจและรู้จกั
ลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการอยู่ในระดบันอ้ย ผลการ
แบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการโรงแรมขนาดเลก็ในยา่นประตูน ้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยใช ้Cluster 
Analysis แบ่งตามระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการ ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่ม 1 ช่ือ กลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการ
การบริการท่ีถูกตอ้งและรวดเร็วใหค้วามส าคญักบัการฝึกอบรมและวางแผนการท างานของพนกังานท่ีชดัเจน กลุ่ม 
2 ช่ือ กลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการความเช่ือมัน่ในการให้บริการให้ความส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพของพนกังานและ
พฒันาคุณภาพการบริการอย่างต่อเน่ือง และกลุ่ม 3 ช่ือกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการการบริการเสริมจากโรงแรมให้
ความส าคญักบัการบริการเสริมจากทางโรงแรม การจดับริการการท่องเท่ียว  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อระดบั
ความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพท่ีต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความ
คาดหวังต่อคุณภาพการบริการของลูกค้าชาวต่างชาติท่ีมาใช้บริการโรงแรมในย่านประตูน ้ า เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีรายได/้เดือนท่ีต่างกนัมีความสมัพนัธ์ต่อระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการ 
ค าส าคัญ: ความคาดหวัง,คุณภาพการบริการ,โรงแรมขนาดเลก็ในย่านประตูน า้เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร , 
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
 

Abstracts 
This research has an objective for studying the quality of small hotels in Pratunam area, Ratchathewi district, and 
share the group of expecting for quality service. For example of studying in group of foreigner who use the service 
of small hotels in Pratunam area, Ratchathewi district, Bangkok About 384 persons. The collection of informations 
in guestionaise, the result of researching find out that a group of customer expect the service in a good level. There 
are 3 level 1st Confidential, 2nd Reaction, 3nd Understanding.  There are 3 thing is the same average in a middle 
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level but the normal service in a less level. The result of sharing the customers service in small hotels  in Pratunam 
area, Ratchathewi district, Bangkok is the Cluster Analysis.  The cluster analysis could share the expecting level 
for service 3 group. The first group is the customer need the right thing and quick service, More important practice 
and clear planning for employee. The second group. The customer need the confidential in serving to develop and 
continue the ability and quality for employee. The third group. Name of customer need extra service from the hotel 
and tourist service.  For personal case that to give the quality of expecting service is male or female, the age, 
status.The different career is not concern with the foreigner customers who use the small hotel’s service but at the 
same time the wages or salary per month still requirement. 
Keywords: The expecting, The quality of service small hotel in Pratunam, Ratchathewi district, Bangkok, foreigner 
tourist.  
 

1.บทน า 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมบริการท่ีมีขนาดใหญ่และเติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นอุตสาหกรรม
หน่ึงท่ีท ารายไดเ้ขา้ประเทศเป็นจ านวนมาก โดยเกิดจากการร่วมมือของหลากหลายธุรกิจ อาทิ เช่น ธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจน าเท่ียว และธุรกิจโรงแรม เป็นตน้ซ่ึงในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวยงัเป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทต่อการขยายตวัเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศเป็น
จ านวนมาก และยงัสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพใหแ้ก่ประชาชนไดอ้ยา่งมากมายอีกดว้ย (ฐิรชญา มณีเนตร, 2553) 
ตลาดประตูน ้าเป็นแหล่งศูนยเ์ส้ือผา้แฟชัน่ เคร่ืองประดบัและสินคา้มากมาย สร้างความน่าสนใจใหก้บันกัท่องเท่ียว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวต่างชาติท่ีนิยมจบัจ่ายซ้ือสินคา้ เพ่ือน ากลบัไปจ าหน่ายในประเทศของ
ตนเอง เน่ืองจากสินคา้ต่างๆ มีราคาถูก จึงท าใหพ้ื้นท่ีในย่านประตูน ้ามีนกัท่องเท่ียวมาจบัจ่ายซ้ือสินคา้มากมาย จึง
ส่งผลรวมไปถึงธุรกิจหรือแหล่งประกอบการณ์อ่ืนๆ ท่ีตอ้งรองรับจ านวนนกัท่องเท่ียว ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ 
โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมท่ีมีการแข่งขนักนัสูงข้ึนเร่ือยๆ ส่งผลใหธุ้รกิจโรงแรมในยา่นประตูน ้ามีการแข่งขนักนัของ
ระบบการบริการมากข้ึน ตั้งแต่โรงแรมขนาดใหญ่ไปจนถึงโรงแรมขนาดเลก็ แต่ท่ีมีผลมากท่ีสุดคือ โรงแรมขนาด
เล็ก ท่ีมีจ านวนห้องพกัท่ีไม่มากและมีราคาถูก เร่ิมตน้ท่ี 700-1,400 บาท เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียว ซ่ึงในแต่ละปีมี
นักท่องเท่ียวเขา้มาใช้บริการไม่ต ่ากว่า 3-4 ลา้นคน และมีอตัราเขา้พกัเฉล่ียทั้งปีไม่ต ่ากว่า 80% แต่หากเป็นช่วง
ฤดูกาลท่องเท่ียวอตัราการเขา้พกัจะพุ่งสูงถึง 90-100% 
จากความส าคญัขา้งตน้ผูวิ้จยัจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัดา้นความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการโรงแรม
ขนาดเลก็ในย่านประตูน ้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพ่ือน าไปปรับปรุงการใหบ้ริการของผูป้ระกอบใหต้รงกบั
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดต้รงจุด เพ่ือพฒันาธุรกิจโรงแรมของผูป้ระกอบการ
ใหป้ระสบความส าเร็จ 
 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัมีแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความคาดหวงั เป็นทศันคติท่ีเก่ียวกบัความ
ปรารถนา หรือตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีพวกเขาคาดหมายว่าจะเกิดข้ึนในบริการนั้นๆ (Parasuraman, Zeithaml & 
Berry. 1988: 16) ลูกคา้ซ้ือสินคา้หรือบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจง และลูกคา้จะประเมินผล
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ของการซ้ือโดยมีพ้ืนฐานจากส่ิงท่ีคาดหวงัจะไดรั้บ องคป์ระกอบของความคาดหวงั (The component of customer 
expectation) ไดแ้ก่ 1.บริการท่ีพึงประสงค์ (Desired service) เป็นส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัว่าจะไดรั้บข้ึนอยู่กบัความ
ตอ้งการส่วนบุคคลและความเช่ือถือของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการท่ีจะไดรั้บ 2.บริการท่ีพอเพียง (Adequate Service )
เป็นระดบัท่ีต ่าท่ีสุดของการบริการลูกคา้จะยอมรับไดซ่ึ้ง ความคาดหวงัระดบัน้ีข้ึนจากการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อ
ทางเลือกของผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนๆ 3.บริการท่ีคาดการณ์ (Predicted service) เป็นระดบัการใหบ้ริการท่ีลูกคา้คาดว่า
จะไดรั้บจากผูใ้หบ้ริการ การบริการท่ีคาดการณ์น้ีมีผลกระทบโดยตรงต่อการก าหนดระดบัการบริการท่ีพึงประสงค ์
แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัคุณภาพการบริการเป็นการประเมินของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัความดีเลิศ หรือความ
เหนือกว่าของการบริการ (Parasuraman, Zeithaml & Berry. 1998) โดยมีเคร่ืองมือพฒันาวดัคุณภาพการบริการ
ออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)เป็นรูปธรรมท่ีสามารถสัมผสัจบัตอ้งได ้มี
ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏใหเ้ห็น 2.ความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้(Reliability) เป็นการส่ือสารท่ีน าเสนอแก่ลูกคา้ให้
มีความถูกตอ้ง เหมาะสมสร้างความเช่ือถือไวว้างใจจากลูกคา้ได ้3.การตอบสนองลูกคา้ (Responsive) เป็นการ
ใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยความเต็มใจมีความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้ทนัที และไดรั้บบริการอยา่งสะดวกและรวดเร็ว 4.
การใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ (Assurance)เป็นการบริการจากพนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะในการท างาน
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้5.การเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ (Empathy) เป็นการบริการจากพนกังานท่ีให้ความ
เขา้ใจใส่ ใหค้วามสนใจแก่ลูกคา้เป็นรายบุคคล 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารจดัการธุรกิจโรงแรมเป็นการบริหารจดัการธุรกิจโรงแรมท่ีค านึงปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการเลือกใชโ้รงแรมเป็นส าคญั (กฤษฏ์ิ กาญจนกิตติ, 2541) ไดแ้ก่ ความสะดวกสบาย อตัราค่าห้องพกั สภาพ
หอ้งพกั การตอ้นรับของพนกังานหรือการบริการ ระบบความปลอดภยั และการก าหนดประเภทของหอ้งพกัก าหนด
จากคุณลกัษณะและขนาด  เช่น การก าหนดประเภทตามจ านวนหอ้งพกั ดงัน้ี (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2545) 
1.โรงแรมขนาดเลก็ เป็นโรงแรมท่ีมีจ านวนหอ้งพกัไม่เกิน 100 หอ้ง  2 .โรงแรมขนาดกลาง เป็นโรงแรมท่ีมีจ านวน
หอ้งพกัตั้งแต่ 101-300 หอ้ง 3 โรงแรมขนาดใหญ่ เป็นโรงแรมท่ีมีจ านวนหอ้งพกั 301-600 หอ้ง 4. โรงแรมขนาด
ใหญ่มาก เป็นโรงแรมท่ีมีจ านวนห้องพกั 601 หอ้งข้ึนไป  ลกัษณะการบริการของพนกังานโรงแรม บุคลากรของ
โรงแรมเป็นหวัใจส าคญัต่อธุรกิจการบริการ  
ผูใ้หบ้ริการโรงแรมจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีลกัษณะพิเศษ (ธญัญารัตน์ บุญต่อ, 2553: 55) ดงัน้ี 1.ความสุภาพนอ้มนอ้มและ
ท่าทีท่ีเป็นมิตร การยิม้และกล่าววา่ “สวสัดี” ดว้ยท่าทางท่ีแจ่มใสย่อมสร้างภาพพจน์ท่ีดีใหก้บัโรงแรม 2.การท างาน
อยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยหลกัความเป็นจริงไม่มีผูใ้ดตอ้งการเสียเวลารอคอย 3.การแต่งกายประณีตและ
การแสดงอากปักิริยาท่าทางท่ีน่าประทบัใจ การเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีประทบัใจสามารถปรุงแต่งได ้เช่น การแต่ง
กายท่ีประณีต การแต่งหนา้อยา่งมีรสนิยมหรือการจดัแต่งทรงผมท่ีเสริมกบัอากปักิริยาท่าทาง 4.ความสามรถในการ
ให้บริการ พนกังานท่ีท างานทางดา้นโรงแรมตอ้งพยายามระงบัอารมณ์ 5.ความสามารถในการใชท้กัษะการขาย
ผลิตภณัฑห์รือบริการต่างๆ ของโรงงแรม บุคลากรของโรงแรมตอ้งมีความสามารถในการใชท้กัษะ                                                          
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยสรุปพบว่างานวิจยัของ (กฤษมาพร พ่ึงโพธ์ิ, 2554) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การ
เปรียบเทียบคุณภาพบริการท่ีคาดหวงัและรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคาดหวงัในระดบัสูงมากในทุกมิติของคุณภาพบริการและมีการรับรู้คุณภาพ
บริการระดบัสูงมากในดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ เช่น ดา้นความเช่ือมัน่ในการบริการ ดา้นความเช่ือถือได ้
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการอยา่งรวดเร็ว และดา้นความเขา้ใจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ มีการรับรู้คุณภาพ
บริการอยู่ในระดบัสูง และเม่ือท าการทดสอบสมมติฐานแลว้พบว่าผูใ้ชบ้ริการมีความคาดหวงัมากกว่าการรับรู้ใน
ทุกดา้นของคุณภาพบริการ (อภิฐิญา ตั้งก่อสกลุ, 2554) ไดท้ าการศึกษาความคาดหวงัต่อการใหบ้ริการโรงแรมขนาด
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เลก็ของนกัท่องเท่ียว กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรม อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ผลการศึกษาพบวา่นกัท่องเท่ียวมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการบริการท่ีคาดหวงัของโรงแรมขนาดเล็ก ในอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก โดยรวม คือ ส่ิงท่ี
สมัผสัได ้ความเช่ือในมาตรฐานการใหบ้ริการ การใหค้วามส าคญักบันกัท่องเท่ียว  ความไวว้างใจการใหบ้ริการและ
การตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว โดยการบริการท่ีนกัท่องเท่ียวคาดหวงัมากท่ีสุด คือ การตอบสนอง
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
 

3.วธีิการศึกษา 
การวิจยัเร่ือง การแบ่งกลุ่มลูกคา้ชาวต่างท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมขนาดเลก็ในย่านประตูน ้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
โดยใชปั้จจยัดา้นความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็น แบบสอบถามท่ีใชค้  าถาม
แบบปลายปิด (Closed-Ended Questions) การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) ซ่ึงจะเป็นการสุ่มตวัอย่างจากลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมขนาดเลก็ในย่านประตูน ้า เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเดือน ธนัวาคม 2559 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ กลุ่ม
ลูกค้าชาวต่างชาติท่ีมาใช้บริการโรงแรมขนาดเล็กในย่านประตูน ้ า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากกลุ่ม
ประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัจึงค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างของ W.G. Cochran, 
1953 โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549, 
หนา้ 74)  ซ่ึงไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน  384 คน จากนั้นผูวิ้จยัไดท้ าการแจกแบบสอบถามทั้งหมดโดยเลือกแจกใน
ช่วงเวลา 8.00 – 12.00 น.เพราะเป็นช่วงท่ีมีลูกคา้มา Check in หรือ Check- out เป็นจ านวนมากและช่วงเวลา 17.00 – 
21.00 น. เพราะเป็นช่วงท่ีลูกคา้กลบัเขา้มาภายในโรงแรม และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์และแปลผลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS Statistics สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เก็บขอ้มูลเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานท่ีใช ้คือ Cluster Analysis  เพ่ือท าการแบ่งประชากรท่ีไดอ้อกมา 3 กลุ่ม 
 

กรอบแนวคิด 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประชากรทีจ่ะศึกษา                  
ลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีเขา้มาใชบ้ริการ
โรงแรมขนาดเลก็ในยา่นประตนู ้า  
เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มยอ่ย 
ปัจจยัดา้นความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการ 
        1.ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
        2.ความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้
        3.การตอบสนองลูกคา้ 
        4.การใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ 
        5.การเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ 

กลุม่ที่ 1 

กลุม่ที่ … กลุม่ที่ K 

กลุม่ที่ 2 
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4.ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาพบวา่ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 
มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 มีสถานภาพสมรส จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 
มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 และมีรายไดต่้อเดือน 1,501-2,000 USD จ านวน 127 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.1 
 
ตารางที ่1 แสดง Number of Cases in each Cluster 

Cluster               1 53.000 13.80 
                           2 122.000 31.77 
                           3 209.000 54.43 
Valid 384.000 100% 
Missing 0.000  

 
จากตารางท่ี 1 การท า Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical จ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสมในการแบ่งควรเป็น 3 กลุ่มโดย
กลุ่มท่ี 1 มีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 53 คน กลุ่มท่ี 2 มีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 122 คน และกลุ่มท่ี 3 มีจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด 209 คน จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

 
ภาพที ่1 กราฟแสดงผลการวเิคราะห์โดยหาค่าเฉล่ียความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 

ของทั้ง 3 กลุ่ม ท่ีมีลกัษณะเฉพาะกลุ่ม 
  
จากภาพท่ี 1 เม่ือพิจารณาลกัษณะเฉพาะสามารถน าไปสู่การตั้งช่ือกลุ่มได ้กลุ่มท่ี 1 ช่ือ กลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการการ
บริการท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว กลุ่มท่ี 2 ช่ือ กลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการกลุ่มท่ี 3 ช่ือ กลุ่มลูกคา้ท่ี
ตอ้งการการบริการเสริมจากทางโรงแรม 
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ตารางที่ 2  แสดง Crosstab  และ Chi-Square ไขวก้บัขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ 
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการของลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมใน

ยา่นประตูน ้ า เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 
Chi-Square Asymp. Sig. (2-sided) 

เพศ .249               .883 
อาย ุ 12.615 .126 
สถานภาพ 3.184 .527 
อาชีพ 13.069 .109 
รายได ้ 23.768 .003 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
      
จากตารางท่ี 2 พบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ท่ีต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์ต่อระดบั
ความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการของลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีมาใช้บริการโรงแรมในย่านประตูน ้ า เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานครท่ีเพราะค่า Sig มากกวา่ 0.05 ในขณะท่ีรายได ้มีค่า ท่ี Sig  = 0.003   ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 จึงท าใหส้รุป
ไดว้่า รายไดต่้างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการของลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีมาใช้
บริการโรงแรมในยา่นประตูน ้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการ 
ความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการ 5 ด้าน จ านวน = 384  

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ   
2.ดา้นความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้
3.ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 
4.ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ 
5.ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ 

3.9657 
4.0671 
3.9993 
3.9798 
3.9798 

.51379 

.57291 

.62464 

.66580 

.66580 
            รวม 3.99834 0.608588 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการ 5 ดา้นอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99834 และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ลูกคา้มีความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการในดา้นความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้ใน
ระดบัสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.0671 รองลงมาคือ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.9993 ส่วนดา้นการให้
ความมัน่ใจแก่ลูกคา้และดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั โดยมีค่าเฉล่ีย 3.9798 และดา้นความเป็น
รูปธรรมของการบริการ อยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ีย 3.9657 ตามล าดบั 
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5.สรุปผลการศึกษา 
การวิจยัคร้ังน้ีท าการศึกษาปัจจัยดา้นความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการโรงแรมในย่านปะตูน ้ า เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานครและศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมในยา่นประตูน ้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โดยใชปั้จจยัดา้นความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการ จากการตอบแบบสอบถาม พบวา่กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงของทั้ง 3 กลุ่ม โดยกลุ่ม 1 กลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการการบริการท่ีถูกตอ้งและรวดเร็วในดา้นการตอบสนองความ
ต้องการของลูกคา้สอดคลอ้งกับงานวิจัยของอภิฐิญา ตั้ งก่อสกุล (2554) ได้ท าการศึกษาความคาดหวงัต่อการ
ใหบ้ริการโรงแรมขนาดเลก็ของนกัท่องเท่ียว กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรม อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก โดยการบริการ
ท่ีนกัท่องเท่ียวคาดหวงัมากท่ีสุด คือ การตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว กลุ่ม 2 กลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการ
ความเช่ือมัน่ในการให้บริการ และกลุ่ม 3 กลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการการบริการเสริมจากโรงแรมสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ กฤษมาพร พ่ึงโพธ์ิ (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบคุณภาพบริการท่ีคาดหวงัและรับรู้ของ
ผูใ้ชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานครการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคาดหวงัในระดบัสูง
มากในทุกมิติของคุณภาพบริการ 
ข้อเสนอแนะ 
กลุ่มท่ี 1 ช่ือ กลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการการบริการท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว แนวทางในการบริหารจดัการดงัน้ี 
1. ทางผูป้ระกอบการโรงแรมควรใหค้วามส าคญัการฝึกอบรมพนกังาน เพราะอาจมีพนกังานบางรายท่ีขาดทกัษะใน
การท างานหรือขาดทักษะในการใช้ภาษา ดังนั้นทางโรงแรมควรมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือท่ี
พนกังานจะไดพ้ฒันาตนเองและมีทกัษะในการใหบ้ริการท่ีถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพแก่ลูกคา้  
2. ทางผูป้ระกอบการโรงแรมควรวางแผนการท างานของพนกังานแต่ละแผนกให้ชดัเจน เพ่ือจะไดมี้พนกังานท่ี
เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ และมีบริการท่ีถูกตอ้งรวดเร็ว 
กลุ่มท่ี 2 ช่ือ กลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการ แนวทางในการบริหารจดัการดงัน้ี 
ทางผูป้ระกอบการโรงแรมควรมีการฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานอยู่ตลอดเวลาและก าหนดแผนพฒันาศกัยภาพ
ใหก้บัพนกังานอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการพฒันาการใหข้อ้มูลกบัลูกคา้ท่ีเป็นจริง เพ่ือพฒันาคุณภาพการบริการใหดี้
ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการจองห้องพกัและการช าระเงิน การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทางเวบ็ไซต์ ความ
น่าเช่ือถือในดา้นช่ือเสียง เพราะจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการโรงแรม 
กลุ่มท่ี 3 ช่ือ กลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการการบริการเสริมจากทางโรงแรมแนวทางการบริหารจดัการดงัน้ี 
เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ีมีความตอ้งการการบริการเสริมจากทางโรงแรมเป็นจ านวนมาก ดงันั้น ผูป้ระกอบการ
โรงแรมควรให้ความส าคญัเป็นพิเศษ โดยทางโรงแรมควรมีการจดับริการการท่องเท่ียวส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการ
ท่องเท่ียวภายในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งมีการจดัท าโปรโมชัน่ท่องเท่ียวใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
และทางผูป้ระกอบโรงแรมควรมีการบริการเสริมต่างๆ เช่น มีบริการอินเตอร์เน็ต,  มีบริการนวดสปา,มีสถานท่ี
ส าหรับจดัเก็บสินคา้เพ่ือรอส่งสินคา้ไปยงัประเทศของตนเอง,มีบริการซกัอบรีด,มีบริการรถรับ-ส่งไปยงัสนามบิน
,มีบริการท าความสะอาดห้องทุกวนั  เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการโรงแรมและ
ตอ้งการการบริการเสริมจากทางโรงแรมดว้ย   
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A Study the different investment behavior of  Employees in Bangkok 
ศิริวรรณ จงปัญญาประพนัธ์1  ธฤตพน อู่สวสัดิ์2 และ จีรเดช อู่สวสัดิ์3 

Siriwan Jongpanyaprapan and Thitapon Ousawat and Chiradet Ousawat 
 

บทคดัย่อ 
การคน้ควา้คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางดา้นการลงทุนและเพ่ือศึกษาพฤติกรรมใน
การตดัสินใจการลงทุน โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) และสถิติทดสอบ (Chi-Square Test) การศึกษาพบว่า อายุ เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดร้วม 
รายจ่ายรวม กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20 - 60 ปี รายไดร้วมต่อปี 180,001 - 
300,000 บาท สถานภาพโสด มีปริมาณการลงทุน  0 – 20 % 

ค าส าคัญ : พฤติกรรม, การลงทุน, พนักงานบริษัทเอกชน  
 

Abstract 
This research aims to study the factors that affect the investment behavior and decisions of investors. The samples 
used in the study is a privately held company employees 400 people in Bangkok. Questionnaires were used to 
collect information and data were analyzed by. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation. One-way analysis of variance (One Way ANOVA) and statistical tests (Chi-Square Test) to describe the 
relationship between personal factors and behaviorally Portfolio of Private in Bangkok. The study found that age, 
gender, single status, income. Aged between 20-60 years, total revenue per year from 180,001 to 300,000 baht, a 
single dose of Investment 0-20%. 

Keywords: Investment, Behavior, Employees 
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1. บทน า 
     โครงสร้างของสังคมไทยในปัจจุบันก าลงัเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ เน่ืองมาจากวิวฒันาการทางดา้นเทคโนโลยี
การแพทยท์ าใหป้ระชากรมีอายุยืนยาวข้ึน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
พฤติกรรมการใชชี้วิตของแต่ละคนแตกต่างกนัออกไป รวมทั้งการออม การลงทุน ซ่ึงการลงทุนมีความส าคญัต่อ
ระบบเศรษฐกิจ โดยการน าเงินท่ีเกบ็สะสมไปสร้างผลตอบแทนท่ีสูงกวา่การออมปัจจุบนั ใหไ้ดรั้บผลตอบแทนจาก
การใชจ่้ายนั้นในอนาคต ซ่ึงหลงัจากเกษียณอายุแลว้จะไม่มีรายได ้การเกษียณอายุเป็นเร่ืองส าคญัว่าจะตดัสินใน
ลงทุนอยา่งไร จะอยูอ่ยา่งไรเม่ือเกษียณอาย ุรายไดเ้ป็นปัจจยัส าคญัในการลงทุน  ซ่ึงแต่ละคนมีการลงทุนท่ีแตกต่าง
กนั  การลงทุนเป็นน าเงินในการใชจ่้ายแต่ละวนัในการด ารงชีวิตประจ าวนัไปลงทุน โดยท่ีการลงทุนมีหลายรูปแบบ 
เช่น การซ้ือหลกัทรัพย ์ตราสารการเงินต่างๆ เลือกการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนตามท่ีตอ้งการ
บนระดบัความเส่ียง การลงทุน คือ การน าเงินไปสร้างผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการออม โดยการลงทุนในหลกัทรัพย ์
ตราสารการเงินต่างๆ เพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนตามท่ีตอ้งการบนระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ปริมาณการลงทุนจะ
มากหรือนอ้ยของแต่ละบุคคลข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายๆ ดา้น เช่น เพศ อายุ สถานภาพ รายได ้–ร่ายจ่าย การลงทุนเพ่ือ
เป็นการเพ่ิมรายไดท้างหน่ึงไม่วา่จะเป็นการฝากเงินกบัธนาคารหรือกบัสถาบนัการเงินต่างๆ การซ้ือหุน้ กองทุนรวม 
ประกนัชีวิต เป็นตน้ ดงันั้นผูศึ้กษาเร่ืองการศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการลงทุนของพนกังานบริษทัเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจยัน้ีท าใหส้ามารถเขา้ถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางดา้นการลงทุนและ
พฤติกรรมในการตดัสินใจการลงทุนของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการลงทุน คือ การน าเงินออมมาท างานให้กบัผูท่ี้เป็นเจา้ของเงิน เป็นการท าให้เงิน
เพ่ิมพูนงอกเงยมาจากจ านวนเดิมท่ีเจา้ของเงินมีอยู่  การลงทุนเป็นพนัธะผูกพนัของการน าเงินในปัจจุบนัไปสร้าง
กระแสเงินสดในอนาคต เพ่ือน ามาชดเชยใหก้บัผูล้งทุน 3 เร่ืองต่อไปน้ีไดแ้ก่ 1.ระยะเวลาท่ีใชใ้นการลงทุน 2. อตัรา
เงินเฟ้อท่ีคาดหวงั 3. ความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต (Reilly and Brown) องคป์ระกอบหลกัในการ
ลงทุน คือ เงินลงทุน ผลตอบแทนท่ีตอ้งการ และความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุน ผูล้งทุนตอ้งเลือกการลงทุนต่างๆ 
โดยค านึงถึงผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและความเส่ียงท่ีตอ้งแบกรับ โดยเลือกทางเลือกท่ีให้ผลตอบแทนทีคาดหวงั
สูงสุดบนระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ ผูล้งทุนต้องหาทางเลือกในการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้รับ
ผลตอบแทนสูงสุดบนระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ซ่ึงทางเลือกแบ่งเป็น 2 ทางเลือก คือ 1. การลงทุนทางตรง 2. 
การลงทุนทางออ้ม ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดจุดมุ่งหมายของผูล้งทุน (เพชรี ขุมทรัพย ,์ 2544) อายุของผูล้งทุน (The 
Age of the Investor) ผูล้งทุนท่ีมีระหว่าง 25-40 ปี มกัเส่ียงและลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดความงอกเงย แต่ผู ้
ลงทุนท่ีมีอายุระหว่าง 40-50 ปี สนใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ให้รายไดป้ระจ า เน่ืองจากภาระทางครอบครัวและผู ้
ลงทุนท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปี มกัลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ให้รายไดแ้น่นอน ทฤษฎีพฤติกรรมของนกัลงทุน (สถาบนั
พฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2549) การพิจารณาวา่จะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุน
ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของนักลงทุนแต่ละคนสามารถยอมผลตอบแทนจากการลงทุนและความเส่ียง แบ่งนักลงทุน
ออกเป็น 3 ประเภทคือ 1. นกัลงทุนท่ีชอบความเส่ียง (Risk-Average Investment) นกัลงทุนประเภทน้ีในทุกระดบั
ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนอรรถประโยชนพ่ิ์มข้ึนในอตัราลดนอ้ยถอยลงเน่ืองจากผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึน ท าใหน้กัลงทุน
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ตอ้งรับความเส่ียงท่ีมากข้ึน 2. นกัลงทุนท่ีไม่ชอบความเส่ียง (Risk-Loving Investor) เป็นนกัลงทุนท่ีชอบในความ
เส่ียงในทุกระดบัของผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนและอรรถประโยชน์ก็เพ่ิมขั้นในอตัราท่ีเพ่ิมถึงแมว้่าจะมีความเส่ียง
เพ่ิมข้ึนจากผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนตาม 3. นกัลงทุนท่ีไม่สนใจความเส่ียง (Risk-Neutral Investor) นกัลงทุนประเภทน้ี
ทุกระดบัของผลตอบแทนจะเพ่ิมข้ึนและท าใหอ้รรถประโยชน์เพ่ิมข้ึนในอตัราคงท่ี ทฤษฎีความเส่ียงของการลงทุน
ในหลกัทรัพย ์ความเส่ียง(Risk) หรือ ความไม่แน่นอน (uncertainty) เกิดข้ึนโดยไม่รู้ว่าจะเกิดข้ึนล่วงหนา้ โอกาสท่ี
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริง (Actual Return) ต ่ากว่าผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนคาดหวงัไว ้(Expected Return) โดยมาจาก
สาเหตุท่ีแตกต่างกนั ผูล้งทุนพยายามหลีกเล่ียงความเส่ียงหรือลดความเส่ียง แต่ละบุคคลยอมรับความเส่ียงในท่ี
แตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัความชอบ ทศันคติ แรงจูงใจของผูล้งทุน ในการเลือกลงทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีดี ตอ้งพิจารณา
ถึงความเส่ียงจากการลงทุน ความเส่ียงจากการลงทุนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic 
Risk)  คือ การเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ไม่สามารถควบคุมได้
โดยมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดทั้งหมด เม่ือเกิดข้ึนแลว้จะท าให้ราคาหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกนั และความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk)  คือ ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหน่ึง 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง (ณภาภชั พายุเลิศ,2557)  ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของ
พนกังานบริษทัเอกชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  พบวา่การออมและการลงทุนมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจ 
ท าใหป้ระเทศเจริญเติบโตและมีเสถียรภาพ การลงทุนมีหลายรูปแบบซ่ึงรายไดเ้ป็นปัจจยัส าคญัในการลงทุน และ
การลงทุนของไทยมีรายละเอียดดงัน้ี 1. การออม การออมเป็นแหล่งเงินทุนสาคญัของประเทศ หากระดบัการออม
สูงและเพียงพอต่อความตอ้งการของการลงทุนของประเทศ การอาศยัเงินทุนจากต่างประเทศก็จะลดลง ประเทศ
ก าลงัพฒันามีความตอ้งการเงินทุนในการเร่งพฒันาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ จึงจ าเป็นตอ้งอาศยั
แหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ 2. การลงทุน การลงทุนเป็นการสะทอ้นความมัง่คัง่ของประเทศ ซ่ึงตลาดหลกัทรัพย์
ถือเป็นแหล่งเงินทุนท่ีส าคญัของประเทศ ดงันั้นการวิจยัมุ่งศึกษาพฤติกรรมของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์พบวา่
พฤติกรรมของนกัลงทุนและการตดัสินใจข้ึนอยูก่บัลกัษณะของนกัลงทุนแต่ละรายเป็นปัจจยัส าคญั จากการส ารวจ
พบว่า นกัลงทุนส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษทัเอกชน กลุ่มตวัอย่างอยู่ในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก
พนกังานบริษทัในเขตนั้นมีเป็นจ านวนมาก (วิทวสั รุ่งเรืองผล,2555) ไดศึ้กษาเร่ืองกลยุทธ์ในการเปล่ียนพฤติกรรม
การออมและการลงทุนของคนวยั 20-29 ปี สู่การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผูล้งทุนเร่ิมการลงทุนตั้งแต่อายุนอ้ยมี
โอกาสทางการเงินหรือมีรายไดจ้ากการออมและการลงทุนสูงกวา่ผูท่ี้เร่ิมลงทุนท่ีมีอาย ุแต่ในความเป็นจริงนกัลงทุน
เร่ิมลงทุนตั้งแต่อายุน้อยอยู่ในจ านวนไม่มาก  พบว่า ผูท่ี้เขา้มาเป็นผูล้งทุนในผลิตภณัฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ประมาณร้อยละ 95 มีอายุอยู่ในช่วง 25-49 ปี  ไดท้ าการศึกษาพฤติกรรม ทศันคติและจุดเจ็บ (Pain Point) ของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยวิธีการวิจัยด าเนินการโดย 1. การวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ท าการสัมภาษณ์แบบ               
ตวัต่อตวั โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างตามโอกาสทางสถิติ (Probability Sampling) ดว้ยการสุ่มแบบก าหนดโควต้า 
(Quota Sampling) จ านวน 887 ตวัอย่าง (พนมพร อคัรชยานนัต,์2557)  ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน พบว่าการลงทุนคือทางเลือกในการบริหารเงินออมใหง้อกเงยเพ่ือให้
ไดก้ าไรหรือผลตอบแทนท่ีสูงในระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้เงินลงทุนมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจเน่ืองจาก
เงินลงทุนท่ีส่งผา่นไปยงัผูท่ี้ตอ้งการเงินทุนเพ่ือพฒันาหรือขยายธุรกิจน ามาสู่การจา้งงาน การลงทุนจึงสะทอ้นความ
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มัง่คัง่ของประเทศ รูปแบบการลงทุนทางการเงิน เช่น เงินฝากประจ า ตราสารทุน ตราสารหน้ี ตราสารอนุพนัธ์ุ 
กองทุนต่างๆ เป็นตน้  สภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคลท าใหก้ารตดัสินใจมีความแตกต่างกนัจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาถึง
ปัจจยัต่างๆ ท่ีจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอยา่งเหมาะสม  (วนิดา สัสดีเดช, 2554) ศึกษาเร่ือง การศึกษา
พฤติกรรมการออมและการลงทุนภาคครัวเรือน อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบ่ี  พบว่าการออมก่อให้เกิดความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นกระบวนการสะสมทุนเม่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึนท าให้มีการเพ่ิมข้ึนของผลผลิต การ
พิจารณาการออมนอกจากจะพิจารณารูปปริมาณการออมแลว้ยงัพิจารณาในรูปอตัราการออม  อตัราการออมท่ี
เหมาะสมจะส่งผลดีต่อความเจริญเติบโตต่อเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงการออมเป็นแหล่งท่ีมาของเงินทุนจ าเป็นต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

 

3. วธิีการศึกษา 

     การวิจยัเร่ืองการศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการลงทุนของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหาคร ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยท าการออกแบบสอบถาม (Questionnaire ) ก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ัง ไดใ้ชวิ้ธีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ยการเปิดตารางของ Yamane (1973) ท่ีความ
เช่ือมัน่ท่ี 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% จึง ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 400 คน โดยใช้วิธี การเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเลือกความสะดวก( Convenience Sampling )  ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลระหว่างเดือนมกราคม – 
กมุภาพนัธ์  2560  หลงัจากเก็บขอ้มูลเรียบร้อย ผูค้น้ควา้ไดท้ าการตรวจสอบความสมบูรณ์  ถูกตอ้ง และความครบถว้นของ
ขอ้มูล น าขอ้มูลไปบนัทึกโดยลงรหัส (coding) เพ่ือท าการวิเคราะห์ค่าสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) และสถิติทดสอบ (Chi-Square Test) เพื่ออธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
พฤติกรรมการลงทุนของพนกังานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
กรอบแนวคดิ 
 
                     ตวัแปรอสิระ                                                                                     ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ  
- อาย ุ 
- สถานภาพ  
- ระดบัการศึกษา        
- รายไดร้วมต่อปี 

- รายจ่ายรวมต่อปี  

 

  

 

 

 

พฤตกิรรมการลงทุน 

- ปริมาณการลงทุน  
- วตัถุประสงคก์ารลงทุน  
- ความถ่ีในการลงทุน 

- รูปแบบการลงทุน  
- การรับรู้ข่าวสาร สภาวะ
เศรษฐกิจ 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการลงทุนของพนกังานบริษทัเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร มีประเดน็ท่ีน ามาอภิปรายตามพฤติกรรมการลงทุน ดงัน้ี  
ผลจากการศึกษาวิจยัพบว่าพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีตอบ

แบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 21 - 30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า มีรายไดร้วมไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี และรายจ่ายรวมไม่เกิน 240,000 บาทต่อปี 

ผลจากการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการลงทุนและรูปแบบการลงทุน พบว่า ส่วนใหญ่มีปริมาณการลงทุน    
0 – 20 % มีความถ่ีในการลงทุน 1 คร้ัง/เดือน มีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพ่ือใชจ่้ายยามจ าเป็น มีรูปแบบการลงทุน
เป็นเงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประจ า สอดคลอ้งกบัวิทวสั รุ่งเรืองผล (2555) ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์ในการเปล่ียน
พฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวยั 20-29 ปีสู่การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ พบว่าทางเลือกในการออม
และการลงทุนส าหรับคนวยั 20-29 ปีนั้น การออมผ่านบญัชีเงินฝากของธนาคารเป็นวิธีการท่ีไดรั้บความสนใจมาก
ท่ีสุดรองลงมาคือการลงทุนในทองค า  และผูล้งทุนตดัสินใจเลือกลงทุนดว้ยตวัเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนมพร อคัร
ชยานนัต ์(2557) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน ซ่ึงบพว่า 
มีการลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารทุน กองทุนตราสารทางการเงินอ่ืนๆ พฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนเพศชาย
ส่วนใหญ่ลงทุนในตราสารทุน เพศหญิงส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุนรวม โดยส่วนใหญ่ตดัสินใจลงทุนดว้ยตวัเอง 
ไดรั้บข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือส่ือสาธารณะ ส่ิงพิมพ์ จากญาติและเพ่ือนๆ และจากพนักงานจาก
สถาบนัการเงินตามล าดบั ซ่ึงพบว่าปัจจยัดา้นรายได ้รายจ่ายส่งผลต่อพฤติกรรมการออมการลงทุนและสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการลงทุน โดยสถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ ไทย ซ่ึง
การลงทุน คือการน าเงินออมมาท างานใหก้บัผูท่ี้เป็นเจา้ของเงิน เป็นการท าใหเ้งินเพ่ิมพูนงอกเงยมาจากจ านวนเดิม
ท่ีเจา้ของเงินมีอยู่ และ Reilly and Brown (2003) การลงทุนเป็นพนัธะผูกพนัของการน าเงินในปัจจุบันไปสร้าง
กระแสเงินสดในอนาคต 

พนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการลงทุน โดยปัจจยัดา้นรายไดร้วมและ
รายจ่ายรวมมีผลมีออม การลงทุนเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประจ า ตราสารทุน เช่น หุ้นสามญั หุ้น
บุริมสิทธิ ลงทุนรูปแบบอ่ืนๆ เช่น หน่วยลงทุน,RMF,LTF,กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และการลงทุนในรูปแบบประกนั
ชีวิต 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง การศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการลงทุนของพนกังานบริษทัเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางดา้นการลงทุนและเพ่ือศึกษาพฤติกรรมใน
การตดัสินใจการลงทุน โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 400 คน และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติ ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการลงทุนของพนกังานบริษทั
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสรุปไดด้งัน้ี ส่วนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 225 คน เพศชาย จ านวน 175 คน โดยส่วน
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ใหญ่มีอายุ 21 - 30 ปี มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายไดร้วมต่อปีส่วนใหญ่
อยูร่ะหวา่ง 180,001 - 300,000 บาท และรายจ่ายรวมต่อปีอยูร่ะหวา่ง 120,001 - 240,000 บาท  ส่วนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลพฤติกรรมการลงทุนและรูปแบบการลงทุน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีปริมาณการลงทุน  0 – 20 % มีความถ่ี
ในการลงทุน 1 คร้ัง/เดือน รองลงมาลงทุน  2 คร้ัง/เดือน ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพ่ือใชจ่้ายยามจ าเป็น มี
รูปแบบการลงทุนเป็นเงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประจ า รองลงมา คือ ประกนัชีวิต ส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกลงทุนดว้ย
ตวัเอง ส่วนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
การแจกแจงความถ่ี และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน พบวา่ มีระดบัอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนของพนกังาน
บริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือวิเคราะห์ตามปัจจยัพบว่า อนัดบัแรกมีค่าระดบัอิทธิพลในระดบัมาก คือ  
สภาวะเศรษฐกิจ อนัดบัต่อไปมีค่าระดบัอิทธิพลในระดบัมาก คือ ในการรรับรู่ข่าวสาร และอนัดบัสุดทา้ย มีค่าระดบั
อิทธิพลในระดบัมาก คือ ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ Lifestyle การใชชี้วิตของแต่ละช่วงอาย ุ

 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมุติฐาน  

 ปริมาณการ
ลงทุน 

วตัถุประสงค์
การลงทุน 

ความถ่ีในการ
ลงทุน 

รูปแบบการ
ลงทุน 

เพศ     

อาย ุ     
สถานภาพ     
การศึกษา     
รายไดร้วม     
รายจ่ายรวม     

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน 

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง X  ..DS  ระดบัอิทธิพล 
การรับรู้ข่าวสาร 
 - ผา่นส่ือต่างๆ เช่น 
โทรทศัน ์วิทย ุ
อินเตอร์เน็ตบรู้ข่าวสาร 

 
4.23 

 
0.79 

 
มากท่ีสุด 

สภาวะเศรษฐกิจ 
 - อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้อง
ธนาคาร 

 
3.98 

 
0.91 

 
มาก 

ปัจจยัอ่ืนๆ 
 - Lifestyle การใชชี้วิต
ของแต่ละช่วงอาย ุ

3.85 0.76 มาก 
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ข้อเสนอแนะ 
     จากผลการศึกษาน้ี พนกังานบริษทัเอกชนส่วนใหญ่ยงัไม่กลา้ลงทุน ท าใหต้ดัสินใจลงลงทุนดว้ยตวัเองผ่านส่ือ
ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต ท าให้เลือกลงทุนเป็นเงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประจ า ซ่ึงขาดการรับ
ข่าวสารท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ท าใหเ้กิดการกระจุกตวัจากการลงทุน ท าใหไ้ม่มีการกระจายความเส่ียง ดงันั้นควรเลือก
การลงทุนในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมีความเส่ียงใกลเ้คียงกนั แต่ไดผ้ลตอบแทนท่ีสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย ์ เพ่ือลดการ
กระจุกตวัของการลงทุนเพียงรูปแบบเดียว เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน 
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การศึกษาการเคล่ือนไหวและเวลาของกระบวนการท างานจดัจ าหน่ายผ้าของ           
ร้านเคีย่งฮวดค้าผ้า จงัหวดัขอนแก่น 

Study of Motion and Time of Working  Processes of Fabric Distribution of 
Kieng Haod cloth shop, Khon Kaen 

ศิริวุฒิ  ตันติเศรณี1  และ ปณทัพร เรืองเชิงชุม2 

Siriwoot Tantisaranee and Panutporn Ruangchoengchum 

 
บทคดัย่อ 

การเคล่ือนไหวและเวลาเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยใหท้ราบถึงกระบวนการท างานของท่ีท างานนั้นๆ วา่มีประสิทธิภาพมากขนาด
ไหน ร้านคา้ผา้เค่ียงฮวดก็ไดรั้บผลจากการเคล่ือนไหวและเวลาเน่ืองจากกระบวนการจดัหน่ายผา้ต ่ากวา่ท่ีผูจ้ดัการตอ้งการ
ทางผูศึ้กษาจึงตอ้งศึกษากระบวนการจดัจ าหน่ายวิเคราะห์กระบวนการจดัจ าหน่ายและศึกษาการเคล่ือนไหวและเวลาเพ่ือ
ทราบกระบวนการไหนท่ีมีปัญหาโดยใชโ้ดยใชแ้ผนภูมิการไหล แผนภูมิกระบวนการและแผนภูมิการด าเนินงานเพื่อหาการ
เคล่ือนไหวและเวลาท่ีใชไ้ปผลการศึกษาพบกระบวนการจดัจ าหน่ายผา้ใช้เวลาทั้ ง 17 นาที ของผา้ 50 เมตร และพบว่า
กระบวนการพบัผา้ใชเ้วลาท่ีสุดคือ 7 นาที และเม่ือวิเคราะห์โดยใชแ้ผนภูมิการด าเนินงานพบวา่มือซ้ายว่างงาน 3 ใน 10 
กระบวนการและมือขวา ด าเนินการ 8 ใน 10 กระบวนการ 
 
ค าส าคัญ: การเคล่ือนไหวและเวลา, กระบวนการจัดจ าหน่ายผ้า, แผนภูมิการด าเนินงาน 
 

Abstracts 
Motion and time are part of the workflow which help us to see how effective the workplace is.  Kieng Haod cloth 
shop was influenced by the movement and time due to the fabric distribution process which was lower than the 
manager required. Therefore, the distribution process, and motion and time were analyzed to find problem by using 
flow charts, process chart, and operation charts.  The results showed that the fabric distribution process of 50 meters 
fabric took 17 minutes, and the longest folding process took up to 7 minutes. The operation also illustrated that the 
left hand was unemployed 3 in 10 of processes and the right hand executed 8 in 10 of processes. 
Keywords: Motion and time study, Processes of fabric distribution, Operation charts 
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1.บทน า 
 

     ปัจจุบนันั้นสภาพเศรษฐกิจของไทยอยู่ในช่วงชะลอตวัแมช่้วง 9 เดือนแรกของ พ.ศ. 2559 เม่ือเทียบกบั พ.ศ. 2558 
ผลิตภาพจะขยายตวัร้อยละ 0.9 แต่ก็ไดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกท าให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดการชะลอการส่ง
สินคา้ออก ซ่ึงทางดา้นอุตสาหกรรมดา้นส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มก็ไดรั้บกระทบจากสภาพเศรษฐกิจแต่ก็มีสัญญาการ
ฟ้ืนตวัเน่ืองจากการน าเขา้ผา้ผืนเพ่ือผลิตการผลิตเคร่ืองนุ่งห่มและส่งออก รวมถึงการส่งออกผา้ผืนไปยงัอาเซียน
ขยายตวัเป็นเดือนแรกในช่วง 8 เดือนท่ีผ่านมาแมว้่าดา้นการส่งออกผูค้า้หลกั เช่น เวียดนาม ญ่ีปุ่นลดลงร้อยละ 2.15 
2.37 ตามล าดับแต่ค าสั่งซ้ือจากจีนทางด้านค าสั่งซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มยงัคงเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 22.65 (ฝ่ายวิจัยนโยบายฯ 
สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ, 2559) 
     อยา่งไรกต็ามร้าน เค่ียงฮวดคา้ผา้ จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมส่ิงทอเคร่ืองนุ่งห่มและเป็น
ร้านคา้ผา้ปลีกและส่งทางร้านมีลูกคา้ประจ าท่ีจะมาสั่งสินคา้เพ่ือส่งออกไปขายต่อท่ีต่างประเทศแต่ละคร้ังสั่งซ้ือ
เหล่านั้นตอ้งการผา้จ านวนมาก ทางผูจ้ดัการร้านจึงตอ้งการท่ีจะสามารถจดัจ าหน่ายผา้ใหไ้ด ้180 ผืนต่อวนัต่อคน แต่
พบวา่ปัจจุบนัเจา้ของกิจการและพนกังานรวมทั้งส้ิน 4 คน แต่ละคนสามารถท าไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 130 ผืนต่อวนัต่อคน 
     จากกรณีศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าไดใ้ชก้ารศึกษาดา้นการเคล่ือนไหวและเวลาแกไ้ขสมดุลให้กบัสายการผลิตขดลวด
แม่เหลก็ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีใชก้ารศึกษาดา้นการเคล่ือนท่ีและเวลามาประยุกตส์ายการขนส่งการผลิตกลอ้งถ่ายรูปและ
เลนส์และเพ่ิมประสิทธิภาพใหแ้ก่ระบบ 15.66 % คลา้ยคลึงกบัการศึกษาดา้นการเคล่ือนไหวและเวลามาปรับปรุงหา
การเคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็นของการท างานเกษตรชาวสวนยาง และไดมี้การน าMTM(Method-time Measurement) เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต แต่มีการเก็บขอ้มูลการเคล่ือนไหวและเวลาโดยใชก้ลอ้งวงจรปิดหลายตวัเพ่ือท่ีการศึกษา
การเคล่ือนไหวและเวลา ซ่ึงส่วนมากเป็นการศึกษาดา้นการผลิตสินคา้แต่ส่วนนอ้ยยงัไม่ไดศึ้กษาดา้นบริการเก่ียวกบั
กระบวนการจดัจ าหน่ายผา้ (ธนิดา สุนารักษ,์ 2555; เชาวลิต พลไธสง, ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์, 2554; วีรชยั มฎัฐารักษ,์  
2557; Andreas, Markus,Thomas and Konrad, 2016 ; Marco et al, 2017) 
     ดว้ยเหตุน้ีทางผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาถึงกระบวนการจดัจ าหน่ายผา้ การวิเคราะห์กระบวนการจดัจ าหน่ายผา้และ
ศึกษาการเคล่ือนไหวและเวลาของกระบวนการคา้ผา้ของร้านเค่ียงฮวดคา้ผา้เพ่ือจะไดท้ราบว่ากระบวนการไหนท่ีใช้
เวลามากท่ีสุดและจ านวนคร้ังท่ีใชมื้อมากท่ีสุดเพ่ือท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แผนภูมกิารไหล 
 

     แผนภูมิการไหล (Heizer & Render, 2014) กล่าววา่เป็นภาพในรูปแบบกราฟฟิกเพ่ือท่ีจะแสดงระบบหรือเป็น
รูปแบบของกระบวนการโดยมีสญัลกัษณ์รูปส่ีเหล่ียมกบัลูกศร ซ่ึงแผนภูมิประเภทน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีใชไ้ดง่้ายและ
เป็นส่วนท่ีส าคญัในการเขา้ใจในกระบวนการหรือการท างานของกระบวนการต่างๆ 
 

2.2 แผนภูมกิระบวนการ   
 

     แผนภูมิกระบวนการ (Heizer & Render, 2014) กล่าวว่าเป็นแผนภูมิใชอ้ธิบายกระบวนการต่างๆโดยใชส้ัญลกัษณ์ 
ซ่ึงมีสัญลกัษณ์อยู่ 5 แบบ ประกอบดว้ย ปฏิบัติการ การขนส่ง การตรวจสอบ หยุดรอ และการจดัเก็บ ในส่วนของ
ขั้นตอนท่ีมีการอธิบายรายละเอียดของการท างาน ระยะทางการด าเนินงานรวมถึงเวลาในการด าเนินกิจกรรมเหล่านั้น

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827116312070
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827116312070
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827116312070
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จากการวิเคราะห์แผนภูมิกระบวนการจะท าใหท้ราบถึงว่ากระบวนการใดสร้างคุณค่าใหสิ้นคา้ของเราหรือกระบวนการ
ใดไม่มีคุณค่าใหก้ลบัสินคา้ 
     แผนภูมิกระบวนการ (จนัทร์ศิริ สิงห์เถ่ือน, 2552) กล่าววา่เป็นเคร่ืองมือท่ีบนัทึกจดัเกบ็ขอ้มูลอยา่งละเอียด กระชบั
โดยใชส้ญัลกัษณ์ มีลายเสน้และค าอธิบายเพ่ือบอกรายละเอียดของขั้นตอนหรือกระบวนการผลิต เพ่ือช่วยใหม้องเห็น
ภาพรวมของการผลิตอยา่งชดัเจนตั้งแต่ตน้จนจบและสามารถน าไปพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพใหดี้ยิ่งข้ึน 
 

2.3 แผนภูมกิารด าเนินการ 
 

     แผนภูมิการด าเนินการ (Heizer & Render, 2014) กล่าวว่าเป็นแผนภูมิท่ีใช้เพ่ือวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของ
ร่างกายมนุษยโ์ดยเฉพาะส่วนของแขนและมือ ใชส้ าหรับแสดงใหเ้ห็นถึงการประหยดัของการเคล่ือนไหว โดยบ่ง
บอกใหเ้ห็นถึงความสุญเสียท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวและเวลาท่ีใชไ้ป 
 

2.4 Motion Study 
 

     Motion Study  (รัชตว์รรณ กาญจนปัญญาคม, 2552) กล่าววา่เป็นการศึกษาการวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานท่ีใช้
ในการท างานใดๆ เพ่ือวตัถุประสงค ์ ดา้นการปรับปรุงหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานเพ่ือหาเวลามาตรฐานใน
การปฏิบติังานและพนกังานท่ีไดม้าตรฐานสามารถท างานเหล่านั้นได ้
 

3. วธิีการศึกษา 

3.1 ศึกษากระบวนการจดัจ าหน่ายผ้าของร้านเคี่ยงฮวดค้าผ้าจงัหวดัขอนแก่น 
 

     เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคือเจา้ของกิจการท่ีมีหุ้นส่วนกนั 3 คนโดยใช้เกณฑ์จาก
ประสบการณ์การคา้ผา้ซ่ึงมีประสบการณ์คา้ผา้มากกว่า 30  ปีโดยถามค าถามปลายเปิดเก่ียวกบักระบวนการจดั
จ าหน่ายผา้วา่มีกระบวนการอยา่งไรบา้งตรวจสอบขอ้มูลโดยใชท้ฤษฎีสามเสา้ 
     วิเคราะห์ขอ้มูลน าขอ้มูลมาเขียนแผนภูมิการไหลเพ่ือใหท้ราบขั้นตอนของกระบวนการคา้ผา้และใชก้าร
ตรวจสอบขอ้มูลโดยใช ้5W 1H เพ่ือตรวจสอบวา่กระบวนการไหนไม่มีความจ าเป็น 
 

3.2 วเิคราะห์กระบวนการจดัจ าหน่ายผ้าของร้านเคี่ยงฮวดค้าผ้าจงัหวดัขอนแก่น 
 

     เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคือเจา้ของกิจการท่ีมีหุ้นส่วนกนั 3 คนโดยใช้เกณฑ์จาก
ประสบการณ์การคา้ผา้ซ่ึงมีประสบการณ์คา้ผา้มากกว่า 30  ปีโดยการสอบถามเก่ียวกบัเวลาท่ีใชแ้ต่ละกระบวนการ
และจบัเวลาจ านวน 10 คร้ังเพ่ือหาค่าเวลาเฉล่ียของแต่ละกระบวนการตามสภาพแวดลอ้มปกติ 
     วิเคราะห์ขอ้มูลใชแ้ผนภูมิกระบวนการในการหาเวลาและของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจดัจ าหน่ายผา้เพ่ือ
จะไดท้ราบถึงขั้นตอนส่วนใดท่ีใชเ้วลามากท่ีสุด และวิเคราะห์หาปริมาณการใชมื้อทั้ง 2 ขา้งโดยใชแ้ผนภูมิการ
ด าเนินการเพ่ือหาขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจดัจ าหน่ายผา้วา่ใชมื้อแต่ละขา้งเท่าไหร่ 
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3.3 ศึกษาหาการเคล่ือนที่และเวลาในกระบวนการจัดจ าหน่ายผ้าของร้านเคี่ยงฮวดค้าผ้าจังหวัดขอนแก่น 
 

     เกบ็ขอ้มูลมาจากหวัขอ้ 3.1 3.2 มาวิเคราะห์ระหวา่งเวลากบัจ านวนคร้ังท่ีใชมื้อทั้ง 2 ขา้งและเปรียบเทียบวา่ส่วน
ใดของกระบวนการท่ีใชเ้วลามากและกระบวนการนั้นใชจ้ านวนการใชมื้อเท่าใด 

  
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 กระบวนการจดัจ าหน่ายผ้า 
 

     ผลการศึกษากระบวนการจดัจ าหน่ายผา้พบวา่มีกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม ประกอบไปดว้ย การดึงมว้นผา้จากท่ี
เก็บ การวดัผา้ การตัดผ้า การพับผา้เพ่ือเตรียมคิดเงิน น าไปคิดเงินท่ี เคาน์เตอร์ การเก็บม้วนผ้าเข้าท่ี โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
     กิจกรรมท่ี 1 การดึงมว้นผา้จากท่ีเก็บ พนกังานตอ้งท าการดึงผา้จากท่ีเก็บบริเวณภายในร้านเม่ือลูกคา้มีค าสั่งซ้ือ
สินคา้ เพ่ือท่ีไดท้ ากระบวนการต่อไป 
     กิจกรรมท่ี 2 การวดัผา้ พนกังานตอ้งท าการวดัผา้เพ่ือลดเวลาการจดัเกบ็และตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึง
กระบวนการน้ีเป็นการเตรียมการตดัผา้ 
     กิจกรรมท่ี 3 การตดัผา้ พนกังานตอ้งท าการตดัผา้เพ่ือท่ีจะไดช้ิ้นสินคา้ออกมา 
     กิจกรรมท่ี 4 การพบัผา้เพ่ือเตรียมคิดเงิน พนกังานตอ้งพบัผา้เพ่ือใหเ้กิดความสะดวกในการเคล่ือนยา้ย 
     กิจกรรมท่ี 5 น าไปคิดเงินท่ีเคานเ์ตอร์ พนกังานน าผา้ท่ีพบัไปท่ีเคานเ์ตอร์เพ่ือคิดเงินใหลู้กคา้จากนั้นส่งมอบให้
ลูกคา้ 
     กิจกรรมท่ี 6 การเกบ็มว้นผา้เขา้ท่ี พนกังานน ามว้นผา้เกบ็เขา้ท่ี 
     
 จากนั้นน ามาเขียนในรูปแบบแผนภูมิการไหลดงัรูปท่ี 1  
 
  
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กระบวนการจดัจ าหน่ายผา้ในร้านเค่ียงฮวดคา้ผา้ 
 
4.2 วเิคราะห์กระบวนการจดัจ าหน่ายผ้า 
 

     น าขอ้มูลเขียนในรูปของแผนภูมิกระบวนการดงัตารางท่ี 1 

ดึงมว้นผา้จากท่ีเก็บ วดัผา้ ตดัผ้า 

การเกบ็มว้นผา้เขา้ท่ี น าไปคิดเงินท่ีเคานเ์ตอร์ พบัผา้เพ่ือเตรียมคิดเงิน 
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ตารางที่ 1  แผนภูมิกระบวนการจดัจ าหน่ายผา้ 

 

     จากตารางท่ี 1 ท าใหท้ราบว่ากระบวนทั้งหมดประกอบดว้ย 1)การด าเนินการโดยดึงมว้นผา้ออกจากท่ีเก็บซ่ึงใชเ้วลา
เฉล่ียอยู่ท่ี 4 นาที 2)การด าเนินการวดัผา้ใชเ้วลาเฉล่ียอยู่ท่ี 5 นาที 3)การด าเนินการตดัผา้ใชเ้วลาเฉล่ียอยู่   ท่ี10 วินาที 4)
การด าเนินการพบัผา้เพ่ือน าไปคิดเงินใชเ้วลาเฉล่ีย 7 นาที 5)การขนส่งคือการน าผา้ไปคิดเงินท่ีเคาน์เตอร์ในระยะทาง
เฉล่ีย 3 เมตร 6)การด าเนินการเก็บมว้นผา้เขา้ท่ีใชเ้วลาเฉล่ีย 1 นาทีและจากกระบวนการทั้งหมดใชเ้วลาทั้งหมดเท่ากบั 
17 นาที ระยะทาง 3 เมตร จากนั้นท าการวดัการใช้มือซ้ายและมือขวาโดยใช้การวิเคราะห์ในรูปแบบของแผนภูมิ
ด าเนินการจะไดด้งัตารางท่ี 2  
 

ตารางที่ 2 แผนภูมิการด าเนินงาน 
 

Summary Present 
Per     Pieces LH RH 
 Operation 1 8 
 Transports - 1 
 Holds 6 1 
 Delays 3 - 
Total 10 10 
Distance - - 

กระบวนการ : จดัจ าหน่ายผา้ 50 เมตร 

ขั้นตอน การ
ด าเนินการ 

การ
ขนส่ง 

การ
ตรวจสอบ 

ความ
ล่าชา้ 

การเกบ็
รักษา 

ค าอธิบาย เวลา 
(นาที) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

1 
     

ดึงมว้นผา้ 4  

2 
     

วดัผา้ 5  

3 
     

ท าการตดัผา้ 1/6 
 

4 
     

พบัผา้ 7  

5 
     

น าไป
เคานเ์ตอร์ 

 3 

6 
     

เกบ็มว้นผา้ 1  

      รวม 17 3 
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Left Hand  No.  Right Hand 
วา่งคอยงาน  1  เอ้ือมมือดึงมว้นผา้ 
จบัมว้นผา้  2  ดึงผา้ออกจากมว้น 
จบัมว้นผา้  3  วดัผา้ตามลูกคา้สัง่ 
จบัมว้นผา้  4  เตรียมกรรไกร 
จบัมว้นผา้  5  ตดัผา้จากมว้น 
จบัผา้ท่ีตดัไว ้  6  พบัผา้เขา้หามือซา้ย 
พบัผา้เขา้หามือขวา  7  จบัผา้ท่ีตดัไว ้
วา่งคอยงาน  8  ถือผา้ไปคิดเงิน 
จบัมว้นผา้  9  พบัผา้ท่ีเกินเขา้มว้น

ผา้แบบเดิม 
วา่งคอยงาน  10  น ามว้นผา้เก็บเขา้ท่ี 
  

     จากตารางท่ี 2 จะกระบวนการทั้งหมด 10 กระบวนการประกอบดว้ย 1) มือซ้ายว่างคอยงาน มือขวาด าเนินการ
เอ้ือมมือดึงมว้นผา้ 2) มือซา้ยจบัมว้นผา้ มือขวาด าเนินการดึงผา้ออกจากมว้น 3)มือซา้ยจบัมว้นผา้ มือขวาด าเนินการ
วดัผา้ตามลูกคา้สัง่ 4) มือซา้ยจบัมว้นผา้ มือขวาด าเนินการเตรียมกรรไกร 5) มือซา้ยจบัมว้นผา้ มือขวาด าเนินการตดั
ผา้จากมว้นผา้ 6) มือซา้ยจบัผา้ท่ีตดั มือขวาด าเนินการพบัผา้เขา้หามือซา้ย 7) มือซา้ยด าเนินการพบัผา้เขา้หามือขวา 
มือขวาจับผา้ท่ีติดไว ้8) มือซ้ายว่างคอยงาน มือขวาเคล่ือนยา้ยถือผา้ไปคิดเงิน 9) มือซ้ายจับม้วนผา้ มือขวา
ด าเนินการพบัผา้ท่ีเกินเขา้มว้นผา้แบบเดิม 10)มือซา้ยวา่งคอยงาน มือขวาด าเนินการน ามว้นผา้เกบ็เขา้ท่ี 
 

4.3ศึกษาหาการเคล่ือนที่และเวลาในกระบวนการจัดจ าหน่ายผ้า 
 

     จากการศึกษาวตัถุประสงค์ท่ี 4.2  พบว่าจากแผนภูมิกระบวนการท าให้ทราบว่ากระบวนการพบัผา้นั้นใชเ้วลา
มากท่ีสุดในกระบวนการทั้งหมดของการจดัจ าหน่ายผา้และเม่ือวิเคราะห์จากแผนภูมิด าเนินการพบวา่มือซา้ยมีอตัรา
วา่งงาน 3 ใน 10 ของกระบวนการทั้งหมดและมือขวาใชด้ าเนินการทั้งหมด 8 ใน 10 ของกระบวนการทั้งหมด 
 

5.สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการศึกษาพบวา่กระบวนการจดัจ าหน่ายผา้ของร้านเค่ียงฮวดคา้ผา้ประกอบไปดว้ย 1)ดึงมว้นผา้จากเกบ็ 2)วดั
ผา้ 3)ตดัผา้ 4)พบัผา้เตรียมคิดเงิน 5)น าผา้ไปคิดเงินท่ีเคาน์เตอร์ 6)เก็บมว้นผา้เขา้ท่ีดา้นวิเคราะห์กระบวนการจดั
จ าหน่ายผา้ของร้านเค่ียงฮวดคา้ผา้ไดว้่าเวลาท่ีใชท้ั้งหมดกระบวนการคือ 17 นาที ระยะ 3 เมตรและมือซา้ยและมือ
ขวาในการปฏิบติังานพบว่ามือซ้ายด าเนินการอยู่ 1 กระบวนการ ถือผา้อยู่ 6 กระบวนการและว่างคอยงานอยู่ 3 
กระบวนการ มือขวาด าเนินการอยู่ 8 กระบวนการ เคล่ือนยา้ยอยู่ 1 กระบวนการ และถือผา้อยู่ 1 กระบวนการ เมือ
ศึกษาเคล่ือนท่ีและเวลาในกระบวนจดัจ าหน่ายผา้ของร้านเค่ียงฮวดคา้ผา้ท าให้ทราบว่าในดา้นกระบวนการพบัผา้
เป็นขั้นตอนท่ีล่าชา้ท่ีสุดและใชเ้วลานานท่ีสุดในกระบวนการคือ 7 นาทีและการใชมื้อขวาปฏิบติังานค่อนขา้งมาก 
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     ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาดา้นการเคล่ือนไหวและเวลามาปรับปรุงหาการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็นของ
การท างานเกษตรชาวสวนยาง(วีรชยั มฎัฐารักษ,์  2557) 
     ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาท่ีผ่านมานั้นท าให้ทราบถึงกระบวนการไหนใชเ้วลาเท่าใดและจ านวนคร้ังท่ีใชมื้อ
เท่าใดแต่ควรศึกษาต่อทางด้านผลิตภาพแรงงานออกมาเพ่ือหาค่าท่ีเป็นมาตรฐานของทางร้านเพ่ือให้ทราบถึง
เป้าหมายท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขหลงัจากนั้นน าทฤษฏีดา้นกายศาสตร์มาช่วยลดความเหน่ือยหลา้ ปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการจดัจ าหน่ายผา้และตรวจสอบผลิตภาพแรงงานหลงัใช้กายศาสตร์ว่าจะส่งผลต่อ
กระบวนการคา้ผา้มากนอ้ยขนาดไหนและสามารถน าเป็นแบบแผนในการปรับปรุงธุรกิจคา้ผา้ทัว่ไปไดห้รือไม่ 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือรถยนต์ใช้แลว้ผ่านส่ือออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาองค์ประกอบเวบ็ไซต์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือรถยนต์ใชแ้ลว้ผ่านส่ือ
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซต์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือ
รถยนตใ์ชแ้ลว้ผา่นส่ือออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ดว้ยการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่าง 400 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาใช้การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานใช้ ค่าสถิติ ไคสแควร์, t-test, F- test และ LSD ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผลการวิจยั
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความส าคญักบัขอ้มูลองคป์ระกอบเวบ็ไซตร์ถยนตใ์ชแ้ลว้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัส าคญั
มาก กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความส าคญักบัขอ้มูลความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซตร์ถยนตใ์ชแ้ลว้อยูใ่นระดบัมาก 

 

ค าส าคัญ : พฤติกรรม ส่ือออนไลน์ รถยนต์ใช้แล้ว 
 

Abstract 
The objective of this research. To study consumer behavior in buying used cars through online media in Bangkok. 
To study site elements that affect consumer behavior in buying used cars through online media in Bangkok. To 
determine the reliability of a website that affect consumer behavior in buying used cars through online media in 
Bangkok. The quantitative research With a collection of 400 samples were analyzed with descriptive statistics set 
the frequency, percentage, average and standard deviation. Statistical inference using chi square, t-test, F- test and 
LSD at the 0.05 significance level. The results showed that The level of important data elements used car site in total level 
is very important. The level of important data reliability of car used in the site at a high level. 
 

Keywords: behavior, online media, used car  
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1. บทน า 
ด้วยสภาวการณ์ในปัจจุบัน ท่ีมีความสะดวกคล่องตัว ในการติดต่อส่ือสารผ่านทางระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตและบนโทรศัพท์มือถือ ท่ีเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลท่ีมีความส าคัญและสัมพันธ์กับวิถีการด ารง
ชีวิตประจ าวนัของผูค้นในยุคน้ีเป็นอนัมากจึงอาจกว่าไดว้่าเป็นสังคมยุคใหม่ ยุคท่ีเรียกว่า ยุคออนไลน์ ท่ีผูค้นถูก
เช่ือมต่อการส่ือสารการรับรู้ขอ้มูล ข่าวสาร สารสนเทศ ไวด้ว้ยกนัตลอดเวลา จึงท าให้เป็นช่องทางของการขาย
สินคา้ เพ่ือเจาะกลุ่มลูกคา้ของสินคา้ใหต้รงตามประเภทสินคา้นั้นๆ ในงานวิจยัน้ี ผูวิ้จยัไดเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในประเทศไทย ท่ีมีการซ้ือสินคา้ ใชข้อ้มูลและบริการผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตในการ
เลือกซ้ือตดัสินใจซ้ือสินคา้สูงข้ึนมากมายตามล าดบั 

ซ่ึงปัจจุบนัการแข่งขนัภายในตลาดรถยนตใ์ชแ้ลว้มีการแข่งขนัอย่างรุนแรงและมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
ท าให้ผู ้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วต่างพากันพยายามน าเสนอวิธีการขายรถยนต์ใช้แล้วให้เข้าถึงผูบ้ริโภค 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพมหานคร รถยนตเ์ป็นยานพาหนะใชเ้พ่ือความสะดวกรวดเร็ว ในการเดินทาง และ
มีการใชป้ระโยชน์จากรถยนต์ในการขนส่งการพาณิชย ์จึงตอ้งเลือกหาวิธีการท าให้โฆษณาเพ่ือเสนอการขายให ้
เป็นท่ีน่าสนใจ จึงตอ้งมีการเฟ้นหา ช่องทางท่ีจะสามารถส่งขอ้มูลข่าวสารไปสูงผูบ้ริโภคไดอ้ย่างทัว่ถึง ไดมี้การ
จดัท าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในหลาย ช่องทาง ซ่ึง“ส่ือโฆษณาออนไลน์” นบัเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการ
รถยนตใ์ชแ้ลว้ เลือกใชอ้ย่างมาก เน่ืองจากมนัเป็นช่องทางท่ีมีแนวโนม้การเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง และผูบ้ริโภค
ยงัสามารถ เขา้ถึงไดอ้ย่างง่าย แลว้ตน้ทุนก็ไม่มากนกั ไม่วา่จะเป็น การโฆษณาในรูปแบบภาพ วีดีโอโฆษณาในมือ
ถือ Application การคน้หา การส่งขอ้มูลทาง email ผา่น Social Media หรือผา่นทาง กิจกรรมใน Website เป็นตน้  

ดงันั้นผูท้  าวิจยัจึงท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือรถยนต์ใชแ้ลว้ผ่านส่ือออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นการส ารวจว่าผูบ้ริโภคสามารถรับรู้การโฆษณารถยนต์ใชแ้ลว้ผ่านส่ือออนไลน์ไดม้าก
นอ้ยแค่ไหน ท าใหผู้ป้ระกอบการรถยนตใ์ชแ้ลว้หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชใ้น
การส่งเสริมภาพลกัษณ์ให้กบัสินคา้ท าให้ภาพลกัษณ์ในสินคา้ในสายตาของผูบ้ริโภคมีความชดัเจนยิ่งข้ึนซ่ึง จะ
ก่อใหเ้กิดผลประโยชนใ์นระยะยาว 

 
1.1 วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ผา่นส่ือออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบเว็บไซต์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือรถยนต์ใช้แล้วผ่านส่ือ

ออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซต์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ผ่านส่ือ

ออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้

ผา่นส่ือออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
5. เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบเวบ็ไซตท่ี์แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ผา่น

ส่ือออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
6. เพ่ือศึกษาความน่าเช่ือถือท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือรถยนต์ใชแ้ลว้ผ่านส่ือ

ออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
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1.2 ขอบเขตของการศึกษา 
1. กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู ้ท่ี เคยมีพฤติกรรมในการซ้ือรถยนต์ใช้แล้วผ่านส่ือออนไลน์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2. ช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ โดยจะมีการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจรถยนตใ์ชแ้ลว้ ผูใ้หบ้ริการส่ือออนไลน์ จ านวน 3 ราย และ การเกบ็ขอ้มูลแบบเชิงปริมาณดว้ยการ
สมัภาษณ์แจกแบบสอบถาม จ านวน 400 ราย ตั้งแต่เดือน ธนัวาคม 2559 – มกราคม 2560 

3. พ้ืนท่ี ท่ีศึกษา คือ ในเขตกรุงเทพมหานคร  
4. รถยนตใ์ชแ้ลว้ ซ่ึงรวมทั้งรถยนตท่ี์ใชเ้พ่ือการพาณิชย ์และรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล 
 

1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบพฤติกรรมในการซ้ือรถยนต์ใชแ้ลว้ผ่านส่ือออนไลน์เพ่ือท่ีผูป้ระกอบการ สามารถน าผล

การศึกษาของงานวิจยัไปใช้เป็น แนวทางในการปรับปรุง  พฒันาการวางแผนการตลาด ก าหนดวตัถุประสงค ์
เป้าหมายและวางแผนกลยทุธ์ในดา้นต่างๆ ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2. ท าให้ทราบองค์ประกอบ เว็บไซต์ ท่ี มี ต่อการซ้ือรถยนต์ใช้แล้วผ่ าน ส่ือออนไลน์ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือท่ีผูป้ระกอบการสามารถทราบองคป์ระกอบเวบ็ไซตท่ี์เป็นปัจจยัส าคญัในการเลือกซ้ือรถยนต์
ใชแ้ลว้ผา่นส่ือออนไลน ์เป็นแนวทางในการพฒันาการเวบ็ไซตใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

3. ท าใหท้ราบความแตกต่างขององคป์ระกอบเวบ็ไซต ์และความน่าเช่ือถือท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการซ้ือ
รถยนต์ใชแ้ลว้ผ่านส่ือออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือให้ผูป้ระกอบการน าไปวางแผนองค์ประกอบ
เวบ็ไซต ์และความน่าเช่ือถือใหต้อบสนองผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง และผูบ้ริโภคไดรั้บ
ความรู้และทราบว่ามีองคป์ระกอบหรือปัจจยัอะไรบา้งท่ีควรจะน ามาพิจารณาในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตผ์่าน
ส่ือออนไลน ์

4.  สามารถน าผลการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางให้แก่ผูท่ี้สนใจศึกษาขอ้มูลทางดา้นรถยนต์ใชแ้ลว้ในการ
ขายผา่นส่ือออนไลน ์

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดหลกัการทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งจากการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบไปดว้ย 
 

 การศึกษาดา้นประชากรแนวโนม้ท่ีจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกบั บทบาททางเพศ การศึกษา ความ
สนใจ และความเก่ียวขอ้งกบัแต่ละส่ิง สถานภาพทางสังคมและอ่ืนท่ีเป็นคุณสมบติัท่ีมีความส าคญัของบุคคลโดย
กรอบอา้งอิงทางความคิดเหล่าน้ี ท าให้เกิดความแตกต่างกนัในเร่ืองของความรู้ ความคิด ความเช่ือทศันคติ ซ่ึงมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่ือสารของคน ตัวแปรทางด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีนิยมน ามาศึกษา
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรม และการตัดสินใจซ้ือของผู ้บริโภคได้ ได้แก่ เพศ  (Sex) อายุ (Age) การศึกษา 
(Education) อาชีพ และรายได้ กล่าวโดยสรุป แนวคิดเก่ียวกบัประชากรศาสตร์เป็นแนวคิดท่ีพยายามช้ีให้เห็น
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ประเด็นของความแตกต่างในดา้นคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนั ก็จะมีผลต่อการตดัสินใจแตกต่างกนัไป 
โดยมองว่าคนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนั รวมไปถึงมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัดว้ย ในการวิจยั
คร้ังน้ีผูวิ้จยัจึงน าตวัแปรทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้มาใชใ้นการศึกษา
วิจยัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัผูท่ี้มีพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือรถยนต์ใชแ้ลว้ผ่านส่ือออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยท่ีมีพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ผ่านส่ือออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นการคน้หาหรือ
วิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคเพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและ
การใชข้องผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถจดักลยทุธ์การตลาด (Market Strategies) ท่ีสามารถ
สนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม(สุริยา อุเลา, 2552) โดยมีค าถามท่ีใชเ้พ่ือหาลกัษณะพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย WHO ?, WHAT ?, WHY ?, WHEN ?, WHERE ?, และ HOW ? เพ่ือคน้หา
ค าตอบ 7 ประการ ห รือ 7Os ซ่ึ งประกอบด้วย OCCUPANTS, OBJECTS OBJECTIVES, ORGANIZATIONS, 
OCCASIONS, OUTLETS and OPERATIONS เพ่ือหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค รวมทั้งการใชก้ล
ยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 
2.1 องค์ประกอบเวบ็ไซต์ 
 ในการท าเว็บไซต์ให้ประสบความส าเร็จ มีคนเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเน่ืองต้องประกอบไปด้วย
องคป์ระกอบท่ีส าคญัจะท าใหเ้วบ็ไซตน์ั้นน่าสนใจและเขา้มาใชบ้ริการโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2556:77) 
ไดเ้สนอแนวความคิดเก่ียวกบัลกัษณะของเวบ็ไซตท่ี์ดีควรมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 7 ประการ หรือ 7C ไวด้งัน้ี 

1. องคป์ระกอบ หรือรูปลกัษณ์ (Context) เป็นการวางโครงร่างของการจดัองคป์ระกอบบนหนา้เวบ็เพ่ือส่ือ
ความหมายใหง่้ายต่อการรับรู้และใชง้านเคร่ืองมือบนหนา้เวบ็ไซตโ์ดยการออกแบบรูปลกัษณ์ (Context) เวบ็ไซต ์

2. ส่วนประกอบท่ีเป็นเน้ือหา (Content) เป็นการน าเสนอขอ้มูลบนเว็บ โดยอาจอยู่ในรูปของขอ้ความ 
(Text) รูปภาพ (Picture) หรือมลัติมีเดีย (Multimedia) ท่ีเป็นส่ือผสมทั้งภาพและเสียงกไ็ด ้เพ่ือใหเ้กิดความน่าสนใจ 

3. เป็นท่ีส าหรับชุมนุมหรือสังคมในเวบ็ไซต ์(Community) คือการรวมตวักนัของกลุ่มคนจ านวนหน่ึง ท่ี
อยูร่่วมกนัภายใตส้ถานท่ีหน่ึง ๆ โดยมีการพูดคุยหรือ ท ากิจกรรมร่วมกนัภายในสถานท่ีแห่งนั้น 

4. การท าให้ตรงกับความต้องการเฉพาะลูกค้า (Customization) คือรูปแบบการให้บริการท่ีสามารถ
ปรับแต่งการใชง้านใหมี้ความเหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการภายในเวบ็ไซต ์

5. การส่ือสาร (communication) เป็นการพิจารณาถึงวิธีการท่ีผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงเว็บไซตไ์ดง่้ายและรวดเร็ว
หรือเป็นการส่ือสารแบบสองทาง หรือเป็นช่องทางในการส่ือสารและติดต่อกบัผูใ้ชบ้ริการในเวบ็ไซต ์
 6. การเช่ือมโยง (Connection) คือ ช่องทางในการส่ือสารและติดต่อกบัผูใ้ชบ้ริการในเวบ็ไซตแ์ละรวมลิงค์
เวบ็ไซต ์เป็นการรวบรวมรายช่ือเวบ็ไซตท่ี์น่าสนใจและแบ่งออกเป็นหมวดหมู่เพ่ือใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้หาเวบ็ไซตท่ี์
ตอ้งการไดอ้ยา่งง่าย ๆ หรือบางคร้ังกจ็ะมีค าอธิบายหรือบริการในเวบ็ไซตน์ั้น ๆ ดว้ย 
 7. การคา้ (Commerce) เป็นการคา้ขายผ่านเวบ็ไซต์ ซ่ึงสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัเวบ็ไซตไ์ด ้อีคอมเมิร์ซ
หรือการคา้ อาจจะเป็นช้ินส่วน (Module) ช้ินหน่ึงท่ีสามารถน าไปเพ่ิมหรือเสริมใหก้บัเวบ็ไซตไ์ดทุ้กประเภท เพ่ือ
ท าใหเ้วบ็ไซตมี์บริการ มีขอ้มูลท่ีหลากหลายใหก้บัผูใ้ชบ้ริการภายในเวบ็ไซต ์
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2.2 ความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซต์ 
 (สุพิทย ์กาญจนพนัธ์ุ, 2555) การประชาสัมพนัธ์องค์กร หรือส่วนบุคคลโดยการส าเสนอเผยแพร่ผ่าน
เครือข่าย WWW เป็นไปอยา่งแพร่หลายรวดเร็ว การประเมินหรือใหค้วามส าคญักบัสาระของเวบ็ไซตจึ์งจ าเป็นตอ้ง
มีเกณฑ์ส าหรับผูบ้ริโภคข่าวสารว่า จะเช่ือหรือไม่เช่ือสารสนเทศเหล่าน้ีมากน้อยเพียงใด จากการส ารวจของ 
Persuasive Technology Lab ของมหาวิทยาลยั Standford จากกลุ่มตวัอย่าง 1,400 ตวัอย่าง ทั้งในสหรัฐอเมริกาและ
ยโุรปเพ่ือประเมินเวบ็ไซต ์จ านวน 51 แห่ง พบว่า มีปัจจยับางประการช่วยส่งเสริมความน่าเช่ือถือ จากปัจจยัรวมทั้ง
เจด็ประการ พบวา่ 5 ปัจจยัแรกท่ีมีส่วนท าใหเ้กิดความน่าเช่ือถือเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ 

1. รู้สึกอยูใ่นโลกของความเป็นจริง (Real-world feel)  
2. ใชง้านง่าย (Ease of use) 
3. เป็นผูช้  านาญการ (Expertise) 
4. ความไวเ้น้ือเช่ือในได ้(Trustworthiness) 
5. เอาใจใส่ต่อผูเ้ยี่ยมชมแต่ละราย (Tailoring) 

 
2.3 กรอบแนวคิดวจัิย 
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3.วธิีการศึกษา 
       การศึกษาวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ผา่นส่ือออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร” 

คร้ังน้ีเป็นจะมีการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจรถยนตใ์ชแ้ลว้ ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจรถยนตใ์ชแ้ลว้  ผูใ้หบ้ริการส่ือออนไลน ์รวมจ านวน 2 ราย และมีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยการศึกษาเชิ งพรรณนา (Descriptive Study) การวิจัย เชิ งส ารวจ (Survey Research Method) โดยออก
แบบสอบถามไปท่ีกลุ่มผูท่ี้เคยมีพฤติกรรมในการซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ผา่นส่ือออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี ผู ้
ศึกษาจะส่งแบบสอบถามให้ผูต้อบแบบสอบถามไดอ่้านและท าความเขา้ใจล่วงหน้าและนดัหมายสัมภาษณ์เพ่ือ
กรอกขอ้มูลท าใหก้ารศึกษาน้ีไดรั้บแบบสอบถามคืนมาครบจ านวน 400 ราย 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างกลุ่มเป้าหมายของงานวิจยัในคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูท่ี้เคยมีพฤติกรรมในการซ้ือ
รถยนตใ์ชแ้ลว้ผา่นส่ือออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครท่ีถูกคดัเลือกใหเ้ป็นตวัแทนของประชากรทั้งหมด เน่ืองจาก
ไม่สามารถทราบจ านวนประชากรทั้งหมดได ้จึงค านวณขนาดตวัอย่าง โดยของ Taro Yamane ก าหนดระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 ใชวิ้ธีค านวณกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นจึงตอ้งการแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์
ไม่นอ้ยกวา่ 385 ตวัอยา่ง เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดจึงใชแ้บบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด มาใชใ้นการศึกษา 

วิธีการสุ่มตวัอย่างจะใชแ้บบสอบถามถามกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ชุด โดยใชวิ้ธีสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก 
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยัดังน้ี 1.) การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูว้ิจัยใช้แนวทางการสัมภาษณ์เจาะลึก (In depth 
Interview) กบักลุ่มผูท่ี้เคยมีพฤติกรรมในการซ้ือรถยนต์ใชแ้ลว้ผ่านส่ือออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและผูใ้ห้
บริการส่ือออนไลน์ เพ่ือสนบัสนุนกรอบแนวคิดในการศึกษาการวิจยัและวิเคราะห์ถึงค่าตวัแปรในการน าเสนอท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมในการซ้ือรถยนต์ใชแ้ลว้ผ่านส่ือออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 2.) การวิจยัเชิงปริมาณ 
ผูวิ้จยัไดเ้ลือกใช้แบบสอบถามท่ีจดัท าข้ึนโดยอาศยัทฤษฎี และการศึกษาขอ้มูลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแบบสอบถาม
ดังกล่าวมีเน้ือหาครอบคลุมหัวข้อในการวิจัย ตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย และตามกรอบแนวคิดของ
วิทยานิพนธ์ ผูต้อบแบบสอบถามตอบดว้ยตนเอง  

 
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
      ผูท้  าการวิจยัไดท้ าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิซ่ึงมีวิธีการดงัต่อไปน้ี 
 1.) ขอ้มูลทุติภูมิ (Secondary Data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ซ่ึง
ไดจ้ากต าราวิชาการ เอกสารทางวิชาการ และผลการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากทั้งในอินเตอร์เน็ต และห้องสมุดต่าง ๆ 
รวมทั้งขอ้มูลสถิติเก่ียวกบัธุรกิจขายตรงต่างๆ รวมไปถึงธุรกิจท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัพฤติกรรมในการซ้ือรถยนตใ์ช้
แลว้ผ่านทางส่ือออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 2.) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากแบบสอบถาม
กบักลุ่มตวัอย่าง โดยใหก้ลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง จ านวน 400 ตวัอย่าง โดยการกรอกแบบสอบถาม
ผา่นออนไลนท่ี์ผูท้  าการเกบ็วิจยัไดท้ าแบบสอบถามในออนไลน ์
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3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลทุติภูมิเพ่ือวิเคราะห์สภาวะในปัจจุบนัของพฤติกรรมในการซ้ือรถยนต์ใชแ้ลว้ผ่านส่ือ

ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง
พฤติกรรมในการซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ผ่านส่ือออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพ่ือท า
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ ผูวิ้จยัเลือกใชวิ้ธีในการวิเคราะห์ผลดงัน้ี 

1. ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ (Percentage)  
2. ค่าเฉล่ีย (Mean)  
3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) 
4. t-test ANOVA (F-Test) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เป็นการการทดสอบความแตกต่างระหวา่ง

ค่าเฉล่ียสองกลุ่ม และมากกวา่สองกลุ่ม (ANOVA) ใชท้ดสอบความแตกต่างปัจจยัองคป์ระกอบ
เวบ็ไซตร์ถยนตใ์ชแ้ลว้ 7C และความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซตร์ถยนตใ์ชแ้ลว้กบัพฤติกรรมในการซ้ือ
รถยนตใ์ชแ้ลว้ผา่นทางส่ือออนไลนเ์ขตกรุงเทพมหานคร 

5. ค่าไค-สแควร์ (Chi - Square Test) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เป็นการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ผา่นทางส่ือออนไลน์
เขตกรุงเทพมหานคร 

 

4 ผลการศึกษาและอภิปราย 
        ผลการศึกษาขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เพศชาย มีอายุ

ระหว่าง 41-45ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีอาชีพพนกังานบริษทั/ลูกจา้งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000 บาท 
 ผลการศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือรถยนต์ใชแ้ลว้ผ่านส่ือออนไลน์เขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ผา่นส่ือออนไลน ์วตัถุประสงคใ์นการซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ผา่นส่ือ
ออนไลน ์พบวา่ ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ผา่นทางส่ือออนไลนเ์พราะประหยดัค่าใชจ่้าย เน่ืองจากไม่
อยากซ้ือรถใหม่ รองลงมา คือ เพ่ือขบัไปท างาน และล าดบัต่อมาเพ่ือความสะดวกสบาย อยากเปล่ียนรถตลอดเวลา 
และเพ่ือการท่องเท่ียว ตามล าดบั ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างตดัสินใจซ้ือรถยนต์ใช้แลว้ผ่านส่ือออนไลน์ดว้ยตนเอง 
เหตุผลท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ใช้แล้วผ่านส่ือออนไลน์ คือ กลุ่มตัวอย่างสามารถหาข้อมูล
เปรียบเทียบดา้นราคาของแต่ละรุ่นไดส้ะดวก ส่วนใหญ่ผ่อนช าระ ส่วนใหญ่ผอ่นช าระ 36 เดือน ถา้มีโอกาสแนะน า
ใหผู้อ่ื้นซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ พบวา่ ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งจะแนะน าใหผู้อ่ื้นซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ 

ผลการศึกษาขอ้มูลองคป์ระกอบเวบ็ไซตร์ถยนต์ใชแ้ลว้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหร้ะดบัความส าคญักบัขอ้มูล
องคป์ระกอบเวบ็ไซตร์ถยนตใ์ชแ้ลว้ในภาพรวม อยูใ่นระดบัส าคญัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอย่างให้
ระดบัความส าคญักบัดา้นส่วนประกอบเน้ือหามากท่ีสุด อยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นรูปลกัษณ์ อยู่
ในระดบัส าคญัมาก ดา้นการติดต่อกบัผูข้าย อยู่ในระดบัส าคญัมาก ดา้นการติดต่อส่ือสาร อยู่ในระดบัส าคญัมาก
ดา้นการเช่ือมโยงกบัเครือข่ายออนไลน์ท่ีเก่ียวขอ้ง อยู่ในระดบัส าคญัมาก ดา้นการท าให้ตรงความตอ้งการเฉพาะ
ของลูกคา้ อยูใ่นระดบัส าคญัมาก และดา้นความเป็นชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ อยูใ่นระดบัส าคญัมาก ตามล าดบั 
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ผลการศึกษาขอ้มูลความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซตร์ถยนตใ์ชแ้ลว้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหร้ะดบัความส าคญักบั
ขอ้มูลความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซตร์ถยนตใ์ชแ้ลว้ อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า มีการน าเสนอรถยนต์
ใชแ้ลว้เป็นไปตามสภาพท่ีเสมือนจริงหรือเป็นไปตามท่ีไดน้ าเสนอไปแลว้ในทางเวบ็ไซต์ กลุ่มตวัอย่างให้ระดบั
ความส าคญัมากท่ีสุดรองลงมา มีการแสดงประโยคตอ้นรับ ทกัทายผูเ้ขา้เวบ็ไซตห์นา้แรกและใหค้ าตอบทุกคร้ังท่ีผู ้
ซ้ือรถยนต์มาสอบถามตลอดเวลา มีการออกแบบเว็บไซต์ท่ีเป็นมืออาชีพท่ีน า เสนอเก่ียวกับรถยนต์ใช้แล้วท่ี
เหมาะสมและมีความน่าสนใจในการเขา้เยี่ยมชม สามารถเขา้ไปใชเ้วบ็ไซตไ์ดง่้าย และเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 
พร้อมทั้งสามารถติดต่อผูข้ายไดถู้กตอ้ง มีการแสดงเคร่ืองหมายรับรองเตน็ทร์ถท่ีขายรถท่ีมีคุณภาพ และน่าเช่ือถือ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคใน
การซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ผา่นส่ือออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า องค์ประกอบเว็บไซต์รถยนต์ใช้แล้ว ท่ีแตกต่างกันท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ผ่านส่ือออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการเลือกซ้ือรถยนตใ์ช้
แลว้ผ่านส่ือออนไลน์ ดา้นวตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือรถยนต์ใชแ้ลว้ผ่านส่ือออนไลน์ ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่า ความน่าเช่ือถือของเว็บไซต์รถยนต์ใช้แลว้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ผ่านส่ือออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นการเลือกซ้ือรถยนตใ์ช้
แลว้ผ่านส่ือออนไลน์ ดา้นวตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือรถยนต์ใชแ้ลว้ผ่านส่ือออนไลน์ ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ผ่านส่ือออน์ไลน์ และดา้นเหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ผ่านส่ือ
ออนไลน ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
1. จากผลการศึกษา สรุปไดว้่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เพศชาย มีอายุระหว่าง 41-45 ปี มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรีข้ึนไป ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั/ลูกจา้ง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท สังเกตไดว้่า
ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความรู้ และมีการศึกษา ดงันั้นในการ
ออกแบบส่ือออนไลนเ์พ่ือใชใ้นการขายรถยนตใ์ชแ้ลว้ผา่นส่ือออนไลน ์ควรตอ้งมีขอ้มูลท่ีชดัเจน ครบถว้น หรืออาจ
ตอ้งเพ่ิมการเปรียบขอ้มูลรุ่นรถ ราคา และการประเมินสภาพเบ้ืองตน้ เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ เป็นตน้ 

2. จากผลการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมผู ้บริโภคในการซ้ือรถยนต์ใช้แล้วผ่านส่ือออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างท่ีซ้ือรถยนต์ใช้แลว้ผ่านส่ือออนไลน์เพราะประหยดัค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากไม่อยากซ้ือรถใหม่ ดงันั้น ผูดู้แลเวบ็ไซตซ้ื์อรถยนตใ์ชแ้ลว้ อาจมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การ
จดัดอกเบ้ียพิเศษร่วมกบับริษทัไฟแนนซ์ หรือการให้ส่วนลดเงินสด เพ่ือจูงใจผูบ้ริโภค เป็นตน้ นอกจากน้ี พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกผ่อนช าระ ระยะเวลา 36 เดือน ดงันั้น ผูดู้แลเว็บไซต์ซ้ือรถยนต์ใช้แลว้ อาจมีการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยการขยายระยะเวลาการผอ่นช าระ เป็นตน้ 

3. จากผลการศึกษาขอ้มูลองค์ประกอบเว็บไซต์รถยนต์ใชแ้ลว้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความส าคญั
กบัดา้นส่วนประกอบเน้ือหามากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นรูปลกัษณ์ ดงันั้น ผูดู้แลเวบ็ไซต์ซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ ควรมี
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เน้ือหารายละเอียดรถใชแ้ลว้ใหค้รบถว้นมากท่ีสุด นอกจากนั้น ในเร่ืองรูปแบบการออกแบบ ก็มีส่วนส าคญัต่อการ
ซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ผา่นส่ือออนไลนเ์ช่นเดียวกนั 

4. จากผลการศึกษาขอ้มูลความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซต์รถยนตใ์ชแ้ลว้ พบว่า ผูดู้แลเวบ็ไซต์ซ้ือรถยนตใ์ช้
แลว้ ควรมีการน าเสนอรถยนตใ์ชแ้ลว้เป็นไปตามสภาพท่ีเสมือนจริงท่ีไดน้ าเสนอไปแลว้ในทางเวบ็ไซต ์มีปฏิกิริยา
ตอบกลบัดว้ยการแสดงประโยคตอ้นรับ ทกัทายผูเ้ขา้เวบ็ไซตห์นา้แรกอย่างสม ่าเสมอ และใหค้ าตอบทุกคร้ังท่ีผูซ้ื้อ
รถยนต์มาสอบถามตลอดเวลา ควรออกแบบเวบ็ไซต์ท่ีเป็นมืออาชีพท่ีน าเสนอเก่ียวกบัรถยนต์ใชแ้ลว้ท่ีเหมาะสม
และมีความน่าสนใจในการเขา้เยี่ยมชม สามารถเขา้ไปใชเ้วบ็ไซตไ์ดง่้าย และเขา้ถึงไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้ง
สามารถติดต่อผูข้ายไดอ้ย่างถูกตอ้ง และมีการแสดงเคร่ืองหมายรับรองเต็นท์รถท่ีขายรถท่ีมีคุณภาพ และมีความ
น่าเช่ือถือไวว้างใจในการขายผา่นทางเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

5. จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า องค์ประกอบเวบ็ไซตร์ถยนต์ใชแ้ลว้ ท่ีแตกต่างกนัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือรถยนต์ใช้แลว้ผ่านส่ือออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี พบว่า หากแบ่งกลุ่ม
ตวัอยา่งตามวตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ผา่นทางส่ือออนไลน ์สามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งไดท้ั้งหมด 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีวตัถุประสงค์ในการเลือกซ้ือรถยนต์ใช้แล้วผ่านส่ือออนไลน์เพราะอยากเปล่ียนรถ
ตลอดเวลา และเพ่ือความสะดวกสบาย กลุ่มตวัอย่างท่ีมีวตัถุประสงค์ในการเลือกซ้ือรถยนต์ใช้แลว้ผ่านทางส่ือ
ออนไลนเ์พราะเพ่ือการท่องเท่ียว เพราะวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ และเพ่ือขบัไปท างาน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีวตัถุประสงค์
ในการเลือกซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ผา่นทางส่ือออนไลนเ์พราะประหยดัค่าใชจ่้าย  
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ประสิทธิภาพของการใช้มาตรการบัญชีเล่มเดยีวในมุมมองของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี
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Siwat Jauckvonn and Thamrongsak Svetalekth  

 

บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการใชม้าตรการบญัชีเล่มเดียวในมุมมองของผูป้ระกอบวิชาชีพ
บัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการท างานภายใต้
มาตรการบัญชีเล่มเดียว เป็นการวิจยัเชิงปริมาณซ่ึงด าเนินการเก็บข้อมูลในรูปแบบของการวิจยัเชิงส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือวิจยั โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างและความสัมพนัธ์ไดแ้ก่ ค่า t-test , 
One-Way ANOVA และการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน  
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใชม้าตรการบญัชีเล่มเดียว ดา้นการประหยดั ตน้ทุน ทรัพยากร 
เวลา มี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ การจดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียวซ่ึงมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวก และในทางตรงกนัขา้ม
รายได้เฉล่ียต่อเดือนจะมีความสัมพันธ์ในเชิงตรงกันข้าม กล่าวคือ ผู ้ท่ี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนสูงตระหนักว่า
ประสิทธิภาพการใชม้าตรการบญัชีเล่มเดียวจะต ่า ในขณะท่ีผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่าตระหนกัว่าประสิทธิภาพการ
ใชม้าตรการบญัชีเล่มเดียวจะสูง ดา้นประสิทธิภาพของระบบการจดัเก็บและเสียภาษี มี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ การจดแจง้เป็น
ผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียวซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก และในทางตรงกนัขา้มเพศจะมีความสัมพนัธ์ในเชิงตรงกนั
ขา้ม กล่าวคือ เพศชายมีความเห็นว่าประสิทธิภาพการใชม้าตรการบญัชีเล่มเดียวต ่า ในขณะท่ีเพศหญิงมีความเห็นว่า
ประสิทธิภาพการใช้มาตรการบัญชีเล่มเดียวจะสูง ด้านคุณภาพผลผลิตท่ีได้ มี 1 ปัจจัย ได้แก่ การจดแจ้งเป็น
ผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียวซ่ึงมีความสัมพนัธ์เชิงบวก ดา้นความพึงพอใจ มี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ต าแหน่งงานและการจด
แจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียวซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ค าส าคัญ: มาตรการบัญชีเล่มเดียว , ประสิทธิภาพ , ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
 

Abstract 
The purpose of this research is to study the Efficiency of Single Set of Financial Statement Policy from the 
Perspective of Professional Accountants in Bangkok and Circumference. This studies opinions towards the 
efficiency of Single Set of Financial Statement Policy. Quantitative research was conducted in the form of survey 
research using questionnaires and questionnaires as a research methodology by analyzing differences and 
correlations using t-test, One-Way ANOVA and Multiple Regression Analysis to test the hypothesis. 
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The research found that factors influencing the efficiency of using Single Set of Financial Statement Policy. 
There are two main factors that affect saving cost, resources and time measures. One is to register as a Single 
Account Entrepreneur, which is positively correlated with efficiency. On the other hand, the person who has 
higher average monthly income realize lower efficiency of Single Set of Financial Statement Policy whereas the 
persons lower average monthly income realize higher efficiency of Single Set of Financial Statement Policy. The 
efficiency of the tax collection and tax system is two folds: To register as a Single Account Entrepreneur, which is 
positively correlated with efficiency. On the other hand, gender is contradictory, i.e., males consider low efficiency 
of Single Set of Financial Statement. While females realize that the efficiency of Single Set of Financial Statement 
is high. The quality of output has one factor, including to registering as a Single Account Entrepreneur who has a 
positive relationship with efficiency. There are two factors of satisfaction: Job Position and to registering as a Single 
Account Entrepreneur are positively correlated statistically significant at the 0.05 level  
Keywords: Single Set of Financial Statement, Efficiency, Professional Accountants  
 

1.  บทน า 
 

     ปัจจุบนัผูป้ระกอบกิจการไดจ้ดัท าบญัชีและงบการเงินเพ่ือยื่นเสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นการ
จดัท าบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี เพ่ือเสนอต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การจดัท าบัญชีภายในกิจการส าหรับ
ผูบ้ริหารน าไปใหแ้ก่สถาบนัการเงินเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการกูย้ืมหรือเพ่ือการลงทุน  หรือจดัท าบญัชีเพ่ือยื่นเสียภาษี
ต่อกรมสรรพากรซ่ึงจะตอ้งจดัท าบญัชีตามประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม กิจการจะตอ้งมีการจดัท าบญัชีให้กบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพียงชุดเดียว ซ่ึงควรเป็นตวัเลขทางบญัชีและงบการเงินท่ีสอดคลอ้งตรงกนัทุกชุด หากกิจการ
จดัท าบญัชี มากกว่า 1 ชุด อาจเป็นเหตุให้ขอ้เท็จจริงในงบการเงินไม่ถูกตอ้งตรงกนั และไม่สอดคลอ้งกบัสภาพท่ี
แทจ้ริงของกิจการ การจดัท างบการเงินหลายชุดอาจเกิดขอ้ผิดพลาดได ้ 

 
     กระทรวงการคลงัไดร่้วมมือกบัหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลโดยตรง 3 หน่วยงาน คือ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์สภาวิชาชีพบญัชี และกรมสรรพากร กระทรวงการคลงั ก าหนดใหกิ้จการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเลก็ 
(SMEs) และบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 500 ลา้นบาท จดัท าบญัชีและงบการเงินเพียงเล่มเดียว
ดงักล่าวเป็นกลุ่มธุรกิจแรก เน่ืองจากมีผลกระทบทางภาษีนอ้ยกว่ากิจการขนาดใหญ่ เพราะ SMEs เป็นกิจการท่ีเพ่ิง
เร่ิมธุรกิจและเกิดข้ึนใหม่อย่างมากมายและก าลงัเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในประเทศไทย จึงมีผลกระทบอย่างมากใน
อนาคตอนัใกล ้หากไม่รีบด าเนินการโดยเร่งด่วน จะเป็นผลท าให้รัฐตอ้งสูญเสียรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีซ่ึงส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้ น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ
กระทรวงการคลงัเก่ียวกบัมาตรการบญัชีเล่มเดียวใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรัฐบาลท่ีจะกระตุน้เศรษฐกิจของ
ประเทศ และใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินธุรกิจและสร้างความน่าเช่ือถือในการประกอบ
กิจการและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ เพ่ือเป็นการจูงใจใหแ้ก่ผูป้ระกอบการปฏิบติั
ตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร ทั้งน้ีกิจการท่ีจดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียวจะไดรั้บสิทธิประโยชน์
ต่างๆทางภาษีหากปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข  
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     จากสถิติมีผูป้ระกอบการให้ความสนใจจดแจง้บญัชีเล่มเดียวเป็นจ านวนมาก ไดมี้การลงทะเบียนจดแจง้เป็น
ผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียว ทั้งส้ิน 465,265 ราย (ขอ้มูล : กรมสรรพากร, 15 มีนาคม 2559) จากทั้งหมด 617,504 
ราย (ขอ้มูลการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีคงอยู่ กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2558) ประสิทธิภาพการใชม้าตรการบญัชีเล่ม
เดียวเป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งในการน ามาซ่ึงความส าเร็จของนโยบาย จากขอ้มูลดงักล่าวผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาความมีประสิทธิภาพของการใชม้าตรการบญัชีเล่มเดียวโดยมุ่งศึกษาในมุมมองของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
เน่ืองจากกลุ่มผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีมีอิทธิพลโดยตรงต่อการสร้างความน่าเช่ือถือของงบการเงินและมีส่วนส าคญั
ยิ่งต่อการปฏิบัติให้บรรลุถึงเป้าหมายของนโยบายบัญชีเล่มเดียว โดยศึกษาความคิดเห็นท่ีเป็นปัจจยัท าให้เกิด
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานท่ีไดม้าตรฐาน รวดเร็ว ถูกตอ้ง ความโปร่งใสและคุณภาพของรายงานทางการเงิน
ระบบภาษีและความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนศึกษาขอ้เสนอแนะต่างๆ โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา
ดงักล่าวจะสามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชนต่์อสงัคม และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 

2.  ทบทวนวรรณกรรม 
 
ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
 
     งานวิจัยน้ีได้ท าการรวบรวมทษษฎีท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย ทษษฎีประสิทธิภาพการท างาน (Principles of 
Administrative)  และแนวคิดมาตรการบญัชีเล่มเดียว (A Single Set of Financial Statement Policy) มาเป็นแนวทาง
ประกอบการศึกษาประสิทธิภาพการใช้มาตรการบญัชีเล่มเดียว ซ่ึงทษษฎีและแนวคิดท่ีกล่าวมาเป็นของHerbert A. 
Simon (1960) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า ประสิทธิภาพในการท างานเป็นประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจเก่ียวกบัการท างานของ
เคร่ืองจกัร โดยพิจารณาว่างานใดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดดูไดจ้ากความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัน าเขา้ (Input) กบั
ผลผลิต (Output) แต่หากเป็นระบบการท างานของภาครัฐ ตอ้งน าความพึงพอใจของประชาชนผูม้าขอรับบริการ
รวมอยู่ดว้ย ส่วน Harrington Emerson (1931) ไดก้ล่าวถึง ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไวว้่า เป็นการก าหนด
แนวคิดและท าความเขา้ใจในการท างานใหก้ระจ่างแจง้ ใชห้ลกัในการพิจารณาความน่าจะเป็นของงาน ค าปรึกษา
แนะน าตอ้งสมบูรณ์และถูกตอ้ง ตอ้งรักษาดว้ยความยุติธรรม ปฏิบติัดว้ยความยติุธรรม มีสมรรถภาพในการท างาน 
เช่ือถือได ้มีความฉบัพลนั และมีการลงบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน ท างานไดส้ าเร็จ ทนัเวลา มีผลงานท่ีไดม้าตรฐาน การ
ด าเนินงานสามารถยึดเป็นมาตรฐานได้ ก าหนดมาตรฐานท่ีสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการฝึกสอนได้ มีการให้
บ าเหน็จรางวลัแก่งานท่ีดี ซ่ึงองค์กรต่างๆ และนักวิชาการให้ความหมายของประสิทธิภาพไวส้อดคลอ้งกนักบั 
Herbert A. Simon (1960) และ Harrington Emerson (1931) ตามลกัษณะต่างๆ สรุปไดด้งัน้ีว่า การมีประสิทธิภาพ 
ตอ้งเกิดจากความมีความรับผิดชอบและใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงความคุม้ค่า ประหยดัตน้ทุน 
เวลา ผลผลิตท่ีไดคุ้ณภาพรวมถึงความพึงพอใจ การปฏิบติังานจึงจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
หรือดียิ่งข้ึนไป 
 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 
     ธิติวุฒิ หมัน่มี (2557) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพขององค์กรขนาดเล็ก พบว่า ประสิทธิภาพ คือ
ความสามารถท่ีท าใหเ้กิดความส าเร็จโดยใชเ้วลาและความพยายามเล็กนอ้ยก็สามารถใหผ้ลงานท่ีไดส้ าเร็จลงอย่าง
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สมบูรณ์ เป็นการสนบัสนุนใหมี้วิธีการบริหารท่ีจะไดรั้บผลดีมากท่ีสุดโดยส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงคือการ
ลดค่าใชจ่้ายดา้นวตัถุ และบุคลากรลง ในขณะท่ีพยายามเพ่ิมความแม่นย  า ความรวดเร็ว และความราบเรียบของการ
บริหารใหม้ากข้ึน  
 
     ประวฒัน์  เบญญาศรีสวสัด์ิ (2555) ไดท้ าการศึกษาถึงความน่าเช่ือถือไดข้องขอ้มูลบญัชี พบว่า งบการเงินท่ีมี
ความน่าเช่ือถือ มีคุณภาพท่ีดี มีประโยชน์เพ่ือการตดัสินใจมากข้ึน จะตอ้งจดัท าข้ึนมาจากขอ้มูลการเงินท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ  กิจการจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลให้เพียงพอเพ่ือบันทึกเหตุการณ์ทางการเงินนั้น และจะตอ้งมีวิธีการท่ี
สามารถวดัและสะทอ้นถึงเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจของขอ้มูลนั้น 
 
     อภิญญา  วิเศษสิงห์ (2556) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการจดัท าบญัชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่า ธุรกิจ SMEs ตอ้งการการพฒันาความรู้ทางการบญัชีในระดบัมาก และมีปัญหาต่อ
การพฒันาความรู้ทางบญัชี ผลการวิจยัสามารถน าไปพฒันาการจดัท าบญัชีของธุรกิจ SMEs เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 
     Klonowski (2010) ได้ศึกษาประสิทธิภาพของการสนับสนุนภาคธุรกิจ SMEs ของรัฐบาลโปแลนด์ เพ่ือ
ประเมินผลโครงการช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพของโครงการในการกระตุน้การพฒันาในภาคธุรกิจ SMEs สรุปผลไดว้่า มีการร่วมโครงการน้อย 
เน่ืองจากโครงการสนบัสนุนช่วยเหลือมีโครงสร้างท่ีไม่ดี ไม่มีเป้าหมาย ไม่ตรงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของธุรกิจ 
SMEs ในขณะท่ี Chhabra และ Pattanayak (2014) พบว่ามีปัจจัยในการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และไม่ยอมรับ
แนวทางปฏิบติัทางบญัชีท่ีก าหนดโดยหน่วยงานภาครัฐบาลเน่ืองจากไม่มีความรู้ในการจดัท าบญัชี 
 
หลักการมาตรการบัญชีเล่มเดียว จากการประกาศของกรมสรรพากร พ.ศ. 2559 มาตรการบญัชีเล่มเดียว คือ พระ
ราชก าหนดการยกเวน้และสนบัสนุนการปฏิบติัการเก่ียวกบัภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 และพระราช
กษษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร (ฉบับท่ี 595) พ.ศ. 2558 มี
วตัถุประสงค์เพ่ือใหร้ะบบการจดัเก็บภาษีเงินไดส้ าหรับบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
และเป็นการสนบัสนุนใหมี้การจดัท าบญัชีใหส้อดคลอ้งกบัสภาพขอ้เทจ็จริงของกิจการ และเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินธุรกิจและสร้างความน่าเช่ือถือในการประกอบกิจการหรือธุรกิจอนัจะเป็นการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ อีกทั้งจะเป็นส่ิงสะทอ้นสภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ประเทศอยา่งแทจ้ริงโดยเน้ือหาตามพระราชก าหนดฯ และพระราชกษษฎีกาฯ มีสาระส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 

1. บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดในหรือก่อนวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2558 ไม่เกิน 500 ลา้นบาท และจดแจง้การจดัท าบญัชีและงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัสภาพ ท่ีแทจ้ริงของกิจการ 
(บญัชีเล่มเดียว) ต่อกรมสรรพากร จะไดรั้บการยกเวน้จากการตรวจสอบภาษีอากรยอ้นหลงั  

2. กรณีท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลใดอยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบภาษีอากร เป็นผูอ้อกใบก ากบัภาษี
ปลอม หลีกเล่ียงภาษีอากร หรืออยู่ในระหว่างการด าเนินคดี ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2559 บริษทัฯ ยงัคงสามารถจด
แจง้การใชบ้ญัชีเล่มเดียวต่อกรมสรรพากรได ้ 

3. ส าหรับกรณีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซ่ึงมีทุนช าระแลว้
ไม่เกิน 5 ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการในรอบระยะเวลาบญัชีไม่เกิน 30 ลา้นบาท ใน
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รอบระยะเวลาบญัชีปี 2558 และไดมี้การจดแจง้ต่อกรมสรรพากรในการใชบ้ญัชีเล่มเดียว จะไดรั้บสิทธิประโยชน์
ในการยกเวน้และลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 2 รอบระยะเวลาบญัชี  

4. กรณีท่ีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข จะถูกเพิกถอนจากการ
ยกเวน้การตรวจสอบภาษีอากรยอ้นหลงั และใหถื้อวา่บริษทัฯ นั้นไม่เคยไดรั้บสิทธิใดๆ ตาม พ.ร.ก.ฉบบัน้ี 

5. ใหก้ระทรวงการคลงัและธนาคารแห่งประเทศไทยด าเนินการเพ่ือใหส้ถาบนัการเงินท่ีอยู่ในก ากบัดูแล ใช้
บญัชีและงบการเงินท่ีแสดงต่อกรมสรรพากรในการยื่นรายการภาษีเงินได ้เป็นหลกัฐานในการท าธุรกรรมทางการ
เงินและขออนุมติัสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 
 

สมมติฐานงานวจัิย 
 

H1 :  ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นองค์กรแตกต่างกนัมีความคิดเห็นของ
ประสิทธิภาพการใชม้าตรการบญัชีเล่มเดียวแตกต่างกนั 

H2 : ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัองค์กรของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้
มาตรการบญัชีเล่มเดียว 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

              ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

ปัจจยัด้านบุคคล  

1.   เพศ 
2.  อาย ุ
3.  ระดบัการศึกษา 
4.  ทกัษะทางวชิาชีพบญัชี  
5.  ประสบการณ์การท างาน 
6.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
7.  ต าแหน่งงาน 
 

ปัจจยัด้านองค์กร 
 

1.  ลกัษณะการจดัตั้งกิจการ 
2.   รายไดกิ้จการ 
3.  การจดแจง้เป็น

ผูป้ระกอบการฯ 
4.  จงัหวดั 
 
 

ประสิทธิภาพของการใช้
มาตรการบญัชีเล่มเดยีว 

 
1. ดา้นการประหยดั ตน้ทุน 
ทรัพยากร เวลา  

 
2. ดา้นประสิทธิภาพของระบบ
การจดัเก็บและเสียภาษี  

 
3. ดา้นคุณภาพของผลผลิตท่ีได ้
 
4. ดา้นความพึงพอใจ 
 
 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 
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2.  วธิีการศึกษา 
 

     ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ตามรายช่ือในระบบ
ฐานขอ้มูลของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ สภาวิชาชีพบญัชี กรมสรรพากร และเวปไซตม์หาวิทยาลยั จ านวน 250,153 
คน (ตารางท่ี 1)   
     กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 405 คน การก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการค านวณท่ีทราบประชากรท่ีแน่นอน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2557) และยอมรับให้เกิดความ
คลาดเคล่ือนของการสุ่มในระดบั .05 ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีค านวนไดเ้ท่ากบัเท่ากบั 399 คน ซ่ึงใกลเ้คียงกบั
ตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane (1970,อา้งถึงในธานินทร์ ศิลป์จารุ,2557) จากขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดพ้บวา่มี
ความใกลเ้คียงกนั ผูวิ้จยัสุ่มตวัอย่างโดยใช้เทคนิคความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่าง
แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) ตามประเภทของผูป้ระกอบวิชาชีพ จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยใชโ้ปรแกรมการสุ่ม (Random Program) ผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ในมือถือเพ่ือให้
ไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการ จ านวนประชากรการส่งแบบสอบถามและกลุ่มตวัอย่างท่ีไดท้ั้งส้ิน 405 คน แสดงใน
ตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประเภทของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
ประชากร 

(คน) 
จ านวนท่ีส่ง

แบบสอบถาม (คน) 
ตวัอยา่ง 

(คน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต(1) 1,099 1,099 134 
ผูส้อบบญัชีภาษีอากร(2) 2,052 2,052 65 
ผูท้  าบญัชีของส านกังานบญัชีคุณภาพ(3) 68 68 10 
นกัวชิาการศึกษาและเทคโนโลยกีารบญัชี(4) 86 86 6 
ผูท้  าบญัชีของกิจการท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 500 ลา้นบาท(5) 246,848 1,198 190 
รวม 250,153 4,503 405 
ท่ีมา: (1) รายช่ือผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ขอ้มูลจากเวปไซตข์องสภาวิชาชีพบญัชี (2559) 
        (2) รายช่ือผูส้อบบญัชีภาษีอากร ขอ้มูลจากเวปไซตข์องกรมสรรพากร (2559) 
        (3) รายช่ือผูท้  าบญัชีส านกังานบญัชีคุณภาพ ขอ้มูลจากเวปไซตข์องกรมพฒันาธุรกิจการคา้ (2558) 
        (4) รายช่ือนกัวิชาการศึกษาและเทคโนโลยกีารบญัชี ขอ้มูลจากเวปไซตบ์นมหาวิทยาลยั (2559) 

        (5) รายช่ือผูท้  าบญัชีของบริษทัท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 500 ลา้นบาท ขอ้มูลจากเวปไซตข์องกรมพฒันาธุรกิจการคา้ (2558)      

     เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ผูว้ิจยัไดใ้ชต้ าราเอกสารบทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือสร้างเป็นแบบสอบถาม
ส ารวจความคิดเห็น (Questionnaire) แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ส่วนท่ี 
2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปดา้นบุคคลและดา้นองค์กรของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ
ตวัเลือก (Checklist) ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ใช้วิธีการสัมภาษณ์จากตวัแทนหน่วยงานก ากบัดูแล 3 
หน่วยงาน คือ กรมสรรพากร กรมพฒันาธุรกิจการคา้ และธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือสนบัสนุนแบบสอบถาม การ
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เก็บรวบรวมข้อมูล ผูวิ้จยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณียแ์ละทางจดหมาย อิเลก็โทร
นิกส์ ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูล 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 
     การวเิคราะห์ข้อมูล มี 5 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการใชม้าตรการบญัชีเล่มเดียว ส่วนท่ี 3 วิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม ส่วนท่ี 4 
วิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างและความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและองคก์รท่ีส่งผลต่อระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการใชม้าตรการบญัชีเล่มเดียวของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี โดยวิธีการทางสถิติ t-
test และ One-Way ANOVA และวิเคราะห์ความแตกต่างแบบรายคู่ดว้ยวิธี LSD วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis)  ส่วนท่ี 5 วิเคราะห์การสมัภาษณ์ตวัแทนหน่วยงานก ากบัดูแล  
 

3.  ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีและขอ้มูลองคก์ร พบว่ากลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง 
จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 65.93 อายุระหว่าง 30-40 ปี จ านวน 145 คน ร้อยละ 35.80 มีรายได ้75,001 บาทข้ึน
ไป จ านวน 164 คน ร้อยละ 40.49 ระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 201 คน 49.63 ทกัษะวิชาชีพเป็นผูท้  าบญัชี 
จ านวน161 คน ร้อยละ 39.75 ต าแหน่งผูจ้ดัการบญัชี 153 คน ร้อยละ 37.78 ในบริษทัจ ากดั จ านวน 273คน ร้อยละ 
67.41 ท่ีไดจ้ดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียว 299 คน ร้อยละ 73.83 รายไดข้องกิจการนอ้ยกว่า 500 ลา้นบาท 
จ านวน 289 คน ร้อยละ 44.49 ท่ีตั้งกิจการอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 327 คน ร้อยละ 80.74 
 
     ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการใชม้าตรการบญัชีเล่มเดียว พบว่าระดบัความ
คิดเห็นโดยรวมของประสิทธิภาพของการใช้มาตรการบัญชีเล่มเดียวของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นคุณภาพ
ผลผลิตท่ีไดมี้ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.74 รองลงมาคือ ดา้นความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 
ดา้นประสิทธิภาพของระบบการจดัเก็บและเสียภาษีอยู่ในระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 และดา้นการประหยดั 
ตน้ทุน ทรัพยากร เวลาอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 ตามล าดบั 
 
     ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ส าหรับค าถามปลายเปิด มาตรการบัญชีเล่มเดียวก่อให้เกิดประสิทธิภาพกบัองค์กรผู ้
ประกอบวิชาชีพบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความคิดเห็นท่ีตอบกลบัมาทั้งหมด 143 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.31 ประกอบด้วยผูท้  าบัญชี จ านวน 54 คน ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต จ านวน 43 คน นักบัญชีบริหาร
ระดบัสูงทางการเงิน จ านวน 7 คน ผูว้างระบบบญัชี จ านวน 1 คน นกับญัชีภาษีอากร จ านวน 27 คน นกัวิชาการ
ศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี จ านวน 3 คน และ อ่ืนๆ 8 คน พบว่ามีความคิดเห็นทั้ งหมด 191 ความเห็นท่ี
สอดคลอ้งกนั 4 ดา้น สรุปไดด้งัน้ี 1) เห็นดว้ยว่าการปฏิบติัตามนโยบายบญัชีชุดเดียวจะเกิดการประหยดัตน้ทุน
ทรัพยากรและเวลาต่อองคก์รซ่ึงส่งผลใหท้ างานรวดเร็วข้ึน ง่าย และสะดวกเน่ืองจากไม่มีการซ ้าซอ้นของการจดัท า
บญัชี อีกทั้งยงัไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีซ่ึงสามารถท าให้ประหยดัค่าใชจ่้ายได ้ มีจ านวนความเห็นทั้งส้ิน 52 
ความเห็น 2) ระบบการจดัเก็บและเสียภาษีมีประสิทธิภาพมากข้ึนส่งผลให้การเสียภาษีเท่าเทียมกนั เกิดความเป็น
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ธรรม จดัเก็บและเสียภาษีอย่างตรงไปตรงมา มีความเห็นทั้ งส้ิน 11 ความคิดเห็น 3) การบันทึกบัญชีครบถว้น
สมบูรณ์และถูกตอ้ง ซ่ึงส่งผลให้เกิดคุณภาพต่องบการเงิน เน่ืองจากเกิดความระมดัระวงั และมีความรัดกุมในการ
ท าบญัชี ตามหลกัการของมาตรการบญัชีเล่มเดียว มีความเห็นทั้งส้ิน 31 ความคิดเห็น 4) การปฏิบติัตามมาตรการ
บญัชีชุดเดียวท าใหเ้กิดความพึงพอใจ ในมุมมองของผูป้ฏิบติังานมีความเห็นว่า ช่วยลดเวลาในการท างาน สามารถ
บริหารจดัการเวลา แทนท่ีจะท าบญัชีหลายชุดก็สามารถน าเวลาไปบริหารจดัการอย่างอ่ืนไดม้ากข้ึน อย่างไรก็ตาม
ความพึงพอใจดา้นการไดรั้บความรู้จากภาครัฐบาลอาจยงัไม่เพียงพอ และมีความพอใจดา้นความน่าเช่ือถือและ
ไวว้างใจจากผูมี้ส่วนไดเ้สียซ่ึงส่งผลดีต่อการน าไปวิเคราะห์ด าเนินธุรกิจไดดี้ข้ึน มีความเห็นทั้งส้ิน 43 ความคิดเห็น 
จากการวิเคราะห์ไดข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม 22 ความคิดเห็น คือผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชียงัคงมีความลงัเล เคลือบแคลง 
ในมาตรการบญัชีเล่มเดียวท่ีรัฐบาลประกาศใช ้ว่าจะสามารถช่วยเหลือและสนบัสนุนทางดา้นภาษีไดอ้ย่างแทจ้ริง
หรือไม่ จึงใหข้อ้สังเกตว่าประโยชน์ทางภาษีของมาตรการน้ีจะตอบวตัถุประสงคท่ี์รัฐบาลตอ้งการใหกิ้จการจดัท า
บญัชีเพียงเล่มเดียวและตรงกับสภาพเศรษฐกิจท่ีแท้จริงของกิจการหรือไม่ ดว้ยเหตุน้ีเองจึงเป็นสาเหตุท าให้มี
ผูป้ระกอบการไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการน้ีทุกราย แต่อย่างไรก็ตาม และมี 32 ความเห็นท่ีบอกว่าไม่มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพ  
 
     ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ความแตกต่างโดยวิธีการทางสถิติ t-test ส าหรับตวัแปร 2 กลุ่ม และ 
One-Way ANOVA ส าหรับตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่ม ของปัจจยัส่วนบุคคล พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลมีระดับความ
คิดเห็นของประสิทธิภาพการใชม้าตรการบญัชีเล่มเดียวไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ 
2 ปัจจยั ไดแ้ก่ เพศและต าแหน่งงาน มีระดบัความคิดเห็นดา้นประสิทธิภาพของระบบการจดัเก็บและเสียภาษี
แตกต่างกนั ส่วนต าแหน่งงานมีระดบัความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีเพศชายมีระดบัความคิดเห็นดา้นประสิทธิภาพของ
ระบบการจดัเก็บและเสียภาษีแตกต่างจากเพศหญิง โดยเพศชายมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 3.78 ซ่ึงมากกวา่เพศหญิง
ท่ีมีระดับความคิดเห็นเฉล่ีย 3.64 ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีต าแน่งงานแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นด้าน
ประสิทธิภาพของระบบการจดัเก็บและเสียภาษีแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาต าแหน่งงานท่ีมีมากกวา่ 2 กลุ่ม จึงทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียแบบรายคู่ดว้ยวิธี LSD 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ความคิดเห็นของประสิทธิภาพการใชม้าตรการบญัชีเล่มเดียว ดา้น
ประสิทธิภาพของระบบการจดัเกบ็และเสียภาษี จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ต าแหน่งงาน X  เจา้หนา้ท่ีบญัชี เจา้หนา้ท่ีบญัชี
อาวุโส 

ผูจ้ดัการ ผูอ้  านวยการ นกับญัชีบริหารระดบัสูง
ทางการเงิน 

อ่ืนๆ 

เจา้หนา้ท่ีบญัชี 3.51 - -0.21 -0.22* -0.11 -0.43* -0.25* 
เจา้หนา้ท่ีบญัชีอาวโุส 3.72  - -0.07 0.33* -0.22 -0.03 

ผูจ้ดัการ 3.73   - 0.33* -0.21 -0.02 
ผูอ้  านวยการ 3.39    - -0.55* 0.36* 

นกับญัชีบริหารระดบัสูง
ทางการเงิน 

3.94     - 0.18 

อ่ืนๆ 3.76      - 
* คู่ท่ีแตกต่างกนัโดยวิธี LSD มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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     ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีต าแหน่งงานผูจ้ดัการ มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 3.73 ซ่ึงมากกว่าผูป้ระกอบวิชาชีพ
บัญชีท่ีมีต าแน่งงานเจ้าหน้าท่ีบัญชีท่ีมีระดับความคิดเห็นเฉล่ีย 3.51 ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีต าแหน่งงาน
ผูอ้  านวยการ มีระดับความคิดเห็นเฉล่ีย 3.39 ซ่ึงน้อยกว่าผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีต าแหน่งงานผูจ้ดัการและ
เจา้หนา้ท่ีบญัชีอาวโุสท่ีมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 3.73 และ 3.72 ตามล าดบั ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีต าแหน่งงาน
นกับญัชีบริหารระดบัสูงทางการเงิน มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 3.94 ซ่ึงมากกวา่ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีต าแหน่ง
งานเจา้หนา้ท่ีบญัชีและผูอ้  านวยการท่ีมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 3.51 และ 3.39 ตามล าดบั ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ี
มีต าแหน่งงานอ่ืนๆ มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 3.76 ซ่ึงมากกว่าผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีต าแหน่งงานเจา้หนา้ท่ี
บญัชีและต าแหน่งงานผูอ้  านวยการ ท่ีมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 3.51 และ 3.39 ตามล าดบั  

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ความคิดเห็นของประสิทธิภาพการใชม้าตรการบญัชีเล่มเดียว ดา้นความพึง
พอใจ จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ต าแหน่งงาน X  เจา้หนา้ท่ีบญัชี เจา้หนา้ท่ีบญัชี
อาวุโส 

ผูจ้ดัการ ผูอ้  านวยการ นกับญัชีบริหารระดบัสูง
ทางการเงิน  

อ่ืนๆ 

เจา้หนา้ท่ีบญัชี 3.51 - -0.08 -0.28* -0.01 -0.48* -0.28* 
เจา้หนา้ท่ีบญัชีอาวโุส 3.60  - -0.19* 0.07 -0.40* -0.19* 

ผูจ้ดัการ 3.79   - 0.27* -0.20 0.03 
ผูอ้  านวยการ 3.52    - -0.47* -0.26* 

นกับญัชีบริหาร
ระดบัสูงทางการเงิน  

4.00     - 0.20 

อ่ืนๆ 3.79      - 
    * คู่ท่ีแตกต่างกนัโดยวิธี LSD มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

     ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจแตกต่างกนั เม่ือ
พิจารณาต าแหน่งงานท่ีมีมากกวา่ 2 กลุ่ม จึงทดสอบค่าเฉล่ียแบบรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบวา่ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมี
ต าแหน่งงานผูจ้ดัการ มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 3.79 ซ่ึงมากกว่าผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีต าแน่งงานเจา้หนา้ท่ี
บญัชีท่ีมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 3.51 ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีต าแหน่งงานผูอ้  านวยการ มีระดบัความคิดเห็น
เฉล่ีย 3.52 ซ่ึงนอ้ยกวา่ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีต าแหน่งงานผูจ้ดัการท่ีมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 3.79 ผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีท่ีมีต าแหน่งงานนกับญัชีบริหารระดบัสูงทางการเงิน (CFO) มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 4.00 ซ่ึงมากกว่า
ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีต าแหน่งงานเจา้หนา้ท่ีบญัชีและเจา้หนา้ท่ีบญัชีอาวุโสและผูอ้  านวยการท่ีมีระดบัความ
คิดเห็นเฉล่ีย 3.51 , 3.60 และ 3.52 ตามล าดบั ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีต าแหน่งงานอ่ืนๆ มีระดบัความคิดเห็น
เฉล่ีย 3.79 ซ่ึงมากกวา่ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีต าแหน่งงานเจา้หนา้ท่ีบญัชี เจา้หนา้ท่ีบญัชีอาวโุสและผูอ้  านวยการ 
ท่ีมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 3.51, 3.60 และ 3.52 ตามล าดบั 
     ความแตกต่างของปัจจยัดา้นองค์กร พบว่า มี 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ลกัษณะการจดัตั้งกิจการ รายไดข้องกิจการและ
จงัหวดัของกิจการของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีมีระดบัความคิดเห็นของประสิทธิภาพการใชม้าตรการบญัชีเล่มเดียว
ท่ีไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ เพียงปัจจยัเดียว ไดแ้ก่ การจดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียวของผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชีท่ีมีระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพการใช้มาตรการบัญชีเล่มเดียวแตกต่างกันทั้ ง 4 ด้าน กล่าวคือ ผู ้
ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกิจการไดจ้ดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียวมีระดบัความคิดเห็นดา้นการประหยดั
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ตน้ทุน ทรัพยากรและเวลามีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียอยูท่ี่ 3.39 ซ่ึงมากกว่าผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกิจการไมไดจ้ด
แจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียวท่ีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 3.23 ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกิจการไดจ้ดแจง้เป็น
ผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียวมีระดบัความคิดเห็นดา้นประสิทธิภาพของระบบการจดัเก็บและเสียภาษีมีระดบัความ
คิดเห็นเฉล่ียอยู่ท่ี 3.74 ซ่ึงมากกว่าผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกิจการไมไดจ้ดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียวท่ี
ระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 3.54 ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกิจการไดจ้ดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียวมีระดบั
ความคิดเห็นดา้นคุณภาพผลผลิตท่ีไดรั้บมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียอยู่ท่ี 3.83 ซ่ึงมากกว่าผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ี
กิจการไมไดจ้ดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียวระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 3.51 ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกิจการ
ไดจ้ดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียวมีระดบัความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียอยู่ท่ี 
3.77 ซ่ึงมากกวา่ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกิจการไมไดจ้ดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียวท่ีระดบัความคิดเห็น
เฉล่ีย 3.55 โดยภาพรวม ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกิจการไดจ้ดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียวมีระดบัความ
คิดเห็นเฉล่ียอยูท่ี่ 3.68 ซ่ึงมากกว่าผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกิจการไมไดจ้ดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียวท่ีมี
ระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 3.46 
     การศึกษาว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการใชม้าตรการบญัชีเล่มเดียว ผูว้ิจยัใชต้วัแปรพยากรณ์ 11 
ตวั ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ทกัษะวิชาชีพบญัชี ประสบการณ์ท างาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งงาน 
ลกัษณะการจดัตั้งของกิจการ รายไดข้องกิจการ การจดแจง้เป็นผูป้ระกอบการ และจงัหวดัของกิจการ และปัจจยั
ใดบ้างท่ีจะสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพของการใช้มาตรการบัญชีเล่มเดียว ดังนั้นจึงได้วิเคราะห์โดยใช้วิธี
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยเลือกใชเ้ทคนิค Stepwise พบวา่  
 
  ตารางที่ 4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพดา้นการประหยดั ตน้ทุน ทรัพยากร เวลา 

ตวัแปรพยากรณ์ดา้นการประหยดั ตน้ทุน ทรัพยากร b SE est beta t P-Value 
ค่าคงท่ี 3.335 0.072   46.631 0.000* 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (INC) -0.165 0.064 -0.127 -2.570 0.011* 
การจดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียว (ACC) 0.161 0.070 0.114 2.312 0.021* 
R = 0.166 Overall F                   = 5.718 P-Value = 0.004 
R2 = 0.028 SE est  = 0.615 

   * มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 

1. ด้านการประหยดั ต้นทุน ทรัพยากร เวลา มี 2 ปัจจัย ได้แก่  1) รายได้เฉล่ียต่อเดือน (INC) ซ่ึงจะมี
ความสัมพนัธ์เชิงตรงกนัขา้ม กล่าวคือ ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงมีความเห็นว่ามีการประหยดั ตน้ทุน ทรัพยากร 
เวลา ได้น้อยกว่าผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต ่า อยู่ 0.165 เม่ือก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนมีค่าคงท่ี เน่ืองจากผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีท่ีมีรายไดสู้งกว่า มีต าแหน่งหนา้ท่ีการงานสูงเห็นว่าการปฏิบติัตามมาตรการบญัชีเล่มเดียวจะไม่ช่วย
ใหกิ้จการประหยดัภาษีไดจ้ริงในระยะยาวเพราะหากอนาคตถูกตดัสิทธ์ิการเป็นผูป้ระกอบการเล่มเดียวแลว้อาจเสีย
ภาษีมากข้ึน อีกทั้งมีรายไดท่ี้สูง ภาษีเงินไดจึ้งสูงตาม เห็นวา่ไม่มัน่ใจมาตรการในระยะยาวระบบการจดัเกบ็และเสีย
ภาษีอาจเปล่ียนแปลงไป แต่ในทางกลบักนัผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต ่ากว่าเห็นวา่มาตรการ
บญัชีเล่มจะมาช่วยลดตน้ทุนดา้นภาษี เพราะภาษีเงินไดส้ าหรับรายไดน้อ้ยจะนอ้ยตามไปดว้ย รวมถึงลดเวลาในการ
จดัท าบญัชีของตนไดม้ากข้ึน ผูวิ้จยัเห็นว่ามีประโยชน์หากรัฐบาลออกนโยบายท่ีคลา้ยคลึงกนัมาประยุกต์ใชก้บั
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บุคคลธรรมดาท่ีด าเนินกิจการและมีรายไดน้้อยเพ่ือส่งผลให้เกิดความมีประสิทธิภาพดา้นการประหยดัตน้ทุน
ทรัพยากรและเวลาของ เช่นการขายสินคา้ออนไลนข์องบุคคลทัว่ไปท่ีเร่ิมมีมากข้ึนเร่ือยๆ รัฐบาลอาจมีมาตรการเพ่ือ
ดึงดูดให้กิจการของบุคคลทัว่ไปไดป้ฏิบติัตามอย่างมีประสิทธิผล 2) การจดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียว 
(ACC) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก คือหากผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท างานในกิจการท่ีจดแจง้บัญชีเล่มเดียวมี
ความเห็นว่ามีการประหยดั ตน้ทุน ทรัพยากร เวลา จากมาตรการบญัชีเล่มเดียวมากกว่าผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ี
ปฏิบติังานในกิจการท่ีไม่จดแจง้ฯ อยู่ 0.161 เม่ือก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนมีค่าคงท่ี เน่ืองจากคิดว่าไดสิ้ทธิประโยชน์ทาง
ภาษีมากกวา่ ทั้ง 2 ปัจจยัสามารถร่วมอธิบายความแปรผนัของประสิทธิภาพการใชม้าตรการบญัชีเล่มเดียว ดา้นการ
ประหยดั ตน้ทุน ทรัพยากร เวลา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดร้้อยละ 2.8  

 
  ตารางที่ 5 ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพดา้นระบบการจดัเกบ็และเสียภาษี 

ตวัแปรพยากรณ์ดา้นระบบการจดัเก็บและเสียภาษี b SE est beta t P-Value 
ค่าคงท่ี 3.631 0.078   46.371 0.000* 
การจดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียว (ACC)  0.207 0.075 0.136 2.763 0.006* 
เพศ (GEN)  -0.148 0.070 -0.105 -2.134 0.033* 
R = 0.170 Overall F                 = 5.967 P-Value = 0.003 
R2 = 0.029 SE est  = 0.663 

* มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 
2. ดา้นประสิทธิภาพของระบบการจดัเก็บและเสียภาษี มี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ การจดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชี

เล่มเดียว (ACC) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก ในทางตรงกนัขา้มเพศ (GEN) จะมีความสัมพนัธ์เชิงตรงกนัขา้ม 
กล่าวคือ เพศหญิงมีความเห็นว่าประสิทธิภาพของระบบการจดัเก็บและเสียภาษีต ่ากว่าเพศชาย อยู่ 0.148 เน่ืองจาก
เห็นว่ามีความยากล าบากในการค านวณและปรับปรุงก าไรทางบญัชีใหเ้ป็นก าไรทางภาษีท่ีมีความซับซอ้น ยุ่งยาก 
จึงเห็นว่าน่าจะมีวิธีการท่ีท าใหร้ะบบการค านวณภาษีง่ายกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ทั้ง 2 ปัจจยัน้ีสามารถร่วมอธิบาย
ความแปรผนัของประสิทธิภาพการใชม้าตรการบญัชีเล่มเดียว ดา้นประสิทธิภาพของระบบการจดัเก็บและเสียภาษี 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดร้้อยละ 2.9 

 
  ตารางที่ 6 ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพดา้นคุณภาพผลผลิตท่ีได ้

ตวัแปรพยากรณ์ b SE est beta t P-Value 
ค่าคงท่ี 3.513 0.075   46.832 0.000* 
การจดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียว (ACC)  0.313 0.087 0.176 3.584 0.000* 
R = 0.170 Overall F                    = 12.843 P-Value = 0.000 
R2 = 0.031 SE est  = 0.772 

* มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 

3.  ดา้นคุณภาพผลผลิตท่ีได ้มี 1 ปัจจยั ไดแ้ก่ การจดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียวซ่ึงมีความสัมพนัธ์
เชิงบวก คือ หากผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท างานในกิจการท่ีจดแจง้บญัชีเล่มเดียว (ACC) มีความเห็นว่าการปฏิบติั
ตามมาตรการบญัชีเล่มเดียวมีคุณภาพมากกว่าผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีไม่ไดท้ างานในกิจการท่ีจดแจง้ฯ อยู่ 0.313 
เม่ือก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนมีค่าคงท่ี เน่ืองจากผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีมีความสนใจในการจัดท าบัญชีให้ได้ตาม
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มาตรฐาน ตรงไปตรงมา ท าให้มีการแกไ้ขปรับปรุงขอ้ผิดพลาดทางบญัชีไดง่้ายข้ึนและสะดวกข้ึน มีการตกแต่ง
ตัวเลขทางบัญชีน้อยลงเพราะตระหนักในจรรยาบรรณมากข้ึน ส่งผลให้เกิดงบการเงินท่ีได้คุณภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และสามารถอธิบายความแปรผนัของประสิทธิภาพการใช้มาตรการบญัชีเล่มเดียว ดา้น
คุณภาพผลผลิตท่ีไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดร้้อยละ 3.1  

 
  ตารางที่ 7 ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพดา้นความพึงพอใจ 

ตวัแปรพยากรณ์ b SE est beta t P-Value 
ค่าคงท่ี 3.404 0.069   49.556 0.000* 
ต าแหน่งงาน (POS) 0.223 0.062 0.175 3.611 0.000* 
การจดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียว (ACC)  0.207 0.064 0.157 3.235 0.001* 
R = 0.240 Overall F                   = 12.334 P-Value = 0.000 
R2 = 0.058 SE est  = 0.564 

* มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 
4. ดา้นความพึงพอใจ มี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ต าแหน่งงาน (POS) โดยมีผลต่อระดบัความคิดเห็นคือผูป้ระกอบ

วิชาชีพบญัชีท่ีมีต าแหน่งงานผูจ้ดัการบญัชีข้ึนไปมีความพึงพอใจมากกวา่ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีต าแหน่งงานต ่า
กวา่ผูจ้ดัการบญัชี อยู ่0.223 เม่ือก าหนดใหปั้จจยัอ่ืนมีค่าคงท่ี เน่ืองจากมีความเห็นว่ามาตรการบญัชีเล่มเดียวจะเกิดมี
ความโปร่งใสในการจดัท าบญัชี เป็นการสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่กิจการในระยะยาว ประกอบกบัมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัมาตรการบญัชีเล่มเดียว รับการฝึกอบรม สัมมนา และไดค้วามรู้เก่ียวกบัระบบภาษีจากหน่วยงาน
ต่างๆอยู่เสมอหลงัจากการประกาศใชม้าตรการบญัชีเล่มเดียว จึงเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติัมากข้ึน 2) การจด
แจง้เป็นผูป้ระกอบการบัญชีเล่มเดียวซ่ึงมีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีผลต่อระดบัความคิดเห็นคือ ผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีท างานในกิจการท่ีจดแจง้บญัชีเล่มเดียว (ACC) มีความพึงพอใจในการปฏิบติัตามมาตรการบญัชีเล่ม
เดียวมากกว่าผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีปฏิบติังานในกิจการท่ีไม่จดแจง้ฯ อยู่ 0.207 เม่ือก าหนดใหปั้จจยัอ่ืนมีค่าคงท่ี 
เน่ืองจาก เห็นว่ามาตรการบญัชีเล่มเดียวเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือใหแ้ก่กิจการในระยะยาว มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัมาตรการบญัชีเล่มเดียว ไดรั้บการฝึกอบรม สัมมนา และไดค้วามรู้เก่ียวกบัระบบภาษีมากกว่าผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีท่ีปฏิบติังานในกิจการท่ีไม่จดแจง้ฯ ทั้ง 2 ปัจจยัสามารถร่วมอธิบายความแปรผนัของประสิทธิภาพการ
ใชม้าตรการบญัชีเล่มเดียว ดา้นความพึงพอใจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดร้้อยละ 5.8  

ดงันั้น จึงสรุปไดว้่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใชม้าตรการบญัชีเล่มเดียวทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ การจด
แจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียว (ACC) แสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีปฏิบติังานในกิจการท่ีจดแจง้
บญัชีเล่มเดียว (ACC) มีความเห็นว่า มาตรการบญัชีเล่มเดียวจะท าให้เกิดประสิทธิภาพดา้นการประหยดั ตน้ทุน 
ทรัพยากร เวลา ประสิทธิภาพของระบบการจดัเก็บและเสียภาษี มีคุณภาพผลผลิตท่ีได ้และเกิดความพึงพอใจใน
มาตรการและการปฏิบติังานมากกว่าผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีปฏิบติังานในกิจการท่ีไม่จดแจง้เป็นผูป้ระกอบการ
บญัชีเล่มเดียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีรัฐบาลตอ้งการสนบัสนุนและส่งเสริมการจดัท าบญัชีใหส้ะทอ้นถึงสภาพ
เศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของกิจการเพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนั 
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      ส่วนที่ 5 ผลการสัมภาษณ์ 3 หน่วยงานหลกัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กรมสรรพากร และ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ไดใ้ห้ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของการใช้มาตรการบัญชีเล่มเดียวท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานทั้งฝ่ายผูท้  าบญัชี เจา้ของกิจการและฝ่ายผูก้  ากบัดูแลมาตรการ สรุปไดว้่า เห็นดว้ยกบัมาตรการบญัชีเล่ม
เดียวและสนบัสนุนอย่างมาก ท าใหทุ้กฝ่ายปฏิบติังานเพ่ือใหข้อ้มูลในงบการเงินเป็นชุดเดียวกนั “Single data” เป็น
ฐานขอ้มูลเดียวกนัท าประโยชน์ใหป้ระเทศชาติ ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพดา้น การประหยดัตน้ทุน ทรัพยากร และ
เวลาไดจ้ริง กลไกหรือมาตรการบญัชีชุดเดียวน้ีท าให้ระบบภาษีเป็นรูปเป็นร่างในการจดัเก็บและเสียภาษีไดอ้ย่าง
ครอบคลุม ครบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นธรรม การจดัท าบญัชีท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี การปฏิบติัตามกฎหมาย
จะก่อใหเ้กิดคุณภาพทั้งทางดา้นงบการเงินและคุณภาพของผูท้  าบญัชีและคุณภาพของผูต้รวจสอบ ซ่ึงอาจไม่เนน้ถึง
การควบคุมคุณภาพของผูต้รวจสอบบญัชีโดยตรง รวมถึงมาตรการบญัชีเล่มเดียวน้ีก่อให้เกิดความพึงพอใจ เกิด
ความมัน่ใจและสบายใจต่อผูท้  าบญัชีท่ีจะท าบญัชีไดอ้ย่างตรงไปตรงมา เน่ืองจากมาตรการน้ีสนบัสนุนการบนัทึก
บญัชีและมีการเสนอแนะการลงบญัชีของรายการท่ีคลุมเครือในอดีตใหเ้ป็นการลงบญัชีท่ีแน่นอนและถูกตอ้งซ่ึงท า
ใหผู้ป้ฏิบติังานดา้นบญัชีและผูใ้ชง้บการเงินทุกฝ่ายมัน่ใจมากข้ึน 
 

4. สรุปผลการศึกษา 
 
การศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการใช้มาตรการบัญชีเล่มเดียวในมุมมองของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นและศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพของการใช้มาตรการบญัชีเล่มเดียวตามปัจจยัส่วนบุคคลและองค์กรท่ีแตกต่างกนัในมุมมองของผู ้
ประกอบวิชาชีพบญัชี ประชากร คือผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยการเลือก
กลุ่มตวัอย่างมาท าการวิเคราะห์ 405 คน ดว้ยการสุ่มจากระบบฐานขอ้มูลของกรมสรรพากรและกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ ใชวิ้ธีการส ารวจจากแบบสอบถาม งานวิจยัน้ีอาศยัการตรวจสอบเอกสารงานวิจยั ทษษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และการ
หาข้อมูลจากเอกสารและส่ิงอา้งอิงต่างๆท่ีมีความเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีศึกษา ใช้สถิติทดสอบความแตกต่างและ
ความสมัพนัธ์ไดแ้ก่ ค่า t-test, One-Way ANOVA และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
รวมถึงการสมัภาษณ์จากตวัแทนหน่วยงานก ากบัดูแลเพ่ือสนบัสนุนขอ้คิดเห็น ผลการศึกษาสรุป ดงัน้ี  
     ส่วนที่1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา พบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อย 65.93 เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี มีรายได ้
75,001 บาทข้ึนไป การศึกษาระดบัปริญญาโท ทกัษะวิชาชีพเป็นผูท้  าบญัชี ต าแหน่งผูจ้ดัการบญัชี ในบริษทัจ ากดัท่ี
ไดจ้ดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียว รายไดข้องกิจการนอ้ยกวา่ 30 ลา้นบาทต่อปี ตั้งอยูเ่ขตกรุงเทพมหานคร  
     ส่วนที่ 2 เป็นการวดัระดบัความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพของการใชม้าตรการบญัชีเล่มเดียวโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย 3.62  
     ส่วนที่ 3 ค าถามปลายเปิด มีการแสดงความคิดเห็นตอบกลบัมาทั้งหมด 143 คน พบว่ามีความคิดเห็นสอดคลอ้ง
กนัทั้ง 4 ดา้น กล่าวคือ มีความเห็นว่ามาตรการบญัชีเล่มเดียวเกิดการประหยดัตน้ทุน ทรัพยากร และเวลา มีระบบ
การจดัเก็บและเสียภาษีท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนส่งผลใหง้บการเงินมีคุณภาพเกิดความพึงพอใจมากข้ึนในมุมมอง
ของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี อย่างไรก็ตามมีความคิดเห็นท่ีไม่เห็นดว้ยว่ามีประสิทธิภาพดา้นการประหยดัตน้ทุน 
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ทรัพยากร และเวลา และดา้นคุณภาพ เน่ืองจากไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีและจดัท าบญัชีเพียงเล่มเดียวอยูแ่ลว้ จึง
คิดเห็นวา่ไม่เกิดผลกระทบดา้นประสิทธิภาพดงักล่าว  
     ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพการใชม้าตรการบญัชีเล่มเดียวโดยรวมไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 แต่เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ เพศและต าแหน่งงานของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีมีความคิดเห็นแตกต่างกนัในดา้นประสิทธิภาพ
ของระบบการจดัเกบ็และเสียภาษี และต าแหน่งงานของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นดา้นความ
พึงพอใจแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัองคก์รมีปัจจยัเดียว คือการจดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียวของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีมีความคิดเห็นแตกต่างกันทั้ง 4 ดา้น ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงของระดบัความคิดเห็นประสิทธิภาพการใชม้าตรการบญัชีเล่มเดียว พบวา่ (1) ดา้นการประหยดั ตน้ทุน 
ทรัพยากร เวลา ไดแ้ก่ การจดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียวและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (2) ดา้นประสิทธิภาพ
ของระบบการจดัเก็บและเสียภาษี ไดแ้ก่ การจดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียวและเพศ (3) ด้านคุณภาพ
ผลผลิตท่ีได ้ไดแ้ก่ การจดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียว (4) ดา้นความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ต าแหน่งงานและการ
จดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียว และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้มาตรการบัญชีเล่มเดียว
โดยรวม ไดแ้ก่ การจดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียว ซ่ึงสามารถอธิบายความแปรผนัของระดบัความเห็น
เก่ียวกบัประสิทธิภาพการใชม้าตรการบญัชีเล่มเดียว ไดร้้อยละ 3.1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
     ส่วนที่ 5 การสัมภาษณ์ 3 หน่วยงานหลกั ไดใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการใชม้าตรการบญัชีเล่ม
เดียว สรุปไดว้า่ เห็นดว้ยกบัมาตรการบญัชีเล่มเดียวและสนบัสนุนอยา่งมาก ท าใหมี้ฐานขอ้มูลเดียวกนั ส่งผลใหเ้กิด
ประสิทธิภาพดา้น การประหยดัตน้ทุน ทรัพยากร และเวลา ระบบการจดัเกบ็และเสียภาษีครบถว้น ถูกตอ้ง และเป็น
ธรรม การปฏิบติัตามกฎหมายจะก่อใหเ้กิดคุณภาพทั้งทางดา้นงบการเงินและคุณภาพของผูท้  าบญัชีและคุณภาพของ
ผูต้รวจสอบ ซ่ึงอาจไม่เนน้ถึงการควบคุมคุณภาพของผูต้รวจสอบบญัชีโดยตรง มาตรการบญัชีเล่มเดียวน้ีก่อใหเ้กิด
ความพึงพอใจ เกิดความมัน่ใจและสบายใจต่อผูท้  าบญัชีท่ีจะท าบญัชีไดอ้ย่างเป็นมาตรฐาน ตรงไปตรงมา มาตรการ
น้ีสนบัสนุนการบนัทึกบญัชีและเสนอแนะการลงบญัชีของรายการท่ีคลุมเครือในอดีตใหเ้ป็นการลงบญัชีท่ีแน่นอน
และถูกตอ้งท าใหผู้ป้ฏิบติังานดา้นบญัชี ผูใ้ชง้บการเงินทุกฝ่ายมัน่ใจมากข้ึน 
     ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยคร้ังนี้ คือ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใหห้น่วยงานก ากบัดูแล พฒันาระบบการ
จดัเก็บภาษีใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการและผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
วางแผนและด าเนินงานของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือน าไปสู่การพฒันาการปฏิบติังาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวตัถุประสงค์หรือนโยบายขององค์กรและของกรมสรรพากร  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  
     ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังนี้ คือ (1) เน่ืองจากเป็นการศึกษาเชิงปริมาณและท าการเก็บขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรท าการศึกษาในเชิงคุณภาพ  เช่นการท าสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) เพ่ือน าผลการศึกษาในประเด็นปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจงมาเปรียบเทียบก็จะเป็นประโยชน์มากยิ่งข้ึน (2) 
จากการศึกษาประสิทธิภาพการใช้มาตรการบัญชีเล่มเดียวในมุมมองของผู ้ประกอบวิชาชีพ 6 ด้าน พบว่า 
นกัวิชาการศึกษาและเทคโนโลยีการบญัชีให้ความคิดเห็นว่าไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการลงมือปฏิบติัดา้นการจดัท า
บญัชีและส่วนใหญ่ไม่มีความเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการใชม้าตรการบญัชีเล่มเดียวโดยตรง ดงันั้น การศึกษาคร้ัง
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ต่อไปควรมุ่งเนน้ถึงลกัษณะการปฏิบติังานของนกับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าบญัชีโดยตรงท่ีมีผลต่อการจดัท า
บญัชีหลายเล่มหรือท่ีมีผลขดัต่อมาตรการบญัชีเล่มเดียว  
     ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต คือ (1) ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียว
ซ่ึงมีทั้ งตรงกับคุณสมบัติท่ีจดแจง้ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติการจดแจง้แต่มีผูป้ระกอบการท่ีสนใจเข้าร่วมใน
มาตรการบัญชีเล่มเดียว ดังนั้นควรศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบัญชีเล่มเดียวเพ่ือ
ประโยชนใ์นดา้นต่างๆของนโยบายภาษีอ่ืนๆต่อไปในอนาคต  (2) จากการศึกษาประสิทธิภาพการใชม้าตรการบญัชี
เล่มเดียวในมุมมองของผูป้ระกอบวิชาชีพเป็นเพียงการศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นซ่ึงอาจไม่
เป็นตัวแทนของผูป้ระกอบวิชาชีพในจงัวดัอ่ืนทั่วประเทศ ดังนั้นควรศึกษาและวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับ
มาตรการบญัชีเล่มเดียวของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทยดว้ย (3) จากการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ า
ปัจจยัดา้นบุคคลและองคก์รมาศึกษาซ่ึงอาจไม่สามารถอธิบายความแปรผนัของประสิทธิภาพการใชม้าตรการบญัชี
เล่มเดียวไดอ้ย่างเต็มท่ีอาจมีปัจจยัดา้นอ่ืนอีก ดงันั้นในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาประเด็นประชากรท่ีเป็น
องค์กรหรืองบการเงินหรือประเภทธุรกิจท่ีมีการตกแต่งงบการเงินเพ่ือทดสอบคุณภาพของงบการเงินว่ามี
ความสมัพนัธ์กบัการจดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียวหรือไม่ อยา่งไร 
     ข้อจ ากดัของการศึกษาคร้ังนี ้คือ  
        1)   การวดัประสิทธิภาพในงานวิจยัน้ีเป็นการวดัจากความคิดเห็นของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีเท่านั้น ซ่ึงอาจมี
ความน่าเช่ือถือนอ้ยกว่าการวดัจากผลการด าเนินงานท่ีแทจ้ริง  เน่ืองจากผูวิ้จยัเลง็เห็นว่ามาตรการบญัชีเล่มเดียวเพ่ิง
เร่ิมประกาศใชใ้นปี 2559 กรมสรรพากรไม่ประกาศรายช่ือกิจการท่ีจดแจง้เป็นผูป้ระกอบการบญัชีเล่มเดียว  ดงันั้น
การวดัจึงยงัไม่สามารถน างบการเงินมาวดัประสิทธิภาพการใชม้าตรการบญัชีเล่มเดียวได ้ 
        2)   ขอ้จ ากดัดา้นเวลาของการยื่นงบการเงินท่ีควรจะน ามาเป็นปัจจยัวดัประสิทธิภาพการใชม้าตรการบญัชีเล่ม
เดียว จึงไม่สามารถน างบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชแ้ละหลงัจากการใชม้าตรการบญัชีเล่มเดียวมาเป็นตวัแปรพยากรณ์ได ้
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การแบ่งกลุ่มผู้ที่ใช้บริการธุรกจิคลนิิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้ปัจจยัด้านความส าคญัต่อคุณภาพการบริการ (Service Quality) 

Cluster Analysis of Bangkok Beauty Clinics’ Customer 
By Using the factors important to Service Quality 

 

ศุภัชชา บันลือธัญลกัษณ์1 และ ฐิติกานท์ สัจจะบุตร2 
Supatcha Banluethanyalak and Thitikarn Satchabut 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัต่อคุณภาพการบริการของผูท่ี้ใชบ้ริการคลินิก
เสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร และจ าแนกประชากรตามระดบัความส าคัญต่อคุณภาพการบริการ กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูท่ี้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 384 ตัวอย่าง 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมผูท่ี้ใชบ้ริการคลินิกเสริม
ความงามให้ระดบัความส าคญัต่อคุณภาพการบริการอยู่ในระดบัมาก โดยระดบัความส าคญัสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ 
ดา้นการตอบสนอง รองลงมาคือดา้น การให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ และดา้นความเป็นรูปธรรมการบริการ ซ่ึงอยู่ใน
ระดบัความส าคญัมาก ส่วนดา้นความเอาใจใส่ลูกคา้และความน่าเช่ือถือ อยู่ในระดบัปานกลาง ผลการแบ่งกลุ่มผูท่ี้ใช้
บริการคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยใช ้Cluster Analysis แบ่งตามระดบัความส าคญัต่อ
คุณภาพการบริการ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี กลุ่มท่ี 1 ช่ือ Interested Innovative ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัและภาพลกัษณ์ของคลินิกเสริมความงามตอ้งมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ  กลุ่มท่ี 2 ช่ือ Service Lover ให้
ความส าคญักบัการบริการท่ีดี และรวดเร็ว กลุ่มท่ี 3 ช่ือ Price Sensitive ให้ความส าคญักบัดา้นราคาท่ีเหมาะสม และ
เห็นผลไดจ้ริง ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อระดบัความส าคญัต่อคุณภาพการบริการ ไดแ้ก่ เพศ ต่างกนั มีผลต่อระดบั
ความส าคญัของคุณภาพการบริการของผูท่ี้ใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีระดบั
การศึกษา และอาชีพท่ีต่างกนั ไม่มีผลต่อระดบัความส าคญัต่อคุณภาพการบริการ กรุงเทพมหานคร  
ค าส าคัญ : ความส าคัญต่อคุณภาพการบริการ(Service Quality), คลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

Abstract 
This study aims to study the importance of the quality of services provided by those who use the beauty clinic in 

Bangkok. And classify the population according to their importance to quality of service. The samples used in the study 
were 384 beauty clinics in Bangkok. The instrument used to collect data was a questionnaire. Overall, those who use the 
beauty clinic have a high level of service quality. The top three priorities are response. The second is side. Customer 
Confidence And tangible services. Which is very important. Customer focus and trust Is moderately. Personal factors that 
affect the importance of quality of service, ie, gender, affect the level of importance of quality of service for those who use 
the beauty clinic in Bangkok. At the educational level And different career No significant effect on service quality. 
Bangkok Behavioral aspects I found that skin problems. Dates and times of access to different services did not affect 
service quality. While people come to different services. Helps in decision making in choosing a beauty clinic. This has a 
significant impact on the quality of service provided by those who use the beauty clinic in Bangkok. 
Keywords : Important to service quality,Beauty clinics in Bangkok 
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1.บทน า 

ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม เป็นธุรกิจประเภทการให้บริการเก่ียวกบัความสวยความงามโดยจะเนน้ไปท่ี
การรักษาผิวพรรณ ดงัน้ี การใหบ้ริการในส่วนของผิวหนา้ เช่น การรักษาและดูแลผิวหนา้ การรักษาสิว ลดร้ิวรอย 
รักษาฝ้า กระ จุดด่างด า ยกกระชับใบหน้า นวดหน้า เป็นตน้ โดยอาศยัผลิตภณัฑ์ความงาม และใช้เคร่ืองมือท่ีมี
เทคโนโลยีประเภทต่างๆท่ีไม่มีความซับซอ้นมากนกั เช่น เลเซอร์ เคร่ืองนวดหนา้ เป็นตน้ ธุรกิจคลินิกเสริมความ
งามนบัวา่เป็นธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากกระแสความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเพ่ิมมากข้ึน เพราะ
การด าเนินชีวิตของคนในปัจจุบนัวิถีการด าเนินชีวิตไดมี้การเปล่ียนแปลงไปเพราะตอ้งใชห้นา้ตาและบุคลิกภาพ
เสริมสร้างความมัน่ใจในการท่ีจะติดต่อส่ือสารกบัโลกภายนอกมากข้ึนไม่ว่าจะเป็น ติดต่อในเร่ืองการงาน ติดต่อ
ธุรกิจ และพบปะกบัเพ่ือนฝงูในการเขา้สังคม รวมถึงกระแสความนิยมท่ีมีผิวพรรณขาวใสแบบศิลปินเกาหลี ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีจะเป็นปัจจยัในการกระตุน้ใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัและสนใจเร่ืองของความสวยความงาม และดูแล
ผิวพรรณมากข้ึน ท าใหธุ้รกิจคลินิกเสริมความงาม เป็นธุรกิจท่ีก าลงัเติบโตเป็นอย่างมาก ซ่ึงสะทอ้นจากเมด็เงินทุน
หมุนเวียนในธุรกิจน้ีท่ีมีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 12,000 ลา้นบาทต่อปี และคาดกนัไวว้่าในปี 2017 จะมีมูลค่าทัว่โลกราวๆ 
2.65 แสนลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยประเทศไทยจะมีมูลค่าของปี 2017 ท่ีสูงกว่า 2 หม่ืนลา้นบาท จากจ านวนคนท่ีเขา้
มาใชบ้ริการมากข้ึน ไม่จ ากดัเพศ ไม่จ ากดัวยั ซ่ึงมีตั้งแต่กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา ไปจนถึงกลุ่มวยัท างาน ไม่เวน้แมแ้ต่
ผูสู้งอายุต่างก็สนใจในการเขา้ใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามกนัมากข้ึน ท าใหธุ้รกิจมีโอกาสท่ีจะเติบโตได ้เพราะ
คนในปัจจุบนัยงัให้ความส าคญักบัความสวยงาม และเต็มใจท่ีจะจ่ายสูงข้ึน เพ่ือใหต้วัเองดูดีในสังคม เพราะฉะนั้น 
รูปร่าง หนา้ตาผิวประกอบกบัผิวพรรณท่ีดูดี จะสามารถเสริมสร้างความมัน่ใจใหไ้ด ้(ศูนยว์ิจยักสิกร,2558) 
 จากเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัดา้นความส าคญัต่อคุณภาพการบริการ
(Service Quality )ของผู ้ท่ีใช้บริการคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร  เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้
ผูป้ระกอบการในการบริหารจดัการธุรกิจให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัระดบัความส าคญัต่อคุณภาพการ
บริการ เพ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกคา้สูงสุด และ ผลวิจยัช่วยในการจดักลุ่มลูกคา้เพ่ือใชเ้ป็นทางเลือกใน
การก าหนดเป้าหมายธุรกิจ  

2. ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการวัดคุณภาพการบริการ SERVQUAL (Service Quality)Parasuraman et al. 
(1988) สร้างแบบวดัคุณภาพของการบริการท่ีมีช่ือวา่ SERVQUAL (Service Quality )องคป์ระกอบหลกั 5 ประการ
ของคุณภาพการบริการซ่ึงใชใ้นการสร้างแบบวดัคุณภาพของการบริการ SERVQUAL (Service Quality) ไดแ้ก่                                                                                                         
  1. ลกัษณะทางกายภาพ (Tangibles) คือ การแสดงให้เห็นถึงลกัษณะทางกายภาพท่ีท าให้ผูใ้ช้รับความ
สะดวก ไดแ้ก่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ บุคคล และวสัดุในการติดต่อส่ือสาร  

2. ความน่าเช่ือถือของบริการ (Reliability) คือ ความสามารถกระท าตามสัญญาท่ีแจง้ไวว้่าจะให้บริการ
เกิดข้ึน และสร้างความไวว้างใจ ความถูกตอ้ง และความสม ่าเสมอ  

3. การตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Responsiveness) คือ ความปรารถนาในการช่วยเหลือ
ผูใ้ชบ้ริการ และจดัหาบริการมาใหต้ามท่ีไดส้ญัญาตกลงไว ้ 
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4. ความไวว้างใจ (Assurance) คือ การมีความรู้ ความสามารถ และความสุภาพอ่อนโยนของผูใ้หบ้ริการ 
การใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสตัย ์และการสร้างใหผู้รั้บบริการเกิดความไวว้างใจ 

 5. การเขา้ถึงจิตใจ (Empathy) คือ การให้ความเป็นห่วงและสนใจผูม้ารับบริการแต่ละคน และมีความ
ตั้งใจท่ีจะจดัหาส่ิงท่ีผูใ้ชต้อ้งการมาตอบสนองได ้ 

 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (อมัพล ชูสนุก และคณะ,2559) ศึกษา อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ
ต่อคุณค่าท่ีรับรู้ ความพึงพอใจ และความจงรักภกัดีของผูใ้ช้บริการคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัแสดงว่าคุณภาพการบริการในมิติดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้อยู่ในระดบัสูงสุด คือดา้นการมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ี
ทนัสมยั คุณภาพการบริการในมิติดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจไดอ้ยู่ในระดบัปานกลาง คือดา้นการให้บริการ
ตามท่ีโฆษณาไวคุ้ณภาพการบริการในมิติดา้นความรวดเร็ว (เกษกนก ศศิบวรยศ ,2556) ศึกษาการรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการและคุณค่าท่ีรับรู้ส่งผลต่อความภกัดีของผูม้าใชบ้ริการคลินิกผิวหนงัและความงามของประชาชนในเขต
จงัหวดั พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดบัการรับรู้คุณภาพการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณา พบว่า การรับรู้คุณภาพการให้บริการในดา้นความเป็นรูปธรรมของการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก คลินิกมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  (กนกวรรณ ทองร่ืน ,2555)  ไดศึ้กษาเก่ียวกบั เร่ืองปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัสระบุรี ผลการวิจยัระดบัความความส าคญั
ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  พบว่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชค้ลินิกเสริมความงามในระดบัความส าคญั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ  ดา้นพนกังาน  ดา้นกระบวนการ  และเม่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้
บริการคลินิกเสริมความงาม พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามมากท่ีสุดไดแ้ก่  ภาพพจน์
และช่ือเสียงของคลินิก  ความปลอดภยัในการรับบริการ คุณภาพของผลิตภณัฑ ์มีบริการท่ีทนัสมยัและไดม้าตรฐาน  
(วรรณาพร ศรีอริยนนัท,์2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ความคาดหวงัและการรับรู้ของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลปทุมธานี เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคาดหวงั ในทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก 
โดยดา้นท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญับริเวณท่ีตั้งห้องบตัรหาง่ายมองเห็นชดัเจน มาก
ท่ีสุด ดา้นความเช่ือมัน่ ไวว้างใจได ้ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัการมีเอกสารก ากบัการใชย้าครบถว้นมากท่ีสุด (สุนทรี ต ่าใต,้2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในการเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามของนิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร ปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการ ให้
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดกบัความปลอดภยัในการรับบริการ รองลงมาคือ ดา้นบุคลากรหรือ
พนกังาน ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดกบัแพทยมี์ความน่าเช่ือถือและความช านาญ ดา้นราคา ใหค้วามส าคญัมากกบัราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพการให้บริการ ซ่ึงงานวิจยัทั้ง 5 เร่ืองเป็นไปในทิศทางเดียวกนันัน่คือปัจจยัดา้นความส าคญัต่อ
คุณภาพการบริการในดา้นต่างๆ มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม  
 

3.ระเบียบวธิกีารวจิัย 
 

การแบ่งกลุ่มผูท่ี้ใชบ้ริการธุรกิจคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชปั้จจยัดา้นความส าคญั
ต่อคุณภาพการบริการ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีใชค้  าถามปลายปิด โดยการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลใชวิ้ธีการเลือกตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling)  โดยท าการเก็บขอ้มูลเดือน มกราคม 2560 ประชากร
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ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เขา้ใชบ้ริการธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบ
จ านวนของประชากรท่ีแน่นอนอเน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่ ดงันั้นขนาดกลุ่มตวัอย่างสามารถค านวณไดจ้าก
สูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran,1953 โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่า
ความคลาดเคล่ือนร้อยละ5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา 2549, หนา้ 74) ค านวณจากสูตรจึงใชข้นาดตวัอย่าง 384 ตวัอย่าง  
การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ดา้นประชากรศาสตร์ , ดา้นพฤติกรรม สถิติท่ีใชคื้อ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
และดา้นปัจจยัคุณภาพการให้บริการ สถิติท่ีใช้ คือ ค่าความถ่ี  ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมาน สถิติท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่ม คือ Cluster Analysis เพ่ือท าการแบ่งประชากรท่ีไดม้าออกเป็น 3 กลุ่ม 
 

กรอบแนวคิด                                                                                                                                                                               

1. ประชากรที่จะศึกษา                                                                          ประชากรกลุ่มย่อย 

 

 

 

 

 

 

4.ผลการวจิัย 

        ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง 384 ตวัอย่าง โดยสุ่มตวัอย่างจากจ านวนประชากรแบบแยก

กลุ่ม  (Cluster Sampling) ได้น าเสนอ 3 ส่วนดังน้ี  ส่วนท่ี  1 แบบสอบถามในเร่ืองลักษณะบุคคล  ส่วนท่ี 2 

แบบสอบถามเก่ียวกับความส าคัญต่อคุณภาพการบริการ(Service Quality) ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับ

พฤติกรรมในการเขา้ใช้บริการการศึกษาพบว่าขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 71.1 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี  จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 40.6  ระดบัการศึกษา

อยู่ในระดบัปริญญาตรี 289 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3 มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.7 มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 20,001-30,000 บาท จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 

 

 

 

ผูท่ี้ใชบ้ริการ  “ธุรกิจเสริมความงาม” 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.ตวัแปรทีจ่ะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย(ข้อมูลเชิงปริมาณ) 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัวดัคุณภาพการบริการ SERVQUAL (Service Quality) 
1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)  
2. ความน่าเช่ือถือ (Reliability)  
3. การตอบสนอง (Responsiveness)  
4. การใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ (Assurance)  
5. ความเอาใจใส่ลูกคา้ (Empathy) 

กลุ่มท่ี 3 

กลุ่มท่ี 1 

กลุ่มท่ี K 

กลุ่มท่ี 2 
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ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลด้านปัจจยัด้านความส าคัญต่อคุณภาพการบริการ (Service Quality) 
 

 

ปัจจยัดา้นคุณภาพในการบริการดา้นต่างๆ 
 

 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบียน
มาตราฐาน 

ระดบัความส าคญั 

1.ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ  4.11 0.51 ส าคญัมาก 
2.ดา้นความน่าเช่ือถือ 3.91 0.57 ส าคญัปานกลาง 
3.ดา้นการตอบสนอง 4.27 0.61 ส าคญัมาก 
4.ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ 4.22 0.55 ส าคญัมาก 
5.ดา้นความเอาใจใส่ลูกคา้ 3.59 0.63 ส าคญัปานกลาง 

รวม 4.02 0.57 ส าคญัมาก 
 

             ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้น ปัจจยัดา้นคุณภาพในการบริการดา้นต่างๆ พบว่าในภาพรวมผูท่ี้ใชบ้ริการให้
ความส าคญักบัคุณภาพการบริการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัความส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 และเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัในดา้นการตอบสนองของพนกังานผูใ้หบ้ริการ ในระดบัความส าคญัท่ี
สูงสุด โดยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27 รองลงมาคือ ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ลูกค้า ด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 และ 4.11 ตามล าดบั ส่วนในดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้น
ความเอาใจใส่ลูกคา้ อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 และ 3.59 ตามล าดบั 

ตารางที่ 2 : แสดง Number of Cases in each Cluster 

Cluster 1 60 15.62 
 2 205 53.38 
 3 119 31 
Valid  384 100% 

 

           ซ่ึงแสดงการท า Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical จ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสมในการแบ่งควรเป็น 3 กลุ่ม 
โดยกลุ่มท่ี 1 มีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 60 คน กลุ่มท่ี 2 มีสมาชิกจ านวน 205 คน และกลุ่มท่ี 3 มีจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด 119 คน จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
ภาพท่ี 1 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์โดยหาค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว(One Way Anova) ของทั้ง 3 กลุ่ม ท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะกลุ่ม 
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ผูวิ้จยัจึงไดต้ั้งช่ือกลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลยทุธ์ตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัต่อไป ดงัน้ี 
กลุ่มท่ี 1 ช่ือ Interested Innovative ใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและภาพลกัษณ์ของคลินิกเสริม

ความงามตอ้งมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ 
กลุ่มท่ี2  ช่ือ Service Lover ใหค้วามส าคญักบัการบริการท่ีดี และรวดเร็ว 
กลุ่มท่ี 3 ช่ือ Price Sensitive ใหค้วามส าคญักบัดา้นราคาท่ีเหมาะสม และเห็นผลไดจ้ริง 

 

 พบว่าส่วนใหญ่การแบ่งกลุ่มผูท่ี้ใช้บริการคลินิกเสริมความงานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีต่างกันมี
ความสัมพนัธ์ต่อระดบัความส าคญัต่อคุณภาพการบริการ ซ่ึงมีค่า  Sig = 0.00 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 แสดงว่า
การแบ่งกลุ่มผูท่ี้ใชบ้ริการคลินิกเสริมความงานในเขตกรุงเทพมหานครมีผลต่อระดบัความส าคญัต่อระดบัคุณภาพ
การบริการอยา่งมีนยัส าคญั  
 

ตารางที่ 3 : แสดงผลข้อมูลด้วย Chi Square ไขว้กบัข้อมูลส่วนบุคคล 

ลกัษณะทาง 
ประชากรศาสตร์ 

ความส าคญัต่อคุณภาพการบริการ 
Sig.(2sided) 

                      เพศ 0.002 
              ระดบัการศึกษา 0.193 
                     อาชีพ 0.059 

    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางแสดงผลขอ้มูลดว้ย Chi Square ไขวก้บัขอ้มูลส่วนบุคคล พบว่าระดบัการศึกษา และอาชีพท่ี
ต่างกนั ไม่มีผลต่อระดบัความส าคญัต่อคุณภาพการบริการ เพราะค่า Sig มากกว่า 0.05 ในขณะท่ีเพศมีค่า sig = 
0.002 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 ท าให้สรุปไดว้่า เพศ ต่างกนั มีผลต่อระดบัความส าคญัของคุณภาพการบริการของผูท่ี้ใช้
บริการคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
ตารางที่ 4 : แสดงผลข้อมูลด้วย Chi Square ไขว้กบัข้อมูลพฤตกิรรม 

 
ดา้นพฤติกรรม 

ความส าคญัต่อคุณภาพการบริการ 
Sig.(2sided) 

            ปัญหาผิวพรรณ 0.270 
            วนัท่ีเขา้ใชบ้ริการ 0.119 
            เวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการ 0.274 
            ใชบ้ริการกบัใคร 0.002 

    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตารางแสดงผลขอ้มูลดว้ย Chi Square ไขวก้บัขอ้มูลส่วนบุคคล พบวา่ปัญหาผิวพรรณ วนัและเวลาท่ี

เขา้ใชบ้ริการ ท่ีต่างกนั ไม่มีผลต่อระดบัความส าคญัต่อคุณภาพการบริการ เพราะค่า Sig มากกวา่ 0.05  ในขณะท่ีคน
ท่ีมาใชบ้ริการดว้ยมีค่า Sig = 0.002  นอ้ยกวา่ 0.05 จึงสรุปไดว้่าคนท่ีมาใชบ้ริการดว้ยท่ีต่างกนัมีส่วนช่วยในการ
ตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม ท าใหมี้ผลต่อระดบัความส าคญัต่อคุณภาพการบริการของผูท่ี้
ใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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5.สรุปผลการศึกษา 

1. ระดบัความส าคญัต่อคุณภาพการบริการของผูท่ี้ใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าโดยภาพรวมมีระดบัความส าคญัต่อคุณภาพการบริการอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02  เม่ือพิจารณา
เป็นรายปัจจยัพบว่า  1.1 ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัสูงสุด คือ มีการ
ก าหนดอัตราค่าบริการท่ีเหมาะสม  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.58   1.2 ด้านความน่าเช่ือถือ ปัจจัยท่ีผู ้ใช้บริการให้
ความส าคญัสูงสุด คือ ปัจจยัท่ีผูใ้ช้บริการให้ความส าคญัสูงสุด คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 1.3 ดา้นการตอบสนอง 
ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัสูงสุด คือ พนกังานมีความกระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือท่าน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30  
1.4 ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้  ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัสูงสุด คือ  มีทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญทางดา้น
ผิวหนงัเฉพาะทาง ท่ีมีประสบการณ์โดยตรงในการรักษา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 1.5 ดา้นความเอาใจใส่ลูกคา้  ปัจจยั
ท่ีผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัสูงสุด คือ แพทยแ์ละพนกังานจะแนะน าขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีใชใ้นการรักษาปัญหาผิวพรรณ
ใหก้บัท่าน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13  

2.ผลการแบ่งกลุ่มผูท่ี้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานครวิเคราะห์โดยใช้ Cluster 
Analysis  เพ่ือท าการแบ่งกลุ่มผูท่ี้ใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม ไดอ้อกเป็น 3 กลุ่มได ้ดงัน้ี  

 กลุ่มท่ี  1 ช่ือ Interested Innovation มีจ านวน 60 คน  ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ
ภาพลกัษณ์ของคลินิกเสริมความงามตอ้งมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด มีดงัน้ี 1.เห็นผล
ในทางท่ีดีข้ึนทนัทีหลงัจากใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม โดยมีค่าเฉล่ีย 3.82  2.คลินิกเสริมความงามมีอุปกรณ์ท่ี
ทนัสมยัในการใหบ้ริการ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.68   3.มีระบบอุปกรณ์ในการส่ือสารท่ีทนัสมยัไวใ้หบ้ริการ เช่น ใชแ้ทปเลท
ในการสัง่ยาและใบนดั โดยมีค่าเฉล่ีย 3.57 4.คลินิกเสริมความงามมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.50  

กลุ่มท่ี 2  ช่ือ Service Lover มีจ านวน 205 คน ให้ความส าคญักบัการบริการท่ีดี และรวดเร็ว ซ่ึงดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด มีดงัน้ี มีทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญทางดา้นผิวหนงัเฉพาะทาง ท่ีมีประสบการณ์โดยตรงในการรักษา
ปัญหาผิวพรรนให้กบัท่าน โดยมีค่าเฉล่ีย 4.74  2.พนกังานมีความกระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือท่าน โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.68  3.พนกังานผูใ้หบ้ริการสามารถใหข้อ้มูล และตอบค าถามในส่ิงท่ีท่านสงสัยได ้โดยมีค่าเฉล่ีย 4.61  4.ขั้นตอน
การใหบ้ริการต่างๆจะมีความรวดเร็ว โดยมีค่าเฉล่ีย 4.55   

กลุ่ม 3 ช่ือ Price Sensitive มีจ านวนทั้งหมด 119 คน ให้ความส าคญักบัดา้นราคาท่ีเหมาะสม และเห็นผล
ในการรักษาไดจ้ริง ซ่ึงดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด มีดงัน้ี 1. มีการก าหนดอตัราค่าบริการท่ีเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.84  2.เห็นผลในทางท่ีดีข้ึนทันทีหลังจากใช้บริการคลินิกเสริมความงาม โดยมีค่าเฉล่ีย 4.57  3.มีทีมแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นผิวหนังเฉพาะทาง ท่ีมีประสบการณ์โดยตรงในการรักษาปัญหาผิวพรรนให้กบัท่าน โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.45  4.พนกังานผูใ้หบ้ริการสามารถใหข้อ้มูล และตอบค าถามในส่ิงท่ีท่านสงสยัได ้ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.22   

การอภิปรายผลการศึกษา 
5.2.1 ดา้นความเป็นรูปธรรมการบริการ ของผูท่ี้ใชบ้ริการทั้ง 3  กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี1 ใหร้ะดบัความส าคญัอยู่

ในระดบัปานกลาง และ กลุ่มท่ี 2 Service Lover และกลุ่มท่ี 3 กลุ่ม Price Sensitive ใหร้ะดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั
มาก ทั้ ง 2 กลุ่มน้ีเน้นในเร่ืองของ พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร มีการก าหนดอตัราค่าบริการท่ี
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เหมาะสม การจดัตกแต่งภายในตอ้งมีความสวยและทนัสมยั ซ่ึงผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยั ของสุนทรี ต ่าใต ้
(2558,งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง) ท่ีระบุไวว้า่ในดา้นราคาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

5.2.2 ดา้นความน่าเช่ือถือ ของผูท่ี้ใชบ้ริการทั้ง3  กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี1 และกลุ่มท่ี3 ใหร้ะดบัความส าคญัอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  เน่ืองจากกลุ่มท่ี2 เป็นกลุ่ม Service lover จึง ใหค้วามส าคญัมากกบัดา้นความน่าเช่ือถือ การบริการ
ท่ีดี ถูกต้องแม่นย  า และเห็นผลทันทีในการเข้าใช้บริการ ให้ระดับความส าคญัอยู่ในระดับมาก ซ่ึงผลดังกล่าว
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ วรรณาพร ศรีอริยนัน (2556,งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง)  ท่ีระบุไวว้่า ด้านความน่าเช่ือถือ 
ไวว้างใจได ้ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

 5.2.3 ดา้นการตอบสนอง ของผูท่ี้ใชบ้ริการทั้ง 3 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี1ให้ระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัปาน
กลาง ซ่ึงกลุ่มท่ี 2  Service Lover และกลุ่มท่ี 3 Price Sensitive  ทั้ง2 กลุ่ม ใหร้ะดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก เนน้
ในการตอบสนองในการบริการท่ีดี ขั้นตอนต่างๆตอ้งมีความรวดเร็ว และพนักงานมีความกระตือรือร้นในการ
บริการ ซ่ึงผลดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษา ของอมัพล ชูสนุก และคณะ (2559,งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง) ท่ีระบุไวว้่า 
คุณภาพการบริการในมิติดา้นการตอบสนอง อยูใ่นระดบัปานกลางคือดา้นพนกังานแนะน าขั้นตอนการใชบ้ริการได้
อยา่งชดัเจน อนัเน่ืองมาจากความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการแตกต่างกนัเพราะกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาต่างกนั  

5.2.4 ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ ของผูท่ี้ใชบ้ริการทั้ง3  กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี1 ใหร้ะดบัความส าคญัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง กลุ่มท่ี 2  Service Lover และกลุ่มท่ี 3 Price Sensitive ใหร้ะดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยทั้ง 
2 กลุ่มน้ีเน้นในเร่ือง มีทีมแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านเฉพาะทางท่ีมีประสบการณ์โดยตรงในการรักษาปัญหา
ผิวพรรณ ซ่ึงผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยั ของเกษกนก ศศิบวรยศ (2556,งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง) ท่ีระบุไวว้่า 
ใหบ้ริการในดา้นความมัน่ใจต่อลูกคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

5.2.5 ดา้นความเอาใจใส่ลูกคา้ ของผูท่ี้ใชบ้ริการทั้ง3  กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี1 และกลุ่มท่ี 3 ใหร้ะดบัความส าคญั
อยู่ในระดบัปานกลาง กลุ่มท่ี 2  Service Lover ให้ระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากกลุ่มท่ี2 เป็นกลุ่ม 
Service Lover  ให้ความส าคญัมากในการเน้นเร่ืองการบริการท่ีดี พนักงานจดจ าช่ือท่านได ้แพทยแ์ละพนักงาน
แนะน าข้อมูลท่ีดีท่ีสุดท่ีใช้ในการรักษาปัญหาผิวพรรณให้กับท่าน ซ่ึงผลดังกล่าวสอดคลอ้งกับงานวิจัย ของ 
กนกวรรณ ทองร่ืน (2555,งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง)  ท่ีระบุไวว้่า ดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการ ซ่ึงภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
โดยใหค้วามส าคญักบั  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
กลุ่มที่ 1  ช่ือ Interested Innovation  แนวทางในการบริหารจดัการดงันี ้

1.ตอ้งท าการพฒันา คิดคน้หรือน าเขา้อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั ท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ๆ ในเร่ืองของเทคโนโลยี
อุปกรณ์ในการใหบ้ริการ เช่น นวตักรรมแบบพ่ึงพาธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีมากข้ึน , นวตักรรมสร้างความอ่อน
เยาวบ์นใบหนา้ , เทคโนโลยีเคร่ืองเลเซอร์ ปราศจากรอยแผลบนใบหนา้ เป็นตน้ และระบบอุปกรณ์ในการส่ือสารท่ี
ทนัสมยัเช่นน าแทปเลทเขา้มาช่วยในการสัง่ยา และใบนดั  

2.สร้างภาพลักษณ์ของคลินิกเสริมความงามต้องมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ เน่ืองจากกลุ่มท่ี1 ให้
ความส าคญัในเร่ืองของมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ โดยจะตอ้งมีพรีเซนเตอร์ท่ีเช่ือถือได ้และท าการส่ือสารทาง
การตลาด เช่น โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ เพ่ือส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่คลินิกเสริมความงาม เช่น ประชาสัมพนัธ์ว่า
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นวตักรรมเพ่ิงเข้ามาท่ีแรก เช่น นวตักรรมสร้างความอ่อนเยาวบ์นใบหน้า ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมจากประเทศ
เกาหลี เป็นตน้ เพ่ือดึงดูดใหก้บัลูกคา้กลุ่มน้ี  
 

กลุ่มที2่  ช่ือ Service Lover แนวทางในการบริหารจดัการดงันี ้
1.พนักงานผูใ้ห้บริการจะตอ้งให้บริการดว้ยความสุภาพเป็นมิตร ยิ้มแยม้แจ่มใส จดจ าช่ือลูกคา้ไดแ้ลว้

กล่าวทกัทายผูใ้ชบ้ริการทุกคร้ัง จะตอ้งมีความกระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือผูท่ี้ใชบ้ริการ สามารถตอบค าถามและให้
ขอ้มูลท่ีผูใ้ช้บริการสงสัยได ้โดยคลินิกเสริมความงามจะตอ้งคดัเลือกพนักงานให้ดี โดยจะตอ้งมีการเทรน และ
ฝึกอบรมพนักงานให้มี Service Mind มีใจรักต่อการบริการ ให้ผูท่ี้ใช้บริการรู้สึกว่าเป็นคนส าคัญท่ีไดเ้ข้ามาใช้
บริการ   

2.มีทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญทางดา้นผิวหนงัเฉพาะทาง ท่ีมีประสบการณ์โดยตรงในการรักษาปัญหาผิวพรรณ
ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ เน่ืองจากกลุ่มท่ี 2 ใหค้วามส าคญักบัการบริการท่ีดี ทางคลินิกเสริมความงามตอ้งมีทีมแพทยท่ี์ดี
ดว้ยในการให้บริการ เพราะจะได้ตอบปัญหาได้ตรงจุดให้กับผูท่ี้ใช้บริการ เพ่ือจะได้ให้ผูใ้ช้บริการเกิดความ
ประทบัใจ และกลบัมาใชบ้ริการอีก 

3.ขั้นตอนต่างๆจะตอ้งมีความรวดเร็ว โดยตอ้งมีการท าบตัรคิว และจดัการบริการใหเ้ป็นระบบ เพ่ือลดการ
รอคอยจากลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ และควรท่ีจะน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยเพ่ือลดเวลาการรอคอยจากลูกคา้ 
กลุ่มที่ 3 ช่ือ Price Sensitive แนวทางในการบริหารจดัการดงันี ้

1.ก าหนดอตัราค่าบริการท่ีเหมาะสม เน่ืองจากกลุ่มท่ี3 ให้ความส าคัญในดา้นราคาเป็นอย่างมาก โดย
พิจารณาในการเลือกใชบ้ริการจากราคาเป็นหลกั ซ่ึงทางคลินิกเสริมความงามไม่จ าเป็นตอ้งเน้นเทคโนโลยีหรือ
นวตักรรมท่ีทนัสมยัมาก ส าหรับคนในกลุ่มท่ี3 เพ่ือการตั้งราคาในการให้บริการจะไดไ้ม่สูงจนเกินไปและอยู่ใน
ระดบัราคาท่ีคนในกลุ่ม3พอรับได ้และเนน้ไปท่ีการรักษาเป็นหลกั โดยการตั้งราคาใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพในการ
บริการ 
          2.ทางคลินิกเสริมความงามจะตอ้งมีการรับประกนัความพึงพอใจในการรักษา เช่น ถา้ไม่เห็นผลภายใน 1 
สัปดาห์ ยินดีคืนเงิน เน่ืองจากกลุ่มท่ี3 ตอ้งการท่ีจะเห็นผลไดจ้ริงในการรักษา เพ่ือเป็นการการันตีว่าเห็นผลไดจ้ริง
ในการรักษาเห็นผลในทางท่ีดีข้ึนทนัทีหลงัจากใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม  
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คุณภาพในการให้บริการระบบโปรแกรมควิ ซิสเตม็ ของเครือโรงพยาบาลพญาไท 
และเครือโรงพยาบาลเปาโล 

The Service Quality for  Program Queue System  of  Phyathai Hospital Group 
and Paolo Hospital Group 

เศรษฐปกรณ์ ถิรายุนนท์1 และ สวสัดิ์   วรรณรัตน์2 
Settapakorn Thirayunon and Sawat  Wanarat  

  

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในคุณภาพบริการระบบโปรแกรมคิว ซิสเต็ม ของเครือ
โรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล ในส่วนงานของผูป่้วยนอก(โอ.พี.ดี.) และศึกษาระดบัคุณภาพ
บริการระบบโปรแกรมคิว ซิสเต็มของเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล ตามปัจจยัส่วนบุคคล 
รวมถึงศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการระบบโปรแกรมคิว ซิสเต็มกบั  ความพึงพอใจต่อการใชง้าน
ระบบโปรแกรมคิว ซิสเตม็ กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูท่ี้ใชง้านระบบโปรแกรมคิว ซิสเตม็ จ านวน 140 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียรสนั   
 
ค าส าคัญ: คุณภาพบริการ , โปรแกรมคิว ซิสเตม็, ผู้ป่วยนอก, เครือโรงพยาบาลพญาไท และ เครือโรงพยาบาลเปาโล  
 

Abstract 
This research focused on three objectives First,to study  the level of  service quality for program queue system  of 
The  Phyathai Hospital Group and Paolo Hospital Group  in case  outpatient department (opd) .  Second, to study  
the level of  service quality for program queue system of The Phyathai Hospital Group and Paolo Hospital Group 
classified by personal factors.  Third, to study the relationship between the level of service quality for program 
queue system and user satisfaction.  The sample was 140 people who used the service of program queue system. 
Data was collected by questionnaires  Statistical tools employed for the data analysis were percentage  
mean,standard of deviation,t-test,one way ANOVA and Pearson’s product moment correlation coefficient.  
 
Keywords: Service Quality ,Program Queue System, Outpatient Department, Phyathai Hospital Group and Paolo 
Hospital Group 
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัการน าโทคโนโลยีเขา้มาใชเ้พ่ือการบริการใหก้บัผูบ้ริโภคนบัวา่มีความส าคญัเป็นอยา่งมาก ท าใหห้ลายๆ
ธุรกิจตอ้งน านวตักรรมใหม่ๆมาช่วยด าเนินธุรกิจ เพ่ือใหอ้งคก์รสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ และ
สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้ธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชนก็เช่นเดียวกนั นอกจากจะแข่งขนักนัทางดา้นมาตรฐาน
คุณภาพการรักษาแลว้ การแข่งขนักนัในเร่ืองของคุณภาพการบริการยิ่งเป็นส่ิงส าคญัเป็นอย่างยิ่ง การพฒันาและ
ปรับปรุงการบริการควบคู่กบัความเช่ียวชาญทางดา้นการรักษาจ าเป็นตอ้งไปดว้ยกนั ซ่ึงจะเห็นวา่โรงพยาบาลต่างๆ
จะพฒันาระบบการบริการเพ่ือใหเ้ป็นท่ีประทบัใจแก่ผูม้ารับบริการดว้ยการบริการท่ีเป็นเลิศ เหนือความคาดหมาย
อยูต่ลอดเวลา เพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรับ และไดรั้บความไวว้างใจแก่ลูกคา้ 
     โรงพยาบาลเครือพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล อยู่ในเครือข่ายของโรงพยาบาลกรุงเทพ ซ่ึงเป็นกลุ่ม
โรงพยาบาลเอกชนท่ีมีเครือข่ายใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย และภาคพิ้นเอเชียแปซิฟิก จากการท่ีมีผูม้ารับบริการของ
ทางโรงพยาบาลมีจ านวนมากข้ึนทุกวนั ทางโรงพยาบาลตอ้งเตรียมความพร้อมในการใหบ้ริการทางดา้นต่างๆ เพ่ือ
รองรับความตอ้งการของผูม้ารักษาพยาบาล และสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูม้ารับบริการมากท่ีสุด 
     ดงันั้นทางสายเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิเคราะห์และพฒันาระบบ เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือ
โรงพยาบาลเปาโล ในฐานะท่ีรับผิดชอบในส่วนของการสรรหาและพฒันาระบบสารสนเทศมาสนับสนุนงาน
บริการทางดา้นการแพทย ์และสนบัสนุนการบริการให้กบัผูม้ารักษา จึงไดอ้อกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศ
เพ่ือมาใหบ้ริการกบัผูท่ี้เขา้มารับการรักษาพยาบาล โดยท่ีไม่ตอ้งเขา้แถว หรือแจกกระดาษบตัรคิวท่ีเขียนดว้ยมืออีก 
โดยผูม้ารับบริการสามารถทราบล าดบัคิวของตวัเองท่ีจะเขา้รับบริการผ่านหนา้จอแสดงล าดบัคิว และล าดบัจาก
หมายเลขคิวได ้และผูม้ารับบริการรักษาสามารถบริหารเวลาในช่วงท่ียงัไม่ถึงล าดบัคิวการตรวจใด ้
     ซ่ึงจากการพิจารณาขอ้มูลในอดีตท่ีผ่านมา การใชร้ะบบคิว โดยบริหารจดัการผา่นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ท่ีน ามาใชก้บัโรงพยาบาลเพ่ือเรียกคิวเขา้หอ้งตรวจ และส่งต่อคิวไปยงัแผนก และคลินิกอ่ืนๆท่ีอยู่ในกระบวนการ
รักษายงัไม่มี เน่ืองจากวิธีการค่อนขา้งท่ีจะซับซ้อน และยุ่งยากต่อการใชง้านส าหรับเจา้หนาท่ี รวมถึงเทคโนโลยี
สมัยนั้นยงัไม่ก้าวหน้าเหมือนปัจจุบัน และมีราคาท่ีสูง ประกอบกับการให้บริการรักษาของโรงพยาบาลมี
กระบวนการท่ีหลากหลาย การเรียกคิวเขา้รับบริการจะไม่เป็นแบบมาก่อน ไดรั้บบริการก่อนเสมอไป เพราะมีปัจจยั
หลายอยา่งเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่นตอ้งรอผลตรวจเลือด หรือรอผลจากเคร่ืองตรวจและวินิจฉยัอ่ืนๆก่อนถึงจะไดต้รวจ   
วตัถุประสงค์เพ่ือการศึกษาดงันี ้
     1.เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพบริการในการใช้งานระบบโปรแกรมคิว ซิสเต็ม ของทางโรงพยาบาล ในเครือ
โรงพยาบาล พญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล ในส่วนงานผูป่้วยนอก(OPD) ในดา้นความมีตวัตนจบัตอ้งได ้
ควา่มน่าเช่ือถือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความมัน่ใจ  ดา้นการดูแลเอาใจใส่  
     2.เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพบริการในการใช้งานระบบโปรแกรมคิว ซิสเต็ม ของทางโรงพยาบาล ในเครือ
โรงพยาบาล พญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล ในส่วนงานผูป่้วยนอก(OPD) จ าแนกปัจจยัส่วนบุคคล 
     3.เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพบริการของการใชง้านระบบโปรแกรมคิว ซิสเตม็ ในเครือโรงพยาบาล 
พญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล ในส่วนงานผูป่้วยนอก(OPD) กบัความพึงพอใจของผูใ้ช้งานท่ีก่อให้เกิด
ทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร    
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 ขอบเขตของการศึกษาดงันี ้
     1.ศึกษาเฉพาะผูท่ี้ใชร้ะบบโปรแกรมคิว ซิสเตม็ ในเครือโรงพยาบาล พญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล ใน
ส่วนผูป่้วยนอก(OPD) 
     2.ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทางด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน เครือโรงพยาบาล และ
หน่วยงานท่ีใชร้ะบบมีผลต่อการใชง้านระบบโปรแกรม คิว ซิสเต็ม ว่ามีความตอ้งการทางดา้นใดบา้ง โดยใชก้ลุ่ม
ตวัอยา่งใหต้อบแบบสอบถาม เป็นผูใ้ชง้านระบบคิว ซิสเตม็ในส่วนผูป่้วยนอก (OPD)  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     การวิจยัคร้ังน้ี ทางผูว้ิจยัไดต้รวจเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพบริการในการใชง้านระบบโปรแกรมคิว ซิสเต็ม 
เครือโรงพยาบาล พญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล ซ่ึงประกอบดว้ย แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งมี
ดงัน้ี 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการให้บริการ 
     การบริการมีลกัษณะท่ีส าคญั 4 ประการดงัน้ี 
     1.ไม่สามารถจบัตอ้งได ้(intangibility) บริการไม่สามารถจบัตอ้งได ้ดงันั้นกิจการตอ้งหาหลกัประกนัท่ีแสดงถึง
คุณภาพและประโยชน์จากบริการ ไดแ้ก่ สถานท่ี (place) ตอ้งสามารถสร้างความเช่ือมัน่ และความสะดวกใหก้บัผู ้
ท่ีมาใช้บริกา บุคคล (people) พนักงานบริการตอ้งแต่งตวัให้เหมาะสม บุคลิกดี พูดจาดี เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความ
ประทบัใจและเกิดความเช่ือมัน่ว่าบริการจะดีดว้ย เคร่ืองมือ (equipment) อุปกรณ์เก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ ตอ้งมี
ประสิทธิภาพให้บริการรวดเร็วและให้ลูกคา้ วสัดุส่ือสาร (communication material) ส่ือโฆษณาและเอกสารการ
โฆษณาต่างๆจะตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะของการบริการท่ีเสนอขายและลกัษณะของลูกคา้ สัญลกัษณ์ (symbols) 
ช่ือ หรือ เคร่ืองหมายตราสินคา้ท่ีใช้ในการบริการเพ่ือให้ผูบ้ริโภคเรียกไดถู้กตอ้ง และส่ือความหมายได้ 2.ไม่
สามารถแบ่งแยกการใหบ้ริการ (inseparability) การใหบ้ริการเป็นทั้งการผลิต และการบริโภคในขณะเดียวกนั ผูข้าย
แต่ละรายจะมีลกัษณะเฉพาะตวั ไม่สามารถใหค้นอ่ืนใหบ้ริการแทนได ้เพราะตอ้งผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกนั 
ท าใหก้ารขายบริการอยูใ่นวงจ ากดัในเร่ืองของเวลา 
     3.ไม่แน่นอน (variability) ลกัษณะของการบริการไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กบัผูข้ายบริการจะเป็นใคร จะให้บริการ
เม่ือใด ท่ีไหน อย่างไร ผูซ้ื้อบริการจึงมกัระมดัระวงัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนน้ีสูง ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกผูใ้ห้
บริการ 
     4.ไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้(perishability) บริการไม่สามารถเก็บไวไ้ดเ้หมือนสินคา้อ่ืนๆดงันั้นถา้ลกัษณะความ
ตอ้งการไม่แน่นอน จะท าใหเ้กิดปัญหาหรือบริการไม่ทนัหรือไม่มีลูกคา้ 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัคุณภาพบริการ 
     คุณภาพการให้บริการ (service quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของธุรกิจ
ให้บริการ คุณภาพของบริการเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขนัได ้การ
เสนอคุณภาพการให้บริการท่ีตรงกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการเป็นส่ิงท่ีตอ้งกระท า ผูรั้บบริการจะพอใจถา้
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ได้รับส่ิงท่ีต้องการ เ ม่ือผู ้รับบริการมีความต้องการ ณ สถานท่ีท่ีผู ้รับบริการต้องการ และในรูปแบบท่ี
ตอ้งการ  คุณภาพบริการไดเ้เป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงของตวัผลิตภณัฑ์ซ่ึงความรวดเร็วของการให้บริการเป็น
คุณภาพอย่างหน่ึงท่ีวดัไดไ้ม่ยากนกั แนวคิดสมยัใหม่ธุรกิจชั้นน า จะพยายามขยายขอบเขตคุณภาพบริการไปถึง
ลูกคา้ภายในและภายนอก ซ่ึงลูกคา้ภายใน ไดแ้ก่กระบวนการหรือขั้นตอนการผลิต หรือคนงานคนต่อไปท่ีรับงาน
จากเราไปท าต่อ ส่วนลูกคา้ภายนอก ไดแ้ก่ ผูใ้ชสิ้นคา้หรือผูเ้ขา้มารับบริการ หรือกระบวนการใหบ้ริการ 
     ดงันั้นการความส าคญัของการสร้างคุณภาพการบริการท่ีเป็นเลิศจึงตอ้งอาศยัความละเอียดอ่อนท่ีจะส่งมอบ
ความประทบัใจจากการใหบ้ริการแก่ลูกคา้   ผูใ้หบ้ริการควรจะตระหนกัถึงการส่งมอบบริการท่ีดีใหก้บัลูกคา้อยา่ง
สม ่าเสมอ โดยไดมี้การก าหนดมีปัจจยัคุณภาพบริการ  5 มิติ ท่ีเรียกว่า SERVQUAL  โดยผูใ้ชบ้ริการจะประเมิน
คุณภาพบริการจากเกณฑว์ดัคุณภาพ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
     1.รูปลกัษณ์ทางกายภาพ (Tangible) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีสามารถมองเห็นได ้ไดแ้ก่ ส่ิง อ  านวยความ
สะดวกต่างๆ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และบุคลากร ของผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ท่ีเห็นไดต้ั้งแต่ก่อนท่ีจะใชบ้ริการ  
     2.ความน่าเช่ือถือ (Reliability) หมายถึง ความ สามารถในการใหบ้ริการตรงกบัสัญญาท่ีใหไ้วก้บัลูกคา้ ซ่ึง การ
บริการมีความถูกตอ้งเหมาะสมและมีความสม ่า เสมอทุกคร้ังของการบริการไดแ้ก่ บริการทัว่ไป เอกสาร เวลา และ
ความปลอดภยั เป็นตน้ 
     3.การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง คุณลักษณะของความพร้อมและความเต็มใจท่ีจะ 
ใหบ้ริการ โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
     4.การสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ (Assurance) หมายถึง ผูใ้ห้บริการมีทกัษะ ความรู้ความสามารถ รวมทั้ง 
มารยาทในการใหบ้ริการ ซ่ึงสามารถสร้างความไวว้างใจ และความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ลูกคา้ได ้
     5.การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) หมายถึง ความ สามารถในการดูแล ความเอ้ืออาทร เอาใจใส่ลูกคา้ตาม ความ
ตอ้งการท่ีแตกต่างในแต่ละราย 

2.3 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 
     ความพึงพอใจ (satisfaction) เป็นทศันคติท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีเราจะทราบว่า 
บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซับซ้อน จึงเป็นการยากท่ีจะวดั
ความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวดัไดโ้ดยทางออ้ม โดยการวดัความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น และการแสดง
ความคิดเห็นนั้ นจะต้องตรงกับความรู้สึกท่ีแท้จริงจึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้ นได้ พจนานุกรมฉบับ
บณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2530 กล่าวไวว้่า “พึง” เป็นค าช่วยกริยาอ่ืน หมายความว่า “ควร” เช่น พึงใจ หมายความว่า 
พอใจ ชอบใจ และค าว่า “พอ” หมายความว่า เท่าท่ีตอ้งการ เต็มความตอ้งการ ถูก ชอบ เม่ือนาคาสองค ามาผสมกนั 
“พึงพอใจ” จะหมายถึง ชอบใจ ถูกใจตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Wolman (1973 อา้งใน ภนิดา ชยัปัญญา 2541 
: 11) กล่าวถึง ความพึงพอใจวา่ เป็นความรู้สึกท่ีไดรั้บความสาเร็จตามมุ่งหวงัและ ความตอ้งการ    

2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
     Chang and Liu (2007) ได้ท าการศึกษา ระบบพัฒนาคุณภาพบริการ : การพัฒนาการวัดและตรวจสอบ 
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาช่องว่างของคุณภาพบริการของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยการใช้ 
SERVPERF และดูความสมัพนัธ์ของคุณภาพบริการ คุณภาพของระบบและสารสนเทศ ประโยชนจ์ากการรับรู้และ
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ความพึงพอใจของผูใ้ชว้่ามีความสัมพนัธ์ทางบวกหรือไม่โดยการส ารวจดว้ยเมลจ์ากผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศจ านวน 
168 คน ดว้ยการวิเคราะห์โครงสร้างLISREL พบว่า SERVPERF เป็นตวัวดัท่ีถูกตอ้งและเช่ือถือไดข้องระบบพฒันา
คุณภาพบริการความน่าเช่ือถือ การตอบสนอง ความเช่ือมัน่และความเห็นอกเห็นใจ เป็นปัจจยัแรก และยงัพบวา่ระบบ
พฒันาคุณภาพบริการมีผลในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญั 
     อลงกรณ์ ศุภธ ารง ( 2558)ไดศึ้กษาอิทธิพลของคุณภาพระบบต่อการใชง้าน ความพึงพอใจ และประโยชนสุ์ทธิของ
ผูใ้ชง้านโปรแกรมสตีม มีวตัถุประสงคคื์อ (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชง้านระบบโปรแกรม สตีม (Steam) 
ไดแ้ก่ คุณภาพระบบท่ีประกอบดว้ย ความง่ายในการใช้งาน ความปลอดภยัใน การใช้งาน ความรวดเร็วในการ
ตอบสนอง ความง่ายในการเขา้ถึง และความมีเสถียรภาพของระบบ คอมพิวเตอร์ (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน ไดแ้ก่ คุณภาพระบบ และการใชง้านโปรแกรมสตีม (3) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประโยชนสุ์ทธิของผูใ้ชง้าน ไดแ้ก่ การใชง้านโปรแกรมสตีมและความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน (4) เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของโมเดล เชิงสาเหตุอิทธิพลของคุณภาพระบบต่อการใชง้าน ความพึงพอใจ และประโยชน์สุทธิของ
ผูใ้ชง้าน โปรแกรมสตีม ตวัแปรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระคือ คุณภาพระบบท่ีประกอบดว้ย (1) มิติ ความ
ง่ายในการใชง้าน (2) มิติความปลอดภยัในการใชง้าน (3) มิติความมีเสถียรภาพ (4) มิติความเร็ว ในการตอบสนอง 
และ (5) มิติความง่ายในการเขา้ถึง ตวัแปรคัน่กลาง ไดแ้ก่การใชง้านระบบและ ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านโปรแกรม
สตีม และตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประโยชนสุ์ทธิของผูใ้ชง้านโปรแกรม สตีม ผูวิ้จยัใชร้ะเบียบวิธีการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ
โดยท าาการวิจยัเชิงประจกัษใ์ชแ้บบสอบถามเป็น เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ชง้านโปรแกรมสตีม 
จ านวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้น การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉล่ีย การหาค่า 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจยัแสดงว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยู่ในเกณฑดี์ มีค่าไค-สแควร์( 2 ) เท่ากบั 346.43 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 315 ค่าความน่าจะ
เป็น (p-value) มีค่าเท่ากบั 0.108 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ ( 2 /df) มีค่าเท่ากบั 1.099 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน 
(GFI) เท่ากบั 0.956 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก ้(AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.892 ค่าดชันี ความคลาดเคล่ือนใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.016 นอกจากน้ีผลการวิจยั ยงัพบวา่ 1) คุณภาพระบบในมิติดา้นความ
ปลอดภยัในการใช้งานมีอิทธิพลทางบวกต่อการใช้งาน ระบบโปรแกรมสตีม 2) คุณภาพระบบในมิติดา้นความมี
เสถียรภาพมีอิทธิพลทางบวกต่อการใชง้านระบบ โปรแกรมสตีม 3) คุณภาพระบบในมิติดา้นความรวดเร็วในการ
ตอบสนองมีอิทธิพลทางบวกต่อการใชง้าน ระบบโปรแกรมสตีม 4) คุณภาพระบบในมิติดา้นความง่ายในการเขา้ถึงมี
อิทธิพลทางบวกต่อการใช้งานระบบ โปรแกรมสตีม 5) คุณภาพระบบในมิติดา้นความปลอดภยัในการใช้งานมี
อิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ ของผูใ้ช้งานโปรแกรมสตีม 6) คุณภาพระบบในมิติดา้นความมีเสถียรภาพมี
อิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของ ผูใ้ช้งานโปรแกรมสตีม 7) คุณภาพระบบในมิติดา้นความรวดเร็วในการ
ตอบสนองมีอิทธิพลทางบวกต่อ ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านโปรแกรมสตีม 8) การใชง้านระบบมีอิทธิพลต่อทางบวก
ต่อประโยชน์สุทธิของผูใ้ชง้าน 9) การใชง้านระบบมีอิทธิพลต่อทางบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน 10) ความพึง
พอใจของผูใ้ชง้านมีอิทธิพลทางบวกต่อประโยชน์ท่ีผูใ้ชง้านไดรั้บ ผลการวิจยัมีขอ้เสนอแนะใหท้างโปรแกรมสตีม
ควรมุ่งเนน้คุณภาพระบบในมิติดา้น ความปลอดภยัในการใชง้าน มิติความมีเสถียรภาพ มิติความเร็วในการตอบสนอง 
เพ่ือใหเ้กิด การใชง้านระบบการท า ธุรกรรมทางการเงินผ่านโปรแกรมสตีมท่ีมากข้ึน อนัจะก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ 
และส่งผลใหเ้กิดประโยชนสุ์ทธิท่ีผูใ้ชง้านระบบไดรั้บในท่ีสุด   
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2.5 ระบบคิวซิสเต็ม เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล 
      การพฒันาระบบโปรแกรมคิว ซิสเต็มไดเ้ร่ิมพฒันาข้ึนเพ่ือจะน ามาใช้กบัเครือ โรงพยาบาลพญาไท และเครือ
โรงพยาบาลเปาโล ระหว่างเดือนมีนาคม  2558 ถึงเดือน พฤษภาคม 2558  โดยใช้ภาษา PHP  (PHP Hypertext 
Preprocessor) และใชฐ้านขอ้มูล(Database) เป็น มายเอสคิวแอล (MySQL) โดยทดลองใชเ้ป็นท่ีแรกเฉพาะในส่วน
ของการเรียกคิวห้องยา และการเงินท่ี โรงพยาบาลปาโล พหลโยธิน เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2558  โดยใชแ้ค่ฟังก์ชัน่
(Function)เฉพาะระบบการรับยาและช าระเงินเท่านั้น โดยหลงัจากท่ีผูป่้วยตรวจรักษาตามคลินิกเสร็จ ก็จะมีเอกสาร
สรุปการรักษาท่ีมีบาร์โค๊ดใหผู้ป่้วยน ามายื่นท่ีหอ้งยาและการเงินเพ่ือช าระเงิน และรับยา โดยกระบวนการออกบตัร
คิวของฟังกช์ัน่น้ีจะเร่ิมตน้ตรงท่ีผูป่้วยถือเอกสารมายงัหนา้หอ้งยาและการเงิน และท าการสแกนบาร์โค๊ดท่ีตูคี้ออส
(Kiosk) เพ่ือใหร้ะบบอ่านขอ้มูลในบาร์โค๊ดว่าคิวนั้นมียา หรือไม่มียา พร้อมกบัพิมพบ์ตัรคิวใหก้บัผูป่้วยเพ่ือรอรับยา 
หรือช าระเงิน โดยคิวถา้ไม่มียา แต่มีค่าใชจ่้าย ระบบคิวก็จะส่งคิวไปยงัการเงินเลยแต่ถา้มียาระบบก็จะส่งคิวไปยงั
แผนกห้องยาเพ่ือเขา้คิวของระบบจดัยา แลว้ถึงส่งคิวมายงัการเงินเพ่ือเขา้คิวของการเงิน เป็นอนัเสร็จกระบวนการ
ระบบคิวของฟังกช์ัน่หอ้งยาและการเงิน 
     ต่อมาเดือน มกราคม 2559  ถึง  ตุลาคม 2559 ทางสายเทคโนโลยีสารสนเทศเครือ รพ.พญาไท-เปาโล ไดข้ยายการ
ใหบ้ริการไปยงัคลินิกต่างๆเพ่ือครอบคลุมการใชง้านส าหรับคลิกนิกผูป่้วยนอก(OPD)ทั้งหมดของ โรงพยาบาลเปาโล 
พหลโยธิน , โรงพยาบาลพญาไท 3  ,โรงพยาบาลเปาโล โชคชยั 4 และ โรงพยสบาลพญาไท 2   โดยเร่ิมน าระบบไป
ใชง้านโรงพยาบาลในเครือดงัน้ี 
     1.คลินิกอายุรกรรม  2.คลินิกศลัยกรรม  3.คลินิกกระดูกและขอ้  4.คลินิกตา หูคอ จมูก 5.คลินิกเบาหวาน/ศูนย์
เฉพาะโรค 6.คลินิกศูนยต์รวจสุขภาพ 7.คลินิกโรคทางเดินอาหาร 8.คลินิกศูนยสุ์ขภาพสตรี 9.คลินิกศูนยสุ์ขภาพเดก็ 
10.คลินิกโรคหวัใจ 11.คลินิกโรคทางเดินปัสสาวะ 12.คลินิกระบบประสาท และสมอง 13.คลินิกโรคทางเดินหายใจ 
14.หอ้งยา 15.การเงิน 
     โดยการใหบ้ริการส าหรับผูม้ารับบริการจะยึดหลกับตัรคิวใบเดียวใชท้ั้งกระบวนการทุกคลินิก จนจบกระบวนการ
รักษาคือการไปช าระเงินและรับยาท่ีห้องยา  ซ่ึงแต่ละคลินิกจะท าการส่งต่อคิวผ่านระบบไปยงัคลินิกต่างๆตาม
กระบวนการรักษานั้นๆ เม่ือผูม้ารับบริการไดบ้ตัรคิวแลว้จะมานัง่รอท่ีหนา้หอ้งตรวจ เพ่ือรอเรียกคิวเขา้ตรวจ โดยเม่ือ
ถึงคิวท่ีจะตรวจทางเจา้หนา้ท่ีหรือแพทยใ์นหอ้งตรวจนั้นๆจะท าการเรียกคิวผา่นระบบหนา้จอคอมพิวเตอร์  ระบบจะ
ท าการเรียกคิว และจะแสดงคิวท่ีเรียกบนหนา้จอทีวี ท่ีใชส้ าหรับแสดงหมายเลขคิว เพ่ือใหลู้กคา้หรือผูป่้วยเห็น และ
เขา้รับการบริการตามล าดบัการเรียกคิวนั้นๆ 
     ส าหรับขั้นตอนของการบริหารจดัการคิว ทางเคาน์เตอร์พยาบาลแต่ละคลินิกนั้นๆจะเป็นผูบ้ริหารจดัการคิวว่าคิว
แต่ละคิวท่ีมารับบริการนั้นจะใหเ้ขา้ตรวจและพบหมอท่านใหน  ทางเจา้หนา้ท่ีก็จะท าการเลือกคิวเขา้ไวท่ี้หอ้งตรวจ
นั้นๆในหนา้จอของระบบโปรแกรมคิว ซิสเต็ม เม่ือแพทยผ์ูต้รวจพร้อม ทางแพทยใ์นห้องตรวจดงักล่าวก็จะท าการ
เรียกคิวเขา้ตรวจ หรือถา้แพทยไ์ม่สะดวกท่ีจะเรียกคิวก็จะใหท้างเคาน์เตอร์พยาบาลท าการเรียกคิวเขา้หอ้งตรวจแทน 
เน่ืองจากโปรแกรมท างานบนระบบเวบ็เบราวเ์ซอร์ ทางเจา้หนา้ท่ีจะสามารถใชแ้ทบเล็ทในการบริหารจดัการคิวได ้ 
ซ่ึงท าใหส้ะดวกและง่ายต่อการใชง้าน  อีกทั้งยงัสามารถถือไปมา เพ่ือบริหารจดัการคิวไดเ้ตม็ท่ี 
 
2.6 กรอบแนวคิด 
      จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเบ้ืองตน้ สามารถน ามาสรุปและสร้างกรอบแนวคิดและ
ก าหนดตวัแปรต่าง ๆ ในการศึกษาคุณภาพบริการระบบโปรแกรมคิว ซิสเตม็  ของ   เครือโรงพยาบาลพญาไท และ
เครือโรงพยาบาลเปาโล  ซ่ึงส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชง้านตามคลินิกและหน่วยงานต่างๆดงัน้ี 
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ภาพที่ 1  ภาพสรุปกรอบแนวคิด 

 
3.วธิีการศึกษา 
 
     รูปแบบของการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิ้จยัศึกษาคน้ควา้จาก แหล่งขอ้
มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่การศึกษาและคน้ควา้จากเอกสาร ส่ิงพิมพ ์วิทยาทยานิพนธ์ งานวิจยั บทความ ต ารา และ ขอ้มูล
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท าการเกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มของผูใ้ชง้านระบบโปรแกรมคิว ซิสเตม็ ท่ีใหบ้ริการ
ส าหรับผูป่้วยนอกโรงพยาบาลพญาไท3 และโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน    
 
3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ช้ใช้งานโปรแกรมคิว ซิสเต็ม  แผนกผูป่้วยนอก (OPD) เครือ
โรงพยาบาลเครือพญไท  และเครือโรงพยาบาลเปาโล  คือ โรงพยาบาลพญาไท 3 และ โรงพยาบาลเปาโล  
พหลโยธิน ในคลินิกและหน่วยงานท่ีใชโ้ปรแกรมคิว จ านวน 205 คน ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 1 จ านวนผูท่ี้ใชง้านระบบคิวซิสเตม็เครือโรงพยาบาล พญาไท และเครือโรงพยาบาล เปาโล  
 
คลนิิก/หน่วยงาน จ านวนพนักงาน 
ลงทะเบียน/ตอ้นรับ 
หอ้งยา 
การเงิน 
Med 
CHK 
PED 
Surg 
ทางเดินหายใจ 

7 
11 
7 

15 
10 
15 
5 
5 

ปัจจยัส่วนบุคคล

(ประชากรศาสตร์) 

1.)เพศ 
2.)อาย ุ
3.)ระดบัการศึกษา 
4.)ต าแหน่ง 
5.)อายงุาน 
6.)คลินิก/แผนก 
 

คุณภาพบริการ(SERVQUAL) 

1.)ดา้นความมีตวัตน จบัตอ้งได ้
2.)ดา้นความน่าช่ือถือ 
3.)ดา้นความรับผิดชอบ 
4.)ดา้นความมัน่ใจ 
5.)ดา้นการดูแลเอาใจใส่ 
 

ความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน(User 

Satisfaction and Attitude) 

 1.)การวดัดา้นความรู้สึกและ
อารมณ์ 
2.)การวดัทศันคติต่อการใชร้ะบบ
โปรแกรม 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

คลนิิก/หน่วยงาน จ านวนพนักงาน 
OBGYN 
Cardio 
EYE/ENT 
เบาหวาน 
Uro 
Orthro 

13 
12 
6 

15 
5 

14 
GI 
Neuro 
เจาะเลือด 
อ่ืนๆ 

17 
18 
10 
20 

รวม 205 
 
     ค านวณหาขนาดของกลุ่มประชากรได้ใช้สูตรของ Yamaneโดยจ านวนผูใ้ช้ระบบตามคลินิกและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งส้ิน 205 ตวัอยา่ง เม่ือใชสู้ตรแลว้จะไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 135 ตวัอยา่ง แต่ผูวิ้จยัขอเกบ็ 140 ตวัอยา่ง 
 
3.2 เคร่ืองมือการวจัิย 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม(Questionnaires) ซ่ึงสร้างจากการ
ทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรอบแนวคิดท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงคลอบคลุมเน้ือหา และวตัถุประสงค ์โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
     ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง 
อายงุาน และคลินิกหรือแผนกโดยขอ้มูลมีลกัษณะเป็นแบบปลายปิด 
     ส่วนท่ี 2 เป็นคาถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพบริการ โดยประกอบไปดว้ย 5 ดา้นคือ ความมีตวัตน จบัตอ้งได ้ดา้น
ความน่าเช่ือถือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความมัน่ใจ และทางดา้นดูแลเอาใจใส่  ซ่ึงคุณภาพการบริการดงักล่าว
ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในคุณภาพบริการและเกิดทศันคติท่ีดีต่อการใชง้านระบบโปรแกรม คิว ซิสเตม็  โดยค าถาม
จะเป็นแบบมาตราส่วนประเมิณค่า (Rang Scale)  
     ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิด ท่ีใหก้ลุ่มตวัอย่างไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  เพ่ือจะน าขอ้มูลท่ี
ไดไ้ปปรับปรุงคุณภาพในการบริการระบบโปรแกรมคิว ซิสเตม็ต่อไป 
     แบบสามถามท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดท้ าการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่(Reliability)ของแบบสอบถาม โดยไดค่้า
ความเช่ือมัน่(Reliability) Cronbach’s Alpha = .901 
   
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกไว ้คือผูใ้ชง้านระบบโปรแกรมคิว ในส่วน
ของผูป่้วยนอก (OPD โรงพยาบาลพญาไท3 และโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน   โดยมีระยะการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ในเดือนมกราคม – กมุภาพนัธ์ 2560 โดยใชส้มติฐานท่ีตั้งไดไ้วด้งัน้ี    
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     1.เพศ ของผูใ้ชง้านท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจคุณภาพบริการท่ีแตกต่างกนั 
     2.อายขุองผูใ้ชง้านท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจคุณภาพบริการท่ีแตกต่างกนั 
     3.ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจคุณภาพบริการท่ีแตกต่างกนั 
     4.ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจคุณภาพบริการท่ีแตกต่างกนั 
     5.อายงุานท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจคุณภาพบริการท่ีแตกต่างกนั 
     6.คลินิกและหน่วยงานของผูใ้ชง้านท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจคุณภาพบริการท่ีแตกต่างกนั 
     8.คุณภาพการบริการดา้นความมีตวัตนจบัตอ้งไดมี้ผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน 
     9.คุณภาพการบริการดา้นความน่าเช่ือถือ มีผลต่อความพอใจของผูใ้ชง้าน 
     10.คุณภาพการบริการดา้นความรับผิดชอบ มีผลต่อความพอใจของผูใ้ชง้าน 
     11.คุณภาพการบริการดา้นความมัน่ใจ มีผลต่อความพอใจของผูใ้ชง้าน 
     12.คุณภาพการบริการดา้นความดูแลเอาใจใส่ มีผลต่อความพอใจของผูใ้ชง้าน 
     13.ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการมีผลต่อทศันคติท่ีดีต่อการใชร้ะบบโปรแกรมคิวซิสเตม็ 
 
 3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
       การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นคุณลกัษณะของบุคคล เป็นการวิเคราะห์สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive 
Analysis) ท่ีอธิบายถึงลกัษณะทัว่ไปของบุคคลโดยการแจกแจงความถ่ี (Freequency) ของตวัแปรทุกตวัแลว้ค านวณ
ค่าสถิติร้อยละ และใชค่้าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายถึงคุณภาพการ
ใหบ้ริการระบบโปรแกรมคิว ซิสเต็มของเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล (SERVQUAL) และ
คุณภาพบริการดงักล่าวส่งผลไปยงัความพึงพอใจซ่ึงก่อใหเ้กิดทศันคติท่ีดีต่อการใชง้านระบบโปรแกรมคิว ซิสเตม็  

 
4.ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 
      
     4.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาระบบ และปรับปรุงในส่วนของคุณภาพการบริการเพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจ
สูงสุดของผูใ้ชร้ะบบงาน  ซ่ึงจะส่งผลต่อทศันคติท่ีดีในการใชร้ะบบโปรแกรมคิว ซิสเตม็ 
    4.2  เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการน าระบบโปรแกรมคิว ซิสเต็มไปให้บริการ ส าหรับโรงพยาบาลในเครือ ท่ียงั
ไม่ไดใ้ชร้ะบบคิวต่อไป 
    4.3 เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจดัการ ว่ามีปัจจยัอะไรบา้งท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบโปรแกรม
คิว ซิสเตม็ และมีปัจจยัใดบา้งท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพต่อการใชง้านระบบโปรแกรมดงักล่าว  
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ซ้ือเคร่ืองแต่งกายในร้าน AIIZ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Attitude, Adoption and Marketing mix Influencing to Decision Purchasing in 
Shop AIIZ at Bangkok  

ไศลภิน ภู่พงศ์พนัธ์1และ ศุภชาต เอีย่มรัตนกูล2 
Salaipin Poopongpan and Supachart Iamratanakul 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายในร้าน 
AIIZ ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาการยอมรับแต่ละกลุ่มของผูบ้ริโภคส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแต่ง
กายในร้าน AIIZ ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายในร้าน AIIZ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการส ารวจกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 
ตวัอย่าง ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างตามสะดวก วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า t-test F-test และ LSD ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
ค าส าคัญ: ทัศนคติ, การยอมรับ, ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซ้ือ 
 

Abstract 
These objectives of study are 1)  To study attitude factors influencing to decision purchasing in shop AIIZ at 
Bangkok 2)  To study Adoption factors influencing to decision purchasing in shop AIIZ at Bangkok 3)  To study 
marketing mix factors influencing to decision purchasing in shop AIIZ at Bangkok. The study utilized primary data 
gathering from 400 respondents by convenience method.  This analysis was performed with descriptive method 
with frequency, percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing by t- test F- test and LSD with 0.05 
level of significant. 
 
Keywords: Attitude, Adoption, Marketing mix, Decision Purchasing 
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1. บทน า 
 
     การเปล่ียนแปลงของสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบนัเคร่ืองแต่งกายเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีของมนุษยท่ี์มีความ 
ส าคญัมากในการด าเนินชีวิตประจ าวนั แสดงถึงสังคมและวฒันธรรม ภาพลกัษณ์ ของผูค้นในสังคมนั้นดงันั้น
แฟชัน่จึงเขา้มามีอิทธิพลต่อสังคมปัจจุบนัอย่างเห็นไดช้ดั เม่ือกล่าวถึงแฟชัน่คนทัว่ไปจะนึกถึงเคร่ืองแต่งกายเป็น
อนัดบัแรกการแต่งกายให้เขา้กบัยุคสมยัหรือเทรนด์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้นถือไดว้่าเป็นโอกาสให้แก่
ธุรกิจเคร่ืองแต่งกายในการแข่งขนัทางการตลาดกนัสูงมากข้ึน 
     คอตตอน ยเูอสเอ (2557) บริษทั คอตตอน ยเูอสเอ เผยผลส ารวจวิจยัตลาด “2014 COTTON USA Global 
Lifestyle Monitor” เก่ียวกบัพฤติกรรมการจบัจ่ายใชส้อยเส้ือผา้ของผูบ้ริโภคใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ บราซิล โคลมัเบีย 
เยอรมนี อิตาลี สหราชอาณาจกัร ตุรกี อินเดียว จีน ญ่ีปุ่น และประเทศไทย ในส่วนของไทย พบวา่ ผูบ้ริโภคชาวไทย
มีแนวโนม้ชอ้ปป้ิงเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 3 ต่อปี ต่อเน่ืองไปจนถึงปี 2563 
     เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการจบัจ่าย ใชส้อยของผูบ้ริโภคทัว่โลก และน าผลส ารวจท่ีไดม้าวิเคราะห์ และเผยแพร่
ขอ้มูลอนัเป็นประโยชนใ์หก้บัผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเส้ือผา้และเคร่ืองนุ่งห่มในหลากหลายประเดน็ท่ีน่าสนใจ 
อาทิ พฤติกรรมการจบัจ่ายใช้สอย ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใช้ประกอบการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้เทรนด์การช้อปป้ิงของ
ผูบ้ริโภค ช่องทางหลกัในการเลือกซ้ือสินคา้ รวมไปถึง การจดัล าดบัประเภทเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายท่ีอยู่ในตูเ้ส้ือผา้
ของผูบ้ริโภคคนไทย เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปวางแผนพฒันาสินคา้ รวมถึงช่องทางการจดั
จ าหน่ายใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการ และไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคไดม้ากยิ่งข้ึน 
     นายไกรภพ กล่าวต่อว่า “ส าหรับในประเทศไทย เราไดส้ ารวจกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 1,000 คน แบ่งเป็นเพศ
ชาย 500 คน และเพศหญิง 500 คน ในกลุ่มเป้าหมายอายรุะหวา่ง 15-55 ปี มีระดบัรายไดอ้ยูท่ี่ 15,000 – 60,000 บาท
ข้ึนไป และพ านกัอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร และหวัเมืองใหญ่ ไดแ้ก่ เชียงใหม่ โคราช ชลบุรี และหาดใหญ่ ซ่ึง
จากการส ารวจพบว่า 6 ใน 10 ของผูบ้ริโภคชาวไทยชอบซ้ือเส้ือผา้ และกว่าร้อยละ 58 ซ้ือเส้ือผา้เดือนละหน่ึงคร้ัง
หรือมากกว่า จากผลส ารวจพบว่า ผูบ้ริโภคชาวไทยมีแนวโน้มซ้ือเส้ือผา้เพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 3 ในทุกๆ ปี และ
ต่อเน่ืองไปจนถึงปี 2563 โดยใน ปี 2557 น้ี มูลค่าโดยรวมของการซ้ือเส้ือผา้ของผูบ้ริโภคชาวไทยอยู่ท่ีราว 2,763 
พนัลา้นบาท โดยจากผลส ารวจพบว่า 6 ใน 10 มีพฤติกรรมช่ืนชอบการซ้ือเส้ือผา้ โดยร้อยละ 58 ต่างยอมรับว่าซ้ือ
เส้ือผา้อยา่งต ่าเดือนละหน่ึงคร้ังหรือมากกวา่ และร้อยละ 63 ของผูบ้ริโภคชอบซ้ือเส้ือผา้ตอนลดราคามากท่ีสุด และ
เม่ือถามถึงปัจจยัส าคญัในการซ้ือเส้ือผา้ พบวา่ กวา่ร้อยละ 93 มองวา่ “คุณภาพท่ีดี” เป็นปัจจยัส าคญัในการซ้ือเส้ือผา้ 
ซ่ึงผูบ้ริโภคร้อยละ 57 ยินดีท่ีจะจ่ายมากข้ึนเพ่ือคุณภาพท่ีดีของสินคา้ ในส่วนของวตัถุดิบหลกัในการตดัเยบ็เส้ือผา้ 
8 ใน 10 ของผูบ้ริโภคเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าเส้นใยฝ้ายเป็นเส้นใยท่ีมีคุณภาพดี และเป็นเส้นใยท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบมาก
ท่ีสุด ในขณะท่ี 6 ใน 10 ผูบ้ริโภคตระหนกัถึงเส้นใยอ่ืนๆ ท่ีถูกน ามาทดแทนเส้นใยจากฝ้าย และ ร้อยละ 64 ไม่พึง
พอใจท่ีเสน้ใยอ่ืนๆ มาทดแทนฝ้ายในเส้ือผา้ และ ร้อยละ 67 ยินดีท่ีจะจ่ายเงินเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหเ้กบ็ส่วนผสมของฝ้ายไว้
ในเส้ือผา้ 
     จากผลวิจยัดงักล่าวจะเห็นไดว้่า ผูบ้ริโภคคนไทยมีพฤติกรรมซ้ือเส้ือผา้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยจะเห็นไดจ้าก
แนวโนม้การเลือกซ้ือเส้ือผา้ท่ีเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 3 ในทุกๆ ปี และต่อเน่ืองไปจนถึงปี 2563 ซ่ึงคาดการณ์วา่จะมีมูลค่า
สูงถึง 3,186 พนัลา้นบาท อีกทั้งผูบ้ริโภคโดยส่วนมากยินดีท่ีจะจ่ายเงินในราคาท่ีสูงข้ึนเพ่ือแลกกบัคุณภาพท่ีดีซ่ึง
เป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ รวมถึงส่วนผสมของเส้นใยท่ีผูบ้ริโภคชาวไทยรับรู้ไดถึ้งการน าเส้นใย
อ่ืนๆมาทดแทนเส้นใยฝ้ายท่ีเป็นเส้นใยท่ีชาวไทยช่ืนชอบและรับรู้ว่าเส้นใยท่ีมีคุณภาพดี“ผูป้ระกอบการไทยสร้าง
แบรนด์ มีกลยุทธ์การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีส าคญัวิกฤติการเมืองเศรษฐกิจ ภยัพิบติั และการแข่งขนัในหลาย
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ระลอกท่ีผา่นมาบ่มเพาะความแข็งแกร่งใหก้บัธุรกิจพร้อม บุกตลาดและมีโอกาสชนะคู่แข่งสูง" ปิยะ ธนากิจอ านวย 
ประธานกรรมการบริหาร บริษทั รีโน (ประเทศไทย) จ ากดั ผูผ้ลิต จ าหน่าย และน าเขา้แบรนดแ์ฟชัน่ อาทิ เอทูแซด 
คาเมล วินช่ี เวิร์คชอป ฯลฯ กล่าวสะทอ้น ไดจ้ากตลาดแฟชัน่เมืองไทยในปัจจุบนั กองทพั "แบรนดร์ะดบัโลก" บุก
เขา้มาไม่นอ้ย ไม่ว่า ยูนิโคล่ ซารา ล่าสุดเอชแอนดเ์อม็ แต่กลบัไม่สะเทือน "โลคลัแบรนด"์ อย่าง เอทูแซด รวมทั้ง
แบรนดไ์ทยจ านวนมาก ต่างปรับกลยุทธ์ ต าแหน่งทางการตลาด วางคาแรคเตอร์ของแบรนดช์ดัเจน สร้างพลงัของ
ฐานลูกคา้ประจ า หนุนการเติบโตของยอดขายท่ามกลางคู่แข่งขา้มชาติท่ีมาแบบสเกลใหญ่ ท าให ้"เอทูแซด" มุ่งปรับ
พ้ืนท่ีขายจากเดิมใชพ้ื้นท่ีเฉล่ีย 200 ตร.ม. หนัมาเนน้ช็อปขนาดใหญ่ระดบั 1,000-2,000 ตร.ม. ซ่ึงพบว่าเรียกความ
สนใจจากลูกคา้ โดยสามารถดิสเพลยสิ์นคา้ไดต้รงใจแฟชัน่นิสตา้ทั้งหลายไดดี้กว่า ปัจจุบนัช็อปขนาดใหญ่ ในการ
ขยายของกลุ่มรีโน ปรับกลยทุธ์ในทิศทางเดียวกนั และจะใชเ้ป็นโมเดลในการบุกตลาดอาเซียน และเอเชีย 
     จาก ช่วง 10 ปีท่ีผ่านมากระจาย สินคา้ผ่านตวัแทนจ าหน่าย ทั้งในดูไบ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย 
ตะวนัออกกลาง กมัพูชา พม่า ลาว ถือเป็นการศึกษาตลาดเชิงลึก ผนวกกบัการเตรียมความพร้อมในเชิงคอนเซ็ปต์
ธุรกิจ "ช็อปขนาดใหญ่จะเป็นเคร่ืองมือในการสร้างแบรนดเ์อทูแซด ในตลาดต่างประเทศเช่นเดียวกบัเมืองไทยท่ีจุด
ขายกวา่ 600 แห่งท่ีผา่นมาเป็นส่วนส าคญัในการสร้างการรับรู้ต่อแบรนดใ์นกลุ่มนกัท่อง เท่ียวต่างชาติไดเ้ป็นอยา่งดี 
สอดรับยุทธศาสตร์บุกอาเซียนอย่างเต็มตวันบัจากน้ี" ปิยะกล่าว บริษทัตั้งเป้าหมายใน 10 ปีขา้งหนา้ จะน าพาแบ
รนดไ์ทย เอทูแซด กา้วสู่ริจินลัแบรนด ์ดว้ยเครือข่ายสาขากว่า 80-100 แห่งครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้พร้อมมองระยะยาว 20 ปีขา้งหนา้จะขยายตลาดคลุมภูมิภาคเอเชียเลยทีเดียว หมายความว่าประเทศเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ทั้งจีน เกาหลี ญ่ีปุ่น จะมีแบรนดส์ญัชาติไทยเขา้ไปช่วงชิงตลาด ในปีท่ีผา่นมาบริษทัไดพ้ฒันาร้านแฟลก
ชิพ สโตร์เอทูแซด ซ่ึงเป็นร้านขนาดใหญ่ 2,000 ตร.ม.เปิดบริการท่ีศูนยก์ารคา้พาราไดซ์ พาร์ค เป็นสาขาตน้แบบใน
การทดสอบตลาด ซ่ึงไดร้วมทุกไลน์สินคา้ของเอทูแซดตั้งแต่เด็กเล็ก (เอทูแซด เบบ้ี) เด็ก (เอทูแซด คิดส์) วยัรุ่น 
และครอบคลุมผูห้ญิง-ผูช้ายท างาน รองเทา้ ฯลฯ พบว่ามีการตอบรับท่ีดี การท าตลาดของแบรนด์แฟชัน่ไทยใน
ภูมิภาคน้ี "ไดเ้ปรียบ" เป็นอย่างมาก จากรูปแบบสินคา้ ไซส์ รสนิยม เรียกว่าไม่ตอ้งปรับมากเท่ากบัแบรนด์ฟาก
อเมริกา ยโุรป ขณะท่ีแต่ละประเทศยงัพบวา่ "ไม่มีผูน้ า" อยา่งชดัเจน ผูป้ระกอบการท่ีรุกตลาดไดก่้อนยอ่มไดเ้ปรียบ 
สอดรับแผนธุรกิจของกลุ่มรีโนท่ีจะกา้วออกไปเต็มตวั ก่อนปี 2558 อย่างแน่นอน รูปแบบเนน้การ "ร่วมทุน" หรือ
รูปแบบแฟรนไชส์ ภายใน 2-3 เดือนขา้งหนา้คาดว่าจะสรุปแผนลงทุนในเวียดนาม และอินโดนีเซีย เนน้คู่คา้ท่ีมอง
ทิศทางเดียวกนั คือ การขยายผา่นรูปแบบรีเทลช็อป ส าหรับตลาดในประเทศไทย ปี 2556 มีแผนขยายช็อปเพ่ิมไม่ต ่า
กว่า 20 แห่ง ลงทุน 30-50 ลา้นบาทต่อแห่ง ในปีน้ีบริษทัคาดการณ์รายไดเ้ติบโต 25% จากยอดขาย 4,000 ลา้นบาท
ในปีท่ีผ่านมา ใน 3 ปีขา้งหนา้ หรือส้ินปี 2558 จะมีรายไดจ้ากตลาดต่างประเทศไม่นอ้ยกว่า 3,000-4,000 ลา้นบาท 
จากปัจจุบนัมีสดัส่วน 18% ของรายไดร้วม ในระยะยาวรายไดจ้ากต่างประเทศตอ้งสูงกวา่ไทยอีกดว้ย  
     ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในการศึกษาเก่ียวกบัทศันคติและการยอมรับ อีกทั้งศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายในร้าน AIIZ ในเขตกรุงเทพมหานคร
และเพ่ือทราบว่าปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค โดยขอ้มูลท่ีจะศึกษานั้นสามารถน าไปวิเคราะห์ ออกแบบ 
และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับการแข่งขนัทางดา้นธุรกิจเคร่ืองแต่งกาย นอกจากน้ียงัเป็นประโยชน์เม่ือ
น าผลท่ีไดน้ าเสนอต่อผูบ้ริหารหรือผูป้ระกอบการเก่ียวกบัธุรกิจเคร่ืองแต่งแต่งกาย และสามารถน าผลไปปรับใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ในการบริหาร ปรับปรุงสายงานให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือให้สอดคลอ้งต่อความต้องการของ
ผูบ้ริโภคมากท่ีสุด และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการจากการศึกษาทฤษฎีใหม่ทางด้านวิชาการเก่ียวกับ
บริหารธุรกิจต่อธุรกิจเคร่ืองแต่งกาย 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทศันคติ 
 
     โมเดลทศันคติประกอบดว้ยกนั 3 ส่วน ไดแ้ก่ ความเขา้ใจ ความรู้สึก และ พฤติกรรม เสรี วงษม์ณฑา (2542: 
107); เพญ็นิภา พรพฒันนางกรู (2551: 12-13); ภครินทร์ จนัทร์สืบเช้ือสาย (2550: 9-10);  
     1. ความเขา้ใจ (Cognition) ความเขา้ใจของบุคคลจะเกิดจากการรับรู้และความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์โดยตรง
และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งรวมกนั 
     2. ความรู้สึก (Affective) อารมณ์หรือความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงความรู้สึกเหล่าน้ีจะน ามาใช้
ในการประเมินผลในการวดัทศันคติของผูบ้ริโภคทั้งโดยตรง หรือมีต่อส่ิงของใดๆ ในลกัษณะของ ความชอบ ไม่
ชอบ หรือ ดี ไม่ดี เพราะความรู้สึกเหล่าน้ีมีอิทธิพลเพ่ือท่ีจะน าไปพฒันาผลิตภณัฑห์รือใชใ้นการปรับกิจกรรมการ
ส่ือสารทางการตลาด 
     3. พฤติกรรม (Conation) การกระท าหรือพฤติกรรมอย่างใดอยา่งหน่ึงท่ีมีความเฉพาะเจาะจงโดยเก่ียวขอ้งกบั
ทศันคติท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงพฤติกรรมมกัจะแสดงถึงความตั้งใจซ้ือและกระบวนการตดัสินซ้ือของผูบ้ริโภค โดย
จะมีระดบัความตั้งใจซ้ือมากนอ้ยเพียงใด 
 
2.2 การยอมรับ 
 
     Everett M.Rogers ท าการวิจยัเก่ียวกบัการตดัสินใจรับเอาผลิตภณัฑใ์หม่มาใชข้องผูซ้ื้อ (Buyer-Decision Process 
for New Products) และไดต้ั้งเป็นทฤษฎีเอาไวว้า่ก่อนท่ีผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑใ์หม่ชนิดใดชนิด
หน่ึงหรือไม่นั้น ผูบ้ริโภคจะมีกระบวนการตดัสินใจโดยมีกระบวนการตดัสินใจแบ่งเป็น  5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
     1. นวตักร (Innovators) กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีชอบทดลองส่ิงใหม่ ๆ เป็นพวกกลา้ได ้กลา้เสีย มกัจะทดลองความคิด
ใหม่ๆ อยูเ่สมอ กลุ่มน้ีจะส าคญัมากท่ีจะท าใหน้วตักรรมใหม่เป็น ท่ียอมรับในตลาด แมจ้ านวนนอ้ยประมาณ 2.5% 
แต่เป็นกลุ่มเต็มใจทดลองใชม้กัเป็นกลุ่มหนุ่มสาว มีฐานะการเงินดีมีการศึกษาสูง เป็นพวกใจกวา้ง เขา้กบัสงัคมไดดี้
มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  เป็นกลุ่มท่ีเป็นผูส้ร้างหรือผูน้ านวตักรรมต่าง ๆ เขา้มาในสงัคม 
     2. กลุ่มล ้าสมยั (Early Adopters) กลุ่มใหญ่กวา่กลุ่มแรกมีประมาณ 13.5% ชอบความแปลกใหม่ นอ้ยกวา่กลุ่มแรก 
เป็นผูมี้รายไดมี้ความเช่ือมัน่ในตนเอง มีการศึกษา มี ความคิดริเร่ิม เป็นผูน้ าดา้นความคิด ทนัสมยัและยอมรับส่ิง
ใหม่เร็ว ซ่ึงอาจไดรั้บส่ือเฉพาะต่างๆ เช่น วารสารหรือส่ือบุคคล แต่ดว้ยความระมดัระวงั ซ่ึงจะช่วย พิจารณาวา่
นวตักรรมใหม่เป็นท่ี ยอมรับหรือไม่ กลุ่มน้ีจะมีอิทธิพลต่อเพ่ือนและผูร่้วมงาน เป็น กลุ่มเป้าหมายส าคญัในการ
โฆษณาและการส่งเสริมการตลาด  
     3. กลุ่มทันสมยั (Early Majority) เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ถึง 34% มีลกัษณะสุขุม ตัดสินใจ ด้วยความละเอียด
รอบคอบ แมว้า่คนกลุ่มน้ีจะไม่ใช่พวกแรกท่ีรับนวตักรรมใหม่ แต่กช็อบ ใชก่้อนคนส่วนใหญ่ ในสงัคมนั้น คนกลุ่ม
น้ีอยู่ในสังคมระดบักลาง เม่ือกลุ่มน้ียอมรับสินคา้ แสดงว่า เป็นท่ียอมรับของตลาดส่วนใหญ่ เป็นคนกลุ่มท่ีจะ
ผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคมเกิดข้ึน 
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     4. กลุ่มตามสมยั (Late Majority) เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ถึง 34% ซ่ึงยอมรับ ผลิตภณัฑห์ลงักลุ่มท่ี 3 ถือวา่เป็นกลุ่มผู ้
ตาม เป็นกลุ่มคนท่ีตดัสินใจในการยอมรับส่ิงใหม่ ๆ ค่อนขา้งชา้ลกัษณะเด่นของกลุ่มค่อนขา้งอนุรักษนิ์ยม เคร่งครัด
ใน ระเบียบประเพณีและค่อนขา้งมีอายมุาก  
     5. กลุ่มลา้หลงั (Laggards) กลุ่มสุดทา้ยน้ีเป็นพวกหวัโบราณเป็นพวกข้ีสงสัย ข้ี ระแวง ไม่เช่ืออะไรง่าย ๆ กลวั
การเปล่ียนแปลง ยึดมัน่กบัประเพณีนิยม จะยอมรับเม่ือสามารถวดั ออกมาไดว้่าเก่ียวพนั กบัจารีตประเพณีของตน 
กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีอายมุาก มีฐานะทางการเงิน สงัคม และการศึกษา อยูใ่นระดบัต ่า ความไม่เช่ือมัน่ในตวัเอง 
 
2.3 ส่วนประสมทางการตลาด 
 
     ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารการตลาดและยงัเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัในการด าเนินงานการตลาด เป็นปัจจัยภายในท่ีกิจการสามารถควบคุมได้ และสามารถ
เปล่ียนแปลงปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ เพ่ือท าใหกิ้จการอยูร่อดได ้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ี
ส าคญั 7 ประการ เรียกวา่ 7 P’s ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนกังาน กระบวนการ 
และลกัษณะทางกายภาพ วิเชียร วงศณิ์ชชากลุ และคณะ (2553: 13-18); รัชนี ไพศาลวงศดี์ (2556); สุทธินี โชติวิจิตร 
(2558); ศุภมทันี ชูมณ  (2558); จุฑามาศ สนธิ (2556); พชัรวรรณ ล่ิมรัตนมงคล (ม.ป.ป.);  
     1. ผลิตภณัฑ ์(Product) สินคา้ หรือ บริการ ท่ีกิจการเสนอขายเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดย
ผลิตภณัฑน์ั้นอาจจะมีตวัตน สามารถมองเห็น หรือ จบัตอ้ง เม่ือพูดถึงเคร่ืองแต่งกายแบรนด ์AIIZ นั้นสามารถแบ่ง
ประเภทสินคา้ไดห้ลายประเภท ไดแ้ก่ เส้ือผา้ผูห้ญิง เส้ือผา้ผูช้าย เส้ือผา้ประเภทชุดท างาน และเส้ือผา้เดก็ 
     2. ราคา (Price) เป็นส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของเงินตรา หรือเป็นมูลค่าท่ียอมรับในการ
แลกเปล่ียนผลิตภณัฑท่ี์น าเสนอ ซ่ึงการก าหนดราคาตอ้งใหเ้หมาะสมกบัตน้ทุนค่าใชจ่้ายของผูข้าย ความสามารถใน
การซ้ือของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ราคาเหมาะสมกบัคุณค่าท่ีลูกคา้ไดรั้บ  
     3. การจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกระบวนการในการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภค
สามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑห์รือร้านคา้ไดง่้ายและเกิดความสะดวกท่ีสุด แบรนด์ AIIZ จึงมีร้านคา้ขยายสาขาไปทัว่
ประเภทกวา่ 400 สาขา  
     4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการขายเพ่ือเป็นการกระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ 
โดยอาศยัเคร่ืองมือในการส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่ การโฆษณา การขายโดยใชพ้นกังานขาย การส่งเสริมการขาย การ
ใหข่้าวและประชาสมัพนัธ์ และการตลาดทางตรง ดงันั้นกิจการร้านคา้จึงตอ้งพิจารณาเลือกใชเ้คร่ืองมือส่งเสริมการ
ขายใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ ซ่ึงแบรนด ์AIIZ ไดมี้การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่ม
ลูกคา้ตวัยง และเป็นการกระตุน้ผูบ้ริโภคทัว่ไปใหเ้กิดความตอ้งการซ้ือมากยิ่งข้ึน  
     5. พนกังาน (People) พนกังานประกอบไปดว้ยบุคคลทั้งหมดท่ีมีส่วนร่วมในกิจการ พนกังานสามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนงานในดา้นต่างๆ พนกังานมีความรู้ความสามารถ น่าเช่ือถือ สามารถหาทางแกไ้ขปรับปรุง
เม่ือเกิดปัญหา และส าหรับพนกังานขายของแบรนด ์AIIZ นั้นไดรั้บการรอบรมอยู่สม ่าเสมอ ทั้งในเร่ืองของศิลปะ
การขาย กระบวนการขายหรือแนะน าสินคา้ เพ่ือการใหบ้ริการแก่ลูกคา้นั้นเกิดความประทบัใจมากท่ีสุด 
     6. กระบวนการ (Process) ในส่วนของกระบวนการจะตอ้งอาศยัพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากในแต่ละ
ขั้นตอนตอ้งประสานงานเช่ือมโยงกนัอย่างดี หากมีขั้นตอนใดไม่ดีหรือติดขดั ย่อมส่งผลท าใหก้ารบริการไม่เป็นท่ี
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พึงพอใจและไม่สารมารถสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าได้ และทางแบรนด์ AIIZ นั้น พนักงานขายผ่านการ
ฝึกอบรมใหเ้กิดความช านาญชาญและมีความคล่องแคล่ววอ่งไว ทั้งในเร่ืองของการใหบ้ริการลูกคา้ ความรวดเร็วใน
การช าระเงิน เป็นตน้ 
     7. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence) ส่ิงแวดลอ้มท่ีปรากฏต่อสายตาของผูบ้ริโภค เช่น ผลิตภณัฑ ์บรรจุ
ภัณฑ์ บรรยากาศภายในร้าน ยิ่งส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพดูหรูหรา สะอาดสะอา้น และสวยงามเพียงใด ความ
น่าเช่ือถือในคุณภาพก็จะเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงแบรนด ์AIIZ ไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัการจดัหนา้ร้าน เพราะ
หนา้ร้านนั้นกเ็ปรียบเป็นภาพลกัษณ์ใหก้บัแบรนดด์ว้ยเช่นกนั 
 
2.4 กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
 
     การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง การเลือกกิจกรรมจากสองทางเลือกข้ึนไป เม่ือบุคคลมีทางเลือกในการ
ตดัสินใจระหว่างสองตราสินคา้ บุคคลอยู่ในภาวะท่ีจะท าการตดัสินใจซ้ือ เป็นขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ขั้นก่อนการซ้ือ ขั้นการซ้ือ และขั้นภายหลงัการซ้ือ โดยผูบ้ริโภคอาจขา้มหรือสลบัขั้นตอน
ตามความเหมาะสม ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากระบวนการซ้ือเร่ิมต้นตั้ งแต่ก่อนการซ้ือจริงและยงัส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือดว้ย กระบวนการตดัสินใจซ้ือ แบ่งเป็นกระบวนการก่อนการซ้ือ การซ้ือ การใช ้และการ
ประเมินหลงัการบริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550: 348); ปณิศา มีจินดา (2553: 68); ชูชัย สมิทธิไกร (2553: 67); 
วงศกร ปล้ืมอารมณ์ (2554); พรนภสั โลกนิยม และ อิสราพร อ่อนสม้กริต (2558); พชัรวรรณ ล่ิมรัตนมงคล (ม.ป.ป.);  
     ขั้นท่ี 1 การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Need/problem recognition) การตระหนกัถึงปัญหาหรือความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคมองเห็นความแตกต่างอย่างเด่นชดัระหว่างสภาวะในอุดมคติ (Ideal 
state) คือสภาวะท่ีผูบ้ริโภคปรารถนาอายากจะใหเ้กิดข้ึน สภาวะในความเป็นจริง (Actual state) คือสภาวะท่ีเกิดข้ึน
และด ารงอยูใ่นปัจจุบนั 
     ขั้นท่ี 2 การคน้หาขอ้มูล (Information search) ผูบ้ริโภคจะคน้หาขอ้มูลผลิตภณัฑ์ท่ีรับรู้ว่าสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของตนไดใ้นขั้นท่ี 1 โดยอาศยักระบวนการจดัหาขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูล การรับรู้เก่ียวกบัขอ้มูล
ท่ีอยู่ในความทรงจ า ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มีมากพอ และส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการอยู่ใกลก้บั
ผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะคน้หาขอ้มูลมากข้ึน (ปณิศา มีจินดา (2553, หนา้ 73)  
     ขั้นท่ี 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) ขั้นตอนน้ีจะเป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคจะประเมินค่า
ทางเลือกแต่ละทางหลงัจากคน้หาขอ้มูลแลว้เพ่ือประกอบการตดัสินใจประกอบดว้ย ประเมินความเส่ียงท่ีสามารถ
รับรู้ได ้(Perceived risk) ประเมินความสมัพนัธ์กบัผลประโยชน ์(Benefit association) และประเมินความพึงพอใจท่ี
คาดหวงั (Expected satisfaction) 
     ขั้นท่ี 4 การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) เป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์หลงัจากท่ีได้รับ
ความรู้ความตอ้งการของตน ไดค้น้หาขอ้มูลผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบสนองความตอ้งการนั้นได ้และไดป้ระเมินผล
ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นทางเลือกต่างๆ ทั้งดา้นประโยชน์และความเส่ียงแลว้ ผูบ้ริโภคจึงตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ์และ
ด าเนินการซ้ือ  
     ขั้นท่ี 5 การบริโภคหรือการใช ้(Consumption/usage stage) ชูชยั สมิทธิไกร (2553,หนา้ 103) การใชเ้ป็นขั้นตอน
ท่ีผูบ้ริโภคน าสินคา้มาใชป้ระโยชนต์ามท่ีมุ่งหวงั หรือมีการรับบริการจากสถานประกอบการ 
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     ขนัท่ี 6 การประเมินหลงัการบริโภค (Consumption evaluation) หลงัจากผูบ้ริโภคไดซ้ื้อและทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์
ไปแลว้ การประเมินหลงัการบริโภคเป็นขั้นตอนสุดทา้ย โดยผูบ้ริโภคจะพิจารณาตดัสินว่าคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์
ใช้ไปนั้น มีความสอดคลอ้งกับความคาดหวงัของผูบ้ริโภคหรือไม่ หลงัจากการประเมินแลว้ ผูบ้ริโภคจะเกิด
ความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ ซ่ึงจะส่งผลไปสู่การตดัสินใจคร้ังต่อไป 
 
2.5 แบบจ าลองกรอบแนวคิดทีน่ าเสนอ 
 
     การศึกษาวิจยัทศันคติ การยอมรับ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแต่ง
กายในร้าน AIIZ ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดน้ าทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งมาก าหนดเป็นภาพรวมของกรอบ
การศึกษาในการท าการศึกษาและกรอบแนวความคิดการท าการศึกษาดงัน้ี 

     ตวัแปรอสิระ (Independent Variables)  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่ 1    แสดงภาพกรอบแนวคิดการศึกษา 
ท่ีมา : ผูศึ้กษา 

ทัศนคต ิ(H1) 
- ความเขา้ใจ (X1) 
- ความรู้สึก (X2) 
- พฤติกรรม (X3) 
 

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกาย 

ในร้าน AIIZ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(Y) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps (H3) 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์(X9) 
- ดา้นราคา (X10) 
- ดา้นการจดัจ าหน่าย (X11) 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X12) 
- ดา้นบุคลากร (X13) 
- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (X14) 
- ดา้นกระบวนการ (X15) 

 

 

Interval Scale 
Nominal Scale 

Nominal Scale 

การยอมรับ (H2) 
- นวตักร (X4) 
- กลุ่มล ้าสมยั (X5) 
- กลุ่มทนัสมยั (X6) 
- กลุ่มตามสมยั (X7) 
- กลุ่มลา้หลงั (X8) 
 

Nominal Scale 
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3.วธิีการศึกษา 

     ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาทศันคติ การยอมรับ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายในร้าน AIIZ  ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษาไดใ้ชร้ะเบียบวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ออกแบบการศึกษาในรูปแบบเชิงพรรณนา (Description Research) และใชว้ิธีการส ารวจ 
(Survey Method) เพ่ือรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือสอบถามกลุ่มตวัอย่างตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวแ้ละเก็บขอ้มูลโดยกลุ่มตวัอย่าง
กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-Administration Questionnaires) เม่ือได้รับข้อมูลกลับมา ได้น าข้อมูลมา
วิเคราะห์โดยใชส้ถิติพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานใน
การทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบดว้ยวิธีการ ไดแ้ก่ t-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอย่าง 2 กลุ่ม F-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม LSD ตรวจสอบ
ความแตกต่างระหว่างคู่ วิธีการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) เพ่ือ
หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวั และใชว้ิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรมากกว่า 1 ตวัแปรข้ึนไป (Multiple Factor) โดยการสร้างสมการเส้นตรงแสดง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติ ส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสินใจซ้ือ เพ่ือศึกษาปัจจยัต่างๆ มีความสมัพนัธ์
อยา่งไร และปัจจยัตวัใดมีอิทธิพลต่อตวัแปรตามมากท่ีสุด 
 

4.ผลการศึกษาทีไ่ด้รับ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย  

     รายละเอียดของผลการศึกษาผูศึ้กษาอยูร่ะหวา่งท าการรวบรวมผล และท าการวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือน ามาน าเสนอ
ต่อไป 
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ทัศนคตแิละปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากดั 
กรณศึีกษา สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากดั จงัหวดัตรัง  

Attitude and Factors Influencing Decision Making for Purchasing Fertilizer 
from Yantakhao Agricultural Cooperative Limited : A Case Study of 

Yantakhao Agricultural Cooperative, Trang Province 
 

สดใส พลสังข์1 และ สาโรจน์ โอพทิกัษ์ชีวนิ2 และ ศุภชาต เอีย่มรัตนกูล3 
Sodsai Phonsang and Saroj Opitagchewin and Supachart iamratanakul 

 

บทคดัย่อ 
การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา ลกัษณะทางประชากรของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อปุ๋ยท่ี
สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั จ าหน่าย ลกัษณะทางประชากรท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดและ
ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปุ๋ย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศ
หญิง อาย ุ51-60 ปี การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท ลกัษณะประชากรท่ีแตกต่าง
มีทศันคติต่อปุ๋ยแตกต่างกนั ลกัษณะประชากรท่ีแตกต่าง ใหร้ะดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด
แตกต่างกนั และทศันคติมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด ในระดบัมาก 
ค าส าคัญ: สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากัด, มอิีทธิพล, การตัดสินใจ 
 

Abstract 
The main purposes of this study are to study the socio-economics of the cooperative members which influencing 
the attitudes toward Yantakhao agricultural cooperative limited fertilizer, the socio-economic conditions that 
influencing the marketing mix, the relation of the attitudes and factors which  influencing decision making for 
purchasing fertilizer. The results showed that most of sample are female, age between 51-60 years old, educated in 
lower Bachelor degree, monthly average income 5,000-10,000 bath, difference of the socio-economic conditions 
effected differently toward the attitudes. The difference of the socio-economic conditions effected differently 
emphasis on the marketing mix factors and the attitudes related to the marketing mix at high level. 
Keyword: Yantakhao agricultural cooperative, Influencing, Decision 

                                                           
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10290 e-mail: sodsai153@hotmail.com 
2 อาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10290 e-mail: fbussro@nontri.ku.ac.th 
3 อาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10290 e-mail: supachart9@gmail.com 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                            1704 

 

1. บทน า 
 

ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 
     พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการพฒันาสหกรณ์ใหเ้ขม้แขง็ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการ
ช่วยเหลือเกษตรกร ซ่ึงมาตการหน่ึงท่ีจะช่วยใหส้หกรณ์พฒันาไปสู่ระดบัมาตรฐาน และจะส่งผลต่อภาพรวมในเชิง
เศรษฐกิจได ้คือ การศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดหลกัเกณฑก์ารจดัระดบัสหกรณ์และประเมินสถานภาพสหกรณ์ เพ่ือ
จดัท าแผนพฒันาสหกรณ์ โดยขณะน้ี กรมส่งเสริมสหกรณ์ไดร่้วมกบักรมตรวจบญัชีสหกรณ์จดัท าแผนพฒันาความ
เขม้แขง็สหกรณ์ระหวา่งปี 2559-2560  
     เป้าหมายการยกระดบัความเขม้แข็งของสหกรณ์ เม่ือส้ินสุดปี 2560 คือ สหกรณ์ชั้นท่ี 1 ปัจจุบนัมีอยู่ 2,252 แห่ง 
ตอ้งเพ่ิมข้ึนเป็น 4,629 แห่ง สหกรณ์ชั้นท่ี 2 ปัจจุบนัมีอยู่ 4,201 แห่ง จะตอ้งลดลงเหลือ 2,173 แห่ง สหกรณ์ชั้นท่ี 3 
ปัจจุบนัมีอยู่ 788 แห่ง จะตอ้งลดลงเหลือ 340 แห่ง สหกรณ์ชั้นท่ี 4 ปัจจุบนัมีอยู่ 1,088 แห่ง จะตอ้งช าระบญัชีเสร็จ
ส้ินทั้ งหมด โดยมีตัวช้ีวดัส าคัญ คือ สมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ สหกรณ์มี
เสถียรภาพทางการเงิน มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีมาก ไม่มีขอ้บกพร่อง และสัดส่วนเงินออมต่อหน้ีสินเฉล่ียต่อ
ครัวเรือนสมาชิกเพ่ิมมากข้ึน (http://www.thaicoop.com/index.php/2-uncategorised/70-news-coop-grading, 20 กพ. 
2559) 
     เพ่ือช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหมี้ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนผ่านระบบสหกรณ์ของรัฐบาล การเพ่ิม
จ านวนสมาชิกท่ีมาซ้ือปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากดั นั่นหมายถึงจ านวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีไดรั้บ
ประโยชน์จากสหกรณ์เพ่ิมมากข้ึน ส าหรับจงัหวดัตรัง สหกรณ์การเกษตรระดบัอ าเภอท่ีมีจ านวนสมาชิกมากท่ีสุด 
คือ สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั (ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัตรัง, 2559) ดงันั้น การหาแนวทางในการก าหนด
กลยุทธ์ดา้นการตลาดท่ีเหมาะสมให้แก่สหกรณ์แห่งน้ี ถือเป็นการสนับสนุนให้สมาชิกเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินธุรกิจกบัสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกมากข้ึนอีกทางหน่ึง  ผูวิ้จยัจึงสนใจท างานวิจยัในหวัขอ้ ทศันคติและปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว 
จ ากดั จงัหวดัตรัง 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพ่ือศึกษา ลกัษณะทางประชากรของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั ทศันคติของสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรย่านตาขาว จ ากดั ท่ีมีต่อปุ๋ยท่ีสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากดั จ าหน่าย และปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดของปุ๋ยท่ีสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั จ าหน่าย 
     2. เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติต่อปุ๋ยท่ีสหกรณ์การเกษตรย่านตา
ขาว จ ากดั จ าหน่าย 
     3. เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรของสมาชิกท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือปุ๋ย
จากสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั 
     4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติของสมาชิกสหกรณ์และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปุ๋ยท่ี
สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั จ าหน่าย            
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สมมติฐานของการวจิัย  
     1. ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั ให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของปุ๋ยท่ี
สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั จ าหน่าย แตกต่างกนั 
     2. ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติต่อปุ๋ยท่ีสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั จ าหน่าย แตกต่างกนั 
     3. ทศันคติของสมาชิกท่ีมีต่อปุ๋ยท่ีสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากดั จ าหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปุ๋ยท่ีจ าหน่ายโดยสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม  
 
      การศึกษาทัศนคติและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากัด 
ประกอบดว้ย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  
     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ปริญ ลกัษิตานนท ์และศุภร เสรีรัตน์ ไดก้ล่าวไวว้่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีนิยมใชใ้นการ
แบ่งส่วนตลาด วา่ประกอบไปดว้ย อาย ุเพศ ขนาดครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็น
เคร่ืองมือท่ีนกัการตลาดใชช่้วยก าหนดตลาดเป้าหมาย (2552) 
     Blackwell, Miniard and Engel ไดก้ล่าวถึงการน าลกัษณะประชากรศาสตร์ไปใชว้า่ นกัการตลาดจะจบัคู่ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์และลกัษณะทางจิตวิทยาของส่วนตลาดกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในส่วนตลาดนั้นๆ ตวัแปรท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมจะถูกใชใ้นการอธิบายส่วนตลาดนั้นๆ (2001) 
     Kotler and Keller ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์สามารถน าไปเก่ียวโยงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้
สามารถวดัไดง่้าย ซ่ึงลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีนกัการตลาดใชก้นั ประกอบดว้ย อายุและขั้นของวงจรชีวิต สถาน
ในช่วงชีวิต เพศ รายได ้และยุคสมยัหรือรุ่น (2012) Tybout and Calder ก็ไดก้ล่าวถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีใช้
จ าแนกกลุ่มประชากรวา่ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานะการสมรส สถานะในช่วงชีวิต การศึกษา อาชีพและรายได ้(2010)  
     วิทวสั รุ่งเรืองผล ไดก้ล่าววา่ ทศันคติ คือ ความโนม้เอียงทางความรู้สึก ความคิด ท่ีส่งผลต่อส่ิงรอบๆ ตวัในดา้น
บวกและลบโดยเกิดจากการเรียนรู้ของมนุษย ์เปล่ียนแปลงไดต้ามความเช่ือ และความรู้ท่ีไดรั้บ (2552) ชูชยั สมิทธิ
ไกร กใ็หค้วามหมายของทศันคติ วา่ คือ เคร่ืองมือส าหรับตดัสินเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จากการประเมินวา่ส่ิงนั้นน่าพอใจ
หรือไม่ โดยแต่ละบุคคลจะมีเกณฑใ์นการตดัสินต่างกนั ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์และการเรียนรู้ ในแง่ของนกัการ
ตลาด จึงมีหนา้ท่ีสร้างทศันคติท่ีดีต่อสินคา้และบริการใหก้บัผูบ้ริโภค (2553)  
     Schermerhorn ไดก้ล่าวว่า ทศันคติประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ดา้น
อารมณ์ ความรู้สึกและดา้นพฤติกรรม (2000) 
     Armstrong และ Kotler ไดก้ล่าวถึงทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดว่า เป็นเคร่ืองมือทางยุทธวิธีท่ีนกัการตลาด
ใช้ในการด าเนินกลยุทธทางการตลาดและน าเสนอคุณค่าท่ีดีกว่าต่อผูบ้ริโภคได ้และจ าแนกส่วนประสมทาง
การตลาดว่า ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด (2011)  Hult, Pride และ 
Ferrell กล่าวถึงเป้าหมายหลกัของนกัการตลาดว่า คือ การเลือกว่าจะใชส่้วนประสมทางการตลาดไหนและอย่างไร
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในกลุ่มตลาดเป้าหมาย ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดนั้นประกอบไปดว้ย 
ผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และราคา (2012)   
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     งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้
ธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร(อรอุมา ไตรภพ , 2557) เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคมีภณัฑท์างการเกษตรจากร้านเคมีภณัฑท์างการเกษตรของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วในจงัหวดัสุพรรณบุรี(สาริศา ทิต
ยวงษ,์ 2557)  เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในศูนยแ์สดงและจ าหน่ายสินคา้ 
OTOP รัฐประชามาร์เก็ต ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร(มาลิสา น าประเสริฐ, 2556)  
เร่ืองทศันคติและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในอ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั
ขอนแก่น(ออ้มดาว พิลาดา, 2557) และเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
แวน่ตาในศูนยก์ารคา้ในกรุงเทพมหานคร(จิตบุณย ์จนัทพนัธ์, 2558)   

 
กรอบแนวคดิการวจิัย 

ในการศึกษาวิจยัทศันคติและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว  จ ากดั 
กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว  จ ากดั  จงัหวดัตรัง ผูวิ้จยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 

 
 
 

 
 
 
 
              
 
 
 

        
ตวัแปรอสิระ 

 
 

 
 
 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ในการศึกษาเร่ืองทศันคติและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว  จ ากดั 
กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว  จ ากดั เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ออกแบบการศึกษาโดยใชว้ิธีการวิจยัเชิง
พรรณนา และใชเ้ทคนิคการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิจากการส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามประเภทใหผู้ต้อบแบบสอบถาม

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product)  
2. ดา้นราคา (Price)  
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

 
(สุรินทร์ วชัรปรีชา, 2548) 

ทัศนคติต่อปุ๋ยที่สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากดั จ าหน่าย 

1. องคป์ระกอบดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
2. องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ความรู้สึก 
3. องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม 

(Schermerhorn, 2000) 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. การศึกษา 
4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
5. ลกัษณะการถือครองพ้ืนท่ี

เพาะปลูก 
 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

                 ตวัแปรอสิระ       ตวัแปรตาม 
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กรอกขอ้มูลดว้ยตนเอง จากกลุ่มตวัอย่าง 385 คน เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรย่านตาขาว  จ ากดั  ท่ีเคยซ้ือปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว  จ ากดั  ในระหว่างเดือนสิงหาคม – 
เดือนตุลาคม 2559 และใช้วิธีการเก็บรวมรวมขอ้มูลทุติยภูมิ โดยการคน้ควา้รวบรวมจากเอกสาร ต ารา แนวคิด 
ทฤษฏีและวิทยานิพนธ์ต่างๆ น าข้อมูลมาวิเคราะห์มูลโดยใช้สถิติ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ความ
แปรปรวน การจดัระดบัความส าคญั และความคิดเห็นตามค่าเฉล่ียและใชก้ารวิเคราะห์สถิติการทดสอบที สถิติการ
วิเคราะห์การผนัแปรทางเดียว สถิติการวิเคราะห์หาผลต่างของรายคู่ใช ้LSD และสถิติสมัประสิทธ์ิแบบเพียร์สนั 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
  
ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 

     ดา้นเพศ กลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากดั ส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
55.10 ดา้นอาย ุกลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ือปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั ส่วนมากมีอาย ุ51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 
32.50 รองลงมาคือ อายุ 41-50 ปี อายุมากกว่า 60 ปี อายุ 31-40 ปี อายุ 21-30 ปี และอายุนอ้ยกว่า 20 ปี ตามล าดบั 
ดา้นการศึกษาสูงสุด กลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากดั ส่วนมาก มีการศึกษาต ่ากว่า
ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 88.30 รองลงมามีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ดา้นรายไดต่้อ
เดือน กลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากดั ส่วนมากมีรายได ้5,001-10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 33.50 รองลงมามีรายได้ 0-5,000 บาท รายได้ 10,001-15,000 บาท รายได้ 15,001-20,000 บาท รายได้ 
20,001-25,000 บาท และรายไดม้ากกวา่ 25,000 บาท ตามล าดบั ลกัษณะการถือครองพ้ืนท่ีเพาะปลูก กลุ่มตวัอย่างท่ี
ซ้ือปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากดั ส่วนใหญ่ มีพ้ืนท่ีเป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 87 รองลงมาเป็น
พ้ืนท่ีของบิดา-มารดา พ้ืนท่ีของญาติพ่ีนอ้ง พ้ืนท่ีเช่า และการถือครองพ้ืนท่ีในลกัษณะอ่ืนๆ ตามล าดบั 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากัด ที่มีต่อปุ๋ยที่สหกรณ์การเกษตร   
ย่านตาขาว จ ากดั จ าหน่าย  

     ทศันคติดา้นความรู้ ความเขา้ใจ กลุ่มตวัอย่างส่วนมากมีทศันคติต่อปุ๋ยท่ีสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากดั 
จ าหน่าย ดา้นน้ี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในเร่ืองของปุ๋ยท่ีสหกรณ์การเกษตรย่านตา
ขาว จ ากดั จ าหน่าย มีคุณภาพดี มากกวา่เร่ืองอ่ืน ทศันคติดา้นอารมณ์ ความรู้สึก กลุ่มตวัอยา่งส่วนมาก มีทศันคติต่อ
ปุ๋ยท่ีสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากดั จ าหน่ายในดา้นน้ี ในภาพรวม ระดบัเห็นดว้ยมาก ซ่ึงพบว่ากลุ่มตวัอย่าง
เห็นดว้ยในเร่ืองความรู้สึกศรัทธาในตวัองคก์รของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากดั มากกว่าผูจ้  าหน่ายรายอ่ืน 
และรู้สึกดีท่ีไดย้ินผูค้นกล่าวถึงปุ๋ยท่ีสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั จ าหน่ายในแง่ดี มากกวา่เร่ืองอ่ืน ตามล าดบั 
ทศันคติดา้นพฤติกรรม กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากมีทศันคติต่อปุ๋ยท่ีสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั จ าหน่ายในดา้น
น้ี ในภาพรวม ระดบัเห็นดว้ยมาก โดยกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในเร่ืองการท่ีสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากดั ใหกู้ ้
เพ่ือซ้ือปุ๋ยท าใหส้มาชิกอยากจะมาซ้ือปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั มากกวา่เดิม มากกวา่เร่ืองอ่ืน  

ส่วนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของสมาชิก ทางด้านส่วนประสมการตลาดของปุ๋ยที่ 
              สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากดั จ าหน่าย 

     ดา้นผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากดั ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก ซ่ึงพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในเร่ืองไดรั้บปุ๋ยตามตอ้งการ อยู่ระดบัมากท่ีสุด มากกว่าเร่ืองอ่ืน ดา้น
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ราคา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั ในภาพรวมในระดบัมาก โดยพบวา่ 
กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัในเร่ืองของราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และมีหลายระดบัราคา อยู่ในระดบัมาก มากกว่า
เร่ืองอ่ืน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากดั ใน
ภาพรวม ในระดบัมาก และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในเร่ืองสหกรณ์ตั้งอยูใ่นแหล่งท่ีสามารถเดินทางไปได้
สะดวกอยู่ในระดบัมาก มากกว่าเร่ืองอ่ืนๆ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือปุ๋ยท่ีสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากดั จ าหน่าย ในภาพรวมในระดบัมาก โดยเม่ือพิจารณารายขอ้
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัการจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือช่วยเหลือสังคมอยูใ่นระดบัมาก มากกวา่เร่ืองอ่ืน 

ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมตฐิาน  
สมมติฐานที่ 1  ลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนัใหร้ะดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดของปุ๋ยท่ี 

สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั จ าหน่าย แตกต่างกนั 

     เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมการตลาดต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรย่านตา
ขาว จ ากดั จ าแนกตามเพศ พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรย่านตา
ขาว จ ากดั ไม่แตกต่างกนั โดยเพศหญิงให้ความส าคญัปัจจยัดา้นราคา ด้านการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริม
การตลาดมากกว่าเพศชาย จากการศึกษาพบว่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสาริศา ทิตยวงษ ์ท่ีสรุปว่า เพศท่ีต่างกนั มี
การตดัสินใจซ้ือเคมีภณัฑท์างการเกษตรไม่แตกต่างกนั (2557) 
     เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือปุ๋ย จ าแนกตามอาย ุพบวา่ อายท่ีุแตกต่าง
กนัมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือปุ๋ย แตกต่างกนั ในภาพรวมและดา้นการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาน้ี พบว่า 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสาริศา ทิตยวงษ ์ท่ีสรุปว่า อายุท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเคมีภณัฑท์างการเกษตรท่ี
แตกต่างกนั (2557) 
     เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมการตลาดต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรย่านตา
ขาว จ ากดั จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ในการตดัสินใจซ้ือปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากดั ไม่แตกต่างกนัในภาพรวม ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นการจดัจ าหน่ายและดา้นส่งเสริมการตลาด 
     เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมการตลาดต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ย จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือปุ๋ย แตกต่างกนัใน
ภาพรวม ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนมากกว่า 25,000 บาท มีการให้ระดบัความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดของปุ๋ย ดา้นผลิตภณัฑม์าก
ท่ีสุด ดา้นราคา กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 25,000 บาท ให้ระดบัความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสม
การตลาดของปุ๋ย ดา้นราคามากท่ีสุด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
25,000 บาท มีการใหร้ะดบัความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดของปุ๋ย ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากท่ีสุด 
     เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว 
จ ากดั จ าแนกตามลกัษณะการถือครองพ้ืนท่ีเพาะปลูก พบวา่ ลกัษณะการถือครองพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีต่างกนั มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือปุ๋ย ไม่แตกต่างกนั  
สมมตฐิานที่ 2  ลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติต่อปุ๋ยท่ีสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั จ าหน่าย ดา้น 

          ความรู้ความเขา้ใจ ดา้นอารมณ์ ความรู้สึกและดา้นพฤติกรรม แตกต่างกนั 
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     ความแตกต่างของระดบัทศันคติต่อปุ๋ยท่ีสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากดั จ าหน่าย จ าแนกตามเพศ พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีระดบัทศันคติต่อปุ๋ย ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
เพศแตกต่างกนั มีระดบัทศันคติต่อปุ๋ย ไม่แตกต่างกนัทั้ง 3 ดา้น 
     ความแตกต่างของระดบัทศันคติต่อปุ๋ยท่ีสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากดั จ าหน่าย จ าแนกตามอายุ พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีระดบัทศันคติต่อปุ๋ยท่ีสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากดั จ าหน่าย ไม่แตกต่าง
กนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีระดบัทศันคติต่อปุ๋ย ไม่แตกต่างกนัทั้ง 3 ดา้น 
     ความแตกต่างของระดับทัศนคติต่อปุ๋ยท่ีสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากัด จ าหน่าย จ าแนกตามระดับ
การศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัทศันคติต่อปุ๋ย ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัทศันคติต่อปุ๋ยท่ีสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั 
จ าหน่าย เฉพาะดา้นพฤติกรรม แตกต่างกนั  
     ความแตกต่างของระดบัทศันคติต่อปุ๋ยท่ีสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั จ าหน่าย จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีระดบัทศันคติต่อปุ๋ย แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีระดบัทศันคติต่อปุ๋ย แตกต่างกนัทั้ง 3 ดา้น  
     เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้สถิติ LSD พบว่า ดา้นความรู้ ความเขา้ใจและดา้นอารมณ์ ความรู้สึก 
สามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไดเ้ป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี 1 มีทศันคติต่อปุ๋ยท่ีสหกรณ์การเกษตร
ย่านตาขาว จ ากดั จ าหน่าย แตกต่างกนัอย่างชดัเจนกบักลุ่มท่ี 2 ทั้งน้ี กลุ่มท่ี 1 ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 20,001 – 25,000 บาท กลุ่มท่ี 2 ไดแ้ก่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0-15,000 บาท และมากกวา่ 25,000 
บาท ดา้นพฤติกรรม แบ่งกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไดเ้ป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี 1 มีทศันคติต่อปุ๋ย 
แตกต่างอยา่งชดัเจนกบักลุ่มท่ี 2 โดยกลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท กลุ่มท่ี 
2 คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001 – 20,000 บาท และมากกวา่ 25,000 บาท  
     ความแตกต่างของระดบัทศันคติต่อปุ๋ยท่ีสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั จ าหน่าย จ าแนกตามลกัษณะการถือ
ครองพ้ืนท่ีเพาะปลูก พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะการถือครองพ้ืนท่ีเพาะปลูกแตกต่างกนั มีระดบัทศันคติต่อปุ๋ย 
ไม่แตกต่างกนั 
     ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า ลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติต่อปุ๋ยท่ีสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากดั 
จ าหน่าย ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ดา้นอารมณ์ ความรู้สึก และดา้นพฤติกรรม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จากการศึกษาน้ี พบว่า สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของออ้มดาว พิลาดา ท่ีกล่าวว่า ลกัษณะประชากรท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อทศันคติการบริโภคผกัปลอดสารพิษแตกต่างกนั (2557) 

สมมตฐิานที่ 3  ทศันคติของสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสม 
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั  

     การหาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติของสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากดั กบั ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั พบวา่ ทศันคติของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีต่อปุ๋ย มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดของปุ๋ย ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่ ทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อปุ๋ย มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือปุ๋ย ทุกดา้น โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัมากดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคา และมีความสัมพนัธ์ระดบั
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ปานกลางในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาน้ี พบว่า สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของออ้มดาว พิลาดา ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดของผกัปลอดสารพิษ มีความสัมพนัธ์กับ
ทศันคติการบริโภคผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค (2557) 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
     ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 51-60 ปี มีการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี  มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท ลกัษณะการถือครองพ้ืนท่ีเพาะปลูกเป็นของตนเอง ระดบัทศันคติต่อปุ๋ยท่ี
สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากดั  จ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยทศันคติดา้นความรู้ ความเขา้ใจ กลุ่ม
ตวัอย่างเห็นดว้ยเร่ืองท่ีสหกรณ์ จ าหน่ายปุ๋ยท่ีมีคุณภาพดีมากกว่าเร่ืองอ่ืน ทศันคติดา้นอารมณ์ ความรู้สึก กลุ่ม
ตวัอยา่งเห็นดว้ยในเร่ืองคุณรู้สึกศรัทธาในตวัองคก์รของสหกรณ์ มากกวา่ผูจ้  าหน่ายปุ๋ยรายอ่ืนและขอ้คุณรู้สึกยินดีท่ี
ไดย้ินผูค้นกล่าวถึงปุ๋ยท่ีสหกรณ์จ าหน่าย ในแง่ดี มากกวา่เร่ืองอ่ีนๆ ส าหรับทศันคติดา้นพฤติกรรม กลุ่มตวัอยา่งเห็น
ดว้ยกบัขอ้การท่ีสหกรณ์ให้กูเ้พ่ือซ้ือปุ๋ย ท าให้คุณอยากมาซ้ือปุ๋ยจากสหกรณ์มากกว่าเดิม มากกว่าเร่ืองอ่ืน ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปุ๋ยท่ีสหกรณ์จ าหน่าย โดยรวม ในระดับมาก โดยในด้าน
ผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอย่างใหร้ะดบัความส าคญัในขอ้ไดรั้บปุ๋ยตามตอ้งการ ดา้นราคา กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัใน
ขอ้ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและขอ้มีหลายระดบัราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบั
ขอ้สหกรณ์ตั้งอยู่ในแหล่งท่ีสามารถเดินทางไปไดส้ะดวก ดา้นส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัในขอ้
การจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือช่วยเหลือสงัคม มากกวา่เร่ืองอ่ืน 
     ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดของปุ๋ยท่ีสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากดั จ าหน่าย โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีทศันคติต่อปุ๋ยท่ีสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากัด 
จ าหน่ายแตกต่างกนัในภาพรวม ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ดา้นอารมณ์ ความรู้สึก และดา้นพฤติกรรม อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทศันคติของสมาชิกท่ีมีต่อปุ๋ยท่ีสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากดั จ าหน่าย มีความสัมพนัธ์
กบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดของปุ๋ยท่ีจ าหน่ายโดยสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั ในระดบัมาก 

ข้อเสนอแนะ 
1. แมส้มาชิกมีทศันคติท่ีดีต่อปุ๋ยท่ีสหกรณ์จ าหน่าย สหกรณ์กค็วรพฒันากลยุทธ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือสร้างทศันคติท่ีดี

ต่อปุ๋ยให้มากยิ่งข้ึน ดังจะเห็นได้ว่า ทัศนคติด้านพฤติกรรมยงัคงเป็นด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด ควรให้
ความส าคญักบัการสร้างและรักษาศรัทธา ดว้ยการรักษาช่ือเสียง และควรเพ่ิมประสิทธิภาพของพนกังานขายปุ๋ย 
เพ่ือใหส้ามารถใหค้ าแนะน าท่ีดี สร้างความประทบัใจแก่สมาชิกผูม้าซ้ือปุ๋ย 

2. สหกรณ์ควรใหค้วามส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ ์คือ จดัหาปุ๋ยท่ีมีคุณภาพและใหต้รงกบัความตอ้งการของสมาชิก
มาจ าหน่าย  

3. สหกรณ์ควรจดัหาปุ๋ยท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกบัราคาในหลากหลายระดบัราคามาใหบ้ริการแก่สมาชิก โดยเนน้
ปุ๋ยท่ีมีราคาเหมาะกบัระดบัรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน เน่ืองจาก จากการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท มีมากถึงร้อยละ 65.70  
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4. สหกรณ์ควรค านึงถึงความสะดวกของสมาชิกผูซ้ื้อปุ๋ย ในการเดินทางไปใชบ้ริการท่ีสหกรณ์ การเลือกท าเล

ท่ีตั้งสหกรณ์ สาขาหรือจุดใหบ้ริการ ควรเลือกท าเลท่ีสมาชิกสหกรณ์ผูซ้ื้อปุ๋ยส่วนใหญ่ไดรั้บความสะดวกในการ
เดินทาง ก าหนดช่วงเวลาการเปิดใหบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิกส่วนใหญ่ การจดัท่ีจอดรถให้
เพียงพอกบัความตอ้งการ 

5. สหกรณ์ควรจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือช่วยเหลือสังคม โดยให้สมาชิกเขา้มามีส่วนร่วม และควรพฒันาความรู้ 
ความสามารถของพนกังานขายปุ๋ยใหส้ามาถใหค้ าแนะน าท่ีดีเยี่ยมแก่สมาชิก ซ่ึงจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยใหส้มาชิก
สนใจซ้ือปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั มากยิ่งข้ึน 
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บทคดัย่อ 
     การวิจยัเร่ือง ผลกระทบของระบบการควบคุมภายในต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือของธนาคารท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มุ่งเนน้ศึกษาผลกระทบของระบบการควบคุมภายในและความเส่ียงดา้นสินเช่ือ
ของธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ  
ประกอบด้วย รายงานประจ าปี งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงินของธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2558 จ านวนทั้งส้ิน 11 ธนาคาร  ซ่ึงเกบ็ขอ้มูลจากฐานขอ้มูล SET-
SMART ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีขอ้มูลจ านวน 44 ขอ้มูลสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis : MRA) 
 ผลการศึกษาพบวา่ ระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง 
กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร และการติดตามและประเมินผล มีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบ
ต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือ ซ่ึงประกอบดว้ย จ านวนคร้ังท่ีมีการประชุม ประสบการณ์ของคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง สัดส่วนการให้สินเช่ือ คณะกรรมการตรวจสอบและขนาดของธนาคารมีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบต่อ
สินเช่ือดา้นเครดิต ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 
 
ค าส าคัญ :  ระบบการควบคุมภายใน, ความเส่ียง, ธนาคาร 
 
 
 
 
*,**,***,****นกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี คณะบญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
*****อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี คณะบญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                                   1714 
 

Abstract 
 The research of “The Impact of internal control system on credit risk among banks of the Stock Exchange of 
Thailand” examines on the relationship between the internal control system on credit risk among banks of listed 
company in the Stock Exchange of Thailand and investigates the impact of internal control system on credit risk 
among banks of the Stock Exchange of Thailand. The data used in this research are secondary data which 
consists of the annual report, financial statements, footnotes to financial statements of listed companies on the 
Stock Exchange of Thailand during the year 2555-2558, totaling 11 banks. However, the population is small so 
the data will be collected from the population in the SET-SMART database of the Stock Exchange of Thailand, 
totaling 44 data. The statistics used to analyze the data are multiple regression analysis (MRA) 
 The research indicated that the internal control system includes a control environment, risk assessment, 
control activity, information and communication, and monitoring and evaluation which relate and effect to credit 
risk that contain number of meetings, experience of the risk management committee, credit ratio audit committee 
and bank size are significantly correlate and effect to credit risk at significant level of 0.05. 

 
Keywords: Internal control system, risk, bank 
 

1. บทน า 
     ในปี 2558 เป็นปีท่ีถือว่ายากส าหรับการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ โดยเศรษฐกิจโลกท่ีฟ้ืนตวัเปราะบาง ไดส่้งผลกระทบ
ต่อภาคการส่งออกของไทยใหอ้ยู่ในภาวะอ่อนแอ โดยทั้งปีหดตวัถึงร้อยละ 5.8 ซ่ึงเป็นอตัราหดตวัลึกสุดในรอบ 6 ปี 
ขณะท่ีกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศอยู่ในทิศทางฟ้ืนตวัเช่นกนั การลงทุนในภาคธุรกิจยงัคงมีก าลงัการผลิตเพียงพอ 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่รอภาพความชดัเจนของการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ ท าใหก้ารลงทุนใหม่หรืขยายก าลงัการผลิต
นอ้ยมาก อย่างไรก็ดีในช่วงคร่ึงปีหลงั เศรษฐกิจมีสัญญาณดีข้ึนเน่ืองจากมีปัจจยับวกจากการขบัเคล่ือนของภาครัฐ
ผา่นการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ มีการกระตุน้เศรษฐกิจระยะสั้น เช่น การช่วยเหลือผูมี้รายไดน้อ้ย และการกระตุน้การ
ลงทุนขนาดเลก็ การส่งเสริม SMEs การกระตุน้ภาคอสงัหาริมทรัพย ์เป็นตน้ ส าหรับธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นปี 2559 
คาดว่าจะมีทิศทางการด าเนินงานท่ีดีข้ึน ตามการปรับดีข้ึนของภาวะเศรษฐกิจจากการฟ้ืนตวัของภาครัฐและเอกชน 
โดยเฉพาะมาตรการการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐ อย่างไรก็ตามคุณภาพสินเช่ือในปีน้ียงัคงเป็นท่ีน่ากงัวล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้โภคภณัฑซ่ึ์งยงัตกต ่าอยู่ สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัจะยงัคงเติบโตไดดี้ 
อย่างไรก็ตามสินเช่ือส่วนบุคคลและสินเช่ือบตัรเครดิตมีแนวโนม้คุณภาพสินเช่ือดอ้ยลงตามการชะลอตวัของการ
บริโภคเอกชน การพิจารณาสินเช่ือและภาระผูกพนัเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัในธุรกิจธนาคารพาณิชย ์เพราะเป็นกิจกรรม
ท่ีก่อใหเ้กิดรายไดห้ลกัของธนาคาร ในขณะเดียวกนักอ็าจท าใหร้ายไดข้องธนาคารอยูใ่นความเส่ียงเช่นกนั ความเส่ียง
ดา้นสินเช่ือเป็นความเส่ียงท่ีจะเกิดส่วนสูญเสียแก่ธนาคาร อนัเน่ืองมากจากผูกู้ไ้ม่สามารถช าระหน้ีตามขอ้ผกูพนัตาม
สัญญาต่อธนาคาร การบริหารความเส่ียงด้านสินเช่ือท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยส าคัญยิ่งต่อความมั่นคงและ
แขง็แกร่งของธนาคารทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต (ธนาคารทหารไทย, 2558) 
 Olatunji (2009) ไดมี้การศึกษาผลกระทบของระบบการควบคุมภายในในธนาคารไนจีเรีย แต่จ ากดัขอบเขตการ
ควบคุมภายในทุจริต Lakis และ Giniunas (2012) ยงัไดอ้ธิบายระบบการควบคุมภายในท่ีเป็นตัวช้ีวดัในการจดัการ
กบัทุจริตไวด้ว้ย ในปัจจุบนัมีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกองค์ประกอบ ซ่ึงไดรั้บการยอมรับทัว่โลก
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และมีการน าไปใช ้เช่น ระบบการควบคุมภายในของ COSO เป็นตน้ Ji, Lu และ Qu (2015) มุ่งเนน้ศึกษาเก่ียวกบั
การควบคุมภายในของจีนท่ีเพ่ิมในการจดัโครงสร้างองคก์รและการจดัการทรัพยากรมนุษย ์โดยใชข้อบเขตท่ีกวา้ง
ข้ึนของการควบคุมภายใน (COSO Model) ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีในวงกวา้งคือสภาพแวดลอ้มควบคุม การประเมิน
ความเส่ียง การควบคุมกิจกรรมและการตรวจสอบขอ้มูล และระบบการส่ือสาร การใชก้รอบของระบบการควบคุม
ภายในของ COSO นั้น ประเภทของขอ้มูลหลกัท่ีไดรั้บการเก็บรวบรวมแหล่งท่ีมาผ่านการใชแ้บบสอบถาม จะมี
การใช้ขอ้มูลทุติยภูมิเพ่ือน ามาวิเคราะห์ทางสถิติมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีการบริหารความเส่ียงมากท่ีสุด ในการ
ทบทวนวรรณกรรมระบุว่าการควบคุมภายในเป็นปัญหาต่อความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ แต่ในการศึกษาน้ีจะขยาย
ขอบเขตไปท่ีการควบคุมความเส่ียงดา้นสินเช่ือ ซ่ึงงานวิจยัน้ีจะใหมิ้ติของความสัมพนัธ์ระหว่างการควบคุมภายใน
และความเส่ียงด้านสินเช่ือ   นอกจากน้ี Jin, Kanagaretnam, Lobo และ Mathieu (2013) ได้ศึกษาและพบว่าหาก
ธนาคารปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายใน จะท าให้มีความเส่ียงนอ้ยลงและจะมีโอกาสนอ้ยมากท่ีกิจการประสบ
กบัความลม้เหลว แต่หากความเส่ียงดา้นสินเช่ือของธนาคารขยายมากเกินไป ประเด็นความเส่ียงดา้นสินเช่ือจะมี
ผลกระทบทางการเงินอยา่งจริงจงัและเป็นอนัตรายต่อวินยัการตลาดของธนาคาร ส าหรับธนาคารในประเทศไทยได้
มีการจัดท าเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในเช่นกัน เพ่ือลดความเส่ียงด้านสินเช่ือ เช่นเดียวกับธนาคารใน
ต่างประเทศ 
 ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี จึงมุ่งเนน้ศึกษาถึงผลกระทบของระบบการควบคุมภายในต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือ
ของธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงงานวิจยัน้ีจะท าใหท้ราบถึงปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบ
ต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือ เพราะธนาคารจะไดห้าวิธีการป้องกนัความเส่ียงไดถู้กวิธียิ่งข้ึน 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
        เพ่ือศึกษาผลกระทบของระบบการควบคุมภายในและความเส่ียงดา้นสินเช่ือของธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
การวิจยัเร่ือง ผลกระทบของระบบการควบคุมภายในต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือของธนาคารท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากผลการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ จึงไดน้ ามาเขียน
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัไดด้งัน้ี 
 ตวัแปรอสิระ        ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
        
 
       ตวัแปรควบคุม 
 

ปัจจยัของระบบการควบคุมภายใน 
  -สภาพแวดลอ้มการควบคุม 
  -การประเมินความเส่ียง 
  -กิจกรรมการควบคุม 
  -สารสนเทศและการส่ือสาร 
  -การติดตามและประเมินผล 

ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 
 

   -ขนาดของธนาคาร 
  -อายขุองธนาคาร 
  -อตัราส่วนหน้ีสิน(Leverage Ratio) 
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ตวัแปรอิสระ คือปัจจยัของระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงประกอบดว้ย 

- สภาพแวดลอ้มการควบคุม ซ่ึงวดัจาก ขนาดของคณะกรรมการ จ านวนคร้ังท่ีมีการประชุม 
- การประเมินความเส่ียง ซ่ึงวดัจาก ความเช่ียวชาญของคณะกรรมการ ประสบการณ์ของคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง 
- กิจกรรมการควบคุม ซ่ึงวดัจาก มีการก าหนดวงเงินใหเ้ครดิต 
- สารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงวดัจาก ความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน 
- การติดตามและประเมินผล ซ่ึงวดัจาก คณะกรรมการตรวจสอบ  

ตวัแปรตาม คือ ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ  
ตวัแปรควบคุม ประกอบดว้ย ขนาดของธนาคาร อายขุองธนาคาร และอตัราส่วนหน้ีสิน 

สมมตฐิานการวจิัย 
 สมมติฐานท่ี 1 ขนาดของคณะกรรมการส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือของธนาคารท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 สมมติฐานท่ี 2 จ านวนคร้ังท่ีมีการประชุมส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือ ของธนาคาร
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 สมมติฐานท่ี 3 ความเช่ียวชาญของคณะกรรมการส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือของ
ธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 สมมติฐานท่ี 4 ประสบการณ์ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญักบัความเส่ียง
ดา้นสินเช่ือของธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 สมมติฐานท่ี 5 การก าหนดวงเงินให้เครดิตส่งผลผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือของ
ธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 สมมติฐานท่ี 6 ความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือ
ของธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 สมมติฐานท่ี 7 คณะกรรมการตรวจสอบส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือของธนาคารท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 สมมติฐานท่ี 8 ขนาดของธนาคารส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญกบัความเส่ียงดา้นสินเช่ือของธนาคารท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 สมมติฐานท่ี 9 อายุของธนาคารส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อความเส่ียงด้านสินเช่ือของธนาคารท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 สมมติฐานท่ี 10 อตัราส่วนหน้ีสินส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือของธนาคารท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
 การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO (จิณห์ระพีร์ พุ่มสงวน, 2557) ในปี 2535 คณะกรรมการชุดหน่ึง ซ่ึง
เ รี ย ก ว่ า  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซ่ึ ง เ ป็ น
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คณะกรรมการของสถาบนัวิชาชีพ 5 สถาบนั ในสหรัฐอเมริกา ไดร่้วมกนัศึกษาวิจยั และพฒันาแนวคิดของการ
ควบคุมภายใน และไดใ้หค้วามหมายของการควบคุมภายในวา่ คือ กระบวนการปฏิบติังานท่ีถูกก าหนดร่วมกนัโดย 
คณะกรรมการผูบ้ริหารตลอดจนพนกังานขององคก์รทุกระดบัชั้น เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผล จะเห็น
ไดว้่าบางคร้ังในการจดัการควบคุมภายในสามารถแยกแยะวตัถุประสงค์ไดช้ดัเจน แต่บางกรณีก็มีวตัถุประสงค์ท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ดงันั้น จึงเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งตดัสินใจว่า จะก าหนดมาตรการการควบคุมภายในเพ่ือ
วตัถุประสงค์อะไรตอ้งการเน้นชัดว่าเพ่ือวตัถุประสงค์ใดวตัถุประสงค์หน่ึงเพียงอย่างเดียว หรือตอ้งการจดัให้มี
ระบบการควบคุมภายในเพ่ือวตัถุประสงค์หลายประการท่ีสัมพนัธ์กนั ในการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดของ 
COSO จะตอ้งพิจารณาในเน้ือหาอยา่งลึกซ้ึง โดยองคป์ระกอบทั้ง 5 มีดงัน้ี 
 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) กล่าวคือ  สภาพแวดลอ้มของการควบคุมเป็น
องค์ประกอบท่ีเก่ียวกบัการสร้างจิตส านึกและบรรยากาศของการควบคุมภายในซ่ึงปัจจยัหลายๆ ปัจจยัท่ีน ามา
พิจารณารวมกนัส่งผลให้เกิดความมีประสิทธิผลของมาตรการหรือวิธีการควบคุมในองค์กร หรือท าให้มาตรการ
และวิธีการควบคุมท่ีดีข้ึน ดงันั้น สภาพแวดลอ้มของการควบคุมท่ีดีจะช่วยให้บุคลากรเขา้ใจถึงความจ าเป็นและ
ความส าคญัของการควบคุมภายใน   
 2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) ซ่ึงจดัไดว้่าเป็นเคร่ืองมือในการบริหารอย่างหน่ึงท่ีผูบ้ริหารนิยม
ใชใ้นปัจจุบนั เน่ืองจากในปัจจุบนัเป็นยุคการคา้ท่ีมีการแข่งขนัอย่างเสรี ดงันั้น ความเส่ียงจึงเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียง
ไม่ได ้ซ่ึงการประเมินความเส่ียงนั้นเป็นกระบวนการท่ีท าใหกิ้จการขององคก์รทราบถึงความเส่ียงท่ีก าลงัจะเผชิญ
ล่วงหนา้ได ้ 
 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  หมายถึง  การกระท าท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมการปฏิบติังานให้
เป็นไปตามนโยบาย วิธีปฏิบติังาน และค าสั่งต่างๆ ท่ีฝ่ายบริหารก าหนดซ่ึงจะตอ้งเป็นการกระท าท่ีถูกตอ้งและใน
เวลาท่ีเหมาะสม จะเพ่ิมความมัน่ใจในความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด  
 4. ข้อมูลสารสนเทศ และการส่ือสารในองค์กร (Information and Communication) การส่ือสารและสารสนเทศ
น้ี ถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัต่อการควบคุมภายในยุคปัจจุบนั ซ่ึงนบัไดว้่าเป็นยุคของขอ้มูลข่าวสาร และถา้ขอ้มูล
ข่าวสารมีความทนัสมยัก็จะท าให้องค์กรรับรู้ขอ้มูลไดท้นัท่วงที มีความไดเ้ปรียบทางดา้นธุรกิจ และสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหก้บัการบริหารองคก์รไดดี้อีกดว้ย  
    5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) การควบคุมภายในขององค์กรจะสมบูรณ์ไม่ได้
หากขาดการติดตามและประเมินผล เพราะเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีท าใหผู้บ้ริหารมัน่ใจไดว้่า มาตรการและระบบ
การควบคุมภายในมีประสิทธิผลและไดรั้บการปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา 
 สถาบนัการเงินมีบทบาทส าคญัในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจการเงินของประเทศ โดยท าหนา้ท่ีระดมและจดัสรร
เงินทุนแก่ภาคเศรษฐกิจจริง การช าระราคาและบริการ การบริหารความเส่ียง รวมถึงการใหข้อ้มูลทางการเงินเพ่ือ
การตดัสินใจ  ดงันั้น การดูแลให้การด าเนินงานของสถาบนัการเงินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีธรรมาภิบาลและ
บริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกบัเงินฝากของประชาชนจึงเป็นเร่ืองส าคญั ธุรกิจ
พ้ืนฐานของธนาคารพาณิชย ์ไดแ้ก่ การรับฝากเงิน การใหสิ้นเช่ือ การซ้ือขายเงินตรา ต่างประเทศ การซ้ือขายตรา
สารทางการเงิน ซ่ึงท าให้ธนาคารมีความเส่ียงเกิดข้ึน คือความเส่ียงดา้นเครดิต (ฝ่ายวางแผนและพฒันาสายก ากบั
สถาบนัการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2553) ความเส่ียงดา้นเครดิตถือเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกหน้ีไม่
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สามารถปฏิบติั ตามสัญญาในการช าระหน้ี หรือท่ีเกิดจากโอกาสท่ีลูกหน้ีอาจไม่สามารถช าระคืนได ้จนเป็นเหตุให ้
ถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลงได ้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุน และรายไดข้อง สถาบนัการเงิน 
โดยมีสาเหตุจากปัจจยัความเส่ียงภายนอก อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงดา้น สภาพเศรษฐกิจ ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีความสัมพันธ์กัน ภาวะการแข่งขัน การ เปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ของทางการ และภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ และสาเหตุจากปัจจยัความเส่ียงภายในอนัเน่ืองมาจากผูบ้ริหารและพนกังานขาดประสบการณ์ การก ากบั
ดูแลและการสอบทาน สินเช่ือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ขาดการควบคุมและติดตามให้ลูกหน้ีปฏิบติัตามเง่ือนไข
และ สัญญา ไม่มีการศึกษาความเส่ียงอย่างละเอียดเม่ือออกผลิตภณัฑห์รือใหบ้ริการทางการเงินใหม่ มาตรฐานการ
พิจารณาสินเช่ือและการใชดุ้ลพินิจของผูบ้ริหารในการอนุมติัสินเช่ือไม่เหมาะสม มีการกระจุกตวัของการใหสิ้นเช่ือ
ประเภทใดประเภทหน่ึง มีการเนน้การสร้างรายไดม้ากกวา่คุณภาพของสินเช่ือ  
 มีการท าวิจยัหลายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการควบคุมภายและความเส่ียงดา้นสินเช่ือ ดงัเช่นงานวิจยัของใน
ต่างประเทศ (Olaoye Clement Olatunji, 2009) ไดศึ้กษาผลกะทบของการควบคุมภายในของธนาคารในประเทศ
ไนจีเรีย พบวา่หากธนาคารมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและมีมาตรการในการควบคุมท่ีดีจะช่วยใหมี้
การป้องกนัการทุจริตของธนาคารได ้(Bassem salhi and Younes Boujelbene, 2012) ไดศึ้กษาผลกระทบของกลไก
การก ากบัดูแลภายในและความเส่ียงของธนาคารในประเทศตรูนิเซีย ซ่ึงพบว่าเงินทุนและขนาดของธนาคารมี
ผลกระทบในเชิงลบต่อความเส่ียงของธนาคาร และพบว่ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างขนาดของคณะกรรมการ
เดียวกนักบัความเส่ียงของธนาคารท่ีจะไดรั้บ (Ellis Kofi Akwaa-Sekyi and Jordi Moreno Gene, 2016) ไดศึ้กษา
ผลกระทบของการควบคุมภายในเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นสินเช่ือในกลุ่มธนาคารสเปน พบว่าการควบคุมภายในมี
ผลกระทบต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือของธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาพแวดลอ้ม การควบคุมการบริหารความ
เส่ียง การควบคุมกิจกรรมและการตรวจสอบ ซ่ึงหากมองท่ีตวัแปรทั้งหมดแลว้พบว่า จ านวนคณะกรรมการ ความ
เช่ียวชาญของคณะกรรมการ คณะกรรมการอิสระ อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินฝาก อายขุองธนาคาร และธนาคาร
ท่ีให้บริษทัชั้นน าตรวจสอบบญัชี ส่งผลกระทบต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือ ส าหรับงานวิจยัในประเทศไทยได้มี
การศึกษาเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน ดงัเช่นงานวิจยัของ หรืองานวิจยัของ(ชฎาธร เผือกหอม, 2552) ไดศึ้กษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบการบริหารความเส่ียงขององค์กรตามแนวคิด COSO กบัความส าเร็จทางดา้นการเงิน
ขององคก์รของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ องคก์รท่ีน าระบบการบริหารความเส่ียงมาใชจ้ะ
ช่วยใหผ้ลประกอบการดีข้ึน ดงันั้นการก าหนดวตัถุประสงคจึ์งเป็นเง่ือนไขเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัท่ีสามารถคาดการณ์ถึง
ความสามารถในการท าก าไรของบริษทัได ้ในขณะเดียวกนัไดมี้การงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัความเส่ียงของสินเช่ือ
ไวห้ลายงาน ดงัเช่นงานวิจยัของ(ชุลีภรณ์ หะหัส, 2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การพิจารณาสินเช่ือและการบริหารความ
เส่ียงสินเช่ือของธนาคารนครหลวงไทยจ ากดั (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547-2552 พบว่า โครงสร้างองคก์รฝ่ายบริหาร
ความเส่ียงเปรียบเทียบระหว่างในช่วงก่อนและหลงัการปรับเปล่ียนกระบวนการดา้นสินเช่ือปี พ.ศ. 2551 ของ
ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) มีการเปล่ียนแปลงคือ ธนาคารมีการปรับเปล่ียนเฉพาะผู ้ท่ี เข้ามา
ควบคุมดูแลแต่ละฝ่าย และธนาคารมีการพฒันาเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสินเช่ือ รวมถึงการน าระบบการ
บริหารอตัราดอกเบ้ียท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงของลูกหน้ีมาใช ้(Risk Adjusted Return on Capital : RAROC) เพ่ือ
ก าหนดระดับผลตอบแทนท่ีสอดคล้องกับระดับความเส่ียงของลูกหน้ี (Asset Pricing) ในการอนุมัติสินเช่ือ 
เคร่ืองมือเหล่าน้ีน ามาเพ่ือใชใ้นการกลัน่กรองการอนุมติัสินเช่ือใหก้บัลูกหน้ีท่ีมีศกัยภาพและป้องกนัการกระจุกตวั
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ของการปล่อยสินเช่ือ รวมถึงก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหส้อดคลอ้งกบัประเภทลูกหน้ี คือ ถา้ลูกหน้ีมี Credit Rating ท่ี
ไม่ดี แสดงว่ามีความเส่ียงสูง ควรคิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูงเพ่ือลดความเส่ียงจากการท่ีลูกหน้ีจะผิดนดัช าระหน้ีใน
อนาคต (ปิยะมาศ ม่วงเปล่ียน และ ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2552) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารความเส่ียงดา้นสินเช่ือ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็น
เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงดา้นสินเช่ือของธนาคารโดยรวมและรายไดทุ้กดา้นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงดา้นสินเช่ือของธนาคารโดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก การบริหารความเส่ียงสินเช่ือดา้นนโยบายสินเช่ือและหลกัประกนัมีความความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัปานกลาง กบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินเช่ือของธนาคารและพบว่าการบริหารความเส่ียงสินเช่ือ
ดา้นกระบวนการมีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัระดบัค่อนขา้งสูงกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินเช่ือ
ของธนาคาร (อมรรัตน์ อคัราช, 2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารความเส่ียงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยข์นาด
ใหญ่มาก กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพยรั์ฐวิสาหกิจ เอกชน ต ารวจและทหาร พบว่าสหกรณ์มีความเส่ียงทางดา้น
การเงินอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนความเส่ียงดา้นสินเช่ืออยู่ในระดบัต ่า ส าหรับการบริหารความเส่ียงทางการเงิน
ของสหกรณ์ออมทรัพยข์นาดใหญ่มาก พบวา่ ดา้นการใหสิ้นเช่ือมีความเส่ียงจากการชะลอตวัของธุรกิจ  
 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดจ้ดัท าวิจยัเร่ืองน้ีข้ึนเพ่ือศึกษาวา่ระบบการควบคุมภายในมีผลกระทบต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือ
ของธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และท าให้สามารถน าไปใชห้าวิธีการป้องกนัความ
เส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัธนาคารได ้
 
3. วธิีการศึกษา 
 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ ประกอบดว้ย รายงานประจ าปี งบการเงิน หมายเหตุประกอบ
งบการเงินของธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2558 จ านวนทั้งส้ิน 
11 ธนาคาร และมีขอ้มูลจ านวน 44 ขอ้มูล เม่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูลแลว้จะท าการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียของขอ้มูล ค่าสูงสุดของขอ้มูล ค่าต ่าสุดของขอ้มูล  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ขอ้มูล ค่า และสถิติเชิงอนุมาน เม่ือไดต้วัแปรแลว้จะน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคทางสถิติ
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis : 
MRA) เพ่ือวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งว่ามีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่และมีความสัมพนัธ์กนัใน
ลกัษณะใด ซ่ึงจะเป็นไปตามสมติฐานเม่ือระดบันยัส าคญัท่ีไดมี้ค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดคือ 0.05 

 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
  ธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีการด าเนินงานมาโดยเฉล่ีย 49-50 ปี มีสินทรัพยร์วม
เฉล่ีย 1,107.40 ลา้นลา้นบาท โครงสร้างของธนาคารนั้นประกอบดว้ยคณะกรรมการธนาคารมีจ านวนโดยเฉล่ีย
เท่ากบั 13 คน มีการประชุม 13 คร้ังต่อปี คณะกรรมการบางส่วนมีพ้ืนฐานความรู้ดา้นการเงินและการธนาคาร 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงมีประสบการณ์ในการบริหารความเส่ียง และมีคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 
3 คน ซ่ึงท าหนา้ท่ีตรวจสอบการด าเนินงานของธนาคาร ธนาคารมีอตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีต่อเงินรับฝาก 
โดยเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 0.68 และอตัราส่วนหน้ีสิน โดยเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 9.58 และความเส่ียงดา้นเครดิตซ่ึงวดัจาก
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อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อสินเช่ือรวม โดยเฉล่ียมีค่าเท่ากับ 2.93 การทดสอบสมมติฐานด้วยการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ (multiple regression analysis) ผลการทดสอบแสดงดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ผลกระทบของระบบการควบคุมภายในต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือของธนาคาร 

 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Beta 

t Sig. 

 B Std. Error   
(Constant)       

ขนาดของคณะกรรมการ 0.049 0.063 0.151 0.779 0.441 
จ านวนคร้ังท่ีมีการประชุม 0.079 0.029 0.382 2.715 0.01* 
ความเช่ียวชาญของคณะกรรมการ  -0.442 0.755 -0.078 -0.586 0.562 
ประสบการณ์ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  0.280 0.090 0.393 3.119 0.004* 
สดัส่วนการใหสิ้นเช่ือ  0.680 0.280 0.495 2.431 0.021* 
ความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน  -1.009 0.730 -0.148 -1.382 0.176 
คณะกรรมการตรวจสอบ  0.794 0.391 0.225 2.032 0.05* 
ขนาดของธนาคาร 0.000 0.000 -0.919 -4.400 0.000** 
อายขุองธนาคาร  -0.001 0.004 -0.030 -0.287 0.776 
อตัราส่วนหน้ีสิน -0.003 0.006 -0.095 -0.554 0.583 

N = 44, R2 = 0.670, F = 6.688, Sig. = 0.000  
** Sig < 0.001 *Sig < 0.05 

 จากตารางท่ี 1 ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2)  มีค่าเท่ากบั  0.670  แสดงว่า ระบบการควบคุมภายใน ซ่ึง
ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร 
และการติดตามและประเมินผลสามารถอธิบายผลกระทบไดร้้อยละ 67 ส่วนอีกร้อยละ 33 เกิดจากผลกระทบอ่ืนท่ี
ไม่ไดน้ ามาพิจารณา ส าหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า จ านวนคร้ังท่ีมีการประชุม ประสบการณ์ของคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง สัดส่วนการให้สินเช่ือ คณะกรรมการตรวจสอบ ขนาดของธนาคาร และอายุของ
ธนาคารส่งผลกระทบต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือของธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 การวิจยัเร่ือง ผลกระทบของระบบการควบคุมภายในต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือของธนาคารท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า ระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้ม
การควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร และการติดตามและ
ประเมินผล มีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือ ซ่ึงประกอบดว้ย จ านวนคร้ังท่ีมีการประชุม 
ประสบการณ์ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง สัดส่วนการใหสิ้นเช่ือ คณะกรรมการตรวจสอบและขนาดของ
ธนาคารมีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบต่อสินเช่ือดา้นเครดิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุพรรณี  ค าวาส 
(2558) ไดศึ้กษาเร่ือง การก ากบัดูแลกิจการและการควบคุมภายใน ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพขององคก์าร  : หลกัฐาน
เชิงประจกัษ์จากธุรกิจเซรามิก จงัหวดัล าปาง สอดคลอ้งกับชุลีภรณ์ หะหัส (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การพิจารณา
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สินเช่ือและการบริหารความเส่ียงสินเช่ือของธนาคารนครหลวงไทยจ ากัด (มหาชน) ตั้ งแต่ปี พ.ศ.2547-2552 
สอดคลอ้งกบั Olaoye Clement Olatunji (2009) ไดศึ้กษาผลกะทบของการควบคุมภายในของธนาคารในประเทศ
ไนจีเรีย และสอดคลอ้งกบั Ellis Kofi Akwaa-Sekyi and Jordi Moreno Gene (2015) ได้ศึกษาผลกระทบของการ
ควบคุมภายในเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นสินเช่ือในกลุ่มธนาคารสเปน 
 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 ผลการวิจยัน้ีท าให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในในเร่ืองของ จ านวนคร้ังในการชุมส่งผลกระทบต่อความ
เส่ียงดา้นสินเช่ือ ซ่ึงหากกิจการมีการประชุมคณะกรรมการจะท าให้มีการปรึกษาหารือเก่ียวกบัปัญหาหรือความ
เส่ียงท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนในองค์กร ซ่ึงท าให้สามารถป้องกนัความเส่ียงได ้ การท่ีคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงมีประสบการณ์เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงนั้น ท าให้สามารถวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนและ
สามารถหาแนวทางป้องกนัหรือลดความเส่ียงได ้นอกจากน้ีสัดส่วนการให้สินเช่ือตามความน่าเช่ือถือของลูกคา้ก็
ถือเป็นการป้องกนัหรือลดความเส่ียงลงไดเ้ช่นกนั และเม่ือคณะกรรมการมีการประชุมกนับ่อยคร้ัง คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงมีประสบการณ์ในการบริหารความเส่ียง ก็ย่อมจะมีการก าหนดกฎเกณฑต่์าง ๆ ในการให้สินเช่ือ
แก่ลูกคา้ ซ่ึงธนาคารทุกธนาคารจะตอ้งมีคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของธนาคารและให้
ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้นของรายงานทางการเงินขององคก์รมีความน่าเช่ือถือและจะส่งผลใหค้วาม
เส่ียงทางดา้นเครดิตมีลดลงดว้ย 
 ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีท าให้ผูบ้ริหารน าผลการวิจยัไปปรับใชใ้นองค์กรในส่วนของระบบการควบคุมภายใน
ขององคก์ร หากองคก์รมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี ย่อมจะส่งผลใหกิ้จการมีความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ นอ้ยลง ซ่ึง
จะท าใหกิ้จการเกิดความเสียหายนอ้ยท่ีสุดในการด าเนินงาน ส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการปรับเปล่ียนตวัแปร
จากระบบการควบคุมภายในเป็นการก ากบัดูแลกิจการ และตวัแปรตามอาจปรับเปล่ียนเป็นความเส่ียงในดา้นอ่ืน ๆ 
เช่น ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ เป็นตน้ 
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การจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มลูกค้าที่เคยซ้ือและกลุ่มลูกค้าที่ไม่เคยซ้ือสินค้า 
ประเภทที่ไม่ใช่หนังสือในปัจจยัด้านคุณค่าที่รับรู้ได้ที่วางจ าหน่ายในร้านหนังสือซี

เอด็บุ๊คเซ็นเตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Discriminant Analysis of Perceived Value on Non-Book Product Selling 

between Purchased and Non-Purchased Groups of Customers: The Case Study 
of SE-ED Book Stores in Bangkok 

สมภพ ปานกลบั1 และ ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกจิ2 
Somphop Parnklub and Theeranuch Pusaksrikit 

บทคดัย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นคุณค่าท่ีรับรู้ไดต่้อสินคา้ประเภทท่ีไม่ใช่
หนังสือ (Non-Book) ระหว่างกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่เคยซ้ือและกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้สินคา้ประเภทท่ีไม่ใช่หนงัสือ 
(Non-Book) ในร้านหนงัสือซีเอด็บุ๊คเซ็นเตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร เกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจ านวน 220 ชุด 
แลว้น าขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์ โดยแสดงผลเป็น ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมถึง
วิเคราะห์ความแตกต่างดว้ยเคร่ืองมือ Chi-Square, ANOVA และ Discriminant Analysis ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยั
ดา้นคุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ไดใ้นสินคา้ Non-Book นั้นมีความสามารถในการจ าแนกความแตกต่างระหวา่งกลุ่มลูกคา้ทั้ง
สองกลุ่ม ซ่ึงองค์ประกอบทางด้านอารมณ์และความรู้สึกมีความส าคัญต่อการจ าแนกมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
องคป์ระกอบทางดา้นการใชง้าน และความคุม้ค่า ตามล าดบั 

ค าส าคัญ: คุณค่าท่ีรับรู้ได้,  การจ าแนกความแตกต่าง, สินค้า Non-Book 

Abstract 
This study aims to understand the factors of perceived value that influence non-book products selling in SE-ED 
Book Store between two groups of customers who purchased or did not purchase non-book products. Data were 
collected by using questionnaire survey from 220 customers of SE-ED Book Store in Bangkok. Those given data 
were analyzed by Percentage, Frequency, Mean, Standard Deviation as well as Chi-Square, ANOVA and 
Discriminant Analysis. The result shown that emotional value, functional value and monetary value proved to be 
important for classification of discriminant between two groups of customers. 

Keywords: Perceived Value, Discriminant Analysis, Non-Book Product 
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1. บทน า 
     หนงัสือเป็นเคร่ืองมือหรือส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการสอน อ่านเสริมความรู้ และท าใหผู้อ่้านไดรั้บรู้ข่าวสารต่างๆ 
มาตั้งแต่อดีตยาวนาน จึงกล่าวไดว้่า หนังสือนั้นมีอิทธิพลส าคญัท่ีท าให้ผูค้นในประเทศนั้นเกิดการพฒันาไปสู่
ความส าเร็จในอนาคต รวมทั้งยงัมีปัจจยัเก้ือหนุนจากทางภาครัฐ ซ่ึงไดว้างนโยบายใหส้งัคมไทยเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และมีการก าหนดใหปี้ พ.ศ. 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน (มติคณะรัฐมนตรี, 2552) ดงันั้นประเทศ
ไทยจึงมีการผลกัดันให้ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับหนังสือนั้นเติบโตมาอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่า
พฤติกรรมการอ่านหนังสือท่ีเป็นกระดาษของประชากรมีอตัราการอ่านลดลงอย่างต่อเน่ือง (คณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและศูนยวิ์จยัเพ่ือการพฒันาสังคมและธุรกิจ (SAB), 2558) ซ่ึงมีสาเหตุมาจากพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยสืบเน่ืองมาจากการเติบโตอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ท่ีสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสารผ่านทางโทรศพัทมื์อถือ (Smartphone) จึงส่งผลกระทบท าให้ภาพรวมของธุรกิจหนงัสือลดลงและ
ส่งผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจร้านหนงัสือคา้ปลีกอยา่งมีนยัส าคญั 
     ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จึงท าใหร้้านหนงัสือซีเอด็บุ๊คเซ็นเตอร์มีการปรับตวัใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ท่ีเปล่ียนไป โดยเร่ิมมีการน าสินคา้ท่ีไม่ใช่หนังสือ หรือท่ีเรียกว่าสินคา้ Non-Book มาวางจ าหน่ายเพ่ือเพ่ิมความ
หลากหลายของสินคา้ท่ีจ าหน่ายในร้าน (รายงานประจ าปี 2558, 24-36) และท่ีกล่าวมานั้นจึงท าให้ผูว้ิจยัมีความ
สนใจท่ีจะท าการศึกษาในคร้ังน้ีเพ่ือท่ีจะน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแผนด าเนินการพฒันาปรับปรุงธุรกิจ 
รวมถึงตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ทั้งสองเพ่ือเพ่ิมโอกาสการเติบโตทางธุรกิจอย่างย ัง่ยืนให้แก่ร้าน
หนงัสือซีเอด็บุ๊คเซ็นเตอร์ในอนาคตต่อไป โดยมีวตัถุประสงคข์องการศกึษาดงัต่อไปน้ี คือ (1) เพ่ือคน้หาปัจจยัดา้น
คุณค่าท่ีรับรู้ไดต่้อสินคา้ประเภท Non-Book ท่ีสามารถใชใ้นการจ าแนกกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่เคยซ้ือสินคา้ Non-Book กบั
กลุ่มลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้ Non-Book ในร้านหนงัสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (2) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มลูกคา้ท่ีไม่เคยซ้ือและกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้ประเภท Non-Book ในร้านหนงัสือซีเอด็บุ๊คเซ็นเตอร์ ทางดา้น
ตวัแปรปัจจยัดา้นคุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ได ้และ (3) เพ่ือจ าแนกปัจจยัท่ีส่งผลต่อกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่เคยซ้ือและกลุ่มลูกคา้ท่ี
เคยซ้ือสินคา้ประเภท Non-Book ในร้านหนงัสือซีเอด็บุ๊คเซ็นเตอร์ จากปัจจยัคุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ได ้
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     2.1 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค งานวิจยัน้ีไดใ้ช้ทฤษฎีน้ีเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือสินค้า
ภายในร้านคา้ปลีกของผูบ้ริโภค เพ่ือสามารถท าการตรวจสอบปัจจยัคุณค่าท่ีรับรู้ไดท่ี้ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภคภายในร้านหนงัสือซีเอด็ 
     Lusch, Dunne และ Carver (2011: 100) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในธุรกิจคา้ปลีกวา่ ผูบ้ริโภคนั้นปกติ
จะมีการตดัสินใจเม่ือพบหรือเจอในส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการ หรือเม่ือพบผลิตภณัฑห์รือตราสินคา้ท่ีสามารถเติมเต็มใน
ส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการ และสถานท่ี ท่ีพวกเขาจะหาซ้ือผลิตภณัฑห์รือตราสินคา้นั้นได ้ ซ่ึงพฤติกรรมการจบัจ่ายซ้ือ
สินคา้นั้นจะประกอบไปดว้ยกระบวนการในล าดบัขั้นตอนต่างๆ จ านวน 6 ขั้นตอนดว้ยกนั คือ การสัมผสัถึงส่ิงเร้า 
การตระหนกัถึงปัญหา การหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การซ้ือ และการประเมินหลงัการซ้ือ 
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     2.2 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีก งานวิจยัน้ีไดใ้ช้ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน้ีเป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาถึงลกัษณะการด าเนินงานของร้านหนงัสือซีเอ็ด อนัจะน าไปสู่รูปแบบการบริหารจดัการองค์ประกอบ
การคา้ปลีกภายในร้านท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ Non-Book ของผูบ้ริโภค 
     Levy และ Weitz (1992: 610) ไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีก คือ การผสานกนัระหว่างปัจจัย
หลายๆชนิดท่ีผูค้า้ปลีกใชเ้พ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ และมีอิทธิพล
ต่อกระบวนการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ประกอบไปดว้ย (1) สินคา้ (2) ราคา (3) การใหบ้ริการลูกคา้ (4) ท าเลท่ีตั้ง 
(5) โฆษณาและการส่ือสาร (6) การออกแบบร้านคา้และการจดัแสดงสินคา้ โดยท่ีส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีก
เหล่าน้ีนั้นเป็นส่วนส าคญัของการพฒันาและตดัสินใจทางกลยุทธ์ท่ีผูท้  าธุรกิจคา้ปลีกนั้นใชใ้นการเพ่ิมโอกาสทาง
ธุรกิจ ดงันั้นยิ่งผูค้า้ปลีกนั้นมีการวางแผนและบริหารจดัการทรัพยากรท่ีดีเท่าไหร่ กจ็ะเป็นการสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัในระยะยาวเหนือคู่แข่งในตลาดคา้ปลีกเป้าหมายมากข้ึน 
     Yoo, Donthu และ Lee (2000) ได้ท าการศึกษาถึง “An Examination of Selected Marketing Mix Elements and 
Brand Equity” โดยท าการศึกษาเพ่ือส ารวจความสัมพนัธ์ระหว่างการเลือกองค์ประกอบดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดและการสร้างคุณค่าตราสินคา้ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้คุณค่าความภกัดีของตราสินคา้ ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดพ้บว่า
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการขายของร้านคา้ ยกตวัอย่างเช่น การให้ส่วนลดราคาสินคา้ นั้นมีความเก่ียวขอ้งท่ีจะลด
คุณค่าของตราสินคา้ลง ในขณะท่ีเม่ือร้านคา้มีค่าใชจ่้ายการโฆษณาสูง การตั้งราคาขายท่ีสูง และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
ใหก้บัร้านคา้ จะส่งผลท าใหคุ้ณค่าของตราสินคา้เพ่ิมสูงข้ึน 
     2.3 ทฤษฎีคุณค่าที่รับรู้ได้ งานวิจยัน้ีไดใ้ชท้ฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน้ีเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาถึงการรับรู้ท่ี
ผูบ้ริโภคมีต่อสินคา้ Non-Book เก่ียวกบัคุณค่าในองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ (1) ดา้นอารมณ์และความรู้สึก (2) ดา้น
การใชง้าน (3) ดา้นความคุม้ค่า 
     Kotler และ Keller (1988: 147) ไดก้ล่าวว่า คุณค่าท่ีผูบ้ริโภครับรู้ คือความแตกต่างท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัจากการ
ประเมินผลประโยชนแ์ละค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีมีการน าเสนอและท่ีพวกเขารับรู้ในทางเลือกนั้นๆ โดยท่ี ผลประโยชน์
ทั้งหมดของลูกคา้ คือ การรับรู้ทางดา้นความคุม้ค่าท่ีเป็นตวัเงินของปัจจยัหลายๆส่ิงรวมกนั ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ
การใชง้าน ผลประโยชน์ทางดา้นจิตใจท่ีลูกคา้คาดหวงัและไดรั้บจากการน าเสนอทางดา้นการตลาดเช่น สินคา้ 
บริการ คน หรือภาพลกัษณ์ เป็นตน้ ส่วนค่าใชจ่้ายทั้งหมดของลูกคา้ คือ การรับรู้ทางดา้นความคาดหวงัของลูกคา้
ในส่ิงท่ีลูกคา้จะตอ้งเสียไป เพ่ือท่ีจะก่อใหเ้กิด การประเมิน การไดรั้บ การใช ้และการท้ิง จากการน าเสนอกิจกรรม
ทางการตลาดซ่ึงรวมไปถึง ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตวัเงิน เวลา พลงังาน และความสูญเสียทางดา้นจิตใจ ดงันั้น นกัการตลาด
สามารถเพ่ิมคุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ไดโ้ดยน าเสนอและเพ่ิมผลประโยชน์ทางดา้นความคุม้ค่า อรรถประโยชน ์คุณค่าทาง
ใจ หรือลดค่าใชจ่้ายท่ีลูกคา้จะตอ้งจ่ายลง 
    Sweeney และ Soutar (2001) ไดท้ าการศึกษาถึง “Consumer Perceived Value: The Development of A Multiple 
Item Scale” โดยท าการศึกษาจากทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัออกไปในธุรกิจคา้ปลีก
สินคา้ และปัจจยัคุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ไดจ้าก 4 องคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนั คือ ดา้นอารมณ์และความรู้สึก ดา้นสังคม 
ดา้นคุณภาพและการใชง้าน และดา้นความคุม้ค่าในเร่ืองของราคา ผลการศึกษาพบว่า หลงัจากท่ีลูกคา้ไดท้ าการซ้ือ
สินคา้และไดท้ าการใชง้านสินคา้ไปแลว้นั้น องค์ประกอบทั้ง 4 ของคุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ไดท้ั้งหมดมีความสัมพนัธ์
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อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกบัพฤติกรรมการซ้ือและทศันคติของผูบ้ริโภค และมีส่วนส าคญัในการช่วยผลกัดนัให้
ผูบ้ริโภคเกิดพฤติกรรมการซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการได ้
     จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีกล่าวมาในขั้นตน้น้ี ผูว้ิจยัไดน้ ามาเรียบเรียงและท าการ
ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาโดยท าการศึกษาถึงตวัแปรตน้คือ คุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ได ้และตวัแปรตามคือ กลุ่ม
ประชากรผูท่ี้ใชบ้ริการร้านหนงัสือซีเอด็บุ๊คเซ็นเตอร์ท่ีตอ้งการเปรียบเทียบจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกคา้ท่ี
ไม่เคยซ้ือสินคา้ประเภท Non-Book และกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้ประเภท Non-Book  (รูปท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  1    กรอบแนวคิดส าหรับการวิจยั “การจ าแนกความแตกต่างระหวา่งกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยซ้ือและกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่
เคยซ้ือสินคา้ ประเภทท่ีไม่ใช่หนงัสือในปัจจยัดา้นคุณค่าท่ีรับรู้ไดท่ี้วางจ าหน่ายในร้านหนงัสือซีเอด็บุ๊คเซ็นเตอร์” 

3. วธิีการศึกษา 
     การศึกษาวิจยัความแตกต่างของปัจจยัดา้นคุณค่าท่ีรับรู้ไดต่้อสินคา้ Non-Book ระหว่างกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่เคยซ้ือ
และกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้ Non-Book ในร้านหนงัสือซีเอด็บุ๊คเซ็นเตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีประชากร 
คือ ผูบ้ริโภค ท่ีมีอาย ุ15 ปีข้ึนไป ปัจจุบนัพกัอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้หรือเคย
ใชบ้ริการร้านหนงัสือซีเอด็บุ๊คเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถประมาณการไดท้ั้งส้ิน 658,258 คน  ท า
การค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ยสูตรของ Krejcie and Morgan (1970) ไดเ้ท่ากบั 384 คน แต่ดว้ยเหตุผลขอ้จ ากดั
ทางดา้นการเก็บขอ้มูล ดงันั้นผูวิ้จยัจึงท าการเก็บแบบสอบถามเป็นจ านวน 220 ชุด โดยระบุค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% 
และค่าความคลาดเคล่ือนท่ี ±6.61% แบ่งเป็น กลุ่มลูกคา้ท่ีไม่เคยซ้ือสินคา้ Non-Book จ านวน 110 คน และกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้ Non-Book จ านวน 110 คน โดยใชก้ารสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา และวิธีการคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง 
     การสุ่มตวัอย่างของงานวิจยัน้ีใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบความน่าจะเป็นแบบกลุ่มหลายขั้นตอน ซ่ึงจะมีการจ าแนก
ประชากรออกไปเป็นกลุ่มย่อยๆ ตามสภาพภูมิศาสตร์ แลว้จึงท าการสุ่มอย่างง่ายเพ่ือเลือกสถานท่ีในกลุ่มย่อยท่ี
สุดแต่ละกลุ่มมาเป็นหน่วยเก็บตวัอย่าง นัน่คือสถานท่ีจดัจ าหน่ายตามท่ีตั้งของร้านหนงัสือซีเอ็ดทั้งหมด 5 สาขา 
ดงัน้ี คือ (1) โลตสั รามอินทรา (2) บ๊ิกซี บางนา (3) ไอทีมอลล ์ฟอร์จูนทาวน ์(4) สีลม คอมเพลก็ซ์ และ (5) เซ็นทรัล 
บางนา โดยมีสถิติท่ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา โดยแสดงผลเป็น ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างดว้ยเคร่ืองมือ Chi-Square, Analysis of Variance (ANOVA) และ 

คุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ได ้(Perceived Value)*  

- ดา้นความคุม้ค่า (Monetary) 

- ดา้นการใชง้าน (Functional) 

- ดา้นอารมณ์และความรู้สึก (Emotional) 

ตวัแปรต้น 

กลุ่มลูกคา้ท่ีไม่เคยซ้ือสินคา้ประเภท 

Non-Book ในร้านหนงัสือซีเอด็บุค๊

เซ็นเตอร์ 

กลุ่มลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้ประเภท 

Non-Book ในร้านหนงัสือซีเอด็บุค๊

เซ็นเตอร์ 

ตวัแปรตาม 

* อา้งอิง Kotler และ Keller, 1988: 147 
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Discriminant Analysis เพ่ือน ามาจ าแนกกลุ่มความแตกต่าง (Discriminant Score) ระหวา่งกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยซ้ือและไม่
เคยซ้ือสินคา้ Non-Book 
     แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 หนา้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย (1) ค าถามทัว่ไปเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้ของลูกคา้ร้านซีเอ็ด แบบมาตรานามบญัญติัและมาตราอนัดบั เพ่ือใชใ้นการประเมิน คดักรอง และแยกแยะ
กลุ่มตัวอย่างงานวิจัย (2) ค าถามเพ่ือประเมินคุณค่าท่ีลูกค้ารับรู้ได้ของสินค้า Non-Book โดยมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วน 7 ระดบัตามแนวคิดของไลเคิร์ท (Likert) จ านวน 16 ขอ้ และส่วนสุดทา้ย (3) ค าถาม
ขอ้มูลทางดา้นลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามทัว่ไปของผูบ้ริโภค แบบมาตรานามบญัญติัและมาตราอนัดบั ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ และอ่ืนๆ จ านวน 7 ขอ้ 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย  
     4.1 ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง จากการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างจ านวนทั้งส้ิน 220 คน ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57 มีอายรุะหวา่ง 31-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 56 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 62 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 50 มีรายไดร้ะหวา่ง 15,000-25,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 35 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 40 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวอยู่บา้นเดียวกนั 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 26 มีความถ่ีในการเขา้ร้านหนงัสือซีเอด็โดยเฉล่ียประมาณ 1-2 เดือนต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 43 และ ใช้
เวลาอยูใ่นร้านหนงัสือซีเอด็โดยเฉล่ียต่อคร้ังประมาณ 15-30 นาที คิดเป็นร้อยละ 58 โดยท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ท่ีเคยซ้ือสินคา้ Non-Book นั้นจะเคยซ้ือสินคา้เคร่ืองเขียน คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือ ซ้ือสินคา้ของเด็กเล่น 
คิดเป็นร้อยละ 18 และซ้ือสินคา้มากกวา่ 1 ประเภท จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ตามล าดบั 
     4.2 ผลการศึกษาถึงระดับการเห็นด้วยของคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ได้ต่อสินค้า Non-Book การศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มี
ระดบัความเห็นดว้ยต่อค าถามปัจจยัคุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ไดสู้งสุดในเร่ือง “สินคา้มีมาตรฐานทางดา้นคุณภาพท่ียอมรับ
ได”้ “การมีความรู้สึกท่ีดีกบัสินคา้” และ “ความอยากท่ีจะลองใชสิ้นคา้” โดยท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.232, 5.086 และ 
5.082 ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) ส่วนระดบัต ่าสุดในเร่ือง “สินคา้ดูแลว้น่าจะมีอายกุารใชง้านท่ีไม่ยาวนานนกั*” “สินคา้
สังเกตดูแลว้มีรายละเอียดงานฝีมือท่ีท าออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่*” และเร่ือง “ความรู้สึกเม่ือไดซ้ื้อสินคา้ไปใชแ้ลว้
จะท าใหรู้้สึกดูดีข้ึนในสายตาคนรอบขา้ง” โดยท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.918, 4.027 และ 4.368 ตามล าดบั (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรทางดา้นคุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ได ้(สูงสุด) 

คุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ได ้(สูงสุด) 
เคยซ้ือ Non-Book ไม่เคยซ้ือ Non-Book รวม 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
มีมาตรฐานทางดา้นคุณภาพท่ี
ยอมรับได ้

5.518 1.081 4.945 0.947 5.232 1.054 

มีความรู้สึกท่ีดีกบัสินคา้ 5.391 1.118 4.782 1.207 5.086 1.200 
น่าจะท าใหฉ้นัอยากลองท่ีจะ
ใชม้นัดู 

5.345 1.129 4.818 1.383 5.082 1.287 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรทางดา้นคุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ได ้(ต ่าสุด) 

คุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ได ้(ต ่าสุด) 
เคยซ้ือ Non-Book ไม่เคยซ้ือ Non-Book รวม 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ดูแลว้น่าจะมีอายกุารใชง้านท่ี
ไม่ยาวนานนกั* 

3.964 1.653 3.873 1.328 3.918 1.497 

สงัเกตดูแลว้มีรายละเอียดงาน
ฝีมือท่ีท าออกมาไม่ค่อยดี
เท่าไหร่* 

4.082 1.687 3.973 1.295 4.027 1.502 

ถา้ฉนัไดซ้ื้อไปใชแ้ลว้ น่าจะ
ท าใหฉ้นัรู้สึกดูดีข้ึนในสายตา
คนรอบขา้ง 

4.555 1.431 4.182 1.479 4.368 1.464 

*ค าถามเชิงลบซ่ึงค่าเฉล่ียท่ีค  านวณไดน้ั้นมาจากการปรับคะแนนใหม่แลว้ 

     4.3 ผลการศึกษาความแตกต่างทางด้านปัจจัยคุณค่าที่รับรู้ได้ระหว่างกลุ่มลูกค้าที่เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินค้า 
Non-Book ด้วย ANOVA การศึกษาพบว่ามีค าถามทั้งหมด 13 ขอ้ท่ีมีค่า Sig. น้อยกว่า .05 ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้มานั้น
สนบัสนุนการปฏิเสธ H0 ท่ีระดบันยัส าคญั .05 นัน่คือกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่เคยซ้ือและกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้ประเภท 
Non-Book ในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ มีค่าเฉล่ียของตัวแปรด้านปัจจยัคุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ไดแ้ตกต่างกัน 
(ตารางท่ี 3) 

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่มดว้ย ANOVA ทางดา้นปัจจยัคุณค่าท่ีรับรู้ได ้

ขอ้ค าถาม ตวัค าถามท่ีเขียนในแบบสอบถาม 
ขนาดความ
แตกต่าง

ระหวา่งกลุ่ม 

ขนาดความ
แตกต่าง

ภายในกลุ่ม 
F-Ratio Sig. 

1 มีคุณภาพท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอ 10.04 240.59 9.10 .003 
2 ท าการผลิตออกมาไดเ้ป็นอยา่งดี 19.80 248.04 17.40 .000 
3 มีมาตรฐานทางดา้นคุณภาพท่ียอมรับได ้ 18.04 225.14 17.47 .000 
4 สงัเกตดูแลว้มีรายละเอียดงานฝีมือท่ีท าออกมาไม่

ค่อยดีเท่าไหร่* 
0.65 493.18 0.29 .591 

5 ดูแลว้น่าจะมีอายกุารใชง้านท่ีไม่ยาวนานนกั* 0.45 490.07 0.20 .653 
6 ดูแลว้น่าจะสามารถใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยท่ี

ไม่เจอปัญหาจากการใชง้านใดๆ 
9.62 250.02 8.39 .004 

7 ฉนัมีความเพลิดเพลินกบัสินคา้ 51.07 383.36 29.04 .000 
8 น่าจะท าใหฉ้นัอยากลองท่ีจะใชม้นัดู 15.29 347.24 9.60 .002 
9 มีความรู้สึกท่ีดีกบัสินคา้ 20.40 294.95 15.08 .000 
10 เป็นส่ิงท่ีน่าจะท าใหฉ้นัมีความรู้สึกผอ่นคลายมาก

ข้ึนเม่ือไดใ้ชม้นั 
10.47 377.91 6.04 .015 
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ขอ้ค าถาม ตวัค าถามท่ีเขียนในแบบสอบถาม 
ขนาดความ
แตกต่าง

ระหวา่งกลุ่ม 

ขนาดความ
แตกต่าง

ภายในกลุ่ม 
F-Ratio Sig. 

11 มีความสุขกบัสินคา้ 36.00 349.97 22.43 .000 
12 ถา้ฉนัไดซ้ื้อไปใชแ้ลว้ น่าจะท าใหฉ้นัรู้สึกดูดีข้ึน

ในสายตาคนรอบขา้ง 
7.64 461.54 3.61 .059 

13 มีราคาท่ีสมเหตุสมผล 10.91 361.32 6.58 .011 
14 น่าจะสามารถใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม กบัจ านวน

เงินท่ีฉนัจะตอ้งเสียไปในการซ้ือ 
16.91 333.68 11.05 .001 

15 เป็นสินคา้ท่ีดีส าหรับราคาขายในระดบัน้ี 8.80 277.93 6.90 .009 
16 น่าจะประหยดัคุม้ค่ากบัการซ้ือใช ้ 15.29 310.24 10.74 .001 

*ค าถามเชิงลบซ่ึงค่าเฉล่ียท่ีค  านวณไดน้ั้นมาจากการปรับคะแนนใหม่แลว้ 

     4.4 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างทางด้านปัจจัยส่วนบุคคลระหว่างกลุ่มลูกค้าที่เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือ
สินค้า Non-Book ด้วย Chi-Square การศึกษาท่ีค่าระดบันยัส าคญั .05 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้น เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว รวมถึงพฤติกรรมทางดา้นความถ่ี และระยะเวลา
การใชบ้ริการร้านซีเอด็ ทั้งหมดนั้น ไม่พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีกล่าวมาน้ี จึงไม่ใช่ปัจจยัท่ีสามารถใชใ้นการจ าแนกกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่เคยซ้ือสินคา้ประเภท Non-Book กบักลุ่มลูกคา้
ท่ีเคยซ้ือสินคา้ประเภท Non-Book ในร้านหนงัสือซีเอด็บุ๊คเซ็นเตอร์ได ้
     4.5 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยคุณค่าที่รับรู้ได้ระหว่างกลุ่มลูกค้าที่เคยซ้ือและไม่เคยซ้ือ
สินค้า Non-Book ด้วย Discriminant Analysis การศึกษาพบว่าค่า วิลค ์แลมดา มีค่าเท่ากบั .797 และค่า Sig. ท่ีได้
นั้นเท่ากบั .000 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงอ านาจจ าแนกกลุ่มอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 โดยท่ีมีค่าความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม เท่ากบั .255 และค่าความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนการจ าแนกกลุ่ม ไดแ้ก่ ค่าสหสัมพนัธ์คาโนนิคอล 
เท่ากบั .451 (ตารางท่ี 4) ซ่ึงผลลพัธ์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นไดว้า่สมการท่ีไดมี้อ านาจในการจ าแนกกลุ่มและน าไปใช้
พยากรณ์ได ้ซ่ึงจะสามารถพยากรณ์การเป็นสมาชิกของกลุ่มลูกคา้ทั้งสองกลุ่มไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 66.8 โดยท่ีกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้ Non-Book สามารถพยากรณ์การเป็นสมาชิกไดถู้กตอ้งร้อยละ 68.2 และกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่เคยซ้ือ
สินคา้ Non-Book พยากรณ์การเป็นสมาชิกไดถู้กตอ้งร้อยละ 65.5 (ตารางท่ี 5) โดยท่ีมีค่าเฉล่ียศูนยก์ลางของกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้ Non-Book เท่ากบั .503 ในขณะท่ี กลุ่มลูกคา้ท่ีไม่เคยซ้ือสินคา้ Non-Book เท่ากบั -.503 ซ่ึง
สามารถน ามาค านวณเป็นค่า Cutting Score เพ่ือแบ่งกลุ่มลูกคา้ทั้งสองไดเ้ท่ากบั .000 
ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความสามารถในการจ าแนกกลุ่มของปัจจยัคุณค่าท่ีรับรู้ไดแ้ละค่าสถิติของสมการ
เสน้ตรง 

Test of 
Function(s) 

Wilks' 
Lambda 

Chi-
square 

df Sig. 
Eigenvalue % of 

Variance 
Cumulative 

% 
Canonical 
Correlation 

1 .797 47.723 16 .000 .255a 100.0 100.0 .451 
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ตารางที่ 5 ตารางไขวเ้ปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มท่ีสงักดัจริงกบักลุ่มท่ีพยากรณ์ไดข้องปัจจยัคุณค่าท่ีรับรู้ได ้

กลุ่มลูกคา้ท่ีท าการพยากรณ์ 
กลุ่มท่ีพยากรณ์ 

จ านวนรวม 
เคยซ้ือ ไม่เคยซ้ือ 

กลุ่มท่ี
สงักดัจริง 

จ านวน เคยซ้ือ 75 35 110 

ไม่เคยซ้ือ 38 72 110 

ร้อยละ เคยซ้ือ 68.2 31.8 100.0 

ไม่เคยซ้ือ 34.5 65.5 100.0 

ร้อยละ 66.8 จะสามารถพยากรณ์การเป็นสมาชิกของกลุ่มลูกคา้ทั้งสองกลุ่มไดถู้กตอ้ง 
     ซ่ึงจากความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรคุณค่าท่ีรับรู้ไดก้บักลุ่มลูกคา้ท่ีท าการพยากรณ์สามารถสรุปเป็นผลการ
วิเคราะหค่์าสมัประสิทธ์ของตวัแปรในการจ าแนกความแตกต่างไดด้งัตารางท่ี 6 
 
ตารางที่ 6 แสดงค่าสมัประสิทธ์ของตวัแปรในการจ าแนกความแตกต่างของปัจจยัคุณค่าท่ีรับรู้ไดใ้นสินคา้ Non-
Book 

  

Function 

1 

สินคา้มีคุณภาพท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอ (IndS1_1) -.368 
สินคา้ท าการผลิตออกมาไดเ้ป็นอยา่งดี (IndS1_2) .338 
สินคา้มีมาตรฐานทางดา้นคุณภาพท่ียอมรับได ้(IndS1_3) .235 
สินคา้สงัเกตดูแลว้มีรายละเอียดงานฝีมือท่ีท าออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่* (IndS1_4) .071 
สินคา้ดูแลว้น่าจะมีอายกุารใชง้านท่ีไม่ยาวนานนกั* (IndS1_5) .016 
สินคา้ดูแลว้น่าจะสามารถใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยท่ีไม่เจอปัญหาจากการใชง้านใดๆ (IndS1_6) .022 
ฉนัมีความเพลิดเพลินกบัสินคา้ (IndS1_7) .620 
สินคา้น่าจะท าใหฉ้นัอยากลองท่ีจะใชม้นัดู (IndS1_8) -.431 
มีความรู้สึกท่ีดีกบัสินคา้ (IndS1_9) .096 
สินคา้เป็นส่ิงท่ีน่าจะท าใหฉ้นัมีความรู้สึกผอ่นคลายมากข้ึนเม่ือไดใ้ชม้นั (IndS1_10) -.444 
มีความสุขกบัสินคา้ (IndS1_11) .575 
ถา้ฉนัไดซ้ื้อไปใชแ้ลว้ น่าจะท าใหฉ้นัรู้สึกดูดีข้ึนในสายตาคนรอบขา้ง (IndS1_12) -.162 
สินคา้มีราคาท่ีสมเหตุสมผล (IndS1_13) -.155 
สินคา้น่าจะสามารถใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม กบัจ านวนเงินท่ีฉนัจะตอ้งเสียไปในการซ้ือ (IndS1_14) .298 
เป็นสินคา้ท่ีดีส าหรับราคาขายในระดบัน้ี (IndS1_15) -.270 
สินคา้น่าจะประหยดัคุม้ค่ากบัการซ้ือใช ้(IndS1_16) .339 
(Constant) -3.897 

     การศึกษายงัพบอีกวา่ ตวัแปรยอ่ยภายในคุณค่าท่ีรับรู้ไดท่ี้มีอิทธิพลในการจ าแนกกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่เคยซ้ือและกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้ประเภท Non-Book เม่ือพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรในการจ าแนกจากมากไปนอ้ย 
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(โดยไม่คิดเคร่ืองหมาย) จากข้อค าถามทางด้านปัจจัยคุณค่าท่ีรับรู้ได้นั้ นสามารถสร้างสมการจ าแนกกลุ่ม 
(Discriminant Function) ไดด้งัน้ี 
     Y = -3.897 +0.62(IndS1_7) +0.575(IndS1_11) -0.444(IndS1_10) -0.431(IndS1_8) -0.368(IndS1_1) 
+0.339(IndS1_16) +0.338(IndS1_2) +0.298(IndS1_14) -0.27 (IndS1_15) +0.235(IndS1_3) -0.162(IndS1_12) -
0.155(IndS1_13) +0.096(IndS1_9) +0.071(IndS1_4) +0.022(IndS1_6) +0.016(IndS1_5) 

 
5.  สรุปผลการศึกษา 
     ผลการศึกษาในการค้นหาปัจจัยด้านคุณค่าที่รับรู้ได้ต่อสินค้าประเภท Non-Book ที่สามารถใช้ในการจ าแนกกลุ่ม
ลูกค้าที่ไม่เคยซ้ือสินค้า Non-Book กับกลุ่มลูกค้าที่เคยซ้ือสินค้า Non-Book ในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จาก
การใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ทางสถิติ ANOVA ในการวิเคราะห์ความแตกต่างนั้น พบว่า ตวัแปรดา้นปัจจยัคุณค่าท่ี
ลูกคา้รับรู้ไดท้ั้ง 3 องคป์ระกอบ คือ ดา้นความคุม้ค่า ดา้นการใชง้าน และดา้นอารมณ์และความรู้สึก นั้นสามารถใช้
ในการจ าแนกกลุ่มลูกคา้ทั้งสองได ้(อา้งอิงการวิเคราะห์จากตารางท่ี 3) และสามารถท่ีจะน าไปวิเคราะห์และก าหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้ทั้งสองกลุ่มน้ีเพ่ือปรับปรุงและพฒันาธุรกิจของร้านหนังสือซีเอ็ดได้
ต่อไปในอนาคต 
     ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มลูกค้าที่ไม่เคยซ้ือและกลุ่มลูกค้าที่เคยซ้ือสินค้าประเภท 
Non-Book ในร้านหนังสือซีเอด็บุ๊คเซ็นเตอร์ ทางด้านตวัแปรปัจจัยด้านคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ได้ พบวา่ มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสรุปไดว้า่ กลุ่มลูกคา้ท่ีไม่เคยซ้ือและกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้ประเภท 
Non-Book ในร้านหนงัสือซีเอด็บุ๊คเซ็นเตอร์ มีค่าเฉล่ียของปัจจยัคุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ไดแ้ตกต่างกนั และเม่ือศึกษาใน
รายละเอียดจะพบว่ากลุ่มลูกคา้ร้านซีเอด็ท่ีเคยซ้ือสินคา้ Non-Book จะมีมุมมองเชิงบวกในคุณค่าท่ีรับรู้ไดม้ากกว่า
กลุ่มลูกคา้ซีเอ็ดท่ีไม่ซ้ือสินคา้ Non-Book อย่างเห็นไดช้ัด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อมัพล ชูสนุก และ 
ไพโรจน์ วงศน์ าทรัพย ์(2555) ท่ีกล่าวว่าคุณค่าท่ีรับรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจและความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ ซ่ึงถา้ลูกคา้มีการรับรู้ว่าเงินท่ีจ่ายไปส าหรับการซ้ือนั้นมีความคุม้ค่าก็จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทางบวกต่อ
ความพึงพอใจ ความจงรักภกัดีและส่งผลใหเ้กิดการซ้ือซ ้าสินคา้อยา่งต่อเน่ือง 
     ผลการวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อกลุ่มลูกค้าที่ไม่เคยซ้ือและกลุ่มลูกค้าที่เคยซ้ือสินค้าประเภท Non-Book 
ในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จากปัจจัยคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ได้ พบว่า ปัจจยัคุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ไดจ้ากสินคา้ Non-
Book ในร้านซีเอด็นั้น เม่ือ พิจารณาอ านาจในการจ าแนกของสมการท่ีได ้ปรากฎว่า สมการมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .000 และสามารถน าไปสร้างเป็นสมการจ าแนกกลุ่มได ้ซ่ึงสามารถใช้สมการน้ีในการพยากรณ์การเป็น
สมาชิกทั้งสองกลุ่มไดถู้กตอ้งร้อยละ 67 โดยท่ีมีความถูกตอ้งเม่ือพิจารณากลุ่มลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้ Non-Book 
สามารถพยากรณ์การเป็นสมาชิกไดถู้กตอ้งร้อยละ 68.2 ส่วนกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่เคยซ้ือสินคา้ Non-Book พยากรณ์การ
เป็นสมาชิกไดถู้กตอ้งร้อยละ 65.5 ซ่ึงจากขอ้ค าถามตวัแปรทั้งหมดนั้น พบวา่ มีตวัแปรท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นลกัษณะ
ของกลุ่มลูกคา้ท่ีกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้ Non-Book และ ตวัแปรท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นลกัษณะของกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่
เคยซ้ือสินคา้ Non-Book ดงัน้ี 
     ตัวแปรที่มีแนวโน้มที่จะเป็นลักษณะของกลุ่มลูกค้าที่กลุ่มลูกค้าที่เคยซ้ือสินค้า Non-Book คือ (1) องคป์ระกอบ
ดา้นอารมณ์และความรู้สึก “ฉันมีความเพลิดเพลินกบัสินคา้” และ “ฉันมีความสุขกบัสินคา้” เป็นตวัแปรท่ีมีค่า
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น ้าหนกัสูงท่ีสุดในสมการจ าแนก ซ่ึงขอ้คน้พบน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ คุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ไดท้างดา้นอารมณ์และความรู้สึกเม่ือ
ลูกคา้ในการใชง้านสินคา้ Non-Book ท่ีจ าหน่ายอยู่ในร้านซีเอด็เพ่ือความสนุกเพลิดเพลินและความสุข เป็นตวัแปร
ส าคญัท่ีมีส่วนท าให้เกิดความตอ้งการท่ีจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ Non-Book สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler และ 
Keller (1988) ท่ีกล่าวถึงผลประโยชน์ทางดา้นจิตใจท่ีลูกคา้คาดหวงันั้นจะไดรั้บจากการน าเสนอทางดา้นการตลาด
ท่ีมาจากสินคา้ บริการ คน หรือภาพลกัษณ์ เป็นตน้ และ (2) องคป์ระกอบดา้นความคุม้ค่า “น่าจะประหยดัคุม้ค่ากบั
การซ้ือใช”้ และ องค์ประกอบทางดา้นการใช้งาน “ท าการผลิตออกมาไดเ้ป็นอย่างดี” เป็นตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนัก
รองลงมา ซ่ึงขอ้คน้พบน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ ความคุม้ค่าท่ีเป็นตวัเงินและคุณภาพสินคา้กย็งัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีบทบาทและมี
ความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้ Non-Book เพราะว่าปัจจุบนั
กลุ่มลูกคา้ของร้านหนงัสือซีเอ็ดท่ีส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีรายไดร้ะดบัต ่าจนถึงปานกลาง ท าให้ซีเอ็ดนั้นมีการวางกล
ยุทธ์ทางดา้นราคาของสินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายในราคาท่ีไม่สูงมาก และมีคุณภาพของการผลิตสินคา้ท่ีสมเหตุสมผล
เพ่ือตอบสนองกลุ่มลูกคา้เหล่าน้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Naumann (1995) ท่ีพูดถึงองคป์ระกอบสามเหล่ียมคุณค่า
วา่ คุณภาพของสินคา้และคุณภาพของการบริการคือรากฐานท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดคุณค่าพ้ืนฐานทางดา้นราคานัน่เอง 
     ตัวแปรที่มีแนวโน้มที่จะเป็นลักษณะของกลุ่มลูกค้าที่ไม่เคยซ้ือสินค้า Non-Book คือ องคป์ระกอบดา้นอารมณ์
และความรู้สึก “สินคา้เป็นส่ิงท่ีน่าจะท าให้ฉันมีความรู้สึกผ่อนคลายมากข้ึนเม่ือไดใ้ชม้นั” “สินคา้น่าจะท าให้ฉนั
อยากลองท่ีจะใช้มนัดู” เป็นตวัแปรท่ีมีลกัษณะเด่นของกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่เคยซ้ือสินคา้ Non-Book ซ่ึงขอ้คน้พบน้ี
ช้ีให้เห็นว่า ส่วนส าคัญท่ีท าให้ลูกค้าไม่เกิดความต้องการท่ีจะตัดสินใจซ้ือสินค้า Non-Book อาจมาจากการท่ี
อรรถประโยชน์หรือคุณค่าในตวัสินคา้ Non-Book ในปัจจุบนัท่ีจ าหน่ายในร้านซีเอ็ด ไม่ตอบสนองรูปแบบการ
ด ารงชีวิตของพวกเขา หรือแมแ้ต่กิจกรรมทางดา้นการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีการน าเสนอในปัจจุบนันั้นอาจจะยงั
ไม่เพียงพอท่ีจะท าให้ลูกคา้เกิดการตระหนกัถึงปัญหา ดว้ยเหตุน้ีลูกคา้จึงไม่เกิดความตอ้งการในตวัสินคา้ท่ีเพียง
พอท่ีจะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ก็เป็นได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Hawkins และ Mothersbaugh (1980) 
ท่ีกล่าวถึงการด ารงชีวิตส่วนบุคคล นั้นจะก่อใหเ้กิดความปรารถนาและความตอ้งการท่ีจะบริโภคในส่ิงท่ีท าให้พวก
เขาเกิดความพึงพอใจจนน าไปสู่กระบวนการซ้ือในท่ีสุด 
     ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1) การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัตั้งใจท่ีจะจ าแนกความแตกต่างของลูกคา้ทั้ง 2 กลุ่ม เพ่ือท่ีจะน าไปออกแบบ
พฒันากิจกรรมทางการตลาดให้เหมาะสม ซ่ึงขอ้ค าถามท่ีผูวิ้จยัใชใ้นงานวิจยัน้ี บางส่วนไดม้าจากการ
ประยุกตแ์บบสอบถามจากงานวิจยัก่อนหนา้น้ีท่ีไดศึ้กษามา ซ่ึงอาจจะยงัไม่ครบทุกประเด็นศึกษา ดงันั้น
ผูวิ้จยัเห็นว่าถา้มีการศึกษาในลกัษณะน้ีอีก ผูวิ้จยัควรมีการเพ่ิมขอ้ค าถามในส่วนต่างๆให้เหมาะสมกบั
บริบทงานวิจยัท่ีศึกษา เพ่ือความชดัเจนยิ่งข้ึน 

2) ขอ้จ ากดัของการวิเคราะห์ประมวลผลจากงานวิจยัจ าแนกความแตกต่างในคร้ังน้ี มาจากกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 220 คน ซ่ึงอาจเป็นจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เพียงพอต่อหลกัการเง่ือนไขกลุ่มตวัอยา่งขั้นต ่าส าหรับ
การวิเคราะห์จ าแนกความแตกต่างดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ ดงันั้นการศึกษาในคร้ังต่อไปผูวิ้จยัควรท่ีจะตอ้ง
เพ่ิมจ านวนกลุ่มตวัอยา่งใหเ้หมาะสมตามหลกัการวิเคราะห์ 

3) จากการเกบ็ขอ้มูลแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดส้งัเกตเห็นถึงพฤติกรรมของลูกคา้กลุ่มหน่ึงท่ีจ่ายเงินซ้ือสินคา้แต่
ไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้บริโภคหรือใชสิ้นคา้เอง ยกตวัอย่างเช่น กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นพ่อ แม่ ลูก ซ่ึงเด็กจะเป็นคนเลือก
สินคา้ของเล่นตามความตอ้งการของเดก็ แต่พ่อแม่เป็นคนจ่ายเงินซ้ือสินคา้ ดงันั้นปัจจยัเหล่าน้ีจึงอาจส่งผล
ต่อความคลาดเคล่ือนของการวิจยัและเป็นประเดน็ท่ีควรน ามาพิจารณาในการศึกษาเพ่ิมเติมในอนาคต 
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การศึกษาปัจจัยทีม่คีวามสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวติการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงานและลูกจ้างในสังกดัฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ 

The correlation between qualities of employee’s life and relationship of employees and 
employees in human resource position at Government Savings Bank (Head office) 

สหรัฐ  อนิทจกัร และ  พรีพงษ์ ฟูศิริ 

Saharat Intachak and Piraphong Foosiri 

บทคดัย่อ 
บทความวิชาการน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ร่วมกนัระหว่างคุณภาพชีวิตของพนกังานและ

ความผูกพนัท่ีมีต่อองคก์รของพนกังานและลูกจา้งในสังกดัฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสินส านกังาน
ใหญ่จ านวน 203 คน การเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 203 ชุด ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูล 14 วนั 
โดยเร่ิมเก็บขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 19 มกราคม 2560 จนถึงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2560 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และการศึกษา
คร้ังน้ีเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีคาดว่าจะสามารถน าไปปรับปรุงและพฒันาศกัยภาพในการดูแลพนกังาน ลูกจา้งและเขา้ถึง
ความตอ้งการของพวกเขาต่อไป 

ผลการศึกษาพบวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน
และลูกจา้งในสังกดัฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสินส านกังานใหญ่มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวกทุก
ดา้น และจากผลการศึกษาธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ควรจะมีการพฒันาทุก ๆ ดา้นใหไ้ปในทิศทางท่ีดีข้ึน โดย
เนน้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย การแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรืออาจจะเป็นกิจกรรมท่ีท าให้กระชบัความสัมพนัธ์
ในองคก์รใหไ้ปในทิศทางท่ีดีข้ึน  

Abstract 
The objective of this article to study the correlation between qualities of employee’s life and 

relationship of employees and employees in human resource position at Government Savings Bank (Head 
office) .  The number of sample group are 203 cases and collecting the data by questionnaire. The period to 
collect the data are 14 days, on 19 January to 2 February 2017. Statistic in this research are percentage, 
means, S.D. and pearson correlation coefficient The results of this research are valuable for improving and 
developing the capabilities of the employees. 

The results of this research found that the correlation between qualities of employee’s life and 
relationship of employees and employees in human resource position at Government Savings Bank (Head 
office) in the positive in every position. The Government Savings Bank (Head office) should develop every 
position to the better direction by focus on participation of every position, sharing the opinions or activities 
which can support the relationship in organization. 
 
1 นกัศึกษาปริญญาโท บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ณ กรุงเทพมหานคร  
2  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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1. บทน า 
ธนาคารออมสิน ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2456  ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ธนาคารออมสินไดเ้ปล่ียนแปลง 

ปรับปรุงพฒันาระบบการด าเนินงาน และการบริการในทุกดา้นอย่างเป็นพลวตัร ธนาคารจึงไดป้รับตวัให้เขา้กบั
สถานการณ์ เพ่ือรักษา ฐานลูกคา้มากกว่า 26 ลา้นบญัชี และในปี 2560 นั้น นายชาติชาย พยุหนาวีชยั ผูอ้  านวยการ
ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า แผนการด าเนินงานของธนาคารออมสินในปี 2560 ไดก้ าหนดให้อยู่ภายใตน้โยบาย 6 
ดา้น คือ 1.การบริหารแบบเศรษฐกิจพอเพียง 2.ส่งเสริมการออมและสร้างวินยัทางการเงิน 3.แกไ้ขหน้ีนอกระบบ 4.
ธนาคารผูสู้งวยั 5.SMEs Start up และ 6.Digi-Thai Banking โดยจะด าเนินกลยุทธ์ตามกลุ่มลูกคา้ 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1.
กลุ่มลูกคา้ฐานราก 2.กลุ่มลูกคา้บุคคล และ 3.กลุ่มลูกคา้ธุรกิจและภาครัฐ ส่งผลให้ปัจจุบนัธนาคารยงัคงตอ้งการ
ความร่วมมือในการท างานของพนกังานเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากสภาพการแข่งขนั ของธุรกิจประเภทสถาบนัการเงิน 
ท่ีมีทั้งการแข่งขนัท่ีสูงและเขม้ขน้ข้ึน รวมไปถึงการท่ีมีเทคโนโลยีเขา้มาเก่ียวขอ้งในธุรกรรมการเงิน ดงันั้น จึง
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมุ่งเนน้ท่ีจะมีการพฒันาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเพ่ิมศกัยภาพของพนกังาน เพ่ือให้
พนกังานเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาองค์กรและองค์กรควรท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน 
เพราะถา้หากองค์กรใดมีทรัพยากรมนุษยท่ี์ดีมีคุณภาพท่ีพร้อมจะอุทิศแรงกายและแรงใจให้กบัองค์การ องค์กร
เหล่านั้นกจ็ะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและสามารถเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารได ้

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์ร 
ของพนกังานและลูกจา้งในสังกดัฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ เหตุผลท่ีผูวิ้จยัได้
เลือกพนกังานและลูกจา้งปฏิบติัการฝ่ายบริหารทรัพยก์รเน่ืองจากความส าคญัของการบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั้นมา
จากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล การท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององคก์รนั้นมีประสิทธิภาพและมีจิตใจท่ีท าเพ่ือองคก์ร
นั้นจะส่งผลต่อภาพรวมขององค์กรทั้งส่วนของการวางแผนก าลงัคน การรับบุคคลเขา้มาท างาน การพฒันาและ
ฝึกอบรมต่าง ๆ รวมไปถึงเป็นตวักลางในการประชาสัมพนัธ์และสร้างความผูกพนัของพนกังานในองคก์ร การท า
ในคร้ังน้ีวิจยัเพ่ือท่ีจะเป็นสามารถน าไปปรับปรุง พฒันาศกัยภาพในการดูแลพนักงาน ลูกจา้งและเขา้ถึงความ
ตอ้งการของพวกเขาต่อไป และผูวิ้จยัไดท้ าการตั้งสมมุติฐานการศึกษาท่ี 1 คุณลกัษณะส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีแตกต่างกนั สมมุติฐานการศึกษา 2 คุณลกัษณะส่วนบุคคล ท่ี
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัองคก์รท่ีแตกต่างกนั สมมุติฐานการศึกษา 3 คุณภาพีวิตในการท างาน 
มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัองคก์รหรือไม่และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแ้ก่
พนักงานและให้สอดคล้องกับความผูกพันต่อองค์กร การวางแผนเพ่ือพัฒนาองค์กร แก้ไขปรับปรุงในการ
ด าเนินงานดา้นต่าง ๆ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองคก์ร 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 “คุณภาพชีวิตในการท างาน” (Quality of work life) ปรากฏข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 
ค.ศ. 1960 เน่ืองจากมีการต่ืนตวัดา้นคุณภาพชีวิตของผูป้ฏิบติังาน และคุณภาพของสถานประกอบการ หลงัจากนั้น
จึงไดมี้การคน้ควา้ศึกษาในเร่ืองดงักล่าวทัว่ราชอาณาจกัร ผลสรุปไดว้่าคุณภาพชีวิตการท างานมีความหมายท่ีกวา้ง
และครอบคลุมในทุกดา้นของการท างาน จึงท าใหมี้นกัวิชาการไดเ้สนอแนวคิด องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตใน
การท างาน เพ่ือใหส้ามารถจ าแนกประเภทจากค านิยามและความหมายท่ีกวา้งและครอบคลุมใหมี้ความชดัเจนยิ่งข้ึน 
Quible (1992) ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างานว่า เป็นกระบวนการบริหารท่ีมีผลต่อส่ิงท่ีตามมาเป็น
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ปัจจัยส าคัญของสถานภาพของพนักงานสภาพแวดล้อมการท างาน การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการสนบัสนุนท่ีหลากหลายขององคก์าร ผลของเทคนิคคุณภาพชีวิตการท างานช่วย
ท าใหท้ศัคติ และขวญัของพนกังานดีข้ึน ซ่ึงจะมีผลทางบวกต่อผลผลิต เม่ือคุณภาพชีวิตการท างานดีข้ึน พนกังานจะ
มีบรรทดัฐานทางสงัคมทางบวกกบังานและกบัองคก์รท่ีพวกเขาท างานอยู ่Walton (1973) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพชีวิต
การท างาน โดยการก าหนดคุณลกัษณะของบุคคล เก่ียวกบัคุณภาพชีวิต ซ่ึงเน้นแนวทางความเป็นมนุษย ์และ
สภาพแวดลอ้มตวับุคคลรวมไปถึงสภาพแวดลอ้มทางสังคม ท่ีส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสบ
ความส าเร็จ และไดจ้ าแนกออกมาเป็น 8 ปัจจยัดงัน้ี 1. การไดรั้บค่าตอบแทนในการท างานอย่างเพียงพอและ
ยุติธรรม หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการท างาน จะตอ้งเพียงพอส าหรับการด ารงชีวิตและตามมาตรฐานของ
วิชาชีพ 2. สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดีและมีความปลอดภยั หมายถึง การปฏิบติังานภายของพนกังานในองคก์ร 
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อสุขภาพ ร่างกาย และตอ้งมีความปลอดภยั โดยตอ้งมีการควบคุม มีมาตรการ มาตรฐาน
ท่ีชดัเจน และวดัผลได ้3. ความกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน หมายถึง การใหพ้นกังานมีความกา้วหนา้ใน
ดา้นทกัษะ ดา้นความรู้ และองคก์รสามารถน าทกัษะท่ีพนกังานไดรั้บจากการเรียนรู้ ฝึกฝน ใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และยงัรวมไปถึงการพิจารณาถึงโอกาสในการเล่ือนขั้นหรือต าแหน่ง 4. การพฒันาความสามารถของบุคคล 
หมายถึง การให้โอกาสในการพัฒนาความสามารถ ทักษะของพนักงานในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน และส่งผลใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อองคก์ร และใชค้วามสามารถท่ีตนเอง
มีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการท างาน 5. การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน หมายถึง การท่ี
พนกังานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ไดรั้บการยอมรับ ไดรั้บความร่วมมือจาก เพ่ือนร่วมงาน รู้สึกตนเองเป็นส่วนหน่ึง
ขององค์กร สามารถแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์และเกิดความสามคัคีพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนัและตอ้งไม่มี
ความขดัแยง้ในทุกหน่วยงาน 6. สิทธิของพนกังานหรือธรรมนูญในองคก์ร หมายถึง การบริหารจดัการท่ีเปิดโอกาส
ให้พนกังานไดสิ้ทธิในการท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความเท่าเทียมและยุติธรรมในการก าหนดแนวทางใน
การปฏิบติังานร่วมกนั และการปกป้องขอ้มูลสิทธิส่วนบุคคลของพนกังานซ่ึงเป็นเร่ืองส่วนบุคคลหรือเร่ืองส่วนตวั 
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานภายในองคก์ร 7. ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตส่วนตวั หมายถึง การบริหาร
ตนเองในส่วนของชีวิตส่วนตวัและการท างานควบคู่กนั ซ่ึงจะตอ้งมีสัดส่วนท่ีสมดุลกนั ไม่คาบเก่ียวกนัหรือส่งผล
ใหเ้กิดประสิทธิภาพในทางลบ 8. ความเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชนต่อสังคม หมายถึง การท่ีพนกังานท ากิจกรรมท่ี
มีประโยชน์ต่อสังคมดว้ยความภาคภูมิใจ มีการตระหนักถึงการท าหน้าท่ีเพ่ือสังคม การคิดถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และรวมไปถึงการท างานหรือผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ มีการก าจดั
และควบคุมของเสีย การปฏิบัติงานท่ีท าด้วยความเต็มใจ เป็นต้น  “ความผูกพันต่อองค์กร” (Organizational 
commitment) ปัจจุบนันกัวิชาการใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก เพราะต่างกมี็แนวคิดไปในทางเดียวกนัท่ีว่า 
ความสุขของพนกังานในองคก์รจะน ามาซ่ึงความมีประสิทธิภาพในงาน และเป็นการต่อยอดความคิดว่า องคก์รเอง
จะตอ้งท าอยา่งไรเพ่ือท่ีจะรักษาพนกังานเหล่าน้ีไวไ้ด ้และเหตุน้ีจึงท าใหมี้การศึกษาและวิจยัท่ีมากข้ึน เพ่ือท่ีจะตอบ
โจทยก์ารรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถและความภคัดีให้อยู่คู่กบัองค์กรตลอดไป Allen and Meyer (1990) ได้
กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองคก์รเป็นความรู้สึกท่ีพนกังานมีต่อองคก์ร โดยเป็นส่ิงเหน่ียวร้ังใหค้นยงัอยู่ในองคก์รซ่ึง
ความผกูพนัต่อองคก์รแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ 1.ความผกูพนัดา้นจิตใจ หมายถึง โดยความผกูพนัดา้นจิตใจเกิดข้ึน
จากบุคคลท่ีมีความปรารถนาท่ีจะอยู่กบัองค์กร  2.ความผูกพนัดา้นการคงอยู่กบัองค์กร หมายถึง เป็นความรู้สึกท่ี
เกิดข้ึนจากการไดรั้บผลตอบแทนจากองคก์รและการรับรู้ถึงการขาดทางเลือก หรือความยากล าบากในการหางาน
ใหม่ ส่งผลใหมี้ความจ าเป็นท่ีตอ้งอยูภ่ายในองคก์ร 3.ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน  หมายถึง ค่านิยมส่วนบุคคล และ
ความรู้สึกรับผิดชอบต่อภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากองคก์ร ท าใหรู้้สึกวา่ตอ้งอยูใ่นองคก์รนั้นๆต่อไป 
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นอกจากแนวคิดทฤษฏีต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ปัจจุบนันั้นยงัไดมี้ผูท่ี้ท าการวิจยัเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของ
คุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 

และ (ดนุวศั บุญเดช,2553) ไดท้ าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานและความ
ผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั(มหาชน) ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑล โดยมี
จ านวนทั้งส้ิน 135 ราย ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่นะดบั ปานกลาง ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน เป็นอย่างมากคือเร่ืองของค่าตอบแทนในการท างานท่ีพอเพียงและยติุธรรม และในส่วนของปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ร ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑล เป็นอยา่งมากคือเร่ือง ความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิก
ภาพขององค์กรต่อไป โดยมีความคิดเห็นจากพนกังานคือ เม่ือท างานนานข้ึน ก็ยิ่งรู้สึกผูกพนัต่อธนาคารมากข้ึน 
(ชญานิศ พิชยัจุมพล,2556) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความสุขของ
พนกังานธนาคารออมสิน ภาค 3 ผลการศึกษาโดยภาพรวมพบว่า ความสัมพนัธ์ของคุณภาพชีวิตในการท างานกบั
ความสุข พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความสุข และคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของพนกังานธนาคารออมสินภาค 3 โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง และระดบัความสุขเท่ากบัคนทัว่ไป (รตนพร จรัทร์เทศ
,2552) ไดท้ าการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีความสัมพันธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรองพนกังานบริษทัแก
รมเป้ียนฟู๊ ดส์สยาม จ ากดั ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ พบว่าโดยภาพรวมคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน
บริษทัแกรมเป้ียนฟู๊ ดส์สยาม จ ากดั มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัสูง 

หลงัจากการทบทวนวรรณกรรม ทางผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกใชปั้จจยัคุณภาพชีวิตการท างานตามกรอบแนวคิด
ตามงานวิจยัของ (รตนพร จรัทร์เทศ ,2552) ทั้งน้ีเพ่ือใหปั้จจยัคุณภาพชีวิตการท างานนั้นมีความเหมาะสมกบัองคก์ร
ในงานวิจยัและยงัรวบรวมองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีเหล่ือมล ้ากนัใหก้ระชบัยิ่งข้ึน 

กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1.เพศ 

2. อาย ุ

3. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
4. ประเภทต าแหน่ง 

5. อายุงาน 

ปัจจยัคณุภาพชีวิตการท างาน 

1. ดา้นค่าตอบแทน สวสัดกิาร 

2. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน 

3. ดา้นโอกาสกา้วหน้าและการ
พฒันาความสามารถ 

4. ดา้นสมัพนัธภาพในองคก์ร 

5. ดา้นความสมดุลระหว่างชวีติ
การท างานและชวีติสว่นตวั 

6. ดา้นความเป็นประชาธปิไตยใน
การท างาน 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 

1. ดา้นจติใจและความผกูพนัต่อ
งาน 

2. ดา้นการคงอยู่กบัองคก์ร 

3. ดา้นการทุ่มเทความพยายาม
เพื่อองคก์ร 
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วธิีการศึกษา 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานและลูกจา้งในสังกดัฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน

ส านกังานใหญ่ โดยมีจ านวนทั้งส้ิน 203 คน การเกบ็ขอ้มูลโดยใชวิ้ธีการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดท้ าการ
ประเมิน และตอบค าถามตามความคิดเห็นของตนเอง ซ่ึงการเก็บขอ้มูลน้ีจะช่วยให้บรรลุจุดประสงคข์องงานวิจยั
โดยจะท าการเก็บขอ้มูลรวมทั้งส้ิน 203 ชุดจากจ านวนพนกังานในสังกดัฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งหมด โดยท่ี 
แบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบบั โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1. ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อายุงาน 
ประเภทต าแหน่ง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่วนท่ี 2 คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบไปดว้ย ดา้นค่าตอบแทน
สวสัดิการ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นโอกาสกา้วหนา้และการพฒันาความสามารถ ดา้นสมัพนัธภาพใน
องค์กร ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั ดา้นความเป็นประชาธิปไตยในการท างานและ
ส่วนท่ี 3 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบไปดว้ย ดา้นจิตใจและความผูกพนัต่องาน ดา้นการคงอยู่กบัองคก์รดา้น
การทุ่มเทความพยายามเพ่ือองค ์

การวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปในการค านวณสถิติ เพ่ือน าเสนอและวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูล
เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน และขอ้มูลเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์ร วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยล่ะ การหา
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ขอ้มูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพในชีวิตการท างานกบัความ
ผูกพนัต่อองค์กร วิเคราะห์โดยใชค่้า สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (pearson product moment correlation 
coefficient) ท าการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตใน
การท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานและลูกจา้งในสังกดัฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน
ส านกังานใหญ่ 

3. ผลการวจิัย 
ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นพนกังานเพศชาย จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ  50.7  มีอายุ

ระหวา่ง 31-40 ปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 รายไดอ้ยูร่ะหวา่ง  20,000 – 24,999 คิดเป็นร้อยละ 29.6 และมี 
อายุการท างานมากกว่า 8 ปีข้ึนไป จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 ผลวิจยัคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.94 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.694 และเม่ือพิจารณารายพบว่า พนกังานมีระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงจาก ดา้นสัมพนัธภาพในองค์กร ดา้น
ความเป็นประชาธิปไตยในการท างาน ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั ดา้นโอกาสกา้วหนา้
และการพฒันาความสามารถ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ตามล าดบัและความ
ผูกพนัต่อองคก์ร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.11 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.702 และเม่ือพิจารณาราย
พบว่า พนกังานมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์รอยู่ในระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงจาก ดา้นการ
ทุ่มเทความพยายามเพ่ือองคก์ร ดา้นจิตใจและความผกูพนัต่องาน ดา้นการคงอยูก่บัองคก์ร ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

 ความผกูพนัต่อองคก์ร 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ดา้นจิตใจและความ

ผกูพนัต่องาน 
ดา้นการคงอยูก่บัองคก์ร 

ดา้นการทุ่มเทความ
พยายามเพ่ือองคก์ร 

ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ .556 .579 .457 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน .624 .655 .554 

ดา้นโอกาสกา้วหนา้และการ
พฒันาความสามารถ 

.648 .683 .609 

ดา้นสมัพนัธภาพในองคก์ร .671 .628 .690 
ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตการ
ท างานและชีวิตส่วนตวั 

.691 .641 .709 

ดา้นความเป็นประชาธิปไตยใน
การท างาน 

.732 .684 .746 

 
ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ

องคก์รอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จากตารางท่ี 1 วิเคราะห์ผลไดด้งัน้ี ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ มีความสัมพนัธ์
กบัดา้นการคงอยูก่บัองคก์รมากท่ีสุด มีค่าสหสมัพนัธ์ = 0.556 อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจและ
ความผูกพนัต่องาน และ ด้านการทุ่มเทความพยายามเพ่ือองค์กร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน มีความสัมพนัธ์กบัดา้นการคงอยู่กบัองคก์รมากท่ีสุด มีค่าสหสัมพนัธ์ = 0.655 อยู่ใน
ระดบัมาก รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจและความผูกพนัต่องาน และ ดา้นการทุ่มเทความพยายามเพ่ือองคก์ร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดา้นโอกาสกา้วหนา้และการพฒันาความสามารถ มีความสัมพนัธ์กบัดา้นการคงอยู่
กบัองค์กรมากท่ีสุด มีค่าสหสัมพนัธ์ = 0.683 อยู่ในระดบัมาก รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจและความผูกพนัต่องาน 
และ ดา้นการทุ่มเทความพยายามเพ่ือองค์กร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดา้นสัมพนัธภาพในองค์กร มี
ความสัมพนัธ์กับด้านการทุ่มเทความพยายามเพ่ือองค์กรมากท่ีสุด มีค่าสหสัมพนัธ์ = 0.690 อยู่ในระดับมาก 
รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจและความผูกพนัต่องาน และ ดา้นการคงอยู่กบัองคก์ร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั มีความสัมพนัธ์กบัดา้นการทุ่มเทความพยายามเพ่ือ
องคก์รมากท่ีสุด มีค่าสหสัมพนัธ์ = 0.709 อยู่ในระดบัมาก รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจและความผูกพนัต่องาน และ 
ดา้นการคงอยู่กบัองค์กร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดา้นความเป็นประชาธิปไตยในการท างาน มี
ความสัมพนัธ์กับด้านการทุ่มเทความพยายามเพ่ือองค์กรมากท่ีสุด มีค่าสหสัมพนัธ์ = 0.746 อยู่ในระดับมาก 
รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจและความผูกพนัต่องาน และ ดา้นการคงอยู่กบัองคก์ร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จากสมมุติฐานคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีแตกต่างกนั มีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัองคก์รท่ีแตกต่างกนัเม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีแตกต่างกนั มีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัองคก์รท่ีแตกต่างกนั
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เม่ือพิจารณารายดา้นแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์กับคุณภาพชีวิตในการท างานพบว่า ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ โดยรวมมี
ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบั อาย ุรายได ้อายกุารท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน มีความสมัพนัธ์
ไปในทิศทางเดียวกนักบั เพศ อายุ รายได ้อายุการท างาน ดา้นโอกาสกา้วหน้าและการพฒันาความสามารถ มี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบั อายุ รายได ้อายุการท างาน ดา้นสัมพนัธภาพในองคก์ร มีความสัมพนัธ์ไป
ในทิศทางเดียวกนักบั เพศ อายุ รายได ้อายุการท างาน ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั มี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบั อายุ รายได ้อายุการท างาน ดา้นความเป็นประชาธิปไตยในการท างาน มี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบั อายุ รายได ้อายุการท างาน และจากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัความผูกพนัต่อองคก์รพบว่า ดา้นจิตใจและความผกูพนัต่องาน มีความสัมพนัธ์ไป
ในทิศทางเดียวกนักบั อาย ุรายได ้อายกุารท างาน ดา้นการคงอยูก่บัองคก์ร มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบั 
เพศ อายุ รายได ้อายุการท างาน ดา้นการทุ่มเทความพยายามเพ่ือองคก์ร มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบั 
เพศ อาย ุรายได ้อายกุารท างาน 

4. สรุปและอภิปรายผล 
พบวา่คุณภาพชีวิตในการท างานอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด Quible (1992) ท่ีกล่าวไว้

ว่า เม่ือคุณภาพชีวิตการท างานมีชีวิตคุณภาพในการท างานท่ีดี พนกังานจะมีบรรทดัฐานทางสังคมทางบวกกบังาน
และกบัองค์กรท่ีพวกเขาท างานอยู่ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชญานิศ พิชยัจุมพล (2556) ไดท้ าการศึกษา
เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความสุขของพนกังานธนาคารออมสิน ภาค 3 และจากผล
การวิเคราะห์สามารถอภิปรายโดยแยกพิจารณาตามสมมติฐานท่ี 1 โดยจากผลวิจยัในภาพรวมพบว่าพนกังานและ
ลูกจา้งธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ ท่ีมีเพศ อาย ุประเภทต าแหน่ง รายได ้อายงุาน ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
คุณภาพชีวิตการท างานท่ีไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ทั้ งน้ี อาจเป็นเพราะตัวอย่าง
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีลกัษณะงานท่ีไม่แตกต่างกนั การท างานท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัความแตกต่าง
ของเพศ และธนาคารออมสินส านกังานใหญ่เป็นองคก์รขนาดใหญ่ การมีโอกาสและความกา้วหนา้ทางอาชีพนั้นเท่า
เทียมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งแนวคิดของ Walton (1973) ในส่วนของการไดรั้บค่าตอบแทนในการท างานอย่างเพียงพอ
และยุติธรรมโดยค่าตอบแทนท่ีมีความยติุธรรมเกิดจากการเปรียบเทียบ จากขอ้มูลท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัยกตวัอยา่ง
เช่น ขอ้มูลค่าครองชีพของต าแหน่งเดียวกนั สายงานเดียวกนั ภาระงานท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ และพบว่า
ความผูกพนัองค์กร อยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากดา้นการทุ่มเทความพยายามเพ่ือองค์กร ดา้นจิตใจ
และความผูกพนัต่องาน ดา้นการคงอยู่กบัองค์กร ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะประชากรท่ีไดท้ าการวิจยันั้นส่วนใหญ่มี
ค่าเฉล่ียอายกุารท างานท่ีมากกวา่ 8 ปีข้ึนไป จึงท าใหผ้ลท่ีออกมานั้นมีระดบัมากทุกดา้นสอดคลอ้งกบั งานวิจยั นาย
ดนุวศั บุญเดช (2553) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของ
พนักงาน ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด(มหาชน) ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑล โดยมีความคิดเห็นจาก
พนกังานคือ เม่ือท างานนานข้ึน ก็ยิ่งรู้สึกผูกพนัต่อธนาคารมากข้ึน และจากผลการวิเคราะห์สามารถอภิปรายโดย
แยกพิจารณาตามสมมติฐานสมมติฐานท่ี 2 ท่ีกล่าวว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัความผูกพนัองค์กรแตกต่างกนั โดยจากผลวิจยัในภาพรวมพบว่าพนักงานและลูกจา้งธนาคารออมสิน
ส านกังานใหญ่ ท่ีมีอายุ รายได ้ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความผูกพนัองค์กรท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
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สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเป็นเพราะ ธนาคารออมสินส านกังานใหญ่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ นั้นมีความกา้วหนา้ทาง
อาชีพข้ึนอยู่กบัอายุงานและขั้นของต าแหน่งงานรวมไปถึงการท่ีมีต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึนก็มีผลกบัรายไดท่ี้ไดรั้บใน
แต่ละเดือน ซ่ึงกส็อดคลอ้งกบังานวิจยัของ นายดนุวศั บุญเดช (2553) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพ
ชิวิตในการท างานและความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั(มหาชน) ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพและปริมณฑล จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน ท่ีมีผล
ต่อความผูกพนัต่อองค์กรพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ทุกด้านมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์กร 
กล่าวคือ ถา้พนกังานและลูกจา้งมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีสูง จะส่งผลใหค้วามผูกพนัองคก์รสูงข้ึนตามไปดว้ย
ดว้ย เพราะพนกังานและลูกจา้งนั้น ต่างก็ตอ้งการความมัน่คงในการท างาน ตอ้งการความเคารพและยอมรับใน
สังคม การมีความสัมพนัธ์ท่ีดีในองคก์รหรือหน่วยงาน การไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาองคก์ร การไดรั้บการพฒันา
ทกัษะความสามารถ รวมไปถึงสมดุลของชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวัและทั้งหมดนั้นตอ้งมีความยติุธรรม  และ
เท่าเทียม เสมอภาคกนั ทั้งหมดท่ีกล่าวมาก็จะส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรทั้งส้ิน และสอดคลอ้งกบังานวิจยั       
รตนพร จรัทร์เทศ (2552) ไดท้ าการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรอง
พนกังานบริษทัแกรมเป้ียนฟู๊ ดส์สยาม จ ากดั 

5. สรุปผลการศึกษา 
จากกาสรุปผลและอภิปรายทางผูวิ้จยัไดมี้ขอ้เสนอแนะดงัน้ี จากการศึกษาพนกังานและลูกจา้งมีระดบั

ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างานพบว่าดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการนั้นมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดจากทั้ง 
6 ดา้น ดงันั้นผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญัในเร่ืองของค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังานใหม้ากข้ึน โดยทาง
ผูวิ้จยัเสนอให้มีการจดัสรรรายไดใ้ห้เหมาะสมกบัภาระของงานหรือปริมาณของงาน และอาจจะมีการทดสอบ
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานทุกระดบัเพ่ือเป็นตวัช้ีวดัคุณภาพ คุณสมบติั และทกัษะของพนกังาน เพ่ือท่ีจะ
สามารถจดัสรรรายไดใ้หเ้หมาะสมกบังานท่ีท าอยู ่ในส่วนของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความผูกพนัองคก์ร พบวา่
ดา้นการคงอยู่กบัองค์กรมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด โดยทางผูว้ิจยัเสนอให้มีการให้ความส าคญัเร่ืององแรงจูงใจในการ
ท างานของพนักงาน โดยการเน้นการมีส่วนร่วมในการท างาน กิจกรรม หรือแมแ้ต่ภายในสังกัดหน่วยงาน 
ยกตวัอยา่งเช่น การมอบอ านาจใหพ้นกังานเป็นคนเสนอความคิดหรือการตดัสินใจ โดยท่ีหวัหนา้นั้นอาจจะคอยเป็น
ผูใ้หค้  าปรึกษาหรือคอยช้ีแนะต่าง ๆ และส าหรับลูกจา้งนั้น กค็วรมอบหมายปริมาณงานใหเ้หมาะสมกบัรายได ้และ
คุณสมบติัท่ีลูกจา้งนั้นมีอย่างยุติธรรม และในส่วนของคุณภาพชีวิตในการท างานทั้ง 6 ดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัความผูกพนัองค์กรทั้ง 3 ดา้น ดงันั้นผูบ้ริหารควรจะมีการพฒันาทุก ๆ ดา้นให้ไปในทิศทางท่ีดีข้ึน โดยท่ีเนน้
คุณภาพชีวิตในการท างานเป็นหลกั อาจจะมีการคิด นโยบายเพ่ือพฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานและลูกจ้าง ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมท่ีต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพ่ือกระชับความสัมพนัธ์ใน
หน่วยงานหรือองคก์ร การปรับปรุง พฒันาอาคาร สถานท่ีใหมี้ความปลอดภยั ทนัสมยั และมีกรรมการตรวจสอบ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ใหพ้ร้อมใชง้านอยู่เสมอ และสุดทา้ยนั้นผูวิ้จยัมีขอ้เสนอนะวา่ ทางหน่วยงานแต่ละสังกดัของ
ธนาคารออมสินส านกังานใหญ่นั้น ควรจะมีการใหพ้นกังานระดบัปฏิบติัการหรือแมแ้ต่ลูกจา้ง ไดมี้การเสนอความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาองค์กร มีการระดมความคิดทั้งคนท่ีมีอายุงานมากและน้อย และทุกกิจกรรมหรือการ
กระท านั้นๆตอ้งมีความยุติธรรมกบัทุกฝ่าย และจะตอ้งไม่ยกผลประโยชน์ของพวกพอ้งให้นึกถึงผลประโยชน์
โดยรวมขององคก์ร 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชีคร้ังท่ี 5                                                                    1743 
 

บรรรณานุกรม 
 
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2543).  การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเ พ่ือการตัดสินใจ .   กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั. 
จุฑามาศ แกว้พิจิตร และคณะ. (2556). 123 สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข. กรุงเทพมหานคร: สองขาครีเอชัน่. 
ชญานิศ พิชยัจุมพล. (2556).  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความสุขของพนักงาน.ธนาคาร

ออมสิน ภาค 3. การคน้ควา้อิสระ. บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
ดนุวศั บุญเดช. (2553).  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชิวิตในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 

ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล. การคน้ควา้อิสระ. บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

ธนาคารออมสิน.  (2558).  ประวตัธินาคารออมสิน วสัิยทัศน์ และพนัธกจิ โครงสร้างองค์กรเขา้ถึงเม่ือ 18 ธนัวาคม.  
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.gsb.or.th/. 

รตนพร จรัทร์เทศ. (2552).  คุณภาพชีวิตในการท างานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรองพนักงาน
บริษทัแกรมเป้ียนฟู๊ดส์สยาม จ ากดั. วิทยานิพนธ์. บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัอิสเทิร์นเอเชีย. 

ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน ์และอจัฉรา ช านิประศาสน.์  (2547). ระเบียบวธีิการวจิยั.  กรุงเทพมหานคร: พิมพดี์การพิมพ.์ 
สมชาติ กิจยรรยง.  (2544).  การพัฒนาทีมงานบริหาร (Building Customer Service Team).  กรุงเทพมหานคร:     

ธีระป้อมวรรณกรรม 
สรพล เพชรไกร. (2554).  เทคนิกการจูงใจ. อยธุยา: เทียนวฒันาพร้ินทต้ิ์ง 

http://www.gsb.or.th/


การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                                   1744 
 

การสร้างแผนธุรกจิและการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด : กรณศึีกษา       
   ผลติภณัฑ์หมูแปรรูป “ตราหมูด”ี 

DEVELOPMENT STRATEGY AND BUSINESS PLAN: A CASE STUDY OF 
“MOODEE” PORK JERKY 

สันติธร ช่ืนโคกกรวด1  
Suntithorn Chuenkhokkruad  

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาอิสระเร่ืองการสร้างแผนธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด กรณีศึกษา: ผลิตภณัฑห์มูแปรรูป 
“ตราหมูดี” คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ผ่านทางโซเชียลมีเดียและปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑห์มูแปรรูป “ตราหมูดี” 2. เพ่ือก าหนดแผนกลยุทธ์การตลาดส าหรับผลิตภณัฑห์มู
แปรรูปตราหมูดี 3. เพ่ือจดัท าแผนธุรกิจในรูปแบบแผนภาพแบบจ าลองทางธุรกิจของผลิตภณัฑห์มูแปรรูป “ตราหมู
ดี”โดยใชเ้คร่ืองมือในการเกบ็แบบสอบถาม จ านวน 400 ตวัอย่าง จากผูใ้ชง้านโซเชียลมีเดีย ในจงัหวดัขอนแก่น ท า
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไปในการด าเนินธุรกิจ การวิเคราะห์ภายในและภายนอกธุรกิจ (SWOT Analysis) 
ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (TOWS Matrix) ได้ 5 กลยุทธ์ ก าหนดแผนปฏิบัติการ จ านวน 7 แผนปฏิบัติการ 
งบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ทั้งหมด 391,000 บาท และคืนทุนภายใน 1 ปี 26 วนั 

ค าส าคัญ: แผนธุรกิจ, กลยทุธ์ทางการตลาด,แผนการเงิน  
 

Abstract 
This independent study aimed to develop strategies and the business plan of “MOO DEE” pork jerky. The 
purposes of this study were to specify the marketing strategies of “MOO DEE” pork jerky and generate business 
model canvas technique. The data were collected from 400 social media users in Khon Kean province by 
questionnaires. The SWOT Analysis were used to determine the marketing strategies with the TOWS Matrix. 
The results showed that the marketing strategy of “MOO DEE” pork jerky consist of 5 strategies and 7 projects. 
The estimated budget for all project were 391,000 Baht with twelve months and one year payback period. 
includes Discover, Dream, Design and Destiny combined with business model generation using Business Model 
Canvas technique of “MOODEE” jerky. 
Keywords: Business Plan, Marketing Strategies, Financial Plan,  
 

 
 
                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น
emai:Suntithorn0808@hotmail.com 
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1. บทน า 
 
 เน้ืออสุกรเป็นแหล่งท่ีมาของสารอาหารประเภทโปรตีน ท่ีผูบ้ริโภคในประเทศไทยนิยมบริโภค 
วิธีการน าเน้ือสุกรมาบริโภคนั้นสามารถท าไดห้ลากหลายวิธี การน าเน้ือสุกรมาเป็นส่วนประกอบหลกัในการ
ท าอาหารพร้อมรับประทาน เช่น การน าเน้ือสุกรมาผดักบัใบกะเพราเป็นอาหารท่ีคนไทยนิยมรับประทาน หรือการ
น าเน้ือสุกรผ่านกระบวนแปรรูปดว้ยวิธีการถนอมอาหารช่วยให้สามารถเก็บคุณค่าทางอาหาร รสชาติ และเพ่ิม
ระยะเวลาการเก็บรักษาเน้ือสุกรใหมี้ระยะเวลาท่ียาวนานมากข้ึน  ดว้ยกระบวนการถนอมอาหารท่ีมีความเหมาะสม
กบัประเทศไทย คือการน าเน้ือสุกรมาการถนอมอาหารโดยวิธีการใชแ้สงอาทิตยท์ าใหเ้น้ือสุกรแหง้ และน ามาทอด
เพ่ือใหเ้น้ือสุกรสุกพร้อมรับประทาน ท่ีเรียกโดยทัว่ไปว่า “หมูสวรรค”์ ครอบครัวของผูศึ้กษาผลิตและจดัจ าหน่าย
เน้ือสุกรแปรรูปประเภทหมูสวรรค์ มาเป็นระยะเวลานานมากกว่า  20  ปี โดยลกัษณะการผลิตท่ียงัเป็นแบบผลิต
ภายในครอบครัวยงัขาดมาตรฐานอาหาร แต่ดว้ยรสชาติและกระบวนการผลิตท่ีใชเ้น้ือสุกรสดใหม่ไม่ใชส้ารเคมี
และวตัถุกนัเสีย จึงท าใหผู้ศึ้กษาเห็นโอกาสท่ีจะพฒันากระบวนการผลิต พฒันาผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑใ์หท้นัมีความ
สมยั เพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย เพ่ือใหเ้พ่ิมมูลค่าของผลิตภณัฑร์ะดบัชุมชนท่ีขายเฉพาะในทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั
ของผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน โดยการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในการพฒันาผลิตภณัฑ์ การเขียนแผนภาพแบบจ าลอง
ธุรกิจ (Business Model Canvas) และแผนการเงินท่ีช่วยให้สามารถตดัสินใจในการลงทุนพฒันาธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายหมูแปรรูป “ตราหมูดี” ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกั 3 ประการ คือ  

1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าผ่านทางโซเชียลมีเดีย และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑห์มูแปรรูป “ตราหมูดี” 

2.เพ่ือก าหนดแผนกลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑห์มูแปรรูป “ตราหมูดี” 
 3.เพ่ือจดัท าแผนธุรกิจในรูปแบบแผนภาพแบบจ าลองทางธุรกิจ และแผนการเงินของผลิตภณัฑห์มูแปรรูป 
“ตราหมูดี” 
 เพ่ือน าไปใชใ้นปรับปรุงกระบวนการตลาดและน าเสนอผลิตภัณฑห์มูแปรรูป“ตราหมูดี”ใหต้รงกบัความ
ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเพ่ือท าการตลาดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
กกกกก2.1 แผนภาพแบบจ าลองธุรกจิ (Business Model Canvas) 
กกกกกกกกกกแผนภาพแบบจ าลองธุรกิจ คือ การพิจารณาสภาพแวดลอ้มในการวางแผนการท าธุรกิจโดยมุง้เนน้
เฉพาะขอบเขตธุรกิจ แต่เป็นการมองอย่างรอบดา้นครบถว้นในทุกส่วน จึงท าใหผู้บ้ริหารสามารถมองเห็นกิจกรรม
ต่างๆของธุรกิจ ภายในองคก์รท่ีก าลงัปฏิบติัอยู่ไดอ้ย่างต่อเน่ือง มองเห็นจุดผิดพลาดช่องโหว่ท่ีสามารถแกไ้ข หรือ
ช่วยให้ผูป้ระกอบการเห็นจุดแข็งของธุรกิจได ้เพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินธุรกิจของธุรกิจได้อย่างถูกตอ้งตาม
วิสยัทศันแ์ละเป้าหมายท่ีธุรกิจอยา่งใหเ้กิดข้ึนไดจ้ริง 
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กกกกกกกกกกทั้งหมดน้ีสามารถช่วยให้ผูบ้ริหารน า Business.Model.Canvasไปใชเ้พ่ือคน้พบความสามารถใหม่ๆ
เพ่ือยกระดบัธุรกิจใหเ้ติบโตต่อไปประกอบไปดว้ย 9 ส่วนส าคญั (Alexander Osterwalder and Yves Pigneur ,2010) 
ดงัน้ี 

กกกกกกกกกก1. กลุ่มลูกคา้ (Costumer Segments) ธุรกิจตอ้งการสร้างสินคา้บริการ เพ่ือใคร ใครคือกลุ่มลูกคา้ หรือ
ว่าสินคา้น้ีมีกลุ่มลูกคา้ก่ีกลุ่ม และน าเสนอสินคา้และบริการน้ีออกไปให้ตรงกับกลุ่มลูกคา้ท่ีเราระบุไวไ้ดอ้ย่าง
ถูกตอ้งชดัเจน ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
กกกกกกกกกก2. ช่องทางเขา้ถึง (Channels) ช่องทางการส่ือสาร การกระจายสินคา้ การขายและการบริการท่ีเรา
น าเสนอคุณคุณค่าของสินคา้ท่ีองคก์รมีน าเสนอต่อกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการ ช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพจะกระจายคุณค่า
ของธุรกิจไปยงัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพรวมไปถึงการใชต้น้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
กกกกกกกกกก3. ลูกคา้สมัพนัธ์ (Customer Relationships) เพ่ือเป็นการสานสัมพนัธ์ระหวา่งธุรกิจกบัลูกคา้ โดยการ
ระบุรูปแบบความความสมัพนัธ์แต่ละระดบักบักลุ่มลูกคา้การใหค้วามส าคญัต่อลูกคา้ของธุรกิจ 
กกกกกกกกกก4. ทรัพยากรหลกั (Key Resources) ทรัพยากรหลักท่ีจะท าให้แผนธุรกิจประสบผลส าเร็จ เช่น 
ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
กกกกกกกกกก5. กระแสรายได ้(Revenue Streams) กระแสเงินสดท่ีธุรกิจจะไดรั้บหลงัจากการหักค่าใช้จ่ายแลว้ 
กระแสรายไดเ้ป็นหวัใจส าคญัของแผนธุรกิจ รายไดม้าจากทางไหนบา้ง หรือวา่เราจะลดรายจ่ายไดอ้ยา่งไร  
กกกกกกกกกก6. กิจกรรมหลกั (Key Activities) การปฏิบติังานหลกัท่ีบริษทัหรือองคก์รจะตอ้งปฏิบติัเพ่ือใหโ้มเดล
ธุรกิจส าเร็จ โดยพิจารณาว่ากิจกรรมใดเป็นกิจกรรมหลกัท่ีเราควรปฏิบติัเพ่ือใหก้ารน าเสนอคุณค่า ช่องทาง ลูกคา้
สมัพนัธ์และกระแสรายได ้ 
กกกกกกกกกก7. หุน้ส่วนหลกั (Key Partnerships) หุน้ส่วนหลกัหรือเครือข่ายพนัธมิตรนั้นช่วยให้ธุรกิจสามารถมี
ทรัพยากรในการแข่งขนั ช่วยเพ่ิมไดท้ั้งประสิทธิภาพการด าเนินงาน เสริมในส่วนท่ีองคก์รไม่สามารถท าไดท้ าให้
องค์กร สามารถเนน้ไปท าในกิจกรรมหลกัของธุรกิจได ้เพ่ือส่งเสริมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพให้โมเดลธุรกิจท่ีก าลงั
ด าเนินการประสบความส าเร็จ 
กกกกกกกกกก8. น าเสนอคุณค่า (Value Propositions) การน าเสนอคุณค่าท่ีชดัเจนของสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้
ไดอ้ย่างชดัเจนเป็นรูปธรรม นั้นเป็นเหตุผลหลกัๆท่ีลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการเราซ ้ าอีกคร้ังหรือเลือกท่ีจะเป็นลูกคา้
ประจ าของสินคา้และบริการท่ีน าเสนอต่อผูบ้ริโภค เพราะสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกจุด 
กกกกกกกกกก9. โครงสร้างตน้ทุน (Cost Structure) ตน้ทุนทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให้โมเดลธุรกิจน้ีประสบผลส าเร็จ 
โดยจะประกอบไปดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ 1. ตน้ทุนขบัเคล่ือนธุรกิจ คือ ตน้ทุนท่ีท าให้ธุรกิจด าเนินต่อไป และ 2. 
ตน้ทุนเพ่ือเพ่ิมคุณค่าธุรกิจ มุ่งเนน้การสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑแ์ละตวัองคก์รเองเพ่ิมข้ึน 
 
กกกกก2.2 ทฤษฎีการก าหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) 
กกกกกกกกกกการประเมินสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจโดยใช้ SWOT Analysis เรียบร้อยแล้ว ผลจะได้จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม แลว้ น าเอาขอ้มูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบตารางความสัมพนัธ์ ท่ีเรียกว่า TOWS Matrix 
เพ่ือใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ขั้นตอนในการก าหนดกลยุทธ์โดยการใช ้TOWS Matrix 
จะมีขั้นตอนหลกั 2 ขั้นตอน (ศกัด์ิชยั เจริญศิริพรกลุ, 2558) ดงัน้ี 
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กกกกกกกกกก1. การวิเคราะห์จุดแขง็จุดอ่อน ไดม้าจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร และการวิเคราะห์
โอกาสและภาวะคุกคามท่ีมีผลมาจาก สภาพแวดลอ้มภายนอก ตอ้งวิเคราะห์ใหค้รบทุกแง่มุมอย่างละเอียด เพ่ือให้
การน าเอาไปก าหนดกลยทุธ์ ใน TOWS Matrix ออกมาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งถูกตอ้ง  
กกกกกกกกกก2. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ จุดอ่อนและขอ้จ ากดั จุดอ่อนและโอกาส จุดแข็งและโอกาส จุดแข็งและ
ภาวะคุกคาม การจบัคู่วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของแต่ละคู่ ท าใหส้ามารถก าหนดกลยทุธ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
กกกกกกกกกกกลยทุธ์เชิงรุก (SO Strategy) การน าผลการวิเคราะห์ท่ีเป็นจุดแขง็และโอกาส มาจบัคู่กนัซ่ึงเป็นปัจจยั
เชิงบวก จะท าให้องคก์รใชจุ้ดแข็งและโอกาสท่ีมีความไดเ้ปรียบคู่แข็ง ฉวยโอกาสในการแข่งขนักบัคู่แข่งและช่วง
ชิงความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดยการก าหนดกลยทุธ์เชิงรุกท่ีเหมาะสม  
กกกกกกกกกกกลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST strategy) การน าผลการวิเคราะห์จุดแข็งและภาวะคุกคามมาจบัคู่กนัเพ่ือให้
องค์กร มีการป้องกนัและหลีกเล่ียงภาวะคุกคามโดยใชจุ้ดแข็งเป็นเคร่ืองมือในการจดัการปัญหา เพ่ือป้องกนัคู่แข่ง
และอุปสรรค 
กกกกกกกกกกกลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) การน าผลการวิเคราะห์จุดอ่อนและภาวะคุกคาม มาจบัคู่กนัแสดงให้
เห็นวา่จุดอ่อนและภาวะคุกคามของธุรกิจเรามีอะไรบา้ง เราควรก าหนดกลยทุธ์อย่างไรเพ่ือการก าจดัจุดอ่อนและลด
ภาวะคุกคามต่าง ๆ ไปในคราวเดียวกนั  
กกกกกกกกกกกลยุทธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy) การน าผลการวิเคราะห์จุดอ่อนและโอกาสมาจบัคู่กนั เพ่ือใหเ้ราน า
โอกาสจากสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจมาก าจดัหรือลดทอนจุดอ่อนภายในองค์กร โดยการก าหนดด้วย      
กลยทุธ์เชิงการแกไ้ข  
 
กกกกก2.3 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
กกกกกกกกกกการวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายของร้านน่าฮัก ก๊ิฟช็อป อ าเภอโนนสูง จังหวดั
นครราชสีมา มีวตัถุประสงค์เพ่ือการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินค้า
ของขวญัและของฝาก โดยการเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด ปัจจยัท่ีมีความส าคญั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความหลากหลายของสินคา้ใหค้วามส าคญัในระดบัท่ีมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค คือ คุณภาพสินคา้เหมาะสมกบัราคาสินคา้ น าไปใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์ในการวิเคราะห์
ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ (TOWS Matrix) ผูศึ้กษาก าหนดเป็นกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์  เสนอ
ผลิตภณัฑท่ี์ดีกว่าให้กบัผูบ้ริโภค เป้าหมายเพ่ือเพ่ิมยอดขายไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 15 เม่ือเทียบกบัยอดขายในปี 2555 
โดยการแบ่งกลยทุธ์ระยะสั้นและระยะยาว (สุรียพ์ร ปุลาตะโน,2556) 
กกกกกกกกกกการศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจการจ าหน่ายขา้วหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห ้ในเขตชุมชนเมืองขนาด
ใหญ่ กรณีศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความเป็นไปได ้ของโครงการ ทางดา้นการตลาด 
ดา้นการจดัการ ดา้นการเงิน ดา้นเทคนิค โดยการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ ความมีคุณภาพและการไดรั้บรองมาตรฐาน ความเป็นไป
ไดด้า้นการเงินของโครงการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายขา้วหอมมะละทุ่งกุลาร้องไห ้โดยใชเ้งินลงทุนทั้งหมด 1,531,350 
บาทเป็นของเจา้ของเองทั้งหมด มีจุดคุม้ทุน 5,334,735 บาทต่อปี หรือ 118,549.67 กิโลกรัมต่อปี ระยะเวลาคืนทุน
ใชเ้วลา 2 ปี 8 เดือน 5 วนั มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 1,130,822.76 บาท และมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 27 
จึงมีความเป็นไปไดท้างการเงิน (จิรัตติกาล มีทอง,2557)     
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กกกกกกกกกกการศึกษาการวางแผนกลยทุธ์โดยการใชสุ้นทรียสาธก กรณีศึกษา ร้านมะลิ สปา กรุงเทพมหานคร มี
วตัถุประสงค์การด าเนินการศึกษา เพ่ือต้องการค้นหาประสบการณ์เชิงบวก ของกลุ่ม ลูกค้า การวิเคราะห์
ส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจ เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ใหธุ้รกิจการศึกษาโดยการสมัภาษณ์และสงัเกตประสบการณ์เชิงบวก เพ่ือ
มาสร้างแผนภาพธุรกิจ (Business Model Canvas) การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุก กลยุทธ์การพฒันาการ
ให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินการแบ่งเป็นระยะ 10 วนั 6 สัปดาห์ 10 สัปดาห์ เพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 28 
และมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนไปอีก แสดงใหเ้ห็นว่าการเลือกกลยุทธ์ท่ีใชมี้ประสิทธิภาพอยา่งยิ่งในการน าไปใช ้ ( 
มณีนุช แนบกลาง,2558)   
 

3. วธิีการศึกษา 
 

กกกกก3.1 ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าผ่านทางโซเชียลมเีดยี และปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์
หมูแปรรูป “ตราหมูด”ี 
กกกกกกกกกกประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาอิสระการสร้างแผนธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาด กรณีศึกษา ผลิตภณัฑห์มูแปรรูป “ตราหมูดี” คร้ังน้ี เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาจาก ผูท่ี้นิยมใช้
งานโซเชียลมีเดีย ในจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการใช้
แบบสอบถามประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปท่ี ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัรายได ้ส่วนท่ี 2 
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นทางโซเชียลมีเดีย ไดแ้ก่ช่วงเวลา ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง ความถ่ีและวิธีการช าระเงิน เหตุผลท่ี
ซ้ือ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑห์มูดี ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้ะแนนระดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์หมูแปรรูป “ตราหมูดี” ใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี    
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
กกกกก3.2 ก าหนดแผนกลยุทธ์การตลาดเพ่ือพนันาผลติภัณฑ์หมูแปรรูป “ตราหมูด”ี 
กกกกกกกกกกการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือการพฒันาผลิตภณัฑห์มูแปรรูป “ตราหมูดี” วตัถุประสงคข์อ้น้ี
ท าการศึกษาโดยการใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มการแข่งขนัของธุรกิจ สภาพแวดลอ้มภายในภายนอกของ
ธุรกิจ (SWOT Analysis) น าเอาขอ้มูลจากการวิเคราะห์ทั้ งหมดมารวบรวม เข้าไปสู่ปัจจยัเชิงกลยุทธ์ ใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์โดย (TOWS Matrix) น ากลยทุธ์ไปสู่แผนการปฏิบติัการอย่างละเอียด ส าหรับการน าไปสู่เป้าหมาย
คือ การพฒันาธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายหมูแปรรูป”ตราหมูดี”  
กกกกก3.3 จัดท าแผนธุรกิจในรูปแบบแผนภาพแบบจ าลองทางธุรกิจ และแผนการเงินของ ผลิตภัณฑ์หมูแปรรูป 
“ตราหมูด”ี 

(1) แผนภาพแบบจ าลองทางธุรกจิ (Business Model Canvas) 
กกกกกกกกกกเพ่ือสร้างแผนภาพแบบจ าลองทางธุรกิจเพ่ือให้เห็นภาพชดัเจนและเป็นการสร้างความเขา้ใจของ
สมาชิกในองคก์ร และเพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารจดัการองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ มีเป้าหมายชดัเจน โดยการ
ใชเ้คร่ืองมือแผนภาพแบบจ าลองธุรกิจ (Business Model Canvas) 
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(2) แผนการเงนิของธุรกจิผลติภัณฑ์หมูแปรรูป “ตราหมูด”ี 
กกกกกกกกกกวิเคราะห์และประเมินตน้ทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินมาใช้
ในการช้ีวดัความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการเพ่ือการพฒันาธุรกิจผลิตภณัฑห์มูแปรรูป “ตราหมูดี” ไดแ้ก่ 
กกกกกกกกกก-ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  
กกกกกกกกกก-มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV)  
กกกกกกกกกก-อตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR)   
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

4.1 ผลการศึกษาพฤตกิรรมการเลือกซ้ือสินค้าผ่านทางโซเชียลมเีดยี และปัจจยัที่มผีลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลติภัณฑ์หมูแปรรูป “ตราหมูด”ี 
กกกกกกกกกกขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงจะมี
สัดส่วนท่ีมากกว่าเพศชาย มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 20 – 30 ปี มีระดบัรายไดต้ั้งแต่ 10,000 – 20,000 บาท มีพฤติกรรม
ในการใชโ้ซเชียลมีเดียในการเลือกซ้ือสินคา้ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 18.01 น. – 24.00 น. ใชง้บประมาณในการใชจ่้ายต่อ
คร้ังเป็นมูลค่า 500 – 1,000 บาท ความถ่ีท่ีกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีคือ 1 คร้ังต่อเดือน โดยท่ีกลุ่มตวัอย่างจะ
นิยมช าระเงินผ่านทางการโอนเงินระหว่างบญัชี ในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑสิ์นคา้ผูต้อบแบบสอบถามในความส าคญั
มากท่ีสุดกบัคุณภาพของสินคา้ ปัจจยัดา้นราคาผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปริมาณสินคา้เม่ือเทียบกบั
ราคาท่ีจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบัผูจ้ดัจ าหน่าย
ยินดีคืนเงิน หรือการเปล่ียนคืนสินค้าท่ีไม่สมบูรณ์ ปัจจัยสุดท้ายคือปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัในการติดต่อสอบถามขอ้มูลและการสัง่ซ้ือผลิตภณัฑ ์
 
กกกกก4.2 เพ่ือก าหนดแผนกลยุทธ์การตลาดส าหรับผลติภัณฑ์หมูแปรรูป “ตราหมูด”ี 
กกกกกกกกกก(1) การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกจิ  (SWOT Analysis)  
กกกกกกกกกกจุดแข็ง (Strength) รสชาติอร่อยและเป็นเอกลกัษณ์ ไม่ใช้วตัถุกนัเสีย ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บไว้
รับประทานไดย้าวนาน ผลิตโดยผูเ้ผลิตท่ีมีความช านาญมากกว่า 15 ปี บรรจุภณัฑมี์ความทนัสมยัและเป็นท่ีสนใจ
แก่ผูบ้ริโภค 
กกกกกกกกกกจุดอ่อน (Weakness) ช่องทางในการจดัจ าหน่ายนอ้ย ตน้ทุนของบรรจุภณัฑมี์ราคาค่อนขา้งสูง บรรจุ
ภณัฑ์ท่ียงัขาดความทนทานต่อความช้ืนและกระบวนการขนส่ง กระบวนการผลิตท่ียงัเป็นระบบครัวเรือนซ่ึงมี
ระยะเวลาการผลิตท่ีค่อนขา้งชา้ ตน้ทุนวตัถุดิบการผลิตต่อหน่วยสูง  
กกกกกกกกกกโอกาส (Opportunity) การเขา้ถึงระบบอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียของคนในยุคปัจจุบนัท่ีมีเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ระบบการขนส่งท่ีมีหลากหลาย ช่องทาระบบการรับโอนเงินพร้อมเพย ์(Prompt Pay) คนไทยมีความ
เขา้ใจและยอมรับมากข้ึนในเร่ืองการซ้ือสินคา้ออนไลน ์ 
กกกกกกกกกกภาวะคุกคาม  (Threat) มีคู่แข็งทางตรงและทางออ้มจ านวนมาก การออกกฎหมายควบคุมคุณภาพ
อาหารมากข้ึน ราคาวตัถุดิบท่ีมีราคาเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง สภาพภูมิอากาศฤดูฝนสามารถผลิตไดป้ริมาณนอ้ย  
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กกกกกกกกกก(2) การวเิคราะห์ปัจจยัเชิงกลยุทธ์ (TOWS Matrix) 
 
ตารางที่ 1  ก าหนดกลยทุธ์ของธุรกิจผลลิตภณัฑห์มูแปรรูป “ตราหมูดี” โดยใช ้TOWS Matrix  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กกกกกกกกกก(3) แผนกลยุทธ์ปฏิบัตกิาร 
กกกกกกกกกกกกกกกกลยทุธ์ของธุรกิจผลิตหมูแปรรูป “ตราหมูดี” ไดจ้ านวน 5 กลยุทธ์ ก าหนดเป็น 7 แผนปฏิบติั
การเพ่ือพฒันาธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายหมูแปรรูป “ตราหมูดี” ประกอบไปดว้ย 
กกกกกกกกกกกกกกกแผนที่ 1 หมูดีซ้ือได้ทุกที่ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑห์มูแปรรูป “ตราหมูดี” 
โดยการเพ่ิมหนา้ร้านออนไลน์ให้มากข้ึน ให้ทุกคนสามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑ์ไดจ้ากการเล่นโซเชียลมีเดียประเภท 
เฟสบุ๊คและอินสตราแกรม  
กกกกกกกกกกกกกกกแผนที่ 2 แบ่งปันก าไรหัวใจคู่ค้ายัง่ยืน เพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายและช่วยลดตน้ทุนการผลิต
ในปริมาณมาก เพ่ือให้เกิดการประหยดัต่อขนาดของการผลิตในแต่ละคร้ัง จะจ าหน่ายผลิตภณัฑ์แบบดิบเพ่ือให้
ผูป้ระกอบการร้านอาหารน าไปจ าหน่ายในร้านของตวัเอง   
กกกกกกกกกกกกกกกแผนที่ 3 ร้านนี้ก็มีขาย เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย ให้กบัผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกัท่องเท่ียว
และผูท่ี้ชอบเดินทางเพราะกลุ่มน้ีมีก าลงัซ้ือค่อนขา้งมาก จึงน าสินคา้ไปฝากวางจ าหน่ายในร้านของฝากและร้าน
สะดวกซ้ือ  
กกกกกกกกกกกกกกกแผนที่ 4 หมูดีคุณภาพดี อร่อยบอกต่อ ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์หมูแปรรูป “ตราหมูดี” ให้
ผูบ้ริโภครู้จกัมากยิ่งข้ึนและเพ่ือใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคไดมี้ส่วนร่วมกบัผลิตภณัฑห์มูแปรรูปตราหมูดี โดยการจดักิจกรรม
ท่ีส่งเสริมการขายโดยการบอกต่อถึงคุณภาพและความอร่อยของผลิตภณัฑ ์ 
กกกกกกกกกกกกกกกแผนที่ 5 เปลีย่นโฉมใหม่ ข้างในพรีเมีย่ม เพ่ือการปรับปรุงรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑใ์หมี้ความ
ทนัสมนัสวยงามน่าซ้ือ คงทนต่อการขนส่งและรักษาคุณภาพสินคา้ใหดี้ท่ีสุดจากโรงงานผลิตถึงมือผูบ้ริโภค  

           ปัจจยัภายใน 
 
 

ปัจจยัภายนอก 

 
จุดแข็ง Strength (S) 

 

 
จุดอ่อน Weakness (W) 

 

 
 

โอกาส Opportunity 
(O) 

 

กลยุทธ์เชิงรุก : SO 
1.การสร้างการรับรู้ขอ้มูลผลิตภณัฑห์มู
แปรรูป “ตราหมูดี” 
2.เพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
หมูแปรรูป “ตราหมูดี” 

กลยุทธ์เชิงปรับ : WO 
ปรับปรุงรูปแบบของผลิตภณัฑ ์

ภาวะคุกคาม Threat 
(T) 

 

กลยุทธ์เชิงรับ : ST 
มาตรฐานอาหาร 

กลยุทธ์เชิงเปลีย่น :WT 
เพ่ิมทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 
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กกกกกกกกกกกกกกกแผนที่ 6 ก้าวสู่มาตรามาฐานอาหารชุมชน ปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหารให้ได้รับ
มาตรฐานอาหารชุมชนอาหารแปรรูปมาตรฐานอาหารชุมชน โดยกการสร้างโรงงานผลิตท่ีไดรั้บมาตรฐาน 
กกกกกกกกกกกกกกกแผนที่ 7 หลากรส หลายอย่าง เพ่ิมรสชาติและชนิดของผลิตภณัฑเ์พ่ือเพ่ิมความหลากหลาย
ใหก้บัผูบ้ริโภค   
 
กกกกก4.3 แผนธุรกจิในรูปแบบแผนภาพจ าลองทางธุรกจิของผลติภัณฑ์หมูแปรรูป “ตราหมูด”ี 
กกกกกกกกกก(1) แผนภาพแบบจ าลองธุรกจิ (Business Model Canvas) 
กกกกกกกกกกกกกกกแผนภาพแบบจ าลองธุรกิจผลิตภณัฑห์มูแปรรูป “ตราหมูดี” ประกอบไปดว้ยส่วนหลกัของ
ธุรกิจ ท่ีสามารถอธิบายให้เขา้ใจน าไปสู่การปฏิบติัทั้งภายในองค์กรได ้และการส่ือสารให้กบัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดเ้ขา้ใจถึงกระบวนท างานขององค์กรธุรกิจผลิตผลิตภณัฑห์มูแปรรูป “ตราหมูดี” ซ่ึงแผนภาพแบบจ าลองธุรกิจ
ผลิตภณัฑห์มูแปรรูป “ตราหมูดี” ประกอบไปดว้ย 9 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ 
กกกกกกกกกกกกกกก1. กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (Customer Segment) กลุ่มลูกคา้เป้าหมายประกอบไปดว้ย 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มลท่ีซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยการซ้ือท่ีหนา้ร้านทั้งร้านของเจา้ของเองและร้านท่ีน าไปฝากจ าหน่าย กลุ่มท่ีซ้ือผ่านทาง
โซเชียลมีเดียเพ่ือตอ้งการความสะดวกไม่ตอ้งเดินทางมาท่ีร้าน กลุ่มสุดทา้ยคือกลุ่มผูป้ระกอบร้านอาหารท่ีซ้ือ
ผลิตภณัฑท์ั้งแบบยงัไม่ส าเร็จและส าเร็จไปขายในร้านของตนเอง 
กกกกกกกกกกกกกกก2. การสร้างคุณค่าและการน าเสนอคุณค่า (Value Propositions) จากแบบสอบถามผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัดา้นผลิตภณัฑใ์นเร่ืองคุณภาพของสินคา้ คุณค่าท่ีผลิตภณัฑห์มูแปรรูปส่งมอบใหก้บั
ลูกค้า คือหมูสวรรค์ท่ีมีคุณภาพไม่ใช่วตัถุกันเสีย ไม่ใส่สี ผลิตจากหมูท่ีสดใหม่และมีคุณภาพ เก็บรักษาไว้
รับประทานไดน้า สามารถน ามาสร้างมูลค่าเพ่ิมไดห้รือน าไปสร้างเมนูใหม่ใหก้บัร้านท่ีรับไปจ าหน่ายต่อ 
กกกกกกกกกกกกกกก3. ช่องทางในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ (Channels) ของทางท่ีสามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑห์มูแปรรูป
ตราหมูดีนั้น มีหลากหลายช่องทางทั้งทางตรง ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียหนา้เพจเฟสบุ๊ค อินสตราแกรม ร้านขาย
ของฝาก ร้านคา้ดั้งเดิมของผลิตภณัฑ ์และทางออ้มคือผูป้ระกอบการร้านอาหารและสถานบนัเทิง  
กกกกกกกกกกกกกกก4. ลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Relationships) สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
โดยการใหข้อ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงถึงคุรภาพของสินคา้จ าหน่าย สร้างแรงจูงใจใหก้ลุ่มลูกคา้โดยการจดัการส่งเสริม
การขาย สอบถามถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์ปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการท่ีดียิ่งข้ึน 
กกกกกกกกกกกกกกก5. ทรัพยากรหลกั (Key Resources) จากการวิเคราะห์องค์กรธุรกิจ พบว่าทรัพยก์รหลกัคือ 
ผูผ้ลิตท่ีมีความช านาญ วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตท่ีมีคุณภาพสดใหม่ทุกวนั รวมถึงสูตรใชใ้นผลิต เป็นสูตรดัง่เดิมมา
นาน 20 ปี ความรวดเร็วในการจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
กกกกกกกกกกกกกกก6. กิจกรรมหลกั (Key Activities) ประกอบไปดว้ย กระบวนการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและ
ไดรั้บรองมาตรฐานความสะอาดสุขลกัษณะอาหาร ควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตภายใตค้วาม
เขม้งวด การติดต่อและน าเสนอผลิตภณัฑก์บักลุ่มลูกคา้ ทั้งการใหข้อ้มูลผลิตภณัฑ ์จดัการส่งเสริมการขาย การหา
ช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม้ากยิ่งข้ึน การจดัส่งผลิตภณัฑท่ี์มีความรวดเร็วและลดการสูญเสียคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
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กกกกกกกกกกกกกกก7. พนัธมิตรหลกั (Key Partners) การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อ ผูผ้ลิตเน้ือสุกรคุณภาพและ
วตัถุดิบท่ีดี ตวัแทนร้านท่ีวางจ าหน่าย เจา้ของร้านอาหารและสถานบนัเทิง ผูป้ระกอบการรับขนส่งสินคา้ ส่งผลให้
กระบวนการผลิตไปจนถึงการจดัจ าหน่ายด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
กกกกกกกกกก(2) แผนทางการเงนิ (Financial Plan) 
กกกกกกกกกกกกกก๕8.โครงสร้างตน้ทุน (Cost Structure) ตน้ทุนของธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑห์มูแปร
รูป “ตราหมูดี”ประกอบไปดว้ยตน้ทุนหลกัคือตน้ทุนผนัแปร ท่ีเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการผลิต เช่น ตน้ทุนวตัถุดิบ
คุณภาพท่ีใชใ้นการผลิตเน้ือสุกร เคร่ืองปรุง บรรจุภณัฑ ์ ตน้ทุนทางการตลาดการส่งเสริมการขาย ค่าแรงพนกังาน 
ตน้ทุนคงท่ีจากเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการผลิต โรงเรือนท่ีใชใ้นการผลิต 
กกกกกกกกกกกกกกก9.กระแสรายได้ (Revenue Streams) รายไดท่ี้ไดจ้ากการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์หมูแปรรูป 
“ตราหมูดี” มาจากช่องการจดัจ าหน่ายหลกัสามช่องทางคือรายไดท่ี้มาจากการวางจ าหน่ายหนา้นร้านขายของฝาก
และร้านของเจา้ของธุรกิจเอง รายได้ท่ีมาจาการสั่งซ้ือผ่านทางโซเชียลมีเดียเฟสบุ๊คและอินสตราแกรม รายได้
ช่องทางสุดทา้ยคือการจ าหน่ายเป็นสินคา้ท่ียงัไม่ส าเร็จรูปและส าเร็จรูปใหก้บัผูป้ระกอบการร้านอาหาร  
กกกกกกกกกกกกกกกการวางแผนการเงินของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์หมูแปรรูป”ตราหมูดี” เป็นการ
วางแผนเพ่ือศึกษาความสามารถในการลงทุนโดยการใชเ้งินทุนของตนเอง 391,000 บาท หาความสามารถในการ
คืนทุนของธุรกิจจากเงินลงทุนท่ีคาดการว่าจะตอ้งใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ปี กบั 26 วนั มีอตัราผลตอบแทนของ
โครงการ ร้อยละ 98 มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 1,666,696.13 บาท เพ่ือการขยายธุรกิจใหมี้ความเจริญเติบโตตามกลยทุธ์ท่ี
ไดว้างแผนไว ้  

 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 
กกกกกการสร้างแผนธุรกิจและการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด กรณีศึกษา: ผลิตภณัฑห์มูแปรรูป “ตราหมูดี” ตาม
วตัถุประสงคข์องการศึกษา ทั้งสามขอ้น าไปสู่การออกแบบโครงการเพ่ือพฒันาธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหมู่แปรรูป 
“ตราหมูดี” จากกลยทุธ์ท่ีไดจ้ากการ TOWS Matrix 5 กลยทุธ์ น าไปสู่แผนการปฏิบติัหลกั 7 แผนปฏิบติัการ แผนท่ี 
1 หมูดีซ้ือไดทุ้กท่ี แผนท่ี 2 แบ่งปันก าไรหวัใจคู่คา้ย ัง่ยืน แผนท่ี 3 ร้านน้ีก็มีขาย แผนท่ี 4 หมูดีคุณภาพดี อร่อยบอก
ต่อ แผนท่ี 5 เปล่ียนโฉมใหม่ ขา้งในพรีเม่ียม แผนท่ี 6 กา้วสู่มาตรามาฐานอาหารชุมชน แผนท่ี 7 หลากรส หลาย
อย่าง เพ่ือการพฒันากระบวนการผลิต ช่องทางการจดัจ าหน่าย และท่ีส าคญัเป็นการเพ่ิมก าไรและรายไดเ้ขา้สู่ธุรกิจ
อยา่งย ัง่ยืน และไดจ้ดัท าแผนภาพแบบจ าลองธุรกิจ(Business Model Canvas) ของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
หมูแปรรูป “ตราหมูดี” โดยก าหนดส่วนประกอบทั้ ง 9 ส่วนของแผนภาพแบบจ าลองธุรกิจ (Business Model 
Canvas) เป็นเหมือนโครงสร้างท่ีท าให้ผูบ้ริหารและคนในองค์กร สามารถเขา้ใจกิจกรรมของธุรกิจในแนวทาง
เดียวกนั เพ่ือใหต่้อการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือน าเสนอสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพใหก้บัผูบ้ริโภค 
ภายใตก้ารคิดวิเคราะห์ดา้นตน้ทุนของการลงทุนปรับปรุงธุรกิจใหมี้ความทนัสมยั จากธุรกิจภายในครัวเรือนสู่ธุรกิจ
ท่ีสามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายใหญ่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ยกระดบัผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่าย
ใหก้บัผูบ้ริโภคภายในชุมชนเดียวกนั ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง ภายใตค้วามคุม้ค่าและความเป็นไปไดใ้นการลงทุน
ปรับปรุงกระบวนการผลิตท่ีดีและมีมาตรฐาน 
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อทิธิพลของช่องทางการส่ือสารทางการตลาดต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือบ้านเดี่ยว 
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

INFLUENCING OF MARKETING COMMUNICATION CHANNEL ON BUYING 
DECISION PROCESS OF SINGLE DETACHED SC ASSET 'S  BUYER IN 

BANGKOK METROPOLIS 

นายสิทธิ  ใจภักดี1และ ไพฑูรย์  เจตธ ารงชัย2 

Sitthi Jaipukdee and Paitoon  Chetthamrongchai 

บทคดัย่อ 
     การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาช่องทางการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
บา้นเด่ียวบริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะศึกษา
กลุ่มผูซ้ื้อโครงการบา้นเด่ียว เป็นจ านวน 400 ตวัอย่าง ดว้ยแบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
แตกต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใชง้านรูปแบบการส่ือสารทางการตลาด และไม่ส่งผลต่อระดบัการ
รับรู้ของช่องทางการส่ือสารทางการตลาด รวมถึง ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อการตดัสินใจ
ซ้ือบา้นเด่ียวของบริษทัเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
 

ค าส าคัญ : ช่องทางการส่ือสาร, กระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ   

Abstract 
     The objectives of the study were to investigate channel of marketing communication affecting buying 
decision process of single detached house of SC ASSET of consumers in Bangkok metropolis. The sample 
used in this study is a group of consumer who are buying in single detached house of SC ASSET brand about 400 
samples. Questionnaire was the instrument of the study for collecting data. Analysis of differentiate of the 
personal factors not affected channel of marketing communication, perception of channel of marketing 
communication and decision process of buying of single detached house of SC ASSET. 
 

Keywords : Channel of marketing communication, Consumer’s perception of channel of marketing 
communication and decision process of buying of single detached house of SC ASSET (AIDA Model)  
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1. บทน า 
     สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพยมี์ทิศทางชะลอตวัลงนบัจากคร่ึงปีหลงั 2557 ท่ีผ่านมาโดยอุปทานใหม่ของท่ี
อยู่อาศยัปี 2558 เม่ือเทียบกบัปี 2557 จ านวนโครงการและจ านวนหน่วยลดลงเน่ืองมาจากปัจจยัภาระรายจ่ายและ
หน้ีสินครัวเรือนท่ีสูงข้ึนแต่รายไดค้รัวเรือนเท่าเดิม ส่งผลให้ผูบ้ริโภคยงัชะลอการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยั  แต่เม่ือ
พิจารณามูลค่าโครงการและราคาขายเฉล่ียกลบัเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีท่ีอยู่อาศยัราคาแพงเขา้สู่ตลาดเพ่ิมข้ึน ในส่วน
ของราคาขายเฉล่ียในปี 2558 มีอตัราเพ่ิมข้ึนมากถึง 34% เม่ือเทียบกบัปี 2557 โดยท่ีอยูอ่าศยัระดบัราคา 10 ลา้นบาท
ข้ึนไป มีอตัราการเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัราคาอ่ืนๆ   
     บา้นเด่ียวระดบัมากกวา่ 10 ลา้นบาทข้ึนไปในกรุงเทพมหานครท่ีจะมีการเปิดตวัใหม่ในปี 2559 ไดแ้ก่ บา้นเด่ียว
ของแบรนด์บริษทัเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีการเปิดตวัโครงการบา้นเด่ียวราคาแพงมาก
ท่ีสุด 5 โครงการในปีน้ี ไดแ้ก่ โครงการแกรนด ์บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ-์จรัญฯ, แกรนด ์บางกอก บูเลอวาร์ด 
สุขมุวิท, แกรนด ์บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ-์พระราม 5, แกรนด ์บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 9, และโครงการ
ใหม่แถวปุณณวิถี- สุขุมวิท แต่อย่างไรก็ตาม การแข่งขนัในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์มีสถานการณ์การตลาดแข่งขนั
กนัอย่างเขม้ขน้รุนแรง การส่ือสารถือวา่เป็นหวัใจส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับการท าการตลาดในปัจจุบนั ผูว้ิจยัจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาช่องทางการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวบริษทั เอสซี แอสเสท 
คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ทราบปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในดา้นช่องทางการส่ือสาร และเป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจแก่ผูป้ระกอบการส าหรับ
การวางแผนพฒันากลยุทธ์ การเลือกใช้ส่ือทางการส่ือสารการตลาดของธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพ่ือสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัต่อไป 
1.1 วตัถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาประเภทช่องทางการส่ือสารทางการตลาดในกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวบริษทัเอสซี แอส
เสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้งานรูปแบบการส่ือสารทางการตลาดในกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว
บริษทัเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาระดบัการรับรู้ของช่องทางการส่ือสารทางการตลาดในกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวบริษทั
เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวบริษทัเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประเภทช่องทางการส่ือสารทางการตลาด 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
    ผูวิ้จยัไดศึ้กษาเอกสารงานวิจยั และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง แสดงรายละเอียดดงัน้ี 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัการรับรู้ 
     การรับรู้ หมายถึง วิธีการท่ีบุคคลรู้สึกโดยอาศยัประสาทสัมผสัทั้ง 5 ส่วน (Sense) ตีความ (Interpret) และเขา้ใจ 
(Comprehend) ถึงส่ิงเร้า (Stimuli) ท่ีหลากหลาย โดยการรับรู้เป็นกระบวนการของแต่ละบุคคล ซ่ึงข้ึนอยู่กบัปัจจยั
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ภายใน เช่น ความเช่ือ ประสบการณ์ การเลือก การจดัเกบ็ ตีความขอ้มูล และความคาดหวงั และยงัไดรั้บอิทธิพลจาก
ลกัษณะของส่ิงเร้า (Characteristic Stimulus) (G.Belch & M.Belch, 2007) 
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัการส่ือสารการตลาด 
     กระบวนการติดต่อส่ือสารจะเกิดข้ึนเม่ือใครคนใดคนหน่ึงเป็นผูส่้งสาร (Sender) หรือแหล่งข่าวสาร (Source) ใส่
รหสั (Encoding) ลงในข่าวสารหรือขอ้ความ (Message) แลว้ส่งข่าวสารนั้นผ่านช่องทางการส่ือสาร (Channel) หรือ
ส่ือ (Media) ไปยงัผูรั้บข่าวสาร (Receiver) ซ่ึงผูรั้บจะท าการถอดรหัส (Decoding) โดยใชค้วามรู้สึกนึกคิดตีความ
ขอ้มูลท่ีไดรั้บ เม่ือผ่านขั้นตอนการถอดรหัสแลว้ผูรั้บข่าวสารจะมีการตอบสนอง (Response) และส่งขอ้มูลหรือ
ข่าวสารป้อนกลบั (Feedback) มายงัผูส่้งสาร (เสรี วงษม์ณฑา. 2547: 54) 
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบักระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค (AIDA Model) 
     กระบวนการตอบสนอง (Response Process) เป็นปฏิกิริยาท่ีผูรั้บข่าวสารแสดงออกมาหลงัจากรับข่าวสารแลว้
เกิดพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงเป็นผลบั้นปลายในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยทั่วไปพฤติกรรมการ
ตอบสนองของผูบ้ริโภคแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ การเกิดความเขา้ใจ การเกิดความรู้สึก และการเกิดพฤติกรรม 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน.์ 2550)  
     AIDA Model เป็น 1 ใน 5 ตวัแบบในล าดบัขั้นตอนการตอบสนองของผูบ้ริโภค (Response Hierarchy Model) ท่ี
รู้จกักนัมากท่ีสุดในทางการตลาดซ่ึงทฤษฎี AIDA Model น้ีไดพ้ฒันาข้ึนโดย อี.เค.สตรอง (E.K. Strong, 1925) ซ่ึง
เป็นล าดบัขั้นตอนของวตัถุประสงค์ในการส่งเสริมการตลาด เพ่ือแสดงขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ
ลูกคา้ตามกระบวนการตอบสนองมี 4 ขั้นตอน ประกอบดว้ย การดึงดูดความตั้งใจ (Attention) การสร้างความสนใจ 
(Interest) การกระตุน้ความตอ้งการ (Desire) และการท าใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือ (Action) 
2.4 แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดีย่ว 
     บา้นเด่ียวท่ีทางผูป้ระกอบการจดัสรรข้ึน เพ่ือเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ จะสมบูรณ์ไดป้ระกอบดว้ยส่วน
ต่างๆ ดงัน้ี  1. รูปแบบบา้นทั้งรูปแบบภายนอกและการตกแต่งภายในตวับา้น ภาพพจน์ของประกอบการเจา้ของ
โครงการ คุณภาพการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ ขนาดของท่ีดิน ขนาดของโครงการ 2. การวางผงัโครงการ ท่ี
สามารถเอ้ือประโยชน์ในการใชส้อยภายในบริเวณบา้นอย่างสมบูรณ์ 3. ท าเลท่ีตั้งของโครงการเป็นหวัใจหลกัของ
การขายบา้นเด่ียวโดยเนน้ความส าคญัของการเขา้ถึง 4. อุปกรณ์ในการอ านวยความสะดวกกบัผูบ้ริโภคเร่ิมตั้งแต่
เร่ืองตวับา้นรูปแบบความสวยงามในการออกแบบอาคารท่ีส่งผลถึงความพึงพอใจ ส่ิงแวดลอ้มของท่ีอยูอ่าศยัวสัดุท่ี
ใชใ้นการก่อสร้างเป็นวสัดุท่ีมีคุณภาพการก่อสร้างอยา่งมีมาตรฐาน 5. ความสามารถของบา้นในรูปแบบต่างๆ ก็คือ
วสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างตอ้งตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ความส าคญัของรูปแบบบา้นเด่ียวแต่ละหลงั มีพ้ืนท่ีใช้
สอยตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ (ดวงใจ เชยสาคร, 2549) 
2.5 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
     วนัทนี ยอดสกุลยิ่งยง (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองอิทธิพลการส่ือสารการตลาด ณ จุดซ้ือต่อผูบ้ริโภคตามหลกัการ 
AIDA โมเดล กรณีศึกษา จงัหวดัขอนแก่น เพ่ือศึกษาอิทธิพลการส่ือสารการตลาด ณ จุดซ้ือในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น พบว่า ลกัษณะการซ้ือโดยส่วนใหญ่ของผูบ้ริโภคเป็นการซ้ือโดย
ไม่ไดว้างแผนการซ้ือสินคา้ แต่เห็นโฆษณาจึงซ้ือตราสินคา้ท่ีโฆษณาอยู่ อิทธิพลส่ือโฆษณา ณ จุดซ้ือ ตามหลกัการ 
AIDA โมเดลท่ีจูงใจผูบ้ริโภคตอบสนองในขั้นความเขา้ใจ 3 อนัดบัแรก ตามล าดบัคือ โฆษณาบริเวณเคาน์เตอร์
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จ่ายเงิน โฆษณาแนวตั้งบริเวณทางออก และโฆษณาบริเวณรอบรถเข็น โดยการแจกตวัอย่างสินคา้ และการจดัซุ้ม
กิจกรรมพิเศษโดยใชพ้ริตต้ีและพิธีกร เป็นส่ือท่ีผูบ้ริโภคเห็นว่า มีประสิทธิผลทั้งในดา้นดึงดูดความสนใจท่ีจะดู
สินคา้  
   นุชจรินทร์ ชอบด ารงธรรม (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองอิทธิพลของส่ือโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่ีมีผลต่อ
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค พบว่าผูใ้ชง้านใชเ้ครือข่ายออนไลน์ประเภท เฟซบุ๊ก (Facebook) มากท่ีสุด มี
วตัถุประสงค์หลกัในการใชง้านคือตอ้งการติดต่อกบับุคคลท่ีรู้จกั ช่วงเวลาการใชง้านจะอยู่ในช่วง 20.01-0.00 น. 
และมีระดบัการรับรู้ส่ือโฆษณาต่างๆ โดยรวมในระดบัปานกลาง และการตอบสนองของผูบ้ริโภคโดยรวมอยู่ใน
ระดบัน้อย ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูใ้ช้งานท่ีมีเพศ อายุ และอาชีพแตกต่างกนัจะมีกระบวนการ
ตอบสนองแตกต่างกนั  
    กรรณกรณ์ ชาญยุทธกร (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูซ้ื้อบา้นเด่ียว ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพสมรส รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 
120,000-150,000 บาท ตอ้งการเขา้ชมบา้นตวัอย่างโดยเปรียบเทียบมากกว่า 3 โครงการ มีงบประมาณการเลือกซ้ือ 
ตั้งแต่ 3.00-4.00 ลา้นบาท ในดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมี 3 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ห้องนอนมีพ้ืนท่ีกวา้งขวาง ห้องนั่งเล่นมีพ้ืนท่ีประโยชน์ใช้สอย มีท่ีจอดรถพอเพียงกับความ
ตอ้งการ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ค าบอกกล่าวจากคนรู้จกั การโฆษณาทางโทรทศัน์ ทางอินเตอร์เนต
และฟรีค่าธรรมเนียมการโอน และอยู่ฟรี ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มท่ีดี อากาศถ่ายเท
สะดวก  
     จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ผูวิ้จยัมีการตั้งสมมติฐานการวิจยั คือ 

สมมติฐานการวิจยั 1 :  ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใชง้านรูปแบบการส่ือสารทาง
การตลาดในกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของบริษทัเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

สมมติฐานการวิจยั 2 :  เม่ือปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั จะส่งผลต่อระดบัการรับรู้ของช่องทางการส่ือสาร
ทางการตลาดในกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวบริษทัเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

สมมติฐานการวิจยั 3 :   เม่ือปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั จะส่งผลต่อกระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค
ต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านเด่ียวของบริษทัเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามประเภทช่อง
ทางการส่ือสารทางการตลาดแตกต่างกนั   
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กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. วธิีการศึกษา 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรท่ีซ้ือโครงการบา้นเด่ียวและก าลงัจะซ้ือโครงการบา้นเด่ียว
บริษทัเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  
     กลุ่มตวัอย่างจะพิจารณาจากจ านวนประชากรทั้งหมดในพ้ืนท่ีศึกษา ดงันั้นผูวิ้จยัจะค านวณหาขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีสามารถเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรไดจ้ริงโดยการใชสู้ตรของ W.G. Cochran ซ่ึงเป็นสูตรท่ีใชใ้นการ
หาขนาดของกลุ่มตวัอย่างในกรณีท่ีไม่ทราบขนาดประชากรและเป็นการสุ่มกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใชค้วามน่าจะเป็น 
(Non-probability Sampling) ซ่ึงผูวิ้จยัก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% และใหค่้าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% จะได้
จ านวนตวัอย่างของประชากรในการศึกษาจ านวน 400 ตวัอย่าง โดยการใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามโดยสะดวก 
(Convenience Sampling) ซ่ึงผูศึ้กษาได้เก็บข้อมูลในส านักงานขายและนิติบุคคลโครงการบ้านเด่ียว โดยเก็บ
ช่วงเวลา 11.00-19.00 น. ในวนัธรรมดาและวนัหยดุ เป็นระยะเวลา 90 วนั 
 
 
 

t-test 
F-test 

 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ                                
2. อาย ุ                              
3. ระดบัการศึกษา    
4. อาชีพ 
5. ระดบัรายไดค้รัวเรือน 

 
เป็นค าถาม Nominal Scale สามารถตอบไดค้  าตอบเดียว 

 
 

กระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคที่ส่งผล 
ต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านเดี่ยว 

A (Attention) ความตั้งใจ 
I (Interest) ความสนใจ 

D (Desire) ความตอ้งการ 
A (Action) การตดัสินใจซ้ือ 
เป็นค าถาม Interval Scale 

แบบการให้ระดบัความส าคญั 5 ระดบั 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

Chi-
square  

ประเภทช่องทางการส่ือสาร 
เป็นค าถาม Nominal Scale สามารถตอบไดค้  าตอบเดียว 

 

การรับรู้ของช่องทางการส่ือสาร 
เป็นค าถาม Interval Scale 

แบบการให้ระดบัความส าคญั 5 ระดบั 

 

 

 

t-test 
F-test 
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3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
     ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ประกอบดว้ยการสอบถามขอ้มูล 4 
ส่วน กล่าวคือ 
- แบบสอบถามส่วนท่ี 1  ศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และระดบัรายไดค้รัวเรือน เป็นค าถาม Nominal Scale สามารถตอบไดค้ าตอบเดียว 
- แบบสอบถามส่วนท่ี 2 ศึกษาพฤติกรรมการใชง้านรูปแบบการส่ือสารของผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือบา้นเด่ียวของ
บริษทัเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) คือ ประเภทการใช้งานของส่ือ เป็นค าถาม Nominal Scale 
สามารถตอบไดค้ าตอบเดียว 
- แบบสอบถามส่วนท่ี 3 ศึกษาการรับรู้ของการส่ือสารของผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือบา้นเด่ียวของบริษทัเอสซี แอส
เสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นค าถาม Interval Scale แบบการใหร้ะดบัความส าคญั 5 ระดบั 
- แบบสอบถามส่วนท่ี 4 ศึกษากระบวนการตอบสนองของผู ้ตอบแบบสอบถาม (AIDA Model) ท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของบริษทัเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  เป็นค าถาม Interval 
Scale แบบการใหร้ะดบัความส าคญั 5 ระดบั 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามโดยใชก้ารวิเคราะห์การหาค าตอบสถิติท่ีใชอ้ธิบายคุณลกัษณะของปัจจยัดว้ย
การหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: SD) เพ่ือน ามาศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัพฤติกรรมการใชง้านรูปแบบการส่ือสาร ปัจจยัการรับรู้
ของการส่ือสาร รวมถึงกระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวบริษทัเอสซี แอส
เสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
     จากนั้นจะวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงมีผลต่อ
พฤติกรรมการใชง้านรูปแบบการส่ือสาร และกระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว
ของบริษทัเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยใชว้ิธีทดสอบสมมติฐานดว้ย Chi-square, t-test, F-test 
ดว้ยระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และมีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

4. ผลการศึกษา 
 
     ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มผูซ้ื้อบา้นเด่ียวบริษทัเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีช่วงอายปุระมาณ 45-54 ปี รองลงมามีช่วงอายุประมาณ 55-64 ปี และมีระดบัการศึกษา
ส่วนใหญ่ระดบัปริญญาตรี ส าหรับอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัและเจา้ของธุรกิจส่วนตวั ซ่ึงมีระดบัรายได้
ครัวเรือน 500,001-600,000 บาท/เดือน  
     ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชง้านรูปแบบการส่ือสารของผูซ้ื้อบา้นเด่ียวของบริษทัเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มผูซ้ื้อบา้นเด่ียวส่วนใหญ่จะเลือกใชส่ื้อประเภทกู
เก้ิล (Google) และเวปไซต์บริษัท  รองลงมาจะใช้ส่ือประเภทไลน์ (Line) และจะใช้ส่ือประเภทป้ายโฆษณา 
ตามล าดบั 
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     ผลการศึกษาการให้ระดบัความส าคญัต่อการรับรู้ของการส่ือสารของผูซ้ื้อบา้นเด่ียวของบริษทัเอสซี แอสเสท 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มผูซ้ื้อบา้นเด่ียวส่วนใหญ่จะใหร้ะดบั
ความส าคญัต่อการรับรู้จากส่ือประเภทกูเก้ิล (Google) มากท่ีสุด เน่ืองจากส่ือประเภทน้ีมีรายละเอียดของขอ้มูล
สินคา้อยา่งครบถว้น  เขา้ใจง่าย และสามารถน าขอ้มูลของสินคา้มาเปรียบเทียบกบัสินคา้แบรนดอ่ื์นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
แม่นย  า รองลงมาคือ เวปไซตบ์ริษทั และป้ายโฆษณา 
     กระบวนการตอบสนองของผูซ้ื้อ (AIDA Model) ท่ีผูซ้ื้อตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของบริษทัเอสซี แอสเสท คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย กระบวนการดึงดูดความตั้งใจ (Attention) การสร้างความสนใจ (Interest) 
การกระตุน้ความตอ้งการ (Desire) และการท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือ (Action) จ าแนกตามประเภทช่อง
ทางการส่ือสารตลาด 
     กระบวนการดึงดูดความตั้งใจ (Attention) ในค าถามว่าส่ือประเภทต่างๆ ท าให้ผูซ้ื้อมีความตั้งใจท่ีจะติดตาม
ขอ้มูลข่าวสารของโครงการบา้นเด่ียวบริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) อย่างไร พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีการให้ระดบัความส าคญัของส่ือท่ีท าให้ผูซ้ื้อมีความตั้งใจท่ีจะติดตามขอ้มูลข่าวสารของโครงการ
บา้นเด่ียวบริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  จากส่ือประเภทป้ายโฆษณามากท่ีสุด โดยให้ค่า
ระดบัความส าคญัระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากส่ือประเภทน้ีสามารถพบเห็นไดง่้าย เขา้ถึงง่ายจากตามสถานท่ีต่างๆ อีก
ทั้งส่ือจะใชส้ญัลกัษณ์ รูปภาพ และวลีท่ีกระตุน้ความตั้งใจท าใหมี้ความน่าติดตามสินคา้         
      การสร้างความสนใจ (Interest)  เม่ือท่านไดมี้ความตั้งใจติดตามขอ้มูลข่าวสารแลว้ ส่ือประเภทต่างๆ ท าใหท่้าน
มีความสนใจและดึงดูดใจในโครงการบา้นเด่ียวบริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) อย่างไร พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีการให้ระดบัความส าคญัของส่ือท่ีท าให้ผูซ้ื้อมีความสนใจ ดึงดูดใจในโครงการบา้นเด่ียว
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  จากส่ือประเภทป้ายโฆษณามากท่ีสุด  รองลงมาคือ ไลน ์
เน่ืองจาก ส่ือประเภทน้ีมีการเขา้ถึงขอ้มูลไดเ้ร็วท่ีสุด และหลายๆ คร้ังไดมี้การแบ่งปันขอ้มูล (Share) จากกลุ่มคน
รู้จกัและกลุ่มคนท่ีมีความสนใจในการซ้ือสินคา้เหมือนกนั 
      การกระตุน้ความตอ้งการ (Desire) หากท่านตอ้งการซ้ือโครงการบา้นเด่ียวบริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) ผ่านส่ือต่างๆ ส่ือประเภทใด ท าให้ท่านมีความตอ้งการซ้ือสินคา้มากข้ึน และสามารถลงทะเบียน
หรือซ้ือบา้นเด่ียวผ่านช่องทางจากส่ือไดอ้ย่างไร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการใหร้ะดบัความส าคญัของส่ือท่ีท า
ใหผู้ซ้ื้อมีความตอ้งการในโครงการบา้นเด่ียวบริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  จากส่ือประเภท
เวปไซต์บริษทัมากท่ีสุด โดยให้ค่าระดบัความส าคญัระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากส่ือประเภทน้ีมีขอ้มูลรายละเอียด
สินคา้บา้นเด่ียวครบถว้น รูปภาพของสินคา้จากบรรยากาศใกลเ้คียงความจริง และสามารถติดต่อกบัผูป้ระกอบการ
หรือพนกังานขายไดโ้ดยตรง รองลงมาคือ ไลน ์และส่ือประเภท SMS      
      กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Action) ในค าถามว่า เม่ือท่านจะตดัสินใจซ้ือโครงการบา้นเด่ียวบริษทั เอสซี แอส
เสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) แลว้ ส่ือประเภทใด ท่ีมีส่วนช่วยท าให้ท่านตดัสินใจซ้ือไดเ้ร็วและดีข้ึน พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีการใหร้ะดบัความส าคญัของส่ือท่ีท าใหผู้ซ้ื้อมีการตดัสินใจซ้ือในโครงการบา้นเด่ียวบริษทั 
เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  จากส่ือประเภทเวปไซต์บริษัท และกูเก้ิล (Google) มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ส่ือประเภท SMS  เน่ืองจาก ส่ือประเภทน้ีจะมีการส่งขอ้มูลใหก้บักลุ่มผูซ้ื้อท่ีมีความสนใจซ้ือบา้นเด่ียว
และไดล้งทะเบียนไวอ้ยู่แลว้ เช่น โปรโมชัน่ ส่วนลด ของแถม และระยะเวลาการเปิด-ปิดการขายโครงการ ท าใหผู้ ้
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ซ้ือทนัต่อสถานการณ์ จึงมีส่วนช่วยให้มีการตดัสินใจซ้ือไดร้วดเร็วข้ึน โดยใหค่้าระดบัความส าคญัระดบัมาก และ
ส่ือประเภทไลน ์โดยใหค่้าระดบัความส าคญัระดบัมาก ตามล าดบั 
     ผลการทดสอบสมมติฐาน ช่องทางการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวบริษทั
เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 
     สมมติฐานการวิจยั 1 :  ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นเพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษาและรายไดค้รัวเรือน ไม่มี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใชง้านรูปแบบการส่ือสารทางการตลาดในกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของ
บริษทัเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
     สมมติฐานการวิจยั 2 :  เม่ือปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นอาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษาและรายไดค้รัวเรือนแตกต่างกนั 
จะส่งผลต่อระดบัการรับรู้ของช่องทางการส่ือสารทางการตลาดในกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวบริษทัเอสซี 
แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
     สมมติฐานการวิจยั 3 :   เม่ือปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั จะส่งผลต่อกระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อ
การตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของบริษทัเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามประเภทช่องทางการ
ส่ือสารทางการตลาดไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
     1. จากการศึกษา พบว่า กลุ่มผูซ้ื้อบา้นเด่ียวบริษทัเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง โดยมีช่วงอายุประมาณ 45-54 ปี รองลงมามีช่วงอายุประมาณ 55-64 ปี และมีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่
ระดบัปริญญาตรี ส าหรับอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัและเจา้ของธุรกิจส่วนตวั ซ่ึงมีระดบัรายไดค้รัวเรือน 
500,001-600,000 บาท/เดือน ดงันั้นในอนาคตผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัลูกคา้กลุ่มน้ีใหม้ากข้ึน รวมถึง
อาจตอ้งมีการศึกษาในเชิงลึกถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของกลุ่มลูกคา้ เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จของโครงการต่อไป 
     2. พฤติกรรมการใชง้านและการรับรู้การส่ือสารของผูซ้ื้อบา้นเด่ียวของบริษทัเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มผูซ้ื้อบา้นเด่ียวส่วนใหญ่จะเลือกใช้ส่ือประเภทกูเก้ิล 
(Google) และเวปไซต์บริษทั รองลงมา คือ ไลน์ (Line) และป้ายโฆษณา ดงันั้นผูป้ระกอบการควรเนน้พฒันาส่ือ
ประเภทดงักล่าว ให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีเน้ือหาของส่ือท่ีเขา้ใจง่าย กระชับ ชัดเจน เพ่ือประโยชน์และ
ความส าเร็จของโครงการต่อไป อีกทั้งควรสร้างและพฒันาใหส้ามารถแสดงถึงภาพลกัษณ์ เอกลกัษณ์ตวัตนแมีความ
โดดเด่นและชดัเจน สร้างความตระหนกั และท าใหเ้กิดความน่าสนใจติดตามต่อไป อนัเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
ส าคญั 
     3. จากการศึกษาวิเคราะห์หาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นเพศ อาย ุอาชีพ 
ระดบัการศึกษาและรายไดค้รัวเรือน ท่ีแตกต่างกนั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้
งานรูปแบบการส่ือสารทางการตลาด และไม่ส่งผลต่อระดบัการรับรู้ของช่องทางการส่ือสารทางการตลาด รวมถึง 
ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อการตัดสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของบริษทัเอสซี แอสเสท คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าในบา้นหลงัหน่ึง มีความตอ้งการท่ีหลากหลายรูปแบบ เน่ืองจากมี
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คุณลกัษณะของผูอ้ยู่อาศยัท่ีหลากหลาย ดงันั้นผูป้ระกอบการอาจมีกลยุทธ์ในการพฒันาขอ้มูลข่าวสารผ่านช่องทาง
ส่ือประเภทต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัทุกเพศ ทุกวยั แต่ลงตวั ขอ้มูลถูกตอ้ง ชดัเจน และเหมาะสมกบัทุกคนในครอบครัว 
และการพฒันาส่ือดงักล่าวยงัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ของตราสินคา้และความเป็นเอกลกัษณ์ของโครงการ อนั
น าไปสู่การสร้างยอดขายท่ีดีและความส าเร็จของโครงการ 
5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป 
     1. ควรศึกษาช่องทางการส่ือสารท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในส่ือประเภทอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเป็น
แนวทางในการพฒันาและเปรียบเทียบจุดแข็ง-จุดอ่อนของส่ือแต่ละประเภท อนัน าไปประยกุตใ์ชใ้นแต่ละช่วงเวลา 
สถานการณ์ และขั้นตอนของการขายโครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     2. ควรท าการศึกษาช่องทางการส่ือสารการตลาดในการตดัสินใจซ้ือบ้านเด่ียว ในแต่ละดา้นในเชิงลึก เพ่ือ
สามารถน าขอ้คน้พบจากงานวิจยัไปใชป้ระโยชนไ์ดต้ามความเหมาะสม 
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การบริหารทุนมนุษย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น 

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT OF TEACHERS SAVING AND 
CREDIT COOPERATIVE LIMITED, KHON KAEN PROVINCE 

สินีนาถ แพงสอน1 และ ทพิย์วรรณา งามศักดิ์2 
Sineenad Pangson and Tipvanna Ngarmsak 

บทคดัย่อ 

จากการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินบทบาทการบริหารทุนมนุษยใ์นองค์กร และเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงการบริหารทุนมนุษย์ภายในองค์กรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ ากัด เคร่ืองมือท่ีใช้คือ 
แบบสอบถามการประเมินแรงขบัเคล่ือนการบริหารทุนมนุษย ์5 ดา้น ของ Bassi and McMurrer (2007)  สอบถาม
เจา้หนา้ท่ีทั้งหมดจ านวน 60 คน ผลการศึกษาพบวา่คะแนนความสามารถในการบริหารทุนมนุษยไ์ดค้ะแนน 83.75 
ซ่ึงอยู่ในระดบัดีพอ เม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยั พบว่าดา้นท่ีจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงเพ่ือท่ีจะยกระดบั คือ ดา้นการ
เขา้ถึงองค์ความรู้ ผูศึ้กษาจึงเสนอแนะแนวทางในการบริหารทุนมนุษยใ์นองค์กร โดยตอ้งจดัหา คู่มือปฏิบติังาน 
เคร่ืองมือและขอ้มูลท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการท างานและต้องมีขั้นตอนในการปฏิบัติท างานท่ีได้จดัท าข้ึนเพ่ือให้
เจา้หนา้ท่ีสามารถกา้วเขา้ถึงการฝึกอบรมไดเ้ม่ือจ าเป็น การท างานเป็นทีมตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนและตอ้งจดัให้มี 
มีสถานท่ีส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีจะพบปะอยา่งไม่เป็นทางการ และตอ้งจดัเวลาไวส้ าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีจะแลกเปล่ียนและ
เรียนรู้จากกนัและกนั การปฏิบติังานท่ีดีและค าแนะน าตอ้งไดมี้การแลกเปล่ียน ปรับปรุงและเวียน ทัว่ทั้งฝ่าย ตอ้ง
จดัระบบท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือรวบรวมและตอ้งจดัเก็บขอ้มูลและขอ้มูลเหล่าน้ีเจา้หน้าท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้
ประกอบกบัการเสริมความรู้โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้  
ค าส าคัญ: การบริหารทุนมนุษย์, ความสามารถในการบริหารทุนมนุษย์,แรงขับเคล่ือนการบริหารทุนมนุษย์, 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 

Abstract 
The purpose of this study was to evaluate the role of human capital management in the organization. And propose ways 
to improve human capital management within the organization of Khon Kaen Teachers Savings Cooperative Limited. 
A questionnaire assessing the human capital driver in 5 dimensions of Bassi and McMurrer (2007) to ask for a total of 
60 staff members. The results showed that the human capital management capability score was 83.75, which was good 
enough. Considering each factor, it was found factor that was necessary to improve is the access to knowledge. The 
study proposes guidelines for the management of human capital in the organization. The need to supply the operation 
manual Tools and information required for work and required work procedures have been developed so that staff can 
access training as needed. Teamwork must be supported and must be provided. There is a place for staff to meet 
informally. And it's time for the staff to exchange and learn from each other. Good practice and guidance to the 
exchange. Improved and circulated throughout the department, an effective system must be established to collect and 
store these data and information with the knowledge using a knowledge management process. 
Keywords: Human Capital Management, Human Capital Management Capability, Human Capital Driver, Teacher 
Savings Cooperative  
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1. บทน า    
     จากวิสัยทศัน์ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดัท่ีตอ้งการเป็นสหกรณ์ออมทรัพยช์ั้นน า (สหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูขอนแก่น, 2560) การท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดัจะเป็นสหกรณ์ชั้นน าไดน้ั้นจึงจ าเป็นตอ้ง
สร้างเจา้หนา้ท่ีให้เป็นจุดแข็งของสหกรณ์ ใชเ้จา้หนา้ท่ีเป็นแรงผลกัดนัสหกรณ์ไปสู้ความส าเร็จ และเป็นสหกรณ์
ชั้นน าท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีจึงเป็นหวัใจส าคญัของสหกรณ์ท่ีมีคุณค่าและตอ้ง
พฒันาใหเ้ป็น “ทุนมนุษย”์ ดงันั้นผูศึ้กษาซ่ึงอยูฝ่่ายแผนงานพฒันาและบริหารส านกังานท่ีมีหนา้ท่ีโดยตรงในการหา
แนวทางเพ่ือท่ีสหกรณ์จะพฒันาทุนมนุษยเ์พ่ือยกระดบัการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  จึงมีความสนใจท่ีจะ
ยกระดบัความรู้ของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์จากการศึกษาการประเมินบทบาทการบริหารทุนมนุษยใ์นองคก์ร โดยใช้การ
วดัทุนมนุษยเ์พ่ือน ามาสู่การจดัการทุนมนุษยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การสร้างมูลค่าเพ่ิมในทุนมนุษยไ์ดส้ร้างกรอบ
ความคิดในการวดัจุดเด่นและจุดดอ้ยของสหกรณ์ในการบริหารทุนมนุษย ์(Human capital management, HCM) ท่ี
แสดงใหเ้ห็นวา่สหกรณ์ท่ีมีความสามารถในการบริหารเจา้หนา้ท่ีใหส้ร้างผลงานท่ีคุม้ค่านั้นจะตอ้งมีความสามารถ
ในแรงขบัเคล่ือนการบริหารทุนมนุษย ์(HCM Drivers) 5 ดา้น ทั้ง 5 ดา้น คือ การปฏิบติัของผูน้ า ความผูกผนัของ
เจา้หนา้ท่ี การเขา้ถึงองคค์วามรู้ การสร้างประโยชนสู์งสุดจากก าลงัคน และความสามารถในการเรียนรู้ซ่ึงทั้งหมดมี
ขอ้ปฏิบติัย่อย (HCM Practices) 23 ขอ้ และเพ่ือท่ีจะน าผลท่ีไดจ้ากการประเมินไปหาแนวทางในการปรับปรุงและ
พฒันาบทบาทการบริหารทุนมนุษยภ์ายในองคก์ร ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดัต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     2.1 แนวคิดเร่ืองการบริหารทุนมนุษย์ 
              2.1.1 ความหมายการบริหารทุนมนุษย์  
                         ปัจจุบนัค าว่าทุนมนุษย ์เป็นค าท่ีใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง และซบัซอ้นอยา่งมาก โดยมี ค าจ ากดัความท่ี
ค่อนขา้งหลากหลาย และบางคร้ังดูเหมือนว่าจะไม่ชดัเจนเท่าไรหนัก แนวคิดเร่ืองทุนมนุษยไ์ดรั้บความตอบรับ
อย่างมาก เพราะการเพ่ิมทุนมนุษยน์ าไปสู่ผลการผลิตและการใหบ้ริการท่ีมีศกัยภาพ ซ่ึงในปัจจุบนัค าว่า ทุนมนุษย ์
ไดมี้ผูใ้หค้วามหมาย และน าไปศึกษาไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 
                         กิตติภูมิ วิเศษศักด์ิ (2552) อธิบายว่า ทุนมนุษย ์คือ ทักษะ ความสามารถ และพฤติกรรมในการ
ปฏิบติังานท่ีตรงและเอ้ือต่อการบรรลุพนัธกิจเชิงกลยุทธ์ขององคก์ร โดยไดรั้บความส าคญัในฐานะท่ีเป็นทรัพยสิ์น
ท่ีส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์รท่ีส าคญัประการหน่ึง 
                         นิสดารก์ เวชยานนท์ (2551) กล่าวว่า ทุนมนุษยคื์อ ความสามารถและลกัษณะต่างๆท่ีมีอยู่ในตวั
มนุษย ์อนัไดแ้ก่ ทกัษะ ความรู้ซ่ึงส่วนหน่ึงเกิดมาพร้อมกบัมนุษยผ์ูน้ั้น หรือใชเ้วลาและเงินในการสะสม เสริมสร้าง 
คงไว ้ทุนมนุษยไ์ม่ไดเ้กิดข้ึนเฉพาะการเรียนเท่านั้น แต่ทุนมนุษยถู์กสะสมข้ึนได ้เช่น การยา้ยถ่ินฐาน ประสบการณ์
ในการท างาน ประสบการณ์ชีวิต และการคน้ควา้หาขอ้มูลต่างๆ 
                         จากการศึกษาของ Bassi and McMurrer (2007) เก่ียวกบัการสร้างมูลค่าเพ่ิมในทุนมนุษยไ์ดส้ร้าง
กรอบความคิดในการวดัจุดเด่นและจุดดอ้ยขององคก์รในดา้นความสามารถในการบริหารทุนมนุษย ์ท่ีแสดงใหเ้ห็น
ว่าองค์กรท่ีมีความสามารถในการบริหารผูป้ฏิบติังานให้สร้างผลงานท่ีคุม้ค่านั้นจะตอ้งมีความสามารถในปัจจยั 5 
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หมวด 1) การปฏิบติัหนา้ท่ีของผูน้ า 2) ความผกูพนัของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อองคก์ร 3) การเขา้ถึงองคค์วามรู้ 4) การสร้าง
ประโยชนสู์งสุดจากก าลงัคน และ5) ความสามารถในการเรียนรู้ 
                         เคร่ืองมือ HCM Drivers เป็นแนวคิดบนพ้ืนฐานท่ีว่า การบริหารทุนมนุษยใ์นองคก์รมีความสัมพนัธ์
กบัผลการปฏิบติังานขององค์กร โดยมีจุดประสงค์หลกัเพ่ือวดัจุดเด่นและจุดดอ้ยขององค์กรในดา้นการลงทุนใน
ตน้ทุนมนุษย ์และผลส ารวจค่าคะแนนของการบริหารทุนมนุษยใ์นองค์กรมีนัยส าคญักบัการคาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานขององคก์รในอนาคต (Bassi and McMurrer, 2007) 
ตารางที่  1  ปัจจยัขบัเคล่ือนการบริหารทุนมนุษย ์(Human Capital Management Drivers หรือ HCM Drivers)    
ปัจจยัขับเคล่ือน
การบริหารทุน

มนุษย์ 

ภาวะผู้น า ความผูกพนัของ
พนักงาน 

การเข้าถึงความรู้ การสร้าง
ประโยชน์สูงสุด
จากแรงงาน 

ความสามารถ
ในการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
 

การส่ือสารและ
การจดัการส่ือสาร
ท่ีเป็นแบบเปิด

และมี
ประสิทธิภาพ 

การออกแบบงาน
ตอ้งมีการจดัการ
งานท่ีดีและเพ่ิม
ทกัษะใหก้บั
เจา้หนา้ท่ี 

ความพร้อมของ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังานและการ
ฝึกอบรมตอ้ง
พร้อมมีอยูเ่สมอ 

ตอ้งมีการก าหนด
กระบวนการ

ท างานท่ีชดัเจนและ
มีการฝึกอบรมท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

นวตักรรม 
มีการรับฟัง
ไอเดียหรือ

แนวคิดใหม่ๆ 

การยอมรับในตวั
เจา้หนา้ท่ีการ

จดัการโดยมีความ
ร่วมมือกบั
เจา้หนา้ท่ี 

ความมุ่งมัน่งานมี
ความปลอดภยัและ
ใหค้วามส าคญักบั
เจา้หนา้ท่ีใหมี้
ความกา้วหนา้ 

ความร่วมมือ
สนบัสนุนใหมี้

การท างานเป็นทีม 

เง่ือนไขการท างาน   
เอ้ือต่อการท างาน

ใหเ้กิด
ประสิทธิภาพใน
การท างานท่ีสูง 

การฝึกอบรม      
การฝึกอบรม
น ามาใชง้าน
จริงและ
ส่งเสริม

เป้าหมายของ
สหกรณ์ 

ทกัษะในการ
บงัคบับญัชา

หวัหนา้ฝ่ายก าจดั
อุปสรรคใหผ้ล
สะทอ้นกลบัและ
เสริมสร้างความ
มัน่ใจใหแ้ก่
เจา้หนา้ท่ี 

การบริหารเวลาท่ีดี 
ภาระงานจะตอ้งเอ้ือ
ใหเ้จา้หนา้ท่ีท างาน
ไดดี้และท าให้

เจา้หนา้ท่ีมีชีวติการ
ท างานและชีวติ
ส่วนตวัมีความ
สมดุลกนั 

การแบ่งปันขอ้มูล   
มีการแบ่งปันและ
พฒันาวธีิการ

ท างานท่ีเป็นเลิศ 

ความรับผิดชอบ  
ตอ้งท างานอยา่งมี
ประสิทธิภาพสูง
และมีการใหร้างวลั 

การพฒันา
เจา้หนา้ท่ี   มี
แผนการ
พฒันา

เจา้หนา้ท่ีอยา่ง
เป็นทางการ 

ทกัษะการ
บริหารงาน
ผูจ้ดัการก าจดั
อุปสรรคให้

สะทอ้นกลบัและ
เสริมสร้างความ

ระบบ                    
มีการวดัความ

ผกูพนัของเจา้หนา้ท่ี
ต่อสหกรณ์อยา่ง

ต่อเน่ือง 

ระบบ                    
มีระบบการ

จดัเก็บขอ้มูลท่ีให้
คน้หาขอ้มูล 

ไดง่้าย 

การตดัสินใจจา้ง
งาน                        

การจา้งงานจะตอ้ง
ข้ึนอยูก่นัทกัษะ
และตอ้งมีการ
ปฐมนิเทศให้

คุณค่าและการ
สนบัสนุน                      
ผูน้ าแสดงให้
เห็นวา่การ

เรียนรู้นั้นมีค่า 
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มัน่ใจใหแ้ก้
เจา้หนา้ท่ี 

เจา้หนา้ท่ีใหม่ 

ระบบ                                
มีการพฒันาภาวะ
ความเป็นผูน้ า
และระบบการ
เปล่ียนแปลงท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

  ระบบ                                       
มีระบบการจดัการ
ประสิทธิภาพใน
การท างานของ
เจา้หนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ระบบ                                   
ระบบการ
จดัการการ
เรียนรู้ท าให้
เกิดการ
ฝึกอบรม 

              2.2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
                         อภิญญา เข็มทอง (2557) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารทุนมนุษยภ์ายในองค์กรของบริษทั 
เซ็นทรัลพฒันา ขอนแก่น จ ากดั และเสนอแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการบริหารทุนมนุษยภ์ายในองคก์ร 
เค ร่ืองมือท่ีน ามาใช้คือแบบสอบถาม  Human Capital Management Survey ของ Bassi and McMurrer (2007) 
สอบถามผูป้ฏิบติังานทั้งหมดจ านวน 93 คน ผลการศึกษาพบวา่พนกังานทุกคนใหค้วามเห็นในระดบัเห็นดว้ยในทุก
ปัจจยั ประสิทธิผลในการบริหารจดัการทุนมนุษยข์องบริษทัอยู่ในระดับคาบเส้น จึงจ าเป็นจะต้องด าเนินการ
ปรับปรุงโดยการเร่ิมตน้มุ่งเนน้ไปท่ีปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลท าใหค้ะแนนองคก์รต ่าลง เม่ือดูเป็นรายกลุ่มพบว่ามีกลุ่มท่ี
สามารถประเมินประสิทธิผลการจดัการทุนมนุษยข์องบริษทัท่ีอยู่ในระดบัดี ท่ีควรมุ่งเนน้การเพ่ิมประสิทธิภาพให้
สูงข้ึนไดแ้ก่ กลุ่มระดบัผูจ้ดัการข้ึนไปแผนกอาคาร แผนกบริหารส านกังาน ผูจ้ดัการทัว่ไป กลุ่มอายุงานนอ้ยกว่า 1 
ปี และกลุ่ม 10 ปีข้ึนไป จากผลการศึกษาประเดน็ดงักล่าวจึงไดเ้สนอแนะแนวทางในการบริหารทุนมนุษยใ์นองคก์ร
ใน 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การส่งเสริมในการสร้างความผูกพนัต่อองค์กรและการใช้ผลในการปฏิบติังานเพ่ือพฒันา
เจา้หนา้ท่ีใหมี้ความรู้ 
                         อธิพันธ์ อุทธา (2558) ได้ศึกษาแนวทางการบริหารทุนมนุษย์ภายในองค์กรของบริษัท รวม
เกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น และมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแรงขบัเคล่ือนการบริหารทุนมนุษยใ์น
องคก์รของบริษทั รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากดั จงัหวดัขอนแก่นและเสนอแนวทางการปรับปรุงการบริหารทุน
มนุษยภ์ายในองค์กรของบริษทั เคร่ืองมือท่ีน ามาใช้คือแบบสอบถาม  Human Capital Management Survey ของ 
Bassi and McMurrer (2007) สอบถามบุคลากรในบริษทัจ านวน 222 คน พบว่าพนกังานทั้งหมดใหค้วามเห็นอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยทุกขอ้ปฏิบติัผลการวดัค่าประสิทธิผลการจดัการทุนมนุษยข์ององคก์รอยู่ในระดบัท่ีถึงขั้นท่ีก าหนด
ขั้นต ่าพอดีหมายความว่าบทบาทการท างานขององค์กรตอ้งปรับปรุงโดยมุ่งเน้นไปท่ีขอ้ปฏิบติัส าคญัท่ีส่งผลต่อ
ระดบัคะแนนขององคก์ร ถา้พิจารณาตามรายกลุ่มพบวา่ กลุ่มท่ีตอ้งรีบปรับปรุงในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
ทุนมนุษยใ์หสู้งข้ึน ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัหวัหนา้แผนกข้ึนไป ฝ่ายบญัชี ฝ่ายบริหารโรงงาน และการเงิน กลุ่มงานท่ีอายุ
นอ้ยกว่า 1 ปี และ 10 ปีข้ึนไป จากการศึกษาสามารถเสนอแนะแนวทางการบริหารทุนมนุษยใ์นองคก์ร 2 รูปแบบ 
ไดแ้ก่การสร้างองคค์วามรู้ และการเสริมสร้างความผกูผนัต่อองคก์รต่อไป 
 

3. วธิีการศึกษา 
     การศึกษาเร่ืองแนวทางการบริหารทุนมนุษยภ์ายในองคก์ร ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดั มีวิธีการ
ด าเนินการศึกษา 2 ส่วนดงัต่อไปน้ี 
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     3.1 การประเมินบทบาทการบริหารทุนมนุษย์ในองค์กร ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ ากดั 
               การศึกษาใชก้ลุ่มประชากรเป็นเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดั จ านวน
ทั้ งหมด 60 ท่านซ่ึงเป็นจ านวนร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัขบัเคล่ือนการบริหารทุนมนุษย ์5 ดา้นของ Bassi & McMurrer 
(2007) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1. ดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูน้ า 2. ดา้นความผกูพนัของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อองคก์ร 3. ดา้น
การเขา้ถึงองคค์วามรู้ 4. ดา้นการสร้างประโยชน์สูงสุดจากก าลงัคน และ 5. ดา้นความสามารถในการเรียนรู้ โดย
แบบสอบถามมีทั้งหมด 6 ส่วนดงัน้ี 
                    ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ช่วงอายุ ต าแหน่งงาน ระดบัการศึกษา อายุงาน 
หน่วยงานท่ีสงักดั และรายไดต่้อเดือน ของเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน ใชม้าตรนามบญัญติั (Norminal Scale) 
                    ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารทุนมนุษยใ์นดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
ผูน้ ามีขอ้ปฏิบติัยอ่ย 5 ขอ้ 
                    ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยการบริหารทุนมนุษย์ในด้านความผูกพันของ
เจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อองคก์รมีขอ้ปฏิบติัยอ่ย 4 ขอ้ 
                    ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารทุนมนุษยใ์นดา้นการเขา้ถึงองคค์วามรู้มี
ขอ้ปฏิบติัยอ่ย 4 ขอ้ 
                    ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารทุนมนุษยใ์นดา้นการสร้างประโยชน์
สูงสุดจากก าลงัคนมีขอ้ปฏิบติัยอ่ย 5 ขอ้ 
                    ส่วนท่ี 6 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารทุนมนุษยใ์นดา้นความสามารถในการ
เรียนรู้มีขอ้ปฏิบติัยอ่ย 5 ขอ้  
               มาตราในการวดัแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ใชม้าตรนามบญัญติั (Norminal Scale) 
               มาตราในการวดัแบบสอบถามส่วนท่ี 2-6 โดยใช ้Likert scale 5 ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย ไม่
แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง และใชเ้กณฑค่์าเฉล่ียเป็นเกณฑก์ารแปลผล 
            แบบสอบถามส่วนท่ี 2-6 มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ไดค่้าเท่ากบั 0.89 ซ่ึงมากกว่า 0.8 จึงอยู่ในระดบัดี (Good)  
(Sekaran, &Bougie., 2013) 
                    การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดรั้บขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูขอนแก่น จ ากดั จ านวน 60 ท่าน โดยผูศึ้กษาแจกแบบสอบถามพร้อมค าอธิบายถึงการคิดและความเขา้ใจในขอ้
ค าถามแต่ละขอ้ให้กบัผูต้อบแบบสอบถามอย่างละเอียด จากนั้นท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลของ
แบบสอบถาม และน าขอ้มูลไปประมวลผล 
                    สถิติวิเคราะห์ขอ้มูลคือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ค่าสูงสุด (Maximum) 
ค่าต ่ าสุด (Minimum) ความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละ (Percentage) และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2555)   
                    การค านวณคะแนนความสามารถในการบริหารทุนมนุษย์ (HCM Score)ใชปั้จจยัการขบัเคล่ือนการ
บริหารทุนมนุษยจ์ากแบบสอบถามส่วนท่ี 2-6 คือ ปัจจยัการประเมินภาวะผูน้ า ปัจจยัความผูกพนัของเจา้หนา้ท่ีท่ีมี
ต่อองคก์ร ปัจจยัการเขา้ถึงองคค์วามรู้ ปัจจยัการสร้างประโยชน์สูงสุดจากก าลงัคน และปัจจยัความสามารถในการ
เรียนรู้ ปัจจยัท่ีมี 5 กิจกรรม ไดแ้ก่ ปัจจยัการประเมินภาวะผูน้ า ปัจจยัการสร้างประโยชน์สูงสุดจากก าลงัคน และ
ปัจจยัความสามารถในการเรียนรู้ จะถูกน าคะแนนรวมไปคูณดว้ย 0.8 จะท าใหค่้าน ้ าหนกัเป็นไปอย่างเท่าเทียมกนั
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กบั ส่วนปัจจยัท่ีมี 4 กิจกรรม ไดแ้ก่ ปัจจยัความผูกพนัของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อองคก์ร และปัจจยัการเขา้ถึงองคค์วามรู้ 
สามารถใชค้ะแนนรวมทั้ง 4 กิจกรรมมาใชโ้ดยไม่ตอ้งน าคูณดว้ย 0.8  
                    Bassi & McMurrer (2007) ไดจ้ดัระดบัคะแนนความสามารถในการบริหารทุนมนุษย ์ดงัน้ี 90 - 100 
ระดบัเหนือกว่า (Superior) 80- 89 ระดบัดีพอ (Adequate) 70- 79  ระดบัคาบเส้น (Marginal) 69 และต ่ากว่า ระดบั 
ไม่ดี  (Poor) และสามารถอ่านค่าคะแนนประเมินรวมปัจจยัทั้ง 5 ดา้น 
     3.2 เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบทบาทการบริหารทุนมนุษย์ภายในองค์กร ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ ากดั 
               น าผลคะแนนจากการประเมินบทบาทการบริหารทุนมนุษยม์าสรุปเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงการจดัการทุนมนุษยใ์นองค์กรของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดั และน าขอ้เสนอแนะแนวทาง
เสนอต่อหวัหนา้ฝ่ายแผนงานพฒันาและบริหารส านกังานของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดั ต่อไป 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     ผลการศึกษาเร่ืองแนวทางการบริหารทุนมนุษยภ์ายในองค์กร ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดั มี
วิธีการด าเนินการศึกษา 2 ส่วนดงัต่อไปน้ี 
     4.1 ผลการประเมินบทบาทการบริหารทุนมนุษย์ในองค์กร ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ ากดั 
             4.1.1 ขอ้มูลทัว่ไป 
                      ขอ้มูลทัว่ไปของเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดัส่วนใหญ่ พบว่าส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงร้อยละ 68.3 อายุตั้งแต่ 30 ปี-ไม่เกิน 39 ปีร้อยละ 45.0 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 50.0 ต าแหน่ง
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานมากท่ีสุดร้อยละ 76.7 สังกดัอยูฝ่่ายแผนงานพฒันาและบริหารส านกังานมากท่ีสุดร้อยละ 20.0 มี
อายงุาน 10 ปีข้ึนไปร้อยละ 35.0 และมีรายไดอ้ยูท่ี่ 15,001 – 25,000 บาท ต่อเดือนร้อยละ 46.8 
             4.1.2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารทุนมนุษย ์
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูน้ า 

ด้านการปฏิบัตหิน้าที่ของผู้น า �̅� การแปลผล 
การส่ือสาร  4.23 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ดา้นการมีส่วนร่วม  4.25 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ทกัษะการก ากบัดูแล 4.35 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ทกัษะการบริหาร  4.28 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ระบบ 4.20 เห็นดว้ย 

คะแนนรวม 21.31  

ด้านความผูกพนัของเจ้าหน้าที่ที่มต่ีอองค์กร �̅� การแปลผล 
การออกแบบงาน  4.13 เห็นดว้ย 
การใหค้  ามัน่สญัญากบัเจา้หนา้ท่ี 4.27 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
เวลา 4.15 เห็นดว้ย 
ระบบงาน 4.13 เห็นดว้ย 

คะแนนรวม 16.68  
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ด้านการเข้าถึงองค์ความรู้ �̅� การแปลผล 
ความพร้อมใชง้าน  4.12 เห็นดว้ย 
ความร่วมมือและการท างานเป็นทีม 4.09 เห็นดว้ย 
การแลกเปล่ียนขอ้มูล 4.13 เห็นดว้ย 
ระบบ 4.13 เห็นดว้ย 

คะแนนรวม 16.47  

ด้านการสร้างประโยชน์สูงสุดจากก าลงัคน �̅� การแปลผล 
กระบวนการ  4.12 เห็นดว้ย 
เง่ือนไข 4.15 เห็นดว้ย 
การตรวจสอบได ้ 4.07 เห็นดว้ย 
การตดัสินใจจา้ง 4.02 เห็นดว้ย 
ระบบงาน 4.27 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

คะแนนรวม 20.63  

ด้านความสามารถในการเรียนรู้ �̅� การแปลผล 
นวตักรรม 4.17 เห็นดว้ย 
การฝึกอบรม 4.25 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
การพฒันา 4.40 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
คุณค่าและการสนบัสนุน   4.25 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ระบบ 4.25 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

คะแนนรวม 21.32  

 จากผลการศึกษาตารางท่ี 2 สามารถน ามาค านวณผลคะแนนการบริหารทุนมนุษยข์องสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
ขอนแก่น จ ากดั  และน ามาประเมินประสิทธิภาพผลของการจดัการทุนมนุษยใ์นองคก์ร ไดต้ารางท่ี 3 

ตารางที่  3  คะแนนการจดัการทุนมนุษยใ์นองคก์ร ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดั 
ค่าเฉลีย่ของผล
การรวมด้านการ
ปฏิบัตหิน้าที่
ของผู้น า 

(ผลลพัธ์ * 0.8) 

ค่าเฉลีย่ของผล
การรวมด้าน

ความผูกพนัของ
เจ้าหน้าที่ที่มต่ีอ

องค์กร 

ค่าเฉลีย่ของ
ผลการรวม
ด้านการ
เข้าถึงองค์
ความรู้ 

ค่าเฉลีย่ของผลการ
รวมด้านการสร้าง
ประโยชน์สูงสุด
จากก าลังคน 

(ผลลพัธ์ * 0.8) 

ค่าเฉลีย่ของผลการรวม
ด้านความสามารถใน

การเรียนรู้ 
(ผลลพัธ์ * 0.8) 

HCM 
Score 

21.31*0.8= 17.05 +          16.68     + 16.47     + 20.63*0.8=16.50+ 21.32*0.8= 17.05  = 83.75  

               จากตารางท่ี 3 พบว่า ค่าเฉล่ียของผลรวมดา้นการปฏิบติัหน้าท่ีของผูน้ า และดา้นความสามารถในการ
เรียนรู้ในสหกรณ์ของเจา้หนา้ท่ีไดค้ะแนนเท่ากนั คือ 17.05 คะแนน ดา้นความผกูพนัของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อองคก์รได้
คะแนน 16.68 คะแนน ดา้นการสร้างประโยชนสู์งสุดจากก าลงัคนไดค้ะแนน 16.50 คะแนน และดา้นการเขา้ถึงองค์
ความรู้ได้คะแนน 16.47 คะแนน ซ่ึงเม่ือรวมกันแลว้ผล HCM Score เม่ือน ามาค านวณรวมกันเป็นค่าคะแนน
ประสิทธิผลของการจดัการทุนมนุษยข์องสหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดั มีค่าเท่ากบั 83.75 คะแนน ซ่ึงมี
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ค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วงคะแนน 80-89 ตาม HCM Scoring ถือวา่อยูใ่นระดบัดีพอ (Adequate) อธิบายไดว้า่เป็นสหกรณ์ท่ีมี
การจดัการทุนมนุษยใ์นระดบัปานกลางและมุ่งเน้นความสามารถท่ีสูงข้ึน ดงันั้นสหกรณ์ควรพฒันาบทบาทการ
บริหารทุนมนุษยใ์นองค์กรต่อไปเพ่ือท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานท่ีสูงข้ึน จากการปรับปรุงหรือพฒันา
กิจกรรมของปัจจยัท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ระบบของปัจจยัดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูน้ า การ
ออกแบบงาน เวลา และระบบของปัจจยัดา้นความผูกพนัของเจา้หน้าท่ีท่ีมีต่อองค์กร ความพร้อมใช้งาน ความ
ร่วมมือและท างานเป็นทีม การแลกเปล่ียนขอ้มูล และระบบของปัจจยัดา้นการเข้าถึงองค์ความรู้ กระบวนการ 
เง่ือนไข การตรวจสอบ การตดัสินใจจ้างงาน และระบบของปัจจยัดา้นการสร้างประโยชน์สูงสุดจากก าลงัคน 
นวตักรรมของปัจจยัดา้นความสามารถในการเรียนรู้ในสหกรณ์ของเจา้หนา้ท่ี 

     4.2 แนะแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาบทบาทการบริหารทุนมนุษย์ภายในองค์กร ของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูขอนแก่น จ ากดั 
     จากผลการศึกษาพบว่าทุกปัจจยัจะมีความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีท่ีอยู่ในเกณฑท่ี์ดีแต่จะมีบางกิจกรรมยอ่ยของทั้ง 
5 ปัจจยัท่ีเจา้หนา้ท่ีมีความคิดเห็นท่ียงัไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง อาจเป็นเพราะเจา้หนา้ท่ียงัไม่ไดป้ฏิบติัจริง ผูศึ้กษาจึงขอ
เสนอแนวทางในการปรับปรุงการบริหารทุนมนุษยข์องสหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่นจ ากดัในดา้นท่ีจ าเป็นท่ี
จะตอ้งปรับปรุงเพ่ือท่ีจะยกระดบั คือ ดา้นการเขา้ถึงองคค์วามรู้ ท่ีมีความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีท่ีอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
ทุกกิจกรรมย่อยของปัจจยั ดงันั้นจึงตอ้งจดัหาคู่มือปฏิบติังาน เคร่ืองมือและขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการท างานและ
ตอ้งมีขั้นตอนในการปฏิบติัท างานท่ีไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีสามารถกา้วเขา้ถึงการฝึกอบรมไดเ้ม่ือจ าเป็น การ
ท างานเป็นทีมตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนและตอ้งจดัให้มี มีสถานท่ีส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีจะพบปะอย่างไม่เป็นทางการ 
และตอ้งจดัเวลาไวส้ าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีจะแลกเปล่ียนและเรียนรู้จากกนัและกนั การปฏิบติังานท่ีดีและค าแนะน าตอ้ง
ไดมี้การแลกเปล่ียน ปรับปรุงและเวียน ทัว่ทั้งฝ่าย ตอ้งจดัระบบท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือรวบรวมและตอ้งจดัเก็บขอ้มูล
และข้อมูลเหล่าน้ีเจ้าหน้าท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบกบัการพัฒนาการเข้าถึงองค์ความรู้โดยใช้ หลกั
กระบวนการจดัการความรู้ ท่ีจะช่วยใหเ้กิดพฒันาการของความรู้ ภายในองคก์ร ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 
          1) การบ่งช้ีความรู้ เป็นการระบุเก่ียวกบัความรู้ท่ีสหกรณ์จ าเป็นตอ้งมีตอ้งใช้ เพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายตาม
วิสยัทศัน ์พนัธกิจของสหกรณ์ ไดแ้ก่ ความรู้อะไรบา้ง ความรู้อะไรท่ีมีอยูแ่ลว้ อยูใ่นรูปแบบใด อยูท่ี่ใคร  
          2) การสร้างและแสวงหาความรู้ เป็นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษา ความรู้เดิม แยก
ความรู้ท่ีใชไ้ม่ไดแ้ลว้ออกไป โดยน าเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้และประสบการณ์หรือจา้งท่ีปรึกษา มาช่วยพฒันา  
          3) การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ แบ่งชนิด ประเภท เช่น กฎ ระเบียบ ขั้นตอนการ
ท างาน และอ่ืนๆ และก าหนดวิธีการจดัเกบ็และคน้คืน เพ่ือใหสื้บคน้ เรียกคืน และน าไปใชไ้ดส้ะดวก  
          4) การประมวลและกลัน่กรองความรู้ เป็นการกลัน่กรองความถูกตอ้ง ครบถว้น ทันสมยั ใช้ งานไดข้อง
ความรู้ ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเ้ป็นมาตรฐาน ใชภ้าษาเดียวกนั ปรับปรุง เน้ือหาใหส้มบูรณ์  
          5) การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผูใ้ช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ท่ีต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้  
          6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ เป็นการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานมาแลกเปล่ียนเคลด็ลบั เทคนิคการ
ท างาน เทคนิคการแกปั้ญหา หรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบติังาน 
          7) การเรียนรู้ เป็นการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการแบ่งปันแลกเปล่ียนหรือสืบคน้ไปใชป้ระโยชนใ์นการท างานแลว้
เกิดความรู้ใหม่น ามาเขา้ระบบจดัเกบ็หรือแบ่งปันแลกเปล่ียนกนั  
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5.  การอภิปรายผล 
     จากผลการศึกษาเร่ืองแนวทางการบริหารทุนมนุษยภ์ายในองค์กร ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดั 
พบว่า ความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีต่อปัจจยัขบัเคล่ือนการบริหารทุนมนุษย์ นั้นดา้นท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุดจะเป็นดา้น
การปฏิบติัหนา้ท่ีของผูน้ า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อธิพนัธ์ อุทธา (2558) และ อภิญญา เข็มทอง (2557) ท่ี
พบวา่ พนกังานในองคก์รมีความคิดเห็นทางดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูน้ าส าคญัเป็นปัจจยัแรก และดา้นท่ีมีคะแนน
ต ่าสุด คือดา้นการเขา้ถึงความรู้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั อธิพนัธ์ อุทธา (2558) และ อภิญญา เข็มทอง (2557) ท่ีพบว่า
พนกังานในองคก์รมีความคิดเห็นดา้นความผูกพนัของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อองคก์ร นอ้ยท่ีสุด อภิปรายไดว้า่องคก์รในแต่
ละองคก์รใหค้วามส าคญัของการบริหารทุนมนุษยใ์นองคก์รท่ีเหมือนกนัในดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูน้ า แสดงให้
แค่เห็นว่า องคก์รของไทยส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูน้ าเป็นปัจจยัแรก เพ่ือท่ีจะขบัเคล่ือน
การบริหารทุนมนุษยใ์ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมองขา้มปัจจยัดา้นอ่ืนๆ จึงท าให้การบริหารทุนมนุษยข์อง
องคก์รยงัอยูช่่วงเกณฑร์ะหว่างคาบเส้น ถึง แค่ระดบัดี ซ่ึงยงัไม่ถือว่าองคก์รประสบความส าเร็จในการบริหารทุน
มนุษยใ์นองคก์ร จึงควรพฒันาและปรุงปรุงการบริหารทุนมนุษยใ์นองคก์รต่อไป 
 

6.  สรุปผลการศึกษา    
     ในการศึกษาเร่ืองแนวทางการบริหารทุนมนุษย์ภายในองค์กร ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ ากัด 
สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
     6.1 ผลการประเมินบทบาทการบริหารทุนมนุษย์ในองค์กร ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ ากดั 
          6.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
          เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุตั้งแต่ 30 ปี-ไม่เกิน 39 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ี
ปฏิบติังานมากท่ีสุด สงักดัอยูฝ่่ายแผนงานพฒันาและบริหารส านกังานมากท่ีสุด มีอายงุาน 10 ปีข้ึนไป และมีรายได้
อยูท่ี่ 15,001 – 25,000 บาท 
          6.1.2 ความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจยัการบริหารทุนมนุษย์ 
          คะแนนประสิทธิภาพของบทบาทการจดัการทุนมนุษยใ์นองคก์รมีค่าเท่ากบั 83.75 คะแนน อยูใ่นระดบัเกณฑ์
ท่ีดี เม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยั พบว่า ดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูน้ า และดา้นความสามารถในการเรียนรู้ในสหกรณ์
ของเจา้หนา้ท่ีไดค้ะแนนเท่ากนั คือ 17.05 คะแนน ดา้นความผูกพนัของเจา้หน้าท่ีท่ีมีต่อองค์กรไดค้ะแนน 16.68 
คะแนน ดา้นการสร้างประโยชน์สูงสุดจากก าลงัคนไดค้ะแนน 16.50 คะแนน และดา้นการเขา้ถึงองค์ความรู้ได้
คะแนน 16.47 คะแนน ซ่ึงเม่ือพิจารณาทั้ง 5 ปัจจยั พบว่าดา้นท่ีจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงเพ่ือท่ีจะยกระดบั คือ ดา้น
การเขา้ถึงองคค์วามรู้ 
     6.2 แนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบทบาทการบริหารทุนมนุษย์ภายในองค์กร ของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูขอนแก่น จ ากดั 
          ผูศึ้กษาจึงเสนอแนะแนวทางในการบริหารทุนมนุษยใ์นองคก์ร โดยตอ้งจดัหาคู่มือปฏิบติังาน เคร่ืองมือและ
ขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการท างานและตอ้งมีขั้นตอนในการปฏิบติังานท่ีไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีสามารถกา้ว
เขา้ถึงการฝึกอบรมไดเ้ม่ือจ าเป็น การท างานเป็นทีมตอ้งไดรั้บการสนับสนุนและตอ้งจดัให้มี มีสถานท่ีส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีท่ีจะพบปะอยา่งไม่เป็นทางการ และตอ้งจดัเวลาไวส้ าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีจะแลกเปล่ียนและเรียนรู้จากกนัและ
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กนั การปฏิบัติงานท่ีดีและค าแนะน าต้องได้มีการแลกเปล่ียน ปรับปรุงและเวียน ทั่วทั้ งฝ่าย ต้องจัดระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือรวบรวมและตอ้งจดัเกบ็ขอ้มูลและขอ้มูลเหล่าน้ีเจา้หนา้ท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้ประกอบกบัการ
พฒันาการเขา้ถึงองคค์วามรู้โดยใช ้หลกักระบวนการจดัการความรู้  

7.  ข้อเสนอแนะ    
     1. การศึกษาในคร้ังต่อไป ควรมีการใชก้ารสมัภาษณ์หวัหนา้ฝ่ายและผูจ้ดัการของสหกรณ์เพ่ือศึกษาในเชิงลึก ซ่ึง
จะท าใหท้ราบวา่มีปัจจยัอ่ืนหรือไม่ในการบริหารทุนมนุษยข์องสหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดั 
     2. การศึกษาในคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเพ่ือสอบถามความเห็นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น 
จ ากดั ท่ีมาใชบ้ริการดว้ย เพ่ือให้ไดข้อ้มูลและขอ้เสนอแนะท่ีอาจจะเป็นปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารทุน
มนุษยข์องสหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดั 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความเครียด ความหยาบคายท่ีมาจาก

ลูกคา้และความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ ของพนกังานร้านคา้อญัมณี ท่ีอยูใ่นหา้งสรรพสิคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานร้านค้าอัญมณี  จ านวน 114 คน การเลือกแบบจ าเพาะ

เจาะจง และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั ค่า T-Test ค่าความแปรปรวนท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 และ 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัความเครียดดา้นบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าท่ี ดา้นสัมพนัธภาพในท่ี
ท างาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านระยะเวลาในการท างานและความหยาบคายท่ีมาจากลูกค้า มี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ และปัจจยัความเครียดดา้นลกัษณะงาน ดา้นความส าเร็จใน
งาน ไม่มีความสัมพนัธ์กนักบัความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ และความหยาบคายท่ีมาจากลูกคา้ มีความสัมพนัธ์ในเชิง
บวกกบัความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ 
 
ค ำส ำคัญ:ปัจจัยความเครียด ความหยาบคายท่ีมาจากลกูค้า ความเหน่ือยล้าทางอารมณ์ 
 

Abstract 
The objective of this research is to study the relationship between job stressors, customer mistreatment and 
emotional exhaustion from staffs of jewelry shop in the mall of Bangkok.  
The sample group is 114 jewelry shop staffs. Purposive sampling and the questionnaire was used as a tool to collect 
data. Statistics used in data analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation of Pearson’s correlation 
coefficient, T-test, the variance at statistically significant levels of 0.01 and 0.05. 
The research was found that stress factor in roles and responsibilities, workplace relationships, work environment, 
the length of work and the customer mistreatment are positively correlated with emotional exhaustion. And the 
factors of job stressors, job successfully are no correlation with emotional exhaustion and customer mistreatment are 
positively correlated with emotional exhaustion. 

Keyword: Job Stressors,Customer Mistreatment,Emotional Exhaustion 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ร้านคา้อญัมณีในปัจจุบันนั้นถือว่าเจริญเติบโตข้ึนมากจากอดีต สังเกตไดจ้ากในปัจจุบันนั้นมีแบรนด์
ร้านอัญมณีจ านวนมาก ซ่ึงในทุกๆแบรนด์นั้ นต้องใช้พนักงานในการขาย พนักงานในร้านค้าอัญมณีนั้ นก็
เปรียบเสมือนภาพลกัษณ์ของแบรนดสิ์นคา้พนกังานก็เลยตอ้งดูดีอยู่ตลอด นอกจากดูดีแลว้พนกังานก็จ าเป็นตอ้งมี
อธัยาศยัท่ีดี ยิ้มแยม้อยูต่ลอดเวลา เพราะตอ้งคุยกบัลูกคา้อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงถา้เกิดตวัพนกังานนั้น มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
อารมณ์ของพนกังานกจ็ะท าใหพ้นกังานไม่สามารถบริการไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออารมณ์
ของพนักงานนั้น ท่ีพบบ่อยจะเกิดจากความเครียด จะเป็นความเครียดจากหน้าท่ีในการท างาน เน่ืองจากสินค้า
ภายในร้านคา้อญัมณีนั้นถือว่ามีมูลค่าสูง ตวัพนกังานเองก็ตอ้งมีความรับผิดชอบสูงตามไปดว้ย ถา้เกิดสินคา้ช ารุด
หรือสูญหายข้ึนมาพนกังานตอ้งเป็นคนรับผิดชอบ (Pines&Keinan, 2005)  จึงท าให้ความเครียดนั้นส่งผลกระทบ
โดยตรงกบัพนักงาน จึงท าให้พนักงานนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกปัจจัยน่ึงท่ีมี
ความสมัพนัธ์ต่ออารมณ์ของพนกังานคือ ความหยาบคายท่ีมาจากลูกคา้เพราะพนกังานตอ้งคุยกบัลูกคา้ทุกคน ลูกคา้
แต่ละรายนั้นมีลกัษณะนิสัยท่ีแตกต่างกันออกไป ลูกค้าบางรายอาจจะพูดจาไม่สุขภาพกับพนักงานหรือดูถูก
พนกังาน ซ่ึงพนกังานก็ไม่สามารถท่ีจะตอบโตลู้กคา้ได ้ซ่ึงถา้เกิดเหตุการณ์ลกัษณะกบัตวัพนกังานเป็นประจ านั้นก็
จะส่งผลโดยตรงต่ออารมณ์ของพนกังาน จะท าใหพ้นกังานไม่มีสมาธิในการท างาน ท าใหพ้นกังานไม่อยากบริการ
ลูกคา้ กจ็ะท าใหร้้านคา้นั้นสูญเสียลูกคา้หรืออาจจะส่งผลเสียต่อภาพลกัษณะของร้านคา้ได ้(Bies, 2001)  
 โดยงานวิจยัช้ินน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัความเครียด ความหยาบคายท่ีมาจาก
ลูกคา้และความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ เพ่ือใหท้ราบสาเหตุท่ีสามารถท าใหพ้นกังานเกิดความเครียดได ้เม่ือพนกังาน
เกิดความเครียดนั้น ควรจะเร่ิมหาวิธีท่ีสามารถท าใหพ้นกังานไดร้ะบายความเครียดนั้นออกมา เพ่ือจะท าใหไ้ม่ท าให้
ความเครียดนั้นมีผลกระทบกบังาน 
 

2. การทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 นักวิจยัส่วนใหญ่พูดถึงความเหน่ือยลา้ในการท างานในความหมายท่ีคลา้ยกนัว่า เป็นสภาพท่ีบุคคลท่ี
เหน่ือยลา้ทั้งกายภาพและอารมณ์ท่ีมีต่องานไดแ้ก่ ความรู้สึกเหน่ือย อ่อนแรง ทอ้แท ้เบ่ือหน่าย กงัวลใจ คบัขอ้งใจ 
ส้ินหวงั หมดก าลงัใจและไม่มีความกระตือรือร้นในการท างาน จึงมกัแยกตวัเองและลดการติดต่อส่ือการหรือพบปะ
กบัผูอ่ื้น ท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานต ่าลง ปฏิบติังานไม่เต็มศกัยภาพของตนเอง (Maclach& Jackson; 1986) 
ได้แบ่งกลุ่มอาการของความเหน่ือยลา้ในการท างานไว ้3 แบบ ได้แก่ 1. ความอ่อนลา้ทางอารมณ์ (Emotional 
Exhaustion) 2. ความรู้สึกลดค่าความเป็นบุคคลในผูอ่ื้น (Depersonalization) การลดความส าเร็จในบุคคล (Reduces 
Personal Accomplishment) ซ่ึงตวัแปรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีคือ ความอ่อนลา้ทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) คือ 
ความรู้สึกเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ ท่ีมีสาเหตุมาจากการท างานในปริมาณท่ีมากเกินไปหรือสาเหตุเกิดความขดัแยง้กบั
ผูอ่ื้นในท่ีท างานไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนร่วมงานหรือหัวหนา้ ก็จะส่งผลกระทบกบัตวัพนกังาน ซ่ึงผลท่ีตามมาจะท าให้
พนกังานนั้นไม่อยากท างานหรือไม่อยากมีส่วนร่วมกบังาน  คนท่ีมีสุขภาพจิตท่ีดีมีความเป็นผูใ้หญ่สามารถท่ีจะรับ
แรงกดดนัได ้กจ็ะมีวิธีท่ีสามารถรับมือและหาทางออกส าหรับแรงกดดนัไดน้ั้นได ้(Leiter&Maclach;1998) 
 ความเครียด (Stress) ถือวา่เป็นหน่ึงในปัญหาสุขภาพจิตของคนไทย ความเครียดสามารถเกิดไดก้บัคนทุก
เพศ ทุกวยัและไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้โดยเฉพาะกบับุคคลท่ีท างาน ตอ้งเผชิญกบัภาวะความกดดนัจากปัจจยัต่างๆ 
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ทั้งในดา้นฐานะการเงิน หนา้ท่ีการงาน ความมัน่คงของชีวิต เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายน้ีจึงท าให้เกิดการแข่งขนัท่ีสูง 
ซ่ึงจะท าใหค้วามเครียดนั้นสูงตามไปดว้ย เม่ือบุคคลมีความเครียดท่ีสูง จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ใหต้ ่าลง 
 งานวิจยัช้ินน้ีไดท้ าการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสรุปผลออกมาว่า ปัจจยัความเครียดในการ
ท างาน (Job Stressors) นั้นมีอยู่หลายปัจจยั เช่น บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ ลกัษณะงาน สัมพนัธภาพ 
ความส าเร็จในงาน สภาพแวดลอ้ม ระยะเวลาในการท างาน ลว้นเป็นปัจจยัท่ีสามารถท าให้เกิดความเครียดกับ
พนกังานไดท้ั้งส้ิน เน่ืองจากปัจจยัเหล่าน้ีสามารถสร้างผลกระทบแก่ตวัพนกังานได ้จะส่งผลต่อความคิดหรือสมาธิ
ในขณะปฏิบติังาน (Cooper & Marshall; 1976) 
 บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานร้านค้าอัญมณี นั้ นถือเป็นอาชีพท่ีต้องอาศัยความ
รับผิดชอบท่ีสูง เพราะสินคา้ภายในร้านคา้อญัมณีนั้นมีราคาสูง มีขนาดเลก็ ซ่ึงเส่ียงต่อการสูญหาย ซ่ึงถา้เกิดสูญหาย
ข้ึนมาก็จะส่งผลเสียต่อร้านคา้แน่นอน ซ่ึงแรงกดดนัน้ีสามารถท าให้เกิดความเครียดได ้และเม่ือเกิดความเครียด
สะสมก็จะท าใหพ้นกังานเกิดความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ (ฐาปนี วงักานนท ์2556) จะท าใหพ้นกังานนั้นไม่สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 สมมติฐานท่ี 1: บทบาทและความรับผิดชอบในการท างานท่ีก่อให้เกิดความเครียดมีความสัมพนัธ์ในเชิง
บวกกบัความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ 
 ลกัษณะงานของพนกังานร้านคา้อญัมณี มีความซบัซอ้นและมีเน้ือหาเก่ียวกบัสินคา้ท่ีพนกังานตอ้งสามารถ
อธิบายถึงหลกัการต่างๆในตวัสินคา้ ซ่ึงพนกังานแต่ละคนก็จะมีความถนดัในเร่ืองท่ีต่างกนั ซ่ึงเม่ือลูกคา้มีขอ้สงสัย
และพนักงานไม่สามารถตอบค าถามลูกค้าได้ หรือตอบไม่ตรงกับความจริง ก็จะถูกลูกค้าต าหนิ ซ่ึงจะท าให้
พนักงานเกิดความเครียดได้ เม่ือถูกต าหนิบ่อยข้ึนก็จะเป็นการสะสมความเครียดไปเร่ือยๆ เม่ือพนักงานเกิด
ความเครียดเร้ือรังกจ็ะน าไปสู่ความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ 

สมมติฐานท่ี 2: ลกัษณะงานท่ีก่อให้เกิดความเครียดมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความเหน่ือยลา้ทาง
อารมณ์ 

สัมพนัธภาพ คือสัมพนัธภาพจากเพ่ือนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน ซ่ึงการอยู่รวมกนันั้นตอ้งมีคนท่ีไม่ชอบ
เรา อาจจะถูกนินทาว่าร้ายได ้หรือหัวหนา้งานอาจจะมีความอคติกบัตวัพนกังาน ซ่ึงก็จะท าให้บรรยากาศในการ
ท างานไม่น่าท างาน (ปิยนนัท์ สวสัด์ิศฤงฆาร 2555) ซ่ึงท าให้พนกังานตอ้งรับแรงกดดนัจากคนรอบขา้ง เกิดความ
ระแวงคนอ่ืนอยู่ตลอดเวลา ขาดสมาธิ เลยท าให้เกิดความเครียดและจะน าไปสู่ความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ ผลท่ี
ออกมากจ็ะท าใหพ้นกังานตอ้งลาออก   

สมมติฐานท่ี 3: สัมพนัธภาพในท่ีท างานท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความเหน่ือย
ลา้ทางอารมณ์ 

ความส าเร็จในงาน พนกังานนั้นหวงัท่ีจะขายสินคา้และสามารถท ายอดไดม้ากๆ เพ่ือหวงัความส าเร็จใน
งานและสามารถท าใหพ้นกังานเกิดความกา้วหนา้ในอาชีพได ้ซ่ึงเม่ือเม่ือพนกังานมีความหวงัและความหวงันั้นไม่
เป็นความจริงข้ึนมา ก็สามารถท าให้พนกังานเกิดความเครียดได ้เม่ือสะสมเป็นระยะเวลานานก็จะกลายเป็นความ
เหน่ือยลา้ทางอารมณ์ ซ่ึงกจ็ะท าใหพ้นกังานขาดก าลงัใจและเกิดอาการทอ้แทท่ี้จะท างาน 
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สมมติฐานท่ี 4: ความส าเร็จในงานท่ีก่อให้เกิดความเครียดมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความเหน่ือยลา้
ทางอารมณ์ 

สภาพแวดลอ้มในการท างานนั้นมีผลกระทบต่อตวัพนกังานมาก เน่ืองจากการท่ีพนกังานขายสินคา้นั้น 
ตอ้งใชส้มาธิอยู่ตลอดเวลา เม่ือพนกังานขาดสมาธิท่ีจะท างานก็จะส่งผลใหพ้นกังานไม่สามารถท าการขายได ้เม่ือ
ขายสินค้าไม่ได้ก็ท าให้พนักงานนั้นเกิดความเครียด เพราะไม่สามารถท ายอดได้ เม่ือเหตุการณ์แบบน้ีเกิดกับ
พนกังานบ่อยข้ึน กจ็ะท าใหพ้นกังานไม่อยากจะท างานและก็จะท าใหพ้นกังานเกิดความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ (พทัธ์ 
พิทกัษส์ฤษด์ิ 2554) 

สมมติฐานท่ี 5: สภาพแวดลอ้มในการท างานก่อให้เกิดความเครียดมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความ
เหน่ือยลา้ทางอารมณ์ 

ระยะเวลาในการท างานของพนกังานร้านคา้อญัมณีนั้น ถือวา่มีช่วงเวลามากกวา่อาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงหมายความ
ว่าพนักงานร้านคา้อญัมณีนั้นตอ้งท างานหนกัอยู่ทุกวนั เม่ือท างานหนกัเกินไป หรือมีช่วงให้พนกังานพกัผ่อนไม่
เพียงพอ ก็จะท าให้พนักงานเกิดอาการเหน่ือยล้า (พิมพ์ ศรีทองค า 2557) และจะท าให้พนักงานท างานไม่มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงก็จะส่งผลใหพ้นกังานไม่อยากจะท างานและจะน าไปสู่ความเครียด เม่ือพนกังานเกิดอาการเหน่ือย
ลา้จากการท างานเป็นประจ า กจ็ะท าใหพ้นกังานเกิดความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ 

สมมติฐานท่ี 6: ระยะเวลาในการท างานก่อใหเ้กิดความเครียดมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัความเหน่ือยลา้
ทางอารมณ์ 
 ความหยาบคายท่ีมาจากลูกคา้ (Customer Mistreatment) เป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดในการ
ท างานโดยเฉพาะกบัพนกังานท่ีตอ้งบริการลูกคา้ ความหยาบคายท่ีมาจากลูกคา้ หมายถึง การท่ีพนกังานไดรั้บการ
ปฏิบติัท่ีไม่ดีจากลูกคา้ (Bies ,2001) ซ่ึงปัญหาเร่ืองของความหยาบคาบของลูกคา้ท่ีมีต่อพนกังานนั้น เป็นปัญหาท่ี
สามารถพบไดท้ัว่ไปและมีมากข้ึนในภาคของการบริการ นกัวิจยัไดศึ้กษาและคน้พบว่าการท่ีพนกังานตอ้งประสบ
กบัการปฏิบติัท่ีไม่ดีจากลูกคา้นั้น สามารถพบเจอไดจ้ากในหลากหลายอาชีพ เม่ือลูกคา้หยาบคายกบัพนกังานและ
พนกังานเองไม่สามารถโตต้อบกบัลูกคา้ได ้กจ็ะท าใหพ้นกังานเกิดความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ได ้
 สมมติฐานท่ี 7: สัมพนัธภาพระหว่างความหยาบคายท่ีมาจากลูกคา้มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความ
เหน่ือยลา้ทางอารมณ์ 
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3. กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
           ตวัแปรอิสระ(Independent Variables)    ตวัแปรตาม(Dependent Variable) 

 

 

ความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ 

(Emotional Exhaustion) 

 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเครียดในการ

ท างาน (Job Stressors) 

- บทบาทและความรับผิดชอบ

ในหนา้ท่ี 

- ลกัษณะงาน 

- สัมพนัธภาพในท่ีท างานการ 

- ความส าเร็จในงาน 

- สภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน 

- ระยะเวลาในการท างาน 

 

 

 

 

ความหยาบคายท่ีมาจากลูกคา้ 

(Customer Mistreatment) 
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4. ระเบียบวธีิการศึกษา 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานร้านคา้อญัมณี ในหา้งสรรพสินคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยผูวิ้จยัในคร้ังน้ีไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชวิ้ธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เจาะจงไปท่ี
พนกังานร้านคา้อญัมณีจ านวน 114 คน เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทั้งหมด 
 4.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถามแบบเลือกไดห้น่ึงตวัเลือก และแบบมาตรวดัของไลเค
ริร์ท (Likert’s Scale) โดยสามารถแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยั
ความเครียดในการท างาน (Job Stressors) แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ดา้นบทบาทและ
ความรับผิดชอบในหนา้ท่ี มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.75 ดา้นลกัษณะงาน มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.83 ดา้น
สมัพนัธภาพในท่ีท างาน มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.81 ดา้นความส าเร็จในงาน มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.72 ดา้น
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.85 ดา้นระยะเวลาในการท างาน มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.81 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความหยาบคายท่ีมาจากลูกคา้ (Customer Mistreatment) แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 7 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.70  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ (Emotional 
Exhaustion) แบบสอบถามแบบมาตราส่วน 7 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.85 โดยแบบสอบถามไดผ้า่นการ
ตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงของทั้งเน้ือหาและความน่าเช่ือถือ โดยวดัจากค่าความเช่ือมัน่ 
 

5. ผลการศึกษา 
 ความเครียดท่ีเกิดจาก ดา้นบทบาทและความรับผิดชอบในหนา้ท่ี (r = 0.231p<.05) ดา้นสัมพนัธภาพในท่ี
ท างาน (r = 0.219,p<.01) ด้านสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน (r = 0.174,p<.05) ด้านระยะเวลาในการท างาน (r = 
0.149,p<.05) มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ ในส่วนปัจจยัความเครียด ดา้นลกัษณะงาน 
(r = 0.008,p=0.940) ดา้นความส าเร็จในงาน (r = 0.055,p=0.561) จึงท าให้ทั้ง 2 ดา้นน้ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ
เหน่ือยลา้ทางอารมณ์  
 ความหยาบคายท่ีมาจากลูกคา้ (r = 0.4,p<.01) แสดงว่าความหยาบคายท่ีมาจากลูกคา้มีความสมัพนัธ์ในเชิง
บวกกบัความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ 
 

6. สรุปผลการศึกษา 

 ความเครียดท่ีเกิดจาก ดา้นบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าท่ี มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความ
เหน่ือยลา้ทางอารมณ์ แสดงวา่บทบาทและความรับผิดชอบในหนา้ท่ี ของพนกังานร้านคา้อญัมณีนั้นมีสูง เน่ืองจาก
สินคา้ประเภทอญัมณีนั้นมีราคาท่ีค่อนขา้งสูง ถา้เกิดสินคา้เกิดถูกขโมยหรือถูกสบัเปล่ียนของไป กจ็ะเกิดผลกระทบ
ต่อตวัพนกังานโดยตรง เม่ือพนกังานสะสมความเครียดความระแวงตลอดเวลา ก็จะท าใหพ้นกังานเกิดความเหน่ือย
ลา้ทางอารมณ์ได ้ดา้น ดา้นสมัพนัธภาพในท่ีท างาน มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ แสดง
ว่าสัมพนัธภาพในท่ีท างาน ไม่ว่าจะเป็นกบัเพ่ือนร่วมงาน หัวหนา้หรือการไม่เป็นท่ียอมรับในท่ีท างาน ก็จะส่งผล
กระทบต่อความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์กบัตวัพนกังาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบั
ความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ เน่ืองจากพนกังานร้านคา้อญัมณีนั้นจ าเป็นตอ้งใชส้มาธิอย่างมากในการขายแต่ละคร้ัง 
ถา้มีอะไรมารบกวนสมาธิหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวกไม่เพียงพอ จนท าให้ไม่มีสมาธิในการขาย ก็จะส่งผล
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กระทบต่อความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์กบัตวัพนกังาน ดา้นระยะเวลาในการท างาน มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบั
ความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ เน่ืองจากพนักงานร้านคา้อญัมณีในห้างสรรพสินคา้ต้องท างานวนัน่ึงประมาณ 11 
ชัว่โมง ยงัไม่รวมการจดัเก็บและตรวจเช็คสินคา้ ซ่ึงถือเป็นการท างานท่ียาวนาน ซ่ึงถา้พนกังานท างานหนกัเกินไป 
ก็จะท าให้พนกังานเกิดความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ได ้ในส่วน ดา้นลกัษณะงานและดา้นความส าเร็จในงาน ไม่มี
ความสัมพนัธ์กนักบัความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ เน่ืองจากลกัษณะงานของร้านคา้อญัมณีนั้นไม่มีความซบัซอ้นมาก
จนเกินไป และ ด้านความส าเร็จในงาน ก็คือการปิดการขายให้ได้ ถา้ปิดการขายได้ตัวพนักงานเองก็จะได้ค่า 
commission แต่ถา้ปิดการขายไม่ไดก้็ไม่ส่งผลกระทบต่อตวัพนกังาน จึงท าให้ทั้ง 2 ดา้น ไม่มีความสันพนัธ์กนักบั
ความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ 
 ความหยาบคายท่ีมาจากลูกคา้ (Customer Mistreatment) มีความสมัพนัธ์กนักบัความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ 
เน่ืองจากพฤติกรรมท่ีลูกคา้แสดงออกกบัพนกังานนั้น ก็จะส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของพนกังาน เช่น การท่ีลูกคา้
แสดงท่าทีไม่พอใจ วางมาด เบ่ง หงุดหงิด ใส่พนกังาน ซ่ึงตวัพนกังานเองก็ไม่สามารถตอบโตอ้อกมาได ้พนกังาน
จ าเป็นตอ้งเก็บความรู้สึกไวต้ลอด เม่ือถูกสะสมเป็นระยะเวลานานๆ ก็จะท าใหพ้นกังานนั้นเกิดความเหน่ือยความ
ทางอารมณ์ได ้
 

7. อภิปรายผลการศึกษา 
 1. ปัจจยัดา้นความเครียดในแต่ละดา้น ท่ีมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความเหน่ือยลา้งทางอารมณ์ ซ่ึง
ความเครียดในแต่ละดา้นสามารถท าใหพ้นกังานเกิดอาการ หมดก าลงัใจ ทอ้แทท่ี้จะท างาน ซ่ึงก็เป็นตามท่ีผูวิ้จยัได้
คาดการณ์ไว ้เพราะเป็นส่ิงท่ีสามารถสร้างผลกระทบให้พนกังานไดโ้ดยตรง แต่ส่ิงท่ีผูวิ้จยัคาดการณ์ผิดพลาด คือ 
ดา้นความส าเร็จในงาน ซ่ึงผลท่ีออกมาไม่สัมพนัธ์กัน อาจจะเป็นเพราะตวัพนักงานเองก็รับรู้ไดว้่าอาชีพน้ีไม่
สามารถท่ีจะเติบโตไปไดไ้กลมากกว่าน้ีแลว้ จึงท าให้ดา้นน้ีไม่สามารถสร้างผลกระทบให้กบัพนกังานร้านคา้อญั
มณีได ้ซ่ึงงานวิจยัช้ินไดส้ามารถบอกอธิบายถึงสาเหตุท่ีท างานใหพ้นกังานเกิดความเครียด ซ่ึงเม่ือเจา้ของร้านคา้อญั
มณีรู้ถึงสาเหตุท่ีสามารถท าให้เกิดความเครียดกับพนักงาน เจ้าของร้านค้าต้องคิดหาทางออกเพ่ือแก้ปัญหา
ความเครียดของพนกังานใหไ้ด ้เพราะจะไดไ้ม่ส่งผลกระทบต่องานและต่อร้านคา้ 
 2. ความหยาบคายท่ีมาจากลูกคา้ ท่ีมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความเหน่ือยลา้งทางอารมณ์ เป็นไปตามท่ี
ผูวิ้จยัคาดการณ์ไว ้เพราะการท่ีพนักงานไดรั้บการปฏิบติัท่ีไม่ดีจากลูกคา้ มกัจะส่งผลต่อภาวะทางอารมณ์ของ
พนักงาน (Bies, 2001)เช่น มีผลต่ออารมณ์ในทางลบ(Negative affectivity) และความรู้สึกไม่พอใจในงาน (Job 
dissatisfaction) (e.g., Dormann& Zapf, 2004; Grandey et al., 2004; Grandey,  2007) ยิ่งไปกว่านั้น ความหยาบคาย
จากลูกคา้ต่อพนกังานยงัส่งผลใหพ้นกังานมีแนวโนม้ในการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่ดีหรือแสดงความหยาบคายเพ่ือ
เป็นการตอบโตก้ลบัต่อลูกคา้อีกดว้ย(Employee sabotage) การใชค้ าพูดท่ีดูถูกเหยียดหยาม เป็นเหตุการณ์ท่ีสามารถ
พบไดบ่้อยในระหว่างท่ีพนกังานปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ นอกจากนั้นงานวิจยัยงัพบว่าการใชว้าจาท่ีดูถูกเหยียดหยาม
ท่ีมาจากจากลูกคา้ จะเกิดข้ึนบ่อยคร้ังกว่าค าดูถูกเหยียดหยามจากเพ่ือนร่วมงาน (Bitner, Booms, & Mohr,1994) ซ่ึง
ความส าคญัของงานวิจยัช้ินได ้สามารถบ่งบอกไดถึ้งภาวะของพนักงานเม่ือไดรั้บการปฏิบติัท่ีไม่ดีจากลูกคา้ จะ
ส่งผลอย่างไรกบัพนกังาน ซ่ึงเจา้ของร้านคา้ตอ้งหาวิธีรับมือกบัปัญหาน้ี เช่น อาจจะมีการฝึกหรือการอบรมการรับ
อารมณ์ของลูกคา้ เพ่ือท่ีพนกังานจะไดรั้บมือกบัเหตุการณ์แบบน้ีไดดี้ข้ึน พนกังานจะไดไ้ม่เสียสมาธิและจะไดไ้ม่
โตต้อบลูกคา้ในขณะท างาน 
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8. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
 ร้านคา้อญัมณีควรท่ีจะใส่ใจรายละเอียดต่างๆของตวัพนกังาน ไม่ว่าพนกังานจะท างานไดดี้ข้ึน มัน่ใจใน
ตัวเองข้ึน ตัวพนักงานเองก็ต้องการค าชมเพ่ือให้เป็นก าลงัในการท างานต่อไป แต่ถา้ตัวพนักงานนั้นเกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีผิดแปลกไปจากเดิม เจา้ของกิจการหรือหวัหนา้งาน ตอ้งตระหนกัถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัตวัพนกังานว่ามี
เหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน และตอ้งรีบหาทางออกปัญหาของพนักงานในทนัที อย่างท่ีไดศึ้กษาในคร้ังน้ีคือเร่ืองของ 
ปัจจยัความเครียดในการท างาน ด้านบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าท่ี ดา้นสัมพนัธภาพในท่ีท างาน ดา้น
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน ดา้นระยะเวลาในการท างาน เพราะส่ิงน้ีส่งผลกระทบโดยตรงกบัพนักงาน ซ่ึงผลท่ี
ตามมาอาจจะท าให้พนักงาน เร่ิมรู้สึก ท้อแท้ ส้ินหวงั หมดก าลงัใจท่ีจะท างาน ก็จะส่งผลต่อการท างานของ
พนกังาน ความหยาบคายท่ีมาจากลูกคา้ก็เช่นกนัเป็นส่ิงท่ีส่งผลต่ออารมณ์ของพนกังานโดยตรง ถา้พนกังานไม่มี
วิธีการรับมือหรือปรับตวักบัสถานการณ์แบบน้ี พนกังานเกิดใชอ้ารมณ์ชัว่วูบในขณะท างาน ก็จะส่งผลต่อช่ือเสียง
และภาพลกัษณ์ของร้านคา้ไดแ้ละความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ ซ่ึงทั้งหมดน้ีถา้เกิดกบัตวัพนักงาน ก็จะส่งผลเสีย
ทั้งตวัพนักงานเอง คือ การท่ีพนักงานท างานไดไ้ม่เต็มท่ี ไม่มีสมาธิกบัการท างาน ขาดก าลงัใจขาดเร่ียวแรงท่ีจะ
ท างาน ก็จะท าให้พนกังานไม่สามารถแสดงศกัยภาพออกมาไดเ้ต็มท่ี เม่ือเกิดความเครียดจากการท างาน หรือเจอ
ลูกคา้ท าหยาบคายใส่นั้น เม่ือพนกังานเกิดเหตุการณ์แบบน้ีเป็นประจ า และไม่สามารถหาทางออกหรือวิธีแกไ้ขได ้
สุดทา้ยก็พนกังานก็จะเกิดความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์กบัตวัพนกังาน ซ่ึงก็คงจะส่งผลเสียต่อแบรนดสิ์นคา้ของเรา 
เพราะพนกังานกเ็ปรียบเสมือนตวัแทนแบรนดข์องเรา เม่ือภาพลกัษณ์แบรนดข์องเราไม่ดี กจ็ะไม่สามารถขายสินคา้
ได ้เพราะสินคา้อญัมณีนั้น จดัอยูใ่นสินคา้ประเภทท่ีมีราคาสูง ลูกคา้ท่ีจะมาซ้ือกบัเรา ลูกคา้กต็อ้งการความมัน่ใจใน
แบรนดสิ์นคา้นั้นก่อน ก่อนท่ีลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือสินคา้ของเรา  
 ซ่ึงเจา้ของร้านคา้ตอ้งหาวิธีรับมือกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัพนกังาน เช่น อาจจะจดั
ฝึกอบเก่ียวกบัวิธีรับมือกบัสถานการณ์ประเภทน้ี หรือเสนอแนวทางเก่ียวกบัการหาทางออกของพนกังานท่ีไดรั้บ
ผลกระทบ เพ่ือไม่ใหพ้นกังานเกิดความเครียดท่ีมากเกินไปจนกลายเป็นความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ได ้
 

9. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ผูวิ้จยัควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีไม่ใช่ความเครียดในการท างาน ท่ีส่งผลต่อความเหน่ือย
ลา้ทางอารมณ์ เช่น ความปลอดภยัทางดา้นจิตใจ (Psychological Safety) คือการท่ีพนกังานรู้สึกปลอดภยัในท่ีท างาน 
ไม่วา่พนกังานจะเจอสถานการณ์แบบไหน เพ่ือนร่วมงาน หวัหนา้หรือเจา้ของกิจการ กจ็ะท าใหพ้นกังานไม่รู้สึกว่า
เจอสถานการณ์แบบน้ีเพียงล าพัง ซ่ึงส่งผลต่อจิตใจของพนักงาน อาจจะวิธีท่ีท าให้พนักงานรู้สึกดีข้ึนเม่ือเจอ
สถานการณ์ท่ีไม่ดี 
 2. ผูวิ้จยัควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัความเครียดในการท างานกับตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ใช่ความ
เหน่ือยลา้ทางอารมณ์ เช่น พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ (Unwanted behavior) อาจเป็นเพราะเม่ือตวัพนักงานเกิด
ความเครียดนั้น สามารถแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคอ์อกมาได ้เช่น การลกัขโมย อูง้าน ท าลายขา้วของ ซ่ึงเป็น
พฤติกรรมท่ีส่งผลต่องานและส่งผลต่อร้านคา้ 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ศิ
ริมงคลโฮมเซ็นเตอร์และเพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานของระบบสินคา้คงคลงัจดัท ากลุ่มของสินคา้ ลดปริมาณ
ของสินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวและการเพ่ิมปริมาณสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวมากจนบางคร้ังไม่พอต่อความตอ้งการ
ลูกคา้ และจดัการกบัสินคา้คงคลงัท่ีมากเกินความตอ้งการซ่ึงท าให้เกิดค่าใชจ่้ายอย่างเปล่าประโยชน์ การศึกษาใน
คร้ังน้ีจึงด าเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ราบถึงปัญหาคือ ปัญหาดา้นปริมาณสินคา้คงคลงั 
ขาดการวางแผนการซ้ือ ไม่มีการบนัทึกขอ้มูลสินคา้ ไม่มีการจดัหมวดหมู่สินคา้ ผูท้  าการศึกษาท าการวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยใช้ขอ้มูลท่ีรวบรวมมาเป็นระยะเวลา 3 เดือน(มกราคม-
มีนาคม 2560) มาท าการวิเคราะห์ตามทฤษฎีโดยใช ้1.จดัท าใบบนัทึกรายการสินคา้ (Stock card)2.การแบ่งประเภท
สินคา้คงคลงัระบบ ABC Analysis 3.ปริมาณสั่งซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุด (Economic Ordering Quantity : EOQ) เพ่ือวาง
แผนการสั่งซ้ือและการควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงัไดอ้ย่างเป็นระบบมาก และสรุปผลเม่ือน าตน้ทุนรวมท่ีไดจ้าก
การค านวณมาเปรียบเทียบกบัตน้ทุนรวมปัจจุบนั จะมีตน้ทุนรวมลดลง 1,364,659   บาท 
ค าส าคัญ: สินค้าคงคลงั, ประสิทธิภาพ,การจัดการ,การส่ังซ้ือท่ีประหยัดท่ีสุด  

ABSTRACT 
The objectives of this research were to improve the efficiency of inventory case study of sirimongkon home 
center limiled partnership, to enhance the inventory process by categorizing products, and to reduce the level of 
non-moving inventory, And increasing the amount of goods that are very moving And sometimes not enough on 
customer needs. And deal with inventory, excess demand, which raises the cost in vain. The researchers used 
check sheets to analyze the problem and to uncover solutions. The analysis showed that the inventory problems 
were the result of a lack of inventory management, poor records of products in stock, a lack of planning for 
purchasing, and a lack of product categories. The study analyzed the problem and take action to rectify the 
problem. To solve the problems, Using data collected over a period of 3 months (January-March 2560) were 
analyzed by using the theory. 1.Record the inventory onto stock cards. 2.The research team employed ABC 
inventory analysis. 3. the economic order quantity (EOQ).Plan to Order and volume control inventory system. 
results on the total cost to calculated compared to current costs total costs decreased by  1,364,659   Baht 
Key words: Inventory, Effciency , Management , Economic Ordering Quantity(EOQ) 
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1. บทน า 
      ธุรกิจคา้ขายเกือบทุกประเภทจ าเป็นตอ้งมีการบริหารคลงัสินคา้ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญัมากใน
การด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากควบคุมและการวางแผนด าเนินการเก่ียวกบัสินคา้คงคลงัเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัมากทางการ
แข่งขนั เพราะการบริหารคลงัสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพจะท าให้ตน้ทุนของกิจกรรมการด าเนินงานลดลง ซ่ึงจะช่วย
สร้างขอ้ไดเ้ปรียบหรือจุดแตกต่างในทางการแข่งขนั 
 คลงัสินคา้เป็นตวัเช่ือมส าคญัในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของการกระจายสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงั
ผูบ้ริโภค คลงัสินคา้ท าหนา้ท่ีรักษาสมดุลระหว่างระหว่างการบริโภค ซ่ึงมีอตัราความตอ้งการไม่สม ่าเสมอ และ
คาดการณ์ล่วงหนา้ไดย้าก แมจ้ะวางแผนการสัง่ซ้ือสินคา้เขา้คลงัสินใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการผูบ้ริโภคกต็าม แต่
ความไม่แน่นอนของความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาจท าใหเ้กิดความไม่สมดุลข้ึนได ้ 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ศิริมงคล โฮมเซ็นเตอร์ อ  าเภอ สว่างแดนดิน จงัหวดั สกลนคร ท าธุรกิจเก่ียวกบัวสัดุ
ก่อสร้างทุกชนิด อิฐ หิน ดิน ปูน ทราย  ครบวงจร ทั้งขายปลีก-ส่ง มีสินคา้มากมายหลายประเภท ซ่ึงมีแบบครบ
วงจร โดยธุรกิจ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ศิริมงคล โฮมเซ็นเตอร์ ไดป้ระสบปัญหาเก่ียวกบัคลงัสินคา้การจดัเกบ็สินคา้ท่ีไม่
เป็นระบบ ไม่มีการจดัหมวดหมูสินคา้ การตรวจนบัท าไดอ้ยาก ปัญหาตน้ทุนในการจดัเก็บสูง ผูท้  าการศึกษาจึงได้
ท าการศึกษาเก่ียวกบัระบบบริหารคลงัสินคา้ตามหลกัทฤษฎีต่างๆ เพ่ือน ามาพฒันาคลงัสินคา้  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การจัดการคลงัสินค้า 
      การจดัการคลงัสินคา้  คือการควบคุมและการบริหารจดัการส่ิงต่างๆ ในคลงัสินคา้ให้เป็นไปอย่างมีระบบท่ี
ผูบ้ริหารจัดการการคลงัสินต้องการ หรือ สถานท่ีส าหรับเก็บสินค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเสร็จรูป สินค้ารอการ
จ าหน่าย สินคา้รอการผลิตในขั้นตอนต่อไปหรือเป็นท่ีใชส้ าหรับเกบ็วตัถุดิบ(ปฐมพงษ ์หอมศรี,2557) เป็นตน้ 
2.2 จัดกลุ่มแยกประเภท ABC Analysis 
คลงัสินคา้นั้นมีวธีิควบคุมท่ีง่ายวธีิหน่ึงก็คือวิธีของวิล เฟโดพากโท (Vifredo Pareto) ชาวอิตาเลียนเรียกวิธีน้ี
วา่วธีิจดักลุ่ม ABC แยกประเภทสินคา้ออกตามประเภทความส าคญัมีอยู ่3 กลุ่ม(จิรวดี มีอนนัต,์2556) คือ  
  A ส าคญัมากมูลค่าสูงจะสินคา้อยูท่ี่ประมาณ 10-20% ของสินคา้มีมูลค่าอยูป่ระมาณ 70-80% มูลค่า
สินคา้ทั้งหมด 
  B จะอยูป่านกลาง 30-40% ของสินคา้ทั้งหมด มูลค่าอยูป่ระมาณ 15-20%มูลคา้สินคา้ทั้งหมด 
  C นอ้ยท่ีสุดมีราคาต ่าและ เปอร์เซ็นตจ์ดัเก็บสูงคือ ประมาณ 50-60% และมีมูลค่า 5-10% ของมูลค่า
สินคา้ทั้งหมด 
 สินคา้คงคลงัประเภท A เน่ืองจากมีมูลค่าท่ีสูง จึงจะตอ้งถูกทบทวนสถานะ การเก็บและการซ้ือใน
ระยะสั้น เช่น รายเดือน 
 สินคา้คงคลงัประเภท B มีมูลค่ารองลงมา อาจท าการทบทวนสถานะ การเก็บและการซ้ือในระยะ
กลาง เช่น ทุก 1-6 เดือน   
 สินคา้คงคลงัประเภท C เป็นสินคา้คงคลงักลุ่มท่ีมีมูลค่าต ่า สามารถท าการทบทวนสถานะ การเก็บ
และการซ้ือในระยะท่ียาวข้ึน เช่น ทุก 6-12 เดือน 
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3. วธิีการการศึกษา 
 ส าหรับงานวิจยัน้ีผูวิ้จยัศึกษาคน้ควา้จดัสินคา้และเก็บขอ้มูลปัญหาต่างๆผูวิ้จยัจึงไดท้ าก าหนดขั้นตอน
ต่างๆ ดงัน้ี  
 1. รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ ขอ้มูลเขา้ออกของ
สินคา้ จ านวนสินคา้ทั้งหมดในคลงัสินคา้ ช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น 
ค่าใชจ่้ายในการสัง่ซ้ือสินคา้และค่าใชจ่้ายในการจดัเกบ็สินคา้ ซ่ึงจะน าขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์ 
 2. เร่ิมท าการเกบ็ขอ้มูลสินคา้เขา้ออก ราคาสินคา้ การตรวจนบัจ านวนสินคา้ในแต่ละเดือนว่าตรงกบัขอ้มูล
จริงท่ีอยู่ในคลงัสินคา้ไหม ค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินคา้ท่ีท าการเลือกกลุ่มสินค้ามา
ท าการศึกษา 91 รายการโดยคดัเลือกจากการเคล่ือนไหวของสินคา้ในคลงัสินคา้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ธันวาคม
2559 – กมุภาพนัธ์ 2560) 
              3. ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลและท าการทดสอบ 
              4. สรุปผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะ  
 
3.1ท าการทดสอบ จัดท าใบบันทึกรายการสินค้าหรือ Stock Card เพ่ือรู้สถานะของสินคา้คงคลงั ใบบนัทึกรายการ
สินคา้จะสามารถบอกไดว้่ารายการสินคา้แต่ละรายการเหลืออยู่ปริมาณเท่าใด มีสินคา้ก่ีชนิด รายการใดท่ีไดมี้การ
เบิกจ่ายและสะดวกต่อการตรวจนับรายการสินคา้และยงัป้องกนัสินคา้สูญหาย หากการตรวจนับสินคา้ผิดพลาด
สามารถตรวจสอบกบัผูท่ี้รับผิดชอบได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ใบแสดงรายการบนัทึกสินคา้ 
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3.2 ท าการทดสอบ การจัดแบ่งประเภทสินค้าคงคลังด้วยระบบ ABC Analysis สามารถน าไปเป็นขอ้มูลในการวาง
แผนการสั่งซ้ือสินคา้และสามารถก าหนดเป้าหมายในการควบคุมปริมาณสินคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ A,B,C เรียงตามล าดบัปริมาณสินคา้ท่ีมากไปหาน้อย เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลส าหรับการ
ก าหนดเป้าหมายควบคุมปริมาณสินคา้ มีขั้นตอนดงัน้ี 
  
 1. ค านวณหามูลค่าสินคา้คงคลงัโดยน าสินคา้ออกคูณดว้ยตน้ทุนของสินคา้แต่ละรายการ 
 2. เรียงล าดบัรายการสินคา้แต่ละประเภทตามมูลค่าสินคา้โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย 
 3. ค านวณหาเปอร์เซ็นตส์ะสมของรายการสินคา้คงคลงัและเปอร์เซ็นตส์ะสมของมูลค่าสะสม    
     สินคา้คงคลงัแต่ละรายการ 
 4. น าเปอร์เซ็นตส์ะสมมาจดักลุ่มแบ่งประเภทสินคา้ใหอ้ยูใ่นกลุ่ม ABC ตามเกณฑ ์
 5. เม่ือท าการจดัแบ่งประเภทสินคา้ดว้ยระบบ ABC จะน าผลท่ีไดม้าพิจารณาวา่สามารถท่ีจะ      
น ามาใชก้บัการท างานของร้านโดยน าขอ้มูลทางร้านมาเปรียบเทียบกบัผลวิเคราะห์ 
3.3 ท าการทดสอบ จากการที่ท าการแบ่งประเภทสินค้าด้วยระบบ ABC สามารรถน าไปก าหนดปริมาณการสั่งซ้ือ
แบบประหยดัท่ีสุด (Economic Ordering Quantity: EOQ)(สิริรักษ ์ภู่ริยะพนัธ์,2554) มีขั้นตอนดงัน้ี 
  
1. ค านวณหาปริมาณการสัง่ซ้ือแบบประหยดัท่ีสุด(EOQ) ค านวณไดจ้ากสูตร 
  

 (Q*) =√
2𝐴𝑆

𝐼𝐶
 

                                เม่ือ C คือ  
    
2. ค านวณหาจ านวนคร้ังท่ีสัง่ซ้ือสินคา้(คร้ัง/เดือน)ซ่ึงท าใหท้ราบวา่แต่ละคร้ังท่ีสัง่ซ้ือสินคา้จะเวน้ระยะเวลาการ
สัง่ซ้ือก่ีวนั ค านวณไดจ้ากสูตร 

T = S/Q* 
  เม่ือ T คือ ระยะเวลาการสัง่ซ้ือ (คร้ัง/เดือน) 
         S คือ ความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้ (หน่วย/เดือน) 
      Q* คือ ปริมาณการสัง่ซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุด 
3. ค านวณหาตน้ทุนรวมของสินคา้(บาท) ท่ีไดจ้ากการค านวณหาปริมาณการสั่งซ้ือแบบประหยดัท่ีสุด ท าใหท้ราบ
วา่ตน้ทุนรวมในการสัง่ซ้ือท่ีประหยดัเป็นเท่าใด ค านวณไดจ้ากสูตร 
  ตน้ทุนรวม = ตน้ทุนสินคา้ + ตน้ทุนในการสัง่ซ้ือ + ตน้ทุนในการเกบ็รักษา 

C = A x (S/Q) + H x (Q/2) 
  ในการค านวณหาปริมาณการสัง่ซ้ือแบบประหยดัท่ีสุด(EOQ) น้ีก าหนดให ้
    A = ค่าใชจ่้ายในการสัง่ซ้ือ(บาท/ใบสัง่ซ้ือ) 
    S  = ความตอ้งการผลิตภณัฑข์องลูกคา้(หน่วย/เดือน) 
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    I   = ค่าเกบ็รักษาพสัดุ(บาท/หน่วย/เดือน) 
    C  = ค่าใชจ่้ายทั้งหมด(เดือน) 
    Q  = ปริมาณท่ีสัง่ซ้ือในแต่ละคร้ัง(หน่วย) 
   
 หลงัจากท าการวิเคราะห์การจดัแบ่งประเภทสินคา้คงคลงัดว้ย ABC และท าการค านวณหาปริมาณการ
สัง่ซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุด(EOQ)มาใช ้ตน้ทุนรวมท่ีเกิดข้ึนจะเป็นตน้ทุนประหยดัท่ีสุด 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     การศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์ 
ได้ท าการรวบรวมข้อมูลในระยะเวลา 3 เดือน เร่ิมตั้ งแต่ 1 ธันวาคม2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซ่ึงได้มีการ
วิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1.การจดัท าจดัท าใบบันทึกรายการสินค้าหรือ Stock Card  
 หลงัจากไดมี้การจดัท า Stock Card เพ่ือควบคุมการตรวจนบัจ านวนสินคา้ท่ีอยู่ในระบบคลงัสินคา้ ทั้งหมด 
91 รายการผลท่ีได ้
ตารางที่ 1    ตารางตรวจนบัสินคา้แสดงยอดสินคา้ท่ีไม่ตรงกนั 
เดือน  ธันวาคม มกราคม กมุภาพนัธ์ 
ยอดสินคา้คงคลงั 58,952 32,564 53,500 
ยอดตรวจนบัจริง 44,564 46,564 45,564 
ผลต่าง 14,388 

(24.41%) 
14,000 
(43%) 

7936 
(14.33%) 

 จะเห็นไดว้่า ค่าเฉล่ีย 3 เดือนท่ีผ่านมามีอตัราการผิดพลาด 27.25 % ซ่ึงเกิดจากการท่ีไม่มีการตรวจนับ
สินคา้สม ่าเสมอท าให้ยอดสินคา้ในคลงัสินคา้และยอดท่ีตรวจนบัจริงไม่ตรงกนั ผลกระทบท่ีตามมา อาจจะไม่มี
สินคา้เพียงพอต่อความตอ้งการลูกคา้เน่ืองจากสินคา้ในระบบระบุว่ามีเพียงพอแต่พอตรวจนบัจริงมีนอ้ยกว่าขอ้มูล
ในระบบ มีการสัง่ซ้ือสินคา้มาเพ่ิมเน่ืองจากคิดวา่สินคา้ในคลงัเหลือนอ้ย มีการสัง่ซ้ือซ ้าซอ้น 

2. การจดัแบ่งประเภทสินค้าคงคลงัระบบ ABC  

 จากท่ีไดท้ าการศึกษาเป็นขอ้มูลสั่งซ้ือทั้งหมดในระยะเวลา 3 เดือนซ่ึงสามารถแบ่งประเภทสินคา้คงคลงั
ตามเปอร์เซ็นตข์อ้มูลการสัง่ซ้ือ ดงัน้ี 
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 ตารางที่ 2 ผลการจดัแบ่งประเภทสินคา้คงคลงัดว้ยระบบ ABC รวม 3 เดือน(ธนัวาคม2559 – กมุภาพนัธ์2560) 

 
ทฤษฏีการจดักลุ่มแยกประเภทสินคา้คงคลงัดว้ยระบบ ABC รวม 3 เดือน สรุปไดด้งัน้ี 
 กลุ่ม A มีรายการสินคา้ 26 รายการ คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของรายการสินคา้คงคลงั มีมูลคา้สินคา้คิดเป็น
ร้อยละ 70.50 ของมูลค่าสินคา้และมีปริมาณการใชง้านคิดเป็นร้อยละ 61.26 ของปริมาณการใชง้าน เป็นสินคา้ท่ีมี
มูลคา้สูงดงันั้นตอ้งควบคุมตรวจนบัอยา่งเขม้งวด 
 กลุ่ม B มีรายการสินคา้ 23 รายการ คิดเป็นร้อยละ 25.27 ของรายการสินคา้คงคลงั มีมูลคา้สินคา้คิดเป็น
ร้อยละ 21.74 ของมูลค่าสินคา้และมีปริมาณการใชง้านคิดเป็นร้อยละ 46.60 ของปริมาณการใชง้าน เป็นสินคา้ท่ีมี
มูลคา้รองลงมาจาก A ดงันั้นตอ้งควบคุมใหมี้ปริมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อความตอ้งการ 
 กลุ่ม C มีรายการสินคา้ 42 รายการ คิดเป็นร้อยละ 46.15 ของรายการสินคา้คงคลงั มีมูลคา้สินคา้คิดเป็น
ร้อยละ 7.76 ของมูลค่าสินคา้และมีปริมาณการใชง้านคิดเป็นร้อยละ 12.63 ของปริมาณการใชง้าน เป็นสินคา้ท่ีมีมูล
คา้นอ้ยสุดแต่ตอ้งมีการควบคุมอยา่ใหสิ้นคา้ขาดในคลงัสินคา้ 
ปริมาณส่ังซ้ือแบบประหยดัที่สุด(Economic Order Quantity:EOQ) 
 ปริมาณการสั่งซ้ือแบบประหยดัท่ีสุด ตอ้งดูความสัมพนัธ์ส่วนของค่าใชจ่้ายของการสั่งซ้ือในแต่ละคร้ัง 
ค่าใชจ่้ายในการเกบ็รักษา โดยการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
 1. ตน้ทุนในการสัง่ซ้ือ ค่าใชจ่้ายการจดัซ้ือ ไดแ้ก่ ค่าโทรศพัทท่ี์ใชโ้ทรสัง่สินคา้ 20บาท/ใบสัง่ซ้ือ ค่าขนส่ง
สินคา้ 1200 บาท/ใบสัง่ซ้ือ 
 2. ตน้ทุนในการเกบ็รักษา เป็นค่าใชจ่้ายในการเกบ็รักษา เช่น ค่าไฟฟ้า,ค่าน ้า,ค่าจา้งยาม 
   1.ค่าไฟฟ้า 3,0000  บาท/เดือน 2.ค่าน ้า 200 บาท/เดือน 3. ค่าจา้งยาม  5500   บาท/เดือน 
 รวมค่าใชจ่้ายการเกบ็รักษา 3 เดือน (3,000+300+5500)*3=26,100 บาท คิดเป็นเดือนได ้8,700บาท  
  - ค่าใชจ่้ายในการเกบ็รักษาของเดือนธนัวาคม2559(8,700/26,990)=0.32หรือ32% 
  - ค่าใชจ่้ายในการเกบ็รักษาของเดือนมกราคม2560(8,700/27,600)=0.32หรือ32% 
  - ค่าใชจ่้ายในการเกบ็รักษาของเดือนกมุภาพนัธ์2560(8,700/28,140)=0.31หรือ31% 
ตัวอย่าง การค านวณหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุด ของสินคา้เหลก็4x4 ในเดือนธันวาคม2559โดยตอ้งการ
1,000 เสน้ ราคาช้ินละ1,000บาท ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ1,220บาท ค่าเกบ็รักษาต่อหน่วยต่อเดือน 32% 

EOQ=√
2𝑥(1,220𝑥1,000)

32%𝑥720
 

     = 102.91 เสน้ 

กลุ่ม รายการที่ 
มูลค่าสินค้าคง
คลงั(บาท) 

ร้อยละของมูลค่า
สินค้าคงคลงั 

ร้อยละของ
รายการสินค้า 

ร้อยละของปริมาณ
การใช้สินค้า 

A 26 24,690,550 70.50 28.57 61.26 
B 23 7,615,785 21.74 25.27 26.11 
C 42 2,717,460 7.76 46.15 12.63 
รวม 91 35,023,795 100 100 100 
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  ดงันั้น ในการสัง่ซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุดควรสัง่ซ้ือคร้ังละ 102.91 เสน้  
 วิเคราะห์และก าหนดปริมาณในการสั่งซ้ือสินค้ากลุ่ม A มีทั้ งหมด26รายการท่ีมีมูลค่าสูงท่ีและมีการ
เคล่ือนไหวบ่อยท่ีสุดจึงตอ้งมีการเขม้งวดในการตรวจสอบและสัง่ซ้ือ โดยใชห้ลกัการ EOQ 
 - เดือนธันวาคม 2559 มีตน้ทุนรวมค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือปัจจุบันเท่ากบั 11,712,000   บาท เม่ือท าการ
สัง่ซ้ือแบบประหยดั (EOQ) มีตน้ทุนรวมทั้งหมดเท่ากบั 11,322,248บาท ผลท่ีไดคื้อตน้ทุนลดลงเท่ากบั 389,752 บาท 
 - เดือนมกราคม 2560 มีตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือปัจจุบนัเท่ากบั   11,952,340   บาท เม่ือท าการ
สัง่ซ้ือแบบประหยดั (EOQ) มีตน้ทุนรวมทั้งหมดเท่ากบั 11,507,962  บาท ผลท่ีไดคื้อตน้ทุนลดลงเท่ากบั 444,378 บาท 
 - เดือนกุมภาพนัธ์ 2560 มีตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือปัจจุบนัเท่ากบั   11,952,340   บาท เม่ือท าการ
สัง่ซ้ือแบบประหยดั (EOQ) มีตน้ทุนรวมทั้งหมดเท่ากบั 11,421,811 บาท ผลท่ีไดคื้อตน้ทุนลดลงเท่ากบั 530,529 บาท 
 เม่ือน าตน้ทุนรวมของทั้ง 3 เดือนมารวมกนัจะไดต้น้ทุนรวมท่ีลดลงทั้งหมดเท่ากบั 1,364,659 บาท 
  
5. สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ศิริมงคลโฮมเซ็น
เตอร์ โดยการน าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารคลงัสินคา้ สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 การทดสอบท่ี 1 จดัท าใบบนัทึกรายการสินคา้หรือ Stock Card เพ่ือรู้สาถานะของสินคา้คงคลงั ใบบนัทึก
รายการสินคา้จะสามารถบอกไดว้า่รายการสินคา้แต่ละรายการเหลืออยูป่ริมาณเท่าใด มีสินคา้ก่ีชนิด รายการใดท่ีได้
มีการเบิกจ่ายและสะดวกต่อการตรวจนับรายการสินค้าและยงัป้องกันสินค้าสูญหาย หากการตรวจนับสินค้า
ผิดพลาดสามารถตรวจสอบกบัผูท่ี้รับผิดชอบไดเ้พราะในใบ Stock Card จะระบุช่ือผูรั้บผิดชอบในรายการนั้นๆและ
ทุกคร้ังท่ีมีการสั่งซ้ือสินคา้หรือเบิกจ่ายสินคา้จะตอ้งมีการน าใบ Stock Card มาบนัทึกในระบบทุกคร้ังเพ่ือป้องกนั
การเกิดข้อผิดพลาดของข้อมูลสินค้า และได้มีการปรับปรุงโปรแกรมระบบบริหารคลงัสินค้า เพ่ือเพ่ิมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยในโปรแกรมจะมีหมวดแยกประเภทรายการสินคา้ การเบิกจ่ายสินคา้ การเขา้ออกของ
สินคา้และยงัแจง้เตือนยอดรายการสินคา้ท่ีก าลงัจะหมด และเพ่ือลดระยะเวลาในการคน้หาสินคา้ดว้ย 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 2 หนา้หลกัของระบบบริหารคลงัสินคา้ ท่ีมีการแจง้เตือนสินคา้ 
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 การทดสอบท่ี 2 การจดัแบ่งประเภทสินคา้คงคลงัดว้ยระบบ ABC สามารถน าไปเป็นขอ้มูลในการวาง
แผนการสั่งซ้ือสินคา้และสามารถควบคุมปริมาณสินคา้ท่ีอยูใ่นคลงัสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่ง
ล าดบัความส าคญัของสินคา้ได ้3 ประเภท ดงัน้ี 
 A มีมูลคา้สินคา้คงคลงัคิดเป็นร้อยละ 70.50  มีสินคา้ 26 รายการมีปริมาณการใชง้านร้อยละ 61.26 
 A มีมูลคา้สินคา้คงคลงัคิดเป็นร้อยละ 21.74  มีสินคา้ 23 รายการมีปริมาณการใชง้านร้อยละ 46.60 
 A มีมูลคา้สินคา้คงคลงัคิดเป็นร้อยละ 7.76   มีสินคา้  42 รายการมีปริมาณการใชง้านร้อยละ 12.63 
 ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่าการจดัแบ่งประเภทคลงัสินคา้ดว้ยระบบ ABC Inventory มีประสิทธิภาพเป็นไปตามท่ี
ได้ทดสอบสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการสั่งซ้ือสินค้า และก าหนดเป้าหมายการควบคุมปริมารสินค้า
คลงัสินคา้ จะสรุปไดว้า่  
 - ประเภท A มีความส าคญัมากท่ีสุดและมีมูลคา้สินคา้สูงสุดดงันั้นตอ้งมีการควบคุมสินคา้อย่างพิเศษและ
เขม้งวดท าการตรวจนบัประจ าทุก 5 วนั 
 - ประเภท B มีความส าคญัรองลงมาจาก A มีการควบการตรวจสอบนบัจ านวนสินคา้เป็นระยะๆ รึท าการ
ตรวจสอบทุกๆ 10 วนั หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงมากของปริมาณสินคา้ 
 - ประเภท C มีความส าคญัต ่าสุดแต่มีปริมาณสินคา้ท่ีมาก การควบไมจ้ าเป็นตอ้งเขม้งวดมากนกั ก าหนดให้
มีการตรวจนบัทุก 25 วนั 
 นอกจากน้ียงัไดมี้การแบ่งประเภทของสินคา้ออกเป็น 5 กลุ่มเพ่ือให้ง่ายต่อการ คน้หา หยิบจบั ตรวจนับ 
ไดง่้ายข้ึนโดยจะแบ่งออกเป็น กลุ่มวสัดุโครงสร้าง กลุ่มไม ้กลุ่มเคมี กลุ่มฮาร์ดแวร์ กลุ่มกระเบ้ืองและห้องน ้ า จะ
ช่วยใหค้ลงัสินเป็นระบบหมวดหมู่มากยิ่งข้ึน 
 การทดสอบท่ี 3 การหาปริมาณสั่งซ้ือแบบประหยดัท่ีสุด(EOQ) เม่ือต้นทุนรวมท่ีได้จากการค านวณ
ปริมาณการสั่งซ้ือแบบประหยดัท่ีสุด(EOQ)และค านวณหาสินคา้คลงัส ารอง (Safety Stock) แลว้น ามาเปรียบเทียบ
กบัตน้ทุนจริง สรุปว่ามีตน้ทุนรวมลดลงเท่ากบั  1,364,659  บาท  ซ่ึงไดค้ านวณเป็นแยกเป็นรายเดือน 3 เดือนแลว้
น ามาเปรียบเทียบกบัค่าจริงท่ีทางร้านไดท้ าการสัง่ซ้ือไปแลว้ในเดือนท่ีท าการทดสอบ 
 ดงันั้นจากการทดสอบค านวณการสัง่ซ้ือแบบประหยดัท่ีสุด(EOQ)และค านวณหาสินคา้คลงัส ารอง (Safety 
Stock) เจา้ของร้านควรเปล่ียนจากการสัง่ซ้ือแบบเก่าใหเ้ป็นการสัง่ซ้ือแบบประหยดัท่ีสุด(EOQ) 
 
ข้อเสนอแนะ   

จากการทดสอบจดัท าใบบนัทึกรายการสินคา้หรือ Stock Card ท าให้สามารถรู้จ านวนปริมาณคลงัสินคา้
จริงและจ านวนในระบบมีความแตกต่างกนัมากนอ้ยเท่าไร และค านวณการสัง่ซ้ือแบบประหยดัท่ีสุด(EOQ) เจา้ของ
ร้านควรเปล่ียนจากการสั่งซ้ือแบบเก่าสั่งซ้ือใหเ้ป็นการสัง่ซ้ือแบบประหยดัท่ีสุด(EOQ) เพ่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณ
สินคา้คงคลงัผูบ้ริหารเป็นผูก้  าหนด มีบางรายการมีปริมาณใกลเ้คียงกนัและมีบางรายการท่ีมีปริมาณแตกต่างกนัมาก 
ในรายการท่ีมีความแตกต่างกนัมากวิเคราะห์ไดจ้ากสาเหตุระดบัปริมาณสินคา้ท่ีมีผลกบัราคาสินคา้หรือการตั้ง
ปริมาณสินคา้คงคลงัส ารองมาก เพราะไม่ตอ้งการสั่งซ้ือสินคา้บ่อยท าให้ตน้ทุนในการสั่งซ้ือสูง ในการก าหนด
สินคา้คงคลงัส ารองตอ้งพิจารณาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบว่าปัจจยัใดท่ีท าใหต้น้ทุนรวมของธุรกิจต ่าสุด และธุรกิจได้
ประโยชน์สูงสุด ในอนาคตควรเพ่ิมความสามารถน าระบบ Bar Code มาใช้ในการระบุช่ือและรายละเอียดต่างๆ 
ของสินคา้เพ่ือท าใหร้้านคา้ตรวจสอบขอ้มูลแบบ Real-Time และ Online ไดดี้ยิ่งข้ึน 
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ความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าสินเช่ือเชิงพาณชิย์ ของทีม
ลูกค้าผู้ประกอบการ 1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอด็    

The Customer Expectations and Perceptions in The Service Quality for 
Commercial Loan of the Kasikornbank, SME Business Network 1, Team Roi-Et 

สิริกลัยา โตไทยะ1 และ ทพิย์วรรณา งามศักดิ์2 
Sirigalaya Tothaiya and Tipvanna Ngarmsak 

บทคัดย่อ  
การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้สินเช่ือเชิงพาณิชย ์
ของทีมลูกคา้ผูป้ระกอบการ 1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอ็ด ทดสอบโดยใช้แบบสอบถามตามแนวคิดของ 
“SERVQUAL”  5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 
ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ และดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ  จ านวน  1 ขอ้ และ Likert scale 7 ระดบั
เป็นมาตรวดั ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 1 0 คนก าหนดโดยใชสู้ตรการค านวณขนาดตวัอย่างแบบตวัแปรต่อเน่ือง
และการปรับสูตร ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก จากลูกคา้ทั้งหมดจ านวน 837 ราย วดัความแตกต่างของความ
คาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลคือสถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ียและสถิติเชิงอนุมาน t- test ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉล่ียของการรับรู้ในคุณภาพการบริการ ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของ
ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการ อย่างมีนัยส าคญัในทั้ ง 5 ดา้น จ านวน 17 ข้อ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าทีมลูกค้า
ผูป้ระกอบการ 1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอ็ด ควรปรับปรุงและพฒันา กระบวนการการท างาน การบริหาร
จดัการฝ่ายงานใหมี้คุณภาพ เพ่ือใหลู้กคา้รับรู้ถึงคุณภาพในการบริการไดช้ดัเจนข้ึน    
ค ำส ำคญั: กำรรบัรู้คณุภำพกำรบริกำร, ควำมคำดหวงัคณุภำพกำรบริกำร, ธนำคำรกสิกรไทย, SERVQUAL 

Abstract 
The objectives of this study were to investigate the customer expectations and the perceptions of the service 
quality of Kasikornbank, SME business network 1, Team Roi-Et. Questionnaires survey based on SERQUAL 5 
dimensions; namely Reliability, Responsive, Assurance, Empathy and Tangible of 21 items with Likert scale of 7 
levels were used. Sample size of 120 were determined from 837 population by using continuous variables sample 
size and adjusted formulas. Convenient sampling was used. The differences between the expectations and the 
perceptions of the service quality were measured. Descriptive statistic: frequency, percentage and means and 
inferential statistic: t-test were used for data analysis. The results found that the means of the perception were 
significantly lower than the means of the expectation of service quality in 17 items of all 5 dimensions. These 
results reflected that Kasikornbank, SME business network 1, Team Roi-Et should be improved and develop the quality 
of work process and management to enable the customer perception of the Bank service quality   be more precise. 
Key Words: Expectation of Service Quality, Perception of Service Quality, Kasikornbank, SERVQUAL 
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1. บทน า 
ปัจจุบนัการด าเนินการในองคก์รต่างๆ ทั้งองคก์รภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และองคก์รเอกชน ต่างใหค้วามส าคญั

กบัการเพ่ิมประสิทธิภาพองคก์รดว้ยการใหก้ารบริการท่ีมีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ซ่ึงยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นการบริการมากกว่าตัวสินค้า ซ่ึงจะสามารถสร้างคุณค่า สร้างมูลค่า และสร้างความ
ประทบัใจสูงสุดแก่ผูรั้บบริโภค เพ่ือก่อใหเ้กิดผลประโยชนสู์งสุดต่อองคก์รและผูบ้ริโภค 

ธนาคารกสิกรไทยประสงคเ์ป็นกลุ่มธุรกิจการเงินท่ีมีความมัน่คงท่ีสุด โดยเร่ิมสร้างค่านิยมท่ีดีภายในองคก์ร ยึด
ลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง มุ่งเป็นธนาคารหลกัของลูกคา้ทุกกลุ่ม โดยมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยบริการ
ทางการเงินท่ีครบวงจร ส่งมอบประสบการณ์ท่ีดี ภาพลกัษณ์ท่ีดี และคุณภาพการบริการท่ีดีเลิศใหก้บัลูกคา้ 

ในส่วนของทีมลูกคา้ผูป้ระกอบการ 1 ร้อยเอ็ด เป็นส่วนงานธุรกิจลูกคา้ผูป้ระกอบการของธนาคารกสิกรไทย 
ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี ธนาคารกสิกรไทยสาขาร้อยเอ็ด ชั้น 3 เลขท่ี 431 ถนนผดุงพานิชย ์ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จงัหวดัร้อยเอ็ด มีหน้าท่ีท าการตลาดเชิงรุกในกลุ่มผลิตภณัฑ์สินเช่ือเชิงพาณิชย ์แก่กลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตร้อยเอ็ด และลูกคา้บางส่วนของพ้ืนท่ีใกลเ้คียง จ านวน 837 ราย (ธนาคารกสิกรไทย, 
2560)  

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการให้บริการดา้นสินเช่ือเชิง
พาณิชยข์องลูกคา้ ท่ีมีต่อทีมลูกคา้ผูป้ระกอบการ 1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอด็ โดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม 
21 ขอ้ ตามเกณฑเ์คร่ืองมือช้ีวดัคุณภาพการบริการ 5 ดา้น “SERVQUAL” (Zeithaml, et al., 2013) 

โดยศึกษาระดบัความคาดหวงัของการบริการและระดบัการรับรู้การบริการดา้นสินเช่ือเชิงพาณิชยข์องลูกคา้ 
และเปรียบเทียบกันเพ่ือดูความแตกต่างท่ีเกิดข้ึน โดยใช้แนวคิดตามหลกัทฤษฎี ช่องว่างท่ีท าให้บริการด้อย
คุณภาพ (Model of Service Quality Gaps หรือ GAP Model) (Parasuraman et al., 1985) เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีไดม้า
ปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการบริการของทีมลูกคา้ผูป้ระกอบการ 1 สาขาร้อยเอด็ ต่อไป  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม    
2.1  แนวคิดเร่ืองคุณภาพการบริการ 
 

คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของธุรกิจ
ให้บริการ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจให้ไดเ้ปรียบคู่แข่ง การให้บริการท่ีตรงกบัความ
คาดหวงัของลูกคา้เป็นส่ิงท่ีควรท าเพ่ือใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจและประทบัใจ  

Gronroos (2015) ไดอ้ธิบายแนวคิดในเร่ืองคุณภาพท่ีลูกคา้รับรู้ทั้งหมดว่าเป็นคุณภาพการใหบ้ริการท่ีลูกคา้หรือ
ผูรั้บบริการรับรู้ โดยเกิดจากความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบของส่ิงต่างๆ ท่ีส าคญั 2 ประการคือ  

1.)   คุณภาพท่ีลูกคา้หรือผูรั้บบริการคาดหวงั ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ การส่ือสารทางการตลาด 
ภาพลกัษณ์ขององคก์ร การส่ือสารแบบปากต่อปาก และความตอ้งการของลูกคา้  

2.)   คุณภาพท่ีเกิดจากประสบการณ์ในการใชบ้ริการของลูกคา้ ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ ประกอบดว้ย 
ภาพลกัษณ์ขององคก์ร คุณภาพเชิงเทคนิค และคุณภาพเชิงหนา้ท่ี 
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Zeithaml, et al. (2013) อธิบายว่า SERVQUAL เป็นเคร่ืองมือช้ีวดัคุณภาพการบริการ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความ
น่าเช่ือถือ (Reliability) ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) 
ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) และดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ (Tangibles) รวม  1 รายการ โดยวดั
ระดบัความคาดหวงัของลูกคา้ (Expectation) และระดบัการไดรั้บรู้บริการ (Perception) จริงจากนักการตลาด โดยตวั
แปรคุณภาพการบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการน้ี มาจากส่วนของนกัการตลาด แลtส่วนของลูกคา้  

GAP Model (Model of Service Quality Gaps) คือ ช่องว่างท่ีท าให้บริการด้อยคุณภาพ เป็นทฤษฎีการศึกษา
ช่องว่างทั้ง 5 ท่ีเกิดข้ึนระหว่างความคาดหวงัของลูกคา้กบัส่ิงท่ีไดรั้บการตอบสนองจากการให้บริการท่ีมีคุณภาพ 
เรียกวา่ SERVQUAL (Service Quality) (Parasuraman et al., 1985) 

 

2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  
 

จุฬารัตน์ ศรีบุดดา (2557) ศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทับริหาร
สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (บสก.) ส านกังานนครราชสีมา และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการ
บริการโดยใชแ้บบสอบถาม  “SERVQUAL” ใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) 5 ระดบั เป็นมาตรวดั กลุ่ม
ตวัอย่าง 300 ราย ใชส้ถิติอา้งอิงแบบที (t-test) ผลการศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการ พบว่าลูกคา้เห็น
ดว้ยในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งในคุณภาพการบริการทุกขอ้ ผลการศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการบริการ พบว่าลูกคา้
เห็นดว้ยในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งกบัคุณภาพการบริการทุกขอ้ ยกเวน้คุณภาพการบริการของบริษทัให้บริการตาม
เวลาท่ีไดส้ัญญาไว ้และพนกังานไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้อย่างรวดเร็วทนัทีท่ีลูกคา้เห็นดว้ยในระดบัเห็นดว้ยเท่านั้น  
และผลการศึกษาความแตกต่างระหว่างความคาดหวงักบัการรับรู้ในคุณภาพการบริการรายดา้นพบวา่การรับรู้ยงัต ่า
กว่าความคาดหวงัในคุณภาพการบริการอยู่ 3 ดา้น คือ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ 
และดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกค้า  จึงไดเ้สนอแนะโครงการเพ่ือเป็นแนวทางการปรุงคุณภาพการบริการ 5 
โครงการได้แก่ โครงการสร้างความเป็นรูปธรรม โครงการบริหารจดัการความรู้ โครงการสร้างกระบวนการ
ใหบ้ริการ โครงการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ และโครงการสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 

ปวิตรา โสภาพล (2557) ศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ ณ เคาน์เตอร์บริการ
ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) สาขากุฉินารายณ์ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการโดยใช้
แบบสอบถาม  “SERVQUAL” ใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) 5 ระดบั เป็นมาตรวดั  กลุ่มตวัอย่าง 390 
ราย ใชส้ถิติอา้งอิงแบบที (t-test) ผลการศึกษาพบว่า มีความคาดหวงัมากกว่าการรับรู้ในคุณภาพการบริการของ
ธนาคาร 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ และดา้นรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้  จึงได้
เสนอ 5 โครงการเพ่ือเป็นแนวทางการปรุงคุณภาพการบริการไดแ้ก่ โครงการปรับเปล่ียนเคร่ืองเอทีเอม็ เคร่ืองฝาก
เงินอตัโนมติัและเคร่ืองปรับสมุด โครงการบริการจดัการความรู้ของธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) โครงการ
ปรับปรุงกระบวนการการให้บริการ โครงการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างพนักงาน (พ่ีสอนน้อง) และโครงการ
บริหารลูกคา้สมัพนัธ์ 
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2.3 กรอบแนวคิด   
 

ในศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการให้บริการดา้นสินเช่ือเชิงพาณิชยข์องลูกคา้ ท่ีมีต่อทีมลูกคา้
ผูป้ระกอบการ 1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอ็ด นั้น ไดศึ้กษาตามหลกัแนวคิด SERVQUAL (Zeithaml, et al., 
2013) ซ่ึงครอบคลุม 5 มิติบริการ ดงัรูปท่ี 1 

 

 
 
 รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือเชิงพาณิชยข์อง
ลูกคา้ ท่ีมีต่อทีมลูกคา้ผูป้ระกอบการ 1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอด็ 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรคือลูกคา้ท่ีใช้บริการสินเช่ือเชิงพาณิชย ์ของทีมลูกค้าผูป้ระกอบการ 1 ธนาคารกสิกรไทย สาขา
ร้อยเอด็ ทั้งหมด 837 ราย ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenient sampling) ค านวณกลุ่มตวัอย่างจากสูตรของ 
Cochran อา้งโดย Barlett, Kotrlik and Higgins (2001) ในการค านวณขนาดตวัอย่างแบบตวัแปรต่อเน่ืองและการ
ปรับสูตรเม่ือขนาดกลุ่มตวัอยา่งเกิน 5 % ของประชากร ดงัสมการท่ี 1 และ 2 ดงัน้ี 

 
 𝑛0 = (t)²(s)²

(d)²
 = (1.96)²(1.167)²

(7∗0.03)²
= 118                                                                                                       (1) 

 
เม่ือค่า Alpha Level ท่ีระดบั .05 เป็นระดบัค่าความเส่ียงท่ียอมรับได ้
t = ค่าของ alpha level คือ .25 แต่ละหางเท่ากบั 1.96 
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s = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของจ านวนประชากรท่ี 0.8 
d = ระดบั 7 โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ 0.03 

 
𝑛0 =

𝑛0

(  1+ 𝑛0/ 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛      )
=  

118

(  1+
118

837
     )

 = 103                                                                              (2) 

 
ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกในการน าเกบ็ขอ้มูล และการน ามาค านวณ ผูศึ้กษาจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากท่ีค านวณ จ านวน 

103 ราย และเพ่ิมจ านวนตวัอยา่งอีกร้อยละ 10 เป็น 113 ราย และปรับจ านวนกลุ่มตวัอยา่งเป็น 120 ราย  
ในการศึกษาคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถามเคร่ืองมือ แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผูต้อบ

แบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลเร่ืองความคาดหวงัในคุณภาพการบริการสินเช่ือเชิงพาณิชยข์องลูกคา้ท่ีมีต่อการ
ทีมลูกคา้ผูป้ระกอบการท่ีมีคุณภาพในการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือเชิงพาณิชยท่ี์ดีของธนาคาร  และส่วนท่ี 3 เป็นขอ้มูล
เก่ียวกบัศึกษาการรับรู้คุณภาพการให้บริการดา้นสินเช่ือเชิงพาณิชยข์องลูกคา้ ท่ีมีต่อทีมลูกคา้ผูป้ระกอบการ 1 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอด็ โดยส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 สร้างข้ึนตามแบบสอบถาม “SERVQUAL” (Zeithaml, 
et al., 2013) ซ่ึงครอบคลุม 5 ด้านบริการ และใช้มาตรประเมินค่าแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert scale) โดยมีระดับ
คะแนนตั้งแต่ 1-7 ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดเ้กบ็ขอ้มูล จ านวน 30 ตวัอยา่ง เพ่ือทดสอบค่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม จึง
วิเคราะห์หาครอนบาคส์อลัฟ่า (Cronbach’s alpha)  ได้ค่าความน่าเช่ือถือท่ี 0.96  ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.70 มีความ
น่าเช่ือถือสูง สามารถน าไปใชเ้กบ็ขอ้มูลได ้   

สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลคือสถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและสถิติเชิงอนุมาน t – test ท า
การทดสอบแบบจับคู่ (Paired Sample t-test) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical for Social Sciences) 
วิเคราะห์ความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัและระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการ จากนั้นน าผลการวิเคราะห์ท่ี
ไดท้ าการทดสอบทางเดียว (One-tailed test) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

ทั้งน้ีค่าเฉล่ียของระดับความคาดหวงั (Expectation: E) และการรับรู้ (Perception: P) ในคุณภาพการบริการ
สินเช่ือเชิงพาณิชยข์องลูกคา้ท่ีมีต่อทีมลูกคา้ผูป้ระกอบการ 1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอด็ ของมิติบริการทั้ง 5 
ดา้นนั้น สามารถแปรผลเป็นแบบอนัตรภาคชั้นตามค่าเฉล่ียท่ีไดเ้ป็นความคิดเห็น ดงัน้ี  
ค่าเฉล่ีย 6.17-7.00   หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง   ค่าเฉล่ีย 5.31-6.16   หมายถึง  เห็นดว้ย  
ค่าเฉล่ีย 4.44-5.30   หมายถึง  เห็นดว้ยเลก็นอ้ย   ค่าเฉล่ีย 3.58-4.44   หมายถึง  ไม่แน่ใจ  
ค่าเฉล่ีย 2.73-3.58   หมายถึง ไม่เห็นดว้ยเลก็นอ้ย   ค่าเฉล่ีย 1.87-2.72   หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.86   หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

ในการเปรียบเทียบวิเคราะห์ความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัและระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการสินเช่ือ
เชิงพาณิชยข์องลูกคา้ท่ีมีต่อทีมลูกคา้ผูป้ระกอบการ 1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอด็ จากผลการวิเคราะห์ท่ีไดท้ า
การทดสอบทางเดียว (One-tailed test) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 หากค่าเฉล่ียของความคาดหวงันอ้ยกว่าหรือ
เท่ากบัค่าเฉล่ียการรับรู้ (E ≤ P) หมายถึงลูกคา้มีความพึงพอใจต่อบริการท่ีไดรั้บ หากค่าเฉล่ียของความคาดหวงั
มากกวา่ค่าเฉล่ียการรับรู้ (E > P) หมายถึงลูกคา้ไม่พึงพอใจต่อบริการท่ีไดรั้บ ดงัแสดงในสมการท่ี 3 

 
Sig. (2 − tailed) < 𝛼 ;  𝐸 ≠ 𝑃                                                                                                                       (3) 
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Sig. (1 − tailed) =
Sig. (2 − tailed)

2
< 𝛼, 𝑡 < 0 ;  𝐸 ≤ 𝑃 = พึงพอใจ 

 

Sig. (1 − tailed) =
Sig. (2 − tailed)

2
< 𝛼, 𝑡 < 0 ;  𝐸 > 𝑃 = ไม่พึงพอใจ 

 

ก าหนดให ้     = ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05     
   t     =   ค่า t จากการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS   

E    =   ค่าเฉล่ียของความคาดหวงั         
P  =   ค่าเฉล่ียของการรับรู้ 

  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

จากการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง 120 ราย ส่วนขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มี 8 ดา้น ดงัน้ี เพศ ช่วงอาย ุ
ระดบัการศึกษา ประเภทกิจการ ประเภทการการจดทะเบียน ลกัษณะการจดทะเบียนกิจการ ต าแหน่งงานปัจจุบนั 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และการมีวงเงินสินเช่ือเชิงพาณิชยก์บัธนาคารกสิกรไทย แสดงผลขอ้มูลดงัรูปท่ี 2 
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รูปที่ 2  แสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และความคิดเห็นต่อบริการสินเช่ือเชิงพาณิชย ์ของทีมลูกคา้
ผูป้ระกอบการ 1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอด็    

 

4.2 ผลการศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการสินเช่ือเชิงพาณชิย์รายด้าน 
 

จากการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง 120 ราย พบว่า ค่าเฉล่ีย (Mean) ของความคาดหวงัการบริการของลูกคา้สินเช่ือ
เชิงพาณิชย์ของทีมลูกค้าผูป้ระกอบการท่ีมีคุณภาพในการให้บริการท่ีดี ใน 5 มิติบริการนั้น พบว่า ดา้นความ
น่าเช่ือถือ (Reliability) มีค่าเฉล่ีย 6.70 ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) มีค่าเฉล่ีย 6.73 ดา้นการให้
ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) มีค่าเฉล่ีย 6.79 ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) มีค่าเฉล่ีย 6.71 และดา้น
ความเป็นรูปธรรมในการบริการ (Tangibles) มีค่าเฉล่ีย 6.60    

ค่าเฉล่ีย (Mean) การรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือเชิงพาณิชยข์องลูกคา้ ท่ีมีต่อทีมลูกคา้ผูป้ระกอบการ 1 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอ็ด ใน 5 มิติบริการนั้น พบว่า ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) มีค่าเฉล่ีย 5.80 ดา้น
การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) มีค่าเฉล่ีย 5.82 ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) มีค่าเฉล่ีย 
5.91 ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) มีค่าเฉล่ีย 5.84 และ ดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ (Tangibles) 
มีค่าเฉล่ีย 5.77 

จากการเปรียบเทียบขอ้มูลค่าเฉล่ีย (Mean) ของความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้สินเช่ือ
เชิงพาณิชย ์ของทีมลูกคา้ผูป้ระกอบการ 1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอด็ พบว่าทั้ง 5 ดา้นบริการ มี 17 ขอ้บริการ
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ท่ีทีมลูกคา้ผูป้ระกอบการ 1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอ็ด ควรปรับปรุงเน่ืองจากค่าเฉล่ีย (Mean) ของการรับรู้
นอ้ยกวา่ความคาดหวงั อยา่งมีนยัส าคญั (ดงัรูปท่ี 3) ซ่ึงไดแ้ก่ 1.) ความสามารถใหบ้ริการท่ีถูกตอ้งตั้งแต่คร้ังแรก 2.) 
ความสามารถบนัทึกขอ้มูลของลูกคา้อย่างถูกตอ้งตั้งแต่คร้ังแรก 3.) การแจง้ขอ้มูลลูกคา้ว่าจะใหก้ารบริการเม่ือไหร่ 
4.) ความพร้อมใหบ้ริการลูกคา้ในทนัที 5.) ความพร้อมท่ีจะสนองตอบต่อค าขอของลูกคา้ 6.) การแสดงออกถึงการมี
ความรู้และความช านาญ 7.) ความปลอดภยัในการท าธุรกรรม 8.) ความมีมารยาท และสุภาพนอบนอ้มเสมอ 9.) การ
มีความรู้  สามารถตอบค าถามลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 10.) การเอาใจใส่ดูแลลูกคา้ในแต่ละราย 11.) การติดตามการ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้เป็นการส่วนบุคคล 1 .) การมีจิตบริการ ใส่ใจลูกคา้ และถือประโยชน์สูงสุดของลูกคา้เป็นส าคญั 
13.) ความเขา้ใจความตอ้งการท่ีจ าเพาะของลูกคา้ในแต่ละราย 14.) การอ านวยความสะดวกในระหว่างการขอ
สินเช่ือ 15.) การมีเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั 16.) การมีส่ิงอ านวยความสะดวก มองดูแลว้สวยงามน่ามอง และ 
17.) การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย   

 
 
รูปที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียทั้ง  1 ขอ้บริการ ของความคาดหวงัและการรับรู้ในการบริการสินเช่ือเชิง
พาณิชย ์
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean) ของความคาดหวงัและการรับรู้ในการบริการสินเช่ือเชิงพาณิชย ์5 ดา้น 
 

คุณภาพการบริการรายด้าน ความคาดหวงั (E) การรับรู้ (P) E-P Sig.(1-tailed) แปลผล 

ความเป็นรูปธรรมในการบริการ (Tangibles) 6.60 5.77 0.83 0.000* E  > P 

ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 6.70 5.80 0.90 0.000* E  > P 

การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) 6.73 5.82 0.91 0.000* E  > P 

การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) 6.79 5.91 0.88 0.000* E  > P 

การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) 6.71 5.84 0.87 0.000* E  > P 

* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี 0.05 
 

จากขอ้มูลตารางท่ี 1สรุปไดว้่ามิติบริการทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) ดา้นการตอบสนองต่อ
ลูกค้า (Responsiveness) ด้านการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกค้า (Assurance) ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกค้า (Empathy) 
และดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ (Tangibles) มีความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ีย (Mean) ของความคาดหวงั
และการรับรู้คุณภาพบริการสินเช่ือเชิงพาณิชยข์องทีมลูกคา้ผูป้ระกอบการ 1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอด็ อย่างมี
นยัส าคญั (E  > P) โดยระดบัความคาดหวงัในคุณภาพการบริการนั้น ลูกคา้มีความเห็นดว้ยอย่างยิ่งท่ีระดบัคะแนน
เฉล่ีย  6.17-7.00 ในทุกขอ้ ส่วนระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการ ลูกคา้มีความเห็นดว้ยท่ีระดบัคะแนน 5.31-6.16 ใน
ทุกขอ้เกิดช่องวา่งท าใหก้ารบริการดอ้ยคุณภาพท าใหผู้รั้บบริการไม่พอใจในบริการท่ีไดรั้บ เปรียบเทียบไดด้งัรูปท่ี 4 

 

 
 
รูปที่ 4 ความแตกต่างรายดา้นระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ 
 

4.3 อภิปรายผล    
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                                   1803 
 

จากการเกบ็ขอ้มูลพบวา่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ของความคาดหวงัการบริการของลูกคา้สินเช่ือเชิงพาณิชยข์องทีมลูกคา้
ผูป้ระกอบการท่ีมีคุณภาพในการใหบ้ริการท่ีดี ใน 5 มิติบริการนั้น พบวา่ ระดบัความคาดหวงัในคุณภาพการบริการ
สินเช่ือเชิงพาณิชยน์ั้น ลูกคา้เห็นดว้ยอยา่งยิ่งท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย  6.17-7.00 ในทุกขอ้ โดยดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่
ต่อลูกคา้ (Assurance) มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) และ ดา้นความ
เป็นรูปธรรมในการบริการ (Tangibles) ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ในส่วนการรับรู้คุณภาพการบริการดา้นสินเช่ือเชิง
พาณิชยข์องลูกคา้ ท่ีมีต่อทีมลูกคา้ผูป้ระกอบการ 1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอ็ด ใน 5 มิติบริการนั้น พบว่า
ระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการสินเช่ือเชิงพาณิชย ์โดยลูกคา้เห็นดว้ยท่ีระดบัคะแนน 5.31-6.16 ในทุกขอ้ โดยมี
ค่าเฉล่ีย (Mean) ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) สูงท่ีสุด รองลงมาคือดา้น ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจ
ลูกคา้ (Empathy) โดยท่ี ดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ (Tangibles) มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบขอ้มูล
ค่าเฉล่ีย (Mean) ของความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้สินเช่ือเชิงพาณิชย ์ของทีมลูกค้ า
ผูป้ระกอบการ 1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอด็ ในทั้ง 5 ดา้นบริการ พบว่ามี 17 ขอ้ ท่ีค่าเฉล่ีย (Mean) การรับรู้
แตกต่างจากความคาดหวงั (E  > P)  อย่างมีนัยส าคญั ท าให้ผูรั้บบริการไม่พอใจในบริการท่ีไดรั้บ จึงท าให้เกิด
ช่องวา่งท่ีท าใหก้ารบริการดอ้ยคุณภาพ ดงันั้นทีมลูกคา้ผูป้ระกอบการ 1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอด็ จึงควรหา
แนวทางการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการบริการเพ่ือให้ลูกคา้มีความพึงพอใจและประทับใจสูงสุด จากผล
การศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อ
บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (บสก.) ส านกังานนครราชสีมา และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
คุณภาพการบริการ ของ จุฬารัตน ์ศรีบุดดา ( 557) ซ่ึงใชแ้บบสอบถามตามทฤษฎี SERVQUAL พบวา่ ผลการศึกษา
ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการพบว่าลูกคา้เห็นดว้ยในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งในคุณภาพการบริการทุกขอ้ ผล
การศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการบริการพบว่าลูกคา้เห็นดว้ยในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งกบัคุณภาพการบริการทุกขอ้ 
ยกเวน้คุณภาพการบริการของบริษทัให้บริการตามเวลาท่ีไดส้ัญญาไว ้และพนักงานไดใ้ห้บริการแก่ลูกคา้อย่าง
รวดเร็วทนัทีท่ีลูกคา้เห็นดว้ยในระดบัเห็นดว้ยเท่านั้น และไดศึ้กษาความแตกต่างระหว่างความคาดหวงักบัการรับรู้
ในคุณภาพการบริการ ท าใหเ้กิดช่องว่างการบริการดอ้ยคุณภาพ จาก 3 มิติบริการ คือ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้
ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ และดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้  จึงไดเ้สนอแนะโครงการเพ่ือเป็นแนวทางการ
ปรุงคุณภาพการบริการ 5โครงการ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการบริการ เพ่ือสร้างพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ อีกทั้งยงั
สอดคลอ้งกบัการศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ ณ เคาน์เตอร์บริการธนาคารกรุงไทยจ ากดั 
(มหาชน) สาขากุฉินารายณ์ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการ ของ ปวิตรา โสภาพล (2557) 
โดยใชแ้บบสอบถาม  “SERVQUAL” พบว่า มีความคาดหวงัมากกวา่การรับรู้ในคุณภาพการบริการของธนาคาร 3 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ และดา้นรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้  จึงไดเ้สนอ 5 
โครงการเพ่ือเป็นแนวทางการปรุงคุณภาพการบริการไดแ้ก่ โครงการปรับเปล่ียนเคร่ืองเอทีเอ็ม เคร่ืองฝากเงิน
อตัโนมติัและเคร่ืองปรับสมุด โครงการบริการจัดการความรู้ของธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) โครงการ
ปรับปรุงกระบวนการการให้บริการ โครงการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างพนักงาน (พ่ีสอนน้อง) และโครงการ
บริหารลูกคา้สมัพนัธ์ เพ่ือสร้างพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ 
5. สรุปผลการศึกษา 
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การศึกษา ความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้าสินเช่ือเชิงพาณิชย์ของทีมลูกค้า
ผูป้ระกอบการ 1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอด็ โดยใชแ้บบสอบถาม ตามแนวคิดทฤษฎี SERVQUAL และ GAP 
Model พบว่าโดยภาพรวมนั้นลูกคา้มีการรับรู้แตกต่างจากความคาดหวงัอย่างมีนัยส าคญั รวม 17 ขอ้ ได้แก่ 1.) 
ความสามารถใหบ้ริการท่ีถูกตอ้งตั้งแต่คร้ังแรก 2.) ความสามารถบนัทึกขอ้มูลของลูกคา้อยา่งถูกตอ้งตั้งแต่คร้ังแรก 
3.) การแจง้ขอ้มูลลูกคา้ว่าจะให้การบริการเม่ือไหร่ 4.) ความพร้อมให้บริการลูกคา้ในทนัที 5.) ความพร้อมท่ีจะ
สนองตอบต่อค าขอของลูกคา้ 6.) การแสดงออกถึงการมีความรู้และความช านาญ 7.) ความปลอดภยัในการท าธุรกรรม 
8.) ความมีมารยาท และสุภาพนอบนอ้มเสมอ 9.) การมีความรู้  สามารถตอบค าถามลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 10.) การเอาใจ
ใส่ดูแลลูกคา้ในแต่ละราย 11.) การติดตามการให้บริการแก่ลูกคา้เป็นการส่วนบุคคล 1 .) การมีจิตบริการ ใส่ใจลูกคา้ 
และถือประโยชน์สูงสุดของลูกคา้เป็นส าคญั 13.) ความเขา้ใจความตอ้งการท่ีจ าเพาะของลูกคา้ในแต่ละราย 14.) การ
อ านวยความสะดวกในระหว่างการขอสินเช่ือ 15.) การมีเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั 16.) การมีส่ิงอ านวยความ
สะดวก มองดูแลว้สวยงามน่ามอง และ 17.) การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  ซ่ึงทั้ ง 17 ขอ้น้ีอยู่ในมิติบริการทั้ ง 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่
ต่อลูกคา้ (Assurance) ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) ดา้นความเป็นรูปธรรม (Tangibles) แสดงว่าทีมลูกคา้
ผูป้ระกอบการ 1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอด็ ยงัไม่สามารถตอบสนองการบริการใหก้บัลูกคา้ไดอ้ย่างท่ีคาดหวงั (E  
> P) ท าใหผู้รั้บบริการไม่พอใจในบริการท่ีไดรั้บ จึงท าให้เกิดช่องว่างท่ีท าให้การบริการดอ้ยคุณภาพข้ึน ดงันั้นตอ้งมี
การปรับปรุงคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้นใหดี้ข้ึน เพ่ือความพึงพอใจและประทบัใจสูงสุดของลูกคา้ 

 

ข้อเสนอแนะ  
 

ในการปรับปรุง และพฒันาคุณภาพการบริการ ทีมลูกคา้ผูป้ระกอบการ 1 สาขาร้อยเอด็ สามารถร่วมด าเนินการ
กบัสายงานพฒันาทรัพยากรบุคคล โดยน าเสนอโครงอบรมเชิงปฎิบติัการการพฒันาศกัยภาพการบริการ โครง
อบรมเชิงปฎิบติัการการพฒันาภาวะผูน้ า โครงอบรมเชิงปฎิบติัการการพฒันาบุคลิกภาพและทกัษะการเจรจา ซ่ึง
สามารถจดัโครงการเป็นหลกัสูตรการเรียนรู้ภายในธนาคาร (In-house Learning) หรือการเรียนรู้ภายนอกธนาคาร 
(Outside Learning) กบัสถาบนัต่างๆ และโครงการพฒันาทกัษะการบริการและการพฒันาบุคลิกภาพแบบเรียนรู้
ดว้ยตนเอง (Self Study) ผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Learning) ทั้งน้ีในระหว่างการรออนุมติัโครงการจากสายงาน
พฒันาทรัพยากรบุคคล ทีมลูกคา้ผูป้ระกอบการ 1 สาขาร้อยเอด็ สามารถด าเนินการ เพ่ิมทกัษะการบริการโดยการ
สอนงาน (Coaching) จากผูจ้ดัการทีม เจา้หนา้ท่ีอาวุโส หรือผูเ้ช่ียวชาญจากทีมพฒันาศกัยภาพ เพ่ือให้ลูกคา้รับรู้ถึง
คุณภาพในการบริการทั้ง 5 มิติไดช้ดัเจนข้ึน 
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การแบ่งกลุ่มผู้ซ้ือทาวน์เฮ้าส์พฤกษาวลิล์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยปัจจยัด้าน

ด้านความพงึพอใจที่มต่ีอส่วนประสมทางการตลาดของทาวน์เฮ้าส์ 

Cluster Analysis Buyer’s Satisfaction towards the Marketing Mix of  

Pruksa Ville Townhouse in Bangkok Metropolitan Region 

 

สิริพร ศิริกุล1 และ สวรส ศรีสุตโต2 

Siriporn Sirikul and Sawaros Srisutto 
 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อทาวน์เฮา้ส์พฤกษาวิลลโ์ดยใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจท่ีมี

ต่อส่วนประสมทางการตลาด การศึกษาเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน

370 คน ซ่ึงเป็นผูซ้ื้อทาวน์เฮา้ส์พฤกษาวิลล์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าความถ่ี            

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทาํการแบ่งกลุ่มโดยใช้วิธี Hierarchical และ K-Means Cluster 

Analysis วิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มตามระดบัความสาํคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยใช ้One Way 

Anova จากการศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อทาวน์เฮา้ส์พฤกษาวิลล์ได้จาํนวน  3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่ม

พิถีพิถนั กลุ่มท่ี 2 กลุ่มชอบผลิตภณัฑ ์และกลุ่มท่ี 3 คือ กลุ่มประทบัใจ และพบว่าผูซ้ื้อทาวนเ์ฮา้ส์พฤกษาวิลลใ์นแต่

ละกลุ่มใหค้วามสาํคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในระดบัท่ีแตกต่างกนั 

 

คาํสาํคัญ 1. การแบ่งกลุ่ม,  2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาด, 3. กระบวนการตัดสินใจซื้อ 

 

Abstract 

     The main objective of this research is to study buyer’s satisfaction towards the marketing mixes of  Pruksa 

Ville Townhouse.  The quantitative research was used in this study.  The questionnaires were distributed to 

sample group who bought Pruksa Ville Town house in Bangkok Metropolitan region having 370 respondents.  

The methods of analysis are frequency, percentage, mean, and standard deviation, Hierachical, K-means cluster 

to classify the group of customer, and One way Anova to analyze the different level of the marketing mix 

importantces among groups.  The study result shows that the Pruksa Ville Town house buyers could be grouped 

as three clusters namely  ( 1 ) the meticulous groups ( 2 ) the admired product group   (3) the impressive group 

 

Keywords: 1. Cluster Analysis, 2. Marketing Mixes, 3.Buyer’s Decision Process 
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1.  บทนํา 

 

     ท่ีอยู่อาศัยเป็นหน่ึงในปัจจยั 4 ซ่ึงมีความจาํเป็นสําหรับการดาํรงชีวิตขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์ท่ีอยู่อาศัยจึงมี

หลากหลายรูปแบบข้ึนอยู่กบัวิถีชีวิต จุดประสงค์ในการใชง้าน จาํนวนสมาชิกในครอบครัว ความพึงพอใจส่วน

บุคคล และงบประมาณในการเป็นเจา้ของ หากจะแบ่งท่ีอยู่อาศยัตามลกัษณะทางกายภาพสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 

รูปแบบใหญ่ ไดแ้ก่ท่ีอยู่อาศยัแนวราบ เช่น บา้นเด่ียว บา้นแฝด ทาวน์เฮา้ส์ อาคารพาณิชย ์และท่ีอยู่อาศยัแนวสูง 

เช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ ทาํให้ธุรกิจอสังหาริมทรัยพ์มีอตัราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ถา้จะกล่าวถึง

บริษทั  พฤกษาเรียลเอสเตท จาํกดั ( มหาชน ) ทาวน์เฮา้ส์เป็นผลิตภณัฑ์ในหลาย ๆ ตวัของบริษทั ฯ ท่ีมีการรับรู้

รายไดท่ี้ดีท่ีสุด แต่เน่ืองจากบริษทั ฯ มีผลิตภณัฑ์ประเภททาวน์เฮา้ส์หลายแบรนด์ ไดแ้ก่ พาทิโอ เดอะคอนเนค 

พฤกษาวิลล ์บา้นพฤกษา ชิลนาวา ดิเออร์บาโน่ พฤกษาทาวน์ พฤกษาไลทล์อ็ก วิลเลตซิต้ี วิลเลต ไลท ์ซ่ึงแต่ละแบ

รนดจ์ะมีแบบบา้น วสัดุก่อสร้าง ทาํเลท่ีตั้งและราคาท่ีแตกต่างกนัไป จึงทาํให้ลูกคา้มีตวัเลือกในการตดัสินใจมาก

ข้ึน ซ่ึงในงานวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัมีจะกล่าวถึงผลิตภณัฑท์าวน์เฮา้ส์พฤกษาวิลล ์ซ่ึงเป็นแบรนด์ท่ีรับรู้รายไดดี้ท่ีสุดใน

บริษทั ฯ  แต่ในช่วงหลงัมียอดขายท่ีลดลงเน่ืองดว้ยสภาพเศรษฐกิจและขอ้ร้องเรียนของผูซ้ื้อทาวนเ์ฮา้ส์ในหลาย ๆ 

ดา้น เช่น ขอร้องเรียนเก่ียวกบัความเรียบร้อยของบา้น การบริการของพนกังานช่างและการดูแลรักษาความปลอดภยั

ของ รปภ.ประจาํโครงการ ฯลฯ 

 

 
ภาพท่ี 1  กราฟแสดงยอดขายทาวนเ์ฮา้ส์ปี 2556-2558                                                                                                

       

        จากประเด็นดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงเห็นความสําคญัในการศึกษาเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อทาวน์เฮา้ส์พฤกษาวิลลด์ว้ย

ปัจจยัดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือตอ้งการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อทาวน์เฮา้ส์พฤกษาวิลลแ์ละ

ทราบถึงระดบัความพึงพอใจท่ีลูกคา้มีต่อโครงการพฤกษาวิลลแ์ละนาํผลการศึกษาท่ีไดม้าใช้เป็นขอ้มูลในการ

พฒันาและปรับปรุงโครงการต่อไป 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 การแบ่งส่วนตลาดและการกาํหนดเป้าหมายทางการตลาด 

     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ( 2552) กล่าวว่าการแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation) เป็นกิจกรรมการแบ่งส่วนตลาด

ออกเป็นกลุ่มผูซ้ื้อสินค้าชนิดใดชนิดหน่ึงตามลกัษณะความต้องการ หรือลกัษณะเฉพาะอย่างท่ีคลา้ยคลึงกัน

ออกเป็นตลาดยอ่ยหรือส่วนตลาด เพ่ือจะเลือกเป็นตลาดเป้าหมาย(Target market) เพ่ือการเสนอผลิตภณัฑแ์ละส่วน

ประสมทางการตลาดในแต่ละตลาดเป้าหมายนั้นไดอ้ย่างเหมาะสมโดยเราสามารถแบ่งส่วนตลาดได้หลายวิธี

ดว้ยกนั แต่ปัจจยัท่ีถูกนาํมาใชก้นัอย่างแพร่หลายมากท่ีมีดงัน้ี (1) ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ เช่นอายุ รายได ้

เพศ การศึกษา (2) ปัจจยัทางดา้นภูมิศาสตร์ เช่น ประเทศ ภูมิภาค  (3) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิต 

เช่น การทาํส่ิงต่างๆ ตามความพอใจ เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้ากาํหนดกลยุทธ์ดา้นความสัมพนัธ์ท่ีแตกกต่างกนัสาํหรับ

แต่ละลูกคา้ กลุ่มลูกคา้และส่วนตลาด เพ่ือใหลู้กคา้ซ้ือผลิตภณัฑ ์อีกทั้งจดัทาํแผนการตลาดไดอ้ย่างมีประสิทธ์ิผล

และจดัสรรทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

     Kotler P.,(2002) ไดใ้ห้แนวคิดส่วน ประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไวว้่า

เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ี ใหบ้ริการซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างสินคา้อุปโภคและบริโภคทัว่ไปจาํเป็นจะตอ้งใช้

ส่วนประสมทางการตลาด ( Marketing Mix ) 7 อย่างหรือ 7’s ในการกาํหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบด้วย  

ด้านผลิตภัณฑ์ ( Product ) เป็นส่ิงท่ีสนองความจาํเป็นและความตอ้งการองผูบ้ริโภคส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่

ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ ด้านราคา ( Price ) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์

ในรูปตวัเงิน ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ( Place ) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระจายผลิตภณัฑร์วมถึงทาํเล

ท่ีตั้ง ด้านการส่งเสริมการตลาด ( Promotion ) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสาํคญัในการติดต่อส่ือสารใหผู้ใ้ชบ้ริการ 

โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการและเป็นกุญแจสําคญัของ

การตลาดแบบสายสัมพันธ์ ด้านบุคคล ( People ) หรือพนักงาน ( Employee ) ซ่ึงต้องอาศัยการคัดเลือก การ

ฝึกอบรม การจูงใจเพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้านกายภาพและการนําเสนอ ( Physical 

Evidence ) เป็นลกัษณะทางกายภาพและการนาํเสนอให้กบัลูกคา้ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพ

โดยรวมทั้งทางดา้นกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกาย

สะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยนและการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

ด้านกระบวนการ ( Process ) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการท่ีนาํเสนอ

ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็วและทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

 

2.3 แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัความพึงพอใจ  

     Kotler,P. and Armstrong-,G. ( 2002) อธิบายวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ หมายถึง ระดบัความรู้สึก ของลูกคา้ท่ีม่ี

ผลมาจากการเปรียบเทียบประโยชนข์องหนา้ท่ีของสินคา้หรือหรือความคาดหวงัของลูกคา้  
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     Oliver, (1997) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นความสามารถท่ีจะตอบสนองความหลงัของลูกคา้ ลูกคา้จะไม่พอใจถา้

ผลิตภณัฑห์รือการบริการตํ่ากว่าความคาดหวงั ซ่ึงผูใ้ห้บริการตอ้งระบุความคาดหวงัของลูกคา้เพ่ือระบุขอบเขตท่ี

ลูกคา้มีความพึงพอใจ ซ่ึงความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูบ้ริโภคนั้นสามานาํมาวดัประสบการณ์ของผูบ้ริโภค 

 

     Maslow, (1970)  ไดใ้หแ้นวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัแรงจูงใจ ( Maslow’s General Theory of Human Motivation ) 

ทฤษฏีลาํดบัขั้นตอนความตอ้งการของมนุษยเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดของมนุษยจ์ากตํ่าสุดไปหา

สูงสุดแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน 1. ความตอ้งการดา้นร่างกาย (Physiolgy Need) ไดแ้ก่ อาหาร ยารักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม 2. 

ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) ไดแ้ก่ ความมัน่คงต่าง ๆ 3. ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) 4. 

ความตอ้งการการยกยอ่ง (Self-esteem Needs) 5. ความตอ้งการความสมหวงัในชีวิต (Self-actualization Needs)     

  

2.4  พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

     Schiffman and Kanuk, 1997  กล่าวว่า นักการตลาดจาํเป็นตอ้งศึกษาลกัษณะของพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพ่ือให้

ทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเพ่ือสร้างส่ิงกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดการซ้ือผลิตภณัฑ ์ส่ิงท่ีเป็นตวักระตุน้ 

ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาด(4P) ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา(Price) การจัดจําหน่าย(Place) การส่งเสริม

การตลาด (Promotion) ท่ีจะทําให้ผูบ้ริโภคเกิดการตอบสนองได้ดียิ่งข้ึน เพ่ือให้นําไปสู่กระบวนการซ้ือ ซ่ึง

กระบวนการซ้ือประกอบดว้ย การการรับรู้ปัญหา(Problem recognition) การหาขอ้มูล (Information Search) การ

ประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) พฤติกรรมภายหลงัซ้ือ (Post 

purchase Behavior) เม่ือผูซ้ื้อเกิดการซ้ือแลว้นกัการตลาดจะตอ้งนาํมาวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคสาํหรับการตลาด

และจะตั้งคาํถามท่ีช่วยในกระวิเคราะห์ 6 ขอ้ 5W1H ไดแ้ก่ Who=ใครเป็นผูซ้ื้อ What=ซ้ืออะไร When=ซ้ือเม่ือไหร่ 

Where=ซ้ือท่ีไหน Why=ซ้ือ How=ซ้ืออยา่งไร 

  

3.  วธีิการศึกษา 

 

     การศึกษาน้ีใชแ้บบสอบถามปลายปิดมี  3 ส่วน คือ  ( 1 ) กระบวนการตดัสินใจซ้ือทาวน์เฮา้ส์โครงการพฤกษา

วิลล ์ เป็นคาํถามแบบเลือกตอบ ( Multiple choice )   ( 2 ) ระดบัความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดย  

1 = ไม่พอใจอยา่งยิ่ง, 2 = ไม่พึงพอใจ, 3 = เฉย ๆ, 4 = พอใจ, 5 = พอใจอยา่งยิ่ง, (3) ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ เป็น

คาํถามแบบเลือกตอบ ( Multiple choice )   

ประชากร ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูซ้ื้อทาวนเ์ฮา้ส์พฤกษาวิลลใ์นเขตกรุงเทพและปริมณฑลในระยะเวลาไม่เกิน 

 3 ปี มีทั้งหมด 9,546 ครัวเรือน 

กลุ่มตวัอย่าง  กาํหนดกลุ่มตวัอย่างดว้ยการใชต้ารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) มีความคลาดเคล่ือน 

ในระดบั ±5% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95% ซ่ึงทาํให้ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่างสําหรับการ

ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจาํนวน 370 ตวัอยา่ง 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ทาํการเก็บข้อมูลระหว่างวนัท่ี 15 ธันวาคมม 2559 – วนัท่ี 1 มกราคม 2560 จากการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน ( Multi-Stage Cluster Sampling ) ดงัน้ี 
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ขั้นท่ี 1 คดัเลือกโครงการพฤกษาวิลลใ์นเขตกรุงเทพและปริมณฑลท่ีเปิดขายและมีผูซ้ื้อพกัอาศยัไม่เกิน 3 ปี จาํนวน 

36 โครงการ โดยแยกเป็นเขตกรุงเทพจาํนวน 11 โครงการ เขตปริมณฑลจาํนวน 25 โครงการ  

ขั้นท่ี 2 ทาํการสุ่มตวัอย่างโครงการพฤกษาวิลลใ์นเขตกรุงเทพทั้ง 11 โครงการดว้ยการแยกเป็นโครงการขนาดใหญ่ 

400 หลงัคาเรือน จาํนวน 8 โครงการ โครงการขนาดกลาง 150 หลงัคาเรือน จาํนวน 1 โครงการและโครงการขนาด

เล็ก 50 หลงัคาเรือน จาํนวน 2 โครงการ และโครงการในเขตปริมณฑล แยกเป็นโครงการขนาดใหญ่ 400 หลงัคา

เรือน จาํนวน 16 โครงการ โครงการขนาดกลาง 150 หลงัคาเรือน จาํนวน 7 โครงการและโครงการขนาดเล็ก 50 

หลงัคาเรือน จาํนวน 2 โครงการ 

ขั้นท่ี 3  แจกแบบสอบถามตามบญัชีรายช่ือโครงการพฤกษาวิลลท่ี์ทาํการสุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจนครบ 370 ชุด 

การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นวิเคราะห์ขอ้มูลมีดงัต่อไปน้ี       

       1.  การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบด้วยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน      

      2.  ทาํการแบ่งกลุ่ม  (Cluster Analysis) โดยเลือกจาํนวนกลุ่มดว้ยวิธี Hierachical Ward’s Algorithms ในการ

รวมกลุ่มและคาํนวณระยะห่างระหวา่งกลุ่มยอ่ย และวดัคลา้ยของขอ้มูลในแต่ละตวัแปร 

       3.  อธิบายลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม โดยใช้เคร่ืองมือ ANOVA ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของ

ประชากรแต่ละกลุ่ม 

 

4.  ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

 จากการศึกษาดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่าผูซ้ื้อทาวน์เฮา้ส์พฤกษาวิลลเ์ป็นเพศหญิง จาํนวน 226 คน 

ร้อยละ 61.1 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 223 คน ร้อยละ 60.3 มีสถานภาพสมรส 187 คน ร้อยละ 50.5 ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี 281 คน ร้อยละ 75.9 อาชีพพนกังานเอกชน 170 คน ร้อยละ 45.9 มีรายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน 

20,000-30,000 บาท จาํนวน ร้อยละ 27 รายไดร้วมของทุกคนในครอบครัวมากกวา่ 70,000 บาทข้ึนไป จาํนวน 157 

คน ร้อยละ 42.4 จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 ท่าน จาํนวน 208 คน ร้อยละ 56.2 

 จากการศึกษาดา้นพฤติกรรมเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือพบว่าผูซ้ื้อทาวน์เฮา้ส์พฤกษาวิลล์ส่วนใหญ่

พิจารณาการซ้ือทาวน์เฮา้ส์พฤกษาวิลลจ์ากป้ายโฆษณาและป้ายบอกทาง ส่วนใหญ่ซ้ือเพ่ือพกัอาศยัและมีคู่สมรส

เป็นผูร่้วมตดัสินใจในการตดัสินใจซ้ือนั้นตอ้งการจาํนวนห้องนอน 3 ห้อง จาํนวนห้องนํ้ า 2 ห้อง ท่ีจอดรถ 2 คนั 

พ้ืนท่ีใชส้อยในบา้น 111-125 ตรม. โดยพิจารณาจากทาํเลท่ีตั้งโครงการเป็นหลกั ผูซ้ื้อส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือเป็นหอ้ง

มาตรฐาน (ห้องกลาง) ในราคา 2 – 2.99 ลา้นบาท บนพ้ืนท่ีดิน 28-30 ตารางวาและมีความพึงพอใจการส่งเสริม

การตลาดท่ีเป็นส่วนลดเงินสดมากท่ีสุด 
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ตารางที่ 1 แสดงจาํนวนกลุ่มและค่าความแตกต่างของกลุ่มของผูซ้ื้อทาวน์เฮา้ส์พฤกษาวิลลใ์นเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑลดว้ยปัจจยัดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด 

 

      จากวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มด้วยวิธี Hierarchical (Ward’s Method)  จาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสมมีจาํนวน 3 กลุ่ม 

เพ่ือใหไ้ดเ้กณฑใ์นการแบ่งกลุ่มโดยคาํนวณเปอร์เซนตก์ารเปล่ียนแปลงในแต่ละขั้นท่ีมีการยบุตวัรวมกนั และไดค่้า

ของเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนอยูท่ี่ 7.70% 
 

ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์

 

คาํถาม 

กลุ่ม 

พิถีพิถนั 
กลุ่มชอบภณัฑ ์

กลุ่ม

ประทบัใจ 
F Sig 

(168 คน) (39 คน) (163 คน)     

ระยะเวลาในการรับประกนัไฟส่องสวา่ง 6 เดือน

นบัจากวนัโอนกรรมสิทธ์ิ 
2.64 3.05 3.94 126.698 .000 

ความเรียบร้อยของการติดตั้งไฟส่องสวา่งในบา้น 3.18 2.31 3.95 105.248 .000 

คุณภาพของวสัดุก่อสร้างท่ีไดรั้บ 3.13 2.13 3.93 85.221 .000 

ระยะเวลาในการรับประกนัอุปกรณ์ภายในหอ้งนํ้ า  

ไดแ้ก่ ก๊อกนํ้ า, สายฉีดชาํระ 6 เดือน นบัจากวนั

โอน กรรมสิทธ์ิ 2.65 2.32 3.79 83.560 .000 

ระยะเวลาในการรับประกนัรอยร้าว 1 ปี นบัจากวนั

โอนกรรมสิทธ์ิ 2.85 2.72 3.93 

69.599 .000 

ความเรียบร้อยของกระเบ้ืองปูพ้ืนชั้นล่าง 3.09 3.36 3.91 45.078 .000 

รูปแบบบา้นทาวน์เฮา้ส์พฤกษาวลิล ์ 3.65 2.77 4.15 44.034 .000 

ความเรียบร้อยของฝ้าชั้นบน 3.34 2.72 3.82 41.957 .000 

จาํนวน Cluster ความแตกต่างของ Cluster ก่อนการยบุรวม (Coefficient) %ความแตกต่างก่อนการยบุรวมในลาํดบัถดัไป 

7 798.45547611842 3.95% 

6 828.36321397532 3.94% 

5 985.98660500310 4.51% 

4 1062.68206759010 4.66% 

3 1839.16209336122 7.70% 

2 4530.52485208946 17.61% 

1   
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ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์(ต่อ) 

 

คาํถาม 

กลุ่ม 

พิถีพิถนั 
กลุ่มชอบภณัฑ ์

กลุ่ม

ประทบัใจ 
F Sig 

(168 คน) (39 คน) (163 คน)     

ความเรียบร้อยของการติดตั้งสุขภณัฑ ์ 3.20 2.72 3.82 34.870 .000 

ความเรียบร้อยของกระเบ้ืองในหอ้งนํ้ าชั้นล่าง 3.21 3.41 3.83 32.727 .000 

 (168 คน) (39 คน) (163 คน)     

ความเรียบร้อยของการติดไมข้อบบวั 2.96 3.39 3.60 32.616 .000 

ระยะเวลาในการรับประกนัโครงสร้าง 5 ปี นบัจาก

วนัโอนกรรมสิทธ์ิ 3.71 3.13 4.12 

30.345 .000 

ความเรียบร้อยของผนงัภายในบา้น 3.08 3.28 3.69 19.181 .000 

ความเรียบร้อยของพ้ืนลามิเนตท่ีชั้นบน 3.11 2.80 3.39 10.752 .000 

ความเรียบร้อยของผนงัภายนอกบา้น 3.01 3.05 3.27 3.174 .043 

 

     จากตารางท่ี 2 พบกว่าในแต่ละกลุ่มย่อยมีความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่างกนัทั้งหมด 15 ประเด็น อย่างมี

นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 โดยกลุ่มประทับใจพึงพอใจประเด็นเหล่าน้ีมากกว่ากลุ่มอ่ืน รองลงมาคือกลุ่มท่ีชอบ

ผลิตภณัฑ์จะพึงพอใจในดา้นระยะเวลาในการรับประกนัไฟส่องสว่าง 6 เดือน นับจากวนัโอนกรรมสิทธ์ิ ความ

เรียบร้อยของกระเบ้ืองปูพ้ืนชั้นล่าง ความเรียบร้อยของกระเบ้ืองในห้องนํ้ าชั้นล่าง ความเรียบร้อยองการติดไม ้          

ขอบบวั ความเรียบร้อยของผนงัภายในบา้นและความเรียบร้อยของผนงัภายนอกบา้นมากกวา่กลุ่มพิถีพิถนั 

 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจดา้นราคา 

 

คาํถาม 

กลุ่ม 

พิถีพิถนั 

กลุ่มชอบ

ผลิตภณัฑ ์
กลุ่มประทบัใจ F Sig 

(168 คน) (39 คน) (163 คน)     

ความคุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบราคาขายกบัวสัดุก่อสร้าง

ท่ีไดรั้บ 3.23 1.97 3.84 119.622 .000 

ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง 30 – 35 บาท : ตารางวา 2.89 1.28 3.54 106.918 .000 

การชาํระเงิน 500 บาทพร้อมใบแจง้ความ 

เม่ือทาํคียก์าร์ดเขา้หมู่บา้นหาย 2.59 2.85 3.45 41.783 .000 

การชาํระเงินประกนัค่าความเสียหาย 5,000 บาท 

เม่ือมีผูรั้บเหมาเขา้มาต่อเติมบา้นในโครงการ 2.85 2.69 3.35 25.314 .000 
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     จากตารางท่ี 3 แสดงผลค่าเฉล่ียและความแตกต่างของกลุ่มผูซ้ื้อทาวน์เฮ้าส์พฤกษาวิลล์ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑลผูซ้ื้อให้ความพึงพอใจสูงสุดจากประเด็นคาํถาม 4 คาํถาม พบว่าในแต่ละกลุ่มย่อยพึงพอใจกบัส่วน

ประสมการตลาดดา้นราคามีความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ความคุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบราคาขาย

กบัวสัดุก่อสร้างท่ีไดรั้บ ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง 30-35 บาท:ตารางวา การชาํรเงิน 500 บาทพร้อมใบแจง้ความ

เม่ือทาํคียก์าร์ดเขา้หมู่บา้นหายและการชาํระเงินประกนัค่าความเสียหาย 5,000 บาท เม่ือมีผูรั้บเหมาเขา้มาต่อเติม

บา้นในโครงการ 

 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจดา้นสถานท่ี 

 

คาํถาม 

กลุ่ม 

พิถีพิถนั 

กลุ่มพอใจ

ผลิตภณัฑ ์

กลุ่ม

ประทบัใจ 
F Sig 

(168 คน) (39 คน) (163 คน)     

ทาํเลท่ีตั้งของทาวน์เฮา้ส์ท่ีซ้ือ 3.79 2.33 4.48 191.458 .000 

บรรยากาศภายในสาํนกังานตรวจรับบา้น 3.39 2.21 4.22 173.691 .000 

ทาํเลท่ีตั้งโครงการอยูใ่กลท่ี้ทาํงาน 3.44 2.69 4.37 151.455 .000 

ทาํเลท่ีตั้งโครงการอยูโ่รงเรียน 3.10 2.82 4.25 126.250 .000 

สถานท่ีตั้งของสาํนกังานตรวจรับบา้นติดต่อ

สะดวก 3.12 2.80 4.17 

91.719 .000 

โตะ๊ เกา้อ้ี เพียงพอกบัการตอ้นรับลูกคา้ท่ีเขา้มา

ติดต่อในสาํนกังานตรวจรับบา้น 

3.46 2.74 4.24 89.067 .000 

ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่กลร้ถไฟฟ้า 3.08 1.74 3.63 69.425 .000 

ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่กลห้า้งสรรพสินคา้ 3.57 2.95 3.99 36.182 .000 

 

     จากตารางท่ี 4 แสดงผลค่าเฉล่ียและความแตกต่างของกลุ่มผูซ้ื้อทาวน์เฮา้ส์พฤกษาวิลล์ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑลผูซ้ื้อใหค้วามพึงพอใจสูงสุดจากประเดน็คาํถาม 10 คาํถาม พบว่าในแต่ละกลุ่มยอ่ยใหค้วามสาํคญักบัส่วน

ประสมการตลาดดา้นสถานท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 ใน 8 ประเด็นคือ ทาํเลท่ีตั้งของทาวน์

เฮา้ส์ท่ีซ้ือ บรรยากาศภายในสํานักงาน ทาํเลท่ีตั้งโครงการอยู่ใกลท่ี้ทาํงาน อยู่ใกลโ้รงเรียน ใกลร้ถไฟฟ้า ใกล้

หา้งสรรพสินคา้ สถานท่ีตั้งของสํานกังานตรวจรับบา้นติดต่อสะดวกและการมีโต๊ะ เกา้อ้ี เพียงพอกบัการตอ้นรับ

ลูกคา้ท่ีเขา้มาติดต่อในสาํนกังาน  
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

คาํถาม 

กลุ่ม 

พิถีพิถนั 

กลุ่มชอบ

ผลิตภณัฑ ์

กลุ่ม

ประทบัใจ 
F Sig 

(168 คน) (39 คน) (163 คน)     

พฤกษาวลิลม์อบส่วนลดพิเศษใหก้บัลูกคา้ท่ีซ้ือ

เฟอร์นิเจอร์กบั Koncept Funiture 

3.11 1.64 4.14 179.021 .000 

พฤกษาวลิลบ์ริการใหข้อ้มูลผูรั้บเหมาตกแต่งบา้น

ผา่นทางเวบ็ไซด ์www.pruksa.com 

3.16 2.74 4.16 111.087 .000 

ลูกคา้ผูซ้ื้อโครงการพฤกษาวลิลทุ์กโครงการ ตรวจ

รับบา้นและโอนกรรมสิทธ์ิในระยะเวลา 1 เดือนจะ

ไดรั้บ Gift Vocher Central 10,000 บาท 

3.26 2.44 4.18 83.373 .000 

ลูกคา้ผูซ้ื้อโครงการพฤกษาวลิลทุ์กโครงการ แนะนาํ

เพ่ือนซ้ือบา้นไดค้่าแนะนาํหอ้งกลาง 2,500 บ.หอ้งมุม 

5,000 บ. 

3.07 3.21 4.10 66.075 .000 

      

      จากตารางท่ี 5 แสดงผลค่าเฉล่ียและความแตกต่างของกลุ่มผูซ้ื้อทาวน์เฮา้ส์พฤกษาวิลล์ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑลผูซ้ื้อให้ความพึงพอใจสูงสุดจากประเด็นคาํถาม 4 คาํถาม พบว่าในแต่ละกลุ่มย่อยพึงพอใจกบัส่วน

ประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ พฤกษาวิลลม์อบ

ส่วนลดพิเศษใหก้บัลูกคา้ท่ีซ้ือเฟอร์นิเจอร์กบั Kopcept Funuture พฤกษาวิลลบ์ริการใหข้อ้มูลผูรั้บเหมาตกแต่งบา้น

ผ่านทางเวบ็ไซด ์www.pruksa.com ลูกคา้ผูซ้ื้อโครงการพฤกษาวิลลทุ์กโครงการตรวจรับบา้นและโอนกรรมสิทธ์ิ

ในระยะเวลา 1 เดือนจะไดรั้บ Gift Vocher 10,000 บาทและการแนะนาํเพ่ือนซ้ือบา้นไดค่้าแนะนาํห้องกลาง 2,500 

หอ้งมุม 5,000 บาท  

 

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจดา้นกระบวนการ 

 

คาํถาม 

กลุ่ม 

พิถีพิถนั 

กลุ่มชอบ

ผลิตภณัฑ ์

กลุ่ม

ประทบัใจ 
F Sig 

(168 คน) (39 คน) (163 คน)     

โครงการส่งขอ้ความ/โทรแจง้ลูกบา้นก่อนเขา้ซ่อม 3.52 2.23 4.04 76.366 .000 

ระยะเวลาในการรับเร่ืองแจง้ซ่อมจนถึงดาํเนินการ

ซ่อมไม่เกิน 3 วนั 

3.34 2.33 4.06 68.760 .000 

โครงการใหลู้กคา้เซ็นตรั์บทราบงานท่ีแกไ้ข 3.48 2.31 3.87 64.388 .000 
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    ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจดา้นกระบวนการ (ต่อ) 

 

คาํถาม 

กลุ่ม 

พิถีพิถนั 

กลุ่มชอบ

ผลิตภณัฑ ์

กลุ่ม

ประทบัใจ 
F Sig 

(168 คน) (39 คน) (163 คน)     

เบอร์ติดต่อ 1739 ใหบ้ริการในการรับเร่ืองแจง้

ซ่อมตลอด 24 ชัว่โมง 3.35 3.08 4.18 53.789 .000 

โทรติดตามการแกไ้ขงานหลงัการซ่อมภายใน 

3 วนั 3.44 2.74 3.82 29.045 .000 

ความรวดเร็วในการเขา้มาดาํเนินการซ่อม 3.07 3.26 3.80 25.379 .000 

ทวนรายการก่อนลงมือแกไ้ขงานซ่อมทุกคร้ัง 3.40 3.03 3.91 20.544 .000 

 

 จากตารางท่ี 6 พบว่าในแต่ละกลุ่มย่อยมีพึงพอใจกบัส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการมีความแตกต่าง

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 อยู่ 6 ประเดน็ คือ โครงการส่งขอ้ความ/โทรแจง้ลูกบา้นก่อนเขา้ซ่อม ระยะเวลาในการ

รับเร่ืองแจง้ซ่อมจนถึงดาํเนินการซ่อมไม่เกิน 3 วนั โครงการใหลู้กคา้เซ็นต์รับทราบงานท่ีแกไ้ข เบอร์ติดต่อ 1739 

ให้บริการในการรับเร่ืองแจง้ซ่อมตลอด 24 ชั่วโมง โทรติดตามการแกไ้ขงานหลงัการซ่อมภายใน 3 วนั ความ

รวดเร็วในการเขา้มาดาํเนินการซ่อมและทวนรายการก่อนลงมือแกไ้ขงานซ่อมทุกคร้ัง 
 

ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจดา้นพนกังาน 

 

คาํถาม 
กลุ่มพิถีพิถนั 

กลุ่มชอบ

ผลิตภณัฑ ์

กลุ่ม

ประทบัใจ 
F Sig 

(168 คน) (39 คน) (163 คน)     

พนกังานตรวจรับบา้นตรวจรับบา้นแต่งกาย

สุภาพเรียบร้อย 

3.76 2.36 4.34 166.945 .000 

พนกังานตรวจรับบา้นอธิบายเก่ียวกบัส่ิงของท่ีจะ

ไดรั้บหลงัโอนกรรมสิทธ์ิบา้น 

3.42 1.82 4.09 136.420 .000 

พนกังานตรวจรับบา้นอธิบายเร่ืองการต่อเติมบา้น

ใหท้ราบก่อนรับกญุแจบา้น 

3.41 2.33 4.14 115.866  

พนกังานรักษาความปลอดภยัแตง่การสุภาพ

เรียบร้อย 3.70 3.05 4.37 86.483 .000 

พนกังานช่างแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 3.38 2.67 4.15 78.190 .000 

พนกังานช่างอธิบายงานท่ีแกไ้ขใหท้ราบ 3.27 2.72 4.07 76.619 .000 
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจดา้นพนกังาน (ต่อ) 

 

คาํถาม 
กลุ่มพิถีพิถนั 

กลุ่มชอบ

ผลิตภณัฑ ์

กลุ่ม

ประทบัใจ 
F Sig 

(168 คน) (39 คน) (163 คน)     

พนกังานตรวจรับบา้นทวนรายการส่ิงของท่ีไดรั้บ

มอบหลงัโอนฯบา้น เช่น ชุดกญุแจ ถงัขยะ คีย์

การ์ด 3.76 2.87 4.28 71.287 .000 

พนกังานตรวจรรับบา้นกล่าวแนะนาํตวัก่อนพา

ลูกคา้เขา้ไปตรวจบา้นแกไ้ขรายการซ่อม 3.50 2.92 4.20 68.517 .000 

พนกังานตรวจรับบา้นส่งมอบถงัขยะประจาํบา้น

ใหแ้ก่ลูกคา้หลงัโอน ฯ 

2.64 3.03 4.29 51.603 .000 

พนกังานแม่บา้นแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบ 3.77 3.00 4.22 42.737 .000 

พนกังานแม่บา้นกล่าวทกัทายตอ้นรับ 3.63 3.03 4.04 19.566 .000 

 
 

     จากตารางท่ี 7 พบว่าในแต่ละกลุ่มย่อยให้ความพึงพอใจกบัพนกังานแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 

ทั้งหมด 11 ประเดน็ โดยกลุ่มประทบัใจรู้สึกพึงพอใจทั้ง 11 ประเดน็น้ีมากกวา่กลุ่มอ่ืน  
 

ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจดา้นกายภาพ 

 

คาํถาม 
กลุ่มพิถีพิถนั 

กลุ่มชอบ

ผลิตภณัฑ ์

กลุ่ม

ประทบัใจ 
F Sig 

(168 คน) (39 คน) (163 คน)     

การใชคี้ยก์าร์ดในการเขา้-ออกโครงการ 3.21 1.80 4.43 167.672 .000 

ความสวยงามของสภาพโครงการโดยรวม 3.31 2.72 4.40 149.572 .000 

ตราประทบัเขา้ออกเป็นบา้นเลขท่ีของแต่ละหลงั 

เช่น 259/88 เพ่ือสะดวกในการหาขอ้มูลผูติ้ดต่อ 

3.51 3.72 4.56 87.245 .000 

ติดตั้งจุดตรวจทุกซอยของโครงการ 2.79 2.97 3.93 74.157 .000 

จดัระเบียบในการนาํผา้ออกมาตากหนา้บา้น 2.98 2.82 4.02 71.002 .000 

ความสะอาดเรียบร้อยของสวนสาธารณะภายใน

โครงการ 3.23 2.44 4.03 61.562 .000 

ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดทุกซอยในโครงการ 2.99 3.23 4.25 53.917 .000 

จดัระเบียบเก่ียวกบัการจอดรถหนา้บา้น 2.93 2.85 3.90 44.568 .000 

ความสะอาดเรียบร้อยของถนนภายในโครงการ 3.58 2.69 4.06 38.441 .000 
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     จากตารางท่ี 8  จะเห็นไดว้่าในแต่ละกลุ่มย่อยพึงพอใจกบัส่วนประสมการตลาดดา้นกายภาพมีความแตกต่าง

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 ใน 9 ประเดน็ โดยกลุ่มประทบัใจรู้สึกพึงพอใจทั้ง 9 ประเดน็น้ีมากกวา่กลุ่มอ่ืน  
 

 ตารางที่ 9 แสดง 10 ประเดน็คาํถามท่ีแต่ละกลุ่มมีความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมากท่ีสุด 

 

กลุ่มพถิีพถิัน (168 คน) กลุ่มชอบผลติภณัฑ์ (39 คน) กลุ่มประทบัใจ (163 คน) 

คาํถาม คาํถาม คาํถาม 

ทาํเลท่ีตั้งของทาวน์เฮา้ส์ท่ีซ้ือ ตราประทบัเขา้ออกเป็นบา้นเลขท่ีของ

แต่ละหลงั เช่น 259/88 เพ่ือสะดวกใน

การหาขอ้มูลผูติ้ดต่อ 

ตราประทบัเขา้ออกเป็นบา้นเลขท่ี

ของแต่ละหลงั เช่น 259/88 เพ่ือ

สะดวกในการหาขอ้มูลผูติ้ดต่อ 

พนกังานแม่บา้นแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

ตามระเบียบ 

ความเรียบร้อยของกระเบ้ืองในหอ้งนํ้ า

ชั้นล่าง 

ทาํเลท่ีตั้งของทาวน์เฮา้ส์ท่ีซ้ือ 

 

พนกังานตรวจรับบา้นตรวจรับบา้นแต่ง

กายสุภาพเรียบร้อย 

ความเรียบร้อยของการติดไมข้อบบวั การใชคี้ยก์าร์ดในการเขา้-ออก

โครงการ 

พนกังานตรวจรับบา้นทวนรายการ

ส่ิงของท่ีไดรั้บหลงัโอน ฯ 

ความเรียบร้อยของกระเบ้ืองปูพ้ืนชั้น

ล่าง 

ความสวยงามของสภาพโครงการ

โดยรวม 

ระยะเวลาในการรับประกนัโครงสร้าง 5 

ปี นบัจากวนัโอนกรรมสิทธ์ิ 

ความเรียบร้อยของผนงัภายในบา้น พนกังานรักษาความปลอดภยัแตง่

กายสุภาพเรียบร้อย 

พนกังานรักษาความปลอดภยัแตง่กาย

สุภาพเรียบร้อย 

ความรวดเร็วในการเขา้มาดาํเนินการ

ซ่อม 

พนกังานรักษาความปลอดภยัจะ

ตรวจหมู่บา้นทุก ๆ ชัว่โมง ๆ ละ 3 

คน 

 

ความสะอาดภายในสาํนกังานตรวจรับ

บา้น 

 

ระยะเวลาในการรับประกนัอุปกรณ์

ภายในหอ้งนํ้ า ไดแ้ก่ ก๊อกนํ้ า สายฉีด

ชาํระ 6 เดือนนบัจากวนัโอนฯ 

ทาํเลท่ีตั้งโครงการอยูใ่กลท่ี้ทาํงาน 

 

รูปแบบบา้นทาวน์เฮา้ส์พฤกษาวลิล ์ ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดทุกซอยในโครงการ 

 

พนกังานตรวจรับบา้นตรวจรับบา้น

แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

พนกังานตรวจรับบา้นส่งมอบถงัขยะ

ประจาํบา้นใหลู้กคา้หลงัโอน 

ระยะเวลาในการรับประกนัโครงสร้าง 5 

ปี นบัจากวนัโอนกรรมสิทธ์ิ 

พนกังานตรวจรับบา้นส่งมอบถงั

ขยะประจาํบา้นใหลู้กคา้หลงัโอน 

พนกังานแม่บา้นกล่าวทกัทายตอ้นรับ ลูกคา้ผูซ้ื้อโครงการพฤกษาวลิลทุ์ก

โครงการ แนะนาํเพ่ือนซ้ือบา้นไดค้่า

แนะนาํหอ้งกลาง 2,500 บาท หอ้งมุม 

5,000 บาท 

พนกังานตรวจรับบา้นทวนรายการ

ส่ิงของท่ีไดรั้บหลงัโอน ฯ 
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     จากตารางท่ี 9 แสดง 10 ประเด็นคาํถามของกลุ่มย่อยทั้ ง 3 กลุ่มท่ีให้ความพึงพอใจมากท่ีสุด ซ่ึงสามารถนํา

จุดเด่นของแต่กลุ่มมาตั้งช่ือกลุ่มได ้3 กลุ่มดงัต่อไปน้ี กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มผูซ้ื้อทาวน์เฮา้ส์พฤกษาวิลลท่ี์ให้ความสําคญั

กบัส่วนประสมทางการตลาดทุก ๆ ดา้นในระดบัปานกลาง แต่ให้ความสําคญัเร่ืองทาํเลท่ีตั้งของทาวน์เฮา้ส์ท่ีซ้ือ

มากท่ีสุด และรองลงมาเป็นเร่ืองพนกังานแม่บา้นและพนกังานตรวจบา้น ระยะเวลาในการรับประกนัโครงสร้าง 5 

ปี นบัจากโอนกรรมสิทธ์ิ พนกังานรักษาความปลอดภยัแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ความสะอาดในสาํนกังานตรวจรับ

บ้าน รูปแบบบ้านทาวน์เฮ้าส์พฤกษาวิลล์ พนักงานตรวจรับบ้านส่งมอบถงัขยะประจาํบ้านให้ลูกค้าหลงัโอน

กรรมสิทธ์ิ ซ่ึงค่าเฉล่ียท่ีได ้( 3.625-3.786 ) จึงตั้งช่ือกลุ่มผูซ้ื้อทาวนเ์ฮา้ส์พฤกษาวิลลก์ลุ่มน้ีว่า “ กลุ่มพิถีพิถนั “  กลุ่ม

ท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีให้ความสําคญัดา้นผลิตภณัฑ์เป็นหลกั โดยให้พึงพอใจในเร่ืองความเรียบร้อยของกระเบ้ืองใน

ห้องนํ้ าชั้นล่าง ความเรียบร้อยของกระเบ้ืองปูพ้ืนชั้นล่าง ความเรียบร้อยของผนังภายในบา้น ระยะเวลาในการ

รับประกนัอุปกรณ์ภายในห้องนํ้ า ไดแ้ก่ ก๊อกนํ้ า สายฉีดชาํระ 6 เดือนนบัจากวนัโอนกรรมสิทธ์ิ ระยะเวลาในการ

รับประกนัโครงสร้าง 5 ปี นบัจากวนัโอนกรรมสิทธ์ิ จึงตั้งช่ือกลุ่มผูซ้ื้อทาวนเ์ฮา้ส์พฤกษาวิลลก์ลุ่มน้ีว่า “ กลุ่มชอบ

ผลิตภณัฑ์ “ กลุ่มท่ี 3 กลุ่มน้ีมีความประทบัต่อส่วนประสมทางการตลาดทุก ๆ ดา้นเน่ืองจากค่าเฉล่ียท่ี ( 4.282-

4.564) พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุดในหลายประเด็นคาํถาม ไดแ้ก่ ตราประทบัเขา้ออกเป็นบา้นเลขท่ีของแต่ละหลงั 

เช่น 259/88 เพ่ือสะดวกในการหาข้อมูลผูติ้ดต่อ ทาํเลท่ีตั้งของทาวน์เฮา้ส์ท่ีซ้ือ การใช้คียก์าร์ดในการเข้า-ออก

โครงการโดยรวม พนักงานรักษาความปลอดภยัแต่งกายสุภาพเรียบร้อย พนักงานรักษาความปลอดภยัจะตรวจ

หมู่บา้นทุก ๆ ชัว่โมง ๆ ละ 3 คน จึงตั้งช่ือกลุ่มผูซ้ื้อทาวนเ์ฮา้ส์พฤกษาวิลลก์ลุ่มน้ีวา่ “ กลุ่มประทบัใจ “ 

 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

    สรุปผลการศึกษาลกัษณะทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ 

      กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุ 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาอยู่ในระดบั

ปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท รายได้บุคคลต่อเดือน 20,000-30,000 บาท รายได้รวมทุกคนในครอบครัว

มากกวา่ 70,000 บาทและมีสมาชิกในครอบครัว 3-4 ท่าน 

 

   สรุปผลการศึกษาในด้านพฤตกิรรมเกีย่วกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

      ผูซ้ื้อทาวน์เฮา้ส์พฤกษาวิลลส่์วนใหญ่พิจารณาการซ้ือทาวน์เฮา้ส์พฤกษาวิลลจ์ากป้ายโฆษณาและป้ายบอกทาง 

ส่วนใหญ่ซ้ือเพ่ือพกัอาศยัและมีคู่สมรสเป็นผูร่้วมตดัสินใจในการตดัสินใจซ้ือนั้นตอ้งการจาํนวนห้องนอน 3 หอ้ง 

จาํนวนหอ้งนํ้า 2 ห้อง ท่ีจอดรถ 2 คนั พ้ืนท่ีใชส้อยในบา้น 111-125 ตรม. โดยพิจารณาจากทาํเลท่ีตั้งโครงการเป็น

หลกั ผูซ้ื้อส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือเป็นหอ้งมาตรฐาน (หอ้งกลาง) ในราคา 2 – 2.99 ลา้นบาท บนพ้ืนท่ีดิน 28-30 ตาราง

วาและมีความพึงพอใจการส่งเสริมการตลาดท่ีเป็นส่วนลดเงินสดมากท่ีสุด  

 

  สรุปผลการศึกษากลุ่มผู้ซ้ือทาวน์เฮ้าส์พฤกษาวลิล์ 

     กลุ่มพิถีพิถนั เป็นกลุ่มท่ีมีระดบัความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น ของการซ้ือทาวน์เฮา้ส์

พฤกษาวิลลใ์นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นกระบวนการ ดา้นพนกังานและ
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ดา้นกายภาพ แต่ค่าเฉล่ียในหัวขอ้พนกังานแม่บา้นกล่าวทกัทายตอ้นรับ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ดงันั้นแผนกตรวจรับ

บา้นของโครงการหมูบา้นพฤกษาวิลลค์วรมีการจดัอบรมพฒันาบุคลิกภาพและการสนทนาของแม่บา้นใหเ้หมาะสม

กบัการตอ้นรับลูกคา้ให้เป็นมาตรฐาน ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรมีการตรวจสอบผลิตภณัฑก่์อนนดัหมายลูกคา้เขา้มาทาํ

การตรวจรับบา้นเพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหาในระยาวต่อไป นอกจากน้ีเม่ือเกิดความไม่เรียบร้อยกบัผลิตภณัฑค์วร

ดาํเนินการไขโดยพิจารณาหาสาเหตุใหดี้ก่อนดาํเนินการซ่อมใหผู้ซ้ื้อ ดา้นราคาผูซ้ื้อทาวน์เฮา้ส์พฤกษาวิลลค์วรได้

รับคาํช้ีแจงในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการไดรั้บเงินเก่ียวกบัค่าแนะนาํหรือชาํระเงินค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง ค่าประกนั

ความเสียหาย และการทาํคียก์าร์ดให้ชดัเจนและมีลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือตรวจสอบได ้ดา้นสถานท่ี แจกเอกสารและ

ป้ายบอกทางให้ชดัเจนเก่ียวกบัสถานท่ีตั้งของสํานักงานตรวจรับบา้นของโครงการให้ชัดเจนเพ่ือให้ผูซ้ื้อติดต่อ

ประสานงานไดส้ะดวก ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรเพ่ิมมูลค่าในส่วนของการแนะนาํเพ่ือนมาซ้ือบา้นให้กบัผู ้

แนะนาํ และใหส่้วนลดในเร่ืองการซ้ือเฟอร์นิเจอร์ในหลาย ๆ แบรนดท่ี์จาํหน่ายเฟอร์เพ่ือสร้างความสะดวกและง่าย

กับลูกค้า ด้านกระบวนการ  ในการติดต่อแจ้งเร่ืองงานซ่อม ควรมีการติดตามผลแบบรวดเร็วไม่เกิน 3 วนั

นอกจากนั้นควรใชร้ะบบแจง้งานซ่อมแบบออนไลน์ผ่านทางหนา้เวบ็ไซท ์ซ่ึงเป็นการเพ่ิมช่องทางจาก Call center 

อีกทางซ่ึงทาํให้แผนกท่ีเก่ียวขอ้งสามารถรับเร่ืองและดาํเนินการไดร้วดเร็วข้ึนดา้นพนักงาน จดัให้มีการอบรม

พนกังานช่าง พนกังานตรวจรับบา้นและพนกังานแม่บา้นทุก ๆ ไตรมาศและมีการวดัผลโดยการจาํลองเหตุการณ์

การรับลูกคา้ และวิธีพูดคุยแกปั้ญหากบัลูกคา้โดยการประเมินมีผลเป็นตวัช้ีวดัของพนกังานแต่ละคน ดา้นกายภาพ  

ควรประเมินการทาํงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีดูแลหลงัการขายหรือการติดต่อลูกคา้จาก Call Center 

1739 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานและวดัผลการทาํงานของหน่วยงานดงักล่าว 

     กลุ่มชอบผลิตภณัฑ ์เป็นกลุ่มท่ีมีระดบัความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์ซ่ึงค่าเฉล่ีย

ในประเดน็คาํถามเก่ียวกบัความเรียบร้อยของผนงัภายในบา้นมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ดงันั้นวิศวกรหรือช่างในโครงการ

ท่ีมีหนา้ท่ีดูแลเก่ียวกบัความเรียบร้อยขอโครงสร้างทั้งหมด ความมีการตรวจสอบจากแผนกท่ีเก่ียวขอ้งก่อนท่ีจะมี

การนดัหมายลูกคา้เขา้มาทาํการตรวจรับบา้น แต่ลูกคา้ไม่พึงพอใจในดา้นราคา สถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นพนกังานและดา้นกระบวนการ โครงการควรนาํเร่ืองดงักล่าวมาพิจารณาและดาํเนินแกไ้ขแต่ละท่ีลูกคา้ไม่พึง

พอใจ เช่น ดา้นราคา ค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยท่ีสุดคือเร่ือง การชาํระเงิน 500 บาทพร้อมใบแจง้ความเม่ือทาํคียก์าร์ดหาย   

     กลุ่มประทบัใจ เป็นกลุ่มท่ีมีระดบัความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นในระดบัมาก ดงันั้น

ผูจ้ดัการโครงการและพนกังานของพฤกษาวิลลค์วรรักษามาตรฐานในดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ความเรียบร้อยของผนงั

ภายในและภายนอก ความเรียบร้อยของกระเบ้ืองปูพ้ืนชั้นบนและชั้นล่าง ความเรียบร้อยของการติดไมข้อบบวั ส่วน

ดา้นราคา ไดแ้ก่ ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง 30-35 บาท ความคุม้ค่าเม่ือเทียบราคาขายวสัดุก่อสร้างท่ีไดรั้บ การ

ชาํระเงินประกนัความเสียหาย ดา้นสถานท่ี ไดแ้ก่ สถานท่ีตั้งของสาํนกังานตรวจรับบา้นติดต่อสะกวด บรรยากาศ

ภายในสํานกังานตรวจรับบา้น ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ ลูกคา้ผูซ้ื้อโครงการพฤกษาวิลลแ์นะนาํเพ่ือนซ้ือ

บา้นไดค่้าแนะนาํหอ้งกลาง 2,500 บาทหอ้งมุม 5,000 บาท ดา้นกระบวนการได ้เบอร์ติดต่อ 1739 .ใหบ้ริการในการ

รับเร่ืองซ่อมตลอด 24 ชัว่โมง ระยะเวลาในการรับเร่ืองแจง้ซ่อมจนถึงดาํเนินการซ่อมไม่เกิน 3 วนั ดา้นพนักงาน 

ไดแ้ก่ พนกังานตรวจรับบา้นอธิบายเก่ียวกบัส่ิงของท่ีจะไดรั้บหลงัโอนกรรมสิทธ์ิ พนักงานตรวจรับบา้นอธิบาย

เร่ืองการต่อเติมบา้นให้ทราบก่อนรับกุญแจบา้น ดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ การใชคี้ยก์าร์ดในการเขา้ออก โครงการและ

ประตู Double Gate จะปิดหลงั 6 โมงเยน็ นอกจากน้ีดา้นช่องทางการขดัจาํหน่าย พฤกษาวิลลค์วรโดย เพ่ิมมูลค่า
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การแนะนาํเพ่ือนซ้ือบา้นของโครงการพฤกษาวิลลแ์ละมอบส่วนลดพิเศษใหก้บัลูกคา้ท่ีซ้ือเฟอร์นิเจอร์กบั Koncept 

Funiture และพนกังานควรเอาใจใส่ดูแลและสร้างความประทบัใหก้บักลุ่มน้ี  

      พฤกษาควรเน้นการตลาดกบักลุ่มประทับใจ เพราะมีจาํนวนสมาชิกมากและพึงพอใจดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด ซ่ึงพฤกษาควรสร้าง CRM โดยจดัทาํโครงการเพ่ือนแนะนาํเพ่ือน ใหก้บัลูกคา้กลุ่มน้ี ใหส่้วนลดพิเศษกบั

การซ้ือเฟอร์นิเจอร์และส่วนลด เพ่ิมช่องทางการติดต่อขอขอ้มูลเก่ียวกบับา้นนอกเหนือจากเวบ็ไซดเ์ป็นเฟสบุค้หรือ

อินสตาแกรม เพ่ือใหลู้กคา้รับรู้ข่าวสารและเขา้ถึงขอ้มูลของโครงการพฤกษาวิลลไ์ดง่้าย 

     ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

      จากการศึกษาเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อทาวนเ์ฮา้ส์พฤกษาวิลลใ์นเขตกรุงเทพและปริมณฑลดว้ยปัจจยัดา้นความพึง

พอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดทาวนเ์ฮา้ส์นั้น 

         1. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพและปริมณฑล การศึกษาคร้ัง

ต่อไปควรเก็บกลุ่มตวัอย่างทุกภูมิภาคในประเทศไทยท่ีมีโครงการของบริษทั พฤกษาเรียลเอสเตทไปตั้งอยู่ เพ่ือนาํ

ผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาคร้ังน้ี 

         2. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในระยะเวลา 3 ปีของผูซ้ื้อทาวน์เฮา้ส์พฤกษาวิลล ์ซ่ึงใน

การศึกษาคร้ังต่อไปควรทาํการเลือกโครงการท่ีมีระยะเวลามากกว่า 3 ปี เพ่ือจะทราบถึงความพึงพอใจของลุกคา้ท่ี

ซ้ือมาเกิน 3 ปีเพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันาปรับปรุงโครงการและวางแผนการตลาดสาํหรับลูกคา้กลุ่มน้ี 
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บทคัดย่อ 

 

     หอพกัราชินี เป็นหอพกั ท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแล และบริหารจดัการของมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย โดยหอพกัราชินี

ไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างระหว่างมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยตั้งอยู่เลขท่ี 108 / 1-3  ซอย หอการคา้

ไทย ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร   เป็นอาคาร 6 ชั้น แบ่งเป็นห้องพกัจาํนวน  52 ห้องและ 

ร้านคา้สาํหรับใหเ้ช่า มีจาํนวนทั้งหมด 6 ร้านคา้ มีกลุ่มผูพ้กัอาศยัเป็นนกัศึกษาชาวต่างชาติ โดยแบ่งเป็นนกัศึกษาจีน

(โครงการ 3+1) จาํนวน 76 คน นกัศึกษาคณะมนุษยศ์าสตร์ จาํนวน 22 คน และกลุ่มบุคคลทัว่ไปท่ีเช่าเป็นประจาํ 

จาํนวน 3 คน โดยจากปีการศึกษา 2558-2559 พบว่าปัญหาจากการบริหารจดัการหอพกัท่ีขาดทุน มีสาเหตุมาจาก

ปัจจยัหลกัๆ  เช่น 1.)จาํนวนหอ้งพกัเหลือเป็นจาํนวนมากอนัเน่ืองมาจาก ระยะเวลาท่ีไม่ต่อเน่ืองของผูเ้ช่าท่ีมาจาก

โครงการนกัศึกษาชาวต่างชาติ และอนัเน่ืองมาจากสภาพหอพกัเก่า  2.)การกาํหนดอตัราค่าเช่าหอพกัท่ีไม่มีความ

เหมาะสม 3.) ปัจจยัในดา้นอ่ืน ในดา้น ราคาตน้ทุนท่ีสูง เช่น ค่าจา้งแม่บา้นและพนกังานรักษาความปลอดภยั ซ่ึง

จากปัญหาดงักล่าวจึงนาํมาสู่ท่ีมาของโครงการศึกษาในคร้ังน้ีโดยขั้นตอนแรกในการศึกษา คือ การนาํรายละเอียด

ดา้นรายรับ-รายจ่ายยอ้นหลงั มาวิเคราะห์เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อรายรับและรายจ่ายของการบริหารจดัการ

หอพกัจาก จาการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อรายรับมากท่ีสุดคือ ค่าเช่าหอ (คิดเป็นร้อยละ 65 %) , ค่าไฟ (คิดเป็น  

ร้อยละ 27 %) , ค่าอินเทอร์เนต (คิดเป็นร้อยละ 4 %) , ค่านํ้ า (คิดเป็นร้อยละ 3 %) และ ค่าปรับ(คิดเป็นร้อยละ 1 %) 

ตามลาํดบั พบว่าตวัแปรท่ีมีผลต่อรายรับสูงสุด คือ ค่าเช่าหอ้ง ดงันั้นในงานศึกษาวิจยัน้ีจึงมุ่งเนน้ศึกษาในส่วนของ

กลยุทธ์ดา้นค่าเช่าห้องเป็นหลกั โดยลาํดบัขั้นตอนการศึกษาต่อมา คือ 1.) การปรับปรุง (renovation)สภาพหอพกั

ราชินีใหม่ ใหไ้ดม้าตรฐานและความสวยงาม และสามารถดึงดูดกล่มลูกคา้ไดม้ากข้ึน เช่น การซ่อมแซมส่วนท่ีชาํรุด

เสียหายและการทาสีใหม่ และการซ้ืออุปกรณ์ของหอพกัใหม่  2.) การกาํหนดราคาค่าเช่าหอ้งพกัแบบใหม่หลงัจาก

การปรับปรุงหอพกั ซ่ึงแบ่ง ออกเป็น 3 ช่วง คือ 1.) 4,500 - 4,900 บาท   2.)  4,700 -5,100 บาท 3.) 4,900 -5,100

จากนั้นจึงนาํช่วงราคาทั้ง 3 ช่วง เขา้สู่กระบวนการ เพ่ือหาความเหมาะสมของจุดคุม้ทุน ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่การ

กาํหนดอตัราค่าเช่าหอแบบท่ี 3  (4,900 -5,100 บาท) มีความเหมาะสมท่ีจะนาํมาใช ้โดยจุดคุม้ทุน จะอยู่ท่ี 44 หอ้ง 

และ ใชร้ะยะเวลาในการคืนทุนโดยประมาณ 5 ปีกว่า ทั้งน้ี หากเสร็จส้ินระยะคืนทุน จากการวิเคราะห์จะพบวา่การ

1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ  
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ  
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ  

 
 

                                                           



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                                             1823 

 

กาํหนดราคาในรูปแบบท่ี 3  (4,900 -5,100 บาท) จะสามารถทาํกาํไรให้กบัหอพกัราชินีไดสู้งถึง 4,8293 บาทต่อ

เดือน โดยราคาดงักล่าวอยู่ในเกณฑร์าคามาตรฐาน ท่ีมีความเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เม่ือเทียบกบัราคาค่าเช่าหอพกั

โดยรอบมหาลยั อีกทั้งหอพกัราชินียงัมีขอ้ไดเ้ปรียบในเร่ืองของทาํเลท่ีตั้งมากกวา่หอพกัคู่แข่งโดยรอบ เช่น ร้านคา้ 

, ส่ิงอาํนวยความสะดวก และ ระยะทางดงันั้นจึงสรุปไดว้่า การคิดราคาค่าเช่าหอ้งใหม่หลงัจากการปรับปรุงหอพกั

รูป   รูปแบบท่ี 3  (4,900 -5,100 บาท ) ท่ีมีความเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ ร่วมกบัปัจจยัในดา้นอ่ืนๆ จะสามารถส่งผล

ใหก้ารบริหารจดัการหอพกัราชินีในอนาคตไดก้าํไรและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

คาํสาํคัญ: ;กลยทุธ์, การเพ่ิมประสิทธิภาพ ,การคาํนวณจุดคุ้มทุน 

 

Abstracts 

 

     Rachinee dominitory is a dormitory that is under supervision. And the management of the University of the Thai 

Chamber of Commerce. Rachinee  dominitory has a land and building lease agreement between the University of 

the Thai Chamber of Commerce located at 108 / 1-3 Soi Vibhavadi Rangsit Road, Dindaeng District, Bangkok, a 

6-storey building with 52 rooms and shops for rent. There are 6 stores with a group of foreign students. There are 

76 Chinese students (3 + 1 projects), 22 human faculty members and 3 regular group of people. From the academic 

year 2015 to 2016, the problems of managing dormitories with losses. It is caused by the main factors such as 1.) 

The number of rooms left a lot due to Periodic discontinuity of tenants coming from a foreign student project. And 

due to the condition of the old dorm. 2.) Dormant rental rates are not appropriate. 3.) Other factors in high cost 

prices such as wages, housekeepers and security guards. This problem leads to the origin of this study project. The 

first step in the study is to take the details of income - expenditure back. To analyze the factors affecting the income 

and expenditure of dormitory management from The study found that. The most significant factor affecting the 

revenue was the rent (65%), electricity (27%), internet (4%), water (3%) and fine (1%), respectively. It focuses on 

the study of the strategy of renting a room. The next step is to study the following: 1. Renovation To be standard 

and beautiful And they can attract more customers, such as repairing damaged parts and refurbishing them. 2.) New 

pricing for new room rent after dormitory renovation is divided into 3 periods: 1.) 4,500 - 4,900 Baht 2.) 4,700 -

5,100 Baht 3.) 4,900 -5,100 Then the three price ranges are introduced into the process. To  find the right break-

even point. The study found that the third floor (4,900-5,100 baht) rent is appropriate to be used.  The break-even 

point will be 44 rooms and will take about 5 years to pay back. Based on the analysis, it is found that the price of 

the 3rd model (4,900-5,100 baht) will be able to make a profit for Queen's dormitories up to 4,8293 baht per month. 

It is appropriate for the client group compared with the price of renting a hostel around the college. The Queen's 

residence also has advantages over its location over the surrounding hostels such as shops, amenities and distance. 

Newly rented  room after the 3rd dormitory (4,900-5,100 baht), suitable for customers. Together  with  other factors. 

This will result in the management of Queen's dormitory in the future to profit and increase efficiency. 

Keyword: Strategy,  optimization , The break-even point calculation  
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1. ทีม่าและความสําคัญของปัญหา 

 

      จากการศึกษา หอพกัราชินี พบว่าปัญหาแรกคือ รายรับและรายจ่ายในช่วงปีการศึกษา 2558 – 2559 ไม่สัมพนัธ์

กนัทาํใหเ้กิดปัญหาขาดทุน ปัญหาท่ีสอง คือ การใชห้้องพกัท่ีไม่ก่อเกิดประสิทธิภาพ เช่น จาํนวนห้องพกัทีเหลือ

ในช่วงระหว่างรอยต่อเปล่ียนภาคการศึกษา โดยไม่สร้างรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน ถือเป็นค่าเสียโอกาส ปัญหาท่ีสาม คือ 

ลกัษณะภายในของห้องพกัท่ีไม่ถูกตามลกัษณะ เช่น ความสกปรก สภาพของหอพกัท่ีเก่า ทั้ง 3 ดา้น ส่งผลดา้น

รายไดข้องหอพกั และยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุง จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้  งานวิจยัน้ีมุ่งเนน้หาแนวทาง การเพ่ิม

รายไดข้องหอพกั การควบคุมค่าใชท่ี้เกิดข้ึน โดยมีแผนทางกลยุทธ์เป็นแนวทาง และปรับปรุงประสิทธิภาพหอพกั 

เพ่ือใหมี้การบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ และสามารถแข่งขนักบัหอพกัอ่ืนๆ รอบมหาวิทยาลยัได ้
 
    จากขอ้มูลดา้นรายรับ  พบว่าดา้นค่าเช่ามีผลต่อรายรับมากท่ีสุด ซ่ึงในช่วงปีการศึกษา 2558 -2559  ช่วงเดือนท่ีมี

รายรับค่าเช่าสูงสูดอยูท่ี่เดือน พฤศจิกายน ปี2558 และเดือน เมษายน ปี 2559 
 

ตารางท่ี 1.1 ตารางแสดงรายรับของทุกเดือน ในปีการศึกษา 2558-2559 (จาํนวน 36 หอ้ง) 
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ตารางท่ี 1.2 ตารางแสดงรายจ่ายของทุกเดือน ในปีการศึกษา 2558-2559 (จาํนวน 36 หอ้ง) 

 

   

 
 

   จากขอ้มูล รายจ่ายพบว่า มีรายจ่ายค่าเช่าหอพกัทุกเดือน ท่ี 385,000 บาท ซึงในขณะท่ีรายรับค่าเช่าหอพกัไดรั้บเฉล่ีย

เดือนละ 300,000 บาท นอกจากนั้นหอพกัราชินีมีรายจ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าแม่บา้น ค่าซกัรีด ค่าลิฟท ์ค่าขยะ 

ซ่ึงรายจ่ายส่วนน้ี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เป็นผูแ้บกรับความเส่ียง 

 

     

 
 

แผนภูมิท่ี 1  แสดงรายรับ – รายจ่ายของทุกเดือน ในปีการศึกษา 2558-2559 (จาํนวน 36 หอ้ง) 
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      จากแผนภูมิท่ี 1 พบวา่ เดือนท่ีมีการบริหารและไดผ้ลกาํไรสูงสุด คือ เดือนเมษายน โดยมีกาํไรอยูท่ี่ 6,585 บาท 

และเดือนท่ีมีผลกาํไรตํ่าสุด คือ เดือนมิถุนายน โดยขาดทุนอยูท่ี่ 184,104 บาท 

 

นอกเหนือจากน้ี มหาวิทยาลยัมีรายไดท้างท่ีสอง จากการใหเ้ช่าร้านคา้บริเวณรอบหอพกัราชินี ซ่ึงเป็นรายได้

อีกทาง มีรายการค่าเช่าดงัต่อไปน้ี 

 

1.)ร้านคา้สะดวกซ้ือ (7-11)          รายรับเท่ากบั       126,550              บาท 

2.)ร้านอบัดุล                                รายรับเท่ากบั            9,000             บาท 

3.)ร้านผดัไทย                              รายรับเท่ากบั             4,000            บาท 

4.)ร้านอาหารตามสัง่                    รายรับเท่ากบั             4,000            บาท 

5.)ร้านไก่ทอด                              รายรับเท่ากบั             4,000            บาท 

6.)ร้านซูชิ                                      รายรับเท่ากบั            4,000            บาท 

 

 จากการใหเ้ช่าร้านค่า จาํนวนทั้งหมด 6 ร้านคา้ ทาํใหม้หาวิทยาลยัหอการคา้ไดรั้บค่าเช่า ต่อเดือนทุกเดือนจากร้าน

ค่า อยูท่ี่ 151,550 บาท 

 

2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง   

 

 แนวคิดการคาํนวณจุดคุม้ทุน 

จุดคุ้มทุน หมายถึง ณ ระดับการผลิตหรือการขายระดับใดระดับหน่ึงท่ีก่อให้เกิดรายได้รวม (Total 

Revenue)เท่ากบัตน้ทุนรวม (Total Cost) ตน้ทุนรวมประกอบดว้ยตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปร ซ่ึงมีรายละเอียด

ดงัน้ี 1. ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Costs) เป็นค่าใชจ่้ายท่ีไม่ผนัแปรไปตามจาํนวนหน่วยผลิตหรือขายตน้ทุนคงท่ีรวมจะ

คงท่ีตลอดเวลา แต่ตน้ทุนคงท่ีต่อหน่วยจะลดลง ถา้ปริมาณการผลิตหรือขายสูงข้ึนเช่น ค่าเส่ือมราคา ค่าเช่า 2. 

ตน้ทุนผนัแปร (Variable Costs) เป็นค่าใชจ่้ายท่ีผนัแปรไปตามจาํนวนหน่วยผลิตหรือขาย ถา้ปริมาณการผลิตหรือ

ขายมาก ตน้ทุนผนัแปรจะมาก แต่ถา้ปริมาณการผลิตหรือขายนอ้ยตน้ทุนผนัแปรจะนอ้ย นัน่คือ ตน้ทุนผนัแปรรวม

จะเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิตหรือขาย แต่ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยจะคงท่ี เช่น ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน 

 

 แนวคิดดา้นกลยทุธ์ 

     การประเมินองค์กรและสภาพแวดลอ้ม (Environment Scanning)    การประเมินสภาพแวดลอ้มของ

องคก์รนั้นจะประกอบไปดว้ย การประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน และการประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยมี

จุดมุ่งหมายเพือให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strength – S), จุดอ่อน (Weakness – W), โอกาส (Opportunity – O) และ

อุปสรรค(Threat – T) หรือโดยทัว่ไปจะเรียกวา่การวิเคราะห์ SWOT (เอกชยั อภิศกัด์ิก ุล, 2554: 37)) 
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      การกาํหนดแนวทางเลือกเพ่ือแกไ้ขปัญหาหรือการกาํหนดกลยุทธ์ ไดจ้ากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม

ภายนอกเพ่ือนาํมาพฒันาแผนระยะยาวบนโอกาสและอุปสรรคขององค์กร และจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม

ภายใน เคร่ืองมือช่วยในการกาํหนดกลยทุธ์ ไดแ้ก่ TOWS Matrix ซึง เป็นการสร้างกลยทุธ์จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทาํ 

SWOT Analysis ดว้ยการนาํ ขอ้มูลท่ีประกอบดว้ย Strengths, Weaknesses, Opportunities และ Threats มาสร้างกล

ยุทธ์ไดใ้น4 ลกัษณะ คือ .1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 2 กลยุทธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy)  3. กลยุทธ์เชิงป้องกนั 

(ST Strategy)  4. กลยทุธ์เชิงรับ (WT Strategy)  

  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

      อรดี ยิ่งผลพิบูล (2537) สถาบนับณัฑิตพฒันศาสตร์  ศึกษาเร่ือง “โครงการอพาร์ทเมน้ท์ให้เช่ากรณีศึกษา 

จงัหวดัสมุทรปราการ ” โดยใชก้ารวิเคราะห์ดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค และดา้นการเงิน  ผลการวิเคราะห์ทางเทคนิค

พบว่า การทาํงานของกลุ่มลูกคา้โดยก่อสร้างเป็นอาคารพาณิชย ์7 ชั้น ผลการวิเคราะห์ดา้นการตลาดพบวา่ ลกัษณะ

ทัว่ไปทางเศรษฐกิจของจงัหวดัสมุทรปราการมีการผลิตในสาขาอุตสาหกรรมเป็นฐานท่ีสาํคญัท่ีสุด ทาํใหต้อ้งมีการ

จา้งแรงงานเป็นจาํนวนมาก และผลการวิเคราะห์ดา้นการเงิน พบว่ามีความคุม้ค่าท่ีจะลงทุนเพราะมีมูลค่าปัจจุบนั

สุทธิมากกวา่ศูนย ์อตัราผลตอบแทนของเงินทุนมีค่ามากกวา่ค่าเสียโอกาสของทุน (12%) และอตัราผลตอบแทนต่อ

ตน้ทุนมากกวา่หน่ึง เป็นไปตามหลกัเกณฑม์นการตดัสินใจลงทุน 

 

        จิรุตถ ์จัน่เจริญ (2547) ศึกษาเร่ือง “ การวิเคราะห์การลงทุนธุรกิจอพาร์ทเมน้ทใ์น จงัหวดันนทบุรี กรณีศึกษา 

ทบัทรายทองอพาร์ทเมน้ท ์” โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์ดา้นการเงิน ของโครงการทบัทรายทองอพาร์ทเมน้ท ์

ดว้ยการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ ในอตัราผลตอบแทนภาย ในโครงการและระยะเวลาการคืนทุน โดยการ

วิเคราะห์จุดคุม้ทุน และมีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการวิเคราะห์ดา้นการตลาด และของโครงการทบั

ทรายทองอพาร์ทเมน้ท์ และมีกาํหนดแผนงานในการบริหารทางการเงิน และการตลาดผลการศึกษาพบว่า มูลค่า

ปัจจุบนัสุทธิ มีค่าเท่ากบั 20,434,292 บาท ซ่ึงมีค่าเป็นบวก อตัราผลตอบแทนภายในมีค่าเท่ากบัร้อยละ 4.89 และมี

ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 15.38 ปี หรือ ระยะเวลา 15 ปี 4 เดือน และค่า IRR ยงัมีค่ามากกว่าอตัราคิดลดลงของ

โครงการซ่ึงเท่ากบั 1.86 กรณีน้ีการลงทุนในโครงการทบัทรายทองอพาร์ทเมน้ท ์จึงมีความคุม้ค่าควรแก่การลงทุน 

 

         สุธาสิณี  สมบูรณ์ (2553) มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ศึกษาเร่ืองปัญหาและการจดัการเชิงกลยุทธ์ เพ่ือเพ่ิม

ศกัยภาพการแข่งขนัของธุรกิจการให้เช่าห้องพกักรณีศึกษา S.S. แมนชัน่ จากการศึกษาพบว่าสาเหตุท่ีผูเ้ช่าลดลง

เน่ืองมาจากขาดความเช่ือมัน่และเกิดการยา้ยออกเป็นจาํนวนมาก ประกอบกบัการแข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ีสูงมาก 

ลูกคา้จึงมีทางเลือกมากข้ึน อีกทั้งยงัขาดการประชาสัมพนัธ์ใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบเก่ียวกบัธุรกิจและบริการ และ

สภาพอาคารท่ีเก่าทรุดโทรม ส่งผลใหลู้กคา้ไม่สามารถทราบวา่อาคารน้ี คือ แมนชัน่ ดงันั้น จึงไดส้ร้างทางเลือกท่ีดี

ท่ีสุดน่าจะเป็นไปไดใ้นการดาํเนินการทางธุรกิจ ในระยะสั้นไดแ้ก่ การปรับปรุงหอ้งพกัใหท้นัสมยั ทาํใหส้ามารถ

กาํหนดราคาเช่าท่ีสูงข้ึนได ้รวมถึงแนวทางของเจา้ของธุรกิจท่ีตอ้งการจะขยายธุรกิจท่ีแตกต่างไปจากเดิม เพ่ือสร้าง

โอกาสท่ีจะมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนและใชพ้ื้นท่ีท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชนสู์งสุด 
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     จนัจิรา สุวรรณไตร (2551)  มหาวิทยาลยัขอนแก่น จากการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของหอพกักรีนเพลส 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ซ่ึงจากการศึกษาพบ 2 ปัญหา 1. ปัญหาดา้นการตลาด จากขอ้มูลทุติยภูมิท่ีรวบรวมไดแ้ละ

การสาํรวจภาคสนามจาการแกไ้ข ซ่ึงมีกลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น ระดบัปริญญาตรี หรือสูง

กว่าระดบัปริญญาตรี บุคลากรท่ีไม่ไดรั้บสวสัดิการดา้นท่ีพกัจากมหาวิทยาลยัขอนแก่น และนักเรียนนักศึกษา 

บุคคลทัว่ไป จาํนวน 420 ตวัอย่าง ผลการสํารวจพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ 18-20 ปี 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพ เป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น รายไดส่้วนตวัเฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 5,000  

บาท ราคาเช่าหอ้งพกั ตํ่ากวา่ 3,001 -4,000 บาทต่อเดือน เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการหอพกัคือ หอพกัมีราคาถูก หอ้งพกั

มีขนาดกวา้งและการคมนาคมสะดวก พนกังานบริการมีอธัยาศยัดี และความสะอาดปลอดภยัของหอพกั 2. ปัญหา

ดา้นการบริหารและการจดัการ มีการจดัการกบัคุณภาพการบริหาร กิจกรรม 5 ส. กาํหนดกฎระเบียบในการทาํงาน

ใหแ้ก่พนกังาน สาํรวจความพึงพอใจและทศันคติในการปฏิบติังานของพนกังาน มีการจดัทาํ Job Description , Job 

Specification  และการฝึกอบรมเพ่ือใหพ้นกังานมีระเบียบวินยัในการปฏิบติังาน เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการกระตือรือร้น

ในการปฏิบติัหนา้ท่ี และเป็นแนวทางท่ีดีในการปฏิบติังาน และมีการปรับปรุงแผนการตลาดโดยใชก้ลยุทธ์ เพ่ือ

สร้างการรับรู้ใหแ้ก่ลูกคา้  สร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ซ่ึงประกอบไปดว้ย กล

ยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์คือการรักษาความปลอดภยัและความสะอาด กลยทุธ์ดา้นราคา คือ มีการตั้งราคาค่าหอ้งพกัใหต้ํ่า

กว่าคู่แข่งขนัเล็กนอ้ย รวมไปถึงค่านํ้ าและค่าไฟฟ้า กลยุทธ์ดา้นสถานท่ีและบริการ คือ ความสะดวกในดา้นการ

คมนาคม และความสะดวกในดา้นการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีของหอพกั  กลยทุธ์ในดา้นบุคลากร คือ ความเอาใจใส่ใน

งานบริการ หรือการแกปั้ญหาของพนกังานและการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ กลยทุธ์ดา้นการใหบ้ริการ คือการ

อาํนวยความสะดวกต่อการใชบ้ริการ  กลยุทธ์ดา้นบรรยากาศ คือ ความสะอาด ความร่มร่ืน สภาพแวดลอ้มท่ีเงียบ

สงบ กลยุทธ์ดา้นคุณภาพการให้บริการ คือ บริการตามสัญญา โดยใหบ้ริการตามขอ้ตกลงกบัลูกคา้ก่อนทาํสัญญา

เขา้พกั 
 

  จากการทบทวนวรรณกรรม  ไดน้าํงานของผูวิ้จยัท่านอ่ืนๆมาประยุกต์ใชก้บัการวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การเพ่ิมรายได้

และเพ่ิมประสิทธิภาพหอพกั คือ ใชก้ารวิเคราะห์ดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค และดา้นการเงิน  การจดัการเชิงกลยุทธ์ 

เพ่ือเพ่ิม ศกัยภาพการแข่งขนัของธุรกิจการใหเ้ช่าหอ้งพกั คาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ ในอตัราผลตอบแทนภาย 

ในโครงการ และระยะเวลาการคืนทุน  กาํหนดแผนงานในการบริหารจดัการหอพกั  และใชด้า้นทฤษฎีจุดคุม้ทุน 

(Break –Event point) และมีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการวิเคราะห์ดา้นการตลาด และของโครงการ  

 

3. ระเบียบวธีิการศึกษา 

 

            วิธีการศึกษา 

1. การศึกษาสภาพแวดลอ้มและการบริหารหอพกัในปัจจุบนัโดยใช้ผงักา้งปลา  จากสภาพหอพกัราชินี 

สามารถวิเคราะห์สาเหตุได ้ดงัน้ี 
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    หอพกัมีสภาพเก่า                              อุปกรณ์เสียหาย       
                  

            ค่าใชจ่้ายสูง                      ช่วงเวลาขาดตอนในการเขา้พกั 

   กาํหนดราคาไม่สมเหตุสมผล                                หอ้งพกัวา่งเยอะ                    

 

 

              ภาพท่ี1  แผนผงัแสดงสาเหตุของปัญหาในการดาํเนินงานท่ีทาํใหห้อพกัราชินีขาดทุน 
 

         2. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาจากกราฟเปรียบเทียบระหวา่งรายรับและค่าใชจ่้ายท่ีทาํใหก้าร 

บริหารหอพกัขาดทุน 

         3. การระบุแนวทางการแกไ้ขปัญหาเพ่ือเพ่ิมรายไดแ้ละลดรายจ่ายของหอพกั 

 

4. ผลการศึกษา 

จากแผนกลยุทธ์ไดท้าการวิเคราะห์จากการศึกษาและวิเคราะห์จาก SWOT Analysis เพ่ือหากลยุทธ์ท่ีเพ่ิม

ประสิทธิภาพลดผลกระทบการขาดทุนของหอพกัราชินีมีแนวทางดงัน้ีคือ 

ผูศึ้กษาสามารถอธิบายกลยุทธ์ท่ีไดพ้ฒันาข้ึนและแผนการใชก้ลยุทธ์มาปรับใชก้บับริษทั โดยแบ่งกลยุทธ์

ท่ีวิเคราะห์ไดเ้ป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว กลยทุธ์ทั้ง 3 ระยะ ผูศึ้กษาสามารถแยกได ้

 

กลยุทธ์ระยะส้ัน 

1.กลยุทธ์เจาะตลาด โดยการประชาสัมพนัธ์ผ่านทาง Facebook  เพ่ือทาํใหเ้กิดการรับรู้ในช่วง 1 – 3 เดือน

แรก พร้อมกับโปรโมชั่นในการเช่าหอพกั เช่น ลดราคาการทาํสัญญาล่วงหน้า 1 เดือน  เม่ือเข้าพกัทันที การ

ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ การทาํป้ายโฆษณา หรือการประชาสัมพนัธ์ไปตามแผนก

ต่างๆ ภายในมหาวิทายลยั เป็นการเพ่ิมช่องทางในการเพ่ิมรายได ้และเจาะกลุ่มลูกคา้ใหเ้พ่ิมข้ึน 

 

 กลยุทธ์ระยะกลาง 

2.   กลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยี 

  สร้างระบบการจองหอ้งพกัผ่านทางออนไลน์หรือสร้าง โปรแกรมสาํหรับการบริหารจดัการหอพกั โดย

การจองหอพกัราชินีล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือให้ผูดู้แลหอพกัรับทราบจาํนวนนักศึกษาจีนท่ีมีจาํนวน

แน่นอนในระดบันึงท่ีเช่าอยู่ล่วงหนา้ และบริหาร   จดัการ ห้องพกัไม่ให้เหลือว่างและขาดช่วงในการขาดรายได ้ 

และรับกลุ่มนกัศึกษาภายในมหาวิทยาลยัเขา้มาใชบ้ริการหอพกั เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหก้บันกัศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 

 

เคร่ืองจกัร วสัดุอุปกรณ์ 

คน 
วิธีการ 

หอพกัราชินี 

เกิดสภาพขาดทุน 
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กลยุทธ์ระยะยาว 

3.     กลยทุธ์ขยายการลงทุน 

3.1   การ renovate หอพกั เพ่ือใหห้อพกัมีความสวยงามและดึงดูดลูกคา้ 

3.2   ทาํการปรับราคาค่าเช่าห้องใหม่ และ วิเคราะห์รายรับ และ รายจ่ายหลงัจากปรับราคาค่า เช่าห้อง 

หลงัจากการ renovate    

 

     จุดคุ้มทุนคิดราคาค่าเช่าแบบใหม่ 

 

        
           

จากสมการ คน้พบว่า การกาํหนดราคาค่าเช่าหอ้งพกัแบบใหม่หลงัจากการปรับปรุงหอพกั ซ่ึงแบ่ง ออกเป็น 3 

ช่วง คือ 1.) 4,500 - 4,900 บาท   2.)  4,700 -5,100 บาท 3.) 4,900 -5,100จากนั้นจึงนําช่วงราคาทั้ ง 3 ช่วง เข้าสู่

กระบวนการ เพ่ือหาความเหมาะสมของจุดคุม้ทุน ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่การกาํหนดอตัราค่าเช่าหอแบบท่ี 3 (4,900 

-5,100 บาท) มีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใช้โดยจุดคุ้มทุน จะอยู่ท่ี 44 ห้อง และ ใช้ระยะเวลาในการคืนทุน

โดยประมาณ 5 ปีกวา่ การกาํหนดราคาในรูปแบบท่ี 3  (4,900 -5,100 บาท) จะสามารถทาํกาํไรใหก้บัหอพกัราชินีได้

สูงถึง 4,8293 บาทต่อเดือน โดยราคาดงักล่าวอยู่ในเกณฑร์าคามาตรฐาน ท่ีมีความเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เม่ือเทียบ

กบัราคาค่าเช่าหอพกัโดยรอบมหาลยั 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

        จากผลสรุปจากปีการศึกษา 2558-2559 พบว่าปัญหาจากการปัจจยัท่ีมีผลต่อรายรับมากท่ีสุดคือ ค่าเช่าหอ (คิด

เป็นร้อยละ 65 %) , ค่าไฟ (คิดเป็น ร้อยละ 27 %) , ค่าอินเทอร์เนต (คิดเป็นร้อยละ 4 %) , ค่านํ้า (คิดเป็นร้อยละ 3 %) 

และ ค่าปรับ(คิดเป็นร้อยละ 1 %) ตามลาํดบั พบว่าตวัแปรท่ีมีผลต่อรายรับสูงสุด คือ ค่าเช่าห้อง ดงันั้นในงาน

ศึกษาวิจยัน้ีจึงมุ่งเนน้ศึกษาในส่วนของกลยุทธ์ดา้นค่าเช่าห้องเป็นหลกั โดยลาํดบัขั้นตอนการศึกษาต่อมา คือ 1.) 

การปรับปรุง (renovation)สภาพหอพกัราชินีใหม่ ใหไ้ดม้าตรฐานและความสวยงาม และสามารถดึงดูดกล่มลูกคา้

ไดม้ากข้ึน เช่น การซ่อมแซมส่วนท่ีชาํรุดเสียหายและการทาสีใหม่  และการซ้ืออุปกรณ์ของหอพกัใหม่  2.) การ

กาํหนดราคาค่าเช่าหอ้งพกัแบบใหม่หลงัจากการปรับปรุงหอพกั ซ่ึงแบ่ง ออกเป็น 3 ช่วง คือ 1.) 4,500 - 4,900 บาท   

2.)  4,700 -5,100 บาท 3.) 4,900 -5,100จากนั้นจึงนาํช่วงราคาทั้ง 3 ช่วง เขา้สู่กระบวนการ เพ่ือหาความเหมาะสม

ของจุดคุม้ทุน ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่การกาํหนดอตัราค่าเช่าหอแบบท่ี 3  (4,900 -5,100 บาท) มีความเหมาะสมท่ีจะ

นาํมาใชโ้ดยจุดคุม้ทุน จะอยู่ท่ี 44 หอ้ง และ ใชร้ะยะเวลาในการคืนทุนโดยประมาณ 5 ปีกว่า ระยะคืนทุน จากการ

วิเคราะห์จะพบว่าการกาํหนดราคาในรูปแบบท่ี 3  (4,900 -5,100 บาท) จะสามารถทาํกาํไรใหก้บัหอพกัราชินีไดสู้ง
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ถึง 4,8293 บาทต่อเดือน โดยราคาดงักล่าวอยูใ่นเกณฑร์าคามาตรฐาน ท่ีมีความเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เม่ือเทียบกบั

ราคาค่าเช่าหอพกัโดยรอบมหาลยั อีกทั้งหอพกัราชินียงัมีขอ้ไดเ้ปรียบในเร่ืองของทาํเลท่ีตั้งมากกว่าหอพกัคู่แข่ง

โดยรอบ เช่น ร้านคา้ , ส่ิงอาํนวยความสะดวก และ ระยะทางดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ การคิดราคาค่าเช่าหอ้งใหม่หลงัจาก

การปรับปรุงหอพกัรูป  รูปแบบท่ี 3  (4,900 -5,100 บาท ) ท่ีมีความเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ ร่วมกบัปัจจยัในดา้น

อ่ืนๆ จะ สามารถส่งผลใหก้ารบริหารจดัการหอพกัราชินีในอนาคตไดก้าํไรและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                                             1832 

 

บรรณนุกรม 

 

แนะนาํหอพกัและอพาร์ทเมน้ทร์อบมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (ออนไลน)์ 

อา้งอิงจาก http://www.utcc.ac.th/download/apartment_2016.pdf 

อรดี ยิ่งผลพิบูล  (2537) สถาบนับณัฑิตพฒันศาสตร์ “โครงการอพาร์ทเม้นท์ให้เช่ากรณีศึกษา จงัหวดัสมุทรปราการ ” 

สุธาสิณี  สมบูรณ์ (2553) มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ปัญหาและการจดัการเชิงกลยุทธ์ เพ่ือเพิม่ศักยภาพการแข่งขัน

 ของธุรกจิการให้เช่าห้องพกักรณีศึกษา S.S. แมนช่ัน 

จิรุตถ ์จัน่เจริญ (2547)  “ การวิเคราะห์การลงทุนธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ใน จังหวัดนนทบุรี กรณีศึกษา ทับทรายทอง  

 อพาร์ทเม้นท์ ” 

จนัจิรา สุวรรณไตร (2551) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการศึกษาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของหอพัก กรีนเพลส 

 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 

            

      

 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                                   1833 
 

การศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการของ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาศาลากลางจงัหวดัเลย 

THE GUIDELINES FOR SERVICE QUALITY DEVELOPING OF KRUNG 
THAI BANK PUBLIC COMPANY LTD., LOEI CITY HALL BRANCH 

สุจิตรา แสนพนัศิริ1 และภัทรวดี เพิม่วณชิกุล2 
Sujittra Sanpansiri and Pattarawadee Permwanichagun 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพในการใหบ้ริการและเพ่ือเสนอแนะ
แนวทางพฒันาคุณภาพการบริการของ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาศาลากลางจงัหวดัเลย การศึกษาคร้ังน้ี
เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ มีการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีสาขา ประกอบกบัแนวคิด
และทฤษฎีต่างๆ  ดว้ยการจดักลุ่มขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ เพ่ือน ามาท าการสรุปและอภิปรายผลในแต่ละดา้น 
โดยใชต้วัแบบ SERVQUAL เป็นเคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพการบริการ จากการศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการบริการของธนาคารทั้ง 5 ดา้น ผลการศึกษาพบว่า 1) ดา้นความเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ สถานท่ีตั้งใกล้
หน่วยงานราชการ มีท่ีจอดรถ 2) ดา้นความน่าเช่ือถือ ไดแ้ก่ พนกังานสาขามีความช านาญในการบริการ แกไ้ขปัญหา
ไดเ้ร็ว  3) ดา้นการตอบสนอง ไดแ้ก่ พนกังานสาขามีความเต็มใจในการช่วยเหลือลูกคา้และพร้อมให้บริการ  4) 
ดา้นการสร้างความเช่ือมัน่ ไดแ้ก่ พนกังานสาขามีความรู้ ทกัษะในการท างาน และน าเสนอผลิตภณัฑเ์ขา้ใจง่าย 5) 
ดา้นการเอาใจใส่ ไดแ้ก่ พนกังานสาขามีความตั้งใจเอาใจใส่ลูกคา้ และยินดีท่ีจะใหบ้ริการ  
ค าส าคัญ: คุณภาพบริการ,เคร่ืองมือ SERVQUAL 

                                                                     Abstract 
The objective of this study were to investigate the perceptions of customer in Krung Thai Bank Public Company 
Ltd., Loei City Hall branch towards service quality attributes and provide guidelines to develop the branch’s 
service quality. The data in this study was obtained from a face-to-face survey. SEVQUAL is applied to measures 
the perceptions of customer towards service quality attributes. The results showed that the five dimensions to 
develop the branch’s service quality including: i) Tangibles dimension, namely the bank branch located near the 
government offices, the bank branch has a car park spaces ii) Reliability dimension, namely the bank branch’s 
staffs are the most knowledge experts which can provide accurate and efficient services iii) Responsiveness 
dimension, namely the bank branch’s staff are availability and readiness for service iv) Assurance dimension, 
namely the  bank branch’s staff can provide good service quality and v) Empathy dimension, the bank branch’s 
staffs intend to offer products with ease of understanding.  
Keywords: Service quality, SERVQUAL Model 
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1. บทน า 

     ในปัจจุบนัธุรกิจธนาคารมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ธุรกิจธนาคารจึงต่างมุ่งเนน้การใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ 
ใหลู้กคา้มีความพึงพอใจ การบริการจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากพนกังานผูใ้หบ้ริการ มีส่วนส าคญัท่ีท าให้
ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และการน าเสนอบริการท่ีเป็นเลิศให้แก่ลูกคา้ ตอ้งพบปะกบัลูกคา้ท่ีมี
ความหลากหลายเป็นจ านวนมากในแต่ละวนั ซ่ึงตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ และสามารถใหค้ าแนะน าให้
ความช่วยเหลือในการด าเนินการต่างๆ อย่างรวดเร็วและถูกตอ้งกบัใหบ้ริการลูกคา้ ไดอ้ย่างตรงความตอ้งการของ
ลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจและอยากกลบัมาใช้บริการซ ้ าอีกคร้ัง ทั้งน้ีในการศึกษาจะใช้เคร่ืองมือ 
SERVQUAL เพ่ือวดัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงพฒันาโดย Parasuraman, 
Zethamal & Berry  ตวัแบบ SERVQUAL ประกอบดว้ยปัจจยัในการประเมินคุณภาพบริการ 5 ดา้นดงัน้ี 1)ดา้น
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ(Tangibles) 2) ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได(้Reliabilities) 3) ดา้นการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการลูกคา้ (Responsiveness) 4) ดา้นการสร้างความเช่ือมัน่ (Assurance) 5) ดา้นการเอาใจใส่
และเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) ซ่ึงเป็นเสมือนเคร่ืองมือท่ีช่วยหาคุณภาพบริการจากลูกคา้                                                                                                                
     จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้คุณภาพบริการมีส่วนส าคญัในการช่วยใหธุ้รกิจธนาคารประสบความส าเร็จ ดงันั้น ผูศึ้กษา
จึงสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางในการพฒันาคุณภาพบริการของ ธนาคารกรุงไทย (จ ากดั) มหาชน สาขาศาลากลาง
จงัหวดัเลย ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพในการให้บริการ
และเพ่ือเสนอแนะแนวทางพฒันาคุณภาพการบริการของ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาศาลากลางจงัหวดั
เลยโดยการศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้ใช้ ตัวแบบ SERVQUAL ท าการสัมภาษณ์ลูกคา้โดยจะใช้ 22 ค าถาม ใน
การศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของธนาคารทั้ง 5 ดา้น  ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี เพ่ือน ามา
พฒันาคุณภาพการบริการใหเ้หมาะสมและสอดรับกบัความตอ้งการของลูกคา้ และเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน
ของพนกังานในสาขาใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ต่อไป 
 
2.ทบทวนวรรณกรรม 
     ในการศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาศาลากลาง
จงัหวดัเลยในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการบริการ (Services) 
2.1.1 ความหมายของการบริการ 
     การบริการ หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลใชค้วามสามารถพิเศษ (หรือทรัพยากรท่ีมีอยู่)ของตน(ซ่ึงไดแ้ก่ความรู้
และทกัษะต่างๆท่ีจ าเป็น)เพ่ือผลประโยชนข์องบุคคลอ่ืนหรือตนเอง (ธีรกิติ นวรัตนฯ,2557) 
     การบริการ หมายถึงการตอบสนองใหผู้มุ่้งหวงัและลูกคา้ ดว้ยวิธีการต่างๆตามท่ีลูกคา้ร้องขอ หรือตามระยะเวลา
ท่ีก าหนดให ้(สมชาย กิจบรรยง,2557) 
     การบริการ หมายถึง การอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ในกระบวนการสร้างคุณค่า ท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้ซ่ึง
เก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิดทางดา้นจิตใจของลูกคา้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของธุรกิจ เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัธุรกิจ (ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป์,2555) 
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ลกัษณะเฉพาะของการบริการ (Characteristics of Services) 
     ธุรกิจบริการมีลกัษณะเฉพาะอยู่ 4 ประการ ท่ีท าให้การบริการมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากธุรกิจอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 1)ไม่
สามารถจบัตอ้งได ้(Intangibility) คือ ไม่มีลกัษณะทางกายภาพและไม่สามารถจบัตอ้งไดเ้หมือนกบัสินคา้ประเภท
อ่ืน ลูกคา้จึงไม่สามารถมองเห็น จบัตอ้งได ้หรือทดลองใชก่้อนท่ีจะซ้ือหรือช าระเงินได ้ 2)ไม่สามารถแบ่งแยกได ้
(Inseparability) คือ ธุรกิจบริการไม่สามารถท่ีจะแบ่งแยกการใหบ้ริการได ้ดงันั้นธุรกิจบริการท่ีมีเวลาจ ากดั ลูกคา้มี
ความตอ้งการมาก การรอคอยนาน ท าใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายและไม่พึงพอใจ ผูใ้หบ้ริการตอ้งกมีการปรับปรุงการ
บริการและสร้างคุณภาพการบริการเพ่ือ อ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ 3) สามารถเปล่ียนแปลงได(้Variability) 
คือ การบริการมีลกัษณะเฉพาะท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ง่าย อนัเน่ืองมาจากความเก่ียวขอ้งด้านอารมณ์ทั้งผู ้
ให้บริการและลูกคา้ จึงท าให้การบริการแต่ละคร้ังไม่สามารถบริหารจดัการให้มีกระบวนการหรือมาตรฐานท่ี
เท่ากนัไดทุ้กคร้ังหรือทุกสถานการณ์ จึงส่งผลต่อความรู้สึกของลูกคา้ไดง่้าย 4) ไม่สามารถเกบ็ไวไ้ด ้(Perishability) 
คือ เม่ือธุรกิจเสนอการบริการให้ลูกคา้แลว้ ลูกคา้ไม่สามารถรอหรือเล่ือนไปใช้บริการในเวลาอ่ืนได ้(ศิวฤทธ์ิ 
พงศกรรังศิลป์,2555) 
 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
2.2.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
     ความพึงพอใจของลูกคา้ หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจในส่ิงท่ีไดรั้บจากการซ้ือสินคา้และบริการ โดยเป็นความ
แตกต่างระหวา่งคุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ไดก้บัส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัไวก่้อนซ้ือสินคา้ (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์,2555) 
     ความพึงพอใจ คือ ระดบัความรู้สึกของบุคคลว่าช่ืนชอบหรือผิดหวงั ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบติังานของผลิตภณัฑต์ามท่ีรับรู้ กบัความคาดหวงัของเขา (Kotler Philip,2003) 
     ความพึงพอใจของลูกคา้ หมายถึง การประเมินสินคา้หรือบริการนั้นๆว่าไดต้อบสนองความตอ้งการของตนตรง
ความคาดหวงัไวห้รือไม่ ถา้ไดต้ามท่ีคาดหวงัไว ้ลูกคา้จะมีความพึงพอใจถา้ไม่ไดต้ามท่ีคาดหวงัไวใ้นตอนแรก
ลูกคา้กจ็ะไม่พอใจ(สมวงศ ์พงศส์ถาพร,2550) 
     การสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ คือการก่อให้เกิดความพอใจข้ึนแก่ลูกคา้ภายหลงัการซ้ือ โดยพยายามท า
ใหผ้ลท่ีลูกคา้ไดรั้บสูงกว่าความคาดหวงัของลูกคา้ ปกติระดบัความพอใจของลูกคา้จะเป็นผลต่างระหว่างผลลพัธ์
ทางดา้นบวกท่ีไดจ้ากผลิตภณัฑ ์และความคาดหวงัท่ีคาดไวต้ั้งแต่ตน้และยิ่งมีความต่างมากเท่าใด ความพอใจสูงจะ
สูงมากข้ึนเท่านั้น (สุวิมล แมน้จริง,2546) 

 

2.2.2.ปัจจยัที่ท าให้ลูกค้าเกดิความพงึพอใจ 
    1. ด้านพนักงานและการต้อนรับ  มีดังน้ี 1 ) มีความรู้และรู้รอบในเร่ืองของสินค้า บริการ และข้อมูลต่างท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆภายในองค์กร โดยเฉพาะงานในหน้าท่ีท่ีตอ้งการศึกษาหาความรู้  2) มี
บุคลิกภาพท่ีดี มีความมัน่ใจตนเอง และมีความคล่องตวั สุภาพ จริงใจ การแต่งกายเรียบร้อย เหมาะสมกบักาลเทศะ  
3) ร่างกายแข็งแรง ท่าทางคล่องแคล่ว การรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ จะมีผลท าให้จิตใจ สมอง 
ปัญญา การท างานติดต่อกบัผูอ่ื้นยอ่มเป็นไปอยา่งราบร่ืน 4) มีจิตส านึกในการตอ้นรับและบริการท่ีดี ชอบใหบ้ริการ
ผูอ่ื้น ยึดถือว่าบุคคลอ่ืนหรือผูม้าติดต่อถูกเสมอ ปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจและอยา่งตั้งใจ 5) ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น มี
ไมตรีจิต ใหค้วามช่วยเหลือเม่ือเห็นผูอ่ื้นมีปัญหาทุกขร้์อน สามารถรับฟังปัญหาดว้ยความเห็นอกเห็นใจอย่างจิงจงั 
6) เป็นคนช่างสงัเกต มีปฏิภาณดี แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้ 
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     2.ดา้นสถานท่ีประกอบการ ลกัษณะของสถานท่ีท่ีให้บริการท่ีดี ประกอบดว้ย 1) ท าเลท่ีตั้ง เดินทางสะดวก ไม่
แออดัในการเดินทาง 2) มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ี 3) การจดัป้ายบอกหน่วยงานท่ีลูกคา้จะเลือกใช้
บริการ ในขณะรอรับบริการ 4) สถานท่ีจอดรถสะดวกไม่คบัแคบจนเกินไป 
     3. ดา้นความสะอาดท่ีไดรั้บ ลูกคา้จะรู้สึกประทบัใจเม่ือ 1) มีพนกังานท่ีคอยใหค้วามสะดวกกบัลูกคา้เพียงพอ 2) 
มีความทนัสมยัของอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังานให้บริการกบัลูกคา้ 3) การให้ค าแนะน าและช้ีแจงผลประโยชน์ท่ี
ผูรั้บบริการควรไดรั้บ 4) การใหค้วามช่วยเหลือเม่ือรับบริการไม่เขา้ใจในบริการ 
     4. ดา้นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการบริการ 1) ความทนัสมยัต่อขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการบริการและประโยชนข์องขอ้มูลท่ี
ผูรั้บบริการจะไดรั้บ 2) การใหค้ าแนะน าตอบปัญหาท่ีถูกตอ้งชดัเจน (ศิวารัตน ์ณ ปทุมและคณะ, 2550) 
 
2.3 แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพการบริการ 
2.3.1 ความหมายเกีย่วกบัคุณภาพการบริการ 
     คุณภาพของการบริการ หมายถึง ส่ิงท่ีส าคญัส่ิงหน่ึงในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจการใหบ้ริการ คือการ
รักษาระดบัการบริการใหเ้หนือคู่แข่ง (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์,2538) 
    คุณภาพบริการ (Service Quality) เป็นส่ิงท่ีท าไดย้ากเน่ืองจากความไม่แน่นอนของการผลิตงานบริการ ทั้งน้ี
เพราะงานบริการเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งยาก ไม่สามารถเกบ็ตุนไวบ้ริการล่วงหนา้ได ้ตอ้งท าการผลิตในขณะท่ีลูกคา้มารอ
รับบริการกมี็ ลูกคา้มาเขา้คิวรอกมี็ และท่ีส าคญั คือ งานบริการเป็นการผลิตท่ีตอ้งผสมระหว่าง เคร่ืองมือทางเทคนิค
บวกกบัทกัษะของพนกังานบริการเอง ท่ีกล่าวมาน้ีท าใหก้ารผลิตงานบริการใหมี้คุณภาพมาตรฐานเหมือนกนั มี
ความไม่แน่นอนสูงมาก (สมวงศ ์พงศส์ถาพร ,2550) 
 
2.3.2 เคร่ืองมือที่ใช้วดัคุณภาพการบริการ 
     เคร่ืองมือ SERVQUAL เพ่ือวดัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงพฒันาโดย 
Parasuraman, Zethamal & Berry  โมเดล SERVQUAL ประกอบดว้ยปัจจยัในการประเมินคุณภาพบริการ 5 ดา้น
ดงัน้ี 1)ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2) ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้3) ดา้นการตอบสนองต่อ
ความตอ้งการลูกคา้ 4) ดา้นการสร้างความเช่ือมัน่ 5) ดา้นการเอาใจใส่และเขา้ใจลูกคา้ ซ่ึงเป็นเสมือนเคร่ืองมือท่ีช่วย
หาคุณภาพบริการจากลูกคา้ เน่ืองจากลูกคา้สามารถประเมินผลงานการบริการโดยเปรียบเทียบระหว่าง “บริการท่ี
ตอ้งการ”กบั “ความคาดหวงัท่ีตอ้งการจะไดรั้บ” ตามปัจจยัประเมินคุณภาพใน 5 ดา้น ซ่ึงมีมาตรวดัความพึงพอใจ
การบริการ 22 ค าถามโดยใชแ้บบสอบถามจะใช ้22 ค าถามเป็นมาตรวดัว่า ลูกคา้คาดหวงับริการไวอ้ย่างไร แลว้จึง
ถามค าถามเดียวกนัว่าบริการท่ีไดรั้บไปนั้นเป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ ถา้บริการท่ีไดรั้บมีความพึงพอใจนอ้ย
กว่าท่ีคาดหวงัไวใ้นตอนแรกแสดงว่าคุณภาพการบริการไม่ดีพอ แต่ในทางกลบักนั ถา้ความพึงพอใจดีเท่ากบัความ
คาดหวงัหรือเกินกวา่ท่ีตั้งไว ้แสดงวา่คุณภาพการบริการดีหรือดีมาก (สมวงศ ์พงศส์ถาพร,2550) 

 
3.วธิีการศึกษา 
     การศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาศาลากลางจงัหวดัเลย 
เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูศึ้กษาไดก้ าหนดวิธีการศึกษา ดงัน้ี  
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3.1 ประชากร 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาศาลากลาง
จงัหวดัเลย ภายในเดือนมกราคม พ.ศ.2560  จ านวน 5,279 คน 

3.2 กลุ่มตวัอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาในคร้ังน้ี เน่ืองจากมีข้อจ ากัดด้านระยะเวลาผูศึ้กษา จึงใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยวิธีการ
สัมภาษณ์ ศึกษาเฉพาะลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการท่ีสาขา ในวนัท่ี 1-20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2560  โดยใชก้ารเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550)โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีสมัภาษณ์เป็นลูกคา้ของธนาคารกรุงไทยมากกว่า 
1 ปีและเขา้มาใชบ้ริการท่ี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)สาขาศาลากลางเป็นประจ า ซ่ึงเขา้มาใชบ้ริการไม่ต ่ากว่า 
2 คร้ังต่อสปัดาห์ โดยท าการสมัภาษณ์ลูกคา้จ านวน 30 คน เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งเหล่าน้ีสามารถรับรู้ถึงคุณภาพการ
ให้บริการในดา้นต่างๆไดเ้ป็นอย่างดี สามารถให้ค าแนะน าและให้ขอ้เสนอแนะแนวทางในปรับปรุงคุณภาพการ
บริการใหก้บัสาขาไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ การสัมภาษณ์ ในเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเขา้ใชบ้ริการท่ี ธนาคารกรุงไทย
จ ากดั (มหาชน) สาขาศาลากลางจงัหวดัเลย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
     ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ บันทึกข้อมูลเบ้ืองต้นของผูต้อบ
แบบสอบถาม เช่น เพศ อาย ุอาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา เป็นตน้ 
     ส่วนท่ี 2 : ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาศาลากลางจงัหวดัเลย ผูศึ้กษาสมัภาษณ์ โดยใชต้วัแบบ SERVQUAL เป็นเคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพการ
บริการ (Parasuraman et at.,1988) ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2) ดา้น
ความน่าเช่ือถือ 3) ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการลูกคา้ 4) ดา้นการสร้างความเช่ือมัน่ และความมัน่ใจให้กบั
ลูกคา้ได ้5) ดา้นการเอาใจใส่และเขา้ใจลูกคา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือบนัทึกขอ้มูลความพึงพอใจและขอ้เสนอแนะ
ของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาศาลากลางจงัหวดัเลย 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
     วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ระหว่างวนัท่ี 1-20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2560  โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีสัมภาษณ์ตอ้งเป็นลูกคา้
ของธนาคารกรุงไทยมากกวา่ 1 ปีและเขา้มาใชบ้ริการท่ี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)สาขาศาลากลางเป็นประจ า 
ซ่ึงเข้ามาใช้บริการไม่ต ่ากว่า 2 คร้ังต่อสัปดาห์ โดยท าการสัมภาษณ์ลูกค้าจ านวน 30 คน เน่ืองจากใช้วิธีการ
สัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจึงไดมี้การอธิบายวตัถุประสงคข์องการศึกษา และเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้ถูกสัมภาษณ์ถาม หากมี
ขอ้สงสยัในค าถาม ก่อนตอบค าถามนั้นๆ เพ่ือสร้างความเขา้ใจก่อนท่ีจะตอบค าถาม 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ มีการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีสาขา ใช้
การวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบกบัแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ  ดว้ยการจดักลุ่มขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ เพ่ือน ามาท า
การสรุปและอภิปรายผลในแต่ละดา้น ใชต้วัแบบ SERVQUAL เป็นเคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพการบริการซ่ึง
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ประกอบดว้ย 5 ดา้นท่ีลูกคา้พึงพอใจและไม่พอใจ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาท่ีตอ้งการ คือ เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพในการใหบ้ริการและเพ่ือเสนอแนะแนวทางพฒันาคุณภาพการบริการ
ของ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาศาลากลางจงัหวดัเลย 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
    ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาศาลากลางจงัหวดั
เลย เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูศึ้กษาไดแ้บ่งตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

4.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา
ศาลากลางจงัหวดัเลย 
โดยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
     4.1.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     จากการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน ในการสัมภาษณ์ในคร้ังน้ีผูท่ี้ตอบค าถามส่วน
ใหญ่จะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ เพศชายจ านวน 12 คน เพศหญิงจ านวน 18 คนมีอายุอยู่ระหว่าง 27-45 ปี 
ระดบัการศึกษาตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษา ถึง ปริญญาตรี ส่วนมากลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีสาขาเป็นลูกคา้ขา้ราชการ 
ลูกจา้งและพนกังานราชการในหน่วยงานราชการ มีรายไดเ้ฉล่ีย 15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน 
     4.1.2 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการบริการของของธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขาศาลากลางจงัหวดัเลย  
     จากผลการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจมีต่อคุณภาพการบริการของของธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาศาลากลางจงัหวดัเลย แบ่งผลการศึกษาออกเป็นแต่ละดา้นไดด้งัน้ี  
     1) ดา้นความเป็นรูปธรรม (Tangibles) ของการบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในดา้นสถานท่ีในการให้บริการของ 
สาขาศาลากลางจงัหวดัเลย เน่ืองจาก สถานท่ีตั้งอยู่ใกลห้น่วยงานราชการ มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง มีป้ายท่ีบ่งบอกการ
ท าธุรกรรมการเงินแต่ละประเภท เช่น เคาน์เตอร์ใหบ้ริการสินเช่ือ ดา้นฝาก ถอน และบริการเปิดบญัชีเงินฝาก เป็น
ตน้ ในส่วนท่ีลูกคา้ตอ้งการให้ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม คือ เกา้อ้ีในการนัง่รอการท าธุรกรรม เพ่ิมตูรั้บฝากเงินสด ตู้
ปรับสมุดอตัโนมติั และน ้าด่ืมไวค้อยบริการท่ีสาขา 
     2) ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability)  ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการท่ีสาขามีความเช่ือมัน่ว่าพนกังานท่ีสาขาน้ี มีความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญในการให้บริการท่ีถูกตอ้ง และแกปั้ญหาในการธุรกรรมต่างๆไดทุ้กราย เช่น โอนเงิน
แลว้ปลายทางไม่ไดรั้บเงิน พนกังานให้ค าแนะน าในการใช ้Internet banking ไดเ้ป็นอย่างดี และธนาคารกรุงไทย
เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีความมัน่คง ในส่วนท่ีลูกคา้อยากใหมี้การปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม คือ การแจง้เวลารอคิว หรือแจง้
เวลาพกัเท่ียงเพ่ือใหลู้กคา้เห็นวา่พนกังานพกัเท่ียง จึงตอ้งรอนาน หากลูกคา้รีบจะไดไ้ม่ตอ้งรอใชบ้ริการ 
     3) ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการลูกคา้ (Responsiveness) ส่วนใหญ่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีสาขามีความ
พึงพอใจในเร่ืองของการบริการท่ีถูกตอ้ง มีการเสนอผลิตภณัฑเ์พ่ิมเติม แกปั้ญหาหรือติดต่อประสานงานกบัสาขา
อ่ืนไดท้นัท่วงที เม่ือมีปัญหาในการใชบ้ริการหรือตอ้งการความช่วยเหลือในการท าธุรกรรมกบัต่างสาขา หากเกิด
การขดัขอ้งของระบบงานภายในธนาคาร พนักงานสาขาไดมี้การช้ีแจงกบัลูกคา้ว่าเกิดปัญหาในดา้นใด ลูกคา้
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สามารถฝากใหท้ ารายการไดแ้ละมารับเอกสารในภายหลงัได ้ในส่วนท่ีลูกคา้อยากใหมี้การปรับปรุงและเพ่ิมเติม คือ 
ลูกคา้บางรายมีการท าธุรกรรมจ านวนมาก จึงท าให้เกิดความล่าชา้ในการบริการ ควรแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีมีธุรกรรม
จ านวนมากออกจาก คิวปกติ ควรลดขั้นตอนการเปิดบญัชีใหน้อ้ยลง 
    4) ดา้นการสร้างความเช่ือมัน่(Assurance) ส่วนใหญ่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีสาขามีความเช่ือมัน่ว่าพนกัท่ีสาขา 
มีความรู้ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี เน่ืองจากการท างานของพนกังานท่ีสาขามีความผิดพลาดน้อย
มาก เม่ือเกิดความผิดพลาด มีการแกไ้ขและแจง้ลูกคา้ในการผิดพลาดในทนัที และเม่ือมีโปรโมชัน่ของทางธนาคาร 
ก็มีการแจง้ลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ เช่น เงินฝากลูกคา้ครบก าหนด การแนะน าสิทธิประโยชน์ของเอทีเอม็ เป็นตน้ ใน
ส่วนท่ีลูกคา้อยากใหมี้การปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม คือ อยากใหพ้นกังานติดป้ายพนกังานในเวลาท างาน เพราะลูกคา้ขา
จร ท่ีเขา้มาใชบ้ริการบางคนอาจจะไม่ทราบว่าใครเป็นพนกังานท างานในต าแหน่งใด ลูกคา้จะไดส้ะดวกในการ
ติดต่อสอบถาม 
     5) ดา้นการเอาใจใส่และเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) ส่วนใหญ่ลุกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีสาขา ไดรั้บการเอาใจใส่เป็น
อย่างดี จากการตอ้นรับ ยิ้มแยม้ ตั้งแต่หนา้ประตูจนถึงเคาน์เตอร์ในการบริการ คือ มีการเปิดประตูกล่าวทกัทาย
ลูกคา้ตั้งแต่หนา้ประตู สอบถามความตอ้งการใช้บริการของลูกคา้ว่ามาท าธุรกรรมในดา้นใด ให้ค าแนะน าและ
แนะน าการท าธุรกรรมในเบ้ืองตน้ใหลู้กคา้แต่ละราย มีความตั้งใจและเตม็ใจในการใหบ้ริการ และคดักรองประเภท
ท าธุรกรรม ท าใหไ้ดรั้บบริการจากพนกังานท่ีมีความรู้ ความช านาญในแต่ละดา้น เพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจ
และแกปั้ญหาให้ถูกดา้น ในส่วนน้ีลูกคา้อยากให้มีปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม คือ จ านวนพนักงานท่ีมีประสบการณ์ 
ความรู้ ความช านาญ ในทุกๆดา้น และยิม้แยม้ในบางช่วงเวลาท่ีมีลูกคา้เขา้มาท าธุรกรรมท่ีสาขาเป็นจ านวนมาก 

4.2 ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาการบริการของพนักงานผู้ให้บริการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา
ศาลากลางจงัหวดัเลย 
     จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา
ศาลากลางจังหวัดเลย  ผู ้ศึกษาได้น าผลท่ีได้มาก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาศาลากลางจงัหวดัเลย โดยแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ตามตวัแบบ SERVQUAL ได้
ดงัน้ี 1) แนวทางการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพบริการดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)   ส่วนท่ี
ลูกคา้ตอ้งการให้ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม คือ เกา้อ้ีในการนั่งรอการท าธุรกรรม เพ่ิมตูรั้บฝากเงินสด ตูป้รับสมุด
อตัโนมติั และน ้าด่ืมไวค้อยบริการท่ีสาขา แนวทางในการพฒันาและปรับปรุง คือเม่ือมีลูกคา้จ านวนมาก จะน าเกา้อ้ี 
มาเสริมในการนัง่รอท าธุรกรรม มีน ้าด่ืมมาเสิร์ฟบริการเป็นช่วงเวลา ในการเพ่ิมจ านวนตูรั้บฝากและตูป้รับสมุดนั้น 
เน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีหนา้สาขามีจ ากดั จึงไม่สามารถเพ่ิมได ้สาขาจึงตอ้งมีการตรวจเช็คให้ตูเ้อทีเอ็มหนา้สาขา 
สามารถใชไ้ดอ้ยูต่ลอดเวลาและท าแผนท่ีแนะน าตูเ้อทีเอม็ ตูป้รับสมุด และตูรั้บฝากเงินในบริเวณใกลเ้คียงให้ลูกคา้
ไดรั้บทราบ 
     2) แนวทางการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพบริการดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) ในส่วนท่ีลูกคา้อยากให้มี
การปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม คือ การแจง้เวลารอคิว หรือแจง้เวลาพกัทานอาหารกลางวนั เพ่ือใหลู้กคา้เห็นว่าพนกังาน
พกั จึงตอ้งรอเป็นเวลานาน หากลูกคา้เร่งรีบจะไดไ้ม่ตอ้งรอใชบ้ริการ แนวทางในการพฒันาและปรับปรุง คือ จดั
เวรในการพกัทานอาหารกลางวนัให้เหมาะสม เพ่ือรองรับลูกค้าได้ในอตัราท่ีเหมาะสมและ จัดพนักงานให้
เหมาะสมกบัช่วงเวลาท่ีลูกคา้มาใชบ้ริการจ านวนมาก ทั้งจ านวนและความรู้ของพนกังาน 
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     3) แนวทางการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพบริการดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการลูกคา้ (Responsiveness) 
ในส่วนท่ีลูกคา้อยากใหมี้การปรับปรุงและเพ่ิมเติม คือ ลูกคา้บางรายมีการท าธุรกรรมจ านวนมาก จึงท าใหเ้กิดความ
ล่าชา้ในการบริการ ควรแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีมีธุรกรรมจ านวนมากออกจากคิวปกติ ควรลดขั้นตอนการเปิดบญัชีให้
นอ้ยลง แนวทางในการพฒันาและปรับปรุง คือ จดัใหมี้ช่องบริการท่ีเร่งด่วน หากเป็นธุรกรรมท่ีตอ้งใชเ้วลาในการ
ท ารายการนาน ตอ้งแจง้ลูกคา้ทราบ และในการท าธุรกรรมต่างๆ ท่ีมีความซบัซอ้นตอ้งอธิบายใหช้ดัเจน 
     4) แนวทางการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพบริการดา้นการสร้างความเช่ือมัน่ (Assurance) ในส่วนท่ีลูกคา้อยาก
ให้มีการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม คือ อยากให้พนกังานติดป้ายพนกังานในเวลาท างาน เพราะลูกคา้ขาจร ท่ีเขา้มาใช้
บริการบางคนอาจจะไม่ทราบว่าใครเป็นพนกังานท างานในต าแหน่งใด ลูกคา้จะไดส้ะดวกในการติดต่อสอบถาม 
แนวทางในการพฒันาและปรับปรุง คือ ท าการตรวจเคร่ืองแบบการแต่งกายใหเ้หมาะสม ก่อนเร่ิมตน้ในการท างาน 
ในการท ารายการควรมีการสร้างความสัมพนัธ์และคน้หาความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบั
ความตอ้งการลูกคา้  และมีการทบทวนรายการในการท าธุรกรรมเพ่ือยืนยนัการท าธุรกรรมทุกคร้ังท่ีใหบ้ริการ 
     5) แนวทางการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพบริการดา้นการเอาใจใส่และเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) ในส่วนน้ีลูกคา้
อยากใหมี้ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม คือ จ านวนพนกังานท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ ความช านาญ ในทุกๆดา้น แนวทาง
ในการพฒันาและปรับปรุง คือ พนกังานในสาขาตอ้งศึกษาผลิตภณัฑต่์างๆของธนาคารอยูเ่สมอ ตอบขอ้สงสยัลูกคา้
ให้ชัดเจน หากไม่ทราบให้ถามผูรู้้ และพูดถึงประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ขอ้ดี- ขอ้เสีย ของลูกคา้ท่ีจะไดรั้บอย่าง
ตรงไปตรงมา 
 

5.สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
     การศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาศาลากลางจงัหวดัเลย 
จากการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการบริการ สามารถสรุปไดว้่า ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพ
บริการ ทั้ง 5 ดา้น ตามแบบ SERVQUAL มีดงัน้ี 1) ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในดา้น
สถานท่ีในการใหบ้ริการของสาขาศาลากลางจงัหวดัเลย เน่ืองจาก สถานท่ีตั้งอยู่ใกลห้น่วยงานราชการ มีท่ีจอดรถ
กวา้งขวาง มีป้ายท่ีบ่งบอกการท าธุรกรรมการเงินแต่ละประเภท เช่น เคานเ์ตอร์ใหบ้ริการสินเช่ือ ดา้นฝาก ถอน และ
บริการเปิดบญัชีเงินฝาก เป็นตน้  2) ดา้นความน่าเช่ือถือ  ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการท่ีสาขามีความเช่ือมัน่ว่าพนกังานท่ี
สาขาน้ี มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญในการให้บริการท่ีถูกตอ้ง และแกปั้ญหาในการธุรกรรมต่างๆไดทุ้ก
ราย เช่น โอนเงินแลว้ปลายทางไม่ไดรั้บเงิน พนกังานใหค้ าแนะน าในการใช ้Internet banking ไดเ้ป็นอย่างดี และ
ธนาคารกรุงไทยเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีความมัน่คง  3) ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการลูกคา้ ส่วนใหญ่ลูกคา้ท่ีเขา้
มาใชบ้ริการท่ีสาขามีความพึงพอใจในเร่ืองของการบริการท่ีถูกตอ้ง มีการเสนอผลิตภณัฑเ์พ่ิมเติม แกปั้ญหาหรือ
ติดต่อประสานงานกบัสาขาอ่ืนไดท้นัท่วงที เม่ือมีปัญหาในการใชบ้ริการหรือตอ้งการความช่วยเหลือในการท า
ธุรกรรมกบัต่างสาขา หากเกิดการขดัขอ้งของระบบงานภายในธนาคาร พนกังานสาขาไดมี้การช้ีแจงกบัลูกคา้ว่าเกิด
ปัญหาอะไร ลูกคา้สามารถฝากใหท้ ารายการไดแ้ละมารับเอกสารในภายหลงัได ้4) ดา้นการสร้างความเช่ือมัน่ ส่วน
ใหญ่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีสาขามีความเช่ือมัน่วา่พนกัท่ีสาขา มีความรู้ความสามารถในการใหบ้ริการเป็นอย่างดี 
เน่ืองจากการท างานของพนกังานท่ีสาขามีความผิดพลาดนอ้ยมาก เม่ือเกิดความผิดพลาด มีการแกไ้ขและแจง้ลูกคา้
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ในการผิดพลาดในทนัที และเม่ือมีโปรโมชัน่ของทางธนาคาร ก็มีการแจง้ลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ เช่น เงินฝากลูกคา้
ครบก าหนด การแนะน าสิทธิประโยชน์ของเอทีเอม็ เป็นตน้ 5) ดา้นการเอาใจใส่และเขา้ใจลูกคา้ ส่วนใหญ่ลุกคา้ท่ี
เขา้มาใชบ้ริการท่ีสาขา ไดรั้บการเอาใจใส่ ยิ้มแยม้  ตั้งแต่หนา้ประตูจนถึงเคาน์เตอร์ในการบริการ คือ มีการเปิด
ประตูกล่าวทกัทายลูกคา้ตั้งแต่หนา้ประตู สอบถามความตอ้งการใชบ้ริการของลูกคา้ว่ามาท าธุรกรรมในดา้นใด ให้
ค าแนะน าและแนะน าการท าธุรกรรมในเบ้ืองตน้ใหลู้กคา้แต่ละราย มีความตั้งใจและเตม็ใจในการใหบ้ริการ และคดั
กรองประเภทท าธุรกรรมของลูกคา้ ใหไ้ดรั้บบริการจากพนกังานท่ีมีความรู้ ความช านาญในแต่ละดา้น  
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
     จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา
ศาลากลางจังหวัดเลย  ผู ้ศึกษาได้น าผลท่ีได้มาก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาศาลากลางจงัหวดัเลย โดยแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ตามตวัแบบ SERVQUAL ได้
ดงัน้ี 1) เม่ือมีลูกคา้จ านวนมาก จะน าเกา้อ้ี มาเสริมในการนัง่รอท าธุรกรรม มีน ้ าด่ืมมาเสิร์ฟบริการเป็นช่วงเวลา ใน
การเพ่ิมจ านวนตูรั้บฝากและตูป้รับสมุดนั้น เน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีหนา้สาขามีจ ากดั จึงไม่สามารถเพ่ิมได ้สาขาจึง
ตอ้งมีการตรวจเช็คให้ตูเ้อทีเอ็มหนา้สาขา สามารถใชไ้ดอ้ยู่ตลอดเวลาและท าแผนท่ีแนะน าตูเ้อทีเอ็ม ตูป้รับสมุด 
และตูรั้บฝากเงินในบริเวณใกลเ้คียงให้ลูกคา้ไดรั้บทราบ 2) จดัเวรในการพกัทานอาหารกลางวนัใหเ้หมาะสม เพ่ือ
รองรับลูกคา้ไดใ้นอตัราท่ีเหมาะสมและ จดัพนกังานใหเ้หมาะสมกบัช่วงเวลาท่ีลูกคา้มาใชบ้ริการจ านวนมาก ทั้ง
จ านวนและความรู้ของพนกังาน 3) จดัใหมี้ช่องบริการท่ีเร่งด่วน หากเป็นธุรกรรมท่ีตอ้งใชเ้วลาในการท ารายการ
นาน ตอ้งแจง้ลูกคา้ทราบ และในการท าธุรกรรมต่างๆ ท่ีมีความซับซ้อนตอ้งอธิบายให้ชัดเจน 4) ท าการตรวจ
เคร่ืองแบบการแต่งกายใหเ้หมาะสม ก่อนเร่ิมตน้ในการท างาน ในการท ารายการควรมีการสร้างความสัมพนัธ์และ
คน้หาความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความตอ้งการลูกคา้  และมีการทบทวนรายการในการ
ท าธุรกรรมเพ่ือยืนยนัการท าธุรกรรมทุกคร้ังท่ีใหบ้ริการ 5)พนกังานในสาขาตอ้งศึกษาผลิตภณัฑต่์างๆของธนาคาร
อยูเ่สมอ ตอบขอ้สงสยัลูกคา้ใหช้ดัเจน หากไม่ทราบใหถ้ามผูรู้้ และพูดถึงประโยชนข์องผลิตภณัฑข์อ้ดี- ขอ้เสียของ
ลูกคา้ท่ีจะไดรั้บอยา่งตรงไปตรงมา 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
การตั้งใจซ้ือสินคา้อาหารพร้อมรับประทาน ไพรเวทแบรด์(Private brand) ในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ โดยการวิจยัคร้ัง
น้ีเป็นการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑอ์าหาร ท่ีน าไปสู่การตั้งใจซ้ือจากความเขา้ใจ
ดงักล่าวจะท าใหเ้กิดงานวิจยัเชิงปริมาณต่อไปโดยใชว้ิธีการวิจยัพรรณนา และใชเ้ทคนิคการวิจยัเชิงส ารวจ การแจก
แบบสอบถามหาขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่าท่ีมีต่อกระบวนการตั้งใจซ้ือสินคา้โดยมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 420 ชุด
โดยท าการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติพรรณนา ประกอบดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบดว้ยวิธีการสร้างโมเดลสมการโครงสร้างมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
การทดสอบทฤษฎีโดยการสร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มอา้งอิงกบัการรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑ ์ท่ีมีต่อ
กระบวนการตั้งใจซ้ือสินคา้  

 

คาํสาํคัญ: การรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน,การตั้งใจซ้ือ 

Abstract 
This research aimed to study the Impacts of Consumers’ Perceptions toward Purchase Intention  Ready-To-Eat 
Products at Convenience stores Case analysis in 7-11. which this research applied the quantitative research by 
collecting from secondary data such as the textbook, internet research, descriptive research and survey research.  
By the way this survey research is conducted by distributing questionnaires in order to study the Consumers’ 
Perceptions on the Purchase Intention. Under the degree of online merchandise association, the 420 samples are 
analyzed by using descriptive statistics which it consists of frequency, percentage, mean, standard deviation and 
inferential statistics by hypothesis testing. Regarding the Structural Equation Modeling (SEM), its test is used for 
theoretical testing purposes by establishing the relationships equations between reference groups and Influence of 
Impacts of Consumers’ Perceptions toward Purchase Intention.  
Keyword : Consumers’ Perceptions, Ready-To-Eat Products , Purchase Intention 
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1. บทน า 
      ปัจจุบันสภาพสังคมในเมืองหลายๆแห่งเปล่ียนไป เมืองขยายตัวครอบครัวมีขนาดเล็กลงใช้ชีวิตบน
ความเร่งรีบ การท างานมีการแข่งขันกันสูงหลายคนทานอาหารบนโต๊ะท างานหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์และ
รับประทานอาหารส าเร็จรูป หรืออาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงผูป้ระกอบการร้านสะดวกซ้ือ Convenience 
Stores  ผูป้ระกอบธุรกิจอาหารเร่ิมเห็นถึงความเปล่ียนแปลงของสังคมและพฤติกรรมผูบ้ริโภค จึงได้พัฒนา
ผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปพร้อมรับประทานออกสู่ตลาดเพ่ือตอบโจทยท์างดา้นความสะดวกสบายและความรวดเร็ว
ในการเตรียมและการรับประทานอาหารในปัจจุบนั  

ร้านสะดวกซ้ือในปัจจุบนัมีการจ าหน่ายสินคา้ฉลากไพรเวทแบนด์(Private brand หรือ House brand )ท่ี
เน้นราคาต ่ากว่าเม่ือเทียบกบั Tradition brand แต่ก็มีร้านสะดวกซ้ือไดเ้รียกช่ือตามลกัษณะของเฉพาะ Exclusive 
brand ราคาอาจไม่ต ่ากวา่ราคาตลาดแต่สร้างความแตกต่างคือ เป็นตวัสินคา้อาจมีคุณสมบติัพิเศษ หรือเป็นรสชาติท่ี
ยงัไม่มีในทอ้งตลาดOnly at อาทิ ตราสินคา้ 7-Fresh , Ezygo ท่ีจะมีการจดัจ าหน่ายเฉพาะในร้าน7-11 เท่านั้น 

พบวา่พฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปของประชากรประเทศไทย เป็นท่ีน่าสังเกตวา่อาหารส าเร็จรูป
แช่แข็งหรืออาหารพร้อมปรุงแช่เยน็ตามร้านสะดวกซ้ือก าลงัเป็นท่ีนิยมของคนทัว่ไป (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 
2557)  จากการศึกษานักการตลาดพบว่าการรับรู้คุณค่าส่งผลกระทบต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคการตดัสินซ้ือ
สินคา้หรือบริการ และการรับรู้คุณค่า แต่ละแบนดท่ี์แตกต่างกนัช่วยใหน้กัการตลาดสามารถจดัการแบรนดไ์ดอ้ยา่ง
มีกลยุทธ์ (Yisak Jang ,2015)  และจากการรับรู้ผูบ้ริโภค ทศันคติและความตั้งใจซ้ือท่ีมีต่อผลิตภณัฑฉ์ลากไพรเวท
แบนด ์โดยปัจจยัการรับรู้คุณค่า ใน 2 ปัจจยัหลกัไดแ้ก่ปัจจยัภายใน(Intrinsic) ไดแ้ก่ การรับรู้ดา้นคุณภาพ, การรับรู้
ดา้นความเส่ียงและการรับรู้ด้านคุณค่าปัจจยัภายนอก(Extrinsic) ไดแ้ก่ การรับรู้ราคา ,การโฆษณา, บรรจุภณัฑ์, 
ภาพลกัษณ์ของร้านคา้และทศันคติของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความวางใจ, ความคุน้เคย, การรับรู้ต่อสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ โดยผลการวิจับพบว่าการรับรู้คุณค่า(Intrinsic) ของลูกค้ามีผลต่อการซ้ือสินค้าไพเวทแบนด์อย่างมี
นยัส าคญัดงัน้ีการรับรู้ราคาและทศันคติ (Siti ,J. Pan, L and Mohaini, N.2011) และจากการศึกษาความตั้งใจซ้ือการ
รับรู้คุณภาพการรับรู้ความเส่ียงและการรับรู้ประโยชน์ (เช่นราคาและบรรจุภัณฑ์) ความไวว้างใจการรับรู้
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและระดบัรายไดท่ี้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซ้ือผลิตภณัฑ ์(Samit & Stela .2016) 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
เพ่ือศึกษาการรับรู้คุณค่าของผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค (การรับรู้ดา้นคุณภาพ ,ความคุม้ค่า ,ราคา ,บรรจุภณัฑ ์,ความ
เส่ียง)ท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือของผลิตภณัฑอ์าหารพร้อมรับประทานและสามารถน า ขอ้มูลประกอบในการวางกล
ยทุธ์การตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารพร้อมรับประทาน 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.เพ่ือทราบถึงการรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตั้งใจซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าหารพร้อมรับประทานในร้านสะดวกซ้ือ 
2.เพ่ือทราบถึงความตั้งใจซ้ือของผลิตภณัฑอ์าหารพร้อมรับประทานท่ีผูบ้ริโภครับรู้ในร้านคา้ปลีก 7-11  
3.เพ่ือทราบถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณค่าของผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภครับรู้กบัความตั้งใจซ้ือ 
4.องคก์รและใหภ้าคธุรกิจน าขอ้มูลประกอบในการวางกลยุทธ์การตลาดในการด าเนินธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                                             1845 
 

2.ทบทวนวรรณกรรม  
2.1 แนวคิดและทฤษฎอีาหารพร้อมรับประทาน 
      อาหารพร้อมรับประทาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบบัท่ี 237) พ.ศ.2544 ใหนิ้ยาม อาหารส าเร็จรูปท่ี
พร้อมบริโภคทนัที คือ อาหารท่ีผลิตเรียบร้อยพร้อมบริโภคท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายไดท้นัที  การถนอม
อาหารดว้ยการท าความเยน็ อาศยัหลกัการเปล่ียนแปลงสมบติัทางเคมี-กายภาพของอาหาร กล่าวคือ ท่ีอุณหภูมิต ่า
การเคล่ือนท่ีระดบัโมเลกุลจะชา้ลงส่งผลใหก้ารเกิดปฏิกิริยาเคมีและกระบวนการทาง ชีวภาพชา้ลงตามไปดว้ย เป็น
ท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่าปฏิกิริยาเคมีจะชา้ลงคร่ึงหน่ึงเม่ืออุณหภูมิลดลงทุก 10 C (Singh and Heldman, 2013)การ
แช่เยือกแข็งเป็นกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร (Food Processing) เพ่ือถนอมอาหาร (Food Preservation) ดว้ยการลด
อุณหภูมิของอาหาร ใหต้ ่ากว่า -18 องศาเซลเซียส น ้าในอาหารจะเปล่ียนสถานะเป็นน ้าแข็งเป็นกรรมวิธีการถนอม
อาหารท่ีคงความสด และรักษาคุณภาพอาหาร ไดดี้กวา่การถนอมอาหารดว้ยวิธีอ่ืน ผลิตภณัฑอ์าหารแช่เยือกแข็ง มี
หลากหลายรูปแบบ และใช้ได้ดีกับอาหารแทบทุกชนิด เช่น ผกั ผลไมเ้น้ือสัตว ์หรืออาหารท่ีผ่านการปรุงสุก 
(Cooking) เพ่ือเป็นอาหารพร้อมรับประทาน เช่น ต่ิมซ า ผลิตภณัฑ์ไก่แปรรูป การแช่เยือกแข็งสามารถใชร่้วมกบั
กรรมวิธีการแปรรูปอาหารวิธีอ่ืน เช่น การพาสเจอร์ไรซ์ (Pasteurization) การท าให้เขม้ขน้ การฉายรังสี (Food 
Irradiation) การหมกั (Fermentation) เพ่ือยืดอายกุารเกบ็รักษาอาหารใหย้าวข้ึน 
 
วตัถุประสงคข์องการแช่เยือกแขง็อาหาร 
1. เพ่ือการถนอมอาหาร เปล่ียนสถานะของโมเลกุลของน ้ าในอาหารให้เป็นน ้ าแข็ง (Ice Crystal Formation) ถึงแม้
การแช่เยือกแข็งอาหารจะไม่ท าให้น ้ าทั้งหมดกลายเป็นน ้ าแข็ง แต่น ้ าในอาหารท่ีผ่านการแช่เยือกแข็งจะมีความ
เขม้ขน้สูง ท าใหอ้าหารแช่เยือกแขง็ มีค่า Water Activity ต ่าการแช่เยือกแข็งเป็นการลดอุณหภูมิของอาหารใหต้ ่าลง 
มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
1.1. เพ่ือยบัย ั้งการเจริญของจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย (Bacteria) ยีสต์ (Yeast) รา (Mold) พยาธิ (Parasite) ท่ีเป็น
สาเหตุท่ีท าให้อาหารเกิดการเส่ือมเสีย (Microbial Spoilage) และจุลินทรียก่์อโรค (Pathogen) ท่ีเป็นอนัตรายใน
อาหาร (Biological Hazard)  
1.2 เพ่ือยบัย ั้งปฏิกิริยาชีวเคมีของอาหาร เช่น การหายใจ (Respiration) ของผกั และผลไม ้ยบัย ั้งการท างานของ
เอนไซมแ์ละปฏิกิริยาทางเคมีท่ีเป็นสาเหตุของการเส่ือมคุณภาพ เช่น Lipid Oxidation ท่ีเป็นสาเหตุของการเส่ือม
เสียอาหาร 
1.3. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑอ์าหารแช่เยือกแข็งพฒันาเป็นผลิตภณัฑไ์ดไ้ม่จ ากดัรูปแบบมีทั้งผลิตภณัฑแ์บบ IQF    
ท่ีใช้เป็นวตัถุดิบพร้อมปรุงซ่ึงสะดวกในการใช้และยงัพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์พร้อมรับประทาน (Ready-To- Eat) 
รูปแบบใหม่ๆ หรือไดไ้ม่จ ากดั ท าใหก้ระจายสินคา้ไดก้วา้งขวางช่วยเพ่ิมมูลค่าจากวตัถุดิบพ้ืนฐานเช่น เน้ือสัตว ์ผกั 
ผลไม ้สตัวน์ ้า อาหารทะเล 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎผีลติภัณฑ์ฉลากcแบนด์(Private brand) 
      ค าจ ากัดความของตราสินค้า (Brand) Kotler, P., & Keller, K. L. (2009)หมายถึง ช่ือ (Name), ค า (Term), 
สญัลกัษณ์ (Symbol), การออกแบบ (Design) ท่ีจะบอกว่า สินคา้หรือบริการหน่ึงๆ เป็นของใครและมีความแตกต่าง
จากคู่แข่งอยา่งไรวิธีง่าย ๆ ท่ีจะบอกวา่ ส่ิงไหนเป็นตราสินคา้หรือไม่นั้น สงัเกตไดจ้ากตราสินคา้จะประกอบไปดว้ย
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คุณลกัษณะ4 ประการ ดงัน้ีคือ 1) Attribute: รูปร่างหนา้ตาภายนอกท่ีจะท าใหเ้กดการจดจ า 2) Benefit: คุณประโยชน์ 3) 
Value: ส่ิงท่ีท าใหรู้้สึกวา่ใชต้ราสินคา้นแลว้เกิดความภูมิใจ 4) Personality: บุคลิกภาพของตราสินคา้ 
      ความเป็นมาของสินคา้ฉลากไพรเวทแบนดเ์ป็นสินคา้ตราของผูข้าย ซ่ึงศพัทภ์าษาไทยยงัไม่สามารถบญัญติั ได้
โดยช่ือท่ีใชเ้รียกมีมากมาย เช่น ไพรเวท ลาเบล (Private Label) สโตร์แบรนด(์Store Brand)โอนแ์บรนด ์(Own 
Brand) โอน ์ลาเบล (Own Label) ดิสทริบิวเตอร์ โอนแ์บรนด ์(Distributor’s Own Brand) รีเทลเลอร์ ออริจิเนท แบ
รนด(์Retailer-originated Brand) ในยคุเร่ิมตน้ของการเกิดสินคา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากก าไร
ส่วนเกินท่ีมีมากกวา่การขายสินคา้เนชัน่แนลแบรนดข์องซพัพลายเออร์ โดยไม่มีการท ากิจกรรมดา้นการโฆษณา 
ดงันั้นจึงก าหนดราคาสินคา้ต ่าได ้และแนวคิดดงักล่าวท าใหสิ้นคา้ไพรเวทแบนด(์Private brand) เป็นท่ีตอ้งการของ
กลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการสินคา้ราคาถูกในยคุแรก ๆยคุต่อมาผูบ้ริโภคมีความรู้มากข้ึน เร่ิมใหค้วามส าคญัต่อคุณภาพ
สินคา้และรสนิยมท่ีเปล่ียนไป ท าใหสิ้นคา้ไพรเวทแบนด์(Private brand) ตอ้งมีการปรับปรุงในเร่ืองคุณภาพ รสชาติ 
บรรจุภณัฑ ์เป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ในกลุ่มอ่ืน  ในยคุปัจจุบนัท่ามกลางสถานการณ์ท่ีมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง  
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัคุณค่าที่รับรู้ (Perceived Value) 
      การรับรู้คุณค่า ถูกนิยามว่าเป็นการประเมินในภาพรวมของผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัประโยชน์ของกิจกรรมบนฐาน
ของการรับรู้ของการรับและการให้  (Chiu, Hsu, Lai และ Chang, 2012)  การรับรู้คุณค่าของลูกค้า (Customer 
Perceived Value: CPV) คือ ความคิดรวบยอดต่อการตลาดและตราสินคา้ซ่ึงอยู่บนฐานของความเช่ือของลูกคา้ว่า
สินคา้หรือบริการนั้น ๆ จะสามารถสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจไดม้ากนอ้ยเพียงใด  
      องคป์ระกอบของผลิตภณัฑท่ี์มีคุณสมบติัท่ีดี เพญ็โสภา ป่ินพงศา (2554) อธิบายว่า การสร้างสินคา้และบริการ
จะเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดผลประโยชน์ท่ีจะน าเสนอโดยกิจการจะติดต่อส่ือสารและส่งมอบผลประโยชน์ท่ีใหแ้ก่
ผูบ้ริโภคผา่นทางคุณสมบติัของผลิตภณัฑเ์พ่ือใหเ้กิดคุณค่าของผลิตภณัฑมี์ดงัน้ี 
1. รูปแบบของสินคา้ หรือ ลกัษณะทางกายภาพของสินคา้ (Physical Characteristics of Goods) เป็นลกัษณะท่ีลูกคา้
สามารถมองเห็นได ้สามารถรับรู้ดว้ยประสาทสมัผสั ทั้ง 5 คือ รูป รส กล่ิน เสียง สมัผสั 
2. คุณภาพของผลิตภณัฑ์ (Product Quality) เป็นการวดัการท างาน และวดัความคงทนของผลิตภณัฑ์ เกณฑใ์นการ
วดัคุณภาพหลกัความพึงพอใจของลูกคา้และคุณภาพท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง 
3. ราคาของสินคา้ (Price) เป็นเงินท่ีบุคคลจ่ายเพ่ือซ้ือสินคา้ หรือบริการ ซ่ึงสามารถแสดงเป็นมูลค่า (Value) ท่ี
ผูบ้ริโภคจ่ายเพ่ือแลกเปล่ียนกบัผลประโยชนท่ี์ไดรั้บจากสินคา้ หรือบริการ 
4. ช่ือเสียงของสินคา้ หรือตราสินคา้ (Brand) หมายถึง คา (Term) สัญลกัษณ์(Symbol) การออกแบบ (Design) หรือ
ส่วนประสมของส่ิงของดงักล่าว เพ่ือระบุถึงสินคา้และบริการของผูข้ายรายใดรายหน่ึง หรือกลุ่มของผูข้ายเพ่ือแสดง
ถึงลกัษณะท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนั  
5. บรรจุภณัฑ์ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบ และการผลิตส่ิงบรรจุหรือส่ิงท่ีห่อหุ้ม
ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์ป็นตวัท่ีท าใหเ้กิดการรับรู้ คือ การมองเห็นสินคา้เม่ือลูกคา้เกิดการยอมรับในบรรจุภณัฑ ์กจ็ะ
น าไปสู่การจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการซ้ือ  
6. การออกแบบผลิตภณัฑ ์(Design) เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบ ลกัษณะ การบรรจุหีบห่อ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจะมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค การออกแบบยงัใชเ้ป็นหลกัเกณฑท์ าใหผ้ลิตภณัฑท่ี์มีความแตกต่าง 
โดยค านึงถึงเหตุผลจูงใจใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้ซ่ึงมีทั้งดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์ 
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7. การรับประกนั (Warranty) คือ การรับประกนัสินคา้ (Guarantee) การรับประกนัหรือใบรับประกนั เป็นเอกสาร
ซ่ึงมีขอ้ความท่ีระบุถึงการรับประกนัสินคา้ซ่ึงผูผ้ลิต หรือผูข้ายจะชดเชยใหก้บัผูซ้ื้อ เม่ือผลิตภณัฑไ์ม่สามารถท างาน
ไดใ้นเวลาท่ีก าหนด  
8. สี (Color) สีของผลิตภณัฑเ์ป็นส่ิงเชิญชวน และจูงใจใหเ้กิดการซ้ือ เพราะสีท าใหเ้กิดอารมณ์ทางดา้นจิตวิทยา 9. 
การใหบ้ริการ (Service) การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคบางคร้ังก็ข้ึนอยู่กบันโยบายการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ของผูข้าย
หรือผูผ้ลิต เช่น ผูบ้ริโภคมกัจะซ้ือสินคา้กับร้านคา้ท่ีให้บริการดี และถูกใจ ในปัจจุบันผูบ้ริโภคมีแนวโน้มจะ
เรียกร้องบริการจากผูข้ายมากข้ึน 
10. วตัถุดิบ (Raw material) หรือ วสัดุท่ีใชใ้นการผลิต ผูผ้ลิตมีทางเลือกท่ีจะใชว้ตัถุดิบ หรือ วสัดุหลายอย่างในการ
ผลิต ซ่ึงในการตดัสินใจเร่ืองน้ี ผูผ้ลิตตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคว่ามีความพอใจแบบใด ตลอดจนถึง
การพิจารณาเร่ืองตน้ทุนในการผลิต และความสามารถในการจดัหาวตัถุดิบดว้ย 
11. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety) และภาระผลิตภัณฑ์ (Product Liability) ความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์เป็นประเด็นท่ีส าคัญมากท่ีธุรกิจต้องเผชิญและยงัเป็นประเด็นปัญหาด้านจริยธรรมทั้ งธุรกิจ และ 
ผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑท่ี์ไม่ปลอดภยัท าใหผู้ผ้ลิต หรือ ผูข้ายเกิดภาระจากผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเป็นสมรรถภาพของผลิตภณัฑ์
ทาให้เกิดการท าลาย หรือเป็นอนัตรายส าหรับผูผ้ลิตท่ีตอ้งรับผิดชอบ ซ่ึงในประเด็นน้ีเป็นสาเหตุท่ีไม่ท าให้ธุรกิจ
ตอ้งการรับประกนั 
12. มาตรฐาน (Standard) เม่ือมีเทคโนโลยีใหม่เกิดข้ึนจะตอ้งค านึงถึงประโยชน์และมาตรฐานของเทคโนโลยีนั้น 
ผลิตภณัฑจ์ านวนมากในตลาด จะตอ้งมีการออกแบบท่ีไดม้าตรฐานและมาตรฐานเหล่าน้ีมีการควบคุมโดยสมาคมผู ้
ประกอบอาชีพและหน่วยงานรัฐบาลทั้งในระดบัประเทศและ ระดบัโลก 
13. ความเข้ากันได้ (Compatibility) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคลอ้งกับความคาดหวงัของลูกค้าและ
สามารถน าไปใชไ้ดใ้นทางท่ีดีในทางปฏิบติัโดยไม่เกิดปัญหาในการใช ้
14. ความหลากหลายของสินคา้ (Variety) ผูซ้ื้อส่วนมากพอใจท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีใหเ้ลือกมากในรูป ของ สี กล่ิน 
รส ขนาด การบรรจุหีบห่อ แบบ ลกัษณะ และคุณภาพ เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั  
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) 
      ความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Purchase Intention) เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท าให้นักการตลาดสามารถท่ีจะคาดเดา
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้หรือ บริการของผูบ้ริโภคได ้ ซ่ึงในการศึกษาเร่ืองความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค เพราะความ
ตั้งใจเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้  จึงท าให้ความตั้งใจซ้ือ และ กระบวนการตดัสินใจซ้ือมี
ความสมัพนัธ์กนัเป็นอยา่งมาก 
      ก่อนการตดัสินซ้ือสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภคแต่ละคร้ัง ผูบ้ริโภคจะตอ้งท าการประเมินทางเลือกต่างๆส่ิง
เหล่าน้ีจะน าไปสู่ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) และการตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด (Purchase Decision) (นธกฤต 
วนัต๊ะเมล ์.2555)  

ศึกษาเร่ือง การรับรู้ของลูกค้ากับสินค้าไพรเวทแบรนด์และท านายความตั้ งใจซ้ือ โดยแบบสอบถาม
ผูบ้ริโภค 120 รายผ่านทางหา้งร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่(ไฮเปอร์มาร์เก็ต)ท่ีมีช่ือเสียงและจากหา้งสรรพสินคา้ Klang 
Valley (ซูเปอร์มาร์เก็ต) ประเทศมาเลเซีย โดยใชส้มการถดถอยเพ่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่าการรับรู้ค่าเงิน,การ
รับรู้ความแปรปรวนของคุณภาพ,การรับรู้ราคาและความเส่ียงมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภค ( Siohong T. and Kean Heng L.2013) 
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2.5 การพฒันากรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.วธีิการศึกษา  
    การวิจัยคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์เพ่ือการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ ท่ี มี ต่อการตั้ งใจซ้ือสินค้าจากกลุ่มตัวอย่าง 
ท่ีเคยซ้ือสินคา้อาหารพร้อมรับประทานอาหารพร้อมรับประทาน ทั้งเพศชายและหญิง ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามท่ีใช้ผู ้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะส่ง น า
แบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การซ้ือสินคา้ จ านวน 30 คน มาทดสอบค่าความเช่ือมัน่ดว้ยสัมประ 
สิทธ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ค่าท่ีค านวณได ้0.85 ถือว่าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมี
ความเช่ือมัน่จึงน าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูใ้ช้จ านวน 420 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและช่องทางโซเชียลมีเดียอิเลก็ทรอนิกส์ และน าขอ้มูล
มาทดสอบสถิติเชิงอนุมานคือ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ(Multiple regressions) และสถิติเชิงพรรณนา 
 
4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 
    จากการทบทวนวรรณกรรมคาดว่า การรับรู้คุณค่ามีผลต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้ เพราะ การรับรู้คุณค่าดงักล่าว ส่งผล
ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตระหนกัรู้ และ ทศันคติท่ีดีต่อตวัสินคา้และจะส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือและตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด 
การรับรู้คุณค่าของผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคเป็นหัวใจส าคญัในทุกขั้นตอนของกระบวนการน าผลิตภณัฑไ์ปสู่ตลาด
ตั้งแต่การออกแบบและการผลิตไปจนถึงการจดัจ าหน่ายและการคา้ปลีก ดงันั้นกลยุทธ์ผลิตภณัฑจึ์งจ าเป็นตอ้งให้
ความส าคญักบัความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือใหบ้รรลุหรือรักษาความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในการจดัหาผลิตภณัฑ์
ท่ีมีนวตักรรมและรองรับการใช้งานท่ีแตกต่างในตลาด  ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคโดยมีปัจจยัท่ีอยู่
ภายในเช่น ความเส่ียง คุณค่า คุณภาพ และปัจจยัภายนอก เช่นท่ีราคา บรรจุภณัฑ์ จะมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้
อุปโภคบริโภคของผูบ้ริโภคเพ่ือเป็นแนวทางในวางกลยทุธ์ดา้นการตลาด  
 
 
 

ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหาร

พร้อมรับประทาน 

ปัจจยัภายใน 

การรับรู้ดา้นคุณภาพ 

การรับรู้ดา้นความเส่ียง 

การรับรู้ดา้นคุณค่า 

ปัจจยัภายนอก 

การรับรู้ดา้นราคา 

บรรจุภณัฑ์ 

Siti ,J. Pan, L and Mohaini, N.(2011) 

Samit & Stela (2016) 

Siti ,J. Pan, L and Mohaini, N.(2011) 
Samit & Stela (2016) 
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การแบ่งกลุ่มคนเจเนอเรช่ัน Z โดยใช้ปัจจยัด้านทัศนคตทิีม่ีต่อการท างานประจ า 
Segmenting of Z generation by using attitude factors towards routine work 

สุพฒัน์ ชีวเกษมสุข1  และ พนัธิตรา ปัทมานนท์2 

Supat Cheevakasemsook  and Pantitra Putamanonda 
 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจยัน้ีเพ่ือการแบ่งกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ Z โดยใชปั้จจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อการท างานประจ าน้ีไดใ้ช้
แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล และน ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ  SPSS โดยใช้สถิติท่ีเป็น ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว One Way ANOWA และจ าแนกกลุ่ม
โดยใช้แนวคิดด้านทัศนคติของ  Triandis Harry โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นคนเจเนอเรชั่น  Z ช่วงอายุ16-21 ปี                    
ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3 กลุ่มมีทศันคติต่อการท างานประจ าในระดบัปานกลาง โดยกลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่ม
ท่ีมีทศันคติต่องานประจ าในระดบัปานกลาง กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีมีทศันคติต่องานประจ าน้อยท่ีสุด และกลุ่มท่ี 3                 
มีทศันคติต่องานประจ าท่ีมากท่ีสุด 
 

Abstract 
 This research aim to classify Z generation by using the attitudinal factors related to routine work. The 
questionnaire was used to collect data then analyzed by SPSS statistical program using percentage, mean, 
standard deviation and One-Way ANOWA. Triandis Harry's attitude concept has been used in this segmentation 
and the samples were Z generation group that are 16-21 years old. The results showed that the three groups had 
moderate working attitude. Group 1  had moderate attitudes toward routine work while Second group had the 
lowest attitudes towards routine work and the third group had the highest attitudes toward routine work. 
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1. บทน า 
 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัทุกส่ิงมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงปัจจุบนัน้ีเป็นช่วงท่ีคนเจเนอเรชัน่ Z ใกลท่ี้จะเรียนจบ
แลว้จะเขา้มาอยู่ในสังคมการท างานอย่างเต็มตวัและดว้ยลกัษณะเฉพาะตวัของคนเจเนอเรชัน่ Z น้ีเองท่ีมีลกัษณะ
เฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากคนเจเนอเรชัน่ท่ีผ่านมากล่าวคือเป็นเด็กรุ่นท่ีเช่ือมต่อกบัโลกดิจิตอลตลอดเวลาและตอ้งการ
การยอมรับจากโลกโซเช่ียล (Mark Mccrindle, 2015)  มีความรู้สึกว่าเทคโนโลยีเป็นเร่ืองธรรมดาของโลกยคุน้ี รู้จกั
พ่ึงพาตนเอง และตอ้งการประกอบธุรกิจส่วนตวั (Marcie Merriman, 2015) ซ่ึงถา้หากถึงเวลาท่ีคนเจเนอเรชัน่ Z ได้
เข้ามามีบทบาทในหน้าท่ีการงานแล้วไม่มีใครทราบว่าผลจะเป็นอย่างไร แนวทางการบริหารคนจะต้องถูก
ปรับเปล่ียนอีกหรือไม่ เพราะถา้มองจากอดีตในกรณีของคนเจเนอเรชัน่ Y จะสงัเกตุไดว้่า ในช่วงท่ีผ่านน้ีเป็นช่วงท่ี
คนเจเนอเรชัน่ Y ไดเ้ขา้มามีบทบาทในสังคมการท างานไดน้านพอสมควรแลว้ ซ่ึงมีพฤติกรรมและทศันคติในการ
ท างานท่ีเปล่ียนแปลงไปแตกต่างไปจากคนเจเนอเรชั่น X ผูซ่ึ้งมีความรักองค์กรและอดทน (ศรีกญัญา มงคลศิริ, 
2548) อย่างชัดเจน เช่นมีความอดทนต่องานท่ียากล าบากน้อยลง พ่ึงพาแต่ผูอ่ื้น มีอตัราการเปล่ียนงานท่ีบ่อยข้ึน 
(กานต์พิชชา, 2556)  ซ่ึงปัญหาน้ีท าให้เกิดผลเสียต่อองค์กรโดยตรงกล่าวคือเม่ือพนักงานมีความอดทนต่องาน
นอ้ยลงก็ส่งผลใหเ้กิดการลาออกท่ีมากข้ึนและการลาออกน้ีก็ท าใหอ้งคก์รจะตอ้งหาคนมาทดแทนซ่ึงตอ้งเสียเวลา
และเงินทุนในการฝึกพนกังานใหม่อีก กวา่จะหาแนวทางการบริหารท่ีทนัสมยัและเหมาะสมกบัคนเจเนอเรชัน่ Y ก็
ใชเ้วลาหลายปีทีเดียว ซ่ึง ณ ตอนน้ีก็ใกลจ้ะถึงยคุของคนเจเนอเรชัน่ Z บา้งแลว้ งานประจ าหรืองานท่ีเป็นลกัษณะท่ี
เป็นกิจวตัรก็ยงัคงมีอยู่ ยงัคงมีความตอ้งการดา้นแรงงานอยู่ การเอาใจใส่และเขา้ใจคนเจเนอเรชัน่ Z จึงเป็นเร่ืองท่ี
น่าสนใจ และแมว้่าคนเจเนอเรชั่น Z จะมีลกัษณะหลายอย่างท่ีคล้ายกบัคนเจเนอเรชั่น Y (สรพงศ์ อ่องแสงคุณ, 
2558) แต่เราก็ไม่อาจวางใจและพูดไดว้่าคนเจเนอเรชัน่ Z จะเหมือนกบัคนเจเนอเรชัน่ Y จึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษา
ทศันคติต่องานประจ าอย่างจริงจงัเพ่ือน าไปเตรียมตวัในการรับมือปรับเปล่ียนแผนการบริหารบุคลากรท่ีจะตอ้งเป็น
คนเจเนอเรชัน่ Z ในอนาคต 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ (Triandis Harry , 1971) ซ่ึง Triandis Harry ไดอ้ธิบายเน้ือหาของทศันคติ
ออกมาไดเ้ป็นขั้นๆมีเน้ือหาท่ีน่าสนใจและแตกต่างจากแนวคิดดา้นทศันคติของคนอ่ืนๆ โดยกล่าวว่าทศันคตินั้น
เป็นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบของมนุษยแ์ต่ละคนท่ีแตกต่างกนัไปและเป็นส่ิงท่ีผูอ่ื้นไม่สามารถสังเกตุเห็นได้
เพราะเป็นสภาพจิตส านึกและการรับรู้ ซ่ึงทศันคติน้ีจะเป็นแนวโนม้ของท่ีมนุษยค์นหน่ึงมีต่อส่ิงเร้าหรือเร่ืองบาง
เร่ือง ความรู้สึกนึกคิด ความกลวั อคติ และความรู้สึกอ่ืนๆ ท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ มีความเช่ือมโยงกบัความเช่ือในส่ิงต่างๆ 
และมีแนวโน้มท่ีจะแสดงออกมาซ่ึงพฤติกรรมเฉพาะของแต่ละคน ซ่ึงเขาไดแ้ยกองค์ประกอบของทศันคติไว ้3 
องคป์ระกอบไดแ้ก่ องคป์ระกอบเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive component) เป็นความเขา้ใจและความรู้สึก
นึกคิดของคนต่อส่ิงเร้าใดๆส่ิงหน่ึง ซ่ึงจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละคน เม่ือบุคคลนั้นคนมีความเข้าใจใน
องค์ประกอบน้ีแลว้จะน าไปสู่องค์ประกอบต่อมาคือ องค์ประกอบของจิตอารมณ์ (Affective component) เป็น
อารมณ์หรือความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงเร้าใดๆส่ิงนั้น และไดป้ระเมินค่าว่าส่ิงนั้นมีคุณค่าในทางท่ีดีหรือไม่ดี และบุคคลคน
นั้นจะมีการแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัอารมณ์และความรู้สึกท่ีมีในทางชอบหรือไม่
ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ ตอ้งการหรือไม่ตอ้งการ และจ าน าไปสู่องคป์ระกอบต่อมาคือ องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม 
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(Behavioral component) ท่ีเป็นแนวโนม้ท่ีจะแสดงออกมาซ่ึงการกระท า กล่าวคือ เวลาท่ีบุคคลมีแนวโนม้หรือท่าที
ท่ีจะเลือกท่ีจะแสดงออกต่อส่ิงเร้าไม่วา่ในทิศทางท่ีดีหรือไม่ดีนั้นไดข้ึ้นอยูก่บั ความคิด ความเช่ือและความรู้สึกของ
บุคคลท่ีไดจ้ากการประเมินผลแลว้ดงัภาพ 

 
รูปท่ี 1 องคป์ระกอบของทศันคติ 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (สุดา ประทวน, 2557) ไดศึ้กษาทศันคติของคนเจเนอเรชั่น Y ในการ
ท างานในบริษทัผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแห่งหน่ึงพบว่ามีทศันคติต่อการท างานอยู่ในระดบัท่ีดี โดยปัจจยัท่ีก่อ
เกิดทศันคติท่ีดีน้ีคือ การท างานในบริษทัท่ีมีช่ือเสียง มีค่าตอบแทนท่ีดี งานท่ีมีความทา้ทาย โอกาศในความกา้วหนา้ 
การก ากบัดูแลของผูบ้งัคบับญัชาท่ีเอาใจใส่พนกังาน มีความพอใจในการท างานร่วมกนั ตอ้งการส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีเหมาะสม และผลประโยชน์ตอบแทนการดูแลเม่ือเกษียณอายุ (อมรสิริ สมพรสุขสวสัด์ิ, 2555) ไดศึ้กษา
ทศันคติท่ีมีต่อการท างานของคนเจเนอเรชัน่ Y ในบริษทัท้ีให้บริการดา้นโทรศพัทแ์ห่งหน่ึง พบว่ามีทศันคติต่อการ
ท างานอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีปัจจยัท่ีท าให้มีทศันคติท่ีดีต่อการท างานคือส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม 
และปัจจัยท่ีส่งผลให้มีทัศนคติต่อการท างานในระดับปานกลางคือโอกาศด้านความก้าวหน้าในอาชีพและ
ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัปานกลางซ่ึงแปลไดว้า่กลุ่มพนกังานน้ีเห็นวา่การเป็นพนกังานใหบ้ริการขอ้มูลทางโทรศพัท์
นั้นมีโอกาศความกา้วหนา้ในอาชีพและค่าตอบแทนอยู่ในระดบัท่ีไม่มากไม่นอ้ย ทั้ง 2 งานวิจยัน้ีช้ีใหเ้ห็นขอ้แตกต่าง
กนัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อทศันคติในการท างานประจ าไดแ้ก่ ค่าตอบแทนและความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 
 

3. วธิีการศึกษา 
 การศึกษาการแบ่งกลุ่มของคนเจเนอเรชัน่ Z ดว้ยทศันคติต่อการท างานประจ าน้ีมีรูปแบบในการวิจยัโดย
ใชแ้บบสอบถามปลายปิด (Closed-end Questionnaire) ซ่ึงเป็นลกัษณะการตั้งค าถามโดยมีตวัเลือกก าหนดเอาไวใ้ห ้
ไดเ้ก็บขอ้มูลในช่วงเดือน ธนัวาคม 2559 โดยเลือกเก็บตวัอย่างจากผูท่ี้มีอายุช่วง 16-21 ปีเท่านั้นเน่ืองจากเป็นคนเจ
เนอเรชัน่ Z ท่ีช่วงอายุท่ีใกลถึ้งเวลาจะตอ้งเขา้มาท างานประจ ามากท่ีสุด ในการวิจยัคร้ังน้ีมีจ านวนคนเจเนอเรชัน่ Z 
ในช่วงอายุดงักล่าวท่ีแน่นอนคือ 451,593 คนโดยอา้งอิงจากกรมการปกครองปี 2558 ซ่ึงจ านวนตวัอย่างท่ีตอ้งเก็บ
ได้น ามาเทียบกับตาราง krejcie and morgan ได้จ านวนท่ีต้องเก็บ 384 คน และน าข้อมูลมาท าการค านวณโดย
โปรแกรมค านวนทางสถิติ SPSS โดยสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่า
ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOWA 
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กรอบแนวคดิ 

 
 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติของคนเจเนอเรชั่น Z แล้วท าการแบ่งกลุ่ม ผูวิ้จัยได้
ด าเนินการเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 384 ชุดจากกลุ่มตวัอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 63.28 เกิดในปี 2539 จ านวน 116 คนคิดเป็นร้อย
ละ 30.21 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 30,001 – 100,000 บาท จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 ศึกษา
อยูช่ั้นปีท่ี 3 จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 28.91  
ตารางท่ี 1 แสดงค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของทศันคติในการท างานประจ าของคนเจ
เนอเรชัน่ Z โดยรวม 
 

ทศันคติท่ีมีต่อการท างานประจ าดา้นพฤติกรรม 
จ านวน 384 คน 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1. ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 3.24 0.86 

2. ดา้นจิตอารมณ์ 3.06 0.87 

3. ดา้นพฤติกรรม 3.21 0.84 

รวม 3.17 0.86 
 
จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นว่าคนเจเนอเรชัน่ Z จากกลุ่มตวัอย่างมีทศันคติต่องานประจ าอยู่ในระดบัปานกลาง แต่
เม่ือเปรียบเทียบรายดา้นแลว้จะเห็นไดว้่าคนเจเนอเรชั่น Z มีความเขา้ใจถึงลกัษณะของงานประจ าอยู่ในระดบัท่ี
ดีกวา่ดา้นอ่ืน ในดา้นอารมณ์นั้นรู้สึกชอบงานประจ านอ้ยกว่า แต่ดว้ยความท่ีมีความจ าเป็นจะตอ้งท างานประจ าจึงมี
แนวโนม้ท่ีจะปฏิบติังานประจ าไดดี้ปานกลาง 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียของทศันคติ 5 อนัดบัแรกของคนกลุ่มท่ี 1 
อนัดบัท่ี  ทศันคติในด้านต่างๆของกลุ่มท่ี 1 Mean 

1 คดิว่างานประจ านัน้เป็นงานทีต่อ้งใชท้กัษะในการท างาน1 3.891 

2 คดิว่างานประจ าตอ้งีรีะเีบีีวนิบัในการท างาน1 3.873 

3 คดิว่างานประจ านัน้เป็นงานทีต่อ้งใชค้วาีรูใ้นการท างาน1 3.764 

4 ตอ้งการท างานในีรษิทัที่ี ชี ื่อเสบีงีากกว่าทีจ่ะท างานในีรษิทัที่ี ผีูน้ าเก่ง2 3.755 

5 คดิว่างานประจ าเป็นงานที่ี กีารก าหนดเวลาในการท างานทีค่งทีแ่น่นอน1 3.709 

 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ียของทศันคติ 5 อนัดบัแรกของคนกลุ่มท่ี 2 
อนัดบัท่ี  ทศันคติในด้านต่างๆของกลุ่มท่ี 2 Mean 

1 คดิว่างานประจ าเป็นงานที่ี กีารก าหนดเวลาในการท างานทีค่งทีแ่น่นอน1 3.240 

2 คดิว่างานประจ านัน้เป็นงานทีต่อ้งใชท้กัษะในการท างานีาก1 3.152 

3 พรอ้ีทีจ่ะทุ่ี เทในการท างานประจ าดว้บควาีรัี ผดิชอีอบ่างเต็ี ที่3 3.096 

4 ตอ้งการทีจ่ะท างานทีท่า้ทาบควาีสาีารถีากกว่างานทีง่่าบ2 3.072 

5 คดิว่างานประจ านัน้เป็นงานทีต่อ้งใชค้วาีรูใ้นการท างานีาก1 3.048 

 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ียของทศันคติ 5 อนัดบัแรกของคนกลุ่มท่ี 3 
อนัดบัท่ี  ทศันคติในด้านต่างๆของกลุ่มท่ี 3 Mean 

1 คดิว่างานประจ านัน้เป็นงานทีต่อ้งใชท้กัษะในการท างานีาก1 3.879 

2 พรอ้ีทีจ่ะทุ่ี เทในการท างานประจ าดว้บควาีรัี ผดิชอีอบ่างเต็ี ที่3 3.846 

3 คดิว่างานประจ าตอ้งีรีะเีบีีวนิบัในการท างานีาก1 3.745 

4 พรอ้ีทีจ่ะท างานตาีทีห่วัหน้าีอีหีาบเสีอ3 3.725 

5 พรอ้ีทีจ่ะปฏิี ตัติาีกฎระเีบีีที่ี รษิทัวางไวอ้บ่างเครง่ครดั3 3.718 
1ทศันคติดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
2ทศันคติดา้นอารมณ์ 
3ทศันคติดา้นพฤติกรรม 
 
จากตารางท่ี 2,3,4 ไดแ้สดงถึงทศันคติในดา้นต่างๆโดยเรียงอนัดบัทศันคติจากมากท่ีสุดไปนอ้ยซ่ึงจากตารางจะเห็น
ไดว้่าคนเจเนอเรชั่น Z กลุ่มแรกคิดว่างานประจ าเป็นงานท่ีตอ้งใช้ทักษะในการท างานในระดบัท่ีมากควบคู่กับ
ระเบียบวินยัและความรู้ มีความตอ้งการในดา้นช่ือเสียงมากกว่าคนกลุ่มอ่ืน ซ่ึงคนในกลุ่มท่ี 2 เป็นคนกลุ่มท่ีตอ้งการ
ประกอบธุรกิจส่วนตวัมากท่ีสุดโดยเป็นคนกลุ่มท่ีมีทศันคติต่องานประจ านอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ แต่ใน
กลุ่มสุดทา้ยพบว่าเป็นกลุ่มท่ีค่อนขา้งมีทัศนคติท่ีค่อนข้างดีต่องานประจ า อีกทั้งยงัมีความพร้อมในการท างาน
ประจ ามากกวา่กลุ่มอ่ืนๆอีกดว้ย 
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ตารางท่ี 5 แสดงผลการค านวณลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ Asymptotic Significance (2-sided) 
เพศ 0.514 
ปีเกิด 0.078 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 0.000 
ชั้นปีการศึกษา 0.963 
 
จากตารางท่ี 5 พบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว) ท่ีแตกต่างกนัเท่านั้นท่ีมีผล
ต่อทศันคติในการท างานประจ าท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงมีค่า sig เท่ากบั 0.000 
 

5. สรุปผลการศึกษา  
 การวิจยัคร้ังน้ีท าข้ึนเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มของคนเจเนอเรชัน่ Z โดยใชปั้จจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อการงาน
ประจ าซ่ึงวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวก้็เพ่ือเขา้ใจทศันคติต่อการท างานประจ าของคนเจเนอเรชัน่ Z ท่ีจะเขา้มามีบทบาทใน
อนาคตอนัใกล ้และท าการจดักลุ่มเพ่ือจ าแนกประเภทแลว้น าไปเป็นแนวทางหน่ึงท่ีช่วยในการบริหารคนเจเนอ
เรชัน่ Z ในอนาคต ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า คนเจเนอเรชัน่ Z มีความรู้เร่ืองงานประจ าค่อนขา้งดีวา่เป็นงานท่ี
ผลตอบแทนไม่ไดสู้งมากนัก ตอ้งมีระเบียบวินัย ตอ้งมีทกัษะและเห็นว่ามีลกัษณะงานท่ีเป็นกิจวตัร ตอ้งท างาน
ตามท่ีผูเ้ป็นนายสั่งไปเร่ือยๆ จึงส่งผลให้คนทั้ง 3 กลุ่มคิดว่าเป็นงานท่ีท าให้ขาดอิสระทางความคิดได ้ในดา้นจิต
อารมณ์ท่ีแตกต่างชดัเจนท่ีสุดคือปัจจยัดา้นการหาประสบการณ์ในการท างานท่ีจะตอ้งหาเร่ิมจากการท างานประจ า 
เป็นส่ิงท่ีส่งผลใหค้นกลุ่มท่ี 2 มีทศันคติอยู่ในระดบัท่ีต ่าแตกต่างไปจากคนอีกสองกลุ่มท่ีเหลืออย่างชดัเจน เพราะ
เป็นผลสืบเน่ืองจากปัจจยัท่ีว่างานประจ านั้นไม่สามารถพฒันาทกัษะในอาชีพการงานไดดี้เท่าไรนกัของคนกลุ่มท่ี 2 
น้ีเน่ืองจากทศันคติดา้นความรู้ความเขา้ใจบอกว่างานประจ าเป็นงานท่ีมีตารางเวลาท่ีแน่นอนมากและเป็นงานท่ีตอ้ง
ท าซ ้ าเป็นกิจวตัรจึงท าให้คนกลุ่มท่ี 2 น้ีคิดว่าการหาประสบการณ์จากงานประจ าจากงานเดิมๆนั้นเป็นไปไดน้อ้ย 
ส่งผลให้ต้องมีการเปล่ียนงานใหม่ๆอยู่เสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองคนเจเนอเรชั่น Z ของคุณ Mark 
Mccrindle ปี 2558 ท่ีบอกว่าคนเจเนอเรชัน่ Z จะมีการเปล่ียนงานในอตัราท่ีสูง ทา้ยท่ีสุดแลว้แมว้่าทศันคติต่องาน
ประจ าดา้นพฤติกรรมโดยรวมแลว้จะมีในระดบัปานกลางแต่หากพิจารณารายกลุ่มแลว้จะพบว่ากลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 
มีความตอ้งการท่ีจะประกอบธุรกิจส่วนตวัมากกว่าท่ีจะท างานประจ าซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของคุณ Marcie 
Merriman ปี 2558 ท่ีว่าเด็กรุ่นใหม่ๆจะตอ้งการท่ีจะท าธุรกิจส่วนตวัโดยการลองผิดลองถูก แต่ในกลุ่มท่ี 3 กลบัมี
ทศันคติต่องานประจ าดา้นพฤติกรรมในระดบัท่ีสูง ซ่ึงพวกเขามีความพร้อมและทุ่มเทในความรับผิดชอบตาม
กฎระเบียบท่ีงานประจ าก าหนด ซ่ึงเป็นจุดท่ีแตกต่างออกไปจากงานวิจยัของตะวนัตกท่ีกล่าวมา ท าให้คนกลุ่มน้ี
เหมาะแก่การเป็นสมาชิกองคก์รอยา่งยิ่ง 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการจ าแนกกลุ่มของคนเจเนอเรชัน่ Z โดยใชท้ศันคติท่ีมีต่องานประจ าแลว้สามารถสรุปขอ้เสนอแนะ
ของคนทั้ง 3 กลุ่มไดด้งัน้ี 
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1) คนกลุ่มท่ี 1 มีทัศนคติต่องานประจ าดา้นความรู้ความเขา้ใจสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกบัทั้ ง 3 กลุ่ม จึงทราบดีว่างาน
ประจ าตอ้งการระเบียบวินัยในการท างานท่ีสูง การลงโทษเม่ือท าผิดกฎเป็นส่ิงจ าเป็นแต่ควรจะการตกัเตือนและ
สอนงานมากกว่าจะเป็นบทลงโทษเหมือนในสมยัก่อน อีกทั้งเวลาว่างท่ีเพียงพอเป็นส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัท่ีคนกลุ่มน้ี
ตอ้งการ การจดัสรรวนัหยุดใหเ้หมาะสมกบัคนกลุ่มน้ีเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น ตอ้งมีการอนุญาติใหน้ างานกลบัไปท าท่ีบา้น
เป็นกรณีพิเศษบา้งเป็นบางคร้ัง 
2) คนกลุ่มท่ี 2 คนกลุ่มน้ีเป็นคนท่ีมีทศันคติต่องานประจ าท่ีนอ้ยท่ีสุดในทุกๆดา้น ซ่ึงหากเป็นไปไดก้็ควรหลีกเล่ียง
ท่ีจะรับคนกลุ่ม 2 น้ีเขา้มาท างาน แต่หากหลีกเล่ียงไม่ไดก้็ตอ้งมีการก าหนดช้ีแจงเร่ืองความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 
และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนต่อหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ ต้องมีการสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีอบอุ่น มีการ
หมุนเวียนงานเพ่ือลดปัญหาการเบ่ืองานและยงัเป็นการพฒันาทกัษะในการท างานในหลายๆดา้นแก่ตวัเขาดว้ย 
3) คนกลุ่มท่ี 3 มีระดบัทัศนคติท่ีดีท่ีสุดต่องานประจ า มีความพร้อมในหลายๆดา้นท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความ
รับผิดชอบต่องานท่ีท า มีเพียงจุดเล็กๆท่ีคนกลุ่มน้ีตอ้งการคือเวลาว่างท่ีเหมาะสมและอิสระทางความคิดเห็นซ่ึง
ผูป้ระกอบการเองก็ควรจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของพนกังานทุกคนมิใช่รับฟังแต่เพียงหัวหนา้แผนก ซ่ึงมี
ขอ้ดีอีกอย่างคือผูป้ระกอบการเองจะไดแ้นวคิดและมุมมองใหม่ๆในเร่ืองต่างๆ เพราะคนเจเนอเรชัน่ Z จะเป็นผูท่ี้มี
ความคิดท่ีสร้างสรรคเ์ชิงนวตักรรม (innovative) มากกวา่คนรุ่นก่อนหนา้ (Marcie Merriman, 2015) 
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แนวทางการเพิม่ยอดขายปุ๋ยเคมีส าหรับล าไยของร้าน A 
APPROACH TO INCREASE THE SALES OF CHEMICAL FERTILIZER  

FOR LONGANS OF A SHOP 
สุพตัรา บุญสุภา1 และ ธีระ ฤทธิรอด2 

Suputtra Boonsupa and Theera Rittirod 
 

บทคดัย่อ 

     การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือปุ๋ยเคมี  2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ยเคมีส าหรับล าไย และ 3) เพ่ือเสนอแนวทางในการ
เพ่ิมยอดขาย โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน และท าการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค และ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 68.25 มีอายุ 50 ปี
ข้ึนไป ร้อยละ 58.75 จบระดบัการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 79 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท ร้อย
ละ 40 มีอาชีพหลกัเกษตรกร  ร้อยละ 66.50 มีจ านวนพ้ืนท่ีในการท าสวนล าไย 1-10 ไร่ ร้อยละ 58 ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จะเลือกใชปุ๋้ยเคมีเพราะใหผ้ลผลิตสูงและสะดวกหาซ้ือง่าย ในแต่ละคร้ังจะซ้ือปุ๋ยเคมี
จ านวน 1-10 กระสอบ ร้อยละ 56.98 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นบุคคลและดา้นลกัษณะทางกายภาพอยูใ่น
ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด มี
ระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก จากการวิเคราะห์จะไดโ้ครงการทั้งหมด 5 โครงการ คือ 1) โครงการออก
เยี่ยมบา้นและติดตามผล 2) โครงการประชาสัมพนัธ์ร้าน 3) โครงการซ้ือก่อนจ่ายทีหลงั 4) โครงการการตลาด
ทางตรง 5) โครงการลดแลกแจกแถม                                                            

ค าส าคัญ : ปุ๋ยเคม,ี ล าไย, พฤติกรรมผู้บริโภค, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
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Abstract 

      This study aims to 1) investigate customers’ behaviors in buying chemical fertilizer 2) study about 
Marketing mix that influences customers’ decision making for buying chemical fertilizer 3) propose the 
plans for increasing the chemical fertilizer’ circulation by using surveys from 400 subjects, and using 
Customers’ behaviors and Marketing mix. According to the results, 68.25% of the subjects are male. The 
subjects of ages are 50 years old 58.75%. For educational background, 79% of the subjects have finished 
studying in elementary education level. The subjects have 40% of salary per month less than 10,000 baht.  
Also, it has been found that 66.50% are agriculturists. The subjects have 1-10 acres of Longan fields.  
Almost all of the subjects chose chemical fertilizer because it helps increasing products. The subjects bought 
1-10 bags of chemical fertilizer each time. Marketing Mix in People, and Physical Evidence are the most 
important factor.  Product, Price, Place, and Promotion are quite important. For the results of the study, there 
are 5 projects to be clarified which are 1) home visits and follow-up project, 2) Shop public relations, 3) Buy 
now and Pay later project, 4) Direct Marketing project, and 5) Sales Promotion project.  

Keywords : Chemical fertilizer, Longans, Customer Behavior, Marketing mix 

 

บทน า 

      ล าไยเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศไทย ซ่ึงปลูกมากในภาคเหนือตอนบนส่วนใหญ่จะปลูกมากใน 
จงัหวดั ล าพูน เชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา (สารสนเทศ เศรษฐกิจการเกษตรรายสินคา้, 2558) โดยพ้ืนท่ีท าการ
เพาะปลูกล าไยในภาคเหนือมีจ านวนทั้งหมด 890,757 ไร่ (ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร ส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2559) ซ่ึงมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีประเทศไทย โดยในปี 2558 ท่ีผา่นมาประเทศไทยมีการส่งออกล าไยมูลค่า
กวา่ 15,813 ลา้นบาท  (หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ ปีท่ี 36 ฉบบัท่ี 3,185 วนัท่ี 21 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559) การ
เพ่ิมผลผลิตทางล าไยนั้นจะมากจะนอ้ยข้ึนอยู่กบัสารอาหารท่ีตน้ล าไยไดรั้บการดูแล โดยปุ๋ยเคมีช่วยเพ่ิมผลผลิต
ของล าไยใหสู้งข้ึนซ่ึงสารอาหารหลกัท่ีอยูใ่นปุ๋ยคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม โดยไนโตรเจนจะบ ารุง
เร่ืองใบ ช่วยใหใ้บสวย ฟอสฟอรัสจะช่วยใหพื้ชมีผลดกหรือขนาดใหญ่และโปแตสเซียมจะช่วยบ ารุงใหร้ากมี
ขนาดใหญ่และแขง็แรง ส่งผลใหเ้กษตรกรหนัมาใชปุ๋้ยเคมีกนัมากข้ึน เน่ืองจากไดผ้ลผลิตท่ีสูงและสร้างรายได้
ใหแ้ก่เกษตรกรมากข้ึน  
     ร้านขายปุ๋ยเคมี A ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2556 ท่ีอ  าเภอป่าซาง จ.ล าพูน เป็นธุรกิจท่ีดูแลโดยครอบครัว การด าเนิน
ของธุรกิจเป็นร้านขายสารเคมีเก่ียวกบัล าไย เช่น ปุ๋ยเคมี สารราดล าไย ตวัพ่นดอกล าไย เป็นตน้ ซ่ึงมีทั้งแบรนด์
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ท่ีรับมา แบรนดข์องตวัเอง และแบรนดข์องลูกคา้ ผลประกอบการใน 3 ปีท่ีผา่นมายอดขายปุ๋ยเคมีร้าน A ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ ดงัตารางท่ี 1 ผูวิ้จยัจึงไดศึ้กษาแนวทางการเพ่ิมยอดขายปุ๋ยเคมีส าหรับล าไยของ
ร้าน A โดยวตัถุประสงคใ์นการท าวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือปุ๋ยเคมี และ ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ยเคมีส าหรับล าไย ของเกษตรกร และเพ่ือหาแนวทางในการ
เพ่ิมยอดขายใหเ้พ่ิมข้ึนจากปี 2559 ร้อยละ 20 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบยอดขายและเป้าหมายท่ีตั้งไวข้องร้านปุ๋ยเคมี A ในปี 2557-2559 

ปี 2557 2558 2559 
ยอดขายท่ีตั้งไว ้(บาท) 2,950,000 3,080,000 3,322,000 
ยอดขายจริงโดยประมาณ (บาท) 2,800,000 2,940,000 3,234,000 

 
ท บ ท ว น ว ร ร ณ ก ร ร ม 

     พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการแสดงออกทางดา้นพฤติกรรม การเลือกซ้ือ เลือกใช ้การประเมินผล และการ
จดัการกบัสินคา้และบริการ เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีความส าคญั
ต่อธุรกิจ เน่ืองจากการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท าให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือตอบสนอง
ตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภค เพ่ือความสามารถในการคน้หาแนวทางของพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในใชชี้วิตไดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึงส่งกระทบต่อธุรกิจมากยิ่งข้ึน และยงัมีส่วน
ส าคัญจะช่วยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง (เรวตัร์ ชาตรีวิศิษฏ์, 2549) 
     ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค คือการท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น ซ่ึงจะ
เก่ียวขอ้งกบัสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคเคยเลือกซ้ือมาก่อนทั้งการหาขอ้มูลของสินคา้ การพิจารณาลกัษณะต่างๆ และ
กระบวนการท่ีผูบ้ริโภคเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ไดรั้บผลมาจากสองกลุ่มของปัจจยั กลุ่มแรกไดแ้ก่ปัจจยัทางจิตวิทยา
ของแต่ละบุคคล เช่นการรับรู้ การเรียนรู้ การจูงใจ ทศันคติต่อสินคา้ และอ่ืนๆ กลุ่มท่ีสองไดแ้ก่ปัจจยัในทาง
สงัคม เช่น ค่านิยม วฒันธรรม สงัคม กลุ่มต่างๆ และครอบครัว (สุดาพร กณุฑลบุตร, 2550) 
     ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เป็นเคร่ืองมือทางการบริหารการตลาด ท่ีจะท าให้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีไดว้างไว ้ซ่ึงเปรียบเสมือนส่วนผสมท่ีจะท าใหสิ้นคา้หรือการบริการเป็นไปตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 
ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา, 2552) 
     ผลิตภณัฑ์ ประกอบดว้ยสินคา้และการบริการ ซ่ึงทั้งสองค าน้ี เป็นส่ิงท่ีควรมอบให้แก่ลูกคา้เพ่ือให้ลูกคา้
ไดรั้บผลประโยชน์จากผลิตภณัฑ์นั้น ซ่ึงแต่ละผลิตภณัฑ์ย่อมมีความแตกต่างในแต่ละดา้นไป ผูข้ายจึงตอ้ง
เขา้ใจทางเลือกของผลิตภณัฑน์ั้น 
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     ราคาเป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างมากในการด าเนินธุรกิจและยงัมีผลกระทบต่อภาพรวมขององคก์ร เน่ืองจากราคา
สร้างรายไดใ้หก้บัธุรกิจได ้ซ่ึงการตั้งราคามีอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกคา้ทั้งดา้นคุณภาพและคุณค่า การตั้งราคา
เป็นเร่ืองท่ีซับซอ้น ซ่ึงผูข้ายจะตอ้งท าความเขา้ใจกบัปัจจยัต่างๆท่ีจะส่งผลต่อราคา และราคายงัส่งผลกระทบ
ต่อดา้นอ่ืนๆในส่วนประสมการตลาดอีกดว้ย 
     ช่องทางการจดัจ าหน่ายมีหลกัเกณฑท่ี์ส าคญัอยู่ 2 ประเภท คือ การเขา้ถึงได ้และความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการ 
การเขา้ถึงได ้เป็นการอ านวยความสะดวกในการซ้ือสินคา้หรือบริการ ส่วนความพร้อมท่ีจะให้บริการ เป็น
ความพร้อมท่ีจะให้บริการลูกค้า ทั้ งการซ้ือ ใช้ และรับบริการ ซ่ึงจะต้องพิจารณาจากความสัมพันธ์ของ
ผู ้รับบริการและผู ้ให้บริการเป็นหลัก และน ามาตัดสินใจเพ่ือเลือกช่องทางการจ าหน่ายให้เหมาะสม 
     การส่งเสริมการตลาด เป็นเคร่ืองมือท่ีส่ือสารกบัผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริม
การตลาด การส่ือสารปากต่อปาก และการตลาดทางตรง โดยการส่งเสริมการตลาดเป็นการให้ขอ้มูลแก่ลูกคา้ 
ให้ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเป็นการเตือนผูบ้ริโภคเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ และชกัจูงให้บริโภคซ้ือผลิตภณัฑ ์
การส่ือสารจะท าใหผู้บ้ริโภคไดเ้ขา้ใจถึงการบริการมากข้ึน 
     บุคคลหมายถึงบุคคลทั้งหมดท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการการใหบ้ริการ โดยบางบริการพนกังานจะเป็น
ตัวบริการของการบริการนั้ น การให้บริการของพนักงานจะเป็นตัวก าหนดคุณภาพของการให้บริการ 
     สภาพแวดลอ้มทางกายภาพเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งในการใหบ้ริการ โดยสถานท่ีท่ีลูกคา้มาใชบ้ริการ และเป็นส่ิง
ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ภูมิทศัน์การบริการ และส่ิงท่ีจบัตอ้งได้
ประเภทอ่ืน 
     กระบวนการจะสร้างความไดเ้ปรียบในธุรกิจ ซ่ึงการด าเนินการทางธุรกิจ ถูกน ามาใชใ้นดา้นต่างๆ ทั้งการ
ผลิตและการน าเสนอจ าเป็นตอ้งใชก้ระบวนการเพ่ือใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จ โดยผงัของการบริการจะช่วย
ใหก้ารผลิตและการด าเนินการทางธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

วธิีการศึกษา 

     ประชากร คือ เกษตรกรสวนล าไยในอ าเภอป่าซาง และอ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน ซ่ึงมีจ านวน 44,452 ครัวเรือน 
(ส านกังานเกษตร จงัหวดัล าพูน, 2559) 

     กลุ่มตวัอย่าง ไดม้าจากค านวณจากสูตรของ Taro Yamane (1993) โดยก าหนดค่าเปอร์เซ็นความคลาดเคล่ือน
ของกลุ่มตวัอย่างท่ี 0.05 ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% เม่ือค านวณแลว้จะได ้396.43 ผูว้ิจยัจึงท าการแจก
แบบสอบถามจ านวน 400 คน 
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     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

    ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

    ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือปุ๋ยเคมีส าหรับ 

    ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ
ปุ๋ยเคมี 

     การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากนั้นน าขอ้มูลทีไดม้าวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป วิเคราะห์ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด วิเคราะห์คู่แข่งขนัในธุรกิจโดยใชแ้รงกดดนั 5 ประการ วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน
และภายนอก และวิเคราะห์การตลาดเป้าหมาย จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้ามาวางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางเพ่ือเพ่ิม
ยอดขายปุ๋ยเคมีส าหรับล าไยแก่ร้าน A 
 

ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
ข้อมูลทั่วไปและพฤตกิรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม      
 
     จากผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 68.25 เป็นเพศชาย ร้อยละ 
58.75 มีอายุ 50 ปีข้ึนไป ร้อยละ 79 มีระดบัการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 40 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 
บาท ร้อยละ 66.50 ประกอบอาชีพหลกัเกษตรกร และร้อยละ 58 มีจ านวนพ้ืนท่ีในการท าสวนล าไย 1-10 ไร่  
     ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือปุ๋ยเคมีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมี       
ร้อยละ 93 เน่ืองจากให้ผลผลิตสูงและสะดวกหาซ้ือง่าย ในการซ้ือปุ๋ยเคมีแต่ละคร้ังผูบ้ริโภคจะซ้ือน้อยกว่า      
10 กระสอบ ร้อยละ 56.98 ซ่ึงจะมีการเปรียบเทียบปุ๋ยเคมีก่อนซ้ือ ร้อยละ 63.70 ส่วนใหญ่จะไม่มีร้านประจ าใน
การซ้ือปุ๋ยเคมี ร้อยละ 72.05 จากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่รู้จกัร้าน A ร้อยละ 62.34 ส าหรับผูท่ี้รู้จกัจะ
รู้จกัร้าน A โดยเจา้ของร้านมาพบปะดว้ยตวัเอง ร้อยละ 44.60 โดยเหตุผลสามขอ้แรกท่ีเลือกใชปุ๋้ยเคมีของร้าน 
A เน่ืองจากปุ๋ยมีคุณภาพ มีการใหค้ าแนะน าแก่ลูกคา้และมีความน่าเช่ือถือของร้าน ความพึงพอใจท่ีมีต่อร้าน A 
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 55.76 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีร้านอ่ืนท่ีเคยใช้บริการ โดยเหตุผลท่ีใช้
บริการร้านอ่ืนคือ ใกลบ้า้น มีคนแนะน า และมีความน่าเช่ือถือของร้าน 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ตารางที่ 2 แสดงขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด          
ส่วนประสมทางการตลาด   x̄  (S.D)    ระดบัความส าคญั 

ดา้นผลิตภณัฑ ์    3.94  0.511   มาก 
ดา้นราคา    3.89  0.355   มาก 
ดา้นช่องทางการจ าหน่าย   4.14  0.332   มาก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด   3.88  0.514   มาก 
ดา้นบุคคล    4.41  0.651   มากท่ีสุด 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   4.24  0.403   มากท่ีสุด 
ดา้นกระบวนการ    4.14  0.206   มาก 
     

 จากดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในดา้นบุคคล และ
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ รองลงมาผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการ 

 
ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

     ดา้นผลิตภณัฑ ์(Price) ปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยท่ีมีคุณภาพ ตราสินคา้ของปุ๋ยเคมีนั้นเป็นท่ีรู้จกัของทอ้งตลาด และมี
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค มีการระบุส่วนผสม และตราเคร่ืองหมายการคา้อยา่งชดัเจน แต่เน่ืองจากร้าน A เนน้
จ าหน่ายเฉพาะปุ๋ยเคมีส าหรับล าไย ท าให้ไม่มีความหลากหลายในการเลือกซ้ือปุ๋ยเคมีส าหรับพืชนิดอ่ืน 
     ดา้นราคา (Price) ราคาปุ๋ยเคมีของร้าน A มีราคาระหว่าง 500-1,000 บาทต่อกระสอบ ซ่ึงอยู่ในระดับท่ีมี
ความเหมาะสมกบัคุณภาพของปุ๋ย เกษตรกรสามารถซ้ือไดใ้นราคาท่ียอ่มเยา 
     ดา้นช่องทางการจ าหน่าย (Place) ท าเลท่ีตั้งของร้าน A อยู่ใกลก้บัแหล่งชุมชน ตลาด โรงพยาบาล และเป็น
ทางผ่านไปสวนล าไย ซ่ึงเกษตรกรสามารถมาแวะซ้ือไดอ้ย่างสะดวก การติดต่อสั่งซ้ือของทางร้านสามารถ
ติดต่อไดห้ลายทาง ทั้งหน้าร้าน โทรศพัท์ และทางไลน์  ทางร้าน Aยงัมีบริการจดัส่งปุ๋ยเคมีให้กบัลูกคา้ท่ีไม่
สะดวกมารับปุ๋ยไดเ้องตามความเหมาะสม 
     ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ร้านA ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีน้อย และยังขาดการ
ประชาสัมพนัธ์ร้าน ดงันั้นทางร้าน A ควรมีกิจกรรมส่งเสริมการขายให้มากข้ึนเพ่ือกระตุน้ให้เกษตรกรมาซ้ือ
ปุ๋ยเพ่ิมมากข้ึน และควรมีการประชาสัมพันธ์ร้านให้เป็นท่ี รู้จักแก่เกษตรกรท่ียงัไม่รู้จักร้าน A อีกด้วย 
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      ดา้นบุคคล (People) เจา้ของร้าน A และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในสินคา้อย่างดี และสามารถให้
รายละเอียด ค าแนะน าแก่ลูกค้าได้ และสามารถติดต่อโทรมาสอบถามข้อมูลวิธีการใช้ได้ รวมถึงด้าน
ความสัมพัน ธ์กับ ลูกค้า  ได้บ ริการลูกค้าอย่างสุภาพ  ยิ้มแย้มแจ่มใส  เพ่ื อให้ เกิดความประทับใจ 
     ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ร้าน A ไดรั้บใบอนุญาตขายหรือครอบครองปุ๋ยเคมีจากกรม
วิชาการเกษตร ท าใหร้้านมีความน่าเช่ือถือ และท่ีตั้งของร้านยงัติดกบัถนนล าพูน-ท่าล่ี ท าใหลู้กคา้ท่ีผ่านไปมา
สามารถเดินทางมาซ้ือสินคา้ไดส้ะดวก 
     ดา้นกระบวนการ (Process) การบริการของร้าน A มีการบริการอย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง เน่ืองจากเจา้ของ
ร้านเป็นคนด าเนินการเอง ท าใหมี้ความสะดวกในการซ้ือสินคา้มากยิ่งข้ึน 
ก าหนดแนวทางในการเพิม่ยอดขาย 
     จากการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมยอดขายปุ๋ยเคมี
ส าหรับล าไยของร้าน A โดยไดก้ าหนดเป้าหมายคือใหย้อดขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จากปี 2559 โดยประกอบดว้ย 
5 โครงการไดแ้ก่   1) โครงการออกเยี่ยมบา้นและติดตามผล 2) โครงการประชาสมัพนัธ์ร้าน 3) โครงการซ้ือ
ก่อนจ่ายทีหลงั 4) โครงการการจดัท าการตลาดทางตรง 5) โครงการลดแลกแจกแถม โดยใชง้บประมาณ
ทั้งหมด 195,000 บาท  

สรุปผลการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไปและพฤตกิรรมในการเลือกซ้ือปุ๋ยเคมสี าหรับล าไย 

     จากผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมการเลือกซ้ือปุ๋ยเคมีส าหรับล าไย จากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน ใน
อ าเภอป่าซาง และอ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน พบวา่ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย อาย ุ50 ปีข้ึนไป มีระดบั
การศึกษาประถมศึกษา มีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 10,000บาท มีอาชีพหลกัคือเกษตรกร รองลงมามีอาชีพรับจา้ง
ทัว่ไป โดยมีจ านวนไร่ในการท าสวนล าไย 1-10 ไร่ รองลงมา 31-40 ไร่ และ 11-20 ไร่ ตามล าดบั 
     จากการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือปุ๋ย พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชปุ๋้ยเคมี เน่ืองจากให้ผลผลิตสูง 
สะดวกหาซ้ือง่าย และมีคนแนะน า ตามล าดบั ในการซ้ือปุ๋ยเคมีแต่ละคร้ังจะซ้ือนอ้ยกว่า 10 กระสอบ โดยจะมี
การเปรียบเทียบปุ๋ยก่อนจะตดัสินใจซ้ือ และไม่มีร้านประจ าในการซ้ือปุ๋ย ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งไม่รู้จกัร้าน A 
และส าหรับผูท่ี้รู้จกัร้าน A จะรู้จกัโดยเจา้ของร้านมาพบดว้ยตวัเอง เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการจากร้าน A เน่ืองจาก
ปุ๋ยมีคุณภาพ มีการใหค้ าแนะน าแก่ลูกคา้ และมีความน่าเช่ือถือของร้าน จากระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อร้าน A 
อยู่ในระดบัท่ีมากนอกจากน้ี กลุ่มตวัอย่างยงัมีร้านอ่ืนท่ีเคยใชบ้ริการ ไดแ้ก่ ร้านวียก์สิกิจ ร้านวินยัการเกษตร 
ร้านเอกเกษตร และร้านอ่ืนๆ ตามล าดบั โดยเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการร้านดงักล่าวคือ ใกลบ้า้น มีคนแนะน า และ
มีความน่าเช่ือถือของร้าน 
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ส่วนประสมทางการตลาดที่มอีทิธิพลต่อการเลือกซ้ือปุ๋ยของผู้บริโภค  

     จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุดในดา้นบุคคล และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคคลผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ือง
เจา้ของร้านมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีมากท่ีสุด รองลงมาคือ เจา้ของร้านมีการแนะน าการใช้ผลิตภณัฑ์ พนักงาน
ปฏิบติังานอย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง  และพนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์ ตามล าดบั ดา้นกายภาพ 
กลุ่มตวัอย่างไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ือง ร้านมีความเช่ือถือ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ร้านเป็นท่ีรู้จกั สังเกตเห็นได้
ง่าย และมีส่ิงอ านวยความสะดวกภายในร้าน ตามล าดบั รองลงมาผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากใน
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการ โดยดา้น
ผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอย่างไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองคุณภาพของสินคา้มากท่ีสุด รองลงมาคือ ตราสินคา้เป็นท่ี
ยอมรับของเกษตรกร มีค าแนะน าการใชผ้ลิตภณัฑ ์คุณภาพของบรรจุภณัฑ ์มีการระบุส่วนผสมของผลิตภณัฑ ์
และมีความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองการมี
ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือ ราคาประหยดั สามารถต่อรองราคาสินคา้ได ้และมีเง่ือนไข
การช าระเงิน(ผ่อนจ่ายได)้ ตามล าดบั ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ือง
ท าเลท่ีตั้งของร้านสะดวกต่อการเดินทางมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการติดต่อสั่งซ้ือท่ีสะดวก และมีบริการจดัส่ง
สินคา้ ตามล าดบั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองการมีส่วนลดในกรณี
ท่ีซ้ือปริมาณมากมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการรับผิดชอบต่อสินคา้ในกรณีท่ีสินคา้เสียหายจากผูข้าย และมีการ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ ตามล าดบั 

แนวทางในการเพิม่ยอดขายปุ๋ยเคมสี าหรับล าไยของร้าน A 
ตารางที่ 3 โครงการจากการวิเคราะห์ 

โครงการ วตัถุประสงค ์ วิธีการ งบประมาณ 
1) โครงการออกเยี่ยมบา้น
และติดตามผล 

เพ่ือรักษาความสมัพนัธ์กบั
ลูกคา้ และเพ่ิมความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ต่อร้าน  

ออกเยี่ยมลูกคา้ในทุกฤดูกาล
ล าไย (ทุกๆ3เดือน) 

10,000 บาท 

2)โครงการ
ประชาสมัพนัธ์ร้าน 

เพ่ือประชาสมัพนัธ์ร้านให้
เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน และเพ่ือ
เพ่ิมฐานลูกคา้ใหม่ใหแ้ก่
เกษตรกรท่ียงัไม่รู้จกัร้าน A 

จดัท าป้ายแขง็ติดตามสถานท่ี
ต่างๆ และจดัท าป้ายไวนิล
ใหแ้ก่ร้านขายของช าทัว่ไป  

30,000 บาท 
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ตารางที่ 3 โครงการจากการวิเคราะห์ (ต่อ) 

โครงการ วตัถุประสงค ์ วิธีการ งบประมาณ 
3)ซ้ือก่อนจ่ายทีหลงั เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรท่ี

ประสบปัญหาล าไยไม่ให้
ผลผลิตตามระยะเวลาท่ีคาด
ไว ้

มีการใหเ้กษตรกรสามารถช าระ
เงินหลงัจากท่ีเกบ็เก่ียวล าไย
แลว้ 

ไม่มีค่าใชจ่้าย 

4)โครงการการจดัท า
การตลาดทางตรง 

เพ่ือเพ่ือรักษาความสมัพนัธ์
กบัลูกคา้ และเพ่ือสร้างความ
พึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ 

มีการติดต่อลูกคา้ทางโทรศพัท์
โดยตรง และมีขอ้เสนอแนะ
ใหก้บัลูกคา้ท่ีสัง่ซ้ือ 

5,000 บาท 

5)โครงการลดแลกแจก
แถม 

เพ่ือกระตุน้และสร้าง
แรงจูงใจใหแ้ก่เกษตรกรใน
การซ้ือปุ๋ยเคมี 

ประชาสมัพนัธ์ใหแ้ก่ลูกคา้ให้
ทราบเก่ียวกบัโปรโมชัน่ของ
ทางร้านเก่ียวกบัส่วนลด และ
ของแถม 

150,000 บาท 

 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือปุ๋ยเคมีส าหรับ
ล าไยของร้าน A ท าใหผู้วิ้จยัสามารถก าหนดแนวทางในการเพ่ิมยอดขายได ้โดยจะมุ่งไปท่ีการบริการของทาง
ร้านเน่ืองจากทางร้านมีการออกเยี่ยมและติดตามผลจากการใชปุ๋้ยเคมีของร้าน จึงไดมี้โครงการออกเยี่ยมและ
ติดตามผลข้ึน ดา้นการประชาสมัพนัธ์ทางร้านไม่ไดมี้การประชาสัมพนัธ์ร้านใหแ้ก่เกษตรกรไดรู้้จกัร้าน จึงได้
มีโครงการท่ีจะประชาสัมพนัธ์ร้านโดยการจดัท าป้ายโฆษณาให้แก่ทางร้าน จากท่ีทางร้านมีกิจกรรมการ
ส่งเสริมการตลาดนอ้ย และมีร้านจ าหน่ายปุ๋ยเคมีเป็นจ านวนมาก จึงไดมี้การเสนอโครงการการตลาดทางตรง
ข้ึนเพ่ือส่ือสารกบัเกษตรกรโดยตรง และจากท่ีภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัท าให้ผลิตผลล าไยไม่เป็นไปตามท่ี
เกษตรกรคาดการณ์ จึงไดเ้สนอโครงการซ้ือก่อนจ่ายทีหลงัข้ึน 

อภิปรายผลการศึกษา 

          จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือปุ๋ยเคมีของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย อายุ 50 ปีข้ึนไป การศึกษาระดบัประถมศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ ปฐมา เกษตรทตั (2557) ไดศึ้กษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการซ้ือ
ปุ๋ยเคมี ตราลูกโลกสมอ ในดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือปุ๋ย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยใชบ้ริการร้าน A จะไดรั้บ
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ขอ้มูลข่าวสารโดยเจา้ของร้านไปพบดว้ยตวัเอง ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษาของ สุชญา ฮอลลนัท์ส (2556) ได้
ศึกษาพฤติกรรมการใชปุ๋้ยเคมี และส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการรับซ้ือปุ๋ยเคมีของโรงงานปุ๋ยน ้า
พอง ขอนแก่น โดยลูกคา้จะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากหนา้ร้านโดยตรง  
     จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในดา้นบุคคลดา้น
กายภาพมากท่ีสุด และในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ
ดา้นกระบวนการผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของจามจุรี 
บงัจนัทร์ (2557) ไดศึ้กษาแนวทางการเพ่ิมยอดขายปุ๋ยและอาหารสัตว ์ร้านศรีนครการเกษตร ท่ีมีปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดอยูใ่นระดบัมากในดา้นกระบวนการและดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
     - เน่ืองจากระยะการศึกษามีจ ากดั การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาจากหลายพ้ืนท่ี เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ี
หลากหลาย 
     - การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาจากการสมัภาษณ์เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวปับปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือปุ๋ยเคมีส าหรับล าไย 
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The Impact of Brand Value and Customer Satisfaction on the Brand Loyalty in 
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Suphattawadi Satanderm and Supachart Iamratanakul 

  
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) คุณค่าตราสินคา้ 2) ความพึงพอใจ 3) ความจงรักภกัดีของลูกคา้ ผูว้ิจยั
ไดส้ ารวจจากกลุ่มตวัอย่างแบบการก าหนดโควตา้ จ านวน 420 ตวัอย่าง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 
 
ค าส าคัญ: คุณค่าตราสินค้า, ความพึงพอใจ, ความภักดี 
 

Abstract 
The objective of this study were 1) Brand Value 2) Customer Satisfaction 3) Brand Loyalty. Data was collected by 
questionnaire from 420 respondents. The sample were selected through the quota sampling method. The descriptive 
statistical tool were percentage, means and standard deviation. Test of hypotheses was performed by Multiple 
Regression Analysis at a 0.05 statistical significance level.  
 
Keywords: Brand Value, Customer Satisfaction, Brand Loyalty  
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1.บทน า 
 
     จากสถานการของโลกดา้นเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วทั้งทางดา้นอุตสาหกรรม ดา้น
การแพทยห์รือแมก้ระทัง่ดา้นอาหาร ท่ีปัจจุบนัมีการหันมาใชเ้ทคโนโลยีทางเลือกเขา้มาช่วยจดัการให้การแกไ้ข
ปัญหาท่ีเคยแกไ้ขไดย้ากใหมี้ทางออกอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงเทคโนโลยี่ท่ีกล่าวถึงน้ีนั้นคือเทคโนโลยีนิวเคลียร์หรือเป็นการ
น าประโยชน์จากทางดา้นรังสีต่างๆ เขา้มาช่วยแกไ้ขปัญหาของประเทศและมีบทบาทในการช่วยแกไ้ขปัญหาของ
ภาคอุตสาหกรรม เช่น โรงกลัน่น ้ ามนั โรงปูน อุตสหกรรมอิเล็กทรอนิค อุตสหกรรมการน าเขา้ส่งออกอาหาร 
วิเคราะห์แร่ฐาตุ หรือแมก้ระทัง่อุตสาหกรรมดา้นอญัมณี ฯลฯ และแน่นอนวา่ทางการแพทยก์็ไดมี้การพฒันาการน า
ประโยชน์จากรังสีมาใช้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในดา้นการรักษาโรคมะเร็ง การผ่าตดัโดยการใช้เทคโนโลยี
เอ็กซเรย์เข้ามาช่วย หรือแม้กระทั่งการให้ความรู้ความปลอดภัยของผูท่ี้ปฎิบัติงานกับเคร่ืองก าเนิดรังสี ซ่ึง
เทคโนโลยีดา้นนิวเคลียร์ไดเ้ขา้มามีบทบาทและเป็นท่ียอมรับของกิจการเป็นอยา่งมาก   
สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. (Thailand Institute of Nuclear Technology : 
TINT)  เป็นหน่วยงานในก ากบัดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อมาไดมี้การก าหนดใหง้านควบคุม
และก ากับดูแลกับงานวิจัยพัฒนาและการน านิว เคลีย ร์ไปใช้ประโยชน์แยกออกจากกันอย่างชัดเจน 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงไดจ้ดัตั้ง สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ 
สทน. เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2549 ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีแยกออกมาจากส านกังานปรมาณูเพ่ือสนัติ โดยจดัตั้งตาม
พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2549[2] มีภารกิจหลกั คือ 
ศึกษาวิจยัและพฒันาใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และสนบัสนุนการใชป้ระโยชน์
จากพลงังานนิวเคลียร์ พฒันาเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงนวตักรรม, สินคา้และบริการใหม่ทดแทนการน าเขา้เพ่ือเป็นการแกไ้ข
ปัญหาของประเทศอยา่งย ัง่ยืน  
     ปัจจุบนั สทน. มีส านกังาน 3 แห่ง คือ ส านกังานบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต, ศูนยฉ์ายรังสีคลอง 5 จงัหวดัปทุมธานี 
และศูนยวิ์จยัองครักษ ์อ าเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก มีภารกิจหลกั 2 ส่วน คือ 
1. ใหบ้ริการ เผยแพร่ และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
     -ศูนยบ์ริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยมี 7 งานบริการ ไดแ้ก่ บริการห้องสอบเทียบเคร่ืองมือวดัรังสี บริการ
ตรวจสอบกัมมันตภาพรังสีในสินค้าน าเข้าส่งออก, บริการเคร่ืองวดัรังสีประจ าตัวบุคคล , บริการวิเคราะห์
องคป์ระกอบของฐาตุ, บริการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย, บริการตรวจวิเคราะห์หอกลัน่โดยไม่ท าลาย และงานออก
ใบรับรอความปลอดภยัทางรังสีของหีบห่อบรรจุภณัท ์ 
     -ศูนยฉ์ายรังสีอาหาร ใหก้ารบริการฉายรังสีผลิตภณัฑอ์าหาร และผลิตผลการเกษตร เช่น เคร่ืองเทศ สมุนไพร 
ผลไม ้ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล และแหนม นอกจากนั้นศูนย์ฉายรังสีแห่งน้ียงัช่วยส่งเสริมการส่งออกด้วยการ
ให้บริการฉายรังสีผลไม ้7 ชนิด ไดแ้ก่ มะม่วง ล าไย เงาะ ล้ินจ่ี สับปะรด แกว้มงักรและมงัคุด เพ่ือให้สามารถ
ส่งออกไปขายยงัสหรัฐอเมริกาได ้
     -ศูนยไ์อโซโทปรังสี ใหบ้ริการผลิตสารไอโซโทปรังสี จดัส่งใหโ้รงพยาบาล และสถาบนัต่างๆ 27 แห่ง 
     -ศูนยฉ์ายรังสีอญัมณี ใหบ้ริการฉายรังสีอญัมณีเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เช่น การเปล่ียนสีของพลอยโทแพซ ใหเ้ป็นสีฟ้า
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
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     -ศูนยจ์ดัการกากกมัมนัตรังสี รับบริการจดัการกากกมัมนัตรังสีและวิเคราะห์ค่ากมัมนัตรังสีในน ้าท้ิงจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและจากโรงพยาบาลท่ีมีการใชส้ารเภสชัรังสีในผูป่้วย 
     -ศูนยป์ฎิกรณ์ บริการจ าหน่ายเคร่ืองวดัรังสี  
2. การวิจยัและพฒันาดา้นการแพทย์, เทคโนโลยีชีวภาพ, การเกษตร, วสัดุศาสตร์, อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
(ในงานวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไม่ขอเก็บขอ้มูลทางดา้นการวิจยัและพฒันาเพราะไม่ใช่การใหบ้ริการท่ีมีคู่แข่งขนัพร้อมทั้ง
เป็นการท าวิจยัท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพ่ือแกปั้ญหาของประเทศ) 
 
     ซ่ึงในปัจจุบนัการให้บริการดา้นการใชป้ระโยชน์ทางรังสีในลกัษณะเดียวกนัมีอยู่ในทั้งองค์กรณ์ท่ีเป็นของรัฐ
ดว้ยกนัและบางงานบริการมีบริษทัเอกชนเขา้มาส่วนแบ่งทางการตลาดซ่ึงท าใหเ้กิดผลกระทบต่อการใหบ้ริการของ
สถาบนัทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตทั้งน้ีการรักษาฐานลูกคา้เดิมท่ีมีอยู่จึงจ าเป็นอย่างมากเพ่ือให้การให้บริการ
ด าเนินไปอย่างย ัง่ยืน และเน่ืองจากการได้พบเจอกบัลูกคา้หรือแมก้ระทัง่การนัดหมายกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใน
ระยะเวลาท่ีผา่นมา บางคร้ังประสบปัญหาคือลูกคา้ยงัไม่รู้จกั สทน. วา่เป็นใคร ท าเก่ียวกบัอะไร หรือแมใ้นบางคร้ัง
ไดมี้การจดักิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ขององค์กรแต่ลูกคา้บางรายก็ยงัคงมีความเขา้ใจว่าเป็นการจดักิจกรรม
ทางการตลาดของคู่แข่งท่ีมีการใหบ้ริการดา้นเดียวกนั ผูท้  าวิจยัเลง็เห็นวา่องคก์รจึงควรค านึงถึงการสร้างภาพลกัษณ์
ตราสินคา้ในดา้นต่างๆ เพ่ือให้ลูกคา้เกิดการรู้จกัถึงตราสินคา้ ไดรั้บรู้คุณภาพของผลิตภณัท์ และคุณภาพของการ
ให้บริการ เพ่ือเกิดการจดจ าจากส่ิงทีไดรั้บจาก สทน. ว่าเป็นองค์กรท่ีเขา้มามีบทบาทในการช่วยแกไ้ขปัญหาใน
องคก์รของตน จนเกิดเป็นความพึงพอใจและก่อเกิดเป็นความจงรักภกัดีในทา้ยท่ีสุด เพ่ือเม่ือลูกคา้นึกถึงส่ิงท่ีตนเอง
ตอ้งการก็จะสามารถระลึกถึงถึง สทน. ไดเ้ป็นอนัดบัแรก และสามารถบอกต่อถึงคุณภาพท่ีตนเองไดรั้บใหก้บัผูอ่ื้น
ไดด้ว้ยความตั้งใจและเตม็ใจกระท า  
     การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง คุณค่าตราสินคา้และความพึงพอใจท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ สทน. 
โดยเป็นการศึกษาจากกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ ของ สทน. เพ่ือจะไดท้ราบถึงแนวความคิดและมุมมองของกลุ่มลูกคา้
เหล่าน้ีว่าหลงัจากใชบ้ริการกบั สทน. แลว้เกิดการจดจ าในตราสินคา้และเกิดความพึงพอใจต่อการบริการมากนอ้ย
ในระดบัใดและมีระดบัความภกัดีอยา่งไร เพ่ือเป็นการน าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการบริการใหต้รง
ตามความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือใหต้ราสินคา้ สทน. อยูใ่นความทรงจ าและลูกคา้สามารถระลึกถึงได้
ส่งผลใหก้ลบัมาใชบ้ริการซ ้าไดใ้นอนาคต เพราะหากลูกคา้มีความพึงพอใจท่ีดีจนก่อเกิดเป็นความภกัดีในท่ีสุดก็จะ
ส่งผลใหอ้งคก์รสามารถรักษาฐานลูกคา้ท่ีมีอยู่เดิมไดแ้ละขยายฐานลูกคา้สู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ไดอ้ย่างไม่ยาก ซ่ึงจะ
ส่งผลใหอ้งคก์รมีรายไดท่ี้มัน่คงและยัง่ยืนต่อไป 
                

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ตราสินค้า 
 
     หมายถึง ช่ือ เคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ ค าขวญัหรือค าโฆษณา บรรจุภณัฑ ์เสียงเพลง (Jingle) หรือส่วนผสมของส่ิง
เหล่านั้น ท่ีเป็นการระบุถึงสินคา้หรือบริการของผูข้าย หรือกลุ่มผูข้ายเพ่ือท าให้สินคา้ของตนแตกต่างจากคู่แข่ง 
(Kotler, 2003) อีกทั้งในสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา America Marketing Association ไดใ้หค้วามหมายของ
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ค าว่าตราสินคา้เพ่ิมเติมไวว้่า ตราสินคา้ คือ ช่ือ (Name) ถอ้ยค า (Term) เคร่ืองหมาย (Sign) สัญลกัษณ์ (Symbol) 
หรือการออกแบบ (Design) หรือการผสมผสานส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจะแสดงให้เห็นถึงสินค้า 
(Goods) หรือบริการ (Service) ของผูข้ายหรือกลุ่มของผูข้ายวา่คืออะไรโดยส่ือสารการออกแบบตราสินคา้นั้นข้ึนมา
เพ่ือใช้สร้างความแตกต่างจากผลิตภณัฑ์ของคู่แข่ง ซ่ึงเป็นการเน้นไปท่ีตวัผลิตภณัฑ์หรือการบริการท่ีสามารถ
แสดงออกถึงคุณลกัษณะต่างๆ สามารถจบัตอ้งได ้อาเคอร์ (Aaker, 1991) กล่าวว่า ตราสินคา้ คือ ความโดดเด่นของ
ช่ือ สัญลกัษณ์ เช่น โลโก ้เคร่ืองหมายการคา้ หรือการออกแบบผลิตภณัฑมี์เอกลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการใหมี้
ความแตกต่างจากตราสินคา้คู่แข่งท าใผูบ้ริโภค สามารถทราบท่ีมาของสินคา้ และยงัช่วยให้ลูกคา้รับรู้ถึงคุณภาพ
ของผลิตภณัท์หรือบริการไดจ้ากตราสินคา้ซ่ึงจะส่งผลในระยะยาวท่ีองค์กรจะสามารถปกป้องกิจการจากคู่แข่งท่ี
พยายามเขา้มาแยง่ส่วนแบ่งทางการตลาดตลาดขององคก์รได ้ 
                 
2.2 คุณค่าตราสินค้า 
                
     ฟาร์คูฮาร์ (Farquhar, 1989) และ ไดก้ล่าวถึงคุณค่าตราสินคา้ไวว้่า เป็นมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ท่ีมีต่อบริษทั 
ร้านค้า หรือผูบ้ริโภค ซ่ึงตราสินคา้ได้ท าให้เกิดข้ึนกับผลิตภณัฑ์ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกับ มาเก็ตต้ิง ไซเอ็นซ์ 
อินซทิทยทู ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Marketing Science Institute กล่าวใน Keller, 2003) ท่ีไดก้ล่าวถึงคุณค่าตรา
สินคา้ไวว้า่เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งตราสินคา้และพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีมีผลต่อการจ าหน่ายสินคา้ของบริษทัหรือ
องคก์รต่างๆ ซ่ึงท าใหต้ราสินคา้นั้นๆ สามารถสร้างยอดขายและสร้างก าไรไดม้ากรวมไปถึงการสร้างความมัน่คง
และความแตกต่างจากคู่แข่งขนัจนเกิดการไดเ้ปรียบทางการคา้ 
มาร์โคน่ี (Marcon, 1993) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าตราสินคา้ไวเ้ช่นกนัว่าคือ การรับรู้ถึงคุณค่าในตราสินคา้ ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกนักบั ออเคน (Auken, 2002) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่าไวว้่า คุณค่าตราสินคา้ หมายถึง คุณค่าในดา้นการท าธุรกิจ
และความคาดหวงัในดา้นต่างๆ ท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัต่อองค์กร สินคา้ และบริการ รวมถึงประสบการณ์จากการ
ส่ือสารและการรับรู้ดา้นต่างๆเก่ียวกบัตราสินคา้ ท่ีองคก์รแต่ละองคก์ารเป็นผูริ้เร่ิมสร้างสรรใหลู้กคา้ 
 ในดา้นของ อาเคอร์ (Aaker, 1996) ยงัไดใ้หค้  านิยามต่อคุณค่าตราสินคา้ไวว้า่เป็นชุดของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ( Set 
of Assets and Liabilities ) ซ่ึงเป็นคุณสมบัติท่ีตราสินค้าได้เพ่ิมเข้าไปในสินค้าขององค์กรซ่ึงเป็นคุณสมบัติท่ี
นอกเหนือจากคุณสมบติัท่ีแทจ้ริงของผลิตภณัฑ ์หรือ บริการ โดยการส่ือสารผ่านทางช่ือ และสัญลกัษณ์ของตรา
สินคา้ โดยสอดคลอ้งกบัค านิยามของ ฟาร์คูฮาร์ (Farquhar, 1990) ท่ีว่า คุณค่าตราสินคา้คือ มูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนหรือ
คุณค่าเพ่ิม (Added value) ท่ีตราสินคา้ขององคก์ารนั้นๆไดส้ร้างใหผ้ลิตภณัฑ ์ซ่ึงคุณค่าท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีสามารถมองได้
ทั้งในมุมมองของกิจกรรร (Firm) ผูค้า้ (Trade) และผูบ้ริโภค(Consumer) ดงัน้ี                
 
2.3 ความพงึพอใจ 
 
     (Vroom, 1964) ไดอ้ธิบายไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติของบุคคล หรือความคิดทางดา้นบวกท่ีมีใหก้บั
ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีตนเองไดรั้บ และเกิดการเปรียบเทียบกบัความคาดหวงัของตวัเอง ซ่ึงระดบัของความของ
ความพึงพอใจนั้นจะแตกต่างกนัโดยข้ึนอยู่กบัความคาดหวงักบัส่ิงท่ีไดรั้บกลบัมา สามารถสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ
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ของลูกคา้ หมายถึง ความรู้สึกยินดี หรือมีทศันคติท่ีเป็นบวกเม่ือไดรั้บการตอบสนองแก่ความตอ้งการ ทั้งน้ีความพึง
พอใจของลูกคา้แต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ ทศันคติ ค่านิยมและความเช่ือของแต่
ละบุคคลจากแนวคิดของนกัวิจยัทางการตลาดหลายท่านนิยมน าการวดัความพึงพอใจจากปัจจยัของส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix)  หรือ 4 P’s (Product, Price, Place, Promotion) ท่ีถูกคน้พบโดย บอร์เด็น (Borden, 
1962) และมีการใชแ้ละน ามาเผยแพร่จนเป็นท่ียอมรับโดย แมคคารี (McCarty, 1964) ท่ีเป็นผูน้ าในการน าแนวคิด
การตลาดบูรณาการมาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารองคก์ร และ  บี เอช บูมส์ และ เอม็ เจ บิทเนอร์ (B. H. Broom; & 
M. J. Bitner, 1981 ) จึงไดมี้น ามาประยุกต์และพฒันาโดยไดน้ าเร่ืองงานบริการเขา้ไปเก่ียวขอ้งเป็นส่วนของส่วน
ประสมทางการตลาดซ่ึงไดเ้พ่ิมเติมอีก 3 P’s ไดแ้ก่  
     - ระบวนการใหบ้ริการ เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัทางการตลาดการท าใหก้ระบวนการในการใหบ้ริการมีคุณภาพ
ไดน้ั้น ตอ้งอาศยัพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพและเคร่ืองมือทนัสมยั สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
อยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว เพ่ือใหเ้กิดการประทบัใจในบริการ  
     - ลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของการบริการ อนัไดแ้ก่ อาคาร ส านกังาน เคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์ การตกแต่งสถานท่ี หอ้งน ้า แผน่ป้ายประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ ซ่ึงส่ิงเหล่านั้นสามารถแสดง และเป็นเคร่ือง
หมายถึงคุณภาพของการให้บริการ ลกัษณะทางกายภาพจ่ึงเป็นอีกตวัแปรท่ีท าให้ลูกคา้ตดัสินใจใชบ้ริการ ดงันั้น 
ลกัษณะทางกายภาพท่ีเหมาะสม สวยงาม ควรตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัคุณภาพของบริการดว้ย 
     - พนกังานผูใ้ห้บริการ พนกังานขององค์กรผูใ้หบ้ริการ มีทั้งในส่วนท่ีตอ้งพบและเผชิญหนา้กบัลูกคา้โดยตรง 
เช่น ฝ่ายขาย ช่างซ่อมบ ารุง เจา้หนา้ท่ีรับช าระค่าบริการ และพนกังานท่ีท างานสนบัสนุน เช่น ฝ่ายบญัชี ฝ่ายการเงิน 
พนกังานจึงเป็นอีกปัจจยัในการท าให้การส่งมองบริการให้เกิดคุณค่าแก่ลูกคา้ และสามารถในการให้บริการเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการแก่ลูกคา้ไดบ้รรลุเป้าหมาย 
 
2.4 ความภักด ี

 
     (Oliver,1999)ไดอ้ธิบายไวว้่าการเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคน้ีจะไดรั้บอิทธิพลจากสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบ
และศกัยภาพของความพยายามทางการตลาด โดยแบ่งความจงรักภกัดีได ้4 ระดบัดงัน้ี          
     1.ความจงรักภกัดีท่ีเกิดจากการรับรู้ เกิดจากการท่ีลูกคา้ไดรั้บรู้เก่ียวกบัสินคา้นั้นๆแลว้เกิดความพึงพอใจท่ีจะ
เลือกใชห้รืออาจเกิดจากการมีประสบการณ์ในการท่ีไดท้ดลองและรับรู้โดยตรงจากขอ้มูลข่าวสารต่างๆท่ีเป็นไป
โดยธรรมชาติและสม ่าเสมอ 
     2.ความจงรักภกัดีท่ีเกิดจากความรู้สึก การพฒันาความจงรักภกัดี คือการพฒันาความคิดความรู้สึกท่ีเกิดจากความ
พอใจของผูบ้ริโภคท่ีข้ึนอยู่กบัโอกาสซ่ึงสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงสุข ความพึงพอใจ ความจงรักภกัดีท่ีเกิดจาก
ความรู้สึกจะเกิดข้ึนจากใจของผูบ้ริโภค 
     3.ความจงรักภกัดีท่ีเกิดจากความตั้ งใจคือการพฒันาขั้นต่อไปของความจงรักภักดีท่ีเกิดจากพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการจะซ้ือสินคา้ซ ้ าๆเพราะไดรั้บแรงจูงใจจากการใชสิ้นคา้นั้นๆ  
     4.ความจงรักภกัดีท่ีเกิดจาการกระท าเป็นความจงรักภกัดีท่ีมั้นคงโดยมีความปรารถนาท่ีจะท าทุกวิถีทางเพ่ือให้
ไดม้าซ่ึงสินคา้และบริการ ในสินคา้ท่ีลูกคา้มีความจงรักภกัดี   



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                                   1874 
 
 2.5 แบบจ าลองกรอบแนวคิดทีน่ าเสนอ 

 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดตวัแปรเพื่อใชใ้นการก าหนดกรอบแนวคิด ดงัน้ี 

                     ตวัแปรอิสระ                                                                                       ตวัแปรตาม 
         
                                                                                                                                                          
  
 

         
                                                                    Regression                                            

                                            
 
 
                                                     Regression 
 
 
 
 

                                                                
 
 

รูปที่ 1   แสดงภาพกรอบแนวคิดการศึกษา 
ท่ีมา : ผูศึ้กษา 

 
3.วธิีการศึกษา                      
การวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาคุณค่าตราสินคา้และความพึงพอใจท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ สทน. เป็นเป็นการ
ศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดว้ยวิธีการหาขอ้มูลจากเอกสาร งานวิจยั ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และส่ิง
อา้งอิงต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีท าการวิจยั เป็นการวิจยัเชิงพรรณา (Descriptive Research) ซ่ึงด าเนินการ
เกบ็ขอ้มูลแบบส ารวจ (Survey Method) โดยการใชแ้บบสอบถามในการส ารวจจ านวน 420 ชุด เม่ือไดข้อ้มูลแลว้น า
ขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ใช้สถิติอนุมานในการทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีมากกว่า 1 ตวัแปรข้ึนไป(Multiple Factor) โดยจะไดอ้อกมาเป็นการ

H 1: คุณค่าตราสินค้า 

- การตระหนกัรู้ช่ือตราสินคา้  
- คุณภาพท่ีถูกรับรู้ 
- ความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ 

 

 

 
H 2 : ความพงึพอใจ 

- ดา้นกระบวนการ 
- การใหบ้ริการของพนกังานผู ้
ใหบ้ริการ 

- ประสิทธิภาพ และคุณภาพของ
การใหบ้ริการ 

- ลกัษณะทางกายภาพ 

 

 

 

Y : ความจงรักภักดี 

- ความจงรักภกัดีจากการรับรู้ 
- ความจงรักภกัดีจากความรู้สึก 

- ความจงรักภกัดีจากความตั้งใจ 
- ความจงรักภกัดีจากการกระท า 
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สร้างสมการเสน้ตรงท่ีจะแสดงความสัมพนัธ์ของดา้นคุณค่าตราสินคา้และความพึงพอใจท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อตรา
สินคา้ สทน. โดยการแจกแบบสอบถามและมีการช้ีแจงให้กบัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการกบั สทน. แลว้น าขอ้มูลทีไดม้าท า
การตรวจสอบขอ้มูลและลงรหสัเพ่ือน าไปท าการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
  

4. บทอภิปราย และ/หรือ บทสรุป 
    รายละเอียดของผลการศึกษาผูศึ้กษาอยูร่ะหวา่งการจดัท าและการรวบรวมผลเพ่ือท าการวิเคราะห์ขอ้มูลมา
น าเสนอต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                                   1876 
 

บรรณานุกรม                      
 
ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และปณิศา มีจินดา. (2554). การบริหารตราเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร: บริษทั ธรรมสาร จ ากดั 
Keller,K. L. (2003). Strategic Brand Managements: Building Measuring and Managing Brand Equity. 2nd ed. 
     Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall. 
 Auken, B. V. (2002). The Brand Checklist. London: Kagan Page. 
Oliver, R. L. (1999). “Whence customer Loyalty.” Journal of Marketing: 33-34 
Farguhar, P.H. (1989). Managing brand equity. Marketing Research, 1:24-33 
Aaker D. A. (1996). Building strong brands.  New York NY : The Free Press. 
Marconi, J. (1993). Beyond Branding: How Savvy Marketers Build Brand Equity to Create Producrs and Open  
     New Markets. Chicago: Probus Publishing. 
Aaker D. A. (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of Brand Name. New York NY                                    
     .The Free Press.  
Boom, B.H. and Bitner, M.J. (1981). Marketing Strategies and Organization Structures For Service. 
Vroom, H. Victor. (1964). Work and Motivation. New York : Wiley and Sons Inc. 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี  5                                                                   1877 
 

การศึกษาเปรียบเทยีบความสามารถของแบบจ าลองCAPM และ Fama-French 
Three factor model ในการประมาณการอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 

หมวดบริการด้านการแพทย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
A comparison Study of the Abilities of CAPM and Fama-French in Estimating 

Rates of Return on Health Sector Listed on the Stock Exchange of Thailand 

สุภมาล ีจ าเริญควร1  ธฤตพน อู่สวสัดิ์2 และ จีรเดช อู่สวสัดิ์3 

Supamalee Jamroenkuan and Thitapon Ousawat and Chiradet Ousawat 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัเร่ืองน้ีศึกษาว่าแบบจ าลองใดมีความสามารถในการประมาณการอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
หมวดบริการดา้นการแพทยไ์ดดี้กว่ากนั โดยใชข้อ้มูลราคาปิดแบบรายเดือนช่วงมกราคม 2555 ถึงมิถุนายน 2559 
จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ Standard Multivariate Regression พบวา่แบบจ าลอง Fama 
– French ประมาณการอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและค่า Adjusted R-square มีค่า
สูงกว่าแบบจ าลอง CAPM สรุปได้ว่าแบบจ าลอง Fama – French มีความสามารถในการประมานการอัตรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ดดี้กว่า แบบจ าลอง CAPM  อาจเน่ืองมาจากการน าปัจจยัขนาดและปัจจยัอตัราส่วน
มูลค่าตามบญัชีต่อราคาเพ่ิมเติมจากปัจจยัส่วนชดเชยความเส่ียงตลาดของ แบบจ าลอง CAPM   

ค าส าคัญ: แบบจ าลอง CAPM  แบบจ าลอง Fama – French การประมาณการอัตราผลตอบแทนหลกัทรัพย์ 
 

Abstract 
The research to study and comparison were to determine which model, CAPM or Fama-French, has a better 
ability to estimate securities’ rates of return. The data was collected from the stock Exchange of Thailand during 
January 2012 to June 2016. The technique was Standard Multivariate Regression. The result showed that Fama-
French could estimate rates of return with greater statistical significance and a higher adjusted R-square value 
than CAPM , thus, Fama-French had a better ability in estimating rates of return on health sector. The reason 
might come from two additional factors were the size factor and the book-to-market ratio factor. 

Keywords: CAPM, Fama-French, Three factor Model, Estimate Rate of Return  
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1.บทน า 
 
     ปัจจุบนัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชยใ์ห้อตัราผลตอบแทนท่ีต ่ามาก ท าใหผู้ท่ี้มีเงินออมมองหาการ
ลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงิน ซ่ึงการลงทุนในตลาดทุนก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีให้ผลตอบแทน
มากกว่าการฝากเงิน จึงท าให้การลงทุนในตลาดทุนไดรั้บความนิยมทั้งจากนักลงทุนรายย่อย (ผูใ้ช้เงินออมของ
ตวัเอง) และนกัลงทุนรายใหญ่ (สถาบนั) ประกอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัท่ีการสนบัสนุนใหต้ลาด
เป็นไปตามเง่ือนไขการแข่งขนัสมบูรณ์ ท าใหปั้จจุบนัตลาดหลกัทรัพยไ์ทยมีนกัลงทุนมากมายโดยเฉพาะนกัลงทุน
รายย่อย แม้ว่าการลงทุนในตลาดทุนจะให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับการเงินฝาก แต่ก็เป็น
ผลตอบแทนท่ีมาพร้อมความเส่ียง ส าหรับนักลงทุนรายใหญ่เป็นท่ีทราบกนัดีว่าพวกเขามีความรู้และเคร่ืองมือ
รวมทั้งขอ้มูลท่ีพร้อมจะจดัการความเส่ียงไดดี้กว่านกัลงทุนรายย่อย เพ่ือช่วยให้นกัลงทุนรายย่อยไดล้งทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและแมว้่าผูวิ้จยัจะเลง็เห็นถึงความส าคญัดงักล่าว ผูว้ิจยัตอ้งพิจารณาเร่ืองความเหมาะสมของ
เคร่ืองมือกบัสภาพตลาดทุนของประเทศไทย ท าใหผู้ว้ิจยัจึงเลือกท่ีจะศึกษาความสามารถในการประมาณการอตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพย์หมวดบริการดา้นการแพทยไ์ดดี้กว่ากนัโดยใช้กบัอุตสาหกรรมหมวดบริการ ดา้น
การแพทย ์เน่ืองจากหมวดบริการดา้นการแพทยมี์แนวโนม้การเติบโตข้ึนหลงัจากมีการสนบัสนุนโดยนโยบายของ
ภาครัฐ โดยการผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางบริการดา้นการแพทยข์องกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ กลุ่มผูสู้งอายุ และกลุ่มผูรั้กสุขภาพ ทั้งในไทยและต่างประเทศมาใชบ้ริการเพ่ิมข้ึนท าให้
หมวดบริการดา้นการแพทยข์ยายตวัมากข้ึนในอนาคต หมวดบริการดา้นการแพทยจึ์งน่าสนใจส าหรับการลงทุนใน
ระยะยาว เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกใชเ้คร่ืองมือส าหรับนกัลงทุนรายย่อยของไทยและส าหรับผูท่ี้สนใจศึกษา
แบบจ าลองทั้งสอง 
 

2.ทบทวนวรรณกรรม 
     การลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยท่ีนัก
ลงทุนสามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงโดยการน าเงินบางส่วนไปลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียงหมายถึง นกั
ลงทุนจะไดรั้บอตัราผลตอบแทนขั้นต ่าเท่ากบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง (วชัระ พนัธ์
แตง,2551)  
     แบบจ าลองการประเมินราคาหลักทรัพย์ CAPM ( Capital Asset Pricing Model )โดยWilliam F.Sharpe 
(1964),Lintner (1965) , Mossin(1966) , Treynor(1962) ได้คิดค้นแบบจ าลองการประเมินราคาหลักทรัพย์ โดย
ท าการศึกษาภายใต้เง่ือนไขสมมุติฐานของตลาดสมบูรณ์ (Perfect Market) ซ่ึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ้ือขาย
หลกัทรัพยใ์ดๆ โดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของตลาดกบัอตัราผลตอบแทนท่ี
คาดหวงัจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์แต่ละหลกัทรัพย์
ไม่ได้ข้ึนอยู่กับลักษณะหลักทรัพย์นั้ นเพียงอย่างเดียว แต่ยงัข้ึนอยู่กับความผันผวนของอัตราผลตอบแทน
โดยทั่วๆไปของตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีผลกระทบจากความเส่ียงท่ีเป็นระบบ มาจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  โดยมีเส้น SML(security Market Line) แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทน
ของหลกัทรัพยเ์ทียบกบัค่าเบตา้ ไดส้มการดงัน้ี  
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E(Ri) = Rf + [ E(RM) – Rf] βi 
E(Ri)   คือ  อตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการไดรั้บจากหลกัทรัพย ์i 

  β     คือ  ค่าความเส่ียงร่วมระหวา่งอตัราผลตอบแทนจากหลกัทรัพย ์i กบั ตลาด 
  Rf     คือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยป์ราศจากความเส่ียง 
  E(RM)   คือ อตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการไดรั้บจากกลุ่มหลกัทรัพยต์ลาด 
  M       คือ  ค่าความเส่ียงของตลาด 
 
     แบบจ าลองของ Fama – French Three Factors Model โดย Eugene Fama และ Kenneth French ไดศึ้กษาโดย
น ารูปแบบจ าลองของ CAPM มาศึกษาต่อมีการน าปัจจยัดา้นขนาดและปัจจยัอตัราส่วนมูลค่าหลกัทรัพยต์ามบญัชี
ต่อราคาตลาด เพ่ิมเติมจากปัจจยัส่วนชดเชยความเส่ียงของทฤษฎี CAPM น ามาศึกษาเพ่ือหาอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย ์จากการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยท่ี์มีธุรกิจขนาดใหญ่จะใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีต ่ากว่าหลกัทรัพยท่ี์มีธุรกิจ
ขนาดเล็กและสร้างแบบจ าลองใหม่ท่ีน าแนวคิดพ้ืนฐานมาจากแบบจ าลองของ CAPM เพ่ือน ามาอธิบายอตัรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยมี์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
1) ส่วนชดเชยความเส่ียงของตลาด คือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีแนวคิดมาจากแบบจ าลอง CAPM 
หาไดจ้าก อตัราผลตอบแทนของตลาดลบดว้ยอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยป์ราศจากความเส่ียง (Rm - Rf) 
2) ส่วนชดเชยความเส่ียงดา้นขนาดของธุรกิจ (RSMB)คือ ผลต่างระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์อง
ธุรกิจขนาดเลก็กบัอตัราผลตอบแทนธุรกิจขนาดใหญ่ ดว้ยวิธีการน าหลกัทรัพยท่ี์มีการซ้ือขายมากท่ีสุดมาเรียงตาม
ขนาดของบริษทั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีประกอบดว้ยบริษทัธุรกิจขนาดใหญ่ และ กลุ่มท่ีประกอบดว้ย
บริษทัธุรกิจขนาดเลก็ และหาอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของแต่ละกลุ่มหลกัทรัพย ์
3) ส่วนชดเชยความเส่ียงของมูลค่า (RHML) คือ ผลต่างระหว่างอตัราของธุรกิจท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามบญัชี
ต่อมูลค่าตลาดสูง(High B/M Ratio ) กบัธุรกิจท่ีมีอตัราส่วนมูลค่าหลกัทรัพยต์ามบญัชีต่อตลาดต ่า(Low B/M Ratio) 
ดว้ยวิธีการเรียงล าดบัหลกัทรัพย์ไดด้งัน้ี กลุ่มแรกมีมูลค่า B/M Ratio สูงสุด 30 % แรกเป็นกลุ่ม High B/M Ratio  
และ กลุ่ม B/M Ratio ต ่าสุด 30 % สุดท้ายเป็นกลุ่ม Low B/M Ratio (Fama and French,1993 อา้งถึงใน Brigham 
and Ehrhart,2005)  

E(Ri) = Rf + bi( Rm- Rf ) + ci(RSMB) + di(RHML)    
bi , ci  และ di  คือ สัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยอนุกรมเวลา(Time Series) หรือ ค่าการ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์i  เน่ืองมาจากส่วนชดเชยความเส่ียงของตลาด , 
ดา้นขนาด และ ดา้นมูลค่าตามบญัชีต่อมูลค่าตลาด 

Ri  คือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์i หาไดจ้าก Ri,t  = [(Pi,t – P i,t-1) / P i,t-1] *100 
       Rm คือ อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์หาไดจ้ากRm,t  = [(Pm,t – P m,t-1) / P m,t-1] *100 
       Rf คือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง  
       ei คือ ค่าความคลาดเคล่ือน 

                                    ai  คือ  ค่าคงท่ี 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี  5                                                                   1880 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
     วรรณรพี  บานช่ืนวิจิตร(2016) ไดศึ้กษา การเปรียบเทียบความสามารถของแบบจ าลอง CAPM และ Fama-
French ในการประมาณการอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดพลงังานและสาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาว่า แบบจ าลองใดมีความสามารถในการประมาณการอัตรา
ผลตอบแทนไดดี้กว่ากนั โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ( Secondary Data) โดยใชข้อ้มูลตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ.2550 ถึง
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 และมีการใชเ้คร่ืองมือในการศึกษาเปรียบเทียบ 3 วิธี ไดแ้ก่  
1. Standard Multivariate Regression  2. Davidson and Mackinnon Equation และ  3.Residual Analysis  ผลวิจัย
พบวา่ แบบจ าลองของ Fama – French สามารถประมาณการอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรม
พลงังานและสาธารณูปโภคไดดี้กวา่แบบจ าลอง CAPM โดยใหค่้านยัส าคญัทางสถิติไดม้ากกวา่แบบจ าลอง CAPM 
ทั้งน้ีอาจจะเพราะแบบจ าลอง Fama – French มีการใชปั้จจยัดา้นขนาด และปัจจยัอตัราส่วนมูลค่าหลกัทรัพยต์าม
บญัชีต่อราคาตลาด ซ่ึงแบบจ าลอง CAPM มีเพียงปัจจยัของส่วนชดเชยความเส่ียงของตลาด 
     วชัระ พันธ์แตง(2008) ได้ศึกษา การเปรียบเทียบความสามารถของแบบจ าลอง CAPM  APT และ Fama – 
French  ในการท านายอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มของ SET 50 วตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความสามารถใน
การท านายอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มของ SET 50  ในแต่ละช่วงของวฏัจกัรของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยระหว่างแบบจ าลอง CAPM  APT และ Fama – French โดยใชข้อ้มูลรายเดือนช่วงเวลา เดือนมกราคม 
2541 ถึง เดือนธันวาคม 2550 ผลการศึกษาพบว่าแบบจ าลอง Fama – French สามารถในการท านายอัตรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์กลุ่ม SET 50 และหลกัทรัพยร์ายตวัไดดี้กว่า แบบจ าลอง APT และ CAPM ในช่วงของ
ทั้ง 2 วฏัจกัร และแบบจ าลอง APT มีความสามารถในการท านายอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์กลุ่ม SET 50 
และหลกัทรัพยร์ายตวัไดดี้กว่า แบบจ าลอง CAPM เน่ืองจาก แบบจ าลอง Fama – French มีการใชปั้จจยัดา้นขนาด
ธุรกิจและดา้นมูลค่าของบญัชีต่อตลาด ท าให้สามารถท านายอตัราการผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ดดี้กว่าการใช้
เพียงปัจจัยความเส่ียงของตลาดเพียงอย่างเดียว และแบบจ าลอง APT มีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจทั้ ง 9 ปัจจยัมา
เก่ียวขอ้ง ท าใหก้ารท านายอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ดดี้กวา่แบบจ าลอง CAPM เช่นกนั 

3.วธิีการศึกษา 
     งานวิจยัน้ีท าการศึกษาและเปรียบเทียบ 2 แบบจ าลอง คือ CAPM และ Fama-French ใช้ขอ้มูลแบบรายเดือน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 ถึงเดือน 30 มิถุนายน 2559 รวมทั้งหมด 54 เดือน ของหลกัทรัพย์หมวดบริการดา้น
การแพทยจ์ากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีขอ้มูลดงัน้ี  

1.อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยป์ราศจากความเส่ียง โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัอายุ 1 ปี 
จากสมาคมตราสารหน้ีแห่งประเทศไทย   

2.อตัราผลตอบแทนของตลาด ใชอ้ตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET INDEX)   
3.อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดบริการดา้นการแพทยจ์ านวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ BCH : บริษทั 

บางกอกเชนฮอสปิทอล จ ากัด(มหาชน),BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด(มหาชน) , BH :บริษัท 
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) ,CMR : บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั (มหาชน), VIBHA : 
บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) จากรายงานราคาปิดของหลกัทรัพยใ์น SET SMART ผูว้ิจยัคดัเลือก
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เฉพาะหลกัทรัพยท่ี์มีการซ้ือขายอย่างสม ่าเสมอและมีขอ้มูลยอ้นหลงั 54 เดือน และเป็นหลกัทรัพยมี์มูลค่าตลาดสูง
ท่ีสุดในหมวดน้ี  

4.อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ฉล่ียจากปัจจยัขนาด(RSMB) โดยใชข้อ้มูลของศูนยว์ิจยัมหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย โดยค านวณมาหาจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5.ปัจจยัอตัราส่วนมูลค่าหลกัทรัพยต์ามบญัชีต่อมูลค่าตลาด(RHML) โดยใชข้อ้มูลของศูนยว์ิจยัมหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย โดยค านวณมาหาจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เพ่ือศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระใชส้มการถดถอยเชิงเส้นในการวิเคราะห์ 
และเคร่ืองมือท่ีใช้ทดสอบ คือ Standard Multivariate Regression ดว้ยแบบจ าลองของ CAPM และ Fama-French 
(Intercept: ai) ถา้แบบจ าลองใดมีประสิทธิภาพค่า Intercept ท่ีไดจ้ะเท่ากบั 0 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และดูค่า 
Adjust R square (R2) จากวิธีการทดสอบดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป ถา้แบบจ าลองใดมีค่าAdjusted R2 สูงกวา่ แสดงว่า
แบบจ าลองนั้นมีความสามารถในการประมาณอตัราผลตอบแทนไดดี้และมีประสิทธิภาพกวา่ 

สมการถดถอยของแบบจ าลอง CAPM ;   
Ri-Rf = ai

CAPM +  bbi(Rm-Rf)+ ei,t 

การทดสอบสมมติฐานโดยใชค่้า t-test   ตามสมมติฐานดงัน้ี 
                     H0: ai 

CAPM = 0   (ค่าคงท่ีมีค่าเท่ากบั 0) 
          H1: ai

CAPM
  ≠ 0  (ค่าคงท่ีมีค่าไม่เท่ากบั 0)  

ถา้ยอมรับสมมุติฐานหลกั H0 แสดงว่า แบบจ าลอง CAPM มีประสิทธิภาพในการประมาณการอตัรา
ผลตอบแทน 

สมการถดถอยของแบบจ าลอง Fama-French ;   
Ri-Rf = ai

FF +bi(Rm-Rf) + ci(RSMB) + di(RHML)+ ei,t 
การทดสอบสมมติฐานโดยใชค่้า t-test   ตามสมมติฐานดงัน้ี 

                    H0: ai 
FF = 0    (ค่าคงท่ีมีค่า เท่ากบั 0) 

          H1: ai 
FF ≠ 0  (ค่าคงท่ีมีค่า ไม่เท่ากบั 0) 

ถา้ยอมรับสมมุติฐานหลกั H0 แสดงวา่ แบบจ าลอง Fama-French มีประสิทธิภาพในการประมาณการอตัรา
ผลตอบแทน 
     หมายเหตุ : ถา้หลกัทรัพยใ์ดทั้งแบบจ าลอง CAPM และ Fama - French มีค่าคงท่ี(Intercept: ai) เท่ากบั 0 ให้ดูท่ี
ค่า Adjusted R2 ถา้แบบจ าลองใดให้ค่าสูงกว่า แสดงว่ามีประสิทธิภาพในการประมาณการอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยดี์กวา่ 
 
กรอบแนวคิด 

         ตวัแปรอสิระ                                                                     ตวัแปรตาม 
- อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงั (Rf) 
- ผลตอบแทนของดชันี SET Index (Rm)                                                                                                
- ปัจจยัดา้นขนาดของธุรกิจ (RSML) 
- ปัจจยัดา้นมูลค่าหลกัทรัพยต์ามบญัชีต่อราคาตลาด (RHML) 

- อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์(Ri) 
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4.ผลการศึกษาและอภิปราย 
     จากขอ้มูลค่าสถิติเชิงพรรณนาในตารางท่ี 1 ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์(Ri) ซ่ึงหลกัทรัพย ์
CMR ใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงท่ีสุดโดยมีค่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 5.22 ต่อเดือน อตัราผลตอบแทน
สูงสุดเท่ากบัร้อยละ 45.12 ต่อเดือนและอตัราผลตอบแทนต ่าสุดเท่ากบัร้อยละ -15.00 ต่อเดือน และรองลงมาไดแ้ก่ 
หลกัทรัพย ์VIBHA, BH, BDMS และ BCH ตามล าดบั อตัราผลตอบแทนของตลาด(Rm ) มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย
เท่ากบัร้อยละ 0.73 ต่อเดือน อตัราผลตอบแทนสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 7.10 ต่อเดือน  และอตัราผลตอบแทนต ่าสุด 
เท่ากบัร้อยละ -9.05 ต่อเดือน อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยป์ราศจากความเส่ียง(Rf ) มีค่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย
เท่ากบัร้อยละ 0.19 ต่อเดือน อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์สูงสุดเท่ากบัร้อยละ 0.27 ต่อเดือนและต ่าสุดเท่ากบั
ร้อยละ 0.12 ต่อเดือน อตัราผลตอบแทนจากปัจจยัดา้นขนาด (RSMB) มีค่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 
0.0131 ต่อเดือน อตัราผลตอบแทนสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 0.1190 ต่อเดือน และอตัราผลตอบแทนต ่าสุดเท่ากบัร้อยละ  
- 0.1067 ต่อเดือน  ส่วนชดเชยมูลค่าหลกัทรัพยต์ามบญัชีต่อมูลค่าตลาด(RHML) ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย มีค่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 0.0065 ต่อเดือน อตัราผลตอบแทนสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 0.16 ต่อ
เดือน และอตัราผลตอบแทนต ่าสุดเท่ากบัร้อยละ -0.07 ต่อเดือน 

นอกจากน้ีอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์CMR มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงท่ีสุด เท่ากบัร้อยละ 
12.20 และหลกัทรัพย ์VIBHA, BCH, BDMS และ BH มีค่าเท่ากับร้อยละ 10.58 , 10.51, 6.86, 6.39 ตามล าดับ 
ดงันั้น แสดงว่าขอ้มูลอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์CMR มีการกระจายตวัจากค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองมาเป็นของ
หลกัทรัพย ์VIBHA, BCH, BDMS และ BH ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 1 แสดงอตัราผลตอบแทนของ หลกัทรัพย ์i 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปร ค่าเฉลีย่(%) ค่าต า่สุด(%) ค่าสูงสุด(%) S.D. (%) 

Rm 0.7278 -9.0532 7.0971 4.0004 

Rf 0.1882 0.115 0.2678 0.0495 

Rsmb 0.0131 -0.1067 0.119 0.0419 

RHML 0.0065 -0.0718 0.1634 0.0381 

Ri 

BCH 2.0452 -21.4876 32.2993 10.5052 

BDMS 2.2252 -11.9454 17.1806 6.858 

BH 2.7569 -7.622 16.9399 6.3877 

CMR 5.2185 -15.1261 45.122 12.2011 

VIBHA 4.0542 -27.0968 32.3944 10.5799 
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     เน่ืองจากตวัแปรทุกตวัท่ีน ามาศึกษาเป็นตวัแปรแบบอนุกรมเวลา (Time Series) จึงตอ้งทดสอบ Stationary ซ่ึงผล
การทดสอบโดย Augmented Dickey-Fuller(1979) T-test พบว่าทุกตัวแปรเป็นตัวแปรแบบ stationary ใน
แบบจ าลอง CAPM ของหลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยไ์ม่มีปัญหา Autocorrelation และ Hetero skedasticity เพราะค่า 
Breusch-Godfrey (1978) LM Test และ  White(1980) test  ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  พบว่าแบบจ าลอง CAPM 
สามารถประมาณการอตัราผลตอบแทนไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกบัหลกัทรัพย ์BCHและBDMS หมายถึง ส่วน
ชดเชยความเส่ียงตลาดมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย(์Ri) และแบบจ าลองCAPM จะสามารถ
อธิบายไดอ้ย่างประสิทธิภาพ หลกัทรัพย ์BCH และBDMS เท่ากบัร้อยละ 16.93 และ 24.71 ตามล าดบั และส าหรับ
หลกัทรัพย ์BH,CMR และVIBHA แบบจ าลองของ CAPM ไม่สามารถประมาณอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจจะมาจากการใช้ช่วงข้อมูลตลาดท่ีน ามาวิเคราะห์ไม่เพียงพอ และมีปัจจัยด้านอ่ืน
นอกเหนือจากส่วนชดเชยความเส่ียงตลาดท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย(์Ri) ท าใหอ้ตัราผลตอบแทน
ของหลกัทรัพยไ์ม่มีความสมัพนัธ์กบัส่วนชดเชยความเส่ียงตลาดโดยตรง  

ตารางที่ 2 สมการถดถอยของแบบจ าลอง CAPM 

Ri-Rf =  ai
CAPM  +  bbi(Rm-Rf)+ ei,t 

ค่าสัมประสิทธ์ิ ai bi R-Square 
BCH 1.272524 1.083233* 0.169293 

-0.3422 -0.002   

BDMS 1.576275 0.853906* 0.247089 

-0.0615 -0.0001   

BH 2.335223* 0.432806* 0.073267 

-0.0084 -0.0477   

CMR 4.746082* 0.5266 0.029636 

-0.0063 -0.2132   

VIBHA 3.238297* 1.163248* 0.192457 

-0.0174 -0.0009   
     หมายเหตุ : * แสดงนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 5%  ค่า P-Value แสดงในวงเล็บ 

     เน่ืองจากตวัแปรทุกตวัท่ีน ามาศึกษาเป็นตวัแปรแบบอนุกรมเวลา(Time Series) จึงตอ้งทดสอบ Stationary ซ่ึงผล
การทดสอบโดย Augmented Dickey-Fuller(1979) T-test พบว่าทุกตวัแปรเป็นตวัแปรแบบ stationary ในแบบจ าลอง 
Fama – French  ของทุกหลกัทรัพยไ์ม่มีปัญหา Auto-correlation และ Hetero - skedasticity เพราะค่า Breusch-Godfrey 
(1978) LM Test และ White(1980) test  ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  ยกเว้นหลักทรัพย์ VIBHA ท่ี มีปัญหา Hetero–
skedasticity พบว่ามีค่า Prob.F(3,50) = 0.0118, ค่า Prob.Chi-Square(3) = 0.0143 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 และแก้ไขปัญหา
ดว้ยวิธีการใช้ HC3 ในโปรแกรมส าเร็จรูป ปัญหา Heteroskedasticity หมดไป พบว่าแบบจ าลอง Fama-French จะ
สามารถอธิบายท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับหลกัทรัพย ์BCH, BDMS และVIBHA เท่ากบัร้อยละ 21.96, 32.65, 22.54 
ตามล าดบัและส่วนหลกัทรัพย ์BH และ CMR แบบจ าลองของ Fama – French ไม่สามารถประมาณอตัราผลตอบแทน
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ของหลกัทรัพยไ์ด ้อาจจะเน่ืองมาจากช่วงขอ้มูลตลาดท่ีน ามาวิเคราะห์ไม่เพียงพอและมีปัจจยัดา้นอ่ืนท่ีนอกเหนือจาก
ส่วนชดเชยความเส่ียงตลาด ส่วนชดเชยความเส่ียงปัจจยัดา้นขนาด (RSMB) และดา้นอตัราส่วนมูลค่าบญัชีต่อมูลค่า
ตลาด(RHML) มาส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์หล่าน้ี 

ตารางที่ 3  สมการถดถอยของแบบจ าลอง Fama-French 

Ri  - Rf  = ai + bi( Rm- Rf ) + ci(RSMB) + di(RHML) + ei 

ค่าสมัประสิทธ์ิ ai bi ci di R-Square 
BCH 0.576085 0.891793* 38.33102 45.55035 0.219623 

-0.6775 -0.0129 -0.2371 -0.2064   

BDMS 1.026555 0.756501* 47.14073* -2.519879 0.326468 

-0.2245 -0.0007 -0.0188 -0.9075   

BH 1.905681* 0.329255 28.20778 17.68907 0.118408 

-0.0369 -0.1465 -0.1787 -0.4449   

CMR 4.442635* 0.444369 17.07312 18.99972 0.036547 

-0.0158 -0.3244 -0.6815 -0.6809   

VIBHA 2.751344 1.090748* 46.09173 -12.10638 0.225442 

-0.0693 -0.0004 -0.3378 -0.6784   
หมายเหตุ : * แสดงนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 5%  ค่า P-Value แสดงในวงเล็บ 

 

5.สรุปผลการศึกษา 
     จากการศึกษาแบบจ าลอง CAPM พบว่า ปัจจยัส่วนชดเชยความเส่ียงตลาดมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทน
หลกัทรัพย ์BCH และ BDMS ท่ีระดับความเช่ือมัน่ทางสถิติ 95% และเม่ือทดสอบแบบจ าลอง Fama-French ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติ 95% อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์BCH , BDMS และ VIBHA มีความสัมพนัธ์กบั
ปัจจยัส่วนชดเชยความเส่ียงตลาด ปัจจยัขนาดและปัจจยัอตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อมูลค่าตลาด ส่วนหลกัทรัพย ์
BH และ CMR ทั้ งแบบจ าลอง CAPM และ Fama-Fench ไม่สามารถประมาณการอัตราผลตอบแทนได้ ทั้ งน้ี
เน่ืองมาจากการใชข้อ้มูลตลาดจ านวนนอ้ยเกินไป และมีความผนัผวนของเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาท่ีน ามาศึกษา 
ท าใหมี้ปัจจยัอ่ืนท่ีนอกเหนือจากปัจจยัดา้นความเส่ียงของตลาด ปัจจยัขนาดและปัจจยัอตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อ
มูลค่าตลาดส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์
     จากผลการศึกษาขา้งตน้สรุปไดว้่าแบบจ าลอง Fama-French มีความสามารถประมานการอตัราผลตอบแทนมี
ประสิทธิภาพกว่าแบบจ าลอง CAPM เน่ืองจากแบบจ าลอง Fama – French ให้ความส าคญัของส่วนชดเชยความ
เส่ียงปัจจยัดา้นขนาดและปัจจยัอตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อมูลค่าตลาด และปัจจยัส่วนชดเชยความเส่ียงตลาดมาใช้
ในการประมาณการอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ส่วนแบบจ าลอง CAPM ให้ความส าคญัเพียงส่วนชดเชย
ความเส่ียงตลาดในการประมาณการอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ และแบบจ าลอง Fama-French ให้ค่า 
Adjusted R-Squared สูงกว่าแบบจ าลอง CAPM แสดงให้เห็นว่าแบบจ าลอง Fama-French สามารถอธิบายการ
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ประมาณการอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ดดี้กว่าแบบจ าลอง CAPM ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรรณรพี  
บานช่ืนวิจิตร(2559) และวชัระ พนัธ์แตง(2551) ดงันั้นส่ิงจ าเป็นท่ีนกัลงทุนควรใหค้วามส าคญั นอกจากส่วนชดเชย
ความเส่ียงตลาด ยงัตอ้งค านึงถึงส่วนชดเชยความเส่ียงปัจจยัดา้นขนาดและปัจจยัอตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อมูลค่า
ตลาด เพ่ือใหก้ารประมาณการอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยมี์ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
     จากการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถของแบบจ าลอง CAPM และ Fama-French ในการประมาณการอตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดบริการด้านการแพทย์ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถสรุป
ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั ดงัน้ี 

1) ส่ิงท่ีนกัลงทุนควรให้ความส าคญัในการประมาณการอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ นอกจากปัจจยั
ความเส่ียงตลาด ควรต้องค านึงถึงปัจจัยด้านขนาดและปัจจัยมูลค่าบัญชีต่อมูลค่าตลาดด้วยเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2) นักลงทุนสามารถใช้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกลงทุนไดอ้ย่าง
เหมาะสม เพราะขอ้มูลในอดีตสามารถประมาณการอตัราผลตอบแทนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3) อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดน้ีทุกหลกัทรัพยมี์ค่าสูงกว่าอตัราผลตอบแทนของตลาดโดยเฉล่ีย
ซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจท่ีจะลงทุนเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสร้างผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 

4) ปัจจยัจากสภาวะเศรษฐกิจ การเมืองและมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจาก 3 ปัจจยั ยงัส่งผลกระทบต่ออตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดน้ีไดเ้ช่นกนั 
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การศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้การให้บริการ  
ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหายโศรก จงัหวดัร้อยเอด็ 

The Study of Expectation and Perception of the Service Quality of  
The Krungthai Bank , Taladhaisoke Branch, Roiet Province 

สุภาภรณ์  กองศรีมา1 และ ทิพย์วรรณา  งามศักดิ์2 

Supaporn  Kongsrima and Tipvanna  Ngarmsak 
  

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของ
ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหายโศรก จังหวดัร้อยเอ็ด  ใช้ SERVQUAL เป็นเคร่ืองมือในการสร้างแบบสอบถาม 
ประกอบไปดว้ยการวดัคุณภาพการบริการ 5 ดา้น คือ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้น
การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ และใช้ Likert scale 7 
ระดบัเป็นมาตรวดั มีจ านวนประชากรทั้งส้ินจ านวน 1,157 ราย เลือกกลุ่มตวัอย่าง ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง 120 ราย โดย
ใช้การค านวณขนาดตวัอย่างแบบตวัแปรต่อเน่ืองและการปรับสูตร และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก วดัความ
แตกต่างของความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการโดยใชส้ถิติอา้งอิงแบบที (t-test)  จากผลการศึกษาพบว่า
ค่าเฉล่ียของการรับรู้คุณภาพการบริการต ่ากว่าค่าเฉล่ียของความคาดหวงัคุณภาพการบริการอย่างมีนัยส าคญั ในการ
ให้บริการทั้ง  5 ดา้น แสดงให้เห็นว่า การให้บริการของสาขาตลาดหายโศรก ยงัไม่สามารถตอบสนองการให้บริการ
ตามท่ีลูกคา้คาดหวงัไวแ้ละ อาจท าใหลู้กคา้เกิดความไม่พึงพอใจในการบริการได ้ 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพบริการ, ความคาดหวัง, การรับรู้, SERVQUAL , ธนาคารกรุงไทย 
 

Abstract 
The objective of this study was determine the expectation and perception of the service quality of Krungthai Bank, 
Taladhaisoke branch, Roiet Province. Questionnaire survey based on the concept of SERVQUAL was used to measure 
the service quality in the 5 dimensions; namely reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangibles. The 
questionnaire used Likert scale of seven levels. Sample size of 120 were determined from 1,157  population by using 
continuous variables sample size and adjusted formulas and using convenient sampling. The differences between the 
expectations and the perceptions of the service quality were measured using inferential statistic, t-test. Results found the 
means of the perception were significantly lower than the means of the expectation of the service quality in all of the in 
5 dimensions. These results revealed that the service quality of the Bank was not meet the expectation of the customers 
and that might resulted the dissatisfaction of the customers.    

Keywords: Service quality, Expextations, Perceptions, SERVQUAL , Krungthai Bank 
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1. บทน า 
 

ธนาคารกรุงไทยเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปสถาบนัการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์ โดยมีกระทรวงการคลงัเป็น
หน่วยงานรัฐท่ีก ากบัดูแลธนาคาร มีหนา้ท่ีในการใหบ้ริการธุรกรรมทางการเงินแบบครบวงจร ท าใหร้ะบบการเงิน
และเศรษฐกิจของไทยด ารงอยูไ่ดอ้ย่างราบร่ืนและต่อเน่ือง พร้อมกนันั้นยงัมีบทบาทส าคญัต่อการส่งผา่นการด าเนิน
นโยบายทางการเงินของทางการในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตโดยตลอดมา แต่ดว้ยปัจจุบันน้ี
พฒันาการของเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัในชีวิตประจ าวนัและสังคมเป็นอย่างมาก ไดเ้ปล่ียนภูมิทศัน์
ระบบการเงินของโลก ท่ีไม่ได้จ ากดัการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีตอ้งเกิดข้ึนบนธนาคารเพียงอย่างเดียว เราจึง
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเร่ืองเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology หรือ Fin Tech) ได้เข้ามามีบทบาทใน
ธุรกรรมหลกัของสถาบันการเงินมากยิ่งข้ึน และก าลงัส่งผลกระทบกบัธนาคารพาณิชยแ์ละระบบการเงินการ
ธนาคารของประเทศไทยในขณะน้ี ธนาคารกรุงไทยก็เป็นอีกหน่ึงในหลายๆธนาคารท่ีไดรั้บผลกระทบเช่นกนั 
แสดงให้เห็นจากขอ้มูลสถิติจ านวนสาขาของธนาคารกรุงไทย  พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 ไดมี้การหยุดการเปิดสาขา
เพ่ิม และคงจ านวนสาขาไวเ้ท่าเดิม ซ่ึงแตกต่างจากแนวโน้มในปีท่ีผ่านมาท่ีมีการเปิดสาขาเพ่ิมข้ึนในทุกๆปี 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) 

จากผลกระทบดงักล่าว ส่ิงท่ียงัคงเป็นจุดแข็งเหนือคู่แข่งของธนาคารกรุงไทยนั้นก็คือ จ านวนฐานลูกคา้ท่ีมาก 
ดงันั้นการให้บริการท่ีดีท่ีมีคุณภาพ จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะรักษาฐานลูกค้าเก่าไว ้ให้ยงัคงภกัดีใช้บริการอย่าง
ต่อเน่ือง และสามารถขยายฐานลูกคา้ใหม่ใหม้าใชบ้ริการเพ่ิมมากยิ่งข้ึน การปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการ จึงเป็น
ส่ิงท่ีส าคญัอย่างยิ่งในการรักษาฐานลูกคา้เดิม และขยายเพ่ิมฐานลูกคา้ใหม่ จากการแข่งขนัท่ีทวีความรุนแรง ท าให้
ธุรกิจบริการและคา้ปลีกรายย่อยทัว่ไปต่างคน้หาหนทางในการสร้างผลก าไรต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนัไปในแบบของ
ตนเอง หน่ึงในกลยุทธ์ท่ีมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกับความส าเร็จของธุรกิจได้แก่ การส่งมอบการบริการท่ีมี
คุณภาพสูง (Parasuraman et al,1988) ตัวแบบท่ีเรียกว่า SERVQUAL จึงถูกพฒันาข้ึนมาเพ่ือเป็นเทคนิคท่ีใช้วดั
คุณภาพในการใหบ้ริการขององคก์รใน 5 ดา้น ท่ีจะท าใหเ้ราทราบถึงแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการท่ีจะ
ท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ กระตุน้ใหมี้การกลบัมาใชบ้ริการมากข้ึน  

ด้วยเหตุน้ีผู ้ศึกษาจึงสนใจศึกษาถึงความคาดหวังและการรับ รู้คุณภาพการบริการของลูกค้าท่ี มีต่อ
ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหายโศรก จงัหวดัร้อยเอ็ด เพ่ือวดัคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงไทย สาขา
ตลาดหายโศรก  จงัหวดัร้อยเอด็ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคิดคุณภาพการบริการ 
Parasuraman et al. (1988) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพการใหบ้ริการวา่ เป็นมโนทศัน์และกระบวนการในการ

ประเมินของผูรั้บบริการ โดยมีการเปรียบเทียบระหวา่งการบริการท่ีผูรั้บบริการคาดหวงั ( Expectation Service ) กบั
การบริการท่ีผูรั้บบริการรับรู้จริง ( Perception Service ) ซ่ึงหากผูใ้หบ้ริการสามารถให้บริการท่ีสอดคลอ้งตรงตาม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87_%28%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%29
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ความตอ้งการของผูรั้บบริการหรือมากกว่าระดบัท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัไวไ้ด ้จะส่งผลให้การบริการดงักล่าวเกิด
คุณภาพการใหบ้ริการ และท าใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการท่ีไดรั้บอยา่งมาก  

Kotler and Keller (2012) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพการให้บริการว่า ลูกคา้จะสร้างความคาดหวงัเก่ียวกบั
การบริการจากประสบการณ์ในอดีต รวมถึงค าบอกเล่าปากต่อปาก และจากโฆษณา โดยลูกคา้จะเปรียบเทียบการ
บริการท่ีเกิดจากการรับรู้ดว้ยตนเอง กบัความคาดหวงัท่ีตั้งไว ้ซ่ึงลูกคา้จะเลือกใชบ้ริการในบริการท่ีรับรู้ไดต้รงหรือ
มากกว่าท่ีคาดหวงัไว ้และพร้อมท่ีจะใช้บริการซ ้ าอีก ตรงกันข้ามกับ ถา้หากการบริการท่ีรับรู้ได้นั้นต ่ากว่าท่ี
คาดหวงัได ้กจ็ะท าใหลู้กคา้นั้นรู้สึกผิดหวงั และไม่พึงพอใจ 

เม่ือผูบ้ริโภคจะประเมินคุณภาพการบริการดว้ยวิธีการเปรียบเทียบระหวา่งบริการท่ีรับรู้ (Perceived Service) กบั
การบริการท่ีคาดหวงั (Expected Service) การเปรียบเทียบดงักล่าวจะท าใหเ้กิดความแตกต่างหรือระยะห่างระหวา่ง
ความคาดหวงัของลูกคา้กบัการรับรู้ท่ีไดรั้บจากการบริการ เรียกว่าช่องว่างของคุณภาพ (Quality Gap) ช่องว่าง
เหล่าน้ีเป็นอุปสรรคท่ีส าคญัในการส่งมอบบริการคุณภาพสูงใหก้บัผูบ้ริโภค (Parasuraman et al., 1985) ชุดค าถาม
หรือตวัแบบท่ีเรียกว่า SERVQUAL จึงถูกออกแบบมาเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพบริการลูกคา้ใน
ธุรกิจบริการ และธุรกิจคา้ปลีกทัว่ไป ประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงัน้ี ดา้นท่ี 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) 
ดา้นท่ี 2 ความเช่ือถือไวว้างใจได ้(reliability) ดา้นท่ี 3 การตอบสนองต่อลูกคา้ (responsiveness) ดา้นท่ี 4 การให้
ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (assurance) และดา้นท่ี 5 การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (empathy) โดยแบบจ าลองน้ีจะมีขอ้ค าถาม 
21 ขอ้ และมีระดบัความคิดเห็นตั้งแต่ 1 – 7 จากไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ถึงเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง การรับรู้คุณภาพบริการจะมา
จากช่องวา่งระหว่างความคาดหวงักบัการรับรู้คุณภาพบริการ เม่ือการรับรู้บริการท่ีไดรั้บจริงของลูกคา้มีค่านอ้ยกว่า
ความคาดหวงัจะท าให้ลูกคา้ไม่พอใจในการบริการดงักล่าว ในทางกลบักนัหากการรับรู้บริการท่ีไดรั้บจริงของ
ลูกคา้มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบัความคาดหวงักจ็ะท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ (Zeithaml, et al., 2013) 

 

2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จุฬารัตน์ ศรีบุดดา (2557) ได้ศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทับริหาร
สินทรัพย  ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากัด จังหวดันครราชสีมา โดยใช้แนวคิดทฤษฎีของ "SERVQUAL" มาใช้ในศึกษา ซ่ึงจากผล
การศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการพบวา่ลูกคา้เห็นดว้ยในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่งในคุณภาพการบริการทุกขอ้ ผล
การศึกษาความรับรู้ในคุณภาพการให้บริการพบวา่ลูกคา้เห็นดว้ยอย่างยิ่งกบัคุณภาพการบริการทุกขอ้ยกเวน้คุณภาพการ
บริการในขอ้ ให้บริการตามเวลาท่ีไดส้ัญญาไวแ้ละพนกังาน และพนกังานใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่งรวดเร็วทนัทีท่ีลูกคา้เห็น
ดว้ยในระดบัเห็นดว้ยเท่านั้น และผลการศึกษาความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงักบัการรับรู้ในคุณภาพการบริการพบวา่
การรับรู้ในคุณภาพการบริการยงัต ่ากวา่ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการอยู ่3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้
ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ และดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลุกคา้ และเสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพการบริการ  

พรศุภรัตน์  แสนสุนนท์ (2559) ไดศึ้กษาความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการท่ีมีต่อหน่วยงานการ
ให้บริการงานเครดิตภูมิภาค กุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี บริษทัธนาคารสังคมไทย จ ากดั (มหาชน) โดยใชแ้นวคิด
ทฤษฎีของ "SERVQUAL" มาเป็นเคร่ืองมือใชใ้นศึกษา ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ในคุณภาพการบริการยงั
ต ่ากวา่ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการในทุกดา้น 
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(1) 

2.3.กรอบแนวคิดของการศึกษา 

การศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้การใหบ้ริการ ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหายโศรก จงัหวดัร้อยเอด็ มี
กรอบแนวคิดของการศึกษาแสดงในรูปท่ี 1 ดงัน้ี 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 
3. วธิีการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการศึกษาตามวตัถุประสงค์คือ เพ่ือศึกษา
ความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหายโศรก จงัหวดั
ร้อยเอด็  

1. ประชากร คือกลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหายโศรก จงัหวดัร้อยเอ็ด ทั้งหมด 
1,157 ราย ซ่ึงเป็นขอ้มูลสถิติท่ีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการท่ีสาขา กลุ่มตวัอย่าง ค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามสูตร 
(Bartlett et al., 2001) ดงัน้ี   

 
 

สมการท่ี (1) ก าหนดค่า Margin of Error = 0.03 ค่า Alpha = 0.05 และค่า t = 1.96  

 

 

(2) 
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สมการท่ี (2)  แสดงการค านวณกลุ่มตวัอยา่งการปรับสูตรเม่ือขนาดกลุ่มตวัอยา่งเกิน 5 % ของประชากร 
ผูศึ้กษาจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากท่ีค านวณ จ านวน 107 ราย และเพ่ิมจ านวนตวัอยา่งอีกร้อยละ 10 เป็น 117 ราย และ

ปรับจ านวนกลุ่มตวัอย่างเป็น 120 ราย เพ่ือความสะดวกในการเก็บขอ้มูล และการน ามาค านวณ เลือกกลุ่มตวัอย่าง
โดยใชวิ้ธีการสุ่มอย่างสะดวก (Convenient sampling) จากลูกคา้ของธนาคารหลงัจากใชบ้ริการท่ีธนาคารกรุงไทย 
สาขาตลาดหายโศรก จงัหวดัร้อยเอด็ ในช่วงเดือนมกราคม 2560 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพบริการโดยส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี2 เป็นขอ้มูลเร่ืองความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อธุรกิจธนาคาร
พาณิชย ์และส่วนท่ี 3 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทย สาขา
ตลาดหายโศรก จงัหวดัร้อยเอด็ โดยส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 สร้างข้ึนตามเคร่ืองมือท่ีเรียกว่า “SERVQUAL” เพ่ือใช้
วดัระดับคุณภาพการบริการซ่ึงประกอบด้วย  5 ด้าน จ านวน  21 ข้อโดยแบ่งเป็นความเช่ือถือไว้วางใจได ้
(Reliability) จ านวน 4 ขอ้ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) จ านวน 4 ขอ้ ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อ
ลูกคา้ (Assurance) จ านวน 4 ขอ้ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) จ านวน 5 ขอ้ และดา้นความเป็นรูปธรรม
ของบริการ(Tangibles) จ านวน 4 ขอ้ (Zeithaml, et al., 2013) 

แบบสอบถามใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) เป็นมาตรวดั โดยก าหนดรูปแบบออกเป็นระดบั
ความคิดเห็น 7 ระดบั ตั้งแต่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย เห็นดว้ยเล็กนอ้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ยเล็กนอ้ย ไม่เห็นดว้ย 
และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เพ่ือสามารถบอกถึงระดบัทศันคติได ้ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 และ 3 มี
ค่าสัมประสิทธ์อลัฟาของครอนบคั ในแบบสอบถามดา้นความคาดหวงัทั้งฉบบั คือ 0.912 และแบบสอบถามดา้น
การรับรู้ทั้งฉบบั คือ 0.946 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.7 จึงมีความน่าเช่ือถือ สามารถน าไปใชเ้กบ็ขอ้มูลได ้
 3. การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ยความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) แลว้น าค่าเฉล่ียมาแปลผลเป็น
ระดบัความคิดเห็นตามค่าเฉล่ียแบบอนัตรภาคชั้นของความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมี
ต่อธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหายโศรก จงัหวดัร้อยเอด็ ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ระดบัความคิดเห็นแบ่งตามช่วงคะแนน 

คะแนนเฉลีย่ แปลผล 
6.17–7.00 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
5.31–6.16 เห็นดว้ย 
4.45 – 5.30 เห็นดว้ยเลก็นอ้ย 
3.59 - 4.44 ไม่แน่ใจ 
2.73 – 3.58 ไม่เห็นดว้ยเลก็นอ้ย 
1.87 – 2.72 ไม่เห็นดว้ย 
1.00 – 1.86 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

น าผลการศึกษาจากแบบสอบถามในส่วนท่ี 2  และส่วนท่ี 3 คือ ค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัในคุณภาพการ
บริการของลูกคา้ท่ีมีต่อธุรกิจธนาคารพาณิชย ์และค่าเฉล่ียของการรับรู้คุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงไทย 
สาขาตลาดหายโศรก จังหวดัร้อยเอ็ด ในแต่ละข้อย่อยและแต่ละด้าน มาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความ



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                        1892 
  

คาดหวงัและการรับรู้ครบทุกขอ้ตามล าดบั และใชก้ารวิเคราะห์โดยใชส้ถิติอา้งอิง การแจกแจงแบบที (t-test) เป็นการ
วิเคราะห์ผล ซ่ึงท าการทดสอบแบบจบัคู่ (Paired Sample T-test) วิเคราะห์ความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัใน
คุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อธุรกิจธนาคารพาณิชย ์และค่าเฉล่ียของระดบัการรับรู้คุณภาพการให้บริการของ
ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหายโศรก จงัหวดัร้อยเอด็ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical for Social Sciences) 
จากนั้นน าผลการวิเคราะห์ท่ีได ้ ท าการทดสอบทางเดียว (One-tailed test) ก่อนท่ีจะท าการทดสอบแบบทางเดียว ควร
น าค่า Sig. (2-tailed) หารดว้ย 2 ก่อน แลว้น าค่าผลหารท่ีไดน้ ามาเปรียบเทียบกบั ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เพ่ือเป็นการมุ่งพิจารณาถึงความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อธุรกิจธนาคาร
พาณิชย ์และระดบัการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการของธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหายโศรก จงัหวดัร้อยเอด็ มาแปลผล
รายขอ้ยอ่ยและรายดา้น โดยมีสูตรการค านวณและก าหนดเกณฑก์ารแปลผล 

    

 
 

 
 

 
 

 
 
ก าหนดให ้   =  ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05         

  t   =  ค่า t จากการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  
  E  =  ค่าเฉล่ียของความคาดหวงั   
  P  =   ค่าเฉล่ียของการรับรู้ 

สมการท่ี (3) สูตรการค านวณและแปรผลขอ้มูลของความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ 
จากสมการท่ี (3) ถา้ค่าเฉล่ียของความคาดหวงันอ้ยกว่าหรือเท่ากบัค่าเฉล่ียของการรับรู้ในคุณภาพการบริการ 

หมายถึงลูกคา้พึงพอใจ แต่ถา้หากค่าเฉล่ียของความคาดหวงัมากกว่าการรับรู้ในคุณภาพการบริการ หมายถึง ลูกคา้
ไม่พึงพอใจในการไดรั้บบริการ 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
4.1 ผลการศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าที่มธีนาคารกรุงไทยสาขาตลาดหายโศรก 
จงัหวดัร้อยเอด็ 

(1) ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไปของผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ 
กลุ่มตวัอย่างแบ่งตามเพศพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็น

ร้อยละ 43 กลุ่มอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 47  ระดบัรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิด

(3) 
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เป็นร้อยละ 28 ความถ่ีท่ีลูกคา้มาใชบ้ริการท่ีสาขาพบว่า ร้อยละ 50 มีการเขา้มาใช้บริการต ่ากว่า 4 คร้ังต่อเดือน ลูกคา้
เลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการตั้งแต่เม่ือไหร่พบว่า ส่วนใหญ่ผูรั้บบริการจะเป็นลูกคา้กบัธนาคารในช่วง 10 ปีข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 36 และประเภทผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีลูกคา้เลือกใชม้ากท่ีสุด คือ เงินฝาก คิดเป็นร้อยละ 37.50  

(2) ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของธุรกิจธนาคารพาณิชย ์
ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการท่ีดีของลูกคา้ท่ีมีต่อธุรกิจธนาคารพาณิชย ์มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น

โดยเทียบกบัช่วงคะแนนระดบัความคิดเห็นแบบค่าเฉล่ียแบบอนัตรภาคชั้น พบว่า ระดบัความคาดหวงัในคุณภาพ
การบริการของธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดหายโศรก จงัหวดัร้อยเอด็ในทุกขอ้ มีคะแนนเฉล่ีย 6.17 – 7.00 หมายถึง 
เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง แสดงวา่ลูกคา้มีความคาดหวงัในคุณภาพการบริการตามท่ีระบุไวท้ั้ง 21 ขอ้ดงัรูปท่ี 2 

 (3) การรับรู้ในคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดหายโศรก จงัหวดัร้อยเอด็ 
การรับรู้ในคุณภาพการบริการท่ีดี ของลูกคา้ท่ีมีต่อบริการคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย สาขาตลาด

หายโศรก จงัหวดัร้อยเอด็ มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยเทียบกบัช่วงคะแนนระดบัความคิดเห็นแบบค่าเฉล่ีย
แบบอนัตรภาคชั้น พบว่า ระดบัการรับรู้ในคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดหายโศรก จงัหวดั
ร้อยเอด็ในทุกขอ้ มีคะแนนเฉล่ีย 6.17 – 7.00 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ยกเวน้ ขอ้ธนาคารรักษาสัญญาท่ีให้ไวก้บั
ลูกคา้ พนกังานของธนาคารมีการแจง้ขอ้มูลใหลู้กคา้ทราบวา่จะใหก้ารบริการไดเ้ม่ือไหร่ ธนาคารมีพนกังานท่ีเอาใจ
ใส่และใหบ้ริการ ดูแลลูกคา้เป็นการส่วนบุคคล พนกังานของธนาคารเขา้ใจถึงความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ในแต่
ละราย และขอ้ท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือขอ้ท่ีธนาคารเปิดให้บริการในช่วงเวลาท่ีสะดวกแก่การมาใชบ้ริการ
ของลูกคา้ ดงัรูปท่ี 3 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 เสน้ช่วงคะแนนระดบัความเห็นแบบค่าเฉล่ียอนัตรภาคชั้นสามารถแปลผลเป็นระดบัความคิดเห็นไดด้งัน้ี  
 ค่าเฉล่ีย 6.17–7.00   หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ค่าเฉล่ีย 5.31–6.16   หมายถึง  เห็นดว้ย  
 ค่าเฉล่ีย 4.44-5.30   หมายถึง  เห็นดว้ยเลก็นอ้ย ค่าเฉล่ีย 3.58–4.44   หมายถึง  ไม่แน่ใจ  
 ค่าเฉล่ีย 2.73–3.58   หมายถึง ไม่เห็นดว้ยเลก็นอ้ย ค่าเฉล่ีย 1.87–2.72   หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00–1.86   หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
 
 

 6.17 
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รูปที่ 2 แผนภูมิแสดงระดบัค่าเฉล่ียและการแปรผลของความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของธุรกิจธนาคาร
พาณิชย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เสน้ช่วงคะแนนระดบัความเห็นแบบค่าเฉล่ียอนัตรภาคชั้นสามารถแปลผลเป็นระดบัความคิดเห็นไดด้งัน้ี  
 ค่าเฉล่ีย 6.17–7.00   หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ค่าเฉล่ีย 5.31–6.16   หมายถึง  เห็นดว้ย  
 ค่าเฉล่ีย 4.44-5.30   หมายถึง  เห็นดว้ยเลก็นอ้ย ค่าเฉล่ีย 3.58–4.44   หมายถึง  ไม่แน่ใจ  
 ค่าเฉล่ีย 2.73–3.58   หมายถึง ไม่เห็นดว้ยเลก็นอ้ย ค่าเฉล่ีย 1.87–2.72   หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00–1.86   หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงระดบัค่าเฉล่ียและการแปรผลการรับรู้ในคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทยสาขาตลาด
หายโศรก จงัหวดัร้อยเอด็ 

(4) เปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดหายโศรก  

ตารางที่ 2 ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการรายดา้น 

คุณภาพการบริการ 
ความ

คาดหวงั การรับรู้ 

E-P 

Sig. 

แปรผล รายด้าน (E) (P) (1-tailed) 
ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) 6.64 6.21 0.43 0.000* E  > P 

ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) 6.63 6.25 0.38 0.000* E  > P 
ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) 6.67 6.31 0.36 0.000* E  > P 

ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) 6.49 6.16 0.33 0.021* E  > P 
ดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ (Tangibles) 6.61 6.23 0.38 0.002* E  > P 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นถึงค่าเฉล่ียของความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการ
บริการแต่ละดา้นของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหายโศรก จงัหวดัร้อยเอด็ เม่ือน าค่าเฉล่ียของแต่ละ
ดา้นมาเปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่ามีความคาดหวงัมากกว่าการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อ
ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหายโศรก จงัหวดัร้อยเอด็ ในทุกดา้น ดงัรูปท่ี 4 
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รูปที่ 4 ความแตกต่างรายดา้นระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทยสาขา
ตลาดหายโศรก จงัหวดัร้อยเอด็ 
 

4.2 การอภิปรายผล 
ผลการศึกษาของความคาดหวงัในคุณภาพการบริการท่ีดีของธุรกิจธนาคารพาณิชย ์พบว่า คุณภาพการบริการ

ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และคุณภาพการบริการดา้นท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียต ่า
ท่ีสุด คือดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) เช่นเดียวกบัในส่วนของการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ี
มีต่อธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหายโศรก พบว่า ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
และดา้นท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy)  

ผลการศึกษาความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการแต่ละดา้นของลูกคา้ท่ีมีต่อ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหายโศรก มีช่องวา่งในการรับรู้คุณภาพการบริการต ่ากวา่ความคาดหวงัอยา่งมีนยัส าคญั 
จ านวน 5 ดา้น ซ่ึงมีส่วนคลา้ยคลึงกบัการศึกษาของ (พรศุภรัตน์  แสนสุนนท์,2559) ศึกษาความคาดหวงัและการ
รับรู้ในคุณภาพการบริการท่ีมีต่อหน่วยงานการให้บริการงานเครดิตภูมิภาค กุมภวาปี  จงัหวดัอุดรธานี บริษทั
ธนาคารสังคมไทย จ ากดั (มหาชน) พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีการรับรู้ในคุณภาพการบริการท่ียงัต ่ากว่าความคาดหวงัใน
คุณภาพการบริการในทุกดา้น 

 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาเร่ือง ความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทย สาขาตลาด

หายโศรก จงัหวดัร้อยเอด็ ใชแ้บบสอบถามของ Parasuraman et al. (1988)  คือ เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า “SERVQUAL” 
ในการวดัคุณภาพการบริการ ซ่ึงได้แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเช่ือถือไวว้างใจได้ ด้านการ
ตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ และดา้นความเป็นรูปธรรมของ
บริการโดยมีขอ้ค าถาม 21 ขอ้ ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาในส่วนของความคาดหวงัในคุณภาพการบริการท่ีดีของลูกคา้ท่ีมี
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ต่อธุรกิจธนาคารพาณิชย ์พบว่า ระดบัความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดหาย
โศรก จงัหวดัร้อยเอด็ ลูกคา้มีความคาดหวงัในคุณภาพการบริการตามท่ีระบุไวท้ั้ง 21 ขอ้ ในส่วนของการรับรู้ใน
คุณภาพการบริการท่ีดี ลูกคา้มีการรับรู้ในคุณภาพการบริการตามท่ีระบุไวท้ั้งหมด ยกเวน้ ขอ้ธนาคารรักษาสญัญาท่ี
ให้ไวก้ับลูกค้า พนักงานของธนาคารมีการแจง้ข้อมูลให้ลูกคา้ทราบว่าจะให้การบริการได้เม่ือไหร่ ธนาคารมี
พนกังานท่ีเอาใจใส่และใหบ้ริการดูแลลูกคา้เป็นการส่วนบุคคล พนกังานของธนาคารเขา้ใจถึงความตอ้งการเฉพาะ
ของลูกคา้ในแต่ละราย และธนาคารเปิดใหบ้ริการในช่วงเวลาท่ีสะดวกแก่การมาใชบ้ริการของลูกคา้  

 ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการในแต่ละด้านท่ีมีต่อการบริการของ
ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหายโศรก จงัหวดัร้อยเอด็ พบว่า มีช่องว่างในการรับรู้คุณภาพการบริการต ่ากว่าความ
คาดหวงัอย่างมีนยัส าคญั ในการใหบ้ริการทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได  ้ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ 
ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ และดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ แสดงใหเ้ห็น
วา่ การใหบ้ริการของสาขาตลาดหายโศรก ยงัไม่สามารถตอบสนองการใหบ้ริการตามท่ีลูกคา้คาดหวงัไว ้ตามเกณฑ์
การแปรผล คือ P < E จึงท าใหลู้กคา้เกิดความไม่พึงพอใจ ผูศึ้กษาจึงเสนอแนะเพ่ือเป็นการหาแนวทางการปรับปรุง
คุณภาพการบริการต่อไป 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ  

1. จดัท าแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการเป็นโครงการ โดยน าเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือสายงานท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และหลงัจากเสร็จส้ินโครงการควรมีการประเมินผลโครงการ เพ่ือ
วดัผลของโครงการวา่ประสบผลส าเร็จหรือไม่ ในการลดช่องวา่งการบริการท่ีเกิดข้ึน 

2. จากผลการศึกษาพบว่า มีช่องว่างในการรับรู้คุณภาพการบริการต ่ากว่าความคาดหวงัอย่างมีนยัส าคญั ทั้ง  5 
ด้าน ดังนั้ น จึงควรท าการศึกษาในเร่ืองการวิเคราะห์ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์วิกฤต (Critical Incident 
Technique:CIT ) คือ การวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีส าคญัโดยสอบถามจากลูกคา้ถึงเหตุการณ์ท่ีส าคญัท่ีลูกคา้พอใจและ
ไม่พอใจเพ่ือน ามาก าหนดเป็น แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการ 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาความคาดหวงั ความพึงพอใจการท าประกนัชีวิตของลูกคา้
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวาปีปทุม โดยแบ่งการออกเป็น 2 ดา้น คือ 1. ดา้นการบริการ 
และ 2. ดา้นความคุม้ครอง ความคุม้ค่าและสิทธิประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บหลงัท าประกนัชีวิต จากผลการศึกษาพบว่า 
ความคาดหวงัของลูกค้าในด้านการบริการ ลูกค้ามีความคาดหวงัในการบริการท่ีถูกต้องและเขา้ใจง่ายในการ
น าเสนอขอ้มูลประกนัชีวิต การติดต่อและช่องทางการช าระเบ้ียประกนัชีวิตท่ีสะดวก มีความพึงพอใจท่ีไดรั้บการ
บริการท่ีรวดเร็วและความพึงพอใจท่ีเกิดจากความใส่ในในการเลือกประกนัชีวิตท่ีเหมาะกบัใหแ้ก่ลูกคา้ ดา้นความ
คุม้ครอง ความคุม้ค่าและสิทธิประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บหลงัท าประกนัชีวิต พบว่า ลูกคา้มีความคาดหวงัในการท่ีจะ
ไดรั้บความคุม้ครอง สิทธิประโยชน์ท่ีคุม้ค่ากบัการจ านวนเงินท่ีช าระเบ้ียประกนั คาดหวงัท่ีจะไดรั้บสิทธิประโยชน์
ในเร่ืองของของการไดอ้อมเงินไปพร้อมกบัการท าประกนัชีวิต ความพึงพอใจทีเกิดข้ึนจากการไดรั้บความคุม้ค่าใน
ส่วนของจ านวนเงินสินไหมท่ีไดรั้บสามารถเพียงพอต่อภาระหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนกบัธนาคารและพึงพอใจในระยะเวลา
การคุม้ครองตลอดชีพของประกนัชีวิต 
ค าส าคัญ : ความคาดหวัง,ความพึงพอใจ,ประกันชีวิต 
 

ABSTRACT 
The study of this research were to study expectations. The satisfaction of life insurance customers of the Bank 

for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Wipipatum Branch divided into two aspects: 1. the service and 2. 
coverage. Value for money and benefits after life insurance. The study found that. Customer expectations in service. 
Customers have an expectation of accurate and easy-to-understand service in the presentation of life insurance 
information. Convenient contact and payment channels. We are satisfied with the fast service and satisfaction that 
comes with putting in the right life insurance choice. Coverage The value of the benefits and benefits received after the 
life insurance policy is that customers are expected to be protected. Benefit is worth the amount of insurance premiums. 
Expect to get the benefits of saving with life insurance. Satisfaction generated by the value of the claim can be 
sufficient to cover the liability of the bank and the satisfaction of the lifetime of the life insurance. 
1นกัศึกษาปริญญาโท วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 email : supharawee@gmail.com 
2คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 40002 email : pattarawadee999@hotmail.com 
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1. บทน า 
 
     ธุรกิจประกนัภยัในปัจจุบันมีการเจริญเติบโตมาก จะเห็นไดจ้ากอตัราของการเจริญเติบโตของการช าระเบ้ีย
ประกนัชีวิต ในปี 2558 ประเทศไทยมีอตัราการเติบโตจากการช าระเบ้ียอยู่ท่ี 6.68 %  และในปี 2559 อตัราการ
เจริญเติบโตในการช าระเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมข้ึนเป็น 9 % ซ่ึงถือเป็นการเจริญเติบโตท่ีกา้วกระโดด ดงัขอ้มูลจากกราฟ 

 
 
รูปที่ 1 กราฟแสดงเบ้ียประกนัภยัรับรวม พ.ศ. 2554 – 2558 และประมาณการปี  2559 
ท่ีมา : สมาคมประกนัชีวิตไทย 

 
การเจริญเติบโตน้ีเองท าให้เราทราบว่าคนไทยให้ความส าคญัในการท าประกนัภยัมากข้ึน โดยปัจจยัท่ีมี

ส่วนท าใหธุ้รกิจประกนัชีวิตเติบโตมากยิ่งข้ึนนั้น ปัจจยันั้นประกอบไปดว้ย ปัจจยัท่ีภาครัฐส่งเสริมในการประกนั
ชีวิตให้กบัประชาชนในประเทศ คือ การปรับปรุงกฎ ระเบียบต่างๆ เพ่ือรองรับการด าเนินธุรกิจประกนัภยัในการ
เปิดประเทศสู่อาเซียน (AEC)การสนบัสนุน ส่งเสริมใหบ้ริษทัประกนัภยัต่างใหอ้อกแบบผลิตภณัฑท์างประกนัชีวิต 
ท่ีความเหมาะสม พร้อมทั้ งตอบสอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายท่ีวางไว ้และให้สิทธิแก่
ประชาชนในการน าค่าเบ้ียประกันชีวิต ไปสามารถลดหย่อยภาษีได้ ซ่ึงเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาท า
ประกนัภยัมากยิ่งข้ึน อีกหน่ึงปัจจยัในภาคของธุรกิจ ในการส่งเสริมการท าประกนัชีวิต คือ การอ านวยความสะดวก
และการเขา้ถึงประชาชนในดา้นของส่ือท่ีมีความหลากหลายในเร่ืองของช่องทาง การท่ีบริษทัประกนัชีวิตแข่งขนั 
รวมถึงการพฒันาผลิตภณัฑใ์หต้รงตามความตอ้งการของประชาชนมากยิ่งข้ึน การเพ่ิมช่องทางในการขายใหเ้ขา้ถึง
และง่ายมากยิ่งข้ึน การท าประกนัชีวิตท่ีเพ่ิมข้ึนจากการการเติบโตของการช าระเบ้ียประกนัน้ีเอง ท าให้ทราบถึง
ความสนใจและใส่ในการดูแลตนเองและบุคคลรอบขา้งมากยิ่งข้ึน โดยการท าประกนัชีวิตจะเป็นประโยชนใ์หก้บัผู ้
ท่ีสนใจท าประกนัชีวิต ในดา้นของประโยชน์ท่ีจะไดรั้บหลงัการเสียชีวิต ซ่ึงผูท่ี้จะไดรั้บผลประโยชน์ดงักล่าวนั้น 
จะสามารถใชเ้งินส่วนท่ีไดรั้บในการด าเนินชีวิตต่อไปได ้ส าหรับผูท่ี้ท าประกนัตอ้งดูแลครอบครัวเป็นหลงั และ
เป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้ท าประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์โดยถา้ผูท้  าประกนัชีวิต มีอายุครบสัญญาท่ีตกลงท า
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ประกนัภยัไวแ้ลว้นั้น จะไดรั้บเงินคืนโดยถือเป็นเงินสะสมของตนเองในยามท่ีอายุมากแลว้ โดยจะเป็นแบบท่ีไดรั้บ
เงินคร้ังเดียวและแบบท่ีไดรั้บเงินเป็นประจ า ซ่ึงเงินจ านวนน้ีเอง สามารถท าให้ผูท่ี้ไมได้รับสวสัดิการบ านาญ 
สามารถมีสวสัดิการบ านาญท่ีเราสร้างเองได ้ประกนัชีวิตแบบน้ีเอง การท าประกนัภยัและคุม้ครองชีวิตยงัสามารถ
เป็นเงินทุนสะสมได ้ซ่ึงสามารถใชเ้งินสะสมน้ีเป็นเงินทุนส ารอง ท่ีใชใ้นยามจ าเป็น การท าประกนัชีวิตท่ีมีประกนั
สุภาพและอุบัติเหตุเสริมมาด้วยนั้น เป็นอีกการท าประกนัท่ีมีข้อดีเม่ือผูซ้ื้อประกันได้รับการบาดเจ็บ จากการ
เจ็บป่วยและอุบติัเหตุ ค่ารักษาท่ีเกิดจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้น ประกนัท่ีท าไวจ้ะดูแลเร่ืองค่าใชจ่้ายใหเ้รา โดยท่ีไม่
ตอ้งเป็นกงัวลในเร่ืองขอค่าใช้จ่ายอีกต่อไป ถือเป็นการวางแผนทางการเงินท่ีไดรั้บสิทธิประโยชน์ท่ีคุม้ค่าและ
คุม้ครองชีวิตและทรัพยสิ์นไดเ้ป็นอยา่งดีลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารเพ่ือการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขาวาปี
ปทุมนั้น สนใจและท าประกนัชีวิต โดยผูส้นใจเขา้มาสอบถามขอ้มูล การท าประกนัชีวิตกบัธนาคาร ผลิตภณัฑใ์น
การท าประกนัชีวิต โดยเป็นผลิตภณัฑแ์บบสะสมทรัพย ์และเป็นประกนัชีวิตท่ีคุม้ครองสุขภาพและอุบติัเหตุ โดย
ลูกคา้ท่ีเขา้มาสอบถาม จะเป็นลูกคา้ในส่วนของลูกคา้เงินฝากและลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมในเร่ืองสินเช่ือ โดยเม่ือท า
ธุรกรรมทางดา้นสินเช่ือ ลูกคา้ตอ้งท าประกนัชีวิตหรือประกนัอุบติัเหตุ เพ่ือคุม้ครองหน้ีในส่วนท่ีท าการกู ้และเป็น
หลกัประกนั พร้อมทั้งช่วยลดภาระหน้ีสินใหก้บัผูท่ี้ยงัมีชีวิตอยูใ่นการช าระหน้ีส่วนท่ีเหลือหลงัจากเสียชีวิต 

การท าประกนัท่ีคุม้ครองชีวิต ถือเป็นอีกหน่ึงความจ าเป็นของบุคคลในปัจจุบนั โดยความจ าเป็นดงั 
กล่าวจะส่งผลในอนาคต เปรียบเสมือนการซ้ือความมัน่คง สร้างความมัน่ใจให้กบัตนเองและบุคคลท่ีรัก โดยผูท่ี้
สนใจท าประกนัชีวิตนั้น ย่อมมีความตอ้งการ ความคาดหวงัในการท าประกนัชีวิตท่ีมีความเหมาะสมกบัการใชชี้วิต
มากท่ีสุด อีกทั้งยงัค านึงถึงความพอใจในการไดรั้บบริการในดา้นสิทธิ ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บและการบริการ
ตลอดการท าประกนัชีวิตอีกดว้ย ดว้ยเหตุน้ี ผูท้  าวิจยั จึงสนใจศึกษาเก่ียวกบัความคาดหวงัความ 
พึงพอใจในการท าประกนัชีวิตของลูกคา้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวาปีปทุม เพ่ือท่ีจะน า
ขอ้มูลท่ีผา่นการเกบ็ รวบรวม วิเคราะห์นั้น ไปปรับปรุงผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต และการบริการทั้งก่อนและหลงัการ
ขาย ใหเ้หมาะสมและดียิ่งข้ึน 
 

2. บททวนวรรณกรรม 
 

 2.1 ความหมายของความคาดหวงั 
อธิบายว่า ความคาดหวงัหมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น การรับรู้ การตีความ หรือการคาดการณ์ต่อ

เหตุการณ์ต่างๆ ท่ียงัไม่เกิดข้ึนของบุคคลอ่ืน ท่ีคาดหวงัในบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน โดยคาดหวงัหรือตอ้งการให้
บุคคลนั้นประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีตนตอ้งการ หรือคาดหวงัเอาไว ้(ชิษณุกร พรภาณุวิชญ,์ 2540) 
ความคาดหวงั เป็นความคาดหวงัต่อการกระท าหรือสถานการณ์ ว่าเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอนาคตไว ้เป็น
ความมุ่งหวงัท่ีดีงามและเป็นระดบัหรือค่าความน่าจะเป็นของส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีคาดหวงัไว ้(Clay,1988) 
  

2.2 ทฤษฎีของความคาดหวงั 
ทฤษฏีความคาดหวงัของ Vroom (ฉนัชาย  จุมปาแฝด, 2557) กล่าวถึง รูปแบบความคาดหวงัในการท างาน

ทฤษฎีของ Valence,Instrumentality and Expectancy (V.I.E) มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ 1. V มาจากค าวา่ 
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Valenceหมายถึง ความพึงพอใจท่ีมีต่อผลลพัธ์ (Outcomes) ของการกระท าเป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุด เป็นระดบั
ความพึงพอใจท่ีมนุษยค์าดหวงัจะไดจ้ากผลลพัธ์ของการกระท านั้นๆ คาดการณ์จากการเช่ือวา่ผลลพัธ์นั้นจะเป็นไป
ไดม้ากนอ้ยเพียงใด ไม่ใช่เกิดจากเห็นคุณค่าท่ีแทจ้ริงของผลลพัธ์นั้นเสมอไป 2. I มาจากค าวา่ Instrumentality 
หมายถึง ความเช่ือถือหรือวิธีการในการเช่ือมโยงผลลพัธ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงไปสู่ผลลพัธ์อีกอย่างหน่ึง วิธีการท่ีจะ
น าพาไปสู่ความพึงพอใจ โดยเช่ือวา่ มนุษยเ์ช่ือวา่ความอดทนขยนัขนัแขง็ในการท างาน จะท าใหป้ระสบผลส าเร็จ
ในการท างาน การประสบผลส าเร็จในการท างาน จะน าไปสู่การเล่ือนขั้น การเล่ือนขั้นจะน าไปสู่การนบัหนา้ถือตา
ในสงัคม 3. E มาจากค าวา่ Expectancy หมายถึง การคาดการณ์จากความเช่ือในผลลพัธ์ท่ีคิดไวน้ั้น จะเป็นไปไดม้าก
นอ้ยเพียงใด จึงพยายามแสวงหาตอบสนองความคาดหวงัเพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจ โดยเช่ือวา่ ถา้มนุษยมี์ความ
เช่ือมัน่วา่จะท างานใหบ้รรลุผลส าเร็จตามท่ีตั้งไว ้ยอ่มท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างาน ซึงความรู้สึกทางดา้นจิตใจ
จะตดัสินใจเลือกท าอะไรและท าอยา่งไรจึงจะประสบความส าเร็จท่ีคาดหวงัไว ้

 
2.3 ความหมายของความพงึพอใจ 

 Vroom (ภทัราภรณ์  โล่สันติพงศ์, 2558) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกรับรู้ท่ีเกิดจากการไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมหรือรับรู้ของบุคคล แลว้เกิดความพึงพอใจ เปรียบเหมือนทศันคติได ้ 
 Oliver (นริศรา  ถิตยเ์จิม, 2556)ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า ความพึงพอใจ ความตอ้งการท่ีพึงประสงคจ์ะ
ไดรั้บจากสินคา้และบริการ ถือเป็นวิจารณญาณของลูกคา้ อาจมีมุมมองท่ีแตกต่างกนั 
 (วีรยา  วงศ์ค า, 2558) ให้ความหมายของความพึงพอใจ คือ ความชอบใจ พอใจ ความพอใจนั้นเป็นเร่ือง
ของความรู้สึก ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกของแต่ละบุคคล 
 

3. วธิีการศึกษา 
 

3.1 ประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการกบัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาวาปี

ปทุม จ านวน 17,835 คน 
 
 3.2 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาความคาดหวงั ความพึงพอใจต่อการท าประกนัชีวิตในคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวาปีปทุม จ านวน 30 คน แบบเจาะจง 
  

 3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษา ผูศึ้กษาท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการ สัมภาษณ์ขอ้มูลในส่วนของความคาดหวงัในการท าประกนัชีวิตและความพึงพอใจในการท าประกนัชีวิต
จากกลุ่มตวัอยา่ง 
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 3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ ผูศึ้กษาไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดใ้นเชิงของเน้ือหา ซ่ึงเป็นเน้ือหา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคาดหวงั ความพึงพอใจ โดยแบ่งออกเป็น การให้บริการก่อนและหลงัการท าประกนั ความ
คุม้ครองและผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวิต  โดยสรุปในแต่ละดา้นเพ่ือท าให้ทราบถึง
ความคาดหวงั ความพึงพอใจ 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
 จากการสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวาปี -ปทุม 
จ านวน 30 คน ผลการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ส่วน โดยในส่วนแรกเป็นส่วนของขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลทัว่ไปท่ีพบจาก
กลุ่มตวัอย่าง ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายอุยูช่่วง 45 ถึง 60 ปีบริบูรณ์ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา พบว่า 
มีตั้งแต่ระดบัต ่ากว่าชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ช่วงของรายไดต่้อปี ประมาณ 30,000 บาท
ถึง 60,000 บาท ธุรกรรมท่ีลูกค้าใช้กบัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวาปีปทุม มีทั้งดา้น
สินเช่ือและดา้นการเงิน และบริษทัหรือองคก์รท่ีท าประกนัชีวิต พบว่า ลูกท าประกนัชีวิตกบัผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต
ของทางธนาคารฯ (ธกส.มอบรัก) และฌาปนกิจสงเคราะห์ชีวิตลูกคา้ ธ.ก.ส. อ  าเภอวาปีปทุม โดยท าการช าระค่าเบ้ีย
ประกนั  3 คร้ังต่อปี จ านวนเงินท่ีช าระต่อคร้ังเท่ากบั 3,000 บาทต่อหน่ึงสมาชิก ลูกคา้จะท าการช าระดว้ยวิธีการหกั
ช าระผ่านบญัชีเงินฝาก ส่วนท่ีสอง เป็นส่วนของความคาดหวงัในการท าประกนัชีวิตของลูกคา้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 
ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นการบริการ โดยแบ่งการบริการออกเป็น การบริการก่อนท าประกนัชีวิต ลูกคา้มีความคาดหวงัใน
การน าเสนอขอ้มูลของประกนัชีวิตในแต่ละแบบ ขั้นตอนการท าประกนัชีวิต ขั้นตอนและช่องทางในการช าระค่า
เบ้ียประกนัชีวิต สิทธิประโยชน์ท่ีจะไดรั้บหลงัจาการท าประกนัชีวิต และขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าประกนั
ชีวิต โดยขอ้มูลดงักล่าวอย่างถูกตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น เขา้ใจง่าย และการบริการหลงัการท าประกนัชีวิต ลูกคา้มี
ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการบริการและดูแลเม่ือพบปัญหาหรือสอบถามขอ้มูลท่ีรวดเร็ว ช่องทางการช าระเบ้ีย
ประกนัชีวิตท่ีง่ายและสะดวก อาทิ การช าระผ่านบญัชี ผ่านตูเ้อทีเอ็ม ผ่านโทรศพัท์มือถือ เป็นตน้ การติดต่อเครม
สินไหม ค่ารักษาพยาบาลและสิทธิประโยชนอ่ื์นๆท่ีจะไดรั้บท่ีง่าย สะดวกและรวดเร็ว และการไดรั้บการความใส่ใจ 
ดูแลและรวดเร็วจากตวัแทนประกนัชีวิต ในสถานการณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งเครมค่ารักษาพยาบาลหรืออุบติัเหตุต่างๆท่ีไม่
คาดคิด 2. ดา้นความคุม้ครอง ความคุม้ค่าและสิทธิประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บหลงัท าประกนัชีวิต ลูกคา้มีความคาดหวงั
เงินค่าสินไหมท่ีเพียงพอต่อภาระหน้ีสินท่ีมีกบัธนาคารและเหลือใหก้บัผูอุ้ปการะท่ียงัมีชีวิต คาดหวงัให้ระยะเวลา
ในการรอคอยโรคท่ีนอ้ยลงจากเดิม ความคาดหวงัระยะเวลาในการคุม้ครองท่ียาวนานมากกว่าระยะเวลาคุม้ครอง
แบบสั้นและตอ้งต่อสัญญาใหม่ในทุกๆปี คาดหวงัในสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมในเร่ืองสุภาพและโรคร้าย ลูกคา้มี
ความคาดหวงัการช าระเบ้ียคร้ังเดียวแต่คุม้ครองในระยะเวลา 10 ปี ลูกคา้ให้ความคิดเห็นว่า การช าระคร้ังเดียว
คุม้ครองระยะเวลา 10 ปี เม่ือคิดในแต่ละปีมีปริมาณนอ้ยกวา่การช าระเบ้ียในทุกๆเดือน ทุกๆ 3 เดือน ทุกๆ  6 เดือน 
หรือในทุกๆ 1 ปี และคาดหวงัในเร่ืองความคุม้ค่าของการท าประกนัชีวิตแบบท่ีออมเงิน เม่ือครบก าหนดสัญญาแลว้
ไดรั้บเงินคืน ลูกคา้มีความคิดเห็นในส่วนน้ีว่า ถือเป็นการออมเงินท่ีไดรั้บประกนัชีวิตไปดว้ย ซ่ึงไม่รู้ว่าระยะเวลา
ของชีวิตจะเหลืออีกนานแค่ไหน และส่วนท่ีสาม ความพึงพอใจของลูกคา้ในการท าประกนัชีวิต แบ่งออกเป็น 2 
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ดา้น ไดแ้ก่ 1.ดา้นการบริการ ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในเร่ืองของการให้บริการจากพนักงานและตวัแทนขาย
ประกนั ท่ีใส่ใจเลือกแบบประกนัชีวิตท่ีเหมาะสมกบัวิถีชีวิตและคุม้ค่ากบัค่าเบ้ียประกนัท่ีตอ้งช าระใหแ้ก่ลูกคา้ พึง
พอใจในช่องทางการช าระเบ้ียท่ีสะดวกและรวดเร็ว โดยระยะเวลาใหช้ าระเบ้ียประกนัในแต่ละรายลูกคา้มีความพึง
พอใจท่ีสามารถรอได ้และเกิดความพึงพอใจในการติดต่อและไดรั้บเงินสินไหม โดยจะไดรั้บเงินก่อนส่วนหน่ึง
ก่อน เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานศพ ซ่ึงลูกคา้สามารถแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายของลูกคา้ได ้2. ดา้นความคุม้ครอง 
ความคุม้ค่าและสิทธิประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บหลงัท าประกนัชีวิต ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในระยะการคุม้ครองตลอด
ชีพของประกนัชีวิตท่ีมี ความพึงพอใจท่ีเกิดจากการไดรั้บเงินค่าสินไหมท่ีเพียงพอภาระหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนกบัธนาคาร
ฯ  การไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการเกิดอุบติัเหตุ แลว้ไดรั้บเงินทดแทนทั้งการรักษาพยาบาลท่ีคุม้ค่าและเพียงพอ
รวมไปถึงการสูญเสียอวยัวะไม่ประสงคใ์หเ้กิดข้ึนและการท่ีสามารถท าประกนัชีวิตไดใ้นขณะมีโรคประจ าตวั  
 

5. สรุปผลการศึกษา 
  
 ประกนัชีวิตถือเป็นส่ิงส าคญัต่อชีวิตของผูค้นทัว่ไป ไม่ว่าจะเป็นประชากรทั้งประเทศ ในระดบัจงัหวดั 
และในระดบัอ าเภอ ซ่ึงร่วมถึงลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการลูกคา้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวาปี
ปทุม โดยลูกคา้ท่ีใช้บริการมีความสนใจท่ีจะท าประกนัชีวิตท่ีมีความเหมาะสมกบัการใชชี้วิตและอาชีพ ในบาง
บริษทัหรือบางกรมธรรมไ์ม่เหมาะสมกบัการใชชี้วิตของลูกคา้ เขา้ถึงยากในเร่ืองของการติดต่อส่ือสาร ลูกคา้จึงให้
คามส าคญัในการท าประกนันอ้ยในอดีต ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของลูกคา้ในการท า
ประกนัชีวิต  

ความคาดหวงัและความพึงพอใจประกนัชีวิตของลูกคา้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาวาปีปทุม จากการสมัภาษณ์ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ในดา้นของความคาดหวงัของลูกคา้นั้น ลูกคา้มีความ
คาดหวงัท่ีจะไดรั้บการบริการท่ีดี ถูกตอ้ง รวดเร็ว จากพนกังานและตวัแทนประกนัชีวิต การติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็ว
จากทางธนาคารและตวัแทนประกนัชีวิต ไม่วา่จะเป็นการติดต่อเม่ือเกิดขอ้สงสยัและเกิดเหตุการณ์ท่ีตอ้งสูญเสีย
ชีวิตหรืออวยัวะ การไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการท าประกนัชีวิตและรายละเอียดของการท าประกนัชีวิตท่ีลูกคา้
จะไดรั้บ การช าระเบ้ียประกนัท่ีสะดวก ง่ายและสามารถช าระไดห้ลากหลายช่องทาง ในส่วนของระยะเวลาในการ
คุม้ครอง ลูกคา้คาดหวงัใหมี้ระยะเวลาคุม้ครองตั้งแต่ 10 ปีเป็นตน้ไป โดยระยะเวลาคุม้ครองน้ี ถือเป็นระยะเวลาท่ี
ลูกคา้พึงพอใจอีกดว้ย การไดรั้บค่าสินไหมท่ีคุม้ค่ากบัการช าระเบ้ียนั้น ลูกคา้มีความคาดหวงัใหเ้กิดความคุม้ค่าใน
ระยะยาว โดยเป็นความคุม้ค่าในเร่ืองของความเพียงพอในภาระหน้ีสินเป็นหลกัและเหลือใหก้บัผูอุ้ปการะเป็น
ผลประโยชนท่ี์ไดรั้บเพ่ิมเติม ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่จะท าการกูร้ะยะยาวมากกวา่ระยะสั้น เพราะเป็นการกูใ้นการลงทุน
ประกอบอาชีพมากกวา่การกูเ้พ่ือการอุปโภคบริโภค สิทธ์ิประโยชนท่ี์คาดหวงัของลูกคา้จะเป็นส่วนของการไดอ้อม
เงินหรือการไดส้ร้างเงินส ารองใหก้บัตนเองและครอบครัว ซ่ึงควบคู่ไปกบัการท าประกนัชีวิตดว้ย ความพึงพอใจท่ี
เกิดข้ึนจากการสมัภาษณ์ลูกคา้นั้น เกิดข้ึนจากการไดรั้บการบริการท่ีรวดเร็ว ไดรั้บค าแนะน าเร่ืองแบบประกนัชีวิตท่ี
เหมาะสมกบัลูกคา้ การช าระเบ้ียประกนัชีวิตท่ีรวดเร็ว การติดต่อเร่ืองของสินไหมท่ีรวดเร็ว สะดวกและการไดรั้บ
เงินส ารองในการใชจ่้าย ซ่ึงถือเป็นการช่วยเหลือลูกคา้ในเร่ืองของการเงินไดเ้ป็นอยา่งดี ในส่วนของความพึงพอใจ
ท่ีเกิดข้ึนของลูกคา้เก่ียวกบัความคุม้ครอง ความคุม้ค่าและสิทธิประโยชนท่ี์พึงจะไดรั้บนั้น ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ
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ในการคุม้ครองท่ีคุม้ค่า โดยเป็นการคุม้ครองท่ีครอบคลุมทั้งภาระหน้ีสินและครอบครัว และสิทธิประโยชนท่ี์ไดรั้บ
เพ่ิมเติมมาจากการท าประกนัชีวิตท่ีลูกคา้รู้สึกถึงความคุม้ค่า ในส่วนของการไดท้ าประกนัชีวิตท่ีเหมือนไดรั้บของ
แถมเป็นเงินทุนส ารองหรือการประกนัท่ีคุม้ครองไปถึงอวยัวะในร่างกาย 
 การท าประกนัท่ีเกิดข้ึนกบัลูกคา้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวาปีปทุมนั้น ถือเป็น
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูท่ี้เป็นผูใ้ช้บริการโดยตรง ซ่ึงการท่ีไดรั้บข้อมูลจากลูกคา้น้ีเองท าให้ผูศึ้กษาเล็งเห็นการให้
ความส าคญัของลูกคา้เก่ียวกบัการท าประกนัชีวิต การท่ีลูกคา้ให้ความส าคญักบัการท าประกนัชีวิต ท าให้ผูศึ้กษา
อยากน าเสนอขอ้มูล เพ่ือแนะแนวทางการพฒันาประกนัชีวิตใหก้บัผูท่ี้สนใจต่อไป  
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
 
 การศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจประกนัชีวิตของลูกคา้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาวาปีปทุมนั้น ขอ้มูลท่ีไดถื้อว่าเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้ตอ้งการใช ้เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากลูกคา้
หรือผูท่ี้ต้องการท าประกันชีวิตเพ่ือคุ้มครอง โดยสามารถน าข้อมูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์นั้น ไปปรับปรุง
ผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตของธนาคารและบริษทัประกนัชีวิตอ่ืนได ้สามารถน ามาออกแบบประกนัชีวิตท่ีมีความ
เหมาะสมกบัลูกคา้ และสามารถน ามาปรับปรุงการบริการพร้อมทั้งพฒันาการบริการใหดี้ยิ่งข้ึน  
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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการผูส้อบบญัชีของ
ผูป้ระกอบการ  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ   สถานประกอบการท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในเขตภาคใตแ้ละภาค
ตะวนัออก  จ านวน  316  แห่ง  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่  แบบสอบถาม  จากนั้นท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  ไดแ้ก่  ความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน
เพ่ือการเปรียบเทียบระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามใช้สถิติเชิงอนุมาน  (Independent  Sample  t-test)  ในการ
วิเคราะห์เพ่ือท าการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ  t-test  ส าหรับกลุ่มประชากร  2  กลุ่ม  และสถิติ  F-test  (One – way  
ANOVA)  ส าหรับกลุ่มประชากรมากกว่า  2  กลุ่มข้ึนไป  โดยค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลการ
วิจยัในคร้ังน้ีก าหนดไวท่ี้ระดบั  0.05  ผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการศึกษาในคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการผูส้อบบญัชีของผูป้ระกอบการ  เป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกใชบ้ริการผูส้อบ
บญัชีของผูป้ระกอบการ  และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการใหบ้ริการของผูส้อบบญัชี 
 

ค าส าคัญ : ผู้สอบบัญชี,  ผู้ประกอบการ 
 

Abstract 
 The  main  objective  of  research  was  to  study  the  factors  influencing  entrepreneurs  choice  of  
audit  service.  The  samples  used  in  the  study  was  the  establishment  of  a  legal  entity  registered  in  the  
south  and  east  of  316.  Questionnaires  were  used  for  data  collection.  The  descriptive  statistics  used  were  
frequency,  percentage,  average,  standard  deviation,  T-test  and  One – way  ANOVA  at  the  statistical  
significance  level  of  0.05.  The  expected  result  of  the  study  was  to  know  the  factors  influencing  
entrepreneurs  choice  of  audit  service  and  decision  to  choice  of  audit  service,  and  decision  to  improve  
the  services  of  the  auditor. 
 

Keywords : Auditor,  Entrepreneurs 
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1. บทน า 
 
 ตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 ก าหนดให้ผูป้ระกอบธุรกิจหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน บริษทัจ ากดั 
บริษทัมหาชนจ ากดั ท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย กิจการร่วมคา้ตามประมวลรัษฎากร เป็นผูมี้หน้าท่ีจดัท าบัญชี จะต้องจดัท างบการเงินและยื่นงบ
การเงินดังกล่าวต่อส านักงานกลางบัญชีหรือส านักงานประจ าท้องท่ีภายใน 5 เดือนนับแต่วนัปิดบัญชี โดยงบ
การเงินนั้นตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เวน้แต่งบการเงินของผูมี้หนา้ท่ี
จดัท าบญัชีซ่ึงเป็น หา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนท่ีจดัตั้งข้ึนกฎหมายไทยท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ลา้นบาท สินทรัพย์
รวมไม่เกิน 30 ลา้นบาท รายไดร้วมไม่เกิน 30 ลา้นบาท ท่ีสามารถเลือกใชบ้ริการการสอบบญัชีจากผูส้อบบญัชีภาษี
อากรหรือผูส้อบบญัชีรับอนุญาตก็ได ้ท าให้มีเฉพาะงบการเงินของห้างหุ้นส่วนจ ากดัขนาดใหญ่และบริษทัจ ากดั
เท่านั้นท่ียงัคงตอ้งใชบ้ริการจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 เน่ืองจากการจดัท างบการเงินเป็นความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร ดงันั้นเพ่ือใหง้บการเงินมีความน่าเช่ือถือ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยจึ์งก าหนดให้งบการเงินตอ้งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึง
เป็นบุคคลท่ีผา่นการกลัน่กรองในคุณสมบติัว่ามีความรู้ ความสามารถ เพ่ือท าหนา้ท่ีตรวจสอบงบการเงิน และแสดง
ความคิดเห็นต่อความถูกตอ้งตามควรของงบการเงินนั้น โดยปฏิบติัตามหลกัการพ้ืนฐานท่ีส าคญั ไดแ้ก่ มรรยาท
ของผูส้อบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป และการใช้วิจารญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพ ผูส้อบบญัชีสามารถใหค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลต่อผูใ้ชง้บการเงิน ดงันั้นจึงเกิดบริการสอบ
บญัชี คือ การตรวจสอบสมุดบญัชี เอกสารประกอบการลงบญัชี และหลกัฐานอ่ืนๆ โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เพ่ือ
แสดงความเห็นต่องบการเงินวา่งบการเงินท่ีกิจการจดัท าข้ึนนั้นขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 ปัจจุบนันิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในภาคใต ้ในรูปแบบของบริษทัจ ากดั  หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สามารถแบ่งได้
เป็น ประเภทธุรกิจบริการ ประเภทธุรกิจพาณิชยกรรม และประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม ซ่ึงธุรกิจเหล่าน้ีจ าเป็นตอ้ง
ใช้บริการการตรวจสอบบัญชีของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทั้ งท่ีประกอบธุรกิจในภาคใต้และภาคตะวนัออก ใน
ปัจจุบนัผูส้อบบญัชีมีทั้งส้ินประมาณ 1,500 ราย   ทัว่ประเทศ (ส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้,2558) 
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ผูส้อบบัญชีของผูป้ระกอบการ รวมทั้ งปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช้บริการผูส้อบบัญชี เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการใหบ้ริการต่อไป 
 
 วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการผูส้อบบญัชีของผูป้ระกอบการ 
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 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

(Independent Variables)      (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

2.  ทบทวนวรรณกรรม 
 
 แนวคิดเกีย่วกบัการสอบบัญชี   

 การสอบบญัชี  (Auditing)  คือ  การตรวจสอบงบการเงินเพ่ือใหผู้ส้อบบญัชีสามารถแสดงความเห็นต่องบ
การเงินว่างบการเงินนั้นไดจ้ดัท าในส่วนสาระส าคญัเป็นไปตามแม่บทการบญัชีในรายงานทางการเงินหรือไม่  ซ่ึง
ในการแสดงความเห็นของผูส้อบบัญชีนั้นจะตอ้งไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมดว้ย
วิธีการตรวจสอบต่างๆ  ส่วนผูส้อบบัญชี  (Auditor)  คือผูท่ี้ให้บริการทั้ งด้านการสอบบัญชีและด้านบริการ
เก่ียวเน่ือง  บริการเก่ียวเน่ืองนั้นมีหลายรูปแบบ  เช่น  การสอบทานงบการเงิน  การตรวจสอบตามวิธีการท่ีตกลง
ร่วมกนั  การรวบรวมขอ้มูล  เป็นตน้  (สมพงษ ์ พรอุปถมัถ,์  2545)  และเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัการสอบ
บญัชีใหช้ดัเจนข้ึนสามารถสรุปประเดน็ส าคญัของการสอบบญัชีไดด้งัน้ี 
 1.  การรวบรวมและการประเมินหลกัฐาน  (Accumulating  and  Evaluating  Evidence)  เป็นความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชีในการรวบรวมและประเมินหลกัฐานซ่ึงเป็นขอ้มูลสารสนเทศหรือขอ้เท็จจริง  เพ่ือก าหนดวา่ขอ้มูล
สารสนเทศท่ีตรวจสอบนั้นแสดงไวต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
 2.  ข้อมูลสารสนเทศและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  (Information  and  Established  Criteria)  ข้อมูล
สารสนเทศสามารถพิสูจน์ได ้ (Verifiable  Form)  และมีหลกัเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีผูส้อบบญัชีสามารถน ามาใช้
ประเมินขอ้มูลสารสนเทศได ้ ขอ้มูลสารสนเทศสามารถจ าแนกออกเป็น  2  ประเภท  ไดแ้ก่  ขอ้มูลสารสนเทศเป็น
ขอ้มูลเชิงตวัเลขจ านวนเงินท่ีสามารถวดัได ้ และเป็นขอ้มูลท่ีไม่เป็นตวัเลขจ านวนเงิน 
 3.  การรายงาน  (Reporting)  เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการสอบบญัชี  คือ  การจดัท ารายงานการ
สอบบัญชีซ่ึงใช้ติดต่อส่ือสารข้อสรุปผลการสอบบัญชีจากผูส้อบบัญชีไปยงัผูใ้ช้รายงานการสอบบัญชีแต่ละ
ประเภทซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกนัไป 
 หนา้ท่ีส าคญัของผูส้อบบญัชีอิสระท่ีจะแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินอยา่งอิสระ  ไม่ล าเอียง  เพ่ือผูใ้ชง้บ
การเงินจะไดใ้ชง้บการเงินน้ีอย่างมัน่ใจโดยเฉพาะตอ้งถือว่าผูต้รวจสอบภายนอกเป็นเพียงคนกลุ่มเดียวท่ีสามารถ
ท างานน้ีไดเ้น่ืองจากผูต้รวจสอบภายนอกยอ่มเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ  มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น  
และท่ีส าคญัคือได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบงบการเงิน  (แกว้ตา  อมัรินทร์,  2540)  โดยในการแสดงความเห็น

 ปัจจยัทีม่อีทิธิพล 
1. ต าแหน่ง 
2. ประเภทสถานประกอบการ 
3. ประเภทธุรกิจ 
4. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
5. เงินทุนจดทะเบียน 
6. รายไดต้่อปี 

การตดัสินใจเลือกใช้บริการผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบการ 
  1. ดา้นความรู้ความสามารถของทีมผูส้อบบญัชี 
  2. ดา้นคุณภาพของงานสอบบญัชี 
  3. ดา้นช่ือเสียงและการยอมรับของส านกังานสอบบญัชี 
  4. ดา้นค่าธรรมเนียม 
  5. ดา้นการติดต่อส่ือสาร 
 

    

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                                 1909 
 
เก่ียวกบังบการเงินนั้น  ผูส้อบบญัชีจะตอ้งท าการทดสอบสาระส าคญั  (Substantive  Tests)  กล่าวคือจะตอ้งท าการ
ตรวจสอบหลกัฐานประกอบรายการท่ีปรากฏในงบการเงิน  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งก าหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายใน
การตรวจสอบซ่ึงมีอยู่  5  ประการท่ีส าคญัดงัน้ี  คือ  ความมีอยู่หรือเกิดข้ึนจริง  ความถูกตอ้งครบถว้น  กรรมสิทธ์ิ
และภาระหน้ีสิน  การตีราคาหรือการกระจายราคา  การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล 
 
 วชิาชีพบัญชีควบคุม 
 พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี  พ.ศ.2547  ก าหนดให้มีการควบคุมการประกอบวิชาชีพบญัชี  2  ดา้นก่อน  
คือ  ดา้นการสอบบญัชีและดา้นการท าบญัชี  วิชาชีพดา้นการสอบบญัชีผูท่ี้จะประกอบวิชาชีพสอบบญัชีจะตอ้งเป็น
สมาชิกสามญัของสภาวิชาชีพบญัชีและตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนดและตอ้ง
ไดรั้บใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบญัชี 
 วิชาชีพดา้นการท าบญัชี  ผูท่ี้จะประกอบวิชาชีพเป็นผูท้  าบญัชีจะตอ้งเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีหรือข้ึน
ทะเบียนกบัสภาวิชาชีพบญัชีอยา่งใดอยา่งหน่ึงก่อนจึงจะสามารถประกอบวิชาชีพได ้ และตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี 
 จรรยาบรรณของวิชาชีพสอบบญัชีของประเทศไทย  มีช่ือเรียกว่า  “จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชี”  พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี  พ.ศ.2547  ไดก้ าหนดใหส้ภาวิชาชีพบญัชีจดัท าจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีข้ึนเป็นภาษาไทยและอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยขอ้ก าหนดดงัน้ี 
 1.  ความโปร่งใส  ความเป็นอิสระ  ความเท่ียงธรรมและความซ่ือสตัยสุ์จริต 
 2.  ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังาน 
 3.  ความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการและการรักษาความลบั 
 4.  ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้  ผูเ้ป็นหุน้ส่วนหรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพปฏิบติัหนา้ท่ีให ้
 

3. ระเบียบวธิีการวจิัย 
 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการผูส้อบบญัชีของ
ผูป้ระกอบการ  ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง   
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  ไดแ้ก่  สถานประกอบการท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลทั้งหมดในเขตภาคใต้
และภาคตะวนัออก  จ านวน  1,500  แห่ง  (กรมพฒันาธุรกิจการคา้,  2558) 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา  ไดแ้ก่  สถานประกอบการท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในเขตภาคใตแ้ละ
ภาคตะวนัออก  ค านวณกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตร  Taro  Yamane  ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน  316  แห่ง  และใช้
การสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ตามประเภทของธุรกิจ 
 2.  เคร่ืองมือ 
 การวิจัยในคร้ังน้ีผู ้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ซ่ึงสร้างข้ึนตาม
วตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดการวิจยั  ผูวิ้จยัไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น  3  ส่วน  ดงัน้ี 
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 ส่วนท่ี  1  เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ประกอบดว้ย  ต าแหน่ง  ประเภทสถานประกอบการ  
ประเภทธุรกิจ  ระยะเวลาในการด าเนินการ  เงินทุนจดทะเบียน  และรายไดต่้อปี 
 ส่วนท่ี  2  เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการผูส้อบบญัชีของผูป้ระกอบการ  โดยแบ่งออกเป็น  
5  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นความรู้ความสามารถของทีมผูส้อบบญัชี  ดา้นคุณภาพของงานสอบบญัชี  ดา้นช่ือเสียงและการ
ยอมรับของส านักงานสอบบญัชี  ดา้นค่าธรรมเนียมและดา้นการติดต่อส่ือสาร  มีลกัษณะขอ้ถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดบั 
 ส่วนท่ี  3  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  เป็นค าถามแบบปลายเปิดท่ีให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นว่า
ตอ้งการใหผู้ส้อบบญัชีปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมในดา้นใดบา้ง   
 

4.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 1.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามผูวิ้จยัจะใชใ้นการวิเคราะห์เน้ือหา  กรอบแนวคิด  และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  
และรายงานผลข้อมูลในรูปแบบการพรรณนา  เขียนเป็นเอกสารโดยการสรุปข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ีผูวิ้จยัท าการวิเคราะห์โดยปราศจากอคติเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
 2.  ส าหรับการทดสอบสมมติฐานเพ่ือการเปรียบเทียบระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม  ใชส้ถิติเชิง
อนุมาน  (Independent  Sample  t-test)  ในการวิเคราะห์เพ่ือท าการทดสอบสมมติฐาน  โดยใชส้ถิติ  t-test  ส าหรับ
กลุ่มประชากร  2  กลุ่ม  และสถิติ  F-test  (One-way  ANOVA)  ส าหรับกลุ่มประชากรมากกว่า  2  กลุ่มข้ึนไป  โดย
ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัในคร้ังน้ี  ก าหนดไวท่ี้ระดบั 0.05 
 

5.  สรุปผลการวจิัย  (ผลการวจิัยทีค่าดว่าจะได้รับ) 
 
 จากการศึกษาในคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการผูส้อบบญัชีของ
ผูป้ระกอบการ  เป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการผูส้อบบญัชีของผูป้ระกอบการและเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการใหบ้ริการของผูส้อบบญัชีต่อไป 
 

6.  ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการผูส้อบบญัชีของผูป้ระกอบการในคร้ังน้ี  
ผูวิ้จยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งเพียงบางส่วน  ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจใชก้ลุ่มตวัอย่างให้มีจ านวนมากข้ึนหรืออาจศึกษา
จากประชากรทั้งหมด  เพ่ือใหผ้ลการวิจยัมีความละเอียดมากยิ่งข้ึน 
 

7.  กติติกรรมประกาศ 
 
 งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  ดว้ยความอนุเคราะห์เป็นอยา่งสูงจากท่านอาจารยก์นกศกัด์ิ  สุข
วฒันาสินิทธ์ิ  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีกรุณาใหค้ าปรึกษาและแนะน า  ตลอดจนใหก้ารช่วยเหลือในการแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่างๆ  เพ่ือใหง้านวิจยัฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์  ผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ  โอกาสน้ี 
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคบ้านเดีย่วราคา 8 แสนถงึ 1.2 ล้านบาท โดยใช้รูปแบบในการ
ด าเนินชีวติ และความต้องการส่วนประสมทางการตลาด 

ใน อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี  
Classification of Lifestyle and Marketing Mix for House which the  

price is 1.2 millionbath in in phathananikom District,LobBuri 
สุริยา พงษ์วรวจิิตร1 และ สุมิตรา อศัว์ไชยตระกูล2 

Suriya Phongworawichit and Sumitra Auschaitrakul  
 

บทคดัย่อ 
บทความน้ีเป็นการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองการแบ่งกลุ่มประชากรจงัหวดัลพบุรีอ าเภอพฒันานิคม โดยใชรู้ปแบบใน
การด าเนินชีวิตและส่วนประสมทางการตลาดบา้นเด่ียวราคา8แสนถึง 1.2 ลา้นบาทน้ี ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการศึกษา จ านวน 300 ราย การศึกษาพบว่าผลการแบ่งกลุ่มท่ีมีผลต่อความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด
สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคไดเ้ป็น 3 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 ช่ือกลุ่ม เอาใจยาก ผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีไม่ตอ้งการในทุกๆดา้น 
กลุ่มท่ี 2 ช่ือกลุ่ม เฉยๆ ผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีมีความตอ้งการ บา้นท่ีมีนวตักรรมใหม่ๆ และตอ้งการให้บา้นแสดงออก
ถึงภาพลกัษณ์ตวัเอง ดงันั้นควรพฒันาในผลิตภณัฑใ์หผู้บ้ริโภคสามารถม่ีส่วนร่วมในการออกแบบเองได ้กลุ่มท่ี3 
ช่ือกลุ่ม น่าคบ ผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีมีความตอ้งการในดา้นการส่งเสริมการตลาด และ ดา้นท าเลท่ีตั้งโครงการ ดงันั้น
ควรพฒันาในเร่ืองของการส่งเสริมการขายโดยท าการตลาดแบบรายบุคคลและอยูใ่นท าเลท่ีเขา้ถึงง่าย 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบในการด าเนินชีวิต,ส่วนประสมทางการตลาด 

Abstract 
     This article is an independent study on population distribution in Lop Buri Province, Phatthana Nikhom. 
Using the lifestyle and marketing mix of single houses of 8 to 1.2 million baht, this questionnaire was used as a 
tool to study 300 cases. The study found that the effect of segmentation on the demand for marketing mixes can 
be divided into 3 categories. The first group name is hard to find. So discuss whether consumers have no need to 
buy a home. Group 2 group name Passive consumers in this group are in demand. Innovative home And want the 
house to express themselves. So, should develop in the matter. Products that consumers can participate in the 
design of their own, such as the sale of land Group 3: Consumers in this group are in need of promotion and place 
is higher than average. It is a home away from home. Therefore, it should be developed in terms of product 
promotion by individual marketing. Using accessible media is easy to understand. 
Keywords: Lifestyle, Marketing Mix 
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1. บทน า 
     บา้น หรือท่ีอยู่อาศยั เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีมนุษยข์าดไม่ได ้เพราะเป็นปัจจยัส่ีท่ีประกอบไปดว้ย 1.อาหาร 2.ท่ีอยูอ่าศยั 
3.เคร่ืองนุ่งห่ม 4.ยารักษาโรค ท าให้ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั ท่ีอยู่อาศยั ไดรั้บความสนใจอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด 
เพราะทัว่ทั้งโลกทุกประเทศต่างก็มีธุรกิจท่ีเก่ียวกบั ท่ีพกัอาศยั อยู่ทุกประเทศและคนท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั
ส่วนใหญ่ก็จะประสบความส าเร็จและมีรายไดท่ี้สูงจากการท าก าไรไดจ้ านวนมาก เน่ืองจากผูวิ้จยัมีท่ีดินเปล่าอยู่ท่ี
อ  าเภอ พฒันานิคม จงัหวดั ลพบุรี และตอ้งการท าธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์ระเภทรับสร้างท่ีอยู่อาศยั หรือท่ีเรียกว่า
ธุรกิจบ้านจัดสรร ดังนั่นผู ้วิจัยจึงต้องการทราบว่าจะต้องใช้ ส่วนประสมทางการตลาดใดท่ีสอดคลองกับ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือมาช่วยใหโ้ครงการท่ีผูวิ้จยัจะสร้างข้ึนขายออกไดห้มด และยงัไม่มีใครศึกษาเร่ืองน้ีมาก่อน ผูวิ้จยั
จึงเลง็เห็นความส าคญัของปัญหาดงักล่าว จึงไดท้ าวิจยัฉบบัน้ีข้ึนมา เพ่ือจะทราบการการแบ่งกลุ่มประชากรจงัหวดั
ลพบุรีอ าเภอพฒันานิคม โดยใชรู้ปแบบในการด าเนินชีวิต และส่วนประสมทางการตลาดบา้นเด่ียวราคา8แสนถึง 
1.2 ลา้นบาท โดยวตัถุประสงคข์องการศึกษาเพ่ือศึกษารูปแบบในการด าเนินชีวิต และการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคบา้น
เด่ียวราคา8แสนถึง 1.2 ลา้นบาท โดยใชรู้ปแบบในการด าเนินชีวิต และความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด ใน 
อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี โดยประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ คือท าให้รับรู้ปัญหาหรือโอกาส ว่ารูปแบบการ
ด าเนินชีวิต และความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดใดควรใช ้ถึงจะเป็นประโยชนม์ากท่ีสุดต่อการท าโครงการ
จดัสรรท่ีพกัอาศยั ใน อ าเภอ พฒันานิคม จงัหวดั ลพบุรี ท าใหส้ามารถวิเคราะห์สถานการณ์ ว่ารูปแบบการด าเนิน
ชีวิตและความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดใดควรใช ้ถึงจะเป็นประโยชนม์ากท่ีสุดต่อการท าโครงการจดัสรร
ท่ีพกัอาศยั ใน อ าเภอ พฒันานิคม จงัหวดั ลพบุรี สามารถก าหนดประเดน็ในการตดัสินใจ วา่รูปแบบการด าเนินชีวิต
และความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดใดควรใช ้ถึงจะเป็นประโยชนม์ากท่ีสุดต่อการท าโครงการจดัสรรท่ีพกั
อาศยั ใน อ าเภอ พฒันานิคม จังหวดั ลพบุรี สามารถจดักลุ่มลูกคา้ เพ่ือใชเ้ป็นการก าหนดทางเลือก และประเมิน
ทางเลือกในการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการวางแผนการท าโครงการจดัสรรท่ีพกัอาศยั ใน อ าเภอ พฒันานิคม 
จงัหวดั ลพบุรี วา่กลุ่มลูกคา้มีความตอ้งการแบบของท่ีพกัอาศยัแบบใดมากท่ีสุด 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     ปณิศา ลัญชานนท์ (2548:124) ได้กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation) เป็นการแบ่งตลาด
ออกเป็นตลาดย่อย (Submarket) หรือส่วนตลาด (Market segment) ตามลกัษณะความตอ้งการหรือลกัษณะเฉพาะ
อย่างท่ีคลา้ยคลึงกนั เพ่ือเลือกส่วนตลาดใดส่วนตลาดหน่ึงหรือหลายส่วนตลาดหรือทั้งหมดเป็นตลาดเป้าหมาย 
(Target market) แลว้น าเสนอผลิตภณัฑแ์ละส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละตลาดเป้าหมายนั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
     คอตเลอร์ ฟิลลิป (2546) ไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หรือ Marketing Mix หมายถึง เคร่ืองมือทาง
การตลาดท่ีกิจการสามารถควบคุมไดแ้ละน าเคร่ืองมือเหล่าน้ีมาผสมผสานใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและ
สร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ สินคา้หรือบริการ (Product) ราคา 
(Price) สถานท่ีจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
     Philip Kotler (2002:15) ไดใ้หนิ้ยามส่วนประสมทางการตลาดไวว้า่ “ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึงชุดของ
เคร่ืองมือต่างๆทางการตลาดซ่ึงบริษัทน ามาใช้เพ่ือปฏิบัติการให้ได้ตามวตัถุประสงค์ทางการตลาดในตลาด
เป้าหมาย” 
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     อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543 : หนา้ 285) รายละเอียดและความหมายของ AIO มีดงัน้ีคือ A คือ กิจกรรมซ่ึงหมายถึง
ปฏิกิริยาท่ีแสดงออก เช่น ซ้ือของในร้านคา้ ดูโทรทศัน์หรือเล่าให ้เพ่ือนฟังเก่ียวกบัการบริการซ่อมรถของอู่ประจ า
แมว้า่ปฏิกิริยาน้ีใคร ๆ ก็เห็นอยูแ่ต่ไม่สามารถคาดเดาเหตุผลของการกระท าไดห้มด และก็ไม่ใคร่จะมีใครท าการวดั
เพ่ือหาเหตุผลของปฏิกิริยาน้ี  I คือ ความสนใจเป็นความสนใจในเร่ืองราว เหตุการณ์หรือวตัถุโดยมีระดบัของความ
ต่ืนเตน้ ท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดต้ั้งใจติดต่อกนัหรือมีความตั้งใจเป็นพิเศษเก่ียวกบัส่ิงนั้นๆ O คือ ความคิดเห็น เป็นไปในรูป
ค าพูดหรือเขียนตอบ ท่ีบุคคลต่อสถานการณ์ท่ีกระตุ้นเร้าท่ีมีการถามค าถาม ความคิดเห็นเพ่ือใช้อธิบายแปล
ความหมาย การคาดคะเน และการประเมินค่า เช่น เช่ือในส่ิงท่ีบุคคลอ่ืนตั้งใจ ความเช่ือเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ประเมินรางวลัท่ีไดรั้บจากการเลือก ทางเลือก และโทษท่ีจะเป็นผลของการเลือกทางเลือก โดยส่วนของตลาดท่ีได้
จากการแบ่งส่วนตลาดวิธีน้ีอาจแตกต่างจากเกณฑแ์บบอ่ืนๆ ซ่ึง ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ อายุระดบัรายไดร้ะดบัการศึกษา 
แตกต่างกนั แต่อาจจะมีความคลายคลึงกนัในกิจวตัรกิจกรรมท่ีท ามีความสนใจในเร่ืองเดียวกนัหรือมีมุมมองความ
คิดเห็นความเช่ือค่านิยมท่ีคลา้ย ๆ กนั ขอ้มูลรูปแบบการด าเนินชีวิตของลูกคา้อาจจะไดม้าจากโครงการส ารวจวิจยั 
ท่ีเรียกวา่การ ส ารวจรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภค (Lifestyle Survey) หรืออาจไดม้าจากการเก็บขอ้มูลลูกคา้ 
เช่น ขอ้มูลการใชบ้ตัรเครดิตประวติัการซ้ือขอ้มลการเขา้รับบริการประวติัการติดต่อท่ีบนัทึก จากศูนยบ์ริการหรือ 
Call Center เป็นตน้ ขอ้มูลท่ีมีคุณภาพและปริมาณมากเพียงพอก็จะสามารถน ามาใชท้ าการแบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภค
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิต(Lifestyle Segmentation) ได้โดย จะตั้ งค าถามหลกั ๆสองค าถามตามล าดับ คือ (1) 
สามารถใชต้วัแปรน้ี แยกกลุ่มลูกคา้ไดห้รือไม่ และ (2) ควรแยกกลุ่มลูกคา้ออกเป็นก่ีกลุ่ม ซ่ึงเรียกวา ท าการแบบ
แยกวิเคราะห์ (Discriminate Analysis) และ ท าการวิเคราะห์แบบรวมกลุ่ม (Cluster Analysis) หลงัจากนั้นนักการ
ตลาดก็จะระดมความคิด เพ่ือเติมภาพของแต่ละกลุ่ม (Segment) ให้เต็มว่าเป็นใคร รุ่นราวคราวไหน ค่านิยมของ
ชีวิตคืออะไร เป็นตน้  
 

3. วธิีการศึกษา 
     ประชากรท่ีผูวิ้จยัใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคในอ าเภอพฒันานิคม จังหวดัลพบุรี เพ่ือแบ่งกลุ่ม
ประชากร โดยใช้รูปแบบการด าเนินชีวิตและส่วนประสมทางการตลาดบา้นเด่ียวราคา8แสนถึง1.2ลา้นบาท ซ่ึง
ประชากรท่ีจะศึกษามีอายรุะหวา่ง 20-60 ปี ทั้งเพศชายและหญิง มีรายไดต้ั้งแต่ 10,000 บาทข้ึนไป 
     ประชากรในอ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี มีอายุระหวา่ง 20-60 ปี ทั้งเพศชายและหญิง มีรายไดต้ั้งแต่ 10,000 
บาทข้ึนไป จ านวน 31,653 คน ขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and Morgan(1970) ค านวณไดด้งัน้ีคือ N > 30,000  
= 379 คน แต่ดว้ยเหตุผลขอ้จ ากดัทางดา้นเวลา ดงันั้นผูวิ้จยัจึงท าการเก็บแบบสอบถามเป็นจ านวน 300 ชุด โดยระบุ
ค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ี ±6.93% 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลทางผูว้ิจยัไดใ้ชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 ซ่ึงทาง
ผูวิ้จยัไดเ้ลือกกรอบการสุ่ม 3 หมวด อนัประกอบไปดว้ย หมวดแหล่งท่องเท่ียวหรือท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ ท่ีตั้งอยูท่ี่ใน
อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี มีทั้งหมด 12 แห่ง หมวดสถานศึกษา ท่ีตั้งอยู่ท่ีในอ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี 
มีทั้งหมด 9 แห่ง หมวดสถานบริการโดย ท่ีตั้งอยูท่ี่ในอ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี มีทั้งหมด 4 แห่ง 
ขั้นท่ี 2 ผูวิ้จยัไดร้ะบุใหช้ดัเจนถึงการเก็บตวัอย่าง ดงัอธิบายไดด้งัน้ี หมวดแหล่งท่องเท่ียวหรือท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ท่ีตั้ง
อยู่ท่ีในอ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี มีทั้งหมด 12 แห่ง เก็บตวัอย่างตาม ศาสนสถาน หรือวดั หมวดสถานศึกษา 
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ประชากรท่ีมีอายุในช่วง 20-60 ปี มี

รายไดต้ั้งแต่ 10,000 บาทข้ึนไป อาศยั

อยูใ่นจงัหวดัลพบุรี อ าเภอพฒันานิคม 

ประชากรท่ีจะศึกษา 
 

กลุ่มที ่ 1       กลุ่มที ่2 

 

 

กลุ่มที ่...       กลุ่มที ่K 

 

ประชากรกลุ่มย่อย 

ตวัแปรท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มยอ่ย )ขอ้มูลเชิงปริมาณ(  
1 .ส่วนประสมทางการตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่รูปแบบบา้นเด่ียว  
- ดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคา 8 แสนถึง 1.2 ลา้นบาท 
- ดา้นท าเลท่ีตั้งโครงการ ไดแ้ก่ อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ ส่วนลดเงินสดเม่ือซ้ือภายในช่วงเวลา

ท่ีก าหนด 
2 .รูปแบบการด าเนินชีวติ คือ ไลฟ์สไตล ์A : Activities กิจกรรม  I : Interests 
ความสนใจ และ O : Opinions ความคิดเห็น หรือ “AIO” 
 

 

ท่ีตั้งอยู่ท่ีในอ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี มีทั้งหมด 9 แห่ง เก็บตวัอย่างตาม โรงเรียน หมวดสถานบริการโดย ท่ีตั้ง
อยูท่ี่ในอ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี มีทั้งหมด 4 แห่ง เกบ็ตวัอยา่งตาม สถานบริการดา้นสุขภาพ 
ขั้นท่ี 3 เป็นกลุ่มย่อยๆ อีกคร้ังโดยสรุปไดด้งัน้ี หมวดแหล่งท่องเท่ียวหรือท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ท่ีตั้งอยู่ท่ีในอ าเภอ
พฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี มีทั้งหมด 12 แห่ง เก็บตวัอย่างตาม ศาสนสถาน หรือวดั สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได ้2 
กลุ่มย่อย โดยใช้ปัจจยัดา้นสถานท่ีตั้ ง อนัได้แก่ กลุ่มวดัท่ีตั้งอยู่ซอย 3333 และกลุ่มวดัท่ีตั้งอยู่ซอย 3017 หมวด
สถานศึกษา ท่ีตั้งอยู่ท่ีในอ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี มีทั้งหมด 9 แห่ง เก็บตวัอย่างตาม โรงเรียน สามารถ
แบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ 2 กลุ่ม โดยใช้ปัจจัยด้านสถานท่ีตั้ ง อันได้แก่ กลุ่มโรงเรียนท่ีตั้ งอยู่ซอย 3333 และกลุ่ม
โรงเรียนท่ีตั้งอยู่ซอย 3017 หมวดสถานบริการโดย ท่ีตั้งอยู่ท่ีในอ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี มีทั้งหมด 4 แห่ง 
เก็บตวัอย่างตาม สถานบริการดา้นสุขภาพ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได ้3 กลุ่ม โดยใช้ปัจจยัดา้นประเภทสถาน
บริการดา้นสุขภาพ อนัไดแ้ก่ กลุ่มสถานบริการสุขภาพประเภทโรงพยาบาล กลุ่มสถานบริการสุขภาพประเภท
สถานีอนามยั และกลุ่มสถานบริการสุขภาพประเภทส านกังานสาธารณสุข 
 

กรอบแนวความคิดการแบ่งกลุ่มผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

จากขอ้มูลส่วนบุคคลของประชากรจงัหวดัลพบุรี อ  าเภอพฒันานิคม ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา โดยใชก้ารวิเคราะห์ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ โดยเลือกเสนอตวัเลือกท่ีถูกเลือกมากท่ีสุด 
และการน าเสนอในรูปแบบของการบรรยาย ดงัต่อไปน้ีกลุ่มตวัอย่างประชากรจงัหวดัลพบุรี อ  าเภอพฒันานิคมเป็น
เพศชาย จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 42.33 และเพศหญิง จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 57.67 อายุของกลุ่ม
ตวัอย่างประชากรจงัหวดัลพบุรี อ  าเภอพฒันานิคมส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-35 ปี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 
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28.67 รองลงมาคือ ช่วงอายุระหว่าง 36-40 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 27.33 และ 26-30 ปี จ านวน 41 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.67 สถานภาพของกลุ่มตวัอย่างประชากรจงัหวดัลพบุรี อ  าเภอพฒันานิคมส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 
จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 รองลงมาคือ สมรส จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 และ หย่าร้าง/เป็น
หมา้ย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 อาชีพของกลุ่มตวัอยา่งประชากรจงัหวดัลพบุรี อ  าเภอพฒันานิคมส่วนใหญ่
มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 50.67 รองลงมาคือ รับราชการ จ านวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.33 และ ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 14.33 รายไดต่้อเดือนของกลุ่มตวัอย่างประชากร
จงัหวดัลพบุรี อ  าเภอพฒันานิคมส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 10,000-20,000 บาท จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.67 รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 27.67 และ 30,001-40,000 บาท จ านวน 33 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งประชากรจงัหวดัลพบุรี อ  าเภอพฒันานิคมส่วนใหญ่ศึกษา
อยู่ในระดบั ปริญญาตรี จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 65.67 รองลงมาคือ ปวส. จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.33 และ ต ่ากวา่ ปวส. จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.67 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
     ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคบา้นเด่ียวราคา 8 แสนถึง 1.2 ลา้นบาท ในอ าเภอ พฒันานิคม จงัหวดั 
ลพบุรี ท่ีสอดคลอ้งต่อความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดบา้นเด่ียวราคา8แสนถึง 1.2 ลา้นบาทจากขอ้มูล ผู ้
ท่ีมาใหข้อ้มูลสรุปไดว้่าส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 31-15 ปี สถานภาพโสด อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายได้
ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท การศึกษาระดบัปริญญาตรี  
     ส่วนท่ี 2 รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคบ้านเด่ียวราคา  8 แสนถึง 1.2 ลา้นบาท ในอ าเภอ พฒันานิคม 
จงัหวดั ลพบุรี ท่ีสอดคลอ้งต่อความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดบา้นเด่ียวราคา8แสนถึง 1.2 ลา้นบาทสรุปได้
ว่าระดบัความสัมพนัธ์กบัตวัผูต้อบท่ีมีต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตในดา้น Opinion พบว่าระดบัความสัมพนัธ์กบัตวั
ผูต้อบ ท่ีอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ ท่านมีความคิดว่าความปลอดภัยของครอบครัวเป็นเร่ืองส าคัญ ส่วนระดับ
ความสมัพนัธ์กบัตวัผูต้อบท่ีมีต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตในดา้น Activities พบว่าระดบัความสมัพนัธ์กบัตวัผูต้อบ ท่ี
อยูใ่นระดบัต ่าสุด ท่านมกัว่ิงออกก าลงักายในตอนเชา้ และ/หรือตอนเยน็ 
     ส่วนท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคบา้นเด่ียวราคา 8 แสนถึง 1.2 ลา้นบาท ในอ าเภอ พฒันานิคม 
จงัหวดั ลพบุรี ท่ีสอดคลอ้งต่อความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดบา้นเด่ียวราคา8แสนถึง 1.2 ลา้นบาท สรุปได้
วา่ระดบัความสมัพนัธ์กบัตวัผูต้อบท่ีมีต่อความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ(์Product) พบว่า
ระดบัความสัมพนัธ์กบัตวัผูต้อบ ท่ีอยู่ในระดบัสูงสุด ไดแ้ก่ ท่านตอ้งการบา้นท่ีมียามรักษาความปลอดภยัดา้นหนา้
โครงการ ส่วนระดบัความสัมพนัธ์กบัตวัผูต้อบท่ีมีต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตในดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) พบว่า
ระดบัความสมัพนัธ์กบัตวัผูต้อบ ท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุด ไดแ้ก่ ท่านตอ้งการบา้นท่ีมีอยา่งนอ้ยตั้งแต่ 2 ชั้นข้ึนไป 
     ส่วนท่ี 4 สรุปผลการการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคบา้นเด่ียวราคา 8 แสนถึง 1.2 ลา้นบาท โดยใชรู้ปแบบการด าเนินชีวิต
และความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด ในอ าเภอ พฒันานิคม จงัหวดั ลพบุรี จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 
300 คน สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคบา้นเด่ียวราคา 8 แสนถึง 1.2 ลา้นบาท ออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ 
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อภิปรายผล 
     ส่วนท่ี 1 การศึกษาระดบัความสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบท่ีมีผลต่อความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดบา้นเด่ียว
ราคา 8 แสนถึง 1.2 ลา้นบาท ในอ าเภอ พฒันานิคม จงัหวดั ลพบุรี อภิปรายผลตามแนวคิด และทฤษฎีส่วนประสม
ทางการตลาด คอตเลอร์ ฟิลลิป(2546) ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ (2552) และจากการทบทวนงานวิจยั ดงัน้ี 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบ โดยมีความตอ้งการบา้นท่ีมียาม
รักษาความปลอดภยัดา้นหนา้โครงการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ภฐัฬเดช มาเจริญ (2555) พบวา่ ผูซ้ื้อบา้น
ใหค้วามส าคญัต่อการมีระบบรักษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง มากท่ีสุด 
2. ดา้นราคา (Price) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบ โดยมีความตอ้งการอตัราดอกเบ้ียใน
การผ่อนช าระบา้นในอตัรา 0% อย่างนอ้ย 6 เดือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ฐานิจดาพร แกว้ศรี (2551) 
พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีอยู่อาศยัมากท่ีสุดคือ ดา้นราคา และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุรัช 
อร่ามโรจน ์(2550) พบวา่ ลกัษณะความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัของพนกังานส่วนใหญ่ ตอ้งการราคาท่ีสามารถผอ่นไดใ้น
ราคาต ่ากวา่ 500,000 บาท 
3. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดบัความสอดคลอ้งกับตวัผูต้อบ โดยมีความ
ตอ้งการการรับประกนับา้นเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เพญ็ประภา ทาใจ, ดร. ไกร
ชิต สุตะเมือง(2556) พบว่าปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียว
ของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ กระบวนการขาย และการสร้างความภกัดีต่อสินคา้ 
4. ดา้นท าเลท่ีตั้งโครงการ (Place) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบ โดยมีความตอ้งการบา้นท่ี
สามารถเดินทางเขา้ออกโครงการไดง่้ายติดถนนใหญ่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อญัชนา ทองเหมืองหลวง 
(2554) พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดในการเลือกซ้ือบา้นในเร่ือง ท าเลท่ีตั้ง
โครงการ เป็นอนัดบัแรก 
     ส่วนท่ี 2 อภิปรายผลการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคบา้นเด่ียวราคา 8 แสนถึง 1.2 ลา้นบาท โดยใชรู้ปแบบการด าเนินชีวิต 
และความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด ในอ าเภอ พฒันานิคม จงัหวดั ลพบุรี สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคบา้น
เด่ียวราคา 8 แสนถึง 1.2 ลา้นบาทออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี  
กลุ่มท่ี 1 กลุ่ม เอาใจยาก มีลกัษณะทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี สถานภาพโสด 
ประกอบอาชีพนกัเรียนนกัศึกษา-รับราชการ มีรายไดร้ะหวา่ง 10,000-20,000 บาท การศึกษาระดบัต ่ากวา่ปวส-ปวส 
ผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีมีความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบในทุกๆดา้นสูงกว่าค่าเฉล่ีย
รวมทั้งหมด คือไม่ตอ้งการในทุกๆดา้น ดงันั้น จากขอ้คน้พบในงานวิจยัในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 

ภฐัฬเดช มาเจริญ (2555) ท่ีพบว่าผูซ้ื้อบา้นท่ีมีอายุนอ้ยกว่า จะให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือบา้น
จดัสรร นอ้ยกว่าผูซ้ื้อบา้นท่ีมีอายุมากกว่า ทั้งน้ีอภิปรายไดว้่าผูบ้ริโภคไม่มีความตอ้งการใดๆในเร่ืองของการเลือก
ซ้ือบา้น เช่น ไม่ตอ้งการแผน่พบั หรือโบร์ชวัร์ของทางโครงการบา้น เพ่ือน าไปตดัสินใจภายหลงั เป็นตน้ ผูบ้ริโภค
กลุ่มน้ีเป็นผูบ้ริโภคท่ีน่าสนใจกลุ่มหน่ึงในอนาคต เน่ืองจากมีอายุค่อยขา้งนอ้ยมีระยะเวลาของการซ้ือผลิตภณัฑไ์ด้
อย่างต่อเน่ืองยาวนาน หากเจา้ของโครงการจดัสรรมีความตอ้งการผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ี ก็ควรพฒันาในเร่ืองของ 
ผลิตภณัฑ ์การส่ือสารทางการตลาด และช่องทางการจดัจ าหน่าย ดงัต่อไปน้ี 
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1. ปรับปรุงผลิตภณัฑบ์า้นเด่ียวราคา 8 แสนถึง 1.2 ลา้นบาท ให้มีความทนัสมยัมากยิ่งข้ึนรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ
ไดเ้สมอ 
2. ปรับปรุงการส่ือสารทางการตลาด โดยใหห้ันมาเนน้เร่ืองการตลาดออนไลน์ใหม้ากยิ่งข้ึน และสร้างการรับรู้ให้
ผูบ้ริโภคตระหนกัถึงความส าคญัของการมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเองตั้งแต่อายยุงันอ้ย 
3.ปรับปรุงช่องทางการจดัจ าหน่าย เพ่ิมเทคโนโลยีความสามารถในการเขา้ถึงผลิตภณัฑต์วับา้นไดโ้ดยง่าย โดยไม่
จ าเป็นตอ้งมาท่ีโครงการ สามารถดูผ่านโทรศพัท์มือถือไดทุ้กท่ีทุกเวลา และให้ภาพบรรยากาศท่ีเสมือนจริงมาก
ท่ีสุด เพ่ือท าใหเ้กิดการบริโภคของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมากยิ่งข้ึน 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่ม เฉยๆ มีลกัษณะทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี สถานภาพโสด ประกอบ
อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดร้ะหวา่ง 20,001-30,000 บาท การศึกษาระดบัปริญญาตรี ผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีมี
ความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบในทุกๆดา้นต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมทั้งหมด คือเฉยๆใน
ทุกๆดา้น แต่มีความตอ้งการแผ่นพบั หรือโบร์ชวัร์ของทางโครงการบา้น เพ่ือน าไปตดัสินใจภายหลงั ตอ้งการให้
ทางโครงการจดัพ้ืนท่ีส าหรับการว่ิงออกก าลงักายภายในโครงการบา้น เคยไปสวนสาธารณะท่ีมีตน้ไมม้ากๆในช่วง
วนัหยุด เป็นบา้งโอกาส ตอ้งการบา้นท่ีมีนวตักรรมใหม่ๆ ตอ้งการให้บา้นแสดงออกถึงภาพลกัษณ์ตวัเอง ดงันั้น 
จากขอ้ค้นพบในงานวิจยัในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อญัชนา ทองเหมืองหลวง (2554) พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดในการเลือกซ้ือบา้นในเร่ือง 1.ท าเลท่ีตั้งโครงการ 2.แบบ
บา้นท่ีทนัสมยั 3.มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ทั้งน้ีอภิปรายไดว้่าผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีความตอ้งการในเร่ืองของบา้นท่ีสามารถ
ออกแบบเองไดท่ี้ออกแบบแลว้แสดงใหเ้ห็นถึงภาพลกัษณ์ของตนเองและตอ้งการบริเวณในการออกก าลงักาย เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีได ้หากเจา้ของโครงการจดัสรรมีความตอ้งการผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ี ก็
ควรพฒันาในเร่ืองของ ผลิตภณัฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
1. ปรับปรุงผลิตภณัฑบ์า้นเด่ียวราคา 8 แสนถึง 1.2 ลา้นบาท ใหผู้บ้ริโภคสามารถม่ีส่วนร่วมในการออกแบบเองได ้
เช่น ขายบา้นท่ีดินจดัสรร โดยสร้างบา้นตามแบบของผูบ้ริโภค เป็นการท าตลาดรายบุคคล 
2. ปรับปรุงผลิตภณัฑบ์า้นเด่ียวราคา 8 แสนถึง 1.2 ลา้นบาท โดยให้มีพ้ืนท่ีในโครงการเป็นส่วนของพ้ืนท่ีในการ
ออกก าลงักาย โดยมีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัและครบครัน เพ่ือท าใหเ้กิดการบริโภคของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมากยิ่งข้ึน 
กลุ่มท่ี3 กลุ่ม น่าคบ มีลักษณะทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุ 41-60 ปี สถานภาพโสด 
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัและอ่ืนๆ มีรายไดร้ะหว่าง 30,001-มากกว่า 60,000 บาท การศึกษาระดบัปริญญาโท 
ผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีมีความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบในดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) และ ด้านท าเลท่ีตั้ งโครงการ (Place) อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉล่ียรวม คือต้องการบ้านท่ีอยู่ใกล้
สถานศึกษา เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลยั อยา่งยิ่ง ตอ้งการใหมี้การประชาสัมพนัธ์โครงการผา่นทางป้ายโฆษณาตาม
จุดต่างๆ อย่างยิ่ง และตอ้งการใหมี้การจดัโปรโมชัน่ท่ีหลากหลายอย่างยิ่ง ดงันั้น จากขอ้คน้พบในงานวิจยัในคร้ังน้ี
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ภฐัฬเดช มาเจริญ (2555) ท่ีพบว่าผูซ้ื้อบา้นท่ีมีอายุมากกว่า จะให้ความส าคญักบั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือบา้นจดัสรร มากกว่าผูซ้ื้อบา้นท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีอายุค่อย
ขา้งมากมีระยะเวลาของการซ้ือผลิตภณัฑไ์ดไ้ม่นานนาน หากเจา้ของโครงการจดัสรรมีความตอ้งการผูบ้ริโภคใน
กลุ่มน้ี กค็วรพฒันาในเร่ืองของ ผลิตภณัฑ ์การส่งเสริมการขาย ดงัต่อไปน้ี 
1. ปรับปรุงผลิตภณัฑบ์า้นเด่ียวราคา 8 แสนถึง 1.2 ลา้นบาท ใหร้องรับการพกัอาศยัของผูสู้งวยั 
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2. ปรับปรุงการส่งเสริมทางการตลาด โดยท าการตลาดแบบรายบุคคล โดยใชส่ื้อท่ีเขา้ถึงไดง่้ายเขา้ใจไดง่้าย และ
ตอ้งมีโปรโมชัน่ท่ีมากกวา่ปกติ เพ่ือท าใหเ้กิดการบริโภคของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมากยิ่งข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 
     ส่วนท่ี 1 จากผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคบา้นเด่ียวราคา 8 แสนถึง 1.2 ลา้นบาท โดยใชรู้ปแบบการด าเนิน
ชีวิตและความตอ้งการส่วนผสมทางการตลาด ในอ าเภอ พฒันานิคม จงัหวดั ลพบุรี ผูวิ้จยัขอเสนอขอ้แนะน าเพ่ือ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์โครงการจดัสรรบ้านพักอาศัย ให้ตรงกบัความต้องการของ
ผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มท่ีมีความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั เพ่ือให้ไดผู้บ้ริโภคเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
โดยมีขอ้แนะน าในเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดของแต่ละดา้น ดงัน้ี 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบ โดยมีความตอ้งการบา้นท่ีมี
อยา่งนอ้ยตั้งแต่ 2 ชั้นข้ึนไป ท่ีต ่า ดงันั้นเจา้ของโครงการควรสร้างแบบบา้นเป็นบา้นชั้นเด่ียว 
2. ดา้นราคา (Price) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบ โดยมีความท่านตอ้งการบา้นท่ีมีราคา
ขายลงทา้ยดว้ยเลข 9 เพ่ือความเป็นสิริมงคล ท่ีต ่า เจา้ของโครงการควรประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบถึงความหมายสร้าง
การรับรู้ใหผู้บ้ริโภคทราบและเขา้ใจใหม้ากยิ่งข้ึน 
3. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดบัความสอดคลอ้งกับตวัผูต้อบ โดยมีความ
ตอ้งการให้มีพนกังานขายของทางโครงการบา้น โทรติดต่อเสนอสินคา้ผ่านทางโทรศพัท์ เจา้ของโครงการควรใช้
วิธีอ่ืนในการเขา้ถึงผูบ้ริโภค แทนการโทรไปหาผูบ้ริโภคโดยตรง อาจใชข้อ้ความแทนในการเขา้ถึงผูบ้ริโภค 
4. ดา้นท าเลท่ีตั้งโครงการ (Place) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบ โดยมีความตอ้งการบา้นท่ี
อยู่ใกลส้ถานศึกษา เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลยั ท่ีต ่า เจา้ของโครงการควนสร้างการรับรู้แกผูบ้ริโภคถึงประโยชน์
ของการอยูใ่กลส้ถานศึกษาในเร่ืองการเดินทางกรณีอนาคตมีบุตรท่ีตอ้งเขา้ไปศึกษาได ้
     ส่วนท่ี 2 ขอ้แนะน าในการก าหนดตลาดแบบ STPการก าหนดส่วนตลาด (Segmentation) ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
หลกัท่ีเจา้ของโครงการควรจะตอ้งรักษาไว ้คือ กลุ่มท่ี 3 กลุ่มน่าคบ เพราะมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงในทุกๆดา้น อีก
ทั้งยงัเป็นกลุ่มท่ีมีอ านาจการตดัสินใจซ้ือไดด้ว้ยตนเอง ดงันัน่จึงควรตั้งไวท่ี้ 30 เปอร์เซ็นตข์องมูลค่าตามตลาด 
 
เป้าหมาย ในขณะท่ี กลุ่มท่ี 2 กลุ่มเฉยๆ และกลุ่มท่ี 1 กลุ่มเอาใจยาก ควรเป็นเป้าหมายรอง เพราะยงัมีช่วงอายนุอ้ย มี
ช่วงของการบริโภคท่ียาวนาน และยงัมีความตอ้งการท่ีไม่แน่นอน อยา่งไรกดี็ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มน้ีสามารถส่งผล
ต่อความยัง่ยนืและความอยูร่อดของโครงการในอนาคตได ้ดงันั้นจึงควรตั้งไวท่ี้กลุ่มละ 35 เปอร์เซ็นตต์ามมูลค่าของ 
ตลาดเป้าหมายการก าหนดเป้าหมาย(Targeting) จากความแตกต่างท่ีชัดเจนของการแบ่งกลุ่มของกลุ่มตัวอย่าง 
เจา้ของโครงการจึงควรใช้กลยุทธ์ในการก าหนดตลาดเป้าหมาย คือ กลยุทธ์การตลาดแตกต่าง (Differentiated 
Marketing) โดยมองแต่ละส่วนตลาดต่างกนั และใชส่้วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัส าหรับแต่ละส่วนตลาด 
เพ่ือสร้างการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อกลุ่มเป้าหมายนั้นๆการวางต าแหน่งทางการตลาด 
(Positioning) เน่ืองจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง และใชเ้งินลงทุนสูง ท าให้การจะสร้าง
ความแตกต่างอะไรไปจะตอ้งศึกษาใหร้อบคอบ การสร้างความแตกต่างในธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใ์นเร่ืองการจดัสรร
บา้นเด่ียว เจา้ของโครงการควรไปใหค้วามสนใจดงัน้ี 
1.สร้างความแตกต่างในดา้นผลิตภณัฑ์ ในการออกแบบบา้นโดยประกาศขายท่ีดินเปล่าพร้อมแบบบา้นให้เลือก
มากกวา่3-4แบบ และสามารถเปิดโอกาสใหผู้บ้ริโภคแกไ้ขออกแบบเพ่ิมเติมได ้
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2.สร้างความแตกต่างทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายการขายผา่นทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
ส่ือออนไลนป์ระเภทต่างๆ 
3.สร้างความแตกต่างในการสร้างแบรนด์ ออกแบบตราผลิตภัณฑ์ ช่ือโครงการ ให้มีความน่าสนใจและดึงดูด
ผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน จะไดส้ร้างความน่าเช่ือถือใหอ้ยูใ่นวงการอสงัหาริมทรัพยไ์ปไดอ้ยา่งยาวนาน 
ส่วนท่ี 3 ขอ้แนะน าในเร่ืองต่างๆของแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มเอาใจยาก เป็นกลุ่มท่ีไม่มีความตอ้งการในทุกๆดา้น ไม่สนใจเร่ืองการมีท่ีอยู๋อาศยัเป็นของตนเอง แต่
ในกลุ่มยงัมีอายุนอ้ย ดงันั้นเจา้ของโครงการควรเร่งสร้างการรับรู้ในเร่ืองความส าคญัของการมีท่ีอยู่อาศยัเป็นของ
ตนเองตั้งแต่อายุยงันอ้ย โดยการใชส่ื้อออนไลน์ ใชพ้รีเซนเตอร์เป็นดาราท่ีเป็นท่ีนิยมในหมู่คนอายุนอ้ยมาช่วยท า
การตลาด 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มเฉยๆ เป็นกลุ่มท่ีตอ้งการท่ีพกัอาศยัใกลส้ถานท่ีส าคญัและเป็นแบบบา้นท่ีทนสมยั เจา้ของโครงการ
ควรสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกให้ครบภายในโครงการเพ่ือให้ผูบ้ริโภครู้สึกไดว้่าท่ีโครงการนั้นอยู่ใกลก้บัทุก
สถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ และสร้างแบบบา้นท่ีรองรับเทคโนโลยีในอนาคต 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มน่าคบ มีความตอ้งการสูงในทุกๆดา้น เจา้ของโครงการควรท าการตลาดโดยการเขา้ไปพบผูบ้ริโภค
กลุ่มน้ีโดยตรงเป็นรายๆไปเพ่ือท าการปิดการขายโดยสามารถเสนอโปรโมชัน่ท่ีหลากหลายให้ผูบ้ริโภคไดเ้ลย ณ 
ตอนนั้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                                    1921 
 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
กลัยา   วานิชยบ์ญัชา. (2559). สถิติส าหรับงานวิจยั.  กรุงเทพมหานคร :   ภาควิชาสถิติคณะพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. พิมพค์ร้ังท่ี 10.หนา้ท่ี215 
คอตเลอร์, ฟิลลิป. 2546: 24. ส่วนประสมทางการตลาด. Marketing Mix. 
ฐานิจดาพร แกว้ศรี. 2551. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีอยู่อาศยัของประชาชนในการเคหะแห่งชาติ จงัหวดั

ลพบุรี. การคน้ควา้อิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
ณัฐฐ์วฒัน์ สุทธิโยธิน  กระบวนการโฆษณา" หน่วยท่ี"7 ในชุดวิชา หลกัการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2552 หนา้ท่ี 7-31 - 7-32 
ปณิศา ลญัชานนท. 2548. หลกัการตลาด. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร. 
เพ็ญประภา ทาใจ และไกรชิต สุตะเมือง. 2556. ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล การเงิน การลงทุนการตลาด และการบริหารธุรกิจ 
วนัวิสาข ์กาวิชา. 2550. ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร กรณีศึกษา โครงการบา้น

ฟ้าใส อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย. การค้นควา้อิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงราย 

ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ. 2552. การบริหารตลาดยคุใหม่ฉบบัปรับปรุงใหม่ปี 2552. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร. 
ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ. 2541. การวิจยัธุรกิจเพชรจรัสแสงแห่งโลก : กรุงเทพมหานคร. ธุรกิจ 

อญัชนา ทองเมืองหลวง. 2554. ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของบริษทั
พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน). การคน้ควา้อิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี. 

ภาษาต่างประเทศ 
Kotler, Philip, 2002, Marketing Management, Volume 1, Issue Millennium, Jakarta, 
Prehallindo 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี  5                                                                  1922 
 

การศึกษาการจ าแนกความแตกต่างของแรงจูงใจในการท างานระหว่างกลุ่มพยาบาล
ดูแลผู้ป่วยในกบักลุ่มพยาบาลดูแลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระรามเก้า 

Discriminant analysis of motivation to work between inpatient nurses and 
outpatient nurses of Praram 9 hospital. 

หทัยการ จันทร์ดวง1 และ ฐิติกานท์ สัจจะบุตร2 

Hathaikarn Junduang and Thitikan Satchabut             

บทคัดย่อ 
     การศึกษาเร่ืองการจ าแนกความแตกต่างของแรงจูงใจในการท างานระหว่างกลุ่มพยาบาลดูแลผูป่้วยในกบักลุ่ม
พยาบาลดูแลผูป่้วยนอก โรงพยาบาลพระรามเกา้ มีวตัถุประสงคก์ารศึกษาเพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการท างานของกลุ่ม
พยาบาลผูดู้แลผูป่้วยในกบักลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยนอก และเพ่ือคน้หาแรงจูงใจในการท างานท่ีใชใ้นการจ าแนก
กลุ่ม มีประชากรเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลพระรามเกา้ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 152 คน   วิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป และแสดงผลดว้ยสถิติเชิง
พรรณนาไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และจ าแนกกลุ่มด้วยสถิติ Discriminant Analysis ผลการศึกษาพบว่า โดย
ภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานมากท่ีสุด ดา้นความส าเร็จในงาน และพบวา่ทั้งสองกลุ่มมีแรงจูงใจใน
การท างานแตกต่างกนั โดยปัจจยัท่ีใชใ้นการจ าแนกกลุ่มระหว่างกลุ่มพยาบาลดูแลผูป่้วยในกบักลุ่มพยาบาลดูแล
ผูป่้วยนอกคือ ปัจจยัค ้าจุน ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นนโยบายการบริหารองคก์ร ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั ดา้นสถานภาพ
ในการท างาน และดา้นรายไดแ้ละผลประโยชนต์อบแทน 
ค าส าคญั: แรงจูงใจในการท างาน 
 

Abstract 
     This study is the discriminant analysis of motivation to work between inpatient nurses and outpatient nurses of Praram 
9 hospital.The first objective of this study was to assess job motivation of inpatient and outpatient nurses.The second was 
to identify which factors are important to distinguish inpatient nurses versus outpatient nurses of Praram 9 hospital.The 
population were all registered nurses in Praram 9 hospital.A total of 152 questionnaires were used to collect data of the 
samples.Data were analyzed by descriptive statistics and inferential statistics; One-way Analysis of Variance and 
Discriminant Analysis.The study revealed that overall job motivation was achievement. In addition, the results showed 
that there was the difference of job motivation between inpatient nurses and outpatient nurses.The Hygiene factors were 
the separator of those two groups, including policy and administration, personal life , status and salary. 
Keyword: Job Motivation 
 
*นกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพมหานคร  

**อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพมหานคร 
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1. บทน า 
 
     ท่ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรงของอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะการขยายการลงทุนอยา่งต่อเน่ือง
ของคู่แข่งรายส าคญัท่ีมีฐานเงินทุนท่ีแข่งแกร่ง ท าใหโ้รงพยาบาลพระรามเกา้มีนโยบายต่างๆ เช่น การน าองคก์าร
เขา้สู่มาตรฐานสากล การพฒันาการบริการทางการแพทย ์เพ่ือรักษาระดบัความสามารถในการแข่งขนั ดว้ยการสร้าง
ความมีช่ือเสียงทางดา้นการแพทย ์เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บักลุ่มลูกคา้ สร้างความประทบัใจในบริการเพ่ือดึงดูด
และตอบสนองความตอ้งการสูงสุดของผูรั้บบริการ ท าใหส่้งผลกระทบโดยตรงต่อหนา้ท่ีของพยาบาลวิชาชีพท่ีตอ้ง
มีภาระงานเพ่ิมข้ึน มีความเครียดสะสมเพ่ิมข้ึน เกิดความไม่พึงพอใจในงานและการขาดแรงจูงใจในการท างาน จน
น าไปสู่ปัญหาการขาดงาน และการลาออกของพยาบาลวิชาชีพ ท าใหข้าดแคลนพยาบาลและส่งผลกระทบต่อการ
บริการผูป่้วย จากขอ้มูลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระรามเกา้ พบว่าอตัราการลาออก (Turnover rate) 
ของพนกังานพยาบาล ณ ส้ินปี 2558 มีสูงถึงร้อยละ 20 ซ่ึงจดัว่าเป็นอตัราท่ีค่อนขา้งสูง จากขอ้มูลดงักล่าวทราบ
เพียงวา่มีอตัราการลาออกของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมสูง แต่ยงัขาดขอ้มูลวา่พยาบาลแผนกใดมีอตัราการลาออกสูง
กวา่กนัระหวา่งกลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยในและกลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยนอก และยงัขาดขอ้มูลส าคญัคือขอ้มูลดา้น
แรงจูงใจในการท างานของแต่ละกลุ่ม ดว้ยสาเหตุดงักล่าวท าใหผู้วิ้จยัมีความสนใจศึกษาแรงจูงใจในการท างานของ
พยาบาลในกลุ่มแผนกผูป่้วยใน และกลุ่มแผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลพระรามเกา้ เน่ืองจากพยาบาลเป็นทรัพยากร
บุคคลท่ีมีความส าคญัต่อการสร้างคุณภาพในการบริการและความพึงพอใจของลูกคา้ หากองคก์ารตอ้งการผลลพัธ์ท่ี
ดีจะตอ้งมีแนวทางในการจดัการทรัพยากรบุคคลท่ีดี โดยมุ่งศึกษาและท าความเขา้ใจทั้งในดา้นความตอ้งการ และ
ปัจจยัท่ีจะเป็นแรงผลกัดนัท่ีสร้างแรงจูงใจในการท างานของพยาบาล งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแรงจูงใจ
ในการท างานของกลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยในกบักลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยนอก และเพ่ือคน้หาแรงจูงใจในการ
ท างานท่ีใชใ้นการจ าแนกกลุ่ม ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการรับรู้ถึงปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจในการท างานของ
พยาบาล ช่วยใหผู้บ้ริหารองคก์รเขา้ใจถึงสาเหตุของปัญหา สามารถน าไปเป็นแนวทางในการสร้างทางเลือกในการ
จดัการแกปั้ญหา การปรับปรุงและพฒันาเพ่ือใหเ้กิดแรงจูงใจ ตลอดจนความพึงพอใจในการท างาน และสามารถลด
อตัราการลาออกของพยาบาลได ้น าไปสู่ผลลพัธ์ของการปฏิบติังานของพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริม
ให้เกิดความไว้วางใจและสร้างความเช่ือมั่นต่อผูรั้บบริการของโรงพยาบาล ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
โรงพยาบาลทั้งดา้นการลดตน้ทุนขององคก์าร ตลอดจนดา้นคุณภาพการบริการและภาพลกัษณ์ท่ีดี น าไปสู่การเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขนั  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ แรงจูงใจในการท างานหมายถึง ความตั้งใจ ความเตม็ใจของบุคคลท่ีจะลงแรง
หรือแสดงพฤติกรรมเพ่ือพยายามตอบสนองเป้าหมายขององค์การ ซ่ึงความพยายามนั้นตอ้งตอบสนองความ
ตอ้งการส่วนบุคคลดว้ย บุคคลจะเกิดแรงจูงใจข้ึนไดเ้ร่ิมตน้จากมีความตอ้งการ(need) ทั้งความตอ้งการทางกายภาพ 
เช่น อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เส้ือผา้ เป็นตน้ ส่วนความตอ้งการทางดา้นจิตใจ เช่น ความภาคภูมิใจ ความรัก ความเอ้ืออาทร 
หรือ ความตอ้งการทางสังคม เช่นการตอ้งการมีเพ่ือนฝูง ความตอ้งการครอบครัว เป็นตน้ เม่ือความตอ้งการนั้นยงั
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ไม่ไดรั้บการตอบสนอง (unsatisfied need) จะก่อใหเ้กิดแรงกดดนั หรือความเครียด (tension) ซ่ึงจะเป็นแรงผลกัดนั 
(drive) ให้บุคคลแสวงหาหนทางตอบสนอง (search for ways to satisfy need) โดยมีทางเลือกในการตอบสนอง
ความตอ้งการหลายทาง และท าการเลือกทางเลือกใหเ้หมาะสมท่ีสุด เพ่ือตั้งเป้าหมายและแสดงพฤติกรรมไปตาม
เป้าหมายนั้น ผลลพัธ์อาจจะเป็นในทางบวกหรือลบกไ็ด ้(ภาวิณี เพชรสวา่ง,2558)    
      ทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg กล่าวว่ามีปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) และปัจจยัค ้ าจุน (Hygiene Factors) 
เป็นปัจจยัท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจในการท างานและป้องกนัการขาดแรงจูงใจในการท างานได ้เม่ือใดท่ีพนักงาน
ไดรั้บการตอบสนองในปัจจยัจูงใจ พนกังานจะรู้สึกมีแรงจูงใจในการท างาน ท าใหพ้นกังานมีความรู้สึกดี ท างาน
อย่างมีความสุข และมีความพึงพอใจในการท างาน หากไดรั้บการตอบสนองในปัจจยัค ้ าจุน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีช่วย
ป้องกนัการเกิดความไม่พึงพอใจในงาน พนกังานจะไม่เกิดการขาดแรงจูงใจในการท างาน แรงจูงใจ 14 ดา้นตาม
ทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg ประกอบดว้ย 1) ความส าเร็จของงาน  หมายถึงการดูแลผูป่้วยได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และปลอดภยั 2) การไดรั้บการยอมรับนบัถือ หมายถึงไดรั้บการยอมรับนบัถือจากเพ่ือนร่วมงานจากสห
วิชาชีพในโรงพยาบาล 3) ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  หมายถึงปริมาณงานในการดูแลผูป่้วย จ านวนชัว่โมงงาน 4) ความ
รับผิดชอบ  หมายถึงการดูแลผูป่้วยไดเ้ป็นอย่างดี 5) ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน  หมายถึงการมีโอกาสท่ีจะได้
เล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน มีโอกาสพฒันาตนเอง 6) ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน หมายถึงค่าตอบแทน สิทธิ
วนัลาต่างๆ สวสัดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร รวมถึงผลประโยชนอ่ื์นๆ 7) ดา้นความสัมพนัธ์
กบัเพ่ือนร่วมงาน หมายถึงความสมัพนัธ์กบัสหวิชาชีพในโรงพยาบาล 8) ดา้นความเจริญเติบโตในงาน หมายถึงการ
ท่ีบุคคลไดรั้บการแต่งตั้งโยกยา้ยต าแหน่งงานในหน่วยงาน หรือการมีทกัษะเพ่ิมข้ึนในวิชาชีพ 9) ดา้นสถานภาพใน
การท างาน หมายถึง สถานภาพของบุคคลในสายตาของบุคคลอ่ืน หรือเป็นการรู้จากบุคคลอ่ืน 10) ดา้นเทคนิคการ
นิเทศ หมายถึงการใหค้ าแนะน า สามารถวิเคราะห์ความสามารถของผูท้  างานได ้ ทั้งสถานการณ์ท่ีมีลกัษณะอยู่ใน
ขอบเขต หรือเป็นการท างานอิสระ 11) ด้านนโยบายการบริหารองค์กร หมายถึงความสามารถในการล าดับ
เหตุการณ์ต่างๆของการท างาน ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นนโยบาย พนัธกิจ วิสัยทศัน์ รวมถึงกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีวางไว ้
12) ดา้นสภาพการปฏิบติังาน หมายถึงสภาพท่ีเหมาะสมในการท างาน ความสะดวกสบายในการท างาน 13) ดา้น
ความเป็นอยูส่่วนตวั หมายถึงสถานการณ์ของบุคคลท่ีท าใหมี้ความสุขในในช่วงท่ีไม่ท างาน 14) ดา้นความมัน่คงใน
งาน หมายถึงความรู้สึกปลอดภยัวา่จะไดท้ างานในต าแหน่งและสถานท่ีนั้นไดน้าน (Herzberg,1959) 
     จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า ยงัมีงานวิจยัจ านวนนอ้ยท่ีท าการศึกษาเร่ืองการจ าแนกความแตกต่าง
ของแรงจูงใจในการท างานระหว่างกลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยในกบักลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยนอก พบเพียงการ
เปรียบเทียบว่ามีความแตกต่างกนัในความพึงพอใจในการท างาน แต่ยงัไม่พบรายละเอียดว่าแตกต่างกนัในดา้นใด
ตามทฤษฎีของ Herzberg ดงังานวิจยัของ พิทยา แจ่มศกัด์ิ (2556) พบวา่ พยาบาลประจ าการท่ีมีสงักดัแผนกท่ีท างาน
ต่างกนั มีความพึงพอใจในงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และผลงานวิจยัของ ชลิดา ตาค าปัญญา (2551) 
พบว่าพยาบาลในงานผูป่้วยนอกและพยาบาลในงานผูป่้วยในมีความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกนั ท าให้
งานวิจยัน้ีจึงมีกรอบงานวิจยัดงัภาพท่ี 1 
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                               ตวัแปรต้น            ตวัแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
ภาพท่ี 1 ภาพแสดงกรอบงานวิจยั 

 
 
 
 
 

 
3. ระเบียบวธิีวจิัย 
 
        ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลพระรามเกา้ทั้งหมด 250 คน มีกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 152 คน โดยอา้งอิงจากตารางส าเร็จรูปของ  Krejcie & Morgan (1970) ใชว้ิธีการเลือกตวัอย่างแบบ
โควตา้ ( Quota Sampling ) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแต่ละกลุ่มย่อยท่ีก าหนดไว ้คือกลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยใน
จ านวน 76 คน กบักลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยนอกจ านวน 76 คน เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป โดยวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าในรูปแบบของค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมานดว้ยสถิติ Chi-Square ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-way Analysis of Variance) และสถิติ Discriminant Analysis  

 

1.กลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยใน 
 
 
2.กลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยนอก 
 

แรงจูงใจในการท างาน 14 ดา้นตามทฤษฎีของ 

Herzberg (Herzberg,1959) มีดงัน้ี 

ปัจจยัจูงใจ 

1.ดา้นความส าเร็จในงาน 

2.ดา้นการยอมรับนบัถือ 

3.ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 

4.ดา้นความรับผิดชอบ 

5.ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 

ปัจจยัค า้จุน 

6. ดา้นเงินเดือนและผลประโยชนต์อบแทน       

7. ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

8. ดา้นความเจริญเติบโตในงาน         

9. ดา้นสถานภาพในการท างาน 

10.ดา้นเทคนิคการนิเทศ 

11.ดา้นนโยบายการบริหารองคก์ร  

12.ดา้นสภาพการปฏิบติังาน   

13.ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั 

14.ดา้นความมัน่คงในงาน 
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4. ผลการวจิัย  
 
        สถิติเชิงพรรณนา พบวา่ ในงานวิจยัคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ21-30 ปี มีสถานภาพโสด 
ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20000-29999 บาทต่อเดือน และมีระยะเวลาท่ีปฏิบติังานใน
องคก์ร 1-5 ปี ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ                                       หญิง 

ชาย 
148 
4 

97.4 
2.6 

อาย ุ                                  21-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 

84 
53 
14 
1 

55.3 
34.9 
9.2 
0.7 

สถานภาพ                         โสด 
                                          สมรส 

129 
23 

84.9 
15.1 

ระดบัการศึกษา                ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท 

137 
15 

90.1 
9.9 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน         20000-29999 บาท 
               30000-39999 บาท 
              40000-49999 บาท 
             50000 บาทข้ึนไป 

62 
48 
31 
11 

40.8 
31.6 
20.4 
7.2 

ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน       1-5 ปี 
6-10 ปี 

11-15 ปี 
16-20 ปี 

                                         มากกวา่ 20 ปี 

80 
49 
7 
8 
8 

52.6 
32.2 
4.6 
5.3 
5.3 

แผนกท่ีปฏิบติังาน                    ผูป่้วยใน 
     ผูป่้วยนอก 

76 
76 

50 
50 

 
     โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียของแรงจูงใจมากท่ีสุดใน ดา้นความส าเร็จในงาน มีค่าเฉล่ีย 3.96 รองลงมาคือ
ดา้นสถานภาพในการท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.88 ดา้นสภาพการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย 3.72 ดา้นความรับผิดชอบ มี
ค่าเฉล่ีย 3.61 ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั มีค่าเฉล่ีย 3.58 ดา้นความมัน่คงในงาน มีค่าเฉล่ีย 3.57 ดา้นการยอมรับนบัถือ
มีค่าเฉล่ีย 3.51 ดา้นนโยบายการบริหารองคก์าร มีค่าเฉล่ีย 3.50 ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั มีค่าเฉล่ีย 3.46 ดา้นเทคนิค
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การนิเทศ มีค่าเฉล่ีย 3.37 ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉล่ีย 3.25 ดา้นความกา้วหนา้ในงาน มีค่าเฉล่ีย 
3.20 ดา้นความเจริญเติบโตในงาน มีค่าเฉล่ีย 2.98 และดา้นรายไดแ้ละผลประโยชนต์อบแทน มีค่าเฉล่ีย 2.95 
        สถิติเชิงอนุมาน ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ระหว่างทั้ งสองกลุ่มพบว่ามีความแตกต่างกันเน่ืองจากค่า 
Significance ในดา้นเพศ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีค่านอ้ยกว่า 0.05 การทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว (ANOVA) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีแรงจูงใจแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้น
ความส าเร็จในงาน ดา้นสถานภาพในการท างาน และดา้นนโยบายการบริหารองคก์ร เรียงล าดบัตามค่า F-test  ส่วน
การวิเคราะห์การจ าแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) พบว่า กลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยในกบักลุ่มพยาบาลผูดู้แล
ผูป่้วยนอกมีแรงจูงใจในการท างานแตกต่างกนั โดยทั้งสองกลุ่มแตกต่างกนัในดา้นนโยบายการบริหารองคก์ร ดา้น
ความเป็นอยู่ส่วนตวั ดา้นสถานภาพในการท างาน และดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์ตอบแทน ดงันั้นปัจจยัท่ีใช้
จ าแนกความแตกต่างของทั้งกลุ่มในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ปัจจยัค ้าจุน ในทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg ดงัตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 ตารางเปรียบเทียบการวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง 

ข้อค าถามที่มคีวามส าคัญต่อการจ าแนกกลุ่ม 

การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 (One-way Analysis of Variance) 

การวเิคราะห์ด้วยวธีิ  
Standardized discriminant Coefficient 

ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการก าหนด
เป้าหมายของหน่วยงาน F = 8.719 และ ค่า Significant 
= 0.004 

ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการก าหนด
เป้าหมายของหน่วยงาน ค่า Coefficient =0.875 

ท่านสามารถท างานใหส้ าเร็จลุล่วงตามค าอธิบาย
ลกัษณะงาน (Job Description) F = 6.626 และ ค่า 
Significant = 0.011 

ท่านพบกบัความเส่ียงต่อสุขภาพขณะท างาน 
ค่า Coefficient = 0.720 

ท่านรู้สึกวา่งานท่ีท าเป็นอาชีพท่ีสงัคมใหเ้กียรติ F= 
6.318 และ ค่า Significant = 0.013 

ท่านรู้สึกวา่งานท่ีท าเป็นอาชีพท่ีสงัคมใหเ้กียรติ ค่า 
Coefficient = 0.558 
อตัราเงินค่าล่วงเวลาและโบนสัดึงดูดใหท่้านท างาน
ท่ีน่ีต่อไป ค่า Coefficient = 0.354 
หอพกัพยาบาลมีจ านวนเพียงพอ 
ค่า Coefficient = 0.351 

 
5. สรุปและอภิปรายผล 
 
      สรุปผล จากการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี มีสถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20000-29999 บาทต่อเดือน และมีระยะเวลาท่ีปฏิบติังานใน
องค์กร 1-5 ปี กลุ่มตวัอย่างมีแรงจูงใจมากท่ีสุดในดา้นความส าเร็จในงาน และมีแรงจูงใจนอ้ยทีสุดในดา้นรายได้
และผลประโยชน์ตอบแทน และกลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยในกบักลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยนอกมีแรงจูงใจในการ
ท างานตามทฤษฎีของ Herzberg แตกต่างกัน โดยกลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยในมีแรงจูงใจด้านนโยบายการบริหาร
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องคก์าร ดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวั และดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์ ส่วนกลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยนอกมีแรงจูงใจใน
ดา้นสถานภาพในการท างาน ซ่ึงปัจจยัท่ีใชจ้ าแนกความแตกต่างของทั้งสองกลุ่มในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ปัจจยัค ้าจุน 
     อภิปรายผล ผลการศึกษาแรงจูงใจในการท างานระหวา่งกลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยในกบักลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วย
นอก พบวา่ ค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานโดยภาพรวมของกลุ่มตวัอย่างมีค่าเรียงจากมากไปนอ้ย
สามอนัดบัแรกไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในงานมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือดา้นสถานภาพในการท างาน และดา้น
สภาพการปฏิบติังาน ตามล าดบั  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เสมอกาญจน ์อนัโนนจารย ์(2552)  
อทิตยา เสนะวงศ ์(2555) และ จ าเนียร วงศศ์รีแกว้ (2556) พบว่า ความส าเร็จในการปฏิบติังาน เป็นดา้นท่ีมีระดบั
แรงจูงใจมากท่ีสุด ซ่ึงมีความแตกต่างจากงานวิจยัของ เพญ็พิชชา ลว้นดี (2558) โดยระดบัศึกษาระดบัแรงจูงใจและ
ความพึงพอใจในการท างานของพยาบาล โรงพยาบาลบา้นแพว้ พบว่า แรงจูงใจในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลบา้นแพว้ อนัดบัแรกคือ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั รองลงมาคือ ดา้นการยอมรับนบัถือ และดา้นความ
รับผิดชอบตามล าดบั 
     ดา้นผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของแรงจูงใจในการท างานระหว่าง กลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยในกบักลุ่ม
พยาบาลผูดู้แลผูป่้วยนอก พิจารณาตามกลุ่ม พบวา่ ทั้งสองกลุ่มมีแรงจูงใจในการท างานท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั พิทยา แจ่มศกัด์ิ (2556) และชลิดา ตาค าปัญญา(2551) พบว่าพยาบาลประจ าการท่ีมีสงักดัแผนกท่ีท างานต่างกนั 
มีความพึงพอใจในงานและมีแรงจูงใจในการท างานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า 
กลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยในมีแรงจูงใจมาก ดา้นนโยบายและการบริหารองคก์ร ส่วนกลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยนอก
มีแรงจูงใจมาก ดา้นความส าเร็จในงาน และดา้นสถานภาพในการท างาน 
      จากผลการวิเคราะห์การจ าแนกความแตกต่างของแรงจูงใจในการท างานดว้ยสถิติ  Discriminant Analysis 
ระหว่างกลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยในกบักลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยนอก พบว่ามีทั้งสองกลุ่มมีแรงจูงใจในการท างาน
แตกต่างกนัในดา้นนโยบายการบริหารองค์กร ดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวั ดา้นสถานภาพในการท างาน และดา้น
รายไดแ้ละผลประโยชนต์อบแทน เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่เป็นดงัต่อไปน้ี  
      ดา้นนโยบายการบริหารองค์กร แรงจูงใจโดยภาพรวมมีมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัสุปราณี เอกอุ (2550) พบว่า
ปัจจยัจูงใจท่ีส าคญัท่ีท าใหพ้นกังานคงอยูก่บัองคก์รของบริษทั โรงพยาบาลธนบุรี จ ากดั (มหาชน) คือ ดา้นนโยบาย
และหลกัการบริหารงานองค์กร เม่ือพิจารณาแยกตามกลุ่มพบว่า กลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยในมีแรงจูงใจมากกว่า
กลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยนอก ในเร่ือง ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการก าหนดเป้าหมายของหน่วยงาน มี
ความสอดคลอ้งกบั ชลิดา ตาค าปัญญา (2551) พบวา่การมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย การวางแผน และการมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจในการปฏิบติังานส่งผลต่อความพึงพอใจของพนกังาน ก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างาน
ภายในหน่วยงานและองคก์ร แต่แตกต่างจาก เพญ็พิชชา ลว้นดี (2558) พบว่าดา้นนโยบายมีคะแนนแรงจูงใจน้อย
ท่ีสุด 
      ดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวั แรงจูงใจในการท างานของกลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยในมีสูงกว่ากลุ่มพยาบาลผูดู้แล
ผูป่้วยนอก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุปราณี เอกอุ (2550) ท่ีพบว่า เร่ืองสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพนกังานกลุ่มพยาบาล
ผูดู้แลผูป่้วยในมกัมีความเส่ียงดา้นสุขภาพเน่ืองจากพนกังานตอ้งท างานเป็นเวรและข้ึนเวรดึก ท าใหมี้เวลาพกัผอ่นท่ี
ค่อนขา้งนอ้ย รวมถึงยงัมีความเส่ียงจากการเดินทางมาท างานในช่วงกลางคืน นอกจากน้ีตามทฤษฎีของ Herzberg 
กล่าวว่า สภาพความเป็นอยู่ยงัครอบคลุมไปถึงสถานการณ์ของบุคคลท่ีท าใหมี้ความสุขในช่วงเวลาท่ีไม่ท างาน คือ 
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ดา้นสัมพนัธภาพกบัครอบครัวและบุคคลใกลชิ้ด ในทางตรงขา้มพิทยา แจ่มศกัด์ิ (2556) พบว่า พยาบาลท่ีมีสังกดั
แผนกท่ีท างานต่างกนัมีความพึงพอใจในชีวิตไม่แตกต่างกนั โดยหากพยาบาลมีความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทงานกบั
ครอบครัวมากจะส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจในชีวิต ซ่ึงย่อมส่งผลในทางลบต่อแรงจูงใจในการท างานของ
พยาบาลในท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการใชส้ถิติในการวิเคราะห์ท่ีแตกต่างกนักบัการศึกษาน้ี 
      ดา้นสถานภาพในการท างาน แรงจูงใจในการท างานของพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยนอกมีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
แนวคิดของ ภาวิณี เพชรสว่าง (2558) ท่ีกล่าวว่า บุคคลจะเกิดแรงจูงใจข้ึนไดเ้กิดจากความตอ้งการทั้งทางดา้น
กายภาพและทางดา้นจิตใจไดรั้บการตอบสนอง ซ่ึงความรู้สึกว่างานท่ีท าเป็นอาชีพท่ีสังคมใหเ้กียรติ ถือเป็นความ
ตอ้งการทางดา้นจิตใจ หากไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการ จะท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมท่ีท าให้เกิดผล
ลพัธ์ท่ีดี คือเกิดแรงจูงใจในการท างาน และสอดคลอ้งกบั อนนัต ์ไชยกลุวฒันาและจุรีรัตน ์จนัทะมุด (2555)  พบว่า 
แรงจูงใจดา้นสถานภาพทางสังคมสูงกว่าดา้นอ่ืนๆ แต่แตกต่างจากงานวิจยัของ ชลิดา ตาค าปัญญา (2551) พบว่า 
บุคลากรทางการพยาบาลท่ีปฏิบติังานในหอผูป่้วยนอกโรงพยาบาลแม่ระมาด จงัหวดัตาก ส่วนใหญ่พึงพอใจและมี
แรงจูงใจมากในปัจจยั ดา้นสภาพการปฏิบติังาน เน่ืองจากมีความเพียงพอของอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการ
ปฏิบติังานและดา้นความสัมพนัธ์กับเพ่ือนร่วมงาน เน่ืองจากมีสัมพนัธภาพกบับุคลากรในทีมสุขภาพ ขณะท่ี
พยาบาลในงานผูป่้วยในส่วนใหญ่พึงพอใจและแรงจูงใจมากต่อสมัพนัธภาพกบัทีมพยาบาลและความเพียงพอของ
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานเช่นกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากโรงพยาบาลแม่ระมาดเป็นองคด์กรขนาดเล็ก 
มีจ านวนบุคลากรน้อย และพยาบาลส่วนมากเป็นคนในพ้ืนท่ีซ่ึงมีความใกลชิ้ดคุน้เคยกันมากกว่าโรงพยาบาล
พระรามเกา้ท่ีมีขนาดองคก์รใหญ่แบบเอกชนและอยูใ่นกรุงเทพ ซ่ึงพนกังานมกัมีสมัพนัธภาพกนัค่อนขา้งนอ้ย  
     ดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์ตอบแทน แรงจูงใจในการท างานของกลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยในมีสูงกว่ากลุ่ม
พยาบาลผูดู้แลผูป่้วยนอก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิทยา แจ่มศกัด์ิ (2556) ท่ีพบวา่พยาบาลท่ีสงักดัแผนกผูป่้วย
ในมีองคป์ระกอบของความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการท างานมากกวา่พยาบาลท่ีสงักดัแผนกผูป่้วยนอก เน่ืองจาก
มีปัจจยัดา้นค่าตอบแทนท่ีมากกว่า โอกาสในการเล่ือนขั้นท่ีมีความเป็นไปไดม้ากกว่า และเพ่ือนร่วมงานท่ีมีความ
แน่นแฟ้นและมีโอกาสใกลชิ้ดช่วยเหลือกนัมากกว่า  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั อุบลวรรณ เท่ียงบูรณธรรมและ
คณะ (2554) และเพญ็พิชชา ลว้นดี (2558) พบวา่ การใหร้างวลัตอบแทนอยา่งเหมาะสมแก่พนกังานจะสามารถสร้าง
แรงจูงใจและความพึงพอใจในการท างานใหผู้ป้ฏิบติังานปรับปรุงการท างานได ้ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของ ตนัติมา 
ดว้งโยธา (2540) ท่ีไดใ้ห้ความหมายของแรงจูงใจไวว้่า แรงจูงใจเป็นปัจจยัต่างๆท่ีมากระตุน้หรือชกัน าให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค ์โดยแรงจูงใจมีทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก 
บุคคลท่ีกระท าเพ่ือหวงัผลรางวลัตอบแทนถือว่าเป็นบุคคลท่ีมีแรงจูงใจภายนอก ตามทฤษฎีของ Herzberg ก็คือ 
ปัจจยัค ้าจุน ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกท่ีไม่สร้างแรงจูงใจแต่เป็นปัจจยัท่ีมีไวเ้พ่ือป้องกนัการไม่มีแรงจูงใจในการท างาน 
โดยรายไดแ้ละผลประโยชน์ตอบแทน สิทธิวนัลา สวสัดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ปัจจยัน้ีท าหนา้ท่ีค ้าจุนไม่ใหบุ้คคลเกิดความทอ้ถอย ไม่อยากท างานและป้องกนับุคคลจากการ
ไม่มีแรงจูงใจในการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จ าเนียร วงศศ์รีแกว้ (2556) ในทางตรงขา้มผลการวิจยัของ 
อนนัต์ ไชยกุลวฒันาและจุรีรัตน์ จนัทะมุด (2555) พบว่า แรงจูงใจในการท างานโดยรวมของพยาบาลประจ าการ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิประสงค ์มีแรงจูงใจดา้นค่าตอบแทนอยู่ในระดบัต ่ากวา่ดา้นอ่ืนๆ เน่ืองจากบุคลการรู้สึกว่ามี
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การจ่ายผลตอบแทนค่าล่วงเวลาของแต่ละแผนกไม่เหมือนกัน และไม่มีเกณฑ์ท่ีมีมาตรฐานเพียงพอในการ
ก าหนดค่าล่วงเวลา ส่งผลกระทบดา้นลบต่อแรงจูงใจของบุคลากร 
     โดยภาพรวมปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของทั้งสองกลุ่มในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยทั้งสองปัจจยั
ตามทฤษฎีของ Herzberg คือ ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน ส่วนปัจจยัทั้งหมดท่ีมีอิทธิพลต่อการจ าแนกกลุ่มคือ ปัจจยั
ค ้าจุนทั้งส่ีดา้นขา้งตน้ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
 
     เม่ือพิจารณาจากการจ าแนกกลุ่มพบว่าทั้งสองกลุ่มมีแรงจูงใจในการท างานแตกต่างกนัทั้งหมด 5 ดา้นดงัน้ี ดา้น
ความส าเร็จในงาน ดา้นนโยบายการบริหารองคก์ร ดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวั ดา้นสถานภาพในการท างาน และดา้น
รายได้และผลประโยชน์ตอบแทน ดังนั้นผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวข้องในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรให้
ความส าคญัและน าผลการวิจยัไปปรับใชใ้นการพฒันา ปรับปรุงและสนบัสนุนเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ท างานของพยาบาลวิชาชีพ       
ขอ้เสนอแนะส าหรับกลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยใน โดยกลุ่มกลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยในมีแรงจูงใจมากท่ีสุดในดา้น
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี ดา้นนโยบายการบริหารองคก์ร ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญัดา้นการมีส่วนร่วมและส่งเสริมความ
กลา้ในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานในการเสนอแนะ ถือเป็นการส่ือสารเพ่ือก าหนดเป้าหมายและการ
วางแผนท่ีพนกังานคิดวา่เป็นประโยชน์กบัองคก์ร การท่ีพนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายองคก์รท าให้
พนกังานมองว่าตนเองเป็นพนกังานท่ีมีคุณค่าและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รในการสร้างประโยชน์ต่อองคก์รจนเกิด
เป็นแรงจูงใจท่ีจะด าเนินตามเป้าหมายท่ีองค์กรตั้งไว ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุปราณี เอกอุ (2550) ตลอดจน
องค์กรควรมีการช้ีแจงแผนและนโยบายต่างๆให้รับทราบอย่างชดัเจน เพ่ือให้พยาบาลมีความเขา้ใจและสามารถ
ปรับใชใ้นการท างานไดอ้ย่างถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัเป้าหมายองคก์ร รวมถึงการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีในส่วนต่างๆ
ใหช้ดัเจนเหมาะสม และควรด ารงไวซ่ึ้งนโยบายและปัจจยัท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างาน 
     ดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวั ผูบ้ริหารองคก์รควรหาแนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิตของพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยใน 
ใหค้วามเอาใจใส่  ดูแลความเป็นอยู่และสวสัดิภาพของพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยใน ใหด้ ารงชีวิตและท างานไดอ้ย่างมี
ความสุข มีการบริหารจดัการดา้นการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของพนักงานให้เหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของอาทิตยา เสนะวงศ์ (2555) ท่ีกล่าวว่า การส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพชีวิตท่ีดี สร้างการรับรู้ของ
พนกังานท่ีดีเป็นการป้องกนัการขาดแรงจูงใจในการท างาน ส่งผลให้บุคลากรมีความสุขและทุ่มเทการท างานให้
มากยิ่งข้ึน เช่น การมีสวสัดิการตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ก่พนกังานท่ีเฉพาะเจาะจงกบัความเส่ียงจากการปฏิบติังาน 
การมีโครงการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคใหแ้ก่พนกังานในราคาพิเศษ เป็นตน้ เม่ือพนกังานมีแรงจูงใจและความสุขใน
การท างาน ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริการดูแลผูป่้วยในท่ีสุด 
     ดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์ตอบแทน ผูบ้ริหารองคก์รควรพิจารณาปรับปรุงอตัราเงินค่าล่วงเวลาและโบนสัให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความจ าเป็นในการครองชีพของบุคลากรในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีค่าครองชีพสูงข้ึน เช่น
จดัให้มีรางวลัพิเศษอ่ืนๆ เป็นการเพ่ิมขวญัและก าลงัใจ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรมีก าลงัใจในการท างานไดมี้
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมถึงผลประโยชน์ดา้นหอพกัของบุคลากรควรจดัสรรให้เพียงพอต่อความตอ้งการของ
พนกังาน การมีสิทธิวนัลา ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร จะสามารถป้องกนัไม่ใหพ้นกังานขาดแรงจูงใจการ
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ท างานได ้จะเห็นไดว้า่ ทั้งสามปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยใน คือ ปัจจยัค ้าจุนใน
ทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg 
     ขอ้เสนอแนะส าหรับกลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยนอก โดยกลุ่มพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยนอกมีแรงจูงใจมากท่ีสุด คือ 
ดา้นสถานภาพในการท างาน ผูบ้ริหารควรมีความเขา้ใจและรับรู้ถึงความตอ้งการของพนกังาน เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการไดต้รงประเด็น น าไปสู่การสร้างทางเลือกท่ีเหมาะสมในการจูงใจใหพ้นกังานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นไปตามปัจจยัค ้ าจุนในทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg ท่ีกล่าวว่า สถานภาพในการ
ท างานเป็นปัจจยัค ้าจุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ท่ีจะสร้างความไม่พอใจในการท างานให้กบัพนกังาน ช่ึงจะเป็นตวั
สกดักั้นไม่ให้เกิดแรงจูงใจในการท างานข้ึนได ้หากพนกังานไดรั้บรู้ถึงการยอมรับของสังคมในฐานะอาชีพและ
ความรู้สึกมีเกียรติมีศกัด์ิศรี จะสามารถป้องกนัไม่ให้พนกังานขาดแรงจูงใจในการท างาน ท ำงำน เช่น การมีวิธี
ประกาศเกียรติคุณเม่ือบุคลากรท าความดี มีค าชมจากผูป่้วย หรือมีผลงานท่ีโดดเด่น การจดัใหมี้โครงการดา้นการ
ช่วยเหลือสงัคม การใหโ้อกาสพยาบาลวิชาชีพเป็นผูถ่้ายทอดองคค์วามรู้สู่ชุมชน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการพฒันาสุขภาพขั้น
พ้ืนฐานใหแ้ก่สงัคมและสร้างความภาคภูมิใจแก่พยาบาล 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
     1. เน่ืองจากงานวิจยัน้ีไดท้ าการศึกษากลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มจากโรงพยาบาลพระรามเกา้เท่านั้น หากมีผูส้นใจ
ท าการศึกษาคร้ังต่อไป อาจท าการศึกษาแรงจูงใจในการท างานของกลุ่มตวัอย่างทั้งสองในโรงพยาบาลอ่ืนๆดว้ย 
เพ่ือสามารถคน้พบความแตกต่างในดา้นแรงจูงใจในการท างานระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองไดช้ดัเจนข้ึน 
     2. อาจส่งเสริมให้มีการศึกษาการจ าแนกความแตกต่างของปัจจัยด้านอ่ืนๆ ของกลุ่มตัวอย่างทั้ งสองกลุ่ม
นอกเหนือจากปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน เพ่ือหาแนวทางรักษาบุคลกรใหอ้ยูก่บัองคก์รนานข้ึน เช่น ความผกูพนัธ์
ต่อองค์กร ความจงรักภกัดี บรรยากาศในการท างาน และความสุขในการท างาน เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพฒันาพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลพระราเกา้ อนัน ามาซ่ึงการท างานท่ีมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพขององคก์ร 
     3. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจศึกษาเพ่ิมเติมเป็นลกัษณะการวิจยัเชิง
คุณภาพร่วมดว้ย เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกมากยิ่งข้ึน  
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การประเมินความสามารถของกองทุนรวมดชันีSET50 
ด้านการสร้างอตัราผลตอบแทนเทียบเท่าดชันี SET50 

Assessment of the SET50 Index Fund 
On the yield side, equivalent to the SET50 index. 

 
หทัยชนก  โพธ์ิจันทร์1 และ บุญเลศิ  จิตรมณโีรจน์2 

Hathaichanok Phochan and Boonlert  Jitmaneeroj 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ืองการประเมินความสามารถของกองทุนรวมดชันีSET50 ดา้นการสร้างอตัราผลตอบแทน

เทียบเท่าดชันีSET50  โดยท าการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิของอตัราผลตอบแทนส่วนเกินรายวนักองทุนรวมดชันี
SET50 จ  านวน 10 กองทุน และแบ่งช่วงระยะเวลาการศึกษาออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือแบบ 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี 
ตั้งแต่วนัท่ี01/11/2554 ถึง 31/10/2559 ซ่ึงวตัถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและ
ความเส่ียงของแต่ละกองทุนรวมดชันีเม่ือเทียบกบัดชันี SET50 และประเมินกองทุนรวมในดชันีSET50 โดย
ไดแ้บ่งกลุ่มค่า เอฟ่า (α) และค่า เบตา้ (β) โดยใชท้ฤษฎี CAPM โดยการศึกษาไดพ้บวา่อตัราผลตอบแทน
ส่วนเกินส่วนใหญ่นัน่มีมากกว่าตลาดหลกัทรัพยด์งัชีSET50 และมีความเส่ียงของกองทุนในเชิงรับ ซ่ึงจะ
เหมาะสมของการลงทุนในช่วงเศรษฐกิจขาลง  

 
Abstract 

 
A study on the assessment of the ability of SET50 Index Fund On the yield side, equivalent to the SET50 

index. Secondary data on daily yield, SET50 index fund, and the period of study were divided into 3 periods, 
ie 1, 3, and 5 years, from 1/11/ 2011. To 31/10/2016, the purpose of this study was to study the yield and 
risk of each mutual fund compared to the SET50 index and evaluate mutual funds in the SET50 index. By 
dividing the β (α) and beta (β) by the CAPM theory, it was found that the excess excess was larger than 
the SET50. And there is a risk of mutual funds. Which would be appropriate for investment during 
downturn. 
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1. บทน า 

      
ปัจจุบนัการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นแนวทางอีกทางหน่ึงท่ีจะสร้างรายไดน้อกเหนือจากการท างานรายได้

ประจ า หรือจากการฝากเงินในธนาคารพาณิชย ์ โดยการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยน์ั้นจะมีหลากหลายประเภทให้
เลือกลงทุน เพ่ือเป็นทางเลือกในการลงทุนตามความสนใจ ตามผลตอบแทนท่ีคาดหวงั หรือตามความเส่ียงท่ีไดรั้บ 
ส่งผลใหก้ารลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นทางเลือกในการลงทุนท่ีไดรั้บความนิยมอย่างต่อเน่ือง โดยผูท่ี้ไม่ชอบ
ความเส่ียงสูงมาก ก็สามารถมาลงทุนในกองทุนรวมดชันีไดซ่ึ้งเป็นกองทุนรวมท่ีเลียนแบบดชันีอา้งอิง และดชันี
อา้งอิงท่ีมกัใชก้นั คือ SET50 เป็นการลงทุนกบัหุน้ขนาดใหญ่ท่ีสุดของตลาด 50 ตวัเพ่ือใหเ้คล่ือนไหวไดใ้กลเ้คียง
กบัตลาดหุน้ เช่น กองทุน  K-SET50 และ TMB50 ขอ้ดีในการลงทุนกบักองทุนแบบน้ีกคื็อ มีการกระจายความเส่ียง 
และค่าธรรมเนียมถูกเม่ือเปรียบเทียบกบักองทุน Active fund และในช่วงเวลาท่ีตลาดหุ้นเป็นขาลงชดัเจน กองทุน
เหล่าน้ีกส็ามารถรับมือไดม้ากกวา่กองทุน Active ท่ีผูจ้ดัการกองทุนสามารถปรับหุน้ หรือ เลือกหุน้บางตวัท่ีสามารถ
ท าผลตอบแทนไดดี้ในช่วงตลาดขาลงได ้ดงันั้นการเลือกลงทุนในกองทุนรวม ถือเป็นประโยชน์มากส าหรับผูท่ี้ไม่
ชอบความเส่ียง และยงัสามารถเลือกกองทุนท่ียงัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละบุคคล ซ่ึงเป็นการกระจาย
ความเส่ียงและมีความแตกต่างของนโยบายในการลงทุน การบริหารกองทุนจากผูจ้ดัการกองทุนและท่ีส าคญัคือ
ดชันีตลาดท่ีใชอ้า้งอิงจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละกองทุน ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนและความเส่ียง จนกระทัง่
ประสิทธิภาพของกองทุนรวมจะแตกต่างกนัไป จึงเป็นสาเหตุท่ีอยากจะศึกษาการประเมินความสามารถของกองทุน
รวม เพ่ือท่ีตอ้งการจะทราบอตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และประสิทธิภาพในการด าเนินงานในกองทุนรวม  โดย
เปรียบเทียบกบัดชันีตลาดท่ีไดอ้า้งอิงตามนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน เพ่ือเป็นแนวทางใหก้บัผูท่ี้สนใจใช้
ในการประกอบการตดัสินใจในการเลือกกองทุนท่ีเหมาะสม 
 
2.  ทบทวนวรรณกรรม 

 
แนวคิดกบัการลงทุนไม่ว่าจะลงทุนเพ่ือการบริโภค การลงทุนในธุรกิจ หรือการลงทุนในหลกัทรัพย ์ต่างก็

ตอ้งการผลตอบแทน เพ่ือน าเงินมาออมเก็บไวใ้นอนาคต ตามจุดประสงคห์รือเป้าหมายท่ีต่างแตกกนัไปเช่น การ
เพ่ิมค่าของเงินทุน รายไดป้ระจ า การปกป้องเงินทุน ผลตอบแทนรวม เป็นตน้ และการลงทุนในกองทุนรวมก็เป็น
อีกทางเลือกหน่ึงของการลงทุน ซ่ึงไดมี้ค านิยามไวว้่า กองทุนรวม หมายถึง กองทุนท่ีระดมเงินทุนจากผูล้งทุน
หลายๆราย โดยบริษทัจัดการลงทุนจะออกหน่วยลงทุนจ าหน่ายให้แก่ผูล้งทุน  แลว้น าเงินท่ีได้ไปลงทุนใน
หลกัทรัพยต่์างๆ ท่ีไดมี้การก าหนดไว ้โดยผูท่ี้ไดล้งทุนนัน่จะไดรั้บผลตอบแทน และในส่วนอตัราผลตอบแทน
ส่วนเกิน ไดนิ้ยามไวว้่า อตัราผลตอบแทนท่ีนักลงทุนตอ้งการซ่ึงเป็นส่วนต่างระหว่างอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียง กบั อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ไม่มีความเส่ียงในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง  

การลงทุนในกองทุนรวมดชันี SET50 เป็นทางเลือกอีกทางหน่ึง ส าหรับผูท่ี้สนในจะลงทุน และการลงทุนใน
กองทุนรวมดชันีSET50 นั่นเป็นการบริหารกลยุทธ์ในการลงทุนเชิงรับ (Passive Investment) ท่ีเลียนแบบดัชนี
อา้งอิง โดยเนน้สร้างผลตอบแทนให้ใกลเ้คียงกบัดชันีท่ีใช้อา้งอิงให้มากท่ีสุด จึงท าให้การซ้ือขายนัน่เกิดข้ึนไม่
บ่อยคร้ังและ ค่าใชจ่้ายในการบริหารกองทุนนัน่ต ่า จึงท าใหโ้ดยรวมแลว้กองทุนมีค่าใชจ่้ายท่ีต ่ามากเม่ือน ามาเทียบ
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กบักองทุนทีมีกลยุทธ์การลงทุนในเชิงรุก(Active Investment) และการลงทุนในกองทุนรวมดชันีSET50 น้ียงัเป็น
ทางเลือกอีกทางหน่ึงเพราะเป็นการลงทุนท่ีกระจายความเส่ียงใหแ้ก่ผูล้งทุนได ้ 

การกองทุนรวมดชันี SET50 น้ีจะอธิบายผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีไดรั้บโดยไดน้ าแบบจ าลองการประเมิน
ราคาของหลักทรัพย์หรือ ทฤษฎีCAPM เข้ามาอธิบาย ซ่ึงการลงทุนในหลักทรัพย์ นักลงทุนจะต้องได้รับ
ผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีจะไดรั้บ โดยทางทฤษฎีCAPM ไดต้ั้งสมมติฐานเอาไว ้คือ1.นกัลงทุนแสวงหาความ
พึงพอใจท่ีคาดว่าจะไดรั้บสูงสุด จากการถือหลกัทรัพยบ์นพ้ืนฐานของอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง 2. นัก
ลงทุนสามารถกูเ้งินหรือให้กูโ้ดยไม่มีการจ ากดัจ านวนของการกูแ้ละให้กู ้3. มีการค านวณค่าความแปรปรวน ค่า
ความแปรปรวนร่วมของหลักทรัพย์ และผลตอบแทนท่ีคาดหวงั โดยมีการคาดคะเนในลักษณะเดียวกัน 4. 
หลกัทรัพยทุ์กตวัจะตอ้งมีสภาพคล่องสูง ไม่มีตน้ทุนและไม่เสียภาษี 5. การซ้ือขายของนกัลงทุนแต่ละรายจะไม่มี
ผลกระทบต่อราคา 6. จ านวนหลกัทรัพยท่ี์พิจารณามีปริมาณคงท่ี 

 
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (นมัหทยั  อินทวิเชียร,2553) ศึกษาเร่ืองการประเมินประสิทธิภาพของกองทุน

รวมท่ีลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศโดยไดศึ้กษาผลตอบแทน ความเส่ียง และประเมินประสิทธิภาพของกองทุน
รวมท่ีลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศโดยท าการศึกษาเฉพาะท่ีลงทุนในตราสารทุนกองทุน 23 กองทุน ซ่ึงลงทุน
ในตลาดทัว่โลกหลายกลุ่มประเทศไดแ้ก่ กลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก กลุ่มประเทศฟาร์อีสต์เอเชีย กลุ่มบริค กลุ่ม
ประเทศก าลงัพฒันา และกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ โดยแต่ละกลุ่มประเทศใช้ดชันีตลาดท่ีอา้งอิงแตกต่างกัน 
ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือนมกราคม2551 ถึง เดือนธนัวาคม 2552 สรุปไดว้่ากองทุนรวมจ านวน 23 กองทุน
ใช้ดชันีตลาดอา้งอิงแตกต่างกันจ านวน 16 ดชันี ซ่ึงแต่ละกองทุนจะเลือกใช้ดชันีตลาดอา้งอิงท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายการลงทุนของกองทุนของตน ดชันีMSCI World เป็นดขันีตลาดท่ีใชใ้นการอา้งอิงมากท่ีสุด โดยมีกองทุน
รวมจ านวน 6 กองทุนใช้เป็นดชันีตลาดอา้งอิง และรองลงมาคือดชันี  MSCI EM และ MSCI AC World โดยมี
กองทุนรวมใช้เป็นตลาดอา้งอิงดชันีละ 2 กองทุน  (จิราพร  ศาลาแดง,2557) การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน
ส่วนเกินและความเส่ียงของหุน้เชิงรุกและหุน้เชิงรับในดชันี SET50 ตามระยะเวลาการลงทุนท่ีแตกต่างกนั โดยได้
ศึกษาในการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงไดแ้ก่อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยอตัราผลตอบแทนจากการซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล 10 ปี และอตัราผลตอบแทรกของ 33 หลกัทรัพย ์จาก 6 กลุ่มอุต
ส่าหกรรมท่ีอยู่ในดชันีSET50 โดยท าการเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 ถึง 30 มิถุนายน 2557 สรุปไดว้่า
จากการศึกษาเม่ือพิจารณาจากค่า α จากระยะเวลาการศึกษาระยะสั้นและระยะกลางพบวา่หลกัทรัพยส่์วนใหญ่มีค่า 
α = 0 คือไม่มีอตัราผลตอบแทนส่วนเกินจากตลาด(Neutral) ไม่วา่ระยะเวลาการลงทุนจะแตกต่างกนัอยา่งไร แต่ใน
การศึกษาระยะยาวพบวา่หลกัทรัพยท่ี์มีค่า แอลฟ่า > 0 (Out-perform) จ านวน 2 หลกัทรัพย ์คือ BGH และ AOT และ
เม่ือพิจารณาจากค่า β สามารถสรุปจ าแนกลกัษณะของหลกัทรัพยต์ามระยะเวลาการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไดซ่ึ้งใน
การศึกษาระยะสั้นพบหลกัทรัพยเ์ชิงรับ จ านวน 7 หลกัทรัพย ์และพบหลกัทรัพยเ์ชิงรุก จ านวน 11 หลกัทรัพย ์ใน
การศึกษาระยะกลางพบหลกัทรัพยเ์ชิงรับ จ านวน 9 หลกัทรัพย ์และพบหลกัทรัพยเ์ชิงรุก จ านวน 11 หลกัทรัพย ์
และการศึกษาระยะยาวพบหลกัทรัพยเ์ชิงรับ จ านวน 7 หลกัทรัพย ์และพบหลกัทรัพยเ์ชิงรุก จ านวน 15 หลกัทรัพย ์ 
(เจริญขวญั  จนัทพลาบูรณ์,2549) ไดท้ าการศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงในการลงทุนในกองทุนรวม
ประเภทตราสารทุนพบวา่อตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายเดือนของกองทุนรวมทั้ง 3 กองทุนนั้น ใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ี
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แตกต่างกนั การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัพบว่า กองทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงและมีความเส่ียงต ่าท่ีสุด
คือ กองทุนเปิดทหารไทย SET50 และกองทุนท่ีมีความเส่ียงสูง แต่ให้อตัราผลตอบแทนต ่าท่ีสุดคือกองทุนเปิดธ
นาวรรณ เป็นไปตามหลกัการลงทุนท่ีว่า “High Risk High Return”  (เพ็ญญดา เสาโร,2554) ไดท้ าการศึกษาการ
วิเคราะห์การลงทุนในหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยใชแ้บบจ าลอง CAPM ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2549 – 2553 พบว่าการศึกษาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นช่วงปี 2549-2553 เป็นช่วงท่ีตลาดหุ้นไทยเขา้สู่
ภาวะถดถอย เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีประเทศไทยก าลงัเผชิญกบัปัญหาวิกฤตการเมืองอย่างหนกั ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน ขณะนั้นเพราะผูล้งทุนขาดความ
เช่ือมัน่ในการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลส่งผลใหร้าคาของหลกัทรัพยป์รับตวัลดลงอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นผลท่ีได้
จากการศึกษาในคร้ังน้ีจึงไม่เป็นท่ีน่าลงทุน เพราะอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงและอตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุน
คาดหวงัในหลกัทรัพยมี์ค่าค่อนขา้งต ่า นอกจากน้ียงัพบว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยทุ์กตวัมีค่า
เป็นบวก ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฏี CAPM ท่ีกล่าววา่ ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคาดหวงัมีค่าเป็นบวก เน่ืองจากผูล้งทุน ตอ้ง
แบกรับส่วนชดเชยความเส่ียงของตลาด และเม่ือพิจารณาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งความเส่ียง และผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย  ์(Jitmaneeroj and Buck ,2014) ใช้แบบจ าลอง Capital Asset Pricing Model และแบบจ าลอง Treynor-
Mazuy Model ในการแบ่งกลุ่ม (Segmentation) กองทุนรวมตราสารทุนในกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ (Developed 
markets) และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets) ออกเป็น 27 กลุ่มโดยใชคุ้ณลกัษณะทั้ง 3 ของกองทุน
รวม คือ อตัราผลตอบแทนส่วนเกินหรือความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพย ์(ค่าอลัฟ่า) ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ
ของกองทุนรวมเม่ือเทียบกบัตลาด (ค่าเบตา้) และความสามารถในการจบัหวะการลงทุน (ค่าเดลตา้) ผลการศึกษา
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997-2013 พบวา่ กองทุนรวมท่ีใชก้ารบริหารเชิงรุก (Active Funds) ร้อยละ 14 ในกลุ่มประเทศพฒันา
แลว้ มีอตัราผลตอบแทนส่วนเกิน (Excess return) ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic risk) และความสามารถใน
การจบัจงัหวะการลงทุน (Timing ability) แย่กว่าดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ในขณะท่ีกองทุนรวมท่ีใชก้ารบริหารเชิงรุก 
(Active Funds) ร้อยละ 76 ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ มีอตัราผลตอบแทนส่วนเกิน (Excess return) ความเส่ียงท่ี
เป็นระบบ (Systematic risk) และความสามารถในการจับจังหวะการลงทุน (Timing ability) ดีกว่าดัชนีตลาด
หลกัทรัพย ์

 

3. วธิีการศึกษา 
 
การศึกษาการประเมินความสามารถของกองทุนรวมดชันีSET50 ดา้นการสร้างอตัราผลตอบแทนเทียบเท่าดชันี 

SET50 เป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 – 31 ตุลาคม 
2556 ไดท้ าการศึกษาทั้งหมด 10 กองทุน และไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุดต ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ในการอธิบายของข้อมูล และได้ใช้ทฤษฎี CAPM ในการวิเคราะห์พร้อมทดสอบสมมติฐานด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป ในการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิค่าคงท่ีของ αp ท่ีแสดงอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุน
รวมดชันี SET50 และ ค่าสัมประสิทธ์ิความชนั βp ท่ีแสดงค่าความเส่ียงของกองทุนรวมดชันีSET50 ซ่ึงสามารถ
อธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
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        สัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี  ∝𝑝  คือ ค่าท่ีแสดงว่าอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมดชันี SET50 มีค่า 
มากกวา่/เท่ากบั/นอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนส่วนเกินของตลาด โดยจะตอ้งท าการทดสอบ สมมติฐานดงัน้ี  

สมมติฐานหลกั (H0): ∝𝑝= 0 
สมมติฐานรอง (H1): ∝𝑝 ≠ 0 

        ถา้  ∝𝑝 มีค่ามากกว่า 0 หมายความว่ากองทุนรวมดชันี SET50  ให ้อตัราผลตอบแทนส่วนเกินมากกว่าตลาด 
(Outperform) จึงเป็นกองทุนรวมท่ีน่าสนใจในการลงทุน 
        ถา้ ∝𝑝 มีค่าเท่ากบั 0 หมายความวา่กองทุนรวมดชันี SET50 ให ้อตัราผลตอบแทนส่วนเกินเท่ากบัตลาด 
        ถา้ ∝𝑝 มีค่านอ้ยกว่า 0 หมายความว่ากองทุนรวมดชันี SET50 ให ้อตัราผลตอบแทนส่วนเกินนอ้ยกว่าตลาด 
(Underperform) จึงเป็นกองทุนรวมท่ีไม่น่าสนใจในการลงทุน  
        สมัประสิทธ์ิความชนั  𝛽𝑝  คือ ค่าท่ีแสดงวา่กองทุนรวมดชันี SET50 มีความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากกวา่/เท่ากบั/
นอ้ยกวา่ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์โดยจะตอ้งท าการทดสอบสมมติฐานดงัน้ี (ตลาดหลกัทรัพยมี์ค่าความเส่ียง
ท่ีเป็นระบบเท่ากบั 1) 

สมมติฐานหลกั  (H0): 𝛽𝑝 = 1 
สมมติฐานรอง (H1):  𝛽𝑝 ≠ 1 

        ถา้ 𝛽𝑝 มีค่ามากกว่า 1 หมายความว่ากองทุนรวมดชันี SET50 มีความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากกว่าตลาด หรือ
เรียกว่าหลกัทรัพยเ์ชิงรุก (Aggressive securities) ซ่ึงเหมาะสมกบัการลงทุนในช่วงเศรษฐกิจเจริญเติบโต เพราะ
อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ะเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีสูงกวา่ตลาดหลกัทรัพย ์
        ถา้ 𝛽𝑝 มีค่าเท่ากบั 1 หมายความวา่กองทุนรวมดชันี SET50 มีความเส่ียงท่ีเป็นระบบเท่ากบัตลาด 
        ถา้𝛽𝑝มีค่าน้อยกว่า 1 หมายความว่ากองทุนรวมดชันี SET50 มีความเส่ียงท่ีเป็นระบบน้อยกว่าตลาด หรือ
เรียกว่าหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (defensive securities) ซ่ึงเหมาะสมกบัการลงทุนในช่วงเศรษฐกิจถดถอย เพราะอตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ะลดลงในอตัราท่ีต ่ากวา่ตลาดหลกัทรัพย ์

จากการทดสอบสมมติฐานของค่าสัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี ∝𝑝 และค่าสัมประสิทธิความชนั 𝛽𝑝 สามารถท าการ
แบ่งกลุ่มหลกัทรัพยใ์ดๆไดเ้ป็น 9 กลุ่ม 
 

 

𝛽𝑝 < 1 
(Defensive securities) 

𝛽𝑝 = 1 
(Neutral) 

𝛽𝑝 > 1 
(Aggressive securities) 

∝𝑝 < 0 
(Underperform) กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 

∝𝑝 = 0 
(Neutral) กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มท่ี 6 
∝𝑝 > 0 

(Outperform) กลุ่มท่ี 7 กลุ่มท่ี 8 กลุ่มท่ี 9 

     กลุ่มท่ี 1,2,3 เป็นกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีจะให้อตัราผลตอบแทนส่วนเกินน้อยกว่าตลาดหลักทรัพย์ดัชนีSET50 
(Underperform) 
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กลุ่มท่ี 4,5,6 เป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์จะใหอ้ตัราผลตอบแทนส่วนเกินท่ีเลียนแบบตลาดหลกัทรัพยด์ชันีSET50
หรือเท่ากบัตลาดหลกัทรัพยด์ชันีSET50 (Neutral) 

กลุ่มท่ี 7,8,9 เป็นกลุ่มท่ีน่าสนใจเน่ืองจากหลักทรัพย์จะให้อัตราผลตอบแทนส่วนเกินมากกว่าตลาด
หลกัทรัพย ์(Outperform)  

โดยถา้ค่า 𝛽𝑝 นอ้ยกว่า 1 แสดงว่ากองทุนรวมดชันีSET50 นั้นจะมีความเส่ียงท่ีน้อยกว่าตลาดหลกัทรัพย์
ดชันีSET50 ซ่ึงจะเหมาะสมในการลงทุนในช่วงเศรษฐกิจถดถอย เพราะ เป็นกองทุนรวมท่ีอยู่ในเชิงรับ (Defensive 
securities) 

โดยถา้ค่า 𝛽𝑝 มากกว่า 1 แสดงว่ากองทุนรวมดชันีSET50 นั้นจะมีความเส่ียงท่ีมากกว่าตลาดหลกัทรัพย์
ดัชนีSET50 ซ่ึงจะเหมาะสมในการลงทุนในช่วงเศรษฐกิจเจริญเติบโต เพราะ เป็นกองทุนรวมท่ีอยู่ในเชิงรุก 
(Aggressive securities) 

 
กรอบแนวคิด 
       ตวัแปรตน้     ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
จากการวิจยัในคร้ังน้ีไดมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือท าการศึกษาอตัราผลตอบแทนของแต่ละกองทุนรวมดชันีเม่ือเทียบ

กบัดชันีSET50 และประเมินกองทุนรวมในดชันีSET50โดยแบ่งกลุ่ม ค่า เอฟ่า (α) และค่า เบตา้ (β) โดยใชท้ฤษฎี 
CAPM ดว้ยขอ้มูลทุติยภูมิของกองทุนรวมดชันีSET50 ท่ีมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล โดยไดท้ าการศึกษากองทุน
ทั้งหมด 10 กองทุน ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 – 31 ตุลาคม 2559 รวมระยะ 5 ปี ซ่ึงไดแ้บ่งช่วงเวลาใน
การศึกษา 3 ช่วงเวลา คือ 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี  

- ช่วงระยะเวลา 1ปียอ้นหลงั ในกองทุนรวมดชันีSET50 จ านวน 10 กองทุน พบวา่ มีกองทุนรวมท่ีให้
อตัราผลตอบแทนส่วนเกินเท่ากบัOutperfrom ซ่ึงตกอยูใ่นกลุ่มท่ี7  คิดเป็นร้อยละ 70 และมีอตัราผลตอบแทน
ส่วนเกินเท่ากบัNeutral ซ่ึงตกอยูใ่นกลุ่มท่ี4 คิดเป็นร้อยละ 20 เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของราคา
ตลาดหลกัทรัพยด์ชันีSET50 และอยูใ่นกองทุนเชิงรับ(Defensive) แต่มีกองทุนรวมท่ีตกอยูใ่นกลุ่ม9 ซ่ึงจะอยูใ่น
กองทุนเชิงรุก(Aggressive Securities) โดยไดคิ้ดเป็นร้อยละ 10 ตามตารางท่ี1 

 
 
 

อตัราผลตอบแทน
ส่วนเกนิของกองทุน
รวมดชันี SET50  
จ านวน  10 กองทุน 

อตัราผลตอบแทน

ส่วนเกนิของราคาตลาด

หลกัทรัพย์ SET50 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี  5                                                                  1939 
 

ตารางท่ี1 แสดงขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้ากการ RUN สมการ Regression และค่า Wald Test Coeffcient 1 ปียอ้นหลงั 

Fund α/β Coefficient 
Regression Wald Test 

Std. Error t-Stat1 
p-
value1 

R-squared t-Stat2 
p-
value2 

Hetero Auto 

1AMSET50 α 0.036827 *** 0.015319 2.403978 
0.0170 0.94689 

-
6.476327 0.0000 0.0000 0.0647 

  β 0.865384 *** 0.020786 41.63338 0.0000           
CIMB-PRINCIPAL 
SET50 α 0.006556   

0.003752 1.747286 0.0819 0.998259 -9.46404 0.0000 0.4799 0.0003 

  β 0.969301 *** 0.003244 298.8221 0.0000           

KFENSET50 α 0.014514 *** 0.006347 2.286765 0.0231 0.993371 3.298532 0.0011 0.4903 0.0209 

  β 1.020934 *** 0.006347 160.8639 0.0000           

KFLTF50 α 0.011637 *** 0.003938 2.954893 0.0035 0.998515 -4.808 0.0000 0.7722 0.0000 

  β 0.987397 *** 0.002621 376.685 0.0000           

KFLTFA50-D α 0.021135 
  

0.031496 0.671045 0.5029 0.802239 
-
4.158403 0.0000 0.0440 0.6698 

  β 0.851092 *** 0.035809 23.76763 0.0000           

KSET50LTF α 0.012264 *** 0.004445 2.759262 0.0063 0.997224 -4.62682 0.0000 0.0000 0.0259 

  β 0.960796 *** 0.008473 113.3911 0.0000           

SCBRMS50 α 0.009284 
*** 

0.003441 2.698165 0.0075 0.998816 
-
5.574250 0.0000 0.6155 0.0000 

  β 0.987451 *** 0.002213 446.1221 0.0000           

SCBSET50 α 0.01322 *** 0.003589 3.683373 0.0003 0.99878 -4.4543 0.0000 0.6421 0.0000 

  β 0.989554 *** 0.002345 421.9567 0.0000           

TMB 50 α 0.012599 *** 0.003573 3.526324 0.0005 0.998798 -2.287 0.0231 0.5988 0.0000 

  β 0.994747 *** 0.002297 433.0908 0.0000           

TMB 50 RMF α 0.010036 *** 0.003557 2.821189 0.0052 0.998806 -3.14479 0.0019 0.5858 0.0000 

  β 0.992835 *** 0.002278 435.7654 0.0000           

- ช่วงระยะเวลา 3ปียอ้นหลงั ในกองทุนรวมดชันีSET50 จ านวน 10 กองทุน พบวา่ มีกองทุนรวมท่ีให้
อตัราผลตอบแทนส่วนเกินเท่ากบัOutperfrom ซ่ึงตกอยูใ่นกลุ่มท่ี7 และกลุ่มท่ี 8   คิดเป็นร้อยละ 60 และ 30 
ตามล าดบั และมีอตัราผลตอบแทนส่วนเกินเท่ากบัNeutral ซ่ึงตกอยูใ่นกลุ่มท่ี4 คิดเป็นร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัอตัรา
ผลตอบแทนส่วนเกินของราคาตลาดหลกัทรัพยด์ชันีSET50 และอยูใ่นกองทุนเชิงรับ(Defensive) ตามตารางท่ี2 
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ตารางท่ี2 แสดงขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้ากการ RUN สมการ Regression และค่า Wald Test Coeffcient 3 ปียอ้นหลงั 

Fund α/β Coefficient 
Regression Wald Test 

Std. 
Error 

t-Stat1 
p-
value1 

R-
squared 

t-Stat2 
p-
value2 

Hetero Auto 

1AMSET50 α 0.024354 *** 0.009908 2.458036 
0.0142 0.922597 

-
8.497430 0.0000 0.0000 0.2163 

  β 0.882268 *** 0.013855 63.67883 0.0000           

CIMB-PRINCIPAL SET50 α 0.008551 *** 0.002244 3.810894 0.0002 0.997862 -9.87356 0.0000 0.0000 0.0000 

  β 0.974464 *** 0.002586 376.7770 0.0000           

KFENSET50 α 0.009686 *** 0.003896 2.486037 0.0132 0.98916 0.851055 0.3950 0.0000 0.1997 

  β 1.005296 *** 0.006223 161.5426 0.0000           

KFLTF50 α 0.011790 
*** 

0.002346 5.024659 0.0000 0.997879 
-
6.997903 0.0000 0.8362 0.0000 

  β 0.985493 *** 0.002073 475.3921 0.0000           

KFLTFA50-D α -0.003035 
  

0.0169 
-
0.179575 0.8575 0.802938 

-
5.901853 0.0000 0.0354 0.4574 

  β 0.879949 *** 0.020341 43.25946 0.0000           

KSET50LTF α 0.010736 *** 0.003125 3.435436 0.0006 0.995144 -5.78385 0.0000 0.0000 0.0020 

  β 0.957476 *** 0.007352 130.229 0.0000           

SCBRMS50 α 0.008922 
*** 

0.002101 4.245619 0.0000 0.998362 
-
5.262783 0.0000 0.5516 0.0000 

  β 0.991231 *** 0.001666 594.8917 0.0000           

SCBSET50 α 0.013156 
*** 

0.002122 6.200892 0.0000 0.998359 
-
5.157325 0.0000 0.5214 0.0000 

  β 0.991617 *** 0.001626 610.0315 0.0000           

TMB 50 α 0.012849 
*** 

0.003922 3.276013 0.0011 0.990083 
-
1.654247 0.0985 0.0000 0.0083 

  β 0.985096 *** 0.009010 109.3357 0.0000           

TMB 50 RMF α 0.010194 
*** 

0.003916 2.602914 0.0094 0.990091 
-
1.754003 0.0799 0.0000 0.0090 

  β 0.984187 *** 0.009015 109.1665 0.0000           

- ช่วงระยะเวลา 5ปียอ้นหลงั ในกองทุนรวมดชันีSET50 จ านวน 10 กองทุน พบวา่ มีกองทุนรวมท่ีให้
อตัราผลตอบแทนส่วนเกินเท่ากบัOutperfrom ซ่ึงตกอยูใ่นกลุ่มท่ี7 และกลุ่มท่ี 9 คิดเป็นร้อยละ 80 และ 10 
ตามล าดบั และมีอตัราผลตอบแทนส่วนเกินเท่ากบัNeutral ซ่ึงตกอยูใ่นกลุ่มท่ี4 คิดเป็นร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัอตัรา
ผลตอบแทนส่วนเกินของราคาตลาดหลกัทรัพยด์ชันีSET50 และอยูใ่นกองทุนเชิงรับ(Defensive) แต่ยกเวน้กลุ่มท่ี 9 
ท่ีจะอยูก่องทุนเชิงรุก(Aggressive Securities)  ตามตารางท่ี3 
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ตารางท่ี3 แสดงขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้ากการ RUN สมการ Regression และค่า Wald Test Coeffcient 5 ปียอ้นหลงั 

Fund α/β Coefficient 
Regression Wald Test 

Std. 
Error 

t-Stat1 
p-
value1 

R-
squared 

t-Stat2 
p-
value2 

Hetero Auto 

1AMSET50 α 0.036280 *** 0.010266 3.533862 0.0004 0.89219 -5.958009 0.0000 0.0219 0.5077 

  β 0.925806 *** 0.012453 74.34468 0.0000           
CIMB-PRINCIPAL 
SET50 α 0.008736 *** 

0.001906 4.583813 0.0000 0.997082 -7.81376 0.0000 0.0000 0.0000 

  β 0.973891 *** 0.003341 291.4656 0.0000           

KFENSET50 α 0.010840 *** 0.00348 3.114977 0.0019 0.988265 2.366479 0.0181 0.0017 0.0120 

  β 1.010716 *** 0.004528 223.2049 0.0000           

KFLTF50 α 0.011298 *** 0.001739 6.497937 0.0000 0.998117 -9.160225 0.0000 0.6977 0.0000 

  β 0.988062 *** 0.001303 758.1371 0.0000           

KFLTFA50-D α 0.003575   0.013869 0.257805 0.7966 0.820391 -5.917539 0.0000 0.0968 0.9951 

  β 0.924966 *** 0.012680 72.94741 0.0000           

KSET50LTF α 0.010577 *** 0.002257 4.686524 0.0000 0.995941 -7.87908 0.0000 0.0000 0.0002 

  β 0.965452 *** 0.004385 220.1816 0.0000           

SCBRMS50 α 0.008558 *** 0.001726 4.958883 0.0000 0.997774 -5.691008 0.0000 0.5055 0.0000 

  β 0.991585 *** 0.001479 670.6229 0.0000           

SCBSET50 α 0.013237 *** 0.001740 7.606956 0.0000 0.997678 -5.364323 0.0000 0.5214 0.0000 

  β 0.991973 *** 0.001496 662.9294 0.0000           

TMB 50 α 0.01338 *** 0.002581 5.18484 0.0000 0.993403 -2.430433 0.0152 0.0019 0.0001 

  β 0.988228 *** 0.004844 204.0304 0.0000           

TMB 50 RMF α 0.010538 *** 0.002579 4.085415 0.0000 0.993408 -2.539595 0.0112 0.0016 0.0001 

  β 0.987655 *** 0.004861 203.1706 0.0000           

และจากท่ีไดท้ าการศึกษาทั้ง 3 ช่วงเวลา ไดพ้บวา่ ร้อยละ 90 ของกองทุนดชันี SET50 ส่วนใหญ่จะเป็นความ
เส่ียงต ่ากวา่ราคาตลาดหลกัทรัพยS์ET50 และอยูใ่นเชิงรับ 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
จากการศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมดชันีSET50 ไดพ้บวา่ อตัราผลตอบแทน

ส่วนเกินส่วนใหญ่จะมีอตัราผลตอบแทนในเชิงบวก ซ่ึงหลงัจากท่ีไดมี้การทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (α) และ
ผลทดสอบค่าสมัประสิทธิเบตา้ (β) สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 - ช่วงระยะเวลา 1 ปียอ้นหลงั พบวา่กองทุนดชันีSET50 ทั้ง 10 กองทุน ส่วนใหญ่จะเป็นกองทุนในเชิงรับ
คิดร้อยละ 80 ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีน่าสนใจในการลงทุน โดยมีค่าค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (α) มากกวา่ 0 และผลทดสอบ
ค่าสมัประสิทธิเบตา้ (β) นอ้ยกวา่ 1 
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 - ช่วงระยะเวลา 3 ปียอ้นหลงั พบวา่กองทุนดชันีSET50 ทั้ง 10 กองทุน ส่วนใหญ่จะเป็นกองทุนในเชิงรับ
คิดร้อยละ 60 ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีน่าสนใจในการลงทุน โดยมีค่าค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (α) มากกวา่ 0 และผลทดสอบ
ค่าสมัประสิทธิเบตา้ (β) นอ้ยกวา่ 1 

 - ช่วงระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั พบวา่กองทุนดชันีSET50 ทั้ง 10 กองทุน ส่วนใหญ่จะเป็นกองทุนในเชิงรับ
คิดร้อยละ 80 ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีน่าสนใจในการลงทุน โดยมีค่าค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (α) มากกวา่ 0 และผลทดสอบ
ค่าสมัประสิทธิเบตา้ (β) นอ้ยกวา่ 1 

โดยสามารถกล่าวสรุปไดคื้อค่า อลัฟ่า มากกวา่ 0 ซ่ึงจะผิดหลกัวตัถุประสงคข์องกองทุนรวมดชันีSET50 ท่ี
จะตอ้งเลียนแบบราคาของตลาดหลกัทรัพยด์ชันี SET50 แต่ยงัเป็นผลดีใหก้บันกัลงทุนท่ีจะไดอ้ตัราผลตอบแทน
เป็นบวก และเป็นกลุ่มหลกัทรัพยใ์นเชิงรับ เพราะมีค่าเบตา้ < 1 ซ่ึงจะเหมาะสมกบัช่วงเศรษฐกิจขาลง 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาการประเมินความสามารถของกองทุนรวมดชันีSET50 ดา้นการสร้างอตัราผลตอบแทนเทียบเท่า

ดชันี SET50 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
1. ผูล้งทุนท่ีสนใจท่ีจะลงทุนควรจะท าการศึกษาขอ้มูล และเง่ือนไขต่างๆเก่ียวกบักองทุนรวม เช่น นโยบายการ

ลงทุน ความสามารถของกองทุน และการป้องกนัความเส่ียงของแต่ละกองทุน เพ่ือน าไปใชเ้ป็นแนวทางและ
ประกอบการตดัสินใจท่ีจะเลือกในการลงทุน 

2. ติดตามข่าวสารเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ือใชก้ารประกอบพิจารณาในการลงทุนก่อนท่ีจะตดัสินใจใน
การลงทุน วา่เหมาะสมท่ีจะลงทุนในช่วงระยะเวลาใด 
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บทคดัย่อ 

      
     การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ฝ่ายใบอนุญาต 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน และเพ่ือศึกษาความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อ
แรงจูงใจในการท างาน โดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาจ านวน 33 ตวัอยา่ง ดว้ยการใชแ้บบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิจยัขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การทดสอบ T-test และ One-way ANOVA ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและสมมติฐาน 
     ผลการวิจยัพบว่า พบว่า ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน และรายไดท่ี้แตกต่างกนัจะมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานดา้นปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ หรือปัจจยัจูงใจ และปัจจยัช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน หรือปัจจยั
ค ้ าจุน แตกต่างกนั นอกจากน้ีพบว่า เพศและสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกันจะมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่
แตกต่างกนั ในขณะท่ีอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานไดท้ั้งแตกต่างกนัและไม่แตกต่างกนั 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจในการท างาน, การปฏิบัติงาน 

Abstract 
      
     The purpose of this research is to study the operation motivation of Officers of Licensing Department of  Office 
of the Energy Regulatory Commission. Differences between demographics that affected the operation motivation. 
The 33 samples were collected by questionnaires. The statistical tools in the study consisted of percentage, mean, 
standard deviation, independent sample t-test and One-Way analysis of variance. 
     The result showed that the differentiation between the motivation and hygiene factors with education, work 
position, experience and salary. On the other hand with sex and marital status. Age can be both differentiation 
between the motivation and hygiene factors and no difference. 
Keyword: Work Motivation, Operation  
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บทน า 
 
     การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ( Human Resource Management ) หมายถึง  กระบวนการท่ีผูบ้ริหารใชด้ าเนินงาน
ดา้นบุคลากร ตั้งแต่การสรรหา  คดัเลือก  และบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมใหป้ฏิบติังานในองคก์าร  พร้อม
ทั้งการพฒันา  ธ ารงรักษาใหส้มาชิกท่ีปฏิบติังานในองคก์ารไดเ้พ่ิมพูนความรู้   ความสามารถโดยมุ่งเนน้พฒันาขีด
ความสามารถของบุคลากร มีการพฒันาจูงใจและก าหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มุ่งสู่เป้าหมายตาม
วตัถุประสงค์ขององค์กร  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีในการท างานให้ความร่วมมือต่อองคก์รทั้งในงานและ
กิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ  มีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร ขยนัขนัแข็ง และทุ่มเทเวลาความสามารถใหอ้งคก์ร
อย่างเต็มท่ีตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยในการท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข พร้อมท่ีจะท างานใหอ้งคก์รดว้ยความเต็มใจและเต็มความสามารถ จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น คงปฏิเสธ
ไม่ไดว้่า “พนกังาน” คือปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจหรือองค์การ เน่ืองจากการท่ีพนกังานจะท างานออกมา
ไดดี้ ตอ้งมีปัจจยัหลาย ๆ อย่างเป็นตวัสนบัสนุน และหน่ึงในนั้น คือ การสร้างความสุขใหก้บัพนกังาน องคก์รตอ้ง
ท าใหพ้นกังานรู้สึกว่าท างานท่ีน่ีแลว้ดี ท างานแลว้มีความสุข ไม่ใช่แต่จะกดดนัให้พวกเขาท างานใหเ้สร็จทนัตาม
เวลาในแต่ละวนัเท่านั้น สวสัดิการท่ีดี เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีจะช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานได้เช่นกัน 
ยกตวัอย่างเช่น เงินโบนสั ค่าท างานล่วงเวลา กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่ารักษาพยาบาลของพนกังานและครอบครัว 
สนบัสนุนการฝึกอบรมและสมัมนา และทริปท่องเท่ียวประจ าปี เป็นตน้  
     ในประเทศไทย มีองคก์รของรัฐอยูเ่ป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการท่ีแตกต่างกนั หน่ึงในนั้น
คือ การบริหารจดัการกิจการพลงังานโดยคณะกรรมการก ากิจการพลงังาน ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการประกอบกิจการ
พลงังาน ไดแ้ก่ กิจการไฟฟ้า กิจการก๊าซธรรมชาติ และกิจการระบบโครงข่ายพลงังาน ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ โดยมีส านักงาน
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานท าหนา้ท่ีเป็นส านกังานเลขานุการของคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน ซ่ึง
ตอ้งจ าเป็นตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีคุณภาพในการด าเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
     การด าเนินงานของส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานนั้น ประกอบดว้ยฝ่ายงานต่างๆ ซ่ึงหน่ึงในนั้น
คือฝ่ายใบอนุญาตท่ีถือไดว้า่เป็นฝ่ายงานท่ีมีบทบาทหลกัในการขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร 
แต่ในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมาพบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายใบอนุญาตลดลง จนส่งผลท าให้
พนักงานทยอยกนัลาออกหรือประสงค์จะยา้ยฝ่ายงานอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้การปฏิบติังานใน
องค์กรแห่งน้ีถือไดว้่ามีความมัน่คง รวมทั้งค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีรองรับให้กบัพนกังานไดอ้ย่างทัว่ถึงนั้น 
ไดแ้ก่ โบนสั ค่าท างานล่วงเวลา และค่ารักษาพยาบาล เป็นตน้  จึงมิน่าจะเป็นเหตุท่ีท าใหพ้นกังานฝ่ายใบอนุญาต
ประสบปัญหาดงักล่าวได ้
     จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าใหผู้ว้ิจยัซ่ึงเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการของฝ่ายใบอนุญาต ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบักิจการพลงังาน มีความสนใจเป็นอย่างยิ่งท่ีจะท าการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการท างานของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการ ฝ่ายใบอนุญาต ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน เพ่ือเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
ไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป และสามารถรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถใหอ้ยูก่บัองคก์รตลอดไป 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าได้รับ 
 
     1. เพ่ือท าให้ทราบถึงแรงจูงใจในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ฝ่ายใบอนุญาต ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 
     2. เพ่ือท าให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจการท างานของ
พนกังานพนกังานระดบัปฏิบติัการ ฝ่ายใบอนุญาต ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 
     3. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานพนกังานระดบัปฏิบติัการ ฝ่ายใบอนุญาต ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 
     4. เพ่ือใหส้ายงานทรัพยากรบุคคลน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการเพ่ิมแรงจูงใจของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการ ฝ่ายใบอนุญาต ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน  

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

     แนวคิดทฤษฎีท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 1. แนวคิดและทฤษฏีดา้นประชากรศาสตร์ของ Kotler 
1997 (อา้งถึงใน ศุภนิตสา กอชยัพฤกษ ์2549) ซ่ึงไดก้ล่าวถึงโครงสร้างทางประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปด้วย
คุณลกัษณะหลายประการ โดยคุณลกัษณะหรือองคป์ระกอบดา้นประชากรท่ีส าคญั ๆ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา  รายได ้2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างาน มาจากรากศพัทเ์ดิมซ่ึงเป็นภาษาลาติน
ว่า “Movere” ซ่ึงแปลว่า เง่ือนไข หรือสภาวะท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม 3 ทิศทาง ซ่ึงหมายถึงเง่ือนไขหรือสภาวะท่ี
ไปท าให้เกิดพฤติกรรม หรือไปยบัย ั้งพฤติกรรม หรือไปก าหนดแนวทางพฤติกรรมท่ีจะแสดงออก โดย Saal and 
Kningth ไดแ้บ่งลกัษณะแรงจูงใจเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี (1.) เป็นพลงัให้เกิดพฤติกรรม (Energize) แรงจูงใจเป็น
สาเหตุท่ีผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤติกรรม กล่าวคือ เม่ือบุคคลท่ีจูงใจจะมีพลงัจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีตนเองตอ้งการ (2.) เป็นตวัช้ีน าใหเ้กิดพฤติกรรม (Direct) คือ พฤติกรรมท่ีมีแรงจูงใจเป็นพฤติกรรม
ท่ีมีเป้าหมาย มนุษยรู้์วา่ตวัเองตอ้งการอะไร มีเป้าหมายการแสดงออกพฤติกรรมของตนเอง ซ่ึงจะเป็นตวัผลกัดนัให้
มนุษยมุ่์งสู่จุดหมาย หรือเป้าหมายของตนเอง และ (3.) ความคงทนของพฤติกรรม (Substaining) คือ พฤติกรรมท่ีมี
แรงจูงใจ จะไม่ถูกลม้เลิกง่ายๆ บุคคลจะยงัคงแสดงพฤติกรรม เพ่ือใหต้นเองบรรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการ (อา้งถึง
ใน เสกสรร สังขวิสุทธ์ิ 2547) 3. ทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัแรงจูงใจและความ
พึงพอใจในงาน ซ่ึงทฤษฎีน้ีถูกเสนอโดยเฮอร์ซเบิกร์ก, มาอสัเนอร์ และซินเดอร์แมน (Herzberg Mausner & 
Synderman, 1959 อา้งถึงในศุภวรรณ รัตนโอภาส, 2550) ซ่ึงไดคิ้ดคน้ทฤษฎีแรงจูงใจท่ีส าคญัช่ือ 2 ปัจจยั (Two 
Factors Theory) ท่ีกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมในการท างานโดยมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ คือปัจจัยท่ี
ก่อใหเ้กิดแรงจูงใจใหบุ้คลากรท างานอย่างมีความสุข และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งงาน
โดยตรง ไดแ้ก่ ความส าเร็จในการท างาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ความรับผิดชอบ 
และความกา้วหนา้ในงาน และปัจจยัค ้ าจุน คือ ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความพอใจในการท างาน แต่ยงัไม่เพียงพอท่ีจะ
น าไปใชใ้นการจูงใจใหบุ้คคลท างาน ไดแ้ก่ นโยบายและการบริหาร ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความมัน่คงในการท างานและความ
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เป็นอยู่ส่วนตัว 4. ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง มณฑล รายตระกูล (2546) ได้ศึกษาเร่ือง “แรงจูงในท่ีส่งผลต่อการ
ปฎิบติังานของสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา” พบว่า ระดบัการปฎิบติังานของสรรพพากรพ้ืนท่ีสาขาอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบว่าระดบัการปฎิบติังานอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ งานบริหารงานทัว่ไป งานรับช าระและ
คืนภาษีและงานส ารวจและเร่งรัดภาษีอากรคา้ง ส่วนระดบัแรงจูงใจในการปฎิบติังานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าสรรพากรพ้ืนท่ีสาขามีแรงจูงใจในการปฎิบติังานมากเกือบทุกดา้น ไดแ้ก่ ความส าเร็จ 
การไดรั้บการยอมรับนบัถือลกัษณะของงาน ความรับผิดชอบ นโยบายและการบริหาร การปกครองบงัคบับญัชา  
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล สภาพการท างานและความมัน่คงในงาน ส่วนจูงใจในดา้นความกา้วหนา้และดา้น
เงินเดือนมีแรงจูงใจในการปฎิบติังานในระดบัปานกลาง ส าหรับแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฎิบติังานในภาพรวมมี 5 
ดา้น ไดแ้ก่ความมัน่คงในงาน ความส าเร็จของงาน นโยบายและการบริหาร ความกา้วหน้า และความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล  ณัฐจรี เพชรปาณีวงศ์ (2549) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงานในธุรกิจ
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน” ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัจูงใจในการท างาน
ของพนกังานในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน โดยอาศยัทฤษฎีสองปัจจยั
ของเฮิร์ซเบิร์ก ในการศึกษาได้ใช้แบบสอบถาม กับพนักงานจ านวน 267 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมในระดบัมากกบัปัจจยัจูงใจในการท างาน และให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ี
กระตุน้การท างานและปัจจยัท่ีช่วยลดความพึงพอใจในระดบัมากเช่นเดียวกนั ส าหรับปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
พบว่ามีปัญหาภาพรวมในระดบัปานกลางต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน โดยบริษทัท่ีผลิตผลิตภณัฑเ์กษตรอบแหง้
หรือขนมขบเค้ียวมีปัญหาในระดบัปานกลาง ส่วนบริษทัท่ีผลิตอาหารเกษตรแช่เยน็หรือแช่แข็ง และบริษทัท่ีผลิต
ผลิตภณัฑน์มมีปัญหาในระดบันอ้ย และปิยวดี สอนสิงห์ (2543) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความพึงพอใจของพนกังานต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างาน กรณีศึกษาบริษทั บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จ ากดั ในเขตภาคเหนือ และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ” โดยอาศยัทฤษฎี 2 ปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก คือ ปัจจยัจูงใจท่ีเป็นตวักระตุน้การท างานและ
ศึกษาปัจจยัจูงใจไดแ้ก่ ดา้นต าแหน่งงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหนา้งาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 
ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นความมัน่คง ดา้นสภาพการท างาน ดา้น
ค่าตอบแทน และดา้นความมัน่คงในชีวิต ผลการศึกษาพบว่า พนกังานใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน
โดยรวมในระดบัมาก แต่มีความพอใจปัจจยัจูงใจโดยรวมในระดบัปานกลาง และในรายละเอียดของปัจจยัพบว่า 
กลุ่มปัจจยัจูงใจท่ีเป็นตวักระตุน้การท างานท่ีพนกังานใหค้วามส าคญัและความพึงพอใจในระดบัมาก 
 

วธิีการศึกษา 
 
     ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Method) โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผ่านการแกไ้ขปรับปรุงแลว้ 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือดว้ยการศึกษาคน้ควา้รายละเอียดต่างๆ และ
สร้างแบบสอบถามจากหนงัสือ เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผ่านการตรวจสอบ
จากผูท้รงคุณวฒิุในสาขา และน าไปทดลอง (Try-Out) เพ่ือใหไ้ดจ้ านวน 20 คนแลว้ท าการหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยวิธี
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามสูตรของ Cronbach และผลปรากฏว่าเคร่ืองมือท่ีใช้มีค่าความ
เท่ียงหรือความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.861 ซ่ึงมากกวา่ 0.7 สามารถเช่ือถือได ้ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ คือพนกังานระดบัปฏิบติัการ ฝ่ายใบอนุญาต ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
กิจการพลงังาน เป็นประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีนบัได ้โดยก าหนดให้เป็นประชากรท่ีนบัไดจ้ านวน 33 คน โดยใช้
วิธีการก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถก าหนดจ านวนหรือขอบเขตไดอ้ย่างแน่ชดั โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการ 
คือระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 มีนาคม 2560   
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีท่ีใช้คือ แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการ ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้ าการสร้างเคร่ืองมือจากการศึกษาเอกสารและค าช้ีแนะท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 3 ส่วน
ดงัน้ี  
     ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบั
การศึกษา ต าแหน่งงาน อายุการท างาน และรายไดต่้อเดือน ซ่ึงในแบบสอบถามประกอบไปดว้ยค าถามจ านวน 7 
ค าถามโดยเป็นแบบเลือกตอบทุกขอ้  
     ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลระดบัความคิดเห็นดา้นแรงจูงใจในการท างานมีลกัษณะเป็นมาตรวดัแบบ
ประเมินค่า (Rating Scale) โดยประยุกต์ใช้ตามแบบของ Likert Scale)โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ทั้ งน้ี  ใน
แบบสอบถามประกอบไปดว้ยหัวขอ้ค าถามเป็นหมวดตามลกัษณะของแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน ดงัน้ี 
ความส าเร็จในการท างาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ระดบัความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้
ในต าแหน่งงาน นโยบาย/แผนและการบริหารงาน ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ความสัมพนัธ์กับผูบ้ ังคับบัญชา  
ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความมัน่คงในต าแหน่งงาน และความเป็นอยูส่่วนตวั 
     ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
     สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบด้วย 1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Satistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Average) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชอ้ภิปราย
ผลของตวัแปรตามในส่วนของขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นประชากรศาสตร์ และ 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Satistics) 
ไดแ้ก่ Independent t-test เป็นการทดสอบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรท่ี 1 และตวัแปรท่ี 2 และ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่ม โดยเม่ือ
พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบรายคู่โดยวิธีเซฟเฟ่ (Scheffe’s method)  
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อภิปรายผลการวจิัย 
 
     สมมตฐิานข้อที่ 1 ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง
งาน อายุการท างาน และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้
ในการท างานหรือปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) รวมแตกต่างกนั  
     การทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัท่ีเป็น
ตวักระตุน้ในการท างานหรือปัจจยัจูงใจไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ อายุ สถานภาพการสมรส ต าแหน่งงาน อายุการท างาน 
และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัจะมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ในการท างานหรือปัจจยัจูง
ใจแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรัตน์จี คูตระกูล (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานธนาคารไทยพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบพบว่า อาย ุระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน และสถานภาพ
ท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ส่วน
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เพศ ต าแหน่ง และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่าง
กนัและสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ Herzberg Frederick, 1959 คือปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ในการท างานหรือปัจจยัจูง
ใจ (Motivators) ก่อใหเ้กิดความตอ้งการดา้นการจูงใจ (Motivator Needs) เป็นความตอ้งการขั้นสูงสุดท าใหเ้กิดความพึง
พอใจต่องานและไดผ้ลการท างานท่ีดี ความตอ้งการดา้นการจูงใจเป็นส่ิงท่ีอยู่ภายในร่างกายประกอบดว้ย ลกัษณะงาน 
ระดบัความรับผิดชอบ เป้าหมาย การยอมรับ ความทา้ทาย และความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบั
ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิตตามทฤษฎีของ Maslow และความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ตามทฤษฎีของ Clayton 
Alderfer เป็นปัจจยักระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างาน ท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนและท าใหบุ้คคลเกิด
ความพึงพอใจในการท างาน 
     สมมตฐิานข้อที่ 2 ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง
งาน อายกุารท างาน และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นปัจจยัช่วยลดความไม่พึง
พอใจในการท างานหรือปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factors) รวมแตกต่างกนั  
     การทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ  สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัท่ี
เป็นตวักระตุน้ในการท างานหรือปัจจยัจูงใจไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุการท างาน และ
รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัจะมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างานหรือปัจจยั
ค ้ าจุนแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Herzberg Frederick, 1959 คือปัจจยัช่วยลดความไม่พึงพอใจในการ
ท างานหรือปัจจยัยค ้าจุน (Hygiene Factors) ก่อใหเ้กิดความตอ้งการดา้นสุขอนามยั (Hygiene Needs) เป็นความตอ้งการ
ขั้นต ่าท าให้เกิดความไม่พึงพอใจต่องาน โดยปัจจยัค ้ าจุนจะให้แรงจูงในการปฏิบติังานอยู่ตลอดเวลาเป็นเสมือนการ
สนบัสนุนดูแลสุขภาพของพนกังาน ถึงแมค้วามตอ้งกรดา้นสุขภาพเป็นเร่ืองไม่เก่ียวกบังานท่ีท าแต่เป็นองค์ประกอบ
หน่ึงของสภาพแวดลอ้มในการท างาน (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2551 : ออนไลน์) อีกทั้งยงัเป็นการช่วยลดและ
ป้องกนัไม่ใหบุ้คคลเกิดความไม่พึงพอใจในงานท่ีปฏิบติังานอีกดว้ย  
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สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ฝ่ายใบอนุญาต ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบักิจการพลงังานโดยรวมในแต่ละดา้นของปัจจยัจูงใจในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ ความส าเร็จในการท างาน  
การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ระดบัความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน นโยบาย/
แผนและการบริหารงาน ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความมัน่คงในต าแหน่งงาน และความเป็นอยู่ส่วนตัว ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ ฝ่ายใบอนุญาต ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการ
พลงังาน และเพ่ือศึกษาความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
     ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกเป็นจ านวนและร้อยละตาม เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน และรายไดต่้อเดือน โดยการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละของแต่ละ
รายการ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
     1. เพศ: กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 57.6 และเพศชายจ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.4    
     2. อายุ: กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 30-40 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 รองลงมาอายุต ่ากว่าอายุ 30 ปี 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และอาย ุ41-50 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2  
     3. สถานภาพสมรส: กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 69.7 และสถานภาพ
สมรสจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3  
     4. ระดบัการศึกษา: กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาโทจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 
รองลงมาคือระดบัปริญญาตรีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 และ ปวส./ปวช. จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 
     5. ต าแหน่งงาน: กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีวิชาการจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมา
คือจา้งเหมาบริการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ผูช้  านาญการพิเศษและพนกังานช่วยอ านวยการจ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.1 ตามล าดบั และเจา้หนา้ท่ีทัว่ไปจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1  
     6. อายุ: กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุการท างานมากอายุงาน 6-7 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมา
อายุงาน 1-3 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 อายุงาน 4-5 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ  21.2 และอายุงาน
นอ้ยกวา่ 1 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1  
      7. รายได:้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 20,000 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 
รองลงมารายได ้30,001 – 40,000 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 รายได ้20,001 – 30,000 บาท จ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.2 รายได ้50,001 บาท – 60,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 และ รายได ้60,001 ข้ึนไป 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1  
     ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบติังาน เป็นการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานระดบั
ปฏิบัติการ ฝ่ายใบอนุญาต ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน โดยปัจจัยจูงใจในการท างาน 
ประกอบดว้ยปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ในการท างาน (Motivation Factors) หรือปัจจยัจูงใจและปัจจยัช่วยลดความไม่
พึงพอใจในการท างานหรือปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factors) โดยหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์ระดบัแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ในการท างานหรือปัจจยัจูงใจ  

แรงจูงใจในการท างาน x̄  S.D. แปลผล 
1. ดา้นความส าเร็จในงานท่ีปฏิบติังาน 3.70 .585 มาก 
2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3.67 .595 มาก 
3. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 3.39 .496 มาก 
4. ดา้นระดบัความรับผิดชอบ 
5. ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 

3.42 
4.12 

.614 

.992 
มาก 

มากท่ีสุด 
รวม 3.66 .656 มาก 
หมายเหตุ : ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40 = ปานกลาง, ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 
= มาก, ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 = มากท่ีสุด 

     จากตารางท่ี 1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัแรงจูงใจในการท างาน
ต่อปัจจยัท่ีเป็นตัวกระตุ้นในการท างานหรือปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors)  โดยรวมมีระดับความคิดเห็นมาก มี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.66 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการ ฝ่ายใบอนุญาต ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด จ านวน 1 ดา้น คือ ดา้น
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12  และอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก จ านวน 4 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในงานท่ีปฏิบติังาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.67 ดา้นระดบัความรับผิดชอบ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 และดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 ตามล าดบั  

ตารางที่ 2 วิเคราะห์ระดบัแรงจูงใจในการท างาน ต่อปัจจยัช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างานหรือปัจจยัค ้าจุน  

แรงจูงใจในการท างาน x̄  S.D. แปลผล 
1. ดา้นนโยบาย/แผนและการบริหาร 
2. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

3.45 
4.12 

1.063 
.781 

มาก 
มาก 

3. ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 
4. ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

4.00 
3.64 

.750 

.653 
มาก 
มาก 

5. ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ   3.73 .911 มาก 
6. ดา้นความมัน่คงในต าแหน่งงาน 3.64 .742 มาก 
7. ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั 2.94 .966 ปานกลาง 
รวม    3.65 .838 มาก 

หมายเหตุ : ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40 = ปานกลาง, ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 
= มาก, ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 = มากท่ีสุด 

     จากตารางท่ี 2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัแรงจูงใจในการ
ท างานต่อปัจจยัช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างานหรือปัจจยัค ้ าจุน (Hygiene Factors) โดยรวมมีระดบัความ
คิดเห็นมาก มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.65 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการ ฝ่ายใบอนุญาต 
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก จ านวน 6 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.00 ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานมีค่าเฉล่ียเท่ากบัดา้น
ความมัน่คงในต าแหน่งงาน และดา้นนโยบาย/แผนและการบริหาร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 ตามล าดบั ทั้งน้ี มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลางจ านวน 1 ดา้น คือ ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.94 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 3 วิเคราะห์ระดบัแรงจูงใจในการท างานรวมต่อปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ในการท างาน และปัจจยัช่วยลดความ
ไม่พึงพอใจในการท างาน 

แรงจูงใจในการท างาน x̄  S.D. แปลผล 
1. รวมด้านปัจจัยท่ีเป็นตัวกระตุ้นในการท างานหรือปัจจัยจูงใจ 
(Motivation Factors) 

3.66    656 มาก 

2. รวมดา้นปัจจยัช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างานหรือปัจจยัค ้ าจุน 
(Hygiene Factors) 

3.65 .838 มาก 

รวม 3.66 .747 มาก 
หมายเหตุ : ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40 = ปานกลาง, ค่าเฉล่ีย 
3.41 – 4.20 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 = มากท่ีสุด 
     จากตารางท่ี 13 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัแรงจูงใจในการท างานรวมดา้นปัจจยัท่ี
เป็นตวักระตุน้ในการท างานหรือปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) โดยรวมมีระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก มีคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 3.66 ดา้นปัจจยัช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างานหรือปัจจยัค ้ าจุน (Hygiene Factors) โดยรวมมี
ระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.65 โดยรวมทั้งหมด มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก มีคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 3.66 
     ส่วนที่ 3 ทดสอบสมมติฐาน เพ่ือแสดงความแตกต่างของแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
ฝ่ายใบอนุญาต ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน ท่ีมีตวัแปรต่างกนั 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ วิเคราะห์โดยใชค่้า 
T-test โดยส าหรับตวัแปรท่ีแตกต่างกนั 3 กลุ่มข้ึนไป ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุ
การท างาน และรายไดต่้อเดือน ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เป็นสถิติท่ีใชท้ดสอบ 
เม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบรายคู่ โดยใชวิ้ธีเซฟเฟ่ (Scheffe’s method) 
ซ่ึงพบว่า ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน และรายไดท่ี้แตกต่างกนัจะมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัท่ี
เป็นตวักระตุน้ (ปัจจยัจูงใจ) และปัจจยัช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน (ปัจจยัค ้ าจุน) แตกต่างกนั นอกจากน้ี
พบวา่ เพศและสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัจะมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีอายท่ีุแตกต่างกนั
จะมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานไดท้ั้งสองทาง 
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การแบ่งกลุ่มผู้ซ้ือรองเท้าผ้าใบแบรนด์เนม (Sneaker)ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้
ส่วนประสมทางการตลาด 

Cluster Analysis of Sneaker Buyers Whose Consume in Bangkok by Marketing-
Mix Methods 

 

หฤษฎ์ เลศิอนันตกร1 และ อริสรา เสยานนท์2 
Haris Lertanuntakorn and Arissara Seyanont 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อรองเทา้ผา้ใบ (Sneaker) แบรนดเ์นมและศึกษาความตอ้งการดา้น
ส่วนประสมการตลาด ซ่ึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัผูท่ี้ซ้ือหรือใชร้องเทา้ผา้ใบ (Sneaker) แบรนด์เนม 
จ านวน 202 คน ซ่ึงใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์เพ่ือหาความแตกต่างในการแบ่งกลุ่มดว้ยเคร่ืองมือ Cluster Analysis 
โดยใชว้ิธี Hierarchical Cluster Analysis และวิธี K-Means Cluster Analysis เพ่ือหาจ านวนกลุ่มย่อยท่ีเหมาะสมจาก
การแบ่งกลุ่ม และใชวิ้ธี One-Way Anova เพ่ือหาความแตกต่างระหวา่ง 

 
Abstract 

 
This study aims to understand the factors of purchasing behavior of the Sneaker Buyers consumer in Bangkok by 
using Cluster Analysis to cross along with the needs of Marketing-Mix. Data were collected by using questionnaire 
survey from 202 consumers, buyers and interested people in Bangkok. The given data were analyzed by Percentage, 
Frequency, Mean, and Standard Deviation on the different of bio data as well as Chi-Square, ANOVA and Cluster 
Analyzed by Hierarchical Cluster Analysis and K-Means Cluster Analysis to exact the appropriate group of 
respondents. 
Keywords: Purchasing Behavior, Needs of Marketing Mix, Sneak
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1. บทน า 
 รองเทา้ผา้ใบเป็นหน่ึงในปัจจยัเคร่ืองนุ่งห่มท่ีส าคญัเป็นเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนัเพ่ือใชส่้วมใส่ ปกป้อง
ส่วนเทา้ของร่างกายจากอนัตรายและเช้ือโรค รวมไปถึงส่ิงสกปรกท่ีเกิดจากการสัมผสัเสียดสีกบัพ้ืนผิวต่างๆท่ีเกิด
จากการเดินหรือว่ิง นอกจากการป้องกันปกป้องส่วนเทา้แลว้รองเทา้ยงัมีส่วนท าให้การเคล่ือนไหวในการท า
กิจกรรมต่างมีความคล่องตวั เคล่ือนไหวไดค้ล่องแคล่วมากข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงไป
ส่งผลให้รองเทา้ท่ีใชป้กป้องเทา้นั้นมีการพฒันาตามไปดว้ยจึงท าให้รองเทา้ผา้ใบมีความหลากหลายจากรูปแบบ 
รูปลกัษณ์ วสัดุท่ีใชใ้นการผลิต วตัถุประสงคใ์นการใชง้าน ราคา ตราสินคา้ ท าใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกมากข้ึนในการ
แสวงหารองเทา้ผา้ใบมาส่วมใส่ เพ่ือความสวยงามเหมาะสมกบักิจกรรมหรือเคร่ืองแบบการแต่งตวั รองเทา้ผา้ใบ
นั้นถูกเรียกวา่ “สนีกเกอร์” (Sneaker) ความหมายโดยตรงคือรองเทา้ผา้ใบท่ีมีพ้ืนรองเทา้ท่ีใชว้สัดุจากยาง หรือวสัดุ
สังเคราะห์คลา้ยยางมาเป็นวสัดุในการท าพ้ืนรองเทา้ โดยค าว่าสนีกเกอร์นั้นมีรากฐานมาจากค าโบราณ ในศตวรรษ
ท่ี 16 คือค าว่า “Snican”(สนิคนั) ต่อมาในศตวรรษท่ี 20 มีการผลิตรองเทา้ท่ีมวัสัดุท่ีพ้ืนท ามาจากยางซ่ึงเบากวา่วสัดุ
ท่ีใชท้ ารองเทา้ในเวลานั้น จึงถูกเรียกวา่ “Sneak“ (สนีกส์) จนพอ้งเสียงมาเป็นค าวา่สนีกเกอร์” (Sneaker) ถูกใชเ้รียก
แทนรองเทา้ผา้ใบส่วนใหญ่ อีกทั้งมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงในดา้นของเทคโนโลยีซ่ึงแบรนดช์ั้นน าอย่าง ไนก้ี (Nike) 
และ อาดิดาส (Adidas) มีการพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือใชเ้ป็นจุดขายของแบรนดต์วัเองอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงเทคโนโลยีของ
ฝ่ัง ไนก้ี (Nike) คือเทคโนโลยี “Air Max” เทคโนโลยีน้ีคือการออกแบบใหร้องเทา้มีส่วนท่ีเป็นอากาศใส่อยูด่า้นใน
ช่วยรองรับแรงกระแทกจากเท้าของผูใ้ส่ ส่วนของอาดิดาส (Adidas) นั้นมีการใส่เทคโนโลยี “Boost” เป็น
เทคโนโลยีท่ีน าเม็ดโฟมมาอดัเรียงเป็นพ้ืนรองเทา้ซ่ึงช่วยรองรับแรงกระแทกเช่นเกียวกนักบัทาง ไนก้ี (Nike)  
ประกอบกบัในอุตสาหกรรมรองเทา้มีมูลค่าทัว่โลกท่ีเติบโตข้ึนถึงระดบั 371,800 ลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี2563 โดย
เติบโตร้อยละ 5.5 ในช่วงระหว่างปี 2558-2563 ซ่ึงการใหค้วามส าคญัดา้นการออกก าลงักายเป็นแรงหนุนใหต้ลาด
เติบโตข้ึนได ้(ท่ีมา : http://rubber.oie.go.th/Article.aspx?aid=34949)อีกทั้งมูลค่าตลาดของรองเทา้ในประเทศไทยมี
มูลค่าเติบโตข้ึนทุกปีซ่ึงมีการพยากรณ์มูลค่าตลาดเพ่ิมข้ึนทุกปี 

จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมา ผูวิ้จยัไดเ้ลง็เห็นโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ จากตวัเลขมูลค่าส่วนแบ่งการตลาด
ท่ีเติบโตข้ึนเร่ือยๆ แต่ขณะเดียวกนั การแข่งขนัในธุรกิจก็รุนแรงเช่นกนั เน่ืองดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ในฐานะ
ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีต้องการจะแบ่งส่วนแบ่งการตลาดจากรองเทา้ผา้ใบแบรนด์เนม จ าเป็นตอ้งรู้ถึงกลุ่ม
ผูบ้ริโภควา่มีก่ีกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มแบ่งประกอบดว้ย 4P อะไรบา้ง เพ่ือท่ีจะน าขอ้มูลไปพฒันาผลิตภณัฑท่ี์จะน าเขา้สู่
ตลาดเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนักบัผูแ้ข่งขนัรายใหญ่ได ้

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 Marketing-Mix Model (โมเดลส่วนประสมทางการตลาด) งานวิจยัน้ีไดใ้ชท้ฤษฎีน้ีเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาถึง
ความตอ้งการในส่วนประสมทางการตลาดของผูท่ี้ตอ้งการซ้ือ เคยซ้ือ หรือสนใจซ้ือรองเทา้ผา้ใบแบรนด์เนม 
(Sneaker) เพ่ือสามารถเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

Kotler (2003 อา้งถึงในสุวิมล แมน้จริง, 2552) กล่าวว่าส่วนประสมการตลาดหมายถึงเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การตลาดท่ีสามารถควบคุมไดซ่ึ้งมีอยู่ 4 ประการส าหรับสินคา้ซ่ึงธุรกิจและกิจการต่างๆไดผ้สมผสานเคร่ืองมือ
เหล่าน้ีเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงมี4ประการ 

http://rubber.oie.go.th/Article.aspx?aid=34949)อีกทั้งมูลค่าตลาดของรองเท้าในประเทศไทยมีมูลค่าเติบโตขึ้นทุกปีซึ่งมีการพยากรณ์มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นทุกปี
http://rubber.oie.go.th/Article.aspx?aid=34949)อีกทั้งมูลค่าตลาดของรองเท้าในประเทศไทยมีมูลค่าเติบโตขึ้นทุกปีซึ่งมีการพยากรณ์มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นทุกปี
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1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าหรือบริการท่ีธุรกิจผลิตและพฒันาข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ริโภคซ่ึงสินคา้หรือบริการมีทั้งท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ไดซ่ึ้งในบางกรณีจะรวมถึงสถาบนัใดสถาบนัหน่ึง ตวั
บุคคลคนใดคนหน่ึงท าใหส้ามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทุกส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นเป็นตวัผลิตภณัฑ ์ 

2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูบ้ริโภคตอ้งช าระตามท่ีธุรกิจตั้งไวเ้พ่ือให้ไดสิ้นคา้และบริการซ่ึงทางธุรกิจ
จ าตอ้งตั้งราคาสินคา้และบริการใหอ้ยูใ่นระดบัความสามารถท่ีผูบ้ริโภคสามารถช าระได ้ 

3. . การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง การจดัการเก่ียวกบัการส่งมอบอ านวยความสะดวกแก่ผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้
หรือบริการเพ่ือใหผู้บ้ริโภคมีความพึงพอใจสูงสุดดว้ยการน าเสนอสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การก าหนดแนวทางในการส่ือสารตวัสินคา้หรือบริการไปยงักลุ่มลูกคา้
เป้าหมายเพ่ือให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายมีความเขา้ใจ รับรู้ ถึงตวัสินคา้หรือบริการของกิจการนั้นๆ รวมไปถึงขอ้มูล
เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ ราคา และขอ้มูลอ่ืนๆ   
2.2 พฤติกรรมผู้บริโภค งานวิจยัน้ีไดใ้ชท้ฤษฎีน้ีเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูท่ี้ตอ้งการซ้ือ เคยซ้ือ 
หรือสนใจซ้ือรองเทา้ผา้ใบแบรนด์เนม (Sneaker) เพ่ือสามารถท าการแบ่งกลุ่มปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภค 

ฉตัรยาพร เสมอใจ, 2550 กล่าววา่ในแต่ละวนันั้นผูบ้ริโภคแต่ละคนตอ้งท าการตดัสินใจในการซ้ือมากมาย
อีกทั้งขอ้มูลในการตดัสินใจเหล่าน้ีเป็นท่ีสนใจของบริษทัและกิจการร้านคา้ขนาดใหญ่เพ่ือน าขอ้มูลในการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภคมาวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามใหไ้ดต้ามหวัขอ้ 6W1Hใหไ้ดแ้ต่การจะไดม้ากซ่ึงค าตอบนั้นเป็นเร่ืองท่ียาก
มากเพราะค าตอบจะถูกซ่อนอยู่ภายในของผูบ้ริโภคอยา่งมิดชิด 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์,(2541) กล่าวถึงการน าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมาวิเคราะห์พิจารณาเพ่ือให้ทราบถึง
พฤติกรรมความตอ้งการลึกๆภายในใจของผูบ้ริโภคต่อกระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค โดยใชค้ าถาม 7 ประการเพ่ือ
สอบถามและหาค าตอบจากผูบ้ริโภคและน าวิเคราะห์คือ 6W1H เพ่ือน ามาปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการตลาดให้
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
2.3 การแบ่งส่วนทางการตลาด งานวิจยัน้ีไดใ้ช้ทฤษฎีน้ีเป็นขอ้มูลในการประกอบการวิเคราะห์หาส่วนตลาดท่ี
เหมาะสมในการน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าจากการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อ จาก 2 ทฤษฎีขา้งตน้ รวมถึงน าไปใชคิ้ดกลยุทธ์ใน
การท าตลาดร่วมกบัผลของความตอ้งการในส่วนประสมทางการตลาด 

 ลภสัวฒัน ์ศุภผลกลุนนัทร์, (2558) ไดใ้หค้วามหมายของการแบ่งส่วนตลาด(Market Segmentation)ไวด้งัน้ี 
เป็นกระบวนการท่ีท าการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคออกเป็นกลุ่มย่อยๆโดยกลุ่มท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัจะ
จดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัโดยกลุ่มท่ีถูกแบ่งออกมานั้นจะมีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจนซ่ึงมีระดบัของการแบ่งออกเป็น 
6 ระดบัดงัน้ี 
 1.การตลาดแบบมวลชน (Mass Marketing) คือเนน้การผลิตสินคา้ในรูปแบบเดียวกนัเป็นจ านวนมากโดย
มองวา่ทั้งตลาดมีความคลา้ยคลึงกนัทั้งหมด 

 2.การตลาดโดยมุ่งส่วนของตลาด (Segment Marketing) คือการมองว่าตลาดนั้นมีความแตกต่างกนัจึงเนน้
จ าส่วนประสมการตลาดและกลยทุธ์ท่ีแตกต่างกนัเพ่ือตอบสนองลูกคา้เป้าหมายไดดี้ข้ึน 
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3.การตลาดโดยเนน้ท่ีตลาดกลุ่มเลก็ (Niche Marketing) คือการท่ีมองวา่ในตลาดมีความตอ้งการท่ีแตกต่าง
กนัแต่ยงัมีกลุ่มท่ีมีความตอ้งการแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนซ่ึงอาจมีจ านวนท่ีนอ้ยกว่าและยงัไม่มีกลุ่มธุรกิจใดตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเล็กๆน้ีและขอ้ดีของการเน้นตลาดกลุ่มน้ีคือมีคู่แข่งขนัน้อยและผูบ้ริโภคพร้อม
จ่ายเงินจ านวนมากเพ่ือแลกกบัความตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจง เช่นสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีเป็นพิเศษ 

4.การตลาดทอ้งถ่ิน (Local Marketing) เป็นการมองตลาดโดยใชปั้จจยัดา้นประชากรศาสตร์ (Demographics) 
และรูปแบบการด ารงชีวิต (Value and Lifestyles) เป็นหลกัใชค้วามตอ้งการของคนทอ้งถ่ินเป็นท่ีตั้งเพ่ือตอบสนอง
คนในชุมชม 

5.การตลาดมุ่งเฉพาะบุคคล (Individual Marketing) เป็นการมุ่งเนน้ไปท่ีผูบ้ริโภครายบุคคลรายใดรายหน่ึง
โดยเฉพาะ 

6. การตลาดท่ีลูกคา้ตอ้งรับผิดชอบดว้ยตนเอง (Self-Marketing)  เป็นการตลาดท่ีผลกัภาะระไปใหผู้บ้ริโภค
โดยตรงคือตอ้งช่วยตวัเองในการซ้ือสินคา้ ซ่ึงผูบ้ริโภคแต่ละรายจะตอ้งมีความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมมากข้ึนในการ
พิจารณา ตวัผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ เช่นการซ้ือของผา่น อินเตอร์เน็ต ทางโทรศพัท ์หรืออ่ืนๆ 
 

3. วธิีการศึกษา 
 ในการศึกษาวิจยัน้ี จากท่ีผูวิ้จยัไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ยตารางแสดงจ านวนประชากรและจ านวน
กลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and Morgan (1970) ภายใตค้วามเช่ือมัน่ท่ี 95% และค่าความคาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้+5% 
จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง มีจ านวน 384 คน ท่ีประชากรตั้งแต่ 100,000 คน ข้ึนไปแต่ในกรณีน้ีผูวิ้จยัมีความ
จ าเป็นตอ้งลดขนาดกลุ่มตวัอย่างลงจากท่ีแสดงไวใ้นตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) คือลดขนาด
กลุ่มตวัอย่างจากเดิม 384 คนเหลือเพียง 202 คน ทางผูวิ้จยัจึงแสดงระดบัความคลาดเคล่ือนในการประมาณการค่า
สัดส่วนของประชากรท่ีจะเปล่ียนค่าไป ทั้งน้ีขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีแสดงในตารางส าเร็จรูปจะรับประกนัความคลาด
เคล่ือนท่ีระดบั ±5% แต่เม่ือลดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งลง ระดบัความคลาดเคล่ือนกจ็ะเพ่ิมข้ึน เม่ือลดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ลงเหลือ 202 คนตามตวัอย่างขา้งตน้ ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% เท่าเดิม ระดบัความคลาดเคล่ือนอาจเพ่ิมเป็น 
±6.90% ซ่ึงจะท าใหค้วามน่าเช่ือถือของงานวิจยัลดนอ้ยลง 

 ซ่ึงการวิจยัน้ีจะใชก้ารสุ่มเลือกเกบ็จ านวนแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยเร่ิมตน้จากการเลือกกรอบ
การสุ่ม (Sampling Frame) คือ 2 ประเภท นั้นคือ (1) ห้างสรรพสินคา้ (2) สถานบริการ Fitness Center เพราะเป็น
สถานท่ีท่ีมีผูซ้ื้อ และผูจ้  าหน่ายจ าหน่ายผลิตภณัฑร์องเทา้ผา้ใบแบรนดเ์นม (Sneaker) รวมถึงผูว้ิจยัเลง็เห็นถึงความ
สะดวกขอผูร่้วมตอบแบบสอบถาม ท่ีจะสามารถใชเ้วลาในการตอบแบบสอบถามอยา่งเป็นหลกัแหล่ง จากนั้นใชวิ้ธี
สุ่มเลือกเกบ็จ านวนแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยใชเ้กณฑแ์บ่งกลุ่มพ้ืนท่ีทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี
ทั้งหมด 50 เขต และเกณฑล์กัษณะแบบกลุ่มวนั-เวลาในการเก็บตวัอยา่ง โดยมีสถิติท่ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติ
เชิงพรรณนา โดยแสดงผลเป็น ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
กลุ่มดว้ยเคร่ืองมือ Chi-Square, Analysis of Variance (ANOVA) และ Cluster Analysis โดยการเก็บขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม โดยแบ่งส่วนของค าถามออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

1.ค าถามเก่ียวขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ซ่ึงมีค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็น
ค าถามแบบเลือกตอบไดห้น่ึงตวัเลือก จ านวน 7 ขอ้ 
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2.ค าถามเก่ียวกบัความตอ้งการดา้นส่วนประสมการตลาด 4 ดา้น ไดแ้ก่ดา้น ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้น
ราคา (Price) ดา้นสถานท่ี (Place) ดา้นโปรโมชัน่ (Promotion) จ านวน 34 ขอ้ โดยในแต่ละขอ้คาถามมีคาตอบให้
เลือกตอบตามล าดบัความตอ้งการ 5 ระดบั ใชม้าตราวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ซ่ึงใช้
วิธีแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale)  

 3.ค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภค จ านวน 30 ข้อโดยในแต่ละข้อคาถามมีคาตอบให้เลือกตอบ
ตามล าดบัความเห็นดว้ย 5 ระดบั ใชม้าตราวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ซ่ึงใชว้ิธีแบบลิ
เคิร์ท (Likert’s Scale)  
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1คุณลกัษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 129 คนคิดเป็นร้อยละ 63.9 และเพศชายจ านวน 73 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.1 มีอายรุะหวา่ง 26-30 ปี จ านวน 98 คนคิดเป็นร้อยละ 48.5 มีสถานภาพโสด จ านวน 164 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.2 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 147 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 72.8 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 124 
คน คิดเป็นค่าร้อยละ 61.4 มีรายได ้20,001-30,000 บาทจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 นิยมซ้ือแบรนดร์องเทา้
ผา้ใบ (Sneaker) Adidas จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 ตามล าดบั 

 
4.2 ผลการศึกษาถึงระดบัความส าคัญของปัจจยัในแต่ละกลุ่มย่อยด้วย K-Means  

กลุ่มย่อยท่ี ก. ค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอบในความตอ้งการดา้นส่วนประสมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบัท่ี 1 คือ ตอ้งการใหร้องเทา้ผา้ใบ (Sneaker) มีคุณสมบติักระชบัเขา้กบัรูปทรงของเทา้โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.40 รองลงมาคือตอ้งการรองเทา้ผา้ใบ (Sneaker) ท่ีมีสารเคลือบเพ่ือป้องกนัความสกปรกโดยมีค่าเฉล่ีย 4.03และ
ตอ้งการร้านรองเทา้ผา้ใบ (Sneaker) ท่ีมีพนักงานคอยแนะน าสินคา้โดยมีค่าเฉล่ีย 3.88 ในดา้นค่าเฉล่ียต ่าสุด 3 
อนัดบัคือ 1 คือตอ้งการซ้ือรองเทา้ผา้ใบ (Sneaker) มือสองท่ีมีราคาต ่ากวา่มือหน่ึง 30%โดยมีค่าเฉล่ีย 1.60 รองลงมา
คือตอ้งการซ้ือรองเทา้ผา้ใบ (Sneaker) มือสอง ท่ีตกรุ่นไม่เกิน 2 ปีโดยมีค่าเฉล่ีย 1.68 สุดทา้ยท่านตอ้งการซ้ือรองเทา้
ผา้ใบ (Sneaker) มือสองท่ีมีกล่องบรรจุภณัฑแ์บบมือหน่ึงโดยมีค่าเฉล่ีย 1.78 ค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอบดา้น
พฤติกรรม ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัท่ี 1 คือ โดยปกติท่านมกัออกเงินซ้ือรองเทา้ผา้ใบ(Sneaker)ดว้ยตนเองโดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.13 รองลงมาคือช่ือของแบรนด์รองเทา้ผา้ใบ(Sneaker) มีผลต่อการหาขอ้มูลของท่านอย่างมากโดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.90 และท่านมีการเปรียบเทียบรองเทา้ผา้ใบ(Sneaker) ระหวา่ง 2 ตราสินคา้อยูเ่สมอโดยมีค่าเฉล่ีย 3.68 ใน
ดา้นค่าเฉล่ียต ่าสุด 3 อนัดบัคือ 1 คือท่านมกัน ารองเทา้ผา้ใบ(Sneaker)ท่ีท่านไม่ใชแ้ลว้น าไปขายผ่านSocial Media 
โดยมีค่าเฉล่ีย 1.65 รองลงมาคือท่านมกัน ารองเทา้ผา้ใบ(Sneaker)ท่ีท่านไม่ใส่แลว้ไปขายต่อเป็นสินคา้มือสอง โดย
มีค่าเฉล่ีย 1.68 สุดทา้ยคือท่านมกัแบ่งปันรองเทา้ผา้ใบ(Sneaker) ใหเ้พ่ือนยืมเสมอโดยมีค่าเฉล่ีย 1.73 
 

กลุ่มย่อยท่ี ข. ค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอบในความตอ้งการดา้นส่วนระสมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 อนัดบัท่ี 1 คือ ตอ้งการให้รองเทา้ผา้ใบ (Sneaker) มีคุณสมบติักระชบัเขา้กบัรูปทรงของเทา้โดยมีค่าเฉล่ีย 4.36 
รองลงมาคือตอ้งการรองเทา้ผา้ใบ (Sneaker) ท่ีมีส่วนลดเม่ือซ้ือมากกวา่ 2 คู่โดยมีค่าเฉล่ีย 4.35 และตอ้งการรองเทา้
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ผา้ใบ (Sneaker) ท่ีมีสารเคลือบเพ่ือป้องกนัความสกปรกโดยมีค่าเฉล่ีย 4.31 ในดา้นค่าเฉล่ียต ่าสุด 3 อนัดบัคือ 1 คือ
ตอ้งการใหสี้สันของรองเทา้ผา้ใบ (Sneaker) มีมากกว่า 3สีใน 1คู่โดยมีค่าเฉล่ีย 2.22 รองลงมาคือตอ้งการใหบ้รรจุ
ภัณฑ์รองเท้าผา้ใบ (Sneaker) ท ามาจากพลาสติกใสมีค่าเฉล่ีย 3.01 สุดท้ายต้องการให้ราคาของรองเทา้ผา้ใบ 
(Sneaker)ข้ึนอยู่กบัขนาดของรองเทา้ผา้ใบ (Sneaker)โดยมีค่าเฉล่ีย 3.01 ค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอบดา้น
พฤติกรรม ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัท่ี 1 คือ โดยปกติท่านมกัออกเงินซ้ือรองเทา้ผา้ใบ(Sneaker)ดว้ยตนเองโดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.45 รองลงมาคือท่านหาขอ้มูลรองเทา้ผา้ใบ(Sneaker)แบรนด์ท่ีท่านจะซ้ือก่อนเสมอโดยมีค่าเฉล่ีย 4.44 
และท่านเลือกสีรองเทา้ผา้ใบ(Sneaker) ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์เสมอ เช่น ไปงานศพจะใส่ผา้ใบสี ด า ขาว น ้าตาล 
น ้าเงิน (โทนสีเขม้)โดยมีค่าเฉล่ีย 4.42 ในดา้นค่าเฉล่ียต ่าสุด 3 อนัดบัคือ 1 คือท่านมกัแบ่งปันรองเทา้ผา้ใบ(Sneaker) 
ใหเ้พ่ือนยืมเสมอโดยมีค่าเฉล่ีย 2.27 รองลงมาคือท่านมกัน ารองเทา้ผา้ใบ(Sneaker)ท่ีท่านไม่ใชแ้ลว้น าไปขายผ่าน
Social Media โดยมีค่าเฉล่ีย 3.02 สุดทา้ยคือการปักช่ือตนเองบนรองเทา้ผา้ใบ(Sneaker)ไดจ้ะช่วยใหท่้านตดัสินใจ
ซ้ือง่ายข้ึนโดยมีค่าเฉล่ีย 3.07 

 
กลุ่มยอ่ยท่ี ค. ค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอบในความตอ้งการดา้นส่วนระสมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

3 อนัดบัท่ี 1 คือ ตอ้งการให้รองเทา้ผา้ใบ (Sneaker) มีคุณสมบติักระชบัเขา้กบัรูปทรงของเทา้โดยมีค่าเฉล่ีย 4.46 
รองลงมาคือตอ้งการรองเทา้ผา้ใบ (Sneaker) ท่ีมีส่วนลดเม่ือซ้ือมากกวา่ 2 คู่โดยมีค่าเฉล่ีย 4.29และตอ้งการใหร้าคา
รองเทา้ผา้ใบ (Sneaker) ต่อ 1คู่ ไม่ควรเกิน 3,000บาทโดยมีค่าเฉล่ีย 4.23 ในดา้นค่าเฉล่ียต ่าสุด 3 อนัดบัคือ 1 คือ
ตอ้งการใหสี้สนัของรองเทา้ผา้ใบ (Sneaker) มีมากกวา่ 3สีใน 1คู่ โดยมีค่าเฉล่ีย 2.19 รองลงมาคือตอ้งการใหร้องเทา้
ผา้ใบ (Sneaker) มีการโฆษณาผา่นโทรทศันม์ากกวา่ทางSocial Mediaโดยมีค่าเฉล่ีย 2.29 สุดทา้ยคือท่านตอ้งการให้
บรรจุภณัฑร์องเทา้ผา้ใบ (Sneaker) ท ามาจากพลาสติกใสโดยมีค่าเฉล่ีย 2.31 ค. ค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอบ
ดา้นพฤติกรรม ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัท่ี 1 คือ โดยปกติท่านมกัออกเงินซ้ือรองเทา้ผา้ใบ(Sneaker)ดว้ยตนเอง
โดยมีค่าเฉล่ีย 4.65 รองลงมาคือท่านหาขอ้มูลรองเทา้ผา้ใบ(Sneaker)แบรนด์ท่ีท่านจะซ้ือก่อนเสมอโดยมีค่าเฉล่ีย 
4.21 และท่านมีการเปรียบเทียบรองเทา้ผา้ใบ(Sneaker) ระหว่าง 2 ตราสินคา้อยู่เสมอโดยมีค่าเฉล่ีย 4.08 ในดา้น
ค่าเฉล่ียต ่าสุด 3 อนัดบัคือ ท่านมกัแบ่งปันรองเทา้ผา้ใบ(Sneaker) ใหเ้พ่ือนยืมเสมอค่าเฉล่ีย 1.54 รองลงมาคือท่าน
มกัน ารองเทา้ผา้ใบ(Sneaker)ท่ีท่านไม่ใส่แลว้ไปขายต่อเป็นสินคา้มือสองโดยมีค่าเฉล่ีย 1.63 และท่านมกัน ารองเทา้
ผา้ใบ(Sneaker)ท่ีท่านไม่ใชแ้ลว้น าไปขายผา่นSocial Media โดยมีค่าเฉล่ีย 1.71 

 
4.3 ผลการศึกษาถึงระดบัความส าคัญของปัจจยัในแต่ละกลุ่มย่อยด้วย ANOVA 
สามารถสรุปความส าคญัของเกณฑก์ารแบ่งกลุ่มโดยการทดสอบ ANOVA ของส่วนประสมทางการตลาดและดา้น
พฤติกรรม ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ดว้ยการเรียงขอ้ค าถามตามขนาดของ F Ratio จากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 1 แสดงความส าคญัของเกณฑก์ารแบ่งกลุ่มโดยการทดสอบ ANOVA ของดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ขอ้ค าถามท่ีใชเ้ป็นเกณฑก์ารแบ่งกลุ่ม Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
Rank 1 ท่านตอ้งการร้านคา้รองเทา้ผา้ใบ 
(Sneaker) มือสอง ท่ีมีช่องทางการติดต่อ
มากกวา่ 2 ทาง (Social Media โทรศพัท์

,www.,อ่ืนๆ) (ค่าเฉล่ียรวม =3.74 ) 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ก. 
= 2.30 

ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 
 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ข. 
= 4.16 

สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 
 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 
ค. = 3.96 

 สูงกวา่ค่าเฉล่ีย
รวม 

Rank 2 ท่านตอ้งการใหร้องเทา้ผา้ใบ 
(Sneaker) มือสอง มีแถมผา้เช็คท าความ

สะอาด 
(ค่าเฉล่ียรวม = 3.55) 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ก. 
= 2.23 

ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ข. 
= 3.96 

สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 
ค. = 3.69 

สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

Rank 3 ท่านตอ้งการซ้ือท่านตอ้งการซ้ือ
รองเทา้ผา้ใบ (Sneaker) มือสองท่ีมีราคาต ่า
กวา่มือหน่ึง 30% (ค่าเฉล่ียรวม = 2.98) 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ก. 
= 1.60 

ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ข. 
= 3.29 

สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 
ค. = 3.40 

สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 
Rank 4 ท่านตอ้งการซ้ือรองเทา้ผา้ใบ 
(Sneaker) มือสอง ท่ีมีการซ้ือ 3 คู่แถม 1 

(ค่าเฉล่ียรวม = 3.05) 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ก. 
= 1.90 

 ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ข. 
= 3.62 

สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 
ค. = 2.65 

ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

 
ตารางท่ี 2 แสดงความส าคญัของเกณฑก์ารแบ่งกลุ่มโดยการทดสอบ ANOVA ของดา้นพฤติกรรม 

ขอ้ค าถามท่ีใชเ้ป็นเกณฑก์ารแบ่งกลุ่ม Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
Rank 1.ท่านมกัน ารองเทา้ผา้ใบ(Sneaker)ท่ี
ท่านไม่ใส่แลว้ไปขายต่อเป็นสินคา้มือสอง 

(ค่าเฉล่ียรวม =2.44 ) 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ก. 
= 1.68 

ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 
ข. = 3.05 

สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ค. 
= 1.63 

 ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

Rank 2. ท่านมกัน ารองเทา้ผา้ใบ(Sneaker)ท่ี
ท่านไม่ใชแ้ลว้น าไปขายผา่นSocial Media 

(ค่าเฉล่ียรวม = 2.44) 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ก. 
= 1.65 

ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 
ข. = 3.02 

สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ค. 
= 1.71 

ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

Rank 3.เพ่ือนเป็นคนท่ีมีอิทธิพลในการ
เลือกหารองเทา้ผา้ใบ(Sneaker)ของท่านมาก

ท่ีสุด (ค่าเฉล่ียรวม = 3.23) 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ก. 
= 2.85 

ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 
ข. = 3.70 

สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ค. 
= 2.44 

ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

Rank 4.หากท่านรู้สึกไม่ดีจากการส่วมใส่ร
องเทา้ผา้ใบ(Sneaker) ท่านจะบอกต่อผา่น

ทาง Social Media 
(ค่าเฉล่ียรวม = 2.90) 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ก. 
= 2.20 

 ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 
ข. = 3.32 

สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ค. 
= 2.50 

ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 
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4.4 ผลการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัในแต่ละกลุ่มย่อยด้วย Chi-Square 
การศึกษาท่ีค่าระดบันยัส าคญั .05 พบวา่ ปัจจยัดา้นเพศและรายไดมี้ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติดงันั้น 
จึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลในการแบ่งกลุ่ม และพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้น อายุ การศึกษา อาชีพ  สถานภาพ รวมถึง
แบรนดห์รือยี่หอ้ของรองเทา้ผา้ใบ(Sneaker) ทั้งหมดนั้น ไม่พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้น จึง
ไม่ใช่ปัจจยัท่ีส่งผลในการแบ่งกลุ่ม 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มยอ่ย ก. เป็นกลุ่มท่ีชอบความเรียบง่าย ไม่เนน้ของแถม และจะไม่

ซ้ือเยอะเพ่ือไดข้องแถม ช่องทางการติดต่อกบัร้านคา้ตอ้งชัดเจนมีช่องทางไม่เยอะวุ่นวาย และเฉยๆกบัการขาย
รองเทา้ผา้ใบเป็นรองเทา้มือสอง และเพ่ือนไม่ค่อยมีอิทธิพลในการตดัสินใจและไม่ขายรองเทา้ผ่าน Social Media 
แต่จุดเเข็งของคนกลุ่มน้ีคือการชอบคน้หาขอ้มูลและดูโฆษณาผา่น Social Media กลยุทธ์ในการเขา้ถึงคนกลุ่มน้ีคือ
การสร้างช่องทางติดต่อและการขอ้มูลท่ีชดัเจน เช่นมีเพจติดต่อท่ีชดัเจน มีความน่าเช่ือถือ ใหข้อ้มูลท่ีดีผ่าน Social 
Media เพ่ือใหท้ราบถึงขอ้ดีในสินคา้มือสองว่าสินคา้ราคาถูกกว่ามือหน่ึงแต่คุณภาพไม่แตกต่างกนัเพราะสินคา้เป็น
ลกัษณะแฟชัน่มีการเปล่ียนแปลงตลอดท าให้คนมีการซ้ือขายบ่อยผ่านช่องทาง Social Media จะท าให้คนกลุ่มน้ี
เขา้ถึงมากข้ึนและสร้างยอดขายไดม้ากข้ึน 

กลุ่มย่อย ข. เป็นกลุ่มท่ีชอบช่องทางการติดต่อท่ีไม่มากนกั ท าใหมี้การเขา้ถึงไดง่้ายกว่าคนกลุ่มแรกเพราะ
สามารถใชช่้องทางติดต่อไดม้าก ทั้งมีหนา้ร้าน,เพจในSocial Media, www. อีกทั้งสามารถใชก้ารติดต่อส่ือสารทาง
อ่ืนเพ่ือช่วยโฆษณาประชาสัมพนัธ์เพ่ิมเติมไดอี้กดว้ย กลุ่มน้ีมกัเช่ือค าแนะน าจากเพ่ือนๆจึงควรมีสถานท่ีเพ่ือใช้
แลกเปล่ียนความรู้ค าแนะน าการซ้ือขายรองเทา้ผา้ใบ เพ่ือกระตุน้การซ้ือขาย คนกลุ่มน้ีสามารถใช้การกระตุ้น
ยอดขายโดยการท าโปรโมชัน่ ลด หรือ แถม จะช่วยกระตุน้คนกลุ่มน้ีไดม้ากข้ึน 

กลุ่มย่อย ค เป็นกลุ่มท่ีชอบช่องทางติดต่อท่ีหลายหลากท าใหก้ารกระจายสินคา้ถึงคนกลุ่มน้ีเป็นเร่ืองง่าย 
ชอบของถูก ของแถม แต่คนกลุ่มน้ีกลบัไม่นิยมรับข่าวสารทางส่ือ Social Media แต่นิยมทางโทรทศันม์ากกวา่ท าให้
การลงทุนเพ่ือโฆษณากับคนกลุ่มน้ีมีต้นทุนท่ีมากกว่าทุกกลุ่ม จึงต้องมีการสร้าง Event เพ่ือให้มาพบเจอ
ประสบการณ์ในตวัสินคา้ดว้ยตนเองเน่ืองจากคนกลุ่มน้ีมกัไม่เช่ือค าแนะน าของเพ่ือน ตดัสินใจดว้ยตนเอง และ
ชอบของถูกและของแถม จึงกระตุน้ดว้ยการสร้างใหรั้บรู้ขอ้มูลของขอ้ดีในรองเทา้ผา้ใบมือสองวา่มีราคาถูกคุณภาพ
ไม่แตกต่างจากมือหน่ึง 

 
ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 1.การศึกษาในคร้ังต่อไปควรมีการตั้งค าถามในแบบสอบถามให้

เหมาะสมไม่มากหรือนอ้ยเกินไปเน่ืองจากปัญหาของการเก็บแบบสอบถามในคร้ังน้ี การใหค้วามร่วมมือของผูต้อบ
แบบสอบถามมีไม่มาก และควรมีการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการอ่ืนๆร่วมดว้ยเช่น การท า Focus Group การสัมภาษณ์ 
เพ่ือเป็นการสอบถามความตอ้งการท่ีแทจ้ริงและละเอียดมากยิ่งข้ึน 
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 2.การศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจยัในดา้นอ่ืนๆท่ีครอบคลุมเช่น ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมทั้งในเร่ืองของ
แรงจูงใจ ทศันคติ การใช้ชีวิตประจ าวนั รวมไปถึงความภกัดีในตราสินคา้เพ่ือสามารถน าไปปรับใช้ ปรับปรุง 
พฒันาแผนการตลาดหรือในการบริหารจดัการดา้นอ่ืนๆต่อไป 
 3.ส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไปนั้น ควรศึกษาหาขอ้มูลเพ่ิมเติมในเร่ืองตลาดของสินคา้มือสองซ่ึงมี
ความส าคญัและอาจจะเป็นท่ีนิยมมากข้ึนในอนาคตอนัเน่ืองมากจากการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของแฟชัน่สินคา้ 
ราคาท่ีไม่แพงและสามารถเลือกหาไดใ้นราคาไม่แพงอาจจะเป็นท่ีน่าสนใจและเป็นจุดท่ีท าให้สามารถเขา้ไปท า
การตลาดหรือสร้างธุรกิจสินคา้มือสองได ้
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียงกบัผลตอบแทนในหลกัทรัพย์       
 กลุ่มSET100ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

The study of relationship between risk and return of securities in SET100 on the 
Stock Exchange of Thailand 

อธิธัช แซ่ย่อง1 และ ธฤตพน อู่สวสัดิ์2  

Atitad Saeyong and Thitapon Ousawat 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความเส่ียงกบัผลตอบแทนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET100 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความเส่ียงกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET100 วา่ปัจจยั
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องมีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET100 เม่ือเปรียบเทียบกบั
ความเส่ียงดา้นอ่ืนๆ โดยใชข้อ้มูลรายเดือนตั้งแต่ มกราคมปี 2555 ถึงเดือนธนัวาคมปี 2559 มาท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตาม
แบบจ าลองของ Fama-MacBeth ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาคือ In sample(ช่วงปี พ.ศ.2555-2556) และ Out of sample(ช่วงปี 
พ.ศ.2557-2559) การศึกษาพบวา่ ช่วงเวลา In sample อตัราผลตอบแทนมีความสมัพนัธ์กบัค่าสมัประสิทธิอตัราการ
หมุนเวยีนของหลกัทรัพย ์ แต่อตัราความเส่ียงตลาด ความเส่ียงทางดา้นขนาดของหลกัทรัพย ์ และความเส่ียงทางดา้นมูลค่า
ทางบญัชีไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน ซ่ึงในช่วงเวลา Out of sample ค่าสมัประสิทธิอตัราการหมุนเวยีนกบัไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ แต่อตัราผลตอบแทนมีความสมัพนัธ์กบัความเส่ียงมูลค่าทางบญัชีใน
ช่วงเวลาน้ี ท าใหเ้ห็นวา่ปัจจยัความเส่ียงดา้นสภาพคล่องมีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ มากกวา่ปัจจยั
ความเส่ียงดา้นอ่ืนๆในบางช่วงเวลาเท่านั้น 
ค าส าคัญ: Fama-MacBeth regression, อัตราผลตอบแทนและความเส่ียง, อัตราการหมนุเวยีนของหลกัทรัพย์  
 

Abstract 
This independent study is a study of the relationship between risk and return on SET100 securities. The purpose is to study 
the relationship between risk and return of SET100 securities. How the relationship between liquidity risk and return of 
SET100 securities will be when compare with other risks. Using the monthly data from January 2012 to December 2016, 
Fama-MacBeth model  was used to analyze  the data for two periods: In sample period (2012-2013) and Out of sample 
period (2014-2016).The study found that  In sample period, the rate of return was correlated with the coefficient of turnover 
rate. But the market risk, risk of size of securities and the risk of book value was not correlated with the rate of return. For 
Out of sample period, the coefficient of turnover rate was not  correlated to the rate of return on securities. But the rate of 
return was correlated with the risk of book value during this period. It was found that the liquidity risk factors was correlated 
with the rate of return on securities which was more than other risk factors in some period of time. 
Keyword: Fama-MacBeth regression, Return and Risk, turnover rate 
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1.บทน า 
 
     ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ The Securities Exchange of Thailand หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า SET  เป็น
ตลาดท่ีถูกจดัตั้งข้ึนเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งระดมเงินทุน  เพ่ือสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย  โดยมีหนา้ท่ีท่ีส าคญั  คือ  การเป็นศูนยก์ลางในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ การเป็นส านกังานหักบญัชี หรือ 
Clearing House  การเป็นศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ เพ่ือท่ีใหก้ารซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนกัลงทุน
เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย  ซ่ึงในระบบของตลาดทุนนั้นจะขาดตลาดหลกัทรัพยไ์ม่ไดเ้ลย  เพราะจะท าให้บริษทั
ต่างๆหาแหล่งเงินทุนไดย้ากและตอ้งหาแหล่งเงินท่ีมีตน้ทุนสูง  ซ่ึงการมีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงเป็นกลไก
ท่ีส าคญัของการพฒันาระบบเศรฐกิจภายในประเทศ  โดยประเทศไทยพฒันาระบบเศรษฐกิจไดอ้ยา่งกา้วกระโดดในทุก
วนัน้ีส่วนหน่ึงมาจากการมีระบบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีมาตรฐานสากลเทียบเท่ากบัตลาดหลกัทรัพย์
อ่ืนทัว่โลก  ดงันั้น  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจอยา่งมาก   
        ในปัจจุบนัจะเห็นไดว้่าทางรัฐบาลมีการประชาสัมพนัธ์และสนบัสนุนใหป้ระชาชนชาวไทยน าเงินออมท่ีเป็น
ส่วนเกินจากการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัให้หันมาท าการลงทุนมากข้ึน  ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากจ านวนบญัชีซ้ือขาย
หลักทรัพย์ในปัจจุบันเพ่ิมข้ึนอย่างมากมาอยู่ท่ี 1,244,907 บัญชี ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 (จากเว็บไซต์
www.set.or.th) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนอยา่งมากคิดเป็นร้อยละ 100 จากเม่ือ 5 ปีท่ีแลว้(มกราคม พ.ศ.2554)  จากจ านวนนกัลงทุน
ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมากน้ีการท่ีจะท าให้นกัลงทุนอยู่รอดในตลาดการเงินน้ีไดไ้ปอย่างยาวนานนั้น  นกัลงทุนตอ้งศึกษา
หาความรู้มากข้ึน  ซ่ึงเร่ืองอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงก็เป็นเร่ืองพ้ืนฐานท่ีนกัลงทุนทุกคนควรใหค้วามใส่ใจ  
เพราะการเขา้ใจเร่ืองอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจะเป็นอาวุธท่ีท าให้นักลงทุนมีโอกาสมากข้ึนท่ีจะไดรั้บ
ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัความเส่ียงของนกัลงทุนได ้ซ่ึงความเส่ียงดา้นต่างๆนั้นมีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน
อย่างมาก อย่างค ากล่าวท่ีว่า อยากไดอ้ตัราผลตอบแทนสูง ความเส่ียงยอ่มสูงตาม ซ่ึงจากประโยคดงักล่าวจะเห็นได้
ว่า ความเส่ียงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะเป็นตวัก าหนดอตัราผลตอบแทนของนักลงทุน ดงันั้น นักลงทุนควรศึกษา
ความสัมพนัธ์ดา้นความเส่ียงต่างๆเพ่ือท่ีจะไดป้ระเมินอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของนกัลงทุนไดว้่าสามารถรับ
ความเส่ียงดา้นใดไดแ้ละรับความเส่ียงไดม้ากนอ้ยเท่าไรเม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนของนกัลงทุน 
        ดชันี  SET100  เป็นดชันีราคาหุน้ท่ีใชแ้สดงระดบัและความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยส์ามญั  100 ตวัท่ีมี
มูลค่าตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) การซ้ือขายมีสภาพคล่องสูงอยา่งสม ่าเสมอ  และตอ้งมีสดัส่วนผูถื้อ
หุน้รายยอ่ย  (Free float)  ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด  นอกจากนั้น ดชันี  SET100  มีมูลค่าตลาดถึง 10.8 ลา้นลา้นบาท  ซ่ึงคิด
เป็นร้อยละ  72  ของมูลค่าตลาดทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31/12/59)  จึงเห็นไดว้่า  
ดชันี  SET100  มีมูลค่าท่ีสูงและมีความส าคญัอย่างมากต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของนกัลงทุนท่ี
ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์อยู่ใน  ดชันี  SET100  ดงันั้นในฐานะของนกัลงทุนเราจึงควรใหค้วามสนใจในหลกัทรัพยข์อง
ในดชันี  SET100  ฉะนั้นขา้พเจา้จึงเลือกหลกัทรัพยข์องใน  ดชันี  SET100  มาท าการศึกษาในคร้ังน้ี 
 

2.ทบทวนวรรณกรรม 
 
     แนวคิดทฤษฏี Fama-MacBeth regression  เป็นทฤษฏีดั้งเดิมท่ีเป็นการหาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทน
กบัความเส่ียง  ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีมีความส าคญัมากต่อนกัลงทุน  โดยแบบจ าลอง Fama-MacBeth regression  ถูกคิดคน้
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โดย Fama and MacBeth ในปี ค.ศ.1973  ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ส าหรับแบบจ าลองการ
ก าหนดราคาสินทรัพย ์CAPM  โดย CAPM เป็นแบบจ าลองท่ีอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ
ของหลกัทรัพยก์บัค่าความเส่ียงของตลาดโดยรวมหรือค่าสัมประสิทธิเบตา้(βi)วา่เป็นอยา่งไร 
     และแนวคิดทฤษฎีท่ีส าคญัอีกอย่างคือความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ คือ  ปัจจยัต่างๆท่ี
เป็นพ้ืนฐานของส่วนชดเชยความเส่ียงในการลงทุนนั้น  ตวัแปรส าคญัตวัหน่ึงนั้นก็คือปัจจยัดา้นสภาพคล่อง  ซ่ึง
ความท่ีไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตไดข้องการลงทุนในตลาดรอง  จากการเปล่ียนหลกัทรัพยม์าเป็น
เงินสดไดอ้ยา่งรวดเร็ว  และไดร้าคาท่ีเหมาะสม  นกัลงทุนจะตอ้งค านึงถึงประเภทของหลกัทรัพย ์ จงัหวะในการซ้ือ
ขายหลกัทรัพย ์ รวมถึงระยะเวลาในการถือครองหลกัทรัพย ์ ซ่ึงทั้งหมดน้ีมีผลต่อผลตอบแทนในการลงทุนทั้งส้ิน 
     จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ กฤชนก  สุกิตติพร (ปี พ.ศ.2554)  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพ
คล่องของหลกัทรัพยก์บัสมการประเมินราคาหลกัทรัพย ์พบวา่ การศึกษาจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ซ่ึง
ไดต้ั้งวตัถุประสงคคื์อ1.เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพคล่องของหลกัทรัพยก์บัการประเมินราคาหลกัทรัพย ์ 
2.เพ่ือศึกษาว่าการประเมิยราคาหลกัทรัพยท่ี์ดี  ควรจะมีสภาพคล่องเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีอยู่ในสมการดว้ยหรือไม่  
อย่างไร  ซ่ึงผลการศึกษาปรากฏว่าสภาพคล่องมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ โดยปัจจยัทางดา้นสภาพ
คล่องสามารถอธิบายผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนไดเ้ฉพาะกบัพอร์ตการลงทุนท่ีประกอบดว้ยหุ้นท่ีราคา
ปรับตวัข้ึนเท่านั้น  แต่ไม่สามารถอธิบายพอร์ตการลงทุนประเภทอ่ืนได ้
     Serginio Sylvain (ปี พ.ศ.2556) วิจยัเร่ือง Fama-MacBeth 1973: Replication and Extension  ซ่ึงไดต้ั้งวตัถุประสงค์
คือ 1.อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมีความสัมพนัธ์เป็นเส้นตรงกบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบหรือไม่  อยา่งไร  2.βp เป็น
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบอย่างเดียว  ดงันั้น  ความเส่ียงอย่างอ่ืนไม่ควรมีนยัส าคญัทางสถิติ          ซ่ึงจากผลการศึกษา
พบว่าจาก ตวัอย่าง 55 พอร์ตตวัอย่างเปรียบเทียบกบัของ Fama-MacBeth เดิมนั้นไม่สอดคลอ้งกนัอย่างมีนยัส าคญั  
ซ่ึงท าใหท้ราบวา่วิธีแบบจ าลองของ Fama-MacBeth อาจจะใชไ้ม่ไดก้บัทุกสถานการณ์  อาจจะมีปัจจยับางอยา่งท่ีท า
ใหแ้บบจ าลองสมบูรณ์มากข้ึน 
     หลานสวย พระโสภา (ปี พ.ศ.2554) คน้ควา้อิสระเร่ืองValue at Risk และผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บในการ
วิเคราะห์ ภาคตดัขวาง กรณีศึกษาในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาว่าปัจจยัคงาม
เส่ียงใดมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัความเส่ียงดา้นมูลค่า ปัจจยั
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง และปัจจยัความเส่ียงดา้นขนาด ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์
ไดเ้ท่ากบัค่าสัมประสืทธิเบตา้ ซ่ึงเป็นตวัแทนความเส่ียงดา้นตลาด ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยสู์งกวา่ 
  

3.วธิีการศึกษา 
 
     การศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี  ไดท้ าการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน  ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนตามแบบจ าลอง
ของ Fama-MacBeth(1973) ซ่ึงไดน้ าวิธีของ Fama-MacBeth(1973) มาหาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทน
ของหลกัทรัพยก์บัความเส่ียงต่างๆ  โดยน ามาท าการศึกษากบัหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ว่าความเส่ียงใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ ซ่ึงมี 3 ขั้นตอน  ตามวิธีการของ Fama-
MacBeth(1973) ประกอบดว้ย 
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ขั้นท่ี 1 แบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่ 
    - ช่วงปี พ.ศ.2555-2556 เรียกวา่ In sample 
                  - ช่วงปี พ.ศ.2557-2559 เรียกวา่ Out of sample 
ขั้นท่ี 2 ท าการ regression แบบ Time series data  เพ่ือค านวณหาค่าสมัประสิทธิในความเส่ียงดา้นต่างๆ                
            โดยใชข้อ้มูล In sample(ใชร้ะยะเวลา 24 เดือน คือ เดือน มกราคม 2555 ถึง                   
            ธนัวาคม 2556)  ซ่ึงมีแบบจ าลองดงัน้ี 

Rit = β0 +  β1.Rmt + ei        ……….1 
Rit = β0 + β1.Rmt + β2. Ln(TOi)t + ei    ……….2 

            Rit = β0 + β1.Rmt + β2. Ln(TOi)t + β3.SMBt + β 4.HMLt + ei                  ……….3 
                          Rit = β0 + β 1.Rmt + β2.SMBt + β3.HMLt + ei                            ……….4 
ขั้นท่ี 3 น าค่าสมัประสิทธิในความเส่ียงดา้นต่างๆท่ีไดจ้าก ขั้นท่ี 2 มาท าการ regression แบบ Cross section data โดย 
                  - regression แบบ Cross section data กบัขอ้มูล In sample  
                  - regression แบบ Cross section data กบัขอ้มูล Out of sample 
              เพ่ือหาความสมัพนัธ์ของความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน โดยตั้งสมมติฐานไวด้งัน้ี     
สมมติฐานท่ี 1   H0 : ค่าสมัประสิทธิเบตา้ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน  
            H1  : ค่าสมัประสิทธิเบตา้มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน 
สมมติฐานท่ี 2   H0 : ค่าสมัประสิทธิอตัราการหมุนเวียนของหลกัทรัพยไ์ม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัรา             
                          ผลตอบแทน 
             H1  : ค่าสมัประสิทธิอตัราการหมุนเวียนของหลกัทรัพยมี์ความสมัพนัธ์กบัอตัรา             
                           ผลตอบแทน 
สมมติฐานท่ี 3   H0 : ค่าสมัประสิทธิอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มหลกัทรัพยข์นาดเลก็ลบกบั 
                           อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มหลกัทรัพยข์นาดใหญ่ไม่มีความสมัพนัธ์กบั      
                           อตัราผลตอบแทน 
                          H1 : ค่าสมัประสิทธิอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มหลกัทรัพยข์นาดเลก็ลบกบั  
                           อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มหลกัทรัพยข์นาดใหญ่มีความสัมพนัธ์กบั            
                           อตัราผลตอบแทน 
สมมติฐานท่ี 4   H0 : ค่าสมัประสิทธิอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราส่วนมูลค่า  
                           บญัชีต่อมูลค่าตลาดสูงลบกบักลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราส่วนมูลค่าบญัชีต่อมูลค่า 
                           ตลาดต ่าไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน 
                          H1 : ค่าสมัประสิทธิอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราส่วนมูลค่า  
                           บญัชีต่อมูลค่าตลาดสูงลบกบักลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราส่วนมูลค่าบญัชีต่อมูลค่า 
                           ตลาดต ่ามีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน 
        ซ่ึงมีแบบจ าลองดงัน้ี 

    Ri = γ0 + γ1.βi + ei                                                                                                               ....…….5 
Ri = γ0 + γ1.βi + γ2. β Ln(TOi) + ei    ……….6 
Ri = γ0 + γ1.βi + γ2. β Ln(TOi)  + γ3. βSMBi + γ4. βHMLi + ei  ……….7 
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                    Ri = γ0 + γ1.βi + γ2. Ln(TOi) + ei                     ....…….8                             
                    Ri = γ0 + γ1.βi + γ2.  Ln(TOi) + γ3. βSMBi + γ4. βHMLi + ei         ....…….9 
        โดย β Ln(TOi) ไดจ้ากการ regression แบบ Time series data ในขั้นตอนท่ี 2 
        ส่วน Ln(TOi) ไดจ้ากการเฉล่ียอตัราการหมุนเวียนของแต่ละหลกัทรัพยห์ลกัทรัพย ์

กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     งานวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียงกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
กลุ่ม SET100 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าปัจจยัความเส่ียงดา้นสภาพคล่องมีความสัมพนัธ์อย่างไรกบั
อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET100 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเปรียบเทียบกบัความเส่ียง
ดา้นอ่ืนๆ โดยไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  บริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  โดยเป็นบริษทัท่ีถูกคดัใหอ้ยูใ่นดชันี  SET100  จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 
2559  จ านวน 100 บริษทั  โดยเก็บขอ้มูลราคาปิดของบริษทัจดทะเบียนจาก SETSMART (SET Market Analysis 
and Reporting Tool)  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2559  เป็นรายเดือนจ านวน 60 เดือน  แต่เน่ืองจากบริษทัท่ีถูกคดัใหอ้ยู่ใน
ดชันี  SET100  จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยบางบริษทัจดทะเบียนเขา้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไม่
ถึง 60 เดือน  ท าให้ไม่สามารถเก็บขอ้มูลราคาปิดของบริษทัจดทะเบียนได ้จ านวน 22 บริษทั  รวมถึงมีจ านวน 1 
บริษทัทท่ีถูก SP (SUSPENSION)  ในช่วงท่ีก าหนดการเก็บขอ้มูล  และตัวอย่างมีความผิดปกติของข้อมูลจาก
ตวัอย่างอ่ืน จ านวน 2 บริษทั ท าใหมี้จ านวนตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจ านวน  75 บริษทั และใชก้ารวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ตามวิธีของ Fama-MacBeth(1973) ซ่ึงได้น าวิ ธีของ  Fama-
MacBeth(1973) มาหาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์บัความเส่ียง  
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ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ Cross section data ช่วงเวลา In sample (มกราคม 2555 ถึง ธนัวาคม 2556) ของ         
                  แบบจ าลอง  Ri = γ0 + γ1.βi + γ2. β Ln(TOi) + ei  

ตวัแปร Standard Deviation t-statistic P-value 
Constant 3.687 0.044 0.965 
βi 5.742 0.913 0.370 
β Ln(TOi) 0.283 2.369 0.026** 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ Cross section data ช่วงเวลา In sample (มกราคม 2555 ถึง ธนัวาคม 2556) ของ         
                  แบบจ าลอง  Ri = γ0 + γ1.βi + γ2. β Ln(TOi)  + γ3. βSMBi + γ4. βHMLi + ei  

ตวัแปร Standard Deviation t-statistic P-value 
Constant 3.699 0.228 0.821 
βi 5.307 0.809 0.426 
β Ln(TOi)   0.280 2.263 0.033** 
βSMBi 5.066 0.373 0.712 
βHMLi 3.868 0.873 0.391 

ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ Cross section data ช่วงเวลา Out of sample (มกราคม 2557 ถึง ธนัวาคม 2559) ของ     
                  แบบจ าลอง Ri = γ0 + γ1.βi + γ2. β Ln(TOi)  + γ3. βSMBi + γ4. βHMLi + ei   

ตวัแปร Standard Deviation t-statistic P-value 
Constant 4.060 0.973 0.337 
βi 2.050 0.413 0.681 
β Ln(TOi)   0.206 0.084 0.932 
βSMBi 2.473 -0.102 0.919 
βHMLi 1.924 1.946 0.059* 

ตารางท่ี 4    ผลการวิเคราะห์ Cross section data ช่วงเวลา Out of sample (มกราคม 2557 ถึง ธนัวาคม 2559) ของ     
                  แบบจ าลอง Ri = γ0 + γ1.βi + γ2.  Ln(TOi) + γ3. βSMBi + γ4. βHMLi + ei 

ตวัแปร Standard Deviation t-statistic P-value 
Constant 4.018 1.257 0.216 
βi 1.988 0.676 0.503 
Ln(TOi) 1.708 -0.569 0.427 
βSMBi 2.585 0.471 0.640 
βHMLi 1.729 1.729 0.092* 

     จากผลการศึกษาจะเห็นไดว้่าตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 ค่าสัมประสิทธ์อตัราการหมุนเวียนของหลกัทรัพยมี์
ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (0.026 และ 0.033 ตามล าดบั) 
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ในช่วง มกราคม 2555 ถึง ธันวาคม 2556 แต่ช่วงมกราคม 2557 ถึงธันวาคม 2559 ไม่มีความสัมพนักับอัตรา
ผลตอบแทนอยา่งมีนยัส าคญั 
     และผลการศึกษาตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 พบว่าช่วง มกราคม 2557 ถึงธันวาคม 2559 ค่าสัมประสิทธิอัตรา
ผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราส่วนมูลค่าบญัชีต่อมูลค่าตลาดสูงลบกบักลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราส่วน
มูลค่าบญัชีต่อมูลค่าตลาดต ่ามีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.10  (0.059 และ 0.092 
ตามล าดบั)  แต่ในช่วง มกราคม 2555 ถึง ธนัวาคม 2556 ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
     การวิจยัในคร้ังน้ีท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียงกบัผลตอบแทนในหลกัทรัพยก์ลุ่มSET100 ใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียงกบัอตัราผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์กลุ่ม  SET100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าปัจจัยความเส่ียงด้านสภาพคล่องมี
ความสัมพนัธ์อย่างไรกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET100 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือ
เปรียบเทียบกบัความเส่ียงดา้นอ่ืนๆ 
     การเก็บรวบรวมขอ้มูลไดท้ าการเก็บขอ้มูลมาจาก SETSMART ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2559  เป็นจ านวน 60 เดือน 
โดยเก็บอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ป็นรายเดือน  รวมถึงเก็บอตัราการหมุนเวียนของหลกัทรัพย ์ อตัรา
ผลตอบแทนขอลตลาด  และท าการเก็บขอ้มูล  อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มหลกัทรัพยข์นาดเล็กลบกบัอตัรา
ผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มหลกัทรัพยข์นาดใหญ่   อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราส่วนมูลค่า
บญัชีต่อมูลค่าตลาดสูงลบกบักลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราส่วนมูลค่าบญัชีต่อมูลค่าตลาดต ่า จากศูนยวิ์จยั RIPED 
     วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลจะใชก้ารวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้โดย       การเลือก
ปัจจยัความเส่ียงท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทน โดยใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 
ตามวิธีของ Fama-MacBeth(1973) ซ่ึงได้น าวิธีของ  Fama-MacBeth(1973) มาหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์บัความเส่ียง จากการศึกษาสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
ตารางท่ี 5 สรุปผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูล ช่วงเวลา Out of sample (มกราคม 2557 ถึง ธนัวาคม 2559) 
 βi βLn(TOi) βSMBi βHMLi Ln(TOi) 
5)Ri =γ0+γ1.βi+ei   x     
6)Ri =γ0+γ1.βi+γ2.βLn(TOi)+ei x x    
7)Ri=γ0+γ1.βi+γ2.β Ln(TOi)+γ3.βSMBi+γ 4.βHMLi+ei x x x 0.059*  
8)Ri =γ0+γ1.βi+γ 2.Ln(TOi)+ei x    x 
9)Ri=γ0+γ1.βi+γ2.Ln(TOi)+γ3.βSMBi+γ4.βHMLi+ei         x  x 0.092* x 
*     มีความสมัพนัธ์ ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.10 (Sig. 2-tailed) 
**    มีความสมัพนัธ์ ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 (Sig. 2-tailed) 
***   มีความสมัพนัธ์ ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 (Sig. 2-tailed) 
X    ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสถิติ 
(  )  ไม่มีตวัแปรในแบบจ าลอง   
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ตารางท่ี 6 สรุปผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูล ช่วงเวลา In sample (มกราคม 2555 ถึง ธนัวาคม 2556) 
 βi βLn(TOi) βSMBi βHMLi Ln(TOi) 
5)Ri =γ0+γ1.βi+ei   x     
6)Ri =γ0+γ1.βi+γ2.βLn(TOi)+ei x 0.026**    
7)Ri=γ0+γ1.βi+γ2.βLn(TOi)+γ3.βSMBi+γ4.βHMLi+ei x 0.033** x x  
8)Ri =γ0+γ1.βi+γ 2.Ln(TOi)+ei x    x 
9)Ri=γ0+γ1.βi+γ2.Ln(TOi)+γ3.βSMBi+γ4.βHMLi+ei         x  x x x 
*     มีความสมัพนัธ์ ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.10 (Sig. 2-tailed) 
**    มีความสมัพนัธ์ ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 (Sig. 2-tailed) 
***   มีความสมัพนัธ์ ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 (Sig. 2-tailed) 
X    ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสถิติ 
(  )  ไม่มีตวัแปรในแบบจ าลอง   
 
     จากผลการวิเคราะห์ Cross section data ท าให้ทราบว่าอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย์ด้าน
สภาพคล่องในกลุ่มดชันี SET100 มีความสัมพนัธ์กนัในบางช่วงเวลา ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ Cross section data ยงั
ท าใหเ้ห็นอีกว่าในอดีตช่วงปี 2555-2556 อตัราผลตอบแทนมีความสมัพนัธ์กบัความเส่ียงของหลกัทรัพยด์า้นสภาพ
คล่อง แต่ช่วงปี 2557-2559 ความเส่ียงของหลกัทรัพยด์า้นสภาพคล่องกบัอตัราผลตอบแทนไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
แต่อตัราผลตอบแทนมีความสมัพนัธ์กบัความเส่ียงดา้นอตัราส่วนมูลค่าบญัชี ดงันั้น เราสามารถสรุปไดว้า่ความเส่ียง
ดา้นสภาพคล่องมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET100 ในบางช่วงเวลา ซ่ึงในบางช่วงเวลาเราไม่
สามารถน าความเส่ียงดา้นสภาพคล่องมาพิจารณาไดเ้พียงตวัเดียว  
     ซ่ึงจากผลท่ีไดน้ั้นนักลงทุนสามารถน าผลการวิเคราะห์จากการคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีมาเป็นแนวทางในการ
ลงทุน  ไดว้่าควรท่ีจะท าการเลือกหลกัทรัพยโ์ดยใชต้วัแปรความเส่ียงดา้นสภาพคล่องมาใชใ้นการพิจารณาในการ
ลงทุน แต่ในการพิจารณานั้นไม่ควรท่ีจะใช้ความเส่ียงด้านสภาพคล่องเพียงตัวเดียวมาท าการพิจารณาเลือก
หลกัทรัพยใ์นการลงทุน แต่ควรท่ีจะใชค้วามเส่ียงดา้นอตัราส่วนมูลค่าบญัชีมารวมพิจารณาในการลงทุนดว้ย ซ่ึงจะ
ท าใหก้ารเลือกหลกัทรัพยใ์นการลงทุนมีประสิทธิภาพมากข้ึน        
 
ข้อเสนอแนะ 
     จากการวิจยัเร่ืองการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเส่ียงกบัผลตอบแทนในหลกัทรัพย ์  กลุ่มSET100ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถสรุปขอ้เสนอแนะในงานวิจยัได ้ดงัน้ี 
1)อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยด์า้นสภาพคล่องในกลุ่มดชันี SET100 มีความสมัพนัธ์กนั  ซ่ึงท า
ให้เห็นว่า  ข้อมูลความเส่ียงของหลกัทรัพย์ด้านสภาพคล่องสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการซ้ือขาย
หลกัทรัพยไ์ด ้ 
2)ถึงแมค้วามเส่ียงของหลกัทรัพยด์า้นสภาพคล่องจะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยแ์ต่อาจ
ไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์ในมุกช่วงเวลา ดงันั้น นกัลงทุนก็ควรท่ีจะพิจารณาปัจจยัความเส่ียงดา้นอ่ืนๆประกอบดว้ย 
ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นมูลค่าบญัชีของหลกัทรัพย ์เป็นตน้ เพ่ือใหก้ารพิจารณาในการเลือกหลกัทรัพยมี์ประสิทธิภาพ
มากข้ึน      
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3)การศึกษาในคร้ังน้ี ศึกษาเพียงอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงรายเดือน ตั้งแต่ ปี 2555-2559 ในการศึกษาคร้ัง
ต่อไปอาจศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงรายวนั  เพ่ือใหส้ะทอ้นภาพความเป็นจริงในตลาดไดม้ากข้ึน 
4) การศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีอยูใ่น SET100 อาจจะท าใหมี้กลุ่ม
ตวัอยา่งนอ้ย เม่ือตดับริษทัจดทะเบียนท่ีขอ้มูลไม่เพียงพอหรือไม่สมบูรณ์ออก  ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจศึกษาจาก
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์ั้งหมด  เพ่ือจะไดค้รอบคลุมหลกัทรัพยทุ์กตวัท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ือง การสร้างแรงจูงใจและความผูกพนัในการปฏิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
จรูญศรีพาณิช อ าเภอน ้ าพอง จงัหวดัขอนแก่น มีวตัถุประสงคข์องการศึกษาคือ เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงาน ระดบัของ
แรงจูงใจและความผกูพนั และปัจจยัท่ีท าให้เกิด แนวทางการสร้างแรงจูงใจและความผูกพนัของพนกังาน การศึกษาในคร้ัง
น้ีมีการใช้แนวคิดสุนทรียสาธกเพื่อท าการคน้หาประสบการณ์เชิงบวกและการวิเคราะห์สอร์อ่าเพื่อศึกษาสภาพการ
ด าเนินงานขององคก์ร มาสร้างเป็นแบบสมัภาษณ์เพ่ือสมัภาษณ์พนกังาน ผลจากการศึกษาพบวา่ จุดแขง็ขององคก์รคือ เป็น
องคก์รท่ีมีการบริหารงานในแบบเครือญาติหรือครอบครัว หัวหนา้งานมีความเป็นกนัเองและทางเจา้ของกิจการก็จะมกัลง
มาให้ค  าแนะน า ช่วยเหลือพนักงานอยู่เสมอเพ่ือให้พนักงานเกิดการพฒันาตนเองและสามารถท างานให้ออกมามี
ประสิทธิภาพท่ีดี และไดท้ าการออกแบบโครงการทั้งหมด 2 โครงการซ่ึงส่งผลต่อความผกูพนัในการท างานของพนกังาน 

 
ค ำส ำคญั : ความผูกพัน, สุนทรียสาธก, ประสบการณ์เชิงบวก, ความสัมพันธ์ 
 

Abstract 
 Employees motivation and engagement building in Jaroonsri panich limited partnership, Namphong district, 
Khon Kaen province is independent study to find out organization management,  the level of employees engagement, 
factors, the way of building employees motivation and engagement. This independent study have a result of combination 
between Appreciate Inquiry searching for the employee’s good experiences and Soar Analysis searching for organization 
management. Then, there is create the questions for interview employees. The result that found the strength of organization 
is employees have a good relationship and they always help each other like family. Their manager always help employees 
improve their ability for a good work. Otherwise, this case study design two projects for support of the employee 
engagement.      
 
Keywords: Motivation, Engagement, Positive experience, Relationship  
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บทน า 
 ในเศรษฐกิจยุคปัจจุบนัน้ีมีการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง (Small and 

Medium Enterprise หรือ SME) ข้ึนมามากมาย จึงท าให้เกิดการแข่งขนัของโรงงานเหล่านั้นในดา้นเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีอยา่งสูง เพ่ือท่ีจะท าใหโ้รงงานหรือบริษทัสามารถอยูใ่นระบบธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยืนและมีประสิทธิภาพ จึง
ตอ้งใชต้น้ทุนและทรัพยากรท่ีมีความส าคญัเป็นจ านวนมาก และในปัจจุบนันั้นบริษทัหรือโรงงานท่ีมีทุนมากกว่า
ย่อมจะไดเ้ปรียบเปรียบมากกว่าคู่แข่งขนัรายอ่ืน และทรัพยากรท่ีมีความส าคญัมากอย่างมากในปัจจุบนัไดแ้ก่ เร่ือง
ของการเงิน ทรัพยากรบุคคล การบริหารจดัการ และเทคโนโลยี  ดว้ยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัส่งผลใหท้าง หจก. 
จรูญศรีพาณิช จ ากดั ประสบกบัปัญหาคือทรัพยากรบุคคลหรือพนกังานในโรงงานท่ีจ านวนอยู่ท่ีประมาณ 20 คน 
ขาดแรงจูงใจและความผูกพนัท่ีมีต่อการปฏิบติังาน เช่น ปัญหาการทะเลาะเบาะแวง้ ปัญหาเร่ืองส่วนตวัของคนงาน 
การลางาน การขาดงาน สภาพเศรษฐกิจ เป็นตน้ ส่งผลให้คนงานลาออกไปหางานใหม่ ท าให้หลายปีท่ีผ่านทาง
โรงงานตอ้งมีการจา้งพนกังานเขา้มาใหม่และมีการเลิกจา้งพนกังานออกไปหลายคร้ัง ในส่วนพนกังานท่ีมีฝีมือนั้น
บางคร้ังก็จะสร้างปัญหาให้กบัทางผูป้ระกอบการ เช่นการเรียกร้องค่าแรงท่ีสูงข้ึน ถึงแมว้่าทางผูป้ระกอบจะให้
ค่าแรงในระดบัท่ีสูงข้ึน แต่พนกังานบางส่วนก็ไม่พอใจ จนตอ้งลาออกไปในท่ีสุด ท าให้ทางโรงงานขาดแคลน
ทรัพยากรบุคคล เสียทั้งเวลาและทรัพยากรในการรับและฝึกอบรมพนกังานใหม่  

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงไดมี้ความสนใจศึกษาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจและความผูกพนัในการปฏิบติังาน
ให้แก่พนกังานของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
และน าวิธีการท่ีไดม้าใชใ้นการสร้างแรงจูงใจและความผูกพนัในการปฏิบติังานของพนักงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพ่ือลดอตัราการลาออกของโรงงาน รวมไปถึงปัญหาต่าง ๆ ทางดา้นทรัพยากรบุคคลใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ี
จะเป็นไปได ้

วตัถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั จรูญศรีพานิช 
2.2  เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความผูกพนัในการปฏิบติังานของพนกังานหา้งหุน้ส่วน จ ากดั จรูญศรีพานิช 
2.3  เพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างความผกูพนัในการปฏิบติังานใหแ้ก่พนกังานของหา้งหุน้ส่วน  จ ากดั 

 จรูญศรีพานิ 

วธิีการด าเนินงาน 
ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาสภาพการด าเนินงานขององคก์รและสภาวะของแรงจูงใจและความผูกพนั

ในการปฏิบติังานของพนกังาน และปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดของแรงจูงใจและความผูกพนัในการปฏิบติังานของพนกังาน 
และแนวทางในการสร้างแรงจูงใจและความผูกพนัในการปฏิบติังานใหแ้ก่พนกังานของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั จรูญศรี
พานิช ซ่ึงมีวิธีการ ดงัน้ี 

1. ขอบเขตด้านการศึกษา 
 ดา้นเน้ือหา การศึกษาสภาพการด าเนินงานขององคก์รและสภาวะของแรงจูงใจและความผูกพนั โดยใช้
แนวคิดสุนทรียสาธก ทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์แนวคิดการวิเคราะห์โดย Soar Analysis 
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 ดา้นเวลา ด าเนินการศึกษา และท าการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ และท าแบบสอบถาม รวบรวมขอ้มูล
และท าการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผลท่ีไดแ้ละท าการจัดท าและน าเสนอรายงาน ในช่วงระยะเวลา เดือน เมษายน – 
กรกฎาคม 2559 
 ดา้นประชากร ผูศึ้กษาจะท าการสมัภาษณ์พนกังาน จ านวน 20 คน  

ดา้นสถานท่ี คือ พ้ืนท่ีในการด าเนินการศึกษาคือ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จรูญศรีพานิช อ าเภอน ้าพอง จงัหวดั
ขอนแก่น 

2. หน่วยทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ คือ ปัจเจกบุคคล 

3. เคร่ืองมือทีใ่นการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์ทีม่โีครงสร้าง ดังนี ้
เป็นการสัมภาษณ์พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีปฏิบติังานของ หจก. จรูญศรีพานิช จ ากดั เพ่ือวิเคราะห์สภาพการ

ด าเนินงานขององค์กรโดยใช ้Soar Analysis และน ามาประยุกต์และปรับใชใ้นการสร้างเคร่ืองมือ รวมถึงการใช้
สุนทรียสาธกเพ่ือคน้หาประสบการณ์เชิงบวกของพนกังานท่ีมีในการท างาน และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์ หาจุดโดดเด่นและจุดร่วม เพ่ือหาจุดแข็งขององค์กร โอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ และทิศทางในการ
ด าเนินการขององคก์ร 

4. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูศึ้กษาไดท้ าการเกบ็รวมรวบขอ้มูลโดยแบ่งเป็น ขอ้มูลปฐมภูมิ และ ขอ้มูลทุติยภูมิ  

1) ขอ้มูลปฐมภูมิ ผูศึ้กษาไดท้ าเก็บรวมรวมขอ้มูลจากพนกังานโดยการสัมภาษณ์ดว้ยตนเองแบบตวัต่อ
ตวั โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนจากการประยกุตใ์ชแ้นวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ผูศึ้กษาไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสาร รายงานวิจยัและบทความท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูศึ้กษาจะท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการถอดเทปสัมภาษณ์และการเก็บขอ้มูลจากการสนทนาแบบ
กลุ่มร่วมกบัพนกังาน น ามาวิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินการคน้หาประสบการณ์เชิงบวกของพนกังานท่ีมีต่อหา้ง
หุน้ส่วนจ ากดั จรูญศรีพานิช แลว้จึงน าขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์โดยใชก้ารวิเคราะห์ SOAR Analysis และทฤษฎี
สุนทรียสาธก เพ่ือน ามาสร้างเป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจและความผกูพนัในการปฏิบติังานใหก้บัพนกังาน  

ทฤษฎกีารเคราะห์ SOAR Analysis 
SOAR Analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มธุรกิจท่ีคิดคน้ข้ึนมาโดยต่อยอดมาจากสุนทรีย

สาธก หรือ Appreciative Inquiry (AI) โดยน ามาแทนการวิเคราะห์แบบเดิมคือ  SWOT Analysis โดยในขณะท่ี 
SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์หาจุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และภัย
คุกคาม (Threats) แต่ SOAR Analysis จะวิเคราะห์ดวัยเคร่ืองมือดงัน้ี 
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Strategic Inquiry 
ส่ิงท่ีตอ้งคน้หาในเชิงกลยทุธ์ 

Strengths 
ทรัพยากรหรือส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีเรามี
ในขณะน้ีมีอะไรบา้ง 

Opportunities 
มีโอกาสท่ีเป็นไปไดอ้ะไรบา้งท่ี
จะเป็นประโยชนต่์อองคก์ร 

Appreciative Intent 
เจตนาหรือส่ิงดีๆท่ีอยากเห็น
เพ่ือองคก์ร 

Aspirations 
ส่ิงดีๆท่ีเราอยากเห็นอยากให ้
เ กิด ข้ึนกับองค์กรของเราใน
อนาคต 

Results 
ผลลพัธ์ท่ีเราอยากเห็นสามารถ
วดัผลออกมาเป็นรูปธรรม 

การเช่ือมโยงผลการวเิคราะห์ทั้ง 4 ด้านของ SOAR 
 

แนวคดิสุนทรียสาธก (Appreciate Inquiry) 
Appreciative Inquiry รู้จกักนัในช่ือภาษาไทยว่า "สุนทรียสาธก" หรือ "สุนทรียปรัศนีย"์ แต่ท่ีนิยมเรียกกนั

คือช่ือย่อภาษาองักฤษ หรือ AI Appreciative Inquiry (Cooperrider, Whitney and Stavros, 2003) คือกระบวนการ
ศีกษาคน้หาร่วมกนั  เพ่ือคน้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดในตวัคนในองคก์รหรือของโลกท่ีอยูร่อบตวั  สุนทรียสาธก 
(AI) คือกระบวนการคน้หาอยา่งเป็นระบบวา่ อะไรเป็นสาเหตุส าคญั (Give life, Life force) ท่ีท าใหร้ะบบด าเนินไป
อย่างดีท่ีสุดโดยเฉพาะเม่ือระบบนั้นสามารถบรรลุซ่ึงประสิทธิผลสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นดา้นวตัถุ ดา้นจิตใจ ดา้นความ
เป็นอยู่ร่วมกนั ดา้นความสัมพนัธ์ หรืออะไรท่ีเก่ียวกบัมนุษยก์็ตาม สุนทรียสาธกเป็นศิลปะของการถามค าถามท่ี
น าไปสู่การส่งเสริมใหร้ะบบมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะพฒันาไปสู่ศกัยภาพสูงสุด  

 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษาวิจยั ผูศึ้กษาไดแ้บ่งผลการวิจยัออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานของหา้งหุ้นส่วนจ ากดั จรูญศรีพานิช โดยใชก้ารวิเคราะห์

ดว้ย SOAR Analysis ไดพ้บวา่  
1.จุดแข็งขององคก์ร คือ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จรูญศรีพานิช เป็นองคก์รท่ีมีการบริหารงานในแบบเครือญาติ

หรือครอบครัว ท าให้บรรยากาศภายในการท างานนั้นไม่ตึงเครียด มีความยืดหยุ่นต่อการท างานและไม่กดดัน
จนเกินไป หัวหนา้งานมีความเป็นกนัเองและทางเจา้ของกิจการก็จะมกัลงมาให้ค าแนะน า ช่วยเหลือพนกังานอยู่
เสมอ เพ่ือใหพ้นกังานเกิดการพฒันาตนเองและสามารถท างานใหอ้อกมามีประสิทธิภาพท่ีดี และมีการส่งเสริมให้
พนกังานทุกคนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน ซ่ือสัตยต่์อตนเองและนายจา้ง รวมไปถึงเพ่ือนร่วมงานของ
ตนเองอีกดว้ย 

2.โอกาสในการเติบโต ในอนาคตจะมีการวางระบบการท างานภายในโรงงานเพ่ือท าให้พนกังานมีความ
เป็นมืออาชีพมากยิ่งข้ึน โดยจะมีการแบ่งแผนกการท างานอย่างชดัเจน มีการตอกบตัรพนกังานเพ่ือตรวจสอบเวลา
เขา้งานหรือเวลาเลิกงานอย่างชดัเจน การจดัหาเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัและมีการสั่งซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพเขา้มา
เพ่ือท าใหพ้นกังานสามารถท างานไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน  

3. ส่ิงท่ีองค์กรต้องการ คือพนักงานยึดหลกัคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน ไม่คิดร้ายต่อเพ่ือน
ร่วมงานและหวงัดีต่อองคก์รในระยะยาว และพนกังานทุกคนสามารถท างานร่วมกนัอย่างมีความสุข อนัจะน าไปสู่
การเป็นองคก์รแห่งความสุข ส่งผลใหพ้นกังานมีความสุขในการท างานและท าใหก้ารท างานนั้นมีประสิทธิภาพท่ีดี 
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สินคา้ท่ีไดมี้คุณภาพตามท่ีโรงงานตั้งเป้าหมายเอาไว ้พนักงานเกิดการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง และสามารถ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

4. ผลลพัธ์ พนกังานทุกคนภายในองค์กรมีแรงจูงใจและความผูกพนัในการท างานมากยิ่งข้ึนใน และเพ่ิม
จ านวนพนกังานท่ีความสามารถและทกัษะในการท างาน ลดอตัราการลาออกของพนกังาน และไม่ตอ้งท าการจา้ง
พนักงานเพ่ิมเกินความจ าเป็น รวมไปถึงสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในการท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาข้ึนมาซ ้า ๆ 

ส่วนท่ี 2 ผลจากการสัมภาษณ์ประสบการณ์เชิงบวกของพนกังานด้วยแนวคิดสุนทรียสาธก ผูส้ัมภาษณ์ได้
ท าการสัมภาษณ์พนักงานท่ีมีหน้าท่ีปฏิบติัการของห้างหุ้นส่วนจ ากดั จรูญศรีพานิช จ านวน 20 คน เพ่ือคน้หา
ประสบการณ์เชิงบวกของพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจและความผูกพนัในการท างานของพนกังาน เพ่ือท าการ
คน้หาปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม (Convergence) และปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น (Divergence) เพ่ือวาดฝันถึงพนักงานท่ีมี
แรงจูงใจและความผกูพนัต่อองคก์รเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงไดผ้ลดงัต่อไปน้ี 

1)  Discover (การคน้พบ) จากการสัมภาษณ์พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีปฏิบติังานของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั จรูญศรี
พานิช จ านวน 20 คน โดยการใชสุ้นรียะสาธกประยุกตก์บัแบบสอบถามของทาง Gallup Organization สรุปขอ้มูล
ไดด้งัน้ี 

1. ปัจจัยท่ีเป็นจุดร่วม คือ การช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ดูแลและเคารพกันเหมือนพ่ีน้อง การ
แกปั้ญหาร่วมกนั  

2. ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น คือ ท ากิจกรรมร่วมกนั เตรียมพร้อมก่อนท างาน 
2)  Dream (การวาดฝัน) เม่ือท าการวาดฝันในส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบัองคก์รแลว้ จากนั้นจะท าการน าส่ิง

ท่ีไดจ้ากขั้นตอนก่อนหนา้ท่ีท าใหค้น้พบปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น ส่ิงท่ีท าการคน้พบนั้นเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์รและสร้างแรงจูงใจและความผูกพนัของพนกังาน  โดยก าหนดทิศทางและเป้าหมาย
ของบริษทั เพ่ือเพ่ิมรายไดจ้ากยอดขายขององคก์รและท าใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ ท าใหพ้นกังานมีรายไดท่ี้มาก
ข้ึน เป็นการสร้างความสุขในการท าใหง้านแก่พนกังาน ส่งผลใหพ้นกังานมีแรงจูงใจและความผูกพนัต่อองค์กรท่ี
มากข้ึน ซ่ึงในการวางแผนดงักล่าวนั้นจะตอ้งอาศยัขั้นตอนการออกแบบ  

3)  Design (การออกแบบ) จากการวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานโดยใช ้SOAR Analysis และจากการท่ีได้
สัมภาษณ์พนกังานของหา้งหุน้ส่วนจ าหดั จรูญศรีพานิช โดยใชสุ้นทรียสาธก เพ่ือท าการคน้หาปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม
และปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น ซ่ึงจะน าไปสู่การก าหนดทิศทางและเป้าหมายขององคก์ร ซ่ึงจะน ามาสร้างความสุขใน
การท างานของพนกังานในองคก์ร เพ่ือใหพ้นกังานมีแรงจูงใจและความผูกพนัในการท างานมากข้ึน โดยผูศึ้กษาได้
ท าการเสนอโครงการต่อเจา้ของกิจการส าหรับปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 

4) Destiny (การท าใหเ้กิดข้ึนจริง) การจดัท าโครงการโดยดึงเอาปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมของพนกังานท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีปฏิบติังานของห้างหุ้นส่วนจ ากดั จรูญศรีพานิช ในขอ้ท่ี 1 ซ่ึงคือ การช่วยเหลือ
เพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ท าใหค้น้พบว่าในสถานท่ีท างานนั้นไม่มีต าแหน่งของพนกังานท าความสะอาด
ท่ีแน่นอน ข้ึนอยู่กบัว่าใครอยากท าก็ท า โดยโครงการน้ีจะจดัข้ึนเพ่ือใหพ้นกังานไดร่้วมกนัท าความสะอาดโรงงาน
ทั้งหมดในทุก ๆ วนัจนัทร์  
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เม่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาท าการวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจและความ
ผูกพนัในการปฏิบติังานของพนกังาน โดยการใช ้แนวคิด ทฤษฎี ขอ้มูล และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดค้น้พบ
แนวทางในการสร้างแรงจูงใจและความผกูพนัในการปฏิบติังานของพนกังานทั้งหมด 2 โครงการ  ไดแ้ก่ 

1) โครงการ “พ่ีสอน นอ้งเรียนรู้” 
2) โครงการ “เพ่ือนพอ้งร่วมใจกนัรักษาความสะอาด” 

จากการสมัภาษณ์พนกังานทั้งหมดท าใหเ้ราไดข้อ้มูลของปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่นซ่ึง
ทางผูศึ้กษาไดท้ าการขอความร่วมมือจากพนกังานท่ีท าการสัมภาษณ์ทั้งหมดในการเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว ซ่ึงทั้ง
สองโครงการน้ี เกิดข้ึนจากการท่ีพนักงานตดัสินใจร่วมกนัในการเสนอโครงการ เพราะสามารถท าไดง่้ายและ
รวดเร็ว พนกังานเต็มใจท่ีจะเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดน้ าขอ้เสนอดงักล่าวไปปรับเปล่ียนเพ่ือให้
เหมาะสมกบัการด าเนินงานของพนกังานในการท างานปกติ โดยไม่ส่งผลกระทบในทางลบกบัการท างาน 
 ผลประเมินจากการด าเนินโครงการ 

พนกังานเกิดความภาคภูมิใจกบังานท่ีท าและท าใหส้ถานท่ีท างานมีบรรยากาศท่ีดีในการท างาน มีแรงจูงใจ
ท่ีไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการท าความสะอาดโรงงาน รวมถึงเกิดความผูกพนัต่อสถานท่ีท างาน และจะมีผลท่ี
ไดจ้ากการด าเนินโครงการในระยะสั้นคือ พนกังานท่ีมีอายุการท างานนอ้ยไดเ้รียนรู้งานและสามารถช่วยเหลือ
พนกังานรุ่นพ่ีใหท้ างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน และในส่วนของผลระยะยาวนั้นพนกังานท่ีมีอายุการท างาน
น้อยจะไดรั้บการฝึกทกัษะและความสามารถ เพ่ือเป็นตัวแทนของพนักงานสูงอายุท่ีลาออกหรือเกษียณตัวเอง
ออกไปในภายหนา้ 

 

สรุป 
หลงัจากท่ีไดใ้ชแ้นวคิดทางสุนรียะสาธกประยุกตร่์วมกบังานวิจยัและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือท าการคน้หา

ประสบการณ์เชิงบวกของพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีปฏิบติังานของ หจก. จรุญศรีพานิช ในขั้นตอนคน้พบ น ามาหาปัจจยัท่ี
เป็นจุดร่วม ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่นและน ามาสร้างเป็นโครงการในขั้นตอนการวาดฝัน จากนั้นไดน้ าโครงการท่ีไดมี้
การออกแบบไวน้ ามาปฏิบติัจริงในขั้นตอนการออกแบบ โดยไดป้ฏิบติัจริงทั้งสองโครงการไดแ้ก่ โครงการ “เพ่ือน
พอ้งร่วมใจกนัรักษาความสะอาด Big Cleaning Day” และ โครงการ “พ่ีสอน นอ้งเรียนรู้”  

ซ่ึงหลงัจากท่ีมีการด าเนินการของโครงการทั้งสองไปแลว้นั้น ผูศึ้กษาไดส้งัเกตพบวา่มีการใหค้วามร่วมมือ
ในการท างานของพนกังานท่ีดียิ่งกว่าเดิม บรรยากาศในท่ีท างานนั้นดีข้ึนกว่าแต่ก่อน พนกังานท างานดว้ยสีหนา้ท่ี
ยิ้มแยม้แมว้่าจะเหน็ดเหน่ือย และพนักงานสามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนกว่าเดิม สินคา้ท่ีผลิต
ออกมามีคุณภาพท่ีดีตามมาตรฐานและสามารถจดัส่งใหลู้กคา้ไดท้นัก าหนดเวลา พนกังานส่วนใหญ่ลว้นแลว้แต่มา
ท างานดว้ยสีหนา้ยิม้แยม้และดูมีความสุขในการท างาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาตามแนวคิดสุนทรียสาธกและการประยุกตท์ฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาเพ่ือใชศึ้กษาแนวทางในการสร้าง

แรงจูงใจและความผกูพนัใหแ้ก่พนกังานนั้น เป็นเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีดีมากในความคิดของผูศึ้กษา เพราะท าให้
เราไดรั้บรู้ถึงประสบการณ์เชิงบวกและเป็นการน าเสนอเร่ืองราวท่ีดี ส่งผลใหค้วามส าเร็จท่ีเกิดข้ึนนั้นสามารถน ามา
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ขยายผลต่อได ้สามารถน ามาประยุกต์ใชไ้ดใ้นหลาย ๆ ทางเลือก ท าใหส้ามารถท างานไดค้ล่องตวัข้ึนและเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีไดว้างเอาไว ้แต่ในส่วนน้ีเป็นเพียงการศึกษาของพนกังานเฉพาะท่ีหจก. จรูญศรี จ ากดั ดงันั้นจึงควร
ศึกษาเร่ืองดงักล่าวกบักลุ่มตวัอยา่งอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม เพ่ือใหท้ราบถึงความคิดเห็นของพนกังานมากยิ่งข้ึน และ
อาจน าผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบหรือปรับใชภ้ายในองคก์ร ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารด าเนินองคก์รมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี 1) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพนัท่ีมี
ต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั บูติคนิวซิต้ี จ ากดั (มหาชน) 2) เพ่ือศึกษาแนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิตและช่วย
เพ่ิมระดบัความผูกพนัของพนักงานของบริษทั บูติคนิวซิต้ี จ ากดั (มหาชน) ประชากรในการศึกษาคือ พนกังาน
ภายในส านกังานของ บริษทั บูติคนิวซิต้ี จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีจ านวน 184 คน ซ่ึงไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาจ านวน 
142 คน คิดออกมาเป็น ร้อยละ 77.17   ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยมีดา้นงานท่ีส่งเสริมการท างานร่วมกนัหรือการบูรณาการทางสังคมสูงสุดอยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา
คือ ดา้นการเปิดโอกาสพฒันาความรู้ความสามารถในระดบัปานกลาง และคุณภาพชีวิตในการท างานรายดา้นอ่ืน ๆ 
อยู่ในระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั ปัจจยัความผูกพนัธ์ต่อองค์กรในภาพรวมอยูในระดบัปานกลาง มีดา้นบรรทดั
ฐานสูงสุดอยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมาคือ ดา้นการคงอยู ่อยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นจิตใจในระดบัปานกลาง 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรภาพรวม มีความสัมพนัธ์อยู่ใน
ระดบัสูงในทิศทางเดียวกนั โดยมีดา้นลกัษณะงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งและสมัพนัธ์กบัสังคมสูงสุดอยู่ในระดบัสูงใน
ทิศทางเดียวกนั รองลงมาคือ ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยัอยู่ในระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนั 
และความสมัพนัธ์ในดา้นอ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนั เช่นกนั 
 
ค าส าคัญ : ความสัมพันธ์ คุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กร 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study 1) To study the relationship between quality of work life and organizational commitment 
of employees of Boutique New City Public Company Limited 2) To study ways to improve the quality of life and 
to increase the level of employee engagement of Boutique New City Public Company Limited. The population in 
the study is employees of Boutique New City Public Company Limited. There are 184 and 142 questionnaires were 
returned 77.17%. The study indicated that factors of quality of work life in overall are at a moderate level. The 
work that promotes collaboration or social integration is at a moderate level. Secondly, the opportunity to develop 
knowledge and ability at a moderate level. And the quality of working life on the other side are moderate as well. 
Onward, organizational factors in overall are at a moderate level. Is normative commitment, most are moderate. 
Secondly, Continuance commitment is moderately. And affective commitment is a moderate level. Relationship 
between quality of work life and organizational commitment. The relationship is high in the same direction. The 
high level of social relevance and relevance in the same direction. Secondly, the environment was characterized by 
a moderate nature and safe in the same direction. And other relationships moderately in the same direction as well. 
 
Key Word: Relationships, Quality of work, Organizational commitment 
 

1.  บทน า 
     บุคคลากรขององคก์ร เป็นส่ิงมีชีวิตมีความรู้สึกนึกคิดและมีความตอ้งการ สามารถแสดงออกมาไดห้ลากหลาย
การกระท าไม่ว่าจะเป็นทางค าพูด การกระท า หรือความคิดภายในจิตใจ การท างานอย่างมีคุณภาพชีวิตท่ีดีจะท าให้
เกิดความพึงพอใจในองค์กรของตนเอง เน่ืองจากบุคลากรมกัจะความตอ้งการต่าง ๆ (อา้งจาก: พฒันาคน พฒันา
องคก์ร,2012)  กล่าวไดว้่า เม่ือบุคลากรมีความไม่พึงพอใจในการท างานหรือปฏิบติังานอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่
เหมาะสมในการท างาน นั้นมีแนวโนม้เท่ีจะส่งผลเสียต่อบุคลากรเอง องค์กรดว้ย เช่น เกิดความเบ่ือหน่ายในการ
ท างาน รู้สึกองคก์รไม่น่าอยู ่ทอ้แท ้ไม่อยากใหค้วามร่วมมือในการท างาน ขาดงานบ่อย การลาออกจากงาน เป็นตน้ 
ซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีไดจ้ากการท างาน จะส่งผลให้บุคลากรเกิดความพอใจเช่น ไดท้ างาน มีรายได ้อยู่ในภาพ
แวดลอ้มในการท างานท่ีดี สังคมในการท างานดี หัวหน้างาน เพ่ือน ลูกน้อง ดี ๆ จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานได้
ปฏิบติังานเพ่ือองคก์รอยา่งเต็มท่ีเต็มความสามารถ จะเห็นไดว้า่เร่ืองคุณภาพชีวิต เป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก ๆ เพราะเป็น
การสร้างแรงจูงใจในการท างานพร้อมกนันั้นเป็นการก าหนด บทบาทต่าง ๆในการด าเนินชีวิตนอกจากน้ีการมี
คุณภาพชีวิตไม่ไดห้มายถึงการไดร้ายไดค่้าตอบแทนจากการท างานเพียงอย่างเดียว เพราะคนนอกจากชีวิตในก
ท างานแลว้ยงัมีชีวิตด้านอ่ืน ๆอีกมากมาย ดังนั้นองค์กรควรจะค านึงถึงเร่ืองชีวิตนอกองค์กรของพนักงานว่า
เก่ียวขอ้งในเร่ืองใดบา้ง องคก์รกค็วรจะตอบสนองในส่ิงเหล่านั้น เพ่ือท าใหเ้พนกังานมีคุณภาพชีวิตท่ีแทจ้ริงอีกดว้ย 
     บริษทั บูติคนิวซิต้ี จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งข้ึนเม่ือ 1 มกราคม 2517 ดว้ยทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือจดัจ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ และเส้ือผา้ส าเร็จรูป โดยกิจกรรมของบริษทันั้น ด าเนินทั้งในดา้นการผลิต
เส้ือผา้ส าเร็จรูปท่ีผลิตภายในประเทศเป็นหลกั (ขอ้มูลจาก : บริษทั บูติคนิวซิต้ี จ ากดั(มหาชน),2559)  ซ่ึงจากการ
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ส ารวจความคิดเห็นของพนกังานภายในส านกังานใหญ่ ไดพ้บปัญหาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคุณภาพชีวิตในการ
ท างานไม่ว่าจะเป็นเร่ือง การได้รับแรงกดดันจากการท างานมากไม่เหมาะสมกับค่าตอบแทน ปัญหาเร่ือง
สภาพแวดลอ้มในสถานท่ีปฏิบติังานเช่น แสงสวา่ง ความปลอดภยัของสายไฟฟ้า ในแต่ละจุด การปรับลดสวสัดิการ
พนกังาน การไม่ปรับเงินค่าจา้งประจ าปี การขาดโอกาสในความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการท างานในบางแผนก  ซ่ึง
ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นเหตุท่ีจะบุคลากรขององค์กรเกิดความไม่เช่ือมัน่ในองค์กร และมีความไม่แน่นอนท่ีจะอยู่เป็น
สมาชิกขององค์กรต่อไปในอนาคต ท าให้บุคลากรของบริษทัมีความคิดท่ีจะลาออกจากบริษทัไปมีเพ่ิมมากข้ึน 
ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานและ
ความผูกพนัท่ีมีต่อองค์กรของพนกังาน บริษทั บูติคนิวซิต้ี จ ากดั (มหาชน) และเพ่ือศึกษาแนวทางในการพฒันา
คุณภาพชีวิตและช่วยเพ่ิมระดบัความผกูพนัของพนกังานของบริษทั บูติคนิวซิต้ี จ ากดั (มหาชน) 
 

2.  ทบทวนวรรณกรรม 
     คุณภาพชีวิตในการท างาน(Quality of Working Life) ถือเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิต (Quality of 
Life) โดยแนวคิดคุณภาพชีวิตในการท างานนั้นไดถู้กนกัวิชาการ น าไปศึกษาต่อและเผยแพร่กนัอย่างแพร่หลาย โดย
ประเดน็หลกัจะเนน้ไปท่ีการปรับปรุงการท างานใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหบ้รรลุตามเป้าหมาย และนอกจากน้ี
ยงักล่าวเร่ืองการหนักลบัไปดูแลทรัพยากรบุคคล โดยองคก์รจะหนักลบัมาใหค้วามส าคญักบับุคลากรภายในองคก์ร
มากกว่าจะสนใจแต่เร่ืองประสิทธิภาพท่ีได้จากการท างานเพียงอย่างเดียว วอลตัน(Walton, 1974) (อ้างจาก : 
tabrita,2012)ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะส าคญัท่ีประกอบข้ึนเป็นคุณภาพชีวิตการท างานไวใ้นหนงัสือ Criteria 
for Quality of Working life โดยแบ่งออกเป็น 8 ประการ คือ 1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ หมายถึง ค่าจา้ง 
เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชนอ่ื์น ๆจากองคก์รอยา่งเพียงพอและเป็นธรรม 2) ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและ
ปลอดภยั หมายถึง สภาพการท างานตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีตอ้งเส่ียงภยัต่ออนัตราย จะตอ้งช่วยท าใหผู้ป้ฏิบติังานมีความท่ี
รู้สึกสะดวกและสบายใจ ปราศจากอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังาน 3) เปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดพ้ฒันา
ความรู้ความสามารถได ้คืองานท่ีปฏิบติัอยู่นั้นจะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติัไม่เป็นการปิดกั้นความสามารถหรือถูก
จ ากัดความสามารถเอาไว ้4) ลักษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงให้แก่ผู ้ปฏิบัติงานให้
ผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสกา้วหนา้ และมีความมัน่คงในอาชีพของตน 5) ลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทาง
สงัคมของผูป้ฏิบติังาน หมายความวา่ งานนั้นช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสพบปะ สร้างความสมัพนัธภาพกบับุคคล
อ่ืน ๆทั้งในองค์กรและนอกองค์กร 6) ลกัษณะงานท่ีตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม หมายถึง 
วิถีชีวิต และวฒันธรรมในองค์กรจะส่งเสริมให้ เกิดการเคารพสิทธิส่วนบุคคลมีความเป็นธรรมในการพิจารณาให้
ผลตอบแทนและรางวลั ซ่ึงรวมไปถึงโอกาสท่ีแต่ละคนจะไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย 7) ความสมดุลระหว่าง
ชีวิต กบัการท างานโดยส่วนรวม เป็นเร่ืองของการเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดใ้ชชี้วิตในการท างานและชีวิตส่วนตวั
นอก องคก์รอย่างสมดุลเท่าเทียมกนั คือไม่ปล่อยใหผู้ป้ฏิบติังานไดรั้บความกดดนัจากการปฏิบติังานมากเกินไป 8) 
ลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคมโดยตรง ซ่ึงนบัเป็นเร่ืองท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีผูป้ฏิบติังานจะตอ้ง
รู้สึก และยอมรับวา่องคก์รท่ีตนปฏิบติังานอยูด่ว้ยนั้น รับผิดชอบต่อสงัคมในดา้นต่าง 
     ความผูกพนัต่อองคก์รเป็นรูปแบบหน่ึงของความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร ซ่ึงจะแสดงออกมาใน
รูปแบบของพฤติกรรมตามๆทั้งน้ีองค์กรจะไดป้ระโยชน์อย่างมากหากสามารถสร้างความผูกพนัท่ีดีกบัพนกังาน
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ของตน ซ่ึงมีผูไ้ดศึ้กษาไดใ้ห้ความหมายไวข้องความผูกพนัต่อองค์ไวด้งัน้ี เบคเกอร์ (Becker 1960 อา้งใน ดรุณีย ์
บุญญะ 2558 : 23) ใหค้วามหมายว่า ความรู้สึกผูกพนัระหว่างพนกังานกบัองคก์ารท่ีเกิดจากพนกังานไดค้ านวณถึง
ผลประโยชน์และผลเสียท่ีมีต่อตวัพนกังาน เม่ือยงัคงอยู่หรือออกจากองคก์ารไป ซ่ึงผลของการชัง่น ้ าหนกัดงักล่าว
จะก าหนดพฤติกรรมของพนกังานในอนาคตเช่น เม่ือพนกังานค านวณถึงผลประโยชน์และผลเสียแลว้พบวา่ การคง
อยู่ในองคก์ารไดผ้ลประโยชน์สูงกว่า พนกังานจะรู้สึกผูกพนักบัองค์การและคงอยู่ในองค์การต่อไป เดวิด (David 
1994 อา้งใน nittaya111,2012)   กล่าววา่ เป็นความสมัพนัธ์อยา่งลึกซ้ึงของแต่ละบุคคลท่ีมีใหก้บัองคก์รซ่ึงในแต่ละ
บุคคลจะแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์ของแต่ละคนท่ีมีใหก้บัองคก์รโดยจะแสดงออกมา 3 
ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1)มีความเช่ือมัน่อย่างแรกกลา้ และมียอมรับในค่านิยม และเป้าหมายขององคก์ร 2) มีความเต็มใจท่ี
จะทุ่มเทเพ่ือสนบัสนุนองค์กรอย่างเต็มความสามารถ 3) มีความตอ้งการอย่างมากท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกของ
องคก์ร เมเยอร์และอลัเลน (Meyer and Allen, 1990 อา้งถึง :  ธีระพนธ์ มณีสุด,2552 : 22) ไดอ้ธิบายความผูกพนัต่อ
องคก์ารทั้ง 3 ดา้นไวด้งัน้ี1)  ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นจิตใจ (Affective commitment) หมายถึง บุคคลมีความรู้สึก
ยึดมัน่กบัองค์กร มีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองค์กร และจะเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัองค์กรเสมอ 2) ความ
ผูกพนัต่อองคก์ารดา้นการคงอยู่ (Continuance commitment) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลถึงผลประโยชน์ท่ีเสียไป
ถา้เขาออกไปจากองคก์รเกิดจากการเปรียบเทียบขอ้ไดเ้สียจากการเป็นสมาชิกขององคก์รต่อหรือวา่การออกการจาก
เป็นสมาชิกไป ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการเลือกท่ีจะอยู่ในองค์การต่อไป 3) ความผูกพนัต่อองค์การด้านบรรทดัฐาน 
(Normative commitment) หมายถึง จิตใตส้ านึกในการรับรู้ว่าการด ารงซ่ึงเป็นสมาชิกขององคก์ร มาตากความรู้สึก
วา่การอยูใ่นองคก์รเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมและควรกระท า และไดน้ ามาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัการศึกษาในคร้ังน้ิ 
     ในการศึกษาคร้ังน้ีไดมี้รวบรวมการน าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตใน
การท างานและความผูกันต่อองค์กร ตามแนวคิด และ ทฤษฎี ดังต่อไปน้ี พงษ์เทพ เงาะด่วน (2555) ศึกษา 
ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์การของพนกังาน บริษทั ท่าอาศยานไทย 
จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ดอนเมือง) พบว่าระดบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วน
ระดบัความผูกพนัของพนกังานในองคก์ารในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก คุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน สุดารัตน์ ครุฑสึก (2557) ศึกษา ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของพนักงาน ความผูกพนัต่อองค์กรและการส่ือสารในองค์กรส่งต่อการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรของ
พนกังานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ภาพรวมของคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง ความ
ผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ความสมัพนัธ์ของคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยดา้นทีมีความสัมพนัธ์ในล าดบัแรกคือ ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิต
ดา้นอ่ืน รองลงมาคือ ดา้นผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม  

 
3.  วธิีการศึกษา 
     การศึกษาการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน
บริษทั บูติคนิวซิต้ี จ ากัด (มหาชน) เป็นการศึกษาเชิงปริมาณซ่ึงได้มีวิ ธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามโดยการก าหนดตวัเลือกค าตอบต่าง ๆเอาไว ้ซ่ึงประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานภายใน
ส านกังานของบริษทั บูติคนิวซิต้ี จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีจ านวน 184 คน และไดแ้บบสอบถามกลบัมาจ านวน 142 ชุด 

https://nittaya111.wordpress.com/author/nittaya111/
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คิดเป็นร้อยละ 77.17 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1) แบบสอบถามในเร่ืองเก่ียวกบัลกัษณะ
ส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2) แบบสอบถามเร่ืองเก่ียวกบัปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างาน ส่วนท่ี 3) แบบสอบถามเร่ือง
เก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์ร หลงัจากนั้น น าขอ้มูลทั้งหมดมา วิเคราะห์ขอ้มูลประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS และค านวณค่าสถิติท่ีส าคญัท าการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชวิ้ธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอล
ฟ่า (Coefficient Of Alpha) ของครอนบคั (Cronbach) ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดค่า สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าท่ี
ระดบั 0.700  ท าการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS แยกตามเคร่ืองมือทางสถิติดงัต่อไปน้ี ส่วนท่ี 1) ขอ้มูล
ทั่วไปเก่ียวกับข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี  (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ส่วนท่ี 2) ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานในองค์กรและส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียว กบั
ความผูกพนั โดยมีปัจจยัดา้นความผูกพนัใช้การวิเคราะห์โดยการใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ส่วนท่ี 3) ทดสอบความสัมพนัธ์คุณภาพชีวิตในการท างานและปัจจยัดา้นความผูกพนั โดย
และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient : r) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
กรอบแนวความคิด 
          ตวัแปรอสิระ                                                                            ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

4.  ผลการศึกษา 
     1. ผลการิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถาม 142 คน พบว่า ผูส้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง 
จ านวน 107 คน ร้อยละ75.35 อายุระหว่าง 26-30 ปีจ านวน 43 คนคิดเป็นร้อยละ 30.28 มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 
15,001-25,000 บาท จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 53.52 สถานภาพโสด จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 64.08 ระดบั
การศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 47.18 มีอายกุารท างาน 1-5 ปี จ านวน 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.73 
ต าแหน่งฝ่ายการผลิต จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 

แนวคดิความผูกพนัต่อองค์กร 

1. ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นจิตใจ 
(Affective commitment) 

2. ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นการคง
อยู ่(Continuance commitment) 

3. ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นบรรทดั
ฐาน (Normative commitment)  

เมเยอร์และอลัเลน (Meyer and 

Allen, 1990 อ้างถึง :  ธีระพนธ์ มณี

สุด,2552 : 22) 

แนวความคดิคุณภาพชีวติในการท างาน 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 

2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั 

3. การเปิดโอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ 

4. ลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คง 

5. ลกัษณะงานท่ีส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสงัคม 

6. ลกัษณะงานท่ีตั้งอยูบ่นฐานของกฎหมายหรือกระบวนการ
ยติุธรรม 

7. มีความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างานโดยรวม 

8. ลกัษณะงานมีความเก่ียวขอ้งและสมัพนัธ์กบัสงัคม
โดยตรง 

 วอลตนั(Walton, 1974) (อ้างจาก : tabrita,2012) 
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     2. คุณภาพชีวิตในการท างานในภาพซ่ึงมีภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.01, S.D. = 1.025) โดยดา้นงาน
ท่ีส่งเสริมดา้นการท างานร่วมกันหรือการบูรณาการทางสังคมสูงสุดอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.30, S.D. = 
1.033) รองลงมาคือ ดา้นการเปิดโอกาสพฒันาความรู้ความสามารถในระดบัปานกลาง ( X = 3.09, S.D. = 1.018) 
ทั้งน้ีในปัจจยัคุณภาพชีวิตในรายดา้นอ่ืน ๆอยูใ่นระดบัปานกลาง เช่นเดียวกนั  
     3. ความผูกพนัต่อองค์กรดา้นดา้นบรรทดัฐาน ซ่ึงมีภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.07, S.D. = 0.968) 
โดยมีดา้นพร้อมท่ีจะท าใหอ้งคก์รมีความกา้วหนา้ประสบความส าเร็จเพ่ือตอบแทนองคก์รอยู่ในระดบัปานกลาง (
X = 3.27, S.D. = 1.038) รองลงมาคือ ดา้นมีความรู้สึกภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์รในระดบัปานกลาง ( X

= 3.15, S.D. = 0.945) และดา้นมีความเช่ือมัน่ในองคก์รในระดบัปานกลาง ( X = 2.99, S.D. = 0.953) 
     4. คุณภาพชีวิตในการท างาน มีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รทั้งภาพรวมและรายดา้น อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยในภาพรวมคุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพนัธ์ ต่อความผุกพนัต่อองค์กรใน
ระดบัสูง (r=0.673) เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบว่า มีคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นลกัษณะงานท่ีม่ีความเก่ียวขอ้ง
และสัมพนัธ์กบัสังคมมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงสุด (r=0.641) รองลงมาคือ ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและ
ปลอดภยัมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงเช่นกนั (r=0.631) และ มีความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างานโดยรวม มี
ความสัมพนัธ์ในระดบัสูง (r=0.609) โดยคุณภาพชีวิตในดา้นอ่ืน ๆ มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รในระ
ปานกลาง ตามล าดบั ตามตารางดงัต่อไปน้ี  
 

คุณภาพชีวติในการท างาน 
ความผูกพนัต่อองค์กร 

R Sig. ระดบัความสัมพนัธ์ ทิศทางความสัมพนัธ์ ล าดบั 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ   .574** 0.00 ปานกลาง เดียวกนั 4 
2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั .631** 0.00 สูง เดียวกนั 2 
3. การเปิดโอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ  .428** 0.00 ปานกลาง เดียวกนั 8 
4. งานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คง .538** 0.00 ปานกลาง เดียวกนั 5 
5. งานท่ีส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสังคม .433** 0.00 ปานกลาง เดียวกนั 7 
6.งานอยูบ่นพ้ืนฐานของกฎหมายหรือความยติุธรรม .525** 0.00 ปานกลาง เดียวกนั 6 
7. มีความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างานโดยรวม .609** 0.00 สูง เดียวกนั 3 
8. งานท่ีม่ีความเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคม .641** 0.00 สูง เดียวกนั 1 

ภาพรวม .673** 0.00 สูง เดยีวกนั  

หมายเหตุ : ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ตารางที ่1 แสดงค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 

 
5. อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
     จากการศึกษาในคร้ังน้ี เร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับความผูกพนัธ์ต่อองค์กรของ
พนกังานบริษทั บูติคนิวซิต้ี จ ากดั(มหาชน) มีประเดน็ท่ีน่าสนใจดงัต่อไปน้ี 
     คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ เน่ืองจากค่าตอบแทนจากการท างานเป็น
หน่ึงในส่ิงส าคญัของการมีคุณภาพชีวิตในการท างานซ่ึง ผูท่ี้มีรายไดม้ากจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าผูท่ี้รายไดน้้อย
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ดงันั้นถา้องคก์รสามารถตอบสนองความตอ้งการเหล่านั้นของพนกังานไดอ้ย่างเพียงพอและเป็นธรรมเช่น บริษทั 
ควรท าการส ารวจค่าตอบแทนและสวสัดิการกบั ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั เพ่ือปรับใหน่้าดึงดูด ลดโอกาสท่ี
พนกังานจะลาออกหรือยา้ยงานออกไป ซ่ึงก็มีแนวโนม้ท่ีจะสร้างความผูกพนัธ์ต่อองคก์รของพนกังานไดเ้ช่นกนั 
สอดคลอ้งกบั สุดารัตน์ ครุฑสึก (2557) เน่ืองจากค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัพนกังานอ่ืนท่ี
ท างานลกัษณะเดียวกนั นัน่หมายความว่า พนกังานมีความรู้สึกว่ามีความเหมาะสมและเป็นธรรม เม่ือเปรียบเทียบ
กบัต าแหน่งของตนและต าแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะงานท่ี คลา้ยคลึงกนั 
     คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั เน่ืองจาก ความปลอดภยัเป็นส่ิงแรกท่ี
องค์กรควรจะตระหนกัถึง ซ่ึงการท างานของพนกังานจะตอ้งไดรั้บความปลอดภยั ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดย
ปราศจากความรู้สึกไม่ดี สอดคลอ้งกบั (Gilmer , 1973 อา้งถึง นิศาชล เรืองชู หนา้ 132 ) ท่ีไดอ้ธิบายถึง องคป์ระกอบ
ท่ีท าใหเ้กิดความผูกพนัธ์ต่อองคก์าร สมรรถภาพในการท างานของผูบ้ริหารเป็นส่ิงจูงใจในการท างานท่ีส าคญั โดย
เนน้เร่ืองการบงัคบับญัชา สภาพแวดลอ้มในการท างาน เช่น แสง อากาศ เสียง หอ้งอาหาร หอ้งน ้า สถานท่ี พกัผ่อน 
ตลอดจนชัว่โมงการท างาน ความสะดวกในการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกของหน่วยงานเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมให้
เกิดความผูกพนัต่อองคก์ารดว้ยน้ี บริษทั อาจจะตอ้งปรับปรุงพ้ืนท่ี ภายในส านกังานใหดี้ข้ึน เพ่ิมพ้ืนท่ีการพกัผ่อน
จากการท างาน ซ่ึงจะช่วยลดความเครียดจากการปฏิบติังานของพนักงานได ้ท าให้พนกังานมีความรู้สึกเหมือน
ปฏิบติังานอยูท่ี่บา้น เพราะเน่ืองจาก พนกังาน จะอยูใ่นท่ีท างาน อยา่งนอ้ยมากกวา่ 8 ชัว่โมง 
     คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นการเปิดโอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ การพฒันาความรู้ความสามารถ
นอกจากจะช่วยท าให้พนักงานเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแลว้ เป็นการสอดคลอ้งกนัท่ีจะช่วยให้ดา้น
ค่าตอบแทนท่ีจะเพ่ิมข้ึนตามทกัษะ ความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังานไปพร้อมกนั และยงัเป็นการเปิดโอกาสให้
พนกังานหรือผูป้ฏิบติังานไดแ้สดงความสามารถหรือความถนดัในการท างาน เช่นการน าเอาบุคลากร วิทยากร 
นกัวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นต่าง ๆ ในแต่ละสายงานเขา้มาในบริษทั หรือ ไปนอกสถานที และไม่ควรปิดกั้นโอกาส
ของพนกังานเปิดใหเ้ขา้อบรมไดอ้ย่างมีอิสรภาพตามความสมคัรใจสอดคลอ้งกบั สุธินี เดชะตา(2551)ไดก้ล่าวไว ้
การท่ีบริษทัฯ เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดมี้โอกาสในการพฒันาตนเอง จะท าใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารใน
ระดบัท่ีมากข้ึนดว้ย 
     คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คง การสร้างความมัน่ใจใน
การท างานใหก้บัพนกังาน จะส่งเสริมใหพ้นกังานมีสมาธิการปฏิบติังาน ไม่คิดเร่ืองการลาออกหรือการยา้ยงาน ร่วม
ถึงการโยกยา้ยต าแหน่งการท างานท่ีจะใหมี้ความกา้วหนา้เพ่ิมสูงข้ึนจะช่วยส่งเสริมใหพ้นกังานมุ่งมัน่ท างานเพ่ือให้
เกิดกา้วหนา้มากข้ึน ไม่สอดคลอ้งกบั สุธินี เดชะตา(2551) กล่าววา่ การเล่ือนต าแหน่ง ของพนกังาน จ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ยา้ยพนกังานจากหน่วยงานหน่ึงไปรับต าแหน่งท่ีสูงข้ึนในอีกหน่วยงานหน่ึง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวท าให้
พนกังานตอ้งเจอกบัสภาพแวดลอ้มใหม่ หวัหนา้ใหม่ เพ่ือนร่วมงานใหม่ และปัญหาท่ีแตกต่างจากเดิม ซ่ึงพนกังาน
อาจจะเกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจก็ไดใ้นการสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน การมอบหมายงาน และการเล่ือน
ต าแหน่งนั้น แต่ทั้งน้ีพนกังานสามารถท่ีจะเรียกร้องต่อหวัหนา้งานเพ่ือแกไ้ขปัญหาหรือขอยา้ยหน่วยงานอีกกไ็ด ้
     คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นลกัษณะงานท่ีส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสังคม การท างานควรจะมีโอกาสให้
ผูป้ฏิบติังานไดมี้การพบปะ การพูดคุยกบับุคคลอ่ืน ๆ ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร ซ่ึงจะช่วยให้ผูป้ฏิบติัมีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์การท างาน ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานไดค้น้พบเทคนิค รูปแบบ
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การท างาน ใหม่ๆ สอดคลอ้งกบั สุธินี เดชะตา(2551)ไดก้ล่าวว่า แต่ละหน่วยงานท่ีมีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพนัธ์
ท่ีดีระหว่างพนกังาน จนท าใหพ้นกังานระหว่างหวัหนา้งานและเพ่ือนร่วมงานมีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั พร้อมท่ีจะ
ใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือกนัในการท างาน มีการใหค้ าแนะน าและค าปรึกษาเร่ืองการท างานต่อกนั และพนกังานจะ
มีความสนิทสนมกนัมากข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลต่อการท างานเป็นทีมและการร่วมงานอ่ืนต่อไป โดยจดัโครงการพูดคุย
แชร์ปัญหาและประสบการณ์ จากการท างานในแต่ละแผนก และ เปิดใหพ้นกังานไดแ้สดงความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการ
ท างาน 
     คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นลกัษณะงานท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของกฎหมายหรือกระบวกการยติุธรรม การท างาน
ภายในองคก์รไม่ควรท่ีจะมีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล พนกังานควรจะมีสิทธิเสรีภาพในการ ท างาน การแสดงความ
คิดเห็น อยากเสมอภาค เคารพสิทธิการตดัสินใจในการท างาน ไม่กา้วก่ายหนา้ท่ีระหว่างกนัและกนั สอดคลอ้งกบั 
Walton (1974) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะส าคญัท่ีประกอบข้ึนเป็นคุณภาพชีวิตในการท างาน ไดก้ล่าวว่า วิถี
ชีวิต และวฒันธรรมในองค์กรจะส่งเสริมให้ เกิดการเคารพสิทธิส่วนบุคคลมีความเป็นธรรมในการพิจารณาให้
ผลตอบแทนและรางวลั ซ่ึงรวมไปถึงโอกาสท่ีแต่ละคนจะไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเปิดเผย ไม่ถูกรีดรอนสิทธิใน
การแสดงความคิดเห็น มีเสรีภาพในการพูด ไดรั้บความเสมอภาค และมีการปกครองดว้ยกฎหมายตามหลกักฎหมาย
ในแต่ละประเทศ 
     คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างานโดยส่วนรวม พนกังานซ่ึงเป็นมนุษย ์ท่ีมี
ความรู้สึกนึกคิด เป็นส่ิงท่ีละเอียดอ่อน บางคร้ังอาจจะไดรั้บความเหน็ดเหน่ือยจากการท างาน หรือ แรงกดดนัจาก
การท างาน เพ่ือให้พนักงานขององค์กรไดผ้่อนคลาย การท างานจึงควรมีเวลาให้พนักงานไดพ้กัผ่อน ปล่อยให้
พนักงานไดมี้เวลาในการใช้ชีวิตส่วนบุคคล สามารถก าหนดกการด าเนินชีวิตไดอ้ย่างสมดุลกบัการท างานเช่น 
ต าแหน่งท่ีไม่มีความจ าเป็นจะเขา้งานบริษทั ก็เปิดให้สามารถท างานไดท่ี้บา้นหรือสถานท่ีอ่ืน นอกส านกังานได ้
เพราะปัจจุบนั เทคโนโลยีทางดา้นการส่ือสารท่ีพฒันาไปไกล อินเตอร์เน็ตมีความเร็วมากข้ึน บริษทักส็ามารถน ามา
ประยุกตใ์หเ้หมาะสมกบัการท างานของแต่ละแผนกงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นิศาชล เรืองชู (2557) การบริหารจดัการ
รูปแบบกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบติังานได ้ท าใหพ้นกังานท างานเสร็จ
เร็วข้ึน ไม่ละเมิดเวลาส่วนตวัของพนกังาน จึงเกิดความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตวั พนกังานสามารถแบ่ง
เวลาใหค้รอบครัวไดส่้งผลใหพ้นกังานมีความภกัดีต่อองคก์รมากข้ึน 
     คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นลกัษณะงานท่ีม่ีความเก่ียวขอ้งและสมัพนัธ์กบัสงัคม ในการท างานนั้น ไม่เพียงแต่
จะมีสังคมแค่ภายในองคก์ร แต่ยงัมีสังคมภายนอกท่ีไดรั้บผลกระทบเช่นกนั เน่ืองจากในดา้นดา้นน้ีมีความสัมพนัธ์
ต่อความผกูพนักบัองคก์รในระดบัท่ีมากท่ีสุด ดงันั้นควรจะใส่ใจกบัสังคมภายนอกไม่วา่จะเป็นแผนการรับผิดชอบ
ต่อสังคม ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสงัคม จะช่วยใหพ้นกังานมีความภูมิใจในองคก์รของตน เช่น 
บริษทั น าเอาองคก์รเขา้ไปร่วมกิจกรรมทางสังคมมากข้ึน เร่ิมจากการ ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณภายรอบของ
บริษทั ไปจนถึง ท ากิจกรรม CSR เช่นท าเอาเส้ือผา้ ของบริษทัไป บริจาค ผูย้ากไร้ ขาดโอกาส ให้พนกังานเป็นผู ้
กระจายข่าว และประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงจะช่วยให้มีส่วนร่วมกบัองคืกรและสังคมมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ดรุณีย  ์
บุญญะ(2558) ผูบ้ริหารหรือเจา้ของกิจการควรมีการรณรงค์อย่างต่อเน่ืองให้พนกังานตระหนกัถึงการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมจดัใหมี้กิจกรรมร่วมกบัชุมชนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ เร่ิมจากชุมชนรอบสถานประกอบการ 
เขต อ าเภอ และจงัหวดั ช้ีใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการรักษาส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในองคก์ารเองและชุมชนรอบขา้ง 
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี ้
     จากการศึกษาในคร้ังน้ี เร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับความผูกพนัธ์ต่อองค์กรของ
พนกังานบริษทั บูติคนิวซิต้ี จ ากดั(มหาชน) สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัองคก์ร ธุรกิจ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
ต่อองคก์ร ซ่ิงจะช่วยใหเ้ห็นแนวทางในการสร้างคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีให้เกดข้ึนกบัองค์กร เพ่ือใหพ้นักงาน
ขององค์กรมีความผูกพันองค์กรและให้พนักงานขององค์กรทุกคนท างานอย่างมีความสุข ดังนั้นผูศึ้กษามี
ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  
 
     1) จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์
กบัสงัคมผูบ้ริหารควรส าคญัท่ีสุด เพราะเน่ืองจากมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รมากท่ีสุดอนัดบั 1 ดงันั้น 
ผูบ้ริหารควรจะจดัท าแผนความรับผิดชอบต่อสังคมให้ดีมากข้ึน พฒันา สรรหา กิจกรรมดี ๆ อย่างต่อเน่ืองมา
ช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงส าคัญท่ีท าให้พนักงานนั้นภาคภูมิใจในองค์กรของตนเองท่ีได้คอย
ช่วยเหลือสงัคมใหดี้ข้ึน  
    2)  ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ซ่ึงมีระดบัความสัมพนัธ์สูง เป็นอนัดบั 2 ผูบ้ริหารไม่ควร
จะเผิกเฉยต่อความส าคญัในเร่ืองความสะอาด สภาพแวดลอ้มในการท างาน ซ่ึงหมายถึง ส่ิงแวดลอ้มทั้งทางอากาศ 
ทางกล่ิน ทางเสียง ทางแสง สร้างบรรยากาศใหมี้ความสบายใจในการท างานรวมไปถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ส าหรับ
การท างาน ท าให้พนกังานไดรั้บรู้ถึงความปลอดภยัของสถานท่ีท างาน ไม่มีความเส่ียงจากการท างานใด ๆทั้งส้ิน 
รวมถึงการสร้างบรรยากาศให้มีความเป็นมิตร และควรมีแผนการฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นแผนการหนีไฟไหม ้หรือ 
แผน่ดินไหว เพ่ือใหเ้กิดความเฉยชินและฝึกใหพ้นกังานมีความพร้อมรับมือกบัเหตุการณ์เหล่าน้ี 
     3) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยรวม เป็นอีกหน่ึงด้านท่ีส าคัญในอันดับท่ี 3 และมี
ความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัสูง ผูบ้ริหารควรจะมีกรอบระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีชดัเจน ซ่ึงไม่
ควรละเมิดเวลาส่วนบุคคลของพนกังาน และมีการก าหนดเวลาการท างานตามกฎหมายอยา่งถูกตอ้ง รวมถึงการการ
พิจารณาการปริมาณงานให้เหมาะสมกับระยะเวลาการท างานในภาพรวมอีกด้วย และควรบริหารจัดการ
กระบวนการท างานให้ดีข้ึน สามารถลดระยะเวลาการท างานให้ลดลงได ้ให้สิทธิพนกังานไดว้างแผนชีวิตส่วน
บุคคลอยา่งอิสระ ไม่บงัคบัใหพ้นกัตอ้งท างานจนเกินเหตุ  
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 https://www.gotoknow.org/posts/480263&ved=0ahUKEwjfsuXD7b3NAhUDqo8KHeGnDeoQFggZMA
 A&usg=AFQjCNHxix6x3aiNpyhlrSckMasCfaGhwQ&sig2=Z_AHjABee6I5uHvtsQ3b0g 
บรรเทิง ศรีอาจ(2558) คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั เอสเคโพลี 
 เมอร์ จ ากดั วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัวไลยอลงกรณ์ ใน
 พระบรมราชูปถมั จงัหวดัปทุมธานี. 
พงษ์เทพ เงาะด่วน (2555) ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน  
 บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่(ดอนเมือง) วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
 วิชาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
วัลย์ลิกา พิรักษา(2556) ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน 
 สหกรณ์การเกษตรเขตจงัหวดันครราชสีมา การคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
สุดารัตน์ ครุฑสึก (2557) ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานความผูกพนัต่อองค์กรและการส่ือสารใน 
 องคก์รส่งผลต่อการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรของพนกังานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร การคน้ควา้อิสระ 
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

https://nittaya111.wordpress.com/2012/01/11/2-
https://nittaya111.wordpress.com/2012/01/11/2-
https://www.gotoknow.org/posts/480263&ved=0ahUKEwjfsuXD7b3NAhUDqo8KHeGnDeoQFggZMA
https://www.gotoknow.org/posts/480263&ved=0ahUKEwjfsuXD7b3NAhUDqo8KHeGnDeoQFggZMA
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคอาหารแปรรูปเน้ือกุ้งพร้อมทาน 
ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด 

Cluster Analysis of Ready to eat Shrimp Processed Food Buyers  
in Bangkok by Marketing-Mix Methods 

 
อภันตรี หุ่นศิลป์1 และ อริสรา เสยานนท์2 

Apuntri Hoonsil and Arisara Seyanont 
 

บทคัดย่อ 
 

        การศึกษาในคร้ังน้ี มีว ัต ถุประสงค์ เพ่ื อแบ่งกลุ่มผู ้บ ริโภคอาหารแปรรูปเน้ือกุ้งพ ร้อมทานในเขต
กรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และความตอ้งการดา้นส่วนประสมทางการตลาดของ
ผูบ้ริโภคอาหารแปรรูปเน้ือกุง้พร้อมทานในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง
จากผูท่ี้มีความตอ้งการซ้ือ และเคยซ้ือ จ านวน400คนในกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศอายุสถานภาพ ระดบัการศึกษาอาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนความตอ้งการดา้นส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ืออาหารแปรรูปเน้ือกุง้พร้อม
ทานท่ีแตกต่างกันด้วยเค ร่ืองมือ  Cluster Analysis โดยใช้วิ ธี  Hierarchical Cluster Analysis และวิธี K-Means 
Cluster Analysis เพ่ือหาจ านวนกลุ่มย่อยท่ีเหมาะสมจากการแบ่งกลุ่มและใช้วิธี One-Way Anova เพ่ือหาความ
แตกต่างระหวา่งกลุ่ม 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการซ้ือ, ความต้องการส่วนประสมทางการตลาด, อาหารแปรรูปเนือ้กุ้งพร้อมทาน 

Abstract 
 

This study aims to study the segmentation of consumers of food ready to eat shrimp in Bangkok area. 
Moreover, to study demographic factors and with the needs of marketing mix ready to eat shrimp in Bangkok. 
The data were collected using samples from the demand for consumer who have ever buy or want to buy ready to 
eat shrimp for 400 people in subject with sex, age, status, education, occupation, income, demand of the 
marketing and the buying behavior of food ready to eat shrimp. Using Cluster Analysis tools that is Hierarchical 
Cluster Analysis and K-means Cluster Analysis for classify the number of each group. 
Keywords: Purchasing Behavior, Needs of Marketing Mix, Processed food Ready shrimp 
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1. บทน า 

 ในยุคเศรษฐกิจในปัจจุบนั ไดเ้กิดตลาดท่ีมีการซ้ือขายสินคา้อุปโภคบริโภคเป็นจ านวนมาก ซ่ึงเกิดจาก
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพและปัจจยัทางเศรษฐกิจ รวมทั้งในยคุปัจจุบนั ผูผ้ลิตก็
มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด้ินรนใหมี้การประกอบอาชีพต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดรายได ้ไม่วา่จะในกรุงเทพหรือต่างจงัหวดั ท า
ใหมี้การผลกัดนัโครงการท่ีเกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ ภายใตโ้ครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ”์ หรือ 
OTOP เพ่ือกระตุน้ใหมี้การผลิตสินคา้ของแต่ละทอ้งถ่ินออกวางจ าหน่าย และปัจจุบนักป็ระสบความส าเร็จ สามารถ
สร้างงานสร้างรายไดท้ าใหป้ระชาชนมีอาชีพและจากโครงการดงักล่าวท าใหมี้การกระจายสินคา้ไปทัว่ประเทศ จน
สินคา้ OTOP บางประเภทมีการขายส่งออกไปยงัต่างประเทศ 
 ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมีความสนใจตลาดอาหารแปรรูปเน้ือกุง้พร้อมทาน อาทิเช่น กุง้อบกรอบ , 
กุง้ 3 รส , กุง้หวาน , กุง้เสียบ , กุง้แห้ง , กุง้เหยียด , กุง้แกว้ เป็นตน้ ซ่ึงอาหารแปรรูปดงักล่าว มีการวางจ าหน่าย
ทัว่ไปตามแหล่งขายสินคา้ OTOP ของแต่ละจงัหวดั ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่า แหล่งผลิตสินคา้ OTOP ในประเทศ
บางแห่ง ไดด้ าเนินการทยอยปิดกิจการไป อนัเน่ืองมาจากสินคา้บางประเภทซ ้ ากนั แหล่งเงินทุนเขา้ไม่ถึง มีเงิน
หมุนเวียนไม่เพียงพอ  ท าใหเ้กิดการผลิตสินคา้จากตน้ทางส่งไม่ถึงปลายทาง อยา่งผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix)  
อ้างถึง ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , ปริญ ลักษิตานนท์ ,ศุภร เสรีรัตน์ และ องอาจ ปทะวานิช (2539: 68-70)ไดใ้ห้

ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไวว้่า หมายถึงตวัแปรทางการตลาดท่ีบริษทัสามารถควบคุมได ้และใช้
ร่วมกนั เพ่ือตอบสนองความพึงใจในกลุ่มเป้าหมาย  

1.1 ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
เพ่ือท าใหลู้กคา้พึงพอใจ โดยผลิตภณัฑน์ั้น ตอ้งมีอรรถประโยชน์ มีมูลค่า ในสายตาของผูบ้ริโภค จนผูบ้ริโภคเกิด
ความพึงพอใจ และผลิตภณัฑน์ั้นสามารถขายได ้
 1.2 ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน โดยราคาถือเป็นตน้ทุนของลูกคา้ ซ่ึงผูบ้ริโภค
จะมีการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าของผลิตภณัฑ ์กบัราคา โดยมูลค่าของสินคา้ ควรจะสูงกว่าราคา ผูบ้ริโภคก็จะ
ตดัสินใจซ้ือ 
 1.3 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางการจดัจ าหน่าย ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
กิจกรรมต่างๆ ใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑจ์ากองคก์ร ไปสู่ตลาด โดยกิจกรรมเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยในการกระจายตวั
สินคา้ เช่น การขนส่ง การคลงั  การน าส่งสินคา้ไปสู่มือผูบ้ริโภค 
 1.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เป็นกิจกรรมต่างๆทางการตลาดในการส่งเสริมการขาย ท่ี
นอกเหนือจากการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์และการขายโดยพนกังานขาย โดยมีวตัถุประสงค์  เพ่ือให้ผูบ้ริโภค
หรือลูกคา้ เกิดการซ้ือผลิตภณัฑห์รือสินคา้บริการเพ่ิม เพ่ือใหย้อดขายขององคก์รหรือบริษทัเพ่ิมมากข้ึน รวมไปถึง
ผลก าไร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของคนกลางในการจดัจ าหน่าย โดยการจดัและตกแต่งร้าน การ
แสดงสินคา้ การสาธิตการใช้งาน และความพยายามทางการตลาดอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่งานดา้นการขายท่ีปฏิบติัอยู่เป็น
ประจ าเป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาด ท่ีมีการส่งขอ้มูลไปยงัผูรั้บหรือผูน้บริโภคดังน้ีโดยอาศยัเคร่ืองมือ
ทางดา้นการตลาด 
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2.2 พฤติกรรมผู้บริโภค งานวิจยัในคร้ังน้ีไดใ้ชท้ฤษฎีน้ีส่วนหลกัเพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมของผูท่ี้มีความตอ้งการซ้ือ 
และเคยซ้ือสินคา้อาหารแปรรูปเน้ือกุง้พร้อมทาน เพ่ือท่ีจะไดด้ าเนินการแบ่งกลุ่มปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อกระบวนการ
ซ้ือหรือกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , ปริญ ลักษิตานนท์ , ศุภร เสรีรัตน์ และ องอาจ ปทะวานิช (2537,38)กล่าวว่า การ
วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค นั้นสามารถช่วยใหน้กัการตลาดสามารถจดัการแนวทางในการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ 
ทางการตลาดได ้เพ่ือท่ีจะช่วยตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค โดยการจดัการแนวทางดงักล่าว มีค าถามเพ่ือใช้
ส าหรับการประเมินลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบไปดว้ยใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย , ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร , 
ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ ,,ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ , ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด , ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน , ผูบ้ริโภคซ้ือ
อยา่งไร  

 ธนวรรณ แสงสุวรรณ (2544,33) ไดก้ล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง การตอ้งการทราบถึงลกัษณะ
ของตลาดเพ่ือท่ีจะไดก้ าหนดกลยทุธ์ของธุรกิจได ้ซ่ึงหลกัการท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือหลกั 6Ws1h มีดงัต่อไปน้ีใคร
คือเป้าหมาย(Who) , ตลาดซ้ืออะไร (What), ท าไมจึงซ้ือ (Why), ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ (Who), ซ้ือเม่ือใด 
(When), ซ้ือท่ีไหน (Where) , ซ้ืออยา่งไร (How) 

2.3 การแบ่งส่วนทางการตลาด งานวิจยัในคร้ังน้ีไดใ้ช้ทฤษฎีการแบ่งส่วนตลาดเป็นขอ้มูลในการประกอบการ
วิเคราะห์ส่วนตลาดท่ีไดม้าจากการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค จากทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด และทฤษฎีพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค 
 อดิลล่า พงศย์ี่หลา้ (2546,12) การแบ่งส่วนตลาดออกเป็นส่วนๆ โดยแบ่งตามความแตกต่างของลูกคา้ เช่น
ผูบ้ริโภคทุกคน ไม่ไดช้อบส่ิงเดียวกนั  ไม่ชอบด่ืมเคร่ืองด่ืมชนิดเดียวกนั กินอาหารภตัตาคารร้านเดียวกนั  นกัการ
ตลาดสามารถก าหนดไดจ้ากความแตกต่างในเร่ือง คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ความแตกตางทางจิตวิทยา และ
พฤติกรรมของลูกคา้ ต่อจากนั้นน ามาวิเคราะห์ตดัสิน ว่าตลาดส่วนใดเกิดโอกาสมากท่ีสุด และตลาดส่วนนั้นคือ
ตลาดเป้าหมาย 

 อดุลย ์จาตุรงคกลุ (2541: 69) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดท าใหส้ามารถแบ่งแยกยอ่ยเพ่ือใหไ้ดต้ลาดส่วนท่ี
ส าคญัต่อผลิตภณัฑ ์การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) ประกอบไปดว้ยหลกัเกณฑจ์ านวน 4 ประการคือ 
เกณฑ์ทางภูมิศาสตร์ เช่นการแบ่งเป็น ภาค จังหวดั อ าเภอ เกณฑ์ทางประชากรศาสตร์ เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้
โดยทัว่ไป เพราะง่ายต่อการวดั ประกอบดว้ยเร่ือง อาย ุเกณฑท์างลกัษณะจิตนิสยั เป็นขอ้มูลในการศึกษาประชากร
ท่ีนิยมใช ้เน่ืองจากมนัเก่ียวพนักบัพฤติกรรมและง่ายต่อการรวบรวมขอ้มูล  
  

3. วธิีการศึกษา 

 ในการศึกษาวิจยัน้ี จากท่ีผูวิ้จยัไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ยตารางแสดงจ านวนประชากรและจ านวน
กลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and Morgan (1970) ภายใตค้วามเช่ือมัน่ท่ี 95% และค่าความคาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้+5% 
จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง มีจ านวน 400 คน ท่ีประชากรตั้งแต่ 100,000 คน ข้ึนไป 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชีคร้ังท่ี  5                                                                     1997 
 
 ซ่ึงการวิจยัน้ีจะใชก้ารสุ่มเลือกเกบ็จ านวนแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยเร่ิมตน้จากการเลือกกรอบ
การสุ่ม (Sampling Frame) คือ 3 ประเภท นั้นคือ (1) ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ (2) หา้งสรรพสินคา้ (3)ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้
เฉพาะอย่างเพราะเป็นสถานท่ีท่ีมีผูบ้ริโภค และผูจ้  าหน่ายอาหารแปรรูปเน้ือกุง้พร้อมทาน รวมถึงผูว้ิจยัเล็งเห็นถึง
ความสะดวกของผูร่้วมตอบแบบสอบถาม ท่ีจะสามารถใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามอย่างเป็นหลกัแหล่ง
จากนั้ นใช้วิธีสุ่มเลือกเก็บจ านวนแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยใช้เกณฑ์แบ่งกลุ่มพ้ืนท่ีทั้ งหมดใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีทั้งหมด 50 เขต และเกณฑล์กัษณะแบบกลุ่มวนั-เวลาในการเก็บตวัอย่าง โดยมีสถิติท่ีใชก้าร
วิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา โดยแสดงผลเป็น ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของกลุ่มดว้ยเคร่ืองมือ Chi-Square, Analysis of Variance (ANOVA) และ Cluster Analysis 

 ในส่วนของแบบสอบถามนั้ นมีทั้ งหมด 7 หน้า โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย (1) ข้อมูลด้าน
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคอาหารแปรรูปเน้ือสตัวป์ระเภทกุง้ (2) ขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ืออาหารแปรรูปเน้ือกุง้พร้อมทาน โดยสองดา้นหลงัน้ี แบบสอบถามมีลกัษณะแบบมาตราส่วน 5 
ระดบัตามแนวคิดของไลเคิร์ท (Likert) (3) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 คุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน207คนคิดเป็นร้อยละ
51.80 และเพศชายจ านวน193คนคิดเป็นร้อยละ48.30 มีอายุระหว่าง 36-45 ปีจ านวน 146 คนคิดเป็นร้อยละ 36.5 มี
สถานภาพสมรสจ านวน206คนคิดเป็นร้อยละ51.50มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน255คน คิดเป็นค่าร้อยละ
63.80 มีอาชีพพนักงานเอกชน 232 คนคิดเป็นค่าร้อยละ 58 มีรายได ้20,001 -30,000 บาทจ านวน 159 คนคิดเป็น
ร้อยละ 39.80 ตามล าดบั 

4.2 ผลการศึกษาถึงระดบัความส าคัญของปัจจยัในแต่ละกลุ่มย่อยด้วย K-Means  

กลุ่มย่อยที่ 1 มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารแปรรูปเน้ือกุง้พร้อมทานท่ีเนน้ในเร่ืองแรงจูงใจในการซ้ือจากค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบัแรก คือเร่ือง ท่านซ้ือสินคา้เพ่ือตอ้งการอุดหนุนสินคา้ OTOP มีค่าเฉล่ีย 4.18 รองลงมาคือ รีวิวใน
อินเตอร์เน็ต เป็นแรงกระตุน้ใหซ้ื้อ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 รองลงมาล าดบัสุดทา้ย คือ ท่านคิดว่า ควรปรับปรุงบรรจุ
ภณัฑใ์ห้ทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย 4.05 โดยเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดมีความตอ้งการในเร่ืองความความแปลกใหม่
ของสินคา้  จากค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือเร่ือง ท่านตอ้งการใหมี้การสั่งสินคา้ผ่านทางออนไลน ์มีค่าเฉล่ีย 4.18 
รองลงมาคือ ท่านตอ้งการใหสิ้นคา้มีส่วนผสมของสมุนไพร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 รองลงมาล าดบัสุดทา้ย คือ ท่าน
ตอ้งการใหมี้โปรโมชัน่ทุกเทศกาล มีค่าเฉล่ีย 4.02  
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นพฤติกรรมและดา้นส่วนประสมทางการตลาด (สูงสุด 3 

อนัดบัของกลุ่มยอ่ยท่ี 1) 

ค าถามแต่ละข้อทีใ่ส่ในแบบสอบถาม ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ดา้นพฤติกรรม     
ท่านซ้ือสินคา้เพ่ือตอ้งการอุดหนุนสินคา้ OTOP 4.18 0.475 

รีววิในเน็ตเป็นแรงกระตุน้ใหซ้ื้อ 4.05 0.656 

ท่านคิดวา่ควรปรับปรุงบรรจุภณัฑใ์หท้นัสมยั 4.05 0.623 

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด     

ท่านตอ้งการใหมี้การสัง่ผา่นทางออนไลน์ 4.18 0.719 

ท่านตอ้งการใหสิ้นคา้มีส่วนผสมสมุนไพร 4.11 0.699 

ท่านตอ้งการใหมี้โปรโมชัน่ทุกเทศกาล 4.02 0.635 

ค่าเฉลีย่รวม 4.10 0.684 

กลุ่มย่อยที่ 2 มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารแปรรูปเน้ือกุง้พร้อมทานท่ีเนน้ในเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จาก
แหล่งจ าหน่ายสินคา้นอกบา้นเช่น ห้างสรรพสินคา้ จากค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือเร่ือง คนทัว่ไปไม่บริโภค
สินคา้เพราะหาซ้ือยากมีค่าเฉล่ีย 4.10 รองลงมาคือ ช่วงวนัหยุดเสาร์อาทิตย ์ท่านจะซ้ือสินคา้มาไวบ้า้น มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.08 รองลงมาล าดบัสุดทา้ย คือ ส่วนใหญ่ท่านซ้ือสินคา้จากซุปเปอร์มาร์เก็ต มีค่าเฉล่ีย 3.91 โดยเร่ืองความ
ตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มย่อยท่ี 2 มีความตอ้งการในเร่ืองความพึงพอใจในการซ้ือ จากค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 อนัดบัแรก คือเร่ืองท่านต้องการให้มีการขายสินคา้ผ่าน APP มีค่าเฉล่ีย 4.08 รองลงมาคือ ท่านต้องการให้มี
โปรโมชัน่ทุกเทศกาล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 รองลงมาล าดบัสุดทา้ย คือ ท่านตอ้งการใหมี้หลากหลายระดบัราคา มี
ค่าเฉล่ีย 3.66 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านพฤติกรรมและด้านส่วนประสมทางการตลาด
(สูงสุด 3 อนัดบัของกลุ่มยอ่ยท่ี 2) 

ค าถามแต่ละข้อทีใ่ส่ในแบบสอบถาม ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ดา้นพฤติกรรม   

คนทัว่ไปไม่บริโภคสินคา้เพราะหาซ้ือยาก 4.10 0.721 

ช่วงวนัหยดุเสาร์อาทิตยท่์านจะซ้ือสินคา้มาไวบ้า้น 4.08 0.279 

ส่วนใหญ่ท่านซ้ือสินคา้จากซุปเปอร์มาร์เก็ต 3.91 0.279 

ค่าเฉลีย่รวม 4.03 0.426 
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กลุ่มย่อยที ่ 3 มีพฤติกรมการบริโภคอาหารแปรรูปเน้ือกุง้พร้อมทานท่ีเนน้ในเร่ืองพฤติกรรมของการซ้ือสินคา้ จาก
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือเร่ือง ท่านท่านมกับริโภคอาหารแปรรูปเน้ือกุง้พร้อมทานเป็นเมนู มีค่าเฉล่ีย 4.31 
รองลงมาคือ ช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษท่์านจะซ้ือสินคา้มาใชเ้ป็นอาหารมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 รองลงมาล าดบัสุดทา้ย 
คือ ส่วนใหญ่ท่านซ้ือสินคา้จากงาน OTOP  มีค่าเฉล่ีย 4.00 โดยมีเร่ืองความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดกลุ่ม
ยอ่ยท่ี  3 มีความตอ้งการในเร่ืองใหค้วามส าคญักบัสินคา้ จากค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือเร่ือง ท่านตอ้งการใหมี้
สินคา้ทดลองทาน มีค่าเฉล่ีย 4.36 รองลงมาคือ ท่านตอ้งการให้สินคา้ต่อราคาได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 รองลงมา
ล าดบัสุดทา้ย คือ ท่านตอ้งการใหผ้ลิตภณัฑส์ะดวกต่อการใช ้ มีค่าเฉล่ีย 3.71  

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านพฤติกรรมและด้านส่วนประสมทางการตลาด

(สูงสุด 3 อนัดบัของกลุ่มยอ่ยท่ี 3) 

ค าถามแต่ละข้อทีใ่ส่ในแบบสอบถาม ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ดา้นพฤติกรรม     

ท่านมกับริโภคอาหารแปรรูปเน้ือกุง้พร้อมทานเป็นเมนู 4.31 0.841 

ช่วงวนัหยดุนกัขตัฤกษท่์านจะซ้ือสินคา้มาใชเ้ป็นอาหาร 4.00 0.000 

ส่วนใหญ่ท่านซ้ือสินคา้จากงาน OTOP 4.00 0.615 

ค่าเฉลีย่รวม 4.10 0.485 

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด   

ตอ้งการใหมี้สินคา้ทดลองทาน 4.36 0.488 

ท่านตอ้งการใหสิ้นคา้ตอ้ราคาได ้ 3.78 0.741 

ท่านตอ้งการใหผ้ลิตภณัฑส์ะดวกต่อการใช ้  3.71 0.611 

ค่าเฉลีย่รวม 3.95 0.613 

4.3ผลการศึกษาถึงระดับความส าคัญของปัจจัยในแต่ละกลุ่มย่อยด้วย ANOVA 

สามารถสรุปความส าคญัของเกณฑก์ารแบ่งกลุ่มโดยการทดสอบ ANOVA ของส่วนประสมทางการตลาด ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 ดว้ยการเรียงขอ้ค าถามตามขนาดของ F Ratio จากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชีคร้ังท่ี  5                                                                     2000 
 

ข้อค าถามที่ใช้เป็นเกณฑ์การแบ่งกลุ่ม Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

ท่านตอ้งการใหมี้การสัง่ซ้ือสินคา้ ผา่น
โทรศพัทค่์าเฉล่ียรวม = 3.69)  

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม1 = 2.84  ค่าเฉล่ียของกลุ่ม2= 3.00  ค่าเฉล่ียของกลุ่ม3 = 3.91  

[√] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม [√] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม [√] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ท่านตอ้งการใหสิ้นคา้มีส่วนผสม
สมุนไพร (ค่าเฉล่ียรวม=3.90)  

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม1 = 4.11  ค่าเฉล่ียของกลุ่ม2= 3.58  ค่าเฉล่ียของกลุ่ม3 = 2.57  

[√] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม [ √]ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม [ √] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ท่านตอ้งการใหมี้การสัง่ผา่นทาง
ออนไลน์(ค่าเฉล่ียรวม=3.97)  

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม1 = 4.18  ค่าเฉล่ียของกลุ่ม2= 3.08  ค่าเฉล่ียของกลุ่ม3 = 3.39  
[√] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม [√] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม [√] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ท่านตอ้งการใหมี้การขายผา่น app 
(ค่าเฉล่ียรวม=3.85)  

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 1= 3.96  ค่าเฉล่ียของกลุ่ม2= 4.08  ค่าเฉล่ียของกลุ่ม3 = 2.71  

[√] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม [√] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม [√] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 
การสรุปความส าคญัของเกณฑก์ารแบ่งกลุ่มโดยการทดสอบ ANOVA ของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีระดบันยัส าคญั 

0.05 ดว้ยการเรียงขอ้ค าถามตามขนาดของ F Ratio จากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี 

4.4 ผลการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจัยในแต่ละกลุ่มย่อยด้วย Chi-Square 

การศึกษาท่ีค่าระดบันยัส าคญั .05 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพ 
ทั้งหมดนั้น ไม่พบความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคลท่ีกล่าวมาน้ี จึงไม่ใช่
ปัจจยัท่ีส่งผลในการแบ่งกลุ่ม 

5. สรุปผลการศึกษา 
ในด้านพฤตกิรรม 
กลุ่มย่อยท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีเนน้ในเร่ืองมีเร่ืองแรงจูงใจในการซ้ือ 
กลุ่มย่อยท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีชอบเลือกซ้ือสินคา้จากหา้งสรรพสินคา้ 
กลุ่มย่อยท่ี 3 เป็นกลุ่มท่ีมีเร่ืองพฤติกรรมของการซ้ือสินคา้ 

ข้อค าถามที่ใช้เป็นเกณฑ์การแบ่งกลุ่ม Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

ท่านซ้ือสินคา้เพ่ือตอ้งการอุดหนุน
สินคา้ OTOP (ค่าเฉล่ียรวม = 4.01)  

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 1= 4.18  ค่าเฉล่ียของกลุ่ม2= 2.91  ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 3 = 4.07  

[√] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม [ √] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม [√] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ท่านจะเปรียบเทียบราคาของแต่ละ
ยี่หอ้ก่อนซ้ือ (ค่าเฉล่ียรวม = 3.83)  

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 1= 3.99  ค่าเฉล่ียของกลุ่ม2= 2.75  ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 3 = 3.97  

[√] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม [√] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม [ √] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ท่านซ้ือสินคา้เพราะใหป้ระโยชน์
โดยตรง     (ค่าเฉล่ียรวม = 3.76)  

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 1=3.86  ค่าเฉล่ียของกลุ่ม2= 3.22  ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 3= 3.63  
[√] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม [√] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม [√] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ท่านตดัสินใจซ้ือเพราะมีหลาย
ประเภท  (ค่าเฉล่ียรวม = 3.61)  

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 1 =3.66  ค่าเฉล่ียของกลุ่ม2= 3.62  ค่าเฉล่ียของกลุ่ม3 = 3.26  
[√] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม [√] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม [√] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 
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ในด้านส่วนประสมทางการตลาด 
กลุ่มย่อยท่ี 1 มีความตอ้งการความแปลกใหม่ของสินคา้ 
กลุ่มย่อยท่ี 2 มีความตอ้งการในเร่ืองความพึงพอใจในการซ้ือ 
กลุ่มย่อยท่ี 3 มีความตอ้งการในการใหค้วามส าคญักบัสินคา้ 
 ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี จากผลการศึกษาท าใหผู้ว้ิจยัทราบถึงลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
อาหารแปรรูปเน้ือกุง้พร้อมทาน ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายไดม้ากยิ่งข้ึน และยงัสามารถน าปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด มาแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคไดเ้หมาะสม และตอบโจทยปั์ญหาธุรกิจ โดยผูวิ้จยัสนใจท่ีเร่ิมท าธุรกิจอาหารแปร
รูปเน้ือกุ้งพร้อมทาน และต้องการวางจ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยจากการวิจัยพบว่า ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัในเร่ืองปัจจยัท่ีเป็นแรงกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ อีกทั้งยงัให้ความส าคญัในเร่ือง การหาซ้ือสินคา้
ในช่วงวนัหยุดต่างๆ เพ่ือน ามาบริโภคในวนัต่อๆไป โดยจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ท่ี
ผูบ้ริโภคไม่บริโภคสินคา้ เพราะสินค้าหาซ้ือยาก ดังนั้น จึงตรงกบัปัญหาในงานวิจยัของผูวิ้จัย ท่ีต้องการวาง
จ าหน่ายสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด และจากผลการวิจยัในคร้ังน้ี ท าใหไ้ด้
กลุ่มผูบ้ริโภค จ านวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตอ้งการส่ิงโน้มน้าว กลุ่มรักความสบาย และกลุ่มท่ีมุ่งเน้นท่ีตวัสินคา้โดย
การศึกษาในคร้ังน้ี สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารแปรรูปเน้ือกุง้พร้อมทาน ไดด้งัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ตั้งช่ือกลุ่มวา่  กลุ่มตอ้งการส่ิงโนม้นา้ว 
กลุ่มท่ี 2 ตั้งช่ือกลุ่มวา่  กลุ่มรักความสบาย  
กลุ่มท่ี 3 ตั้งช่ือกลุ่มวา่ กลุ่มมุ่งเนน้ท่ีตวัสินคา้ 
 

ก าหนดกลยุทธ์ ส าหรับกลุ่ม  “ต้องการส่ิงโน้มน้าว” กลุ่มน้ีจะให้ความส าคัญด้านปัจจยัภายนอก เช่น 
รูปลกัษณ์สินค้า หรือ การกระตุ้นการขาย เช่น การรีวิวสินค้าในเร่ืองความอร่อย ความสะอาด รวมถึงความ
สะดวกสบาย ท่ีเป็นส่ิงโน้มน้าวให้ผูบ้ริโภคสามารถจ่ายเงินง่ายข้ึน ไม่ตอ้งเดินทาง ดงันั้น การก าหนดกลยุทธ์
ส าหรับกลุ่มน้ี คือการปรับปรุงแพคเกจจ้ิง ใหมี้ความทนัสมยั เอาใจวยัรุ่น และวยัท างานมากข้ึน การเพ่ิมฟังกช์ัน่การ
ใชง้านของสินคา้ใหแ้ปลกแตกต่าง รวมถึงการกระตุน้การขาย เช่น การจดัโปรโมชัน่ 1แถม1 ในช่วงวนันกัขตฤกษ ์
หรือ การร่วมชิงโชค ทายผลรางวลั โดยสร้างการปฎิสมัพนัธ์ระหวา่งลูกคา้ และการขายมากข้ึน  

ก าหนดกลยุทธ์ ส าหรับกลุ่ม “รักความสบาย” โดยกลุ่มน้ีมุ่งเนน้ในเร่ืองความสะดวกสบายในการหาซ้ือ
สินคา้ เช่น ตอ้งการซ้ือสินคา้จากซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือหา้งฯ รวมถึงช่องทางออนไลน์ ดงันั้น จึงสามารถก าหนดกล
ยทุธ์ไดว้่า มีการส่งสินคา้ฟรี ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือต่างจงัหวดั มีการจดัส่งสินคา้ถึงหนา้บา้น ภายใน 2-3 วนั 
เม่ือซ้ือสินคา้จ านวนหน่ึงข้ึนไป แต่ตอ้งเป็นสินคา้ท่ีสามารถเกบ็รักษาไดห้ลายวนั เพราะเน่ืองจากสินคา้เป็นประเภท
อาหาร จึงตอ้งการรักษาคุณภาพของสินคา้ใหดี้ท่ีสุด เพ่ือตอ้งการใหผู้บ้ริโภคประทบัใจ และมีการซ้ือสินคา้ต่อเน่ือง 
 ก าหนดกลยุทธ์ ส าหรับกลุ่ม “มุ่งเน้นที่ตัวสินค้า” กลุ่มน้ีจะใหค้วามส าคญัในเร่ืองของตวัสินคา้เป็นหลกั 
ในเร่ือง ตอ้งการให้สินคา้มีการทดลองทาน ก็จะก าหนดกลยุทธ์ในเร่ือง มีการเปิดลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับ
ผูบ้ริโภคท่ีสนใจทดลองทานสินคา้ และมีการจดับูธตามงานแสดงสินคา้ เพ่ือใหผู้บ้ริโภคมารับสินคา้ไปทดลองทาน 
และผูบ้ริโภคยงัให้ความส าคญัในเร่ืองการซ้ือสินคา้จากงาน OTOP ดงันั้น จะกบัหนดกลยุทธ์ท่ีว่า โปรโมตสินคา้
และงานวนัท่ีจะไปออกบูธมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคไดค้รบทุกๆกลุ่ม  
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ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ในการสุ่มตวัอย่างเพ่ือท าการวิจยันั้น สามารถแบ่งประชากรท่ีมีความ
สนใจต่อสินคา้แต่ละประเภทได้ ซ่ึงเป็นความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ท่ีไดจ้ากกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ท าให้ผูท่ี้จะ
น าไปใช ้สามารถก าหนดกลยุทธ์ท่ีไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น ประชากรเพศหญิง ซ่ึงมีอายุ 36 – 45 ปี มีอาชีพพนกังาน
เอกชน เป็นลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของสินคา้อาหารแปรรูปเน้ือกุง้พร้อมทานมากท่ีสุด จึงควรออกแบบส่วนประสม
ทางการตลาดในเร่ืองช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีใหค้วามสะดวกมากข้ึน  
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การเปรียบเทียบผลงานของกองทุนรวมหุ้นในประเทศ โดยใช้ค่า Jensen’s Alpha 
A comparison of Thai mutual fund performance using Jensen's Alpha 

อภิภัทร จันทร์ทอง1 และธฤตพน อู่สวสัดิ์2 

Apipat Chantrthong and Thitapon Ousawat 

 
บทคดัย่อ 

 

        การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือการเปรียบเทียบผลงานของกองทุนรวมหุ้นในประเทศ โดยใชค่้า Jensen’s 
Alpha ของกองทุนรวมหุน้ในประเทศไทย สามารถแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลไดเ้ป็น 3 ส่วนดงัน้ี 1) กองทุนเชิงรุกมีค่า 
Jensen’s Alpha มากกว่ากองทุนเชิงรับ 2) กองทุนรวมท่ีไดล้ดหยอ่นภาษี (LTF,RMF) มีค่า Jensen’s Alpha มากกว่า
กองทุนทัว่ไป 3) กองทุนท่ีท าการบริหารโดย บลจ. มีค่า Jensen’s Alpha ท่ีต่างจากกองทุนท่ีบริหารโดยธนาคารท่ี
ขายในประเทศไทย โดยใช้ขอ้มูลปิดรายวนัตลอดช่วงระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่วนั 1 มกราคม 2555 ถึง 31 
มกราคม 2559 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 5 ปี โดยท าการศึกษาทั้งหมด 60 กองทุน โดยใชค่้า Jensen’s Alpha ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลในเชิงปริมาณรายวนั      
        การศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบค่า Jensen’s Alpha ของกองทุนเชิงรุกและเชิงรับ จากผลการวิเคราะห์ โดยใช้
วิธี ทดสอบสมมติฐานแบบ 2-Sample t-Test กบั Independent Samples กรณี Variance ไม่เท่ากนั พบวา่ มีค่า p-value 
มากกว่า ระดบันยัส าคญั (0.05) จึงท าให้ยอมรับสมมติฐานหลกั สรุปว่า Jensen’s Alpha ของ กองทุนรวมหุ้นใน
ประเทศแบบกองทุนเชิงรุกและกองทุนเชิงรับมีค่าไม่แตกต่างกนัจากทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

การเปรียบเทียบค่า Jensen’s Alpha ของกองทุนท่ีสามารถลดหยอ่นภาษีได ้(LTF, RMF) กบักองทุนทัว่ไป จาก
ผลการวิเคราะห์ โดยใชว้ิธี ทดสอบสมมติฐานแบบ 2-Sample t-Test กบั Independent Samples กรณี Variance ไม่
เท่ากนั พบวา่ มีค่า p-value นอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญั (0.05) จึงท าให ้ปฏิเสธ สมมติฐานหลกั สรุปวา่ Jensen’s Alpha 
ของกองทุนรวมหุน้ในประเทศแบบกองทุนทัว่ไปมีผลการด าเนินงานท่ีดีกวา่ของกองทุนท่ีสามารถลดหยอ่นภาษีได ้
(LTF, RMF) จากทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

การเปรียบเทียบค่า Jensen’s Alpha ของกองทุนท่ีบริหารโดยธนาคารกบักองทุนท่ีบริหารโดย บลจ. จากผล
การวิเคราะห์ โดยใช้วิธี ทดสอบสมมติฐานแบบ 2-Sample t-Test กับ Independent Samples กรณี Variance ไม่
เท่ากนั พบวา่ มีค่า p-value มากกวา่ ระดบันยัส าคญั (0.05) จึงท าให ้ยอมรับ สมมติฐานหลกั สรุปวา่ Jensen’s Alpha 
ของกองทุนรวมหุ้นในประเทศแบบของกองทุนท่ีบริหารโดย บลจ. มีผลการด าเนินงานท่ีดีกว่า ธนาคาร โดย 
ยอมรับ ท่ี 0.10 แต่ไม่ยอมรับ ท่ี 0.05 จากทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.10 

 
 
 

*นกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพมหานคร  
**อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพมหานคร
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ABSTRACT 
 

The objective of this study is for comparison, works of stock mutual funds in the country by the Jensen's 
Alpha of stock mutual funds in the country. The data analysis can be divided by 3 parts 1) Aggressive Fund was 
Jensen's Alpha than 2) funds be tax deductible. (LTF RMF) value, Jensen's Alpha than the general fund 3) fund 
management office by the funds were Jensen's Alpha from fund management by the bank sold in Thailand. Using 
data close daily throughout the study period in since the 1 January 2555 to 31 January 2559 include all the time 5 
years studied all 60 fund. Using the value Jensen's Alpha which is information quantitative daily. 

The study found that the values of Jensen funds Alpha proactive and reactive. From the analysis results 
by using hypothesis testing. 2-Sample t-Test with Independent Samples case Variance unequal, found that the p-
value more significant level (0.05) made of acceptance principle. So Jensen's Alpha of equity funds in the country 
a proactive and reactive fund was not significantly different from the statistical significant level 0.05. 

Comparison of Jensen's Alpha fund can be tax deductible (LTF RMF), with the general fund, from the 
results of the analysis. By using the method. Hypothesis testing is a 2-Sample t-Test with Independent Samples 
case Variance unequal, it was found that the p-value less significant level. (0.05) therefore refuse main hypothesis. 
The conclusion that Jensen's Alpha of stock mutual funds in the country over to fund performance better than the 
fund can be tax deductible. (LTF RMF), statistically significant 0.05. 

Comparison of Jensen's Alpha fund managed by the bank with the fund managed by funds from the 
equations by using the method of hypothesis testing. 2-Sample t-Test with Independent Samples case Variance 
unequal, found that the p-value more significant level (the 0.05) Accept the main hypotheses, the conclusion is that 
Jensen's Alpha of stock mutual funds in the country a fund managed by mutual fund's performance better. The bank 
by acceptance, 0.10 but not that 0.05 from statistical significant level 0.10. 

 
1. บทน า 
        ในปัจจุบนัการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นแนวทางอีกทางหน่ึงท่ีจะสร้างรายได ้อีกช่องทางหน่ึงเพราะ นกั
ลงทุนมีขอ้มูลและอ านาจการต่อรองมากกว่าในอดีต เน่ืองจากอิทธิพลของส่ือดิจิตอลไดเ้ขา้มามีบทบาทในการเป็น
ช่องทางท่ีนกัลงทุนของสถาบนัและนกัลงทุนรายยอ่ยใชเ้พ่ือเขา้ถึงขอ้มูลของแต่ละบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงผู ้
ลงทุนจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาขอ้มูลก่อนลงทุน และใช้ความรู้ท่ีมีอยู่จดัสรรเงินลงทุนเพ่ือก่อให้เกิดรายได ้มีการ
เปรียบเทียบผมการด าเนินการยอ้นหลงัและนโยบายจากเวป็ไซด์ต่างๆ ท่ีผูบ้ริโภคสามารถเขา้ไปคน้ควา้ขอ้มูลได้
ทัว่ไป ภายใตค้วามเส่ียงท่ีรับได ้การลงทุนในกองทุนรวมจึงเป็นทางเลือกอีกแบบหน่ึงส าหรับคนกลุ่มน้ี เพ่ือท่ี
ตอ้งการจะมีเงินออมใชจ่้ายในยามแก่หรือหลงัเกษียณ มีเงินใชใ้นยามป่วยหรือยามจ าเป็น แมก้ระทัง่ใชเ้งินตามแต่ท่ี
ไดว้างเป้าหมายไว ้
        การลงทุนแต่ละกองทุนควรมีเป้าหมายในการลงทุนแต่ละคร้ัง เพ่ือท าใหรู้้เป้าหมายในการลงทุนและควรศึกษา
ขอ้มูลก่อนลงทุนแต่ละคร้ัง โดยเลือกกลยทุธ์ตามสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจเปรียบเทียบการลงทุนแบบเชิงรับ นกั
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ลงทุนควรใชเ้วลา และใหค้วามส าคญักบัการกระจายจดัสรรทรัพยสิ์นลงทุนใหม้ากท่ีสุด ระยะเวลาการลงทุน สภาพ
คล่องท่ีตอ้งการใชใ้นแต่ละช่วงเวลา แต่การลงทุนแบบเชิงรุกจะเนน้ลงทุนในระยะสั้นเพ่ือรอคอยจงัหวะในการ
ลงทุน การลงทุนเชิงรุกจะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเช่ือท่ีว่าตลาดไม่ไดมี้ประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา ประเมินมูลค่าท่ี
แทจ้ริงผิดพลาดไปได ้และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนท่ีดีกว่าตลาดในระยะยาวไดด้ว้ยวิธีต่างๆ เช่น การซ้ือหุน้ใน
ราคาท่ีต ่า และขายหุน้ในราคาท่ีสูงกวา่ตลาด เป็นตน้  
       ปัญหาท่ีนกัลงทุนเจออยู่เสมอในการประเมิณผลการด าเนินการของกลุ่มหลกัทรัพยมี์อยู่ในแง่มุม 2 มิติคือ การ
ขาดความเขา้ใจอย่างถ่ีถว้นในธรรมชาติและการวดัความเส่ียง เป็นหลกัฐานท่ีผ่านมาช้ีใหเ้ห็นว่า การหลีกหนีความ
เส่ียง เป็นพฤติกรรมส่วนใหญ่ในตลาดทุนและตราบใดท่ีนักลงทุนมีความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกับความเส่ียงของ
สินทรัพยก์ารลงทุนประเภทต่างๆ โดนสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงโดยเฉล่ียแลว้มากกว่าตอ้งใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงกว่า
สินทรัพยก์ารลงทุนท่ีมีความเส่ียงนอ้ยกว่า ดงันั้น ในการประเมิณผลการด าเนินงานของกลุ่มหลกัทรัพยจ์ะตอ้งให้
ความส าคญักบัผลกระทบท่ีเกิดจากระดบัของความเส่ียงท่ีแตกต่างกนัในผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยเ์หล่านั้น 
        อยา่งไรกต็ามในการท าวิจยัคร้ังน้ีจ ากดัความสนใจเฉพาะส่วนของปัญหาท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบกองทุนรวม
หุ้นในประเทศ นั่นคือการเปรียบเทียบกองทุนผลการด าเนินงานของแต่ละกองทุนท่ีอาจจะสามารถวดัผลของ
กองทุนไดน้ั้นเอง 
 

2. บททวนวรรณกรรม 
ทฤษฏีแบบจ าลองการตั้งราคาหลกัทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model ; CAPM) (William F.Sharpe, 1964) 

𝑅𝑖      =      𝑅𝑟𝑓 + (𝑅𝑚 −  𝑅𝑟𝑓)𝛽𝑖  
        แบบจ าลอง CAPM จะแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนคาดว่าจะไดรั้บของสินทรัพย ์𝑅𝑖  กบัความ
เส่ียงท่ีเป็นระบบของสินทรัพย ์𝛽𝑖  ซ้ึงความเส่ียงท่ีเป็นระบบ คือความเส่ียงท่ีไม่สามารถกระจายได ้โดยค่าเบตา้ ใน
แบบจ าลอง CAPM นั้นจะมีเฉพาะความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ส่วนความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ ของหลกัทรัพยจ์ะไม่มี 
เน่ืองจากในแบบจ าลอง CAPM มีสมมุติฐานว่า นกัลงทุนขจดัความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบออกไปไดห้มดจากการ
กระจายความเส่ียงจากการลงทุน 

ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานด้วยวธีิ Jensen’s Alpha 
        การวดัอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตามแบบจ าลอง Jensen’s Alpha (กชพร ทศันบริสุทธ์ิ ,2552) เป็น
แบบจ าลองท่ีมีแนวคิดในการวดัอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนแต่ละกอง ต่อความเส่ียงท่ีเป็นระบบของ
กองทุนนั้นๆ (𝛽𝑖) โดยพิจารณาจากค่าอลัฟ่า หรือค่าจุดตดัแกนตั้ง เส้นแสดงการลงทุน Characteristic สามารถ
ค านวณไดโ้ดย (RobertA. Stong. 2006:491) 

𝛼𝑖 = 𝑅𝑖 − [𝑅𝑓 + (𝑅𝑀 − 𝑅𝑓)𝛽𝑖] 
ทดสอบสมมตฐิานแบบ 2-Sample t-Test กบั Independent Samples  
กรณีตั้ งสมมติฐานทางเลือก (Alternative hypothesis) เป็นมากกว่าหรือน้อยกว่า เรียกว่า การทดสอบ

สมมติฐานแบบ One-tailed ซ่ึงเป็นดงัต่อไปน้ี 
ทดสอบดา้นมากกวา่ 

𝐻𝑜: 𝜇1 = 𝜇2 
𝐻𝑎: 𝜇1 > 𝜇2 
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 เม่ือเทียบกบั t- Distribution จะเป็นดงัรูปน้ี 

 
รูปภาพท่ี 2 : กรณีทดสอบดา้นมากกวา่   

        กรณี Variance ไม่เท่ากนั (𝜎1
2 ไม่เท่ากบั 𝜎2

2) ในบางสถานการณ์เราไม่สามารถประมาณใหค่้า Variance ของ
ขอ้มูลของทั้งสองกลุ่มเท่ากนัได ้เพราะค่าแตกต่างกนัอย่างชดัเจน ตวัทดสอบสถิติจึงไม่สามารถใชไ้ดก้บักรณีค่า 
Variance เท่ากนั  

แต่จะใช ้

𝑡0 =
𝑥1 − 𝑥2

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2

 

การศึกษาต่อสามารถท าใหน้กัลงทุนน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ในการเปรียบเทียบกองทุนของแต่ละประเภทท่ีมี
การตั้งสมมุตฐานเอาไว ้ว่ายอมรับหรือปฎิเสธท าใหน้กัลงทุนมีการตดัสินใจในการลงทุนมากข้ึนและ เพ่ือใหท้ราบ
ถึงประสิทธิภาพในการลงทุนของแต่ละกองทุนตามประเภทตามผลสรุปในการวิเคราะห์ 

แนวคิดการก าหนดมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Net Asset Value : NAV) มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
หน่วยลงทุน คือ มูลค่าสุทธิของสินทรัพยท่ี์กองทุนถือเอาไวห้ารดว้ย จ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดโดยการตีค่าตาม
ราคาตลาดและสินทรัพยส่์วนใหญ่ท่ีกองทุนเหล่าน้ีถือเป็นหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีสูตรค านวณคือ 
มูลค่าทรัพยสิ์นตามราคาตลาด + ผลตอบแทนสะสม + เงินสด – ค่าใช้จ่ายและหน้ีสินของกองทุนรวม= มูลค่า
สินทรัพย ์(NAV) หลงัจากนั้นจึงค านวณหามูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยลงทุนมาหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
ออกจ าหน่ายทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น โดยมีสูตรคือ  

มูลค่าต่อหน่วย (NAV ต่อหน่วย) =  
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

จ านวนหน่วยลงทุน
 (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

การศึกษาต่อสามารถท าใหน้กัลงทุนน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ในการตดัสินใจในการลงทุน เพ่ือน าขอ้มูล NAV 
วิเคราะห์แต่ละกลุ่มโดยการจดัแบ่งกลุ่มเพ่ือใหง่้ายต่อการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลการด ้านินงานท่ีดีหรือไม่ท า
ใหน้กัลงทุนสามรถตดัสินใจไดอ้ง่ายข้ึนต่อการลงทุน 

3. วธิีการศึกษา 
        ขอ้มูล NAV กองทุนทั้งหมดท่ีเป็นกองทุนหุ้น ของกองทุนรวมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งหมด 
60 กองทุนตลอดระยะเวลาท่ีท าการศึกษาขอ้มูล ยอ้นหลงัไป 5 ปีตั้งแต่วนั 1 มกราคม 2555 ถึง 31 มกราคม 2559 
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กรอบแนวคิด 

 

 

4. สรุปผลการศึกษา 
สถิตเิชิงพรรณนา 
ตารางท่ี 1 : สถิติเชิงพรรณนาค่า Alpha ของกองทุนทั้งหมด 

Mean 0.001722582 
Median 0.002263529 
Standard Deviation 0.003904875 
Minimum -0.020198936 
Maximum 0.008593603 

 
        จากขอ้มูล NAV ของกองทุนรวมหุน้ทั้งหมด จ านวน 60 กองทุน ใชส้ถิติเชิงพรรณาค านวณค่า Alpha  โดยมีค่า 
Mean อยูท่ี่ 0.001722582 , ค่า Median อยูท่ี่ 0.002263529 , ค่า Standard Deviation อยูท่ี่ 0.003904875 , ค่า Minimum 
อยูท่ี่ -0.020198936 , ค่า Maximum อยูท่ี่ 0.008593603 

 
ตารางท่ี 2 : สถิติเชิงพรรณนาค่า Beta ของกองทุนทั้งหมด 

Mean 0.868117456 
Median 0.972827865 
Standard Deviation 0.297230767 
Minimum -0.004553906 
Maximum 1.131600726 

แบ่งตาม ค่า β  
กองทุนเชิงรุก : β ≥ 1 

กองทุนเชิงรับ : β < 1 
 

𝐻𝑜 : Jensen’s Alpha เชิงรุก = Jensen’s Alpha เชิงรับ 
𝐻𝑎 : Jensen’s Alpha เชิงรุก > Jensen’s Alpha เชิงรับ 

แบ่งตามสิทธิในทางภาษี 
กองทุนรวมที่สามารถลดหย่อน
ภาษีได้ กับ กองทุนทั่วไป 

𝐻𝑜 : Jensen’s Alpha กองทุนรวม LTF, RMF = กองทุนท่ัวไป 
𝐻𝑎 : Jensen’s Alpha กองทุนทั่วไป >  กองทุนรวม LTF, RMF 

แบ่งตามการบริหารกองทุน 
กองทุนที่บริหารโดย ธนาคาร 
กองทุนที่บริหารโดย บลจ. 

𝐻𝑜 : Jensen’s Alpha กองทุนรวมหุ้นท่ีบริหารโดย บลจ. = ธนาคาร 

𝐻𝑎 : Jensen’s Alpha กองทุนรวมหุ้นท่ีบริหารโดย บลจ. > ธนาคาร 
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        จากขอ้มูล NAV ของกองทุนรวมหุน้ทั้งหมด จ านวน 60 กองทุน ใชส้ถิติเชิงพรรณาค านวณค่า Beta  โดยมีค่า 
Mean อยูท่ี่ 0.868117456, ค่า Median อยูท่ี่ 0.972827865 , ค่า Standard Deviation อยูท่ี่ 0.297230767 , ค่า Minimum 
อยูท่ี่ -0.004553906 , ค่า Maximum อยูท่ี่ 1.131600726 
การเปรียบเทียบค่า Jensen’s Alpha ของกองทุนเชิงรุกและเชิงรับ 
        การเปรียบเทียบค่า Jensen’s Alpha ของกองทุนเชิงรุกและเชิงรับ จากผลการวิเคราะห์ โดยใช้วิธี ทดสอบ
สมมติฐานแบบ 2-Sample t-Test กบั Independent Samples กรณี Variance ไม่เท่ากนั พบว่า มีค่า p-value มากกว่า 
ระดบันยัส าคญั (0.05) จึงท าใหป้ฏิเสธสมมติฐานหลกัไม่ได ้สรุปวา่ Jensen’s Alpha ของ กองทุนรวมหุน้ในประเทศ
แบบกองทุนเชิงรุกและกองทุนเชิงรับมีค่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
การเปรียบเทียบค่า Jensen’s Alpha ของกองทุนที่สามารถลดหย่อนภาษ ี(LTF, RMF) กบักองทุนทั่วไป 

การเปรียบเทียบค่า Jensen’s Alpha ของกองทุนท่ีสามารถลดหยอ่นภาษีได ้(LTF, RMF) กบักองทุนทัว่ไป 
จากผลการวิเคราะห์ โดยใชว้ิธี ทดสอบสมมติฐานแบบ 2-Sample t-Test กบั Independent Samples กรณี Variance 
ไม่เท่ากนั พบว่า มีค่า p-value นอ้ยกว่า ระดบันยัส าคญั (0.05) จึงท าให้ ปฏิเสธ สมมติฐานหลกั สรุปว่า Jensen’s 
Alpha ของกองทุนรวมหุน้ในประเทศแบบกองทุนทัว่ไปมีผลการด าเนินงานท่ีดีกวา่ของกองทุนท่ีสามารถลดหย่อน
ภาษีได ้(LTF, RMF) จากทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
การเปรียบเทียบค่า Jensen’s Alpha ของกองทุนที่บริหารโดย ธนาคาร กบั บริษทัหลกัทรัพย์จดัการ 

การเปรียบเทียบค่า Jensen’s Alpha ของกองทุนท่ีบริหารโดยธนาคารกับกองทุนท่ีบริหารโดย บริษทั
หลกัทรัพย์จัดการ  จากผลการวิเคราะห์ โดยใช้วิธี ทดสอบสมมติฐานแบบ 2 -Sample t-Test กับ Independent 
Samples กรณี Variance ไม่เท่ากนั พบว่า มีค่า p-value มากกว่า ระดบันยัส าคญั (0.05) จึงท าให ้ปฏิเสธ สมมติฐาน
หลกั สรุปว่า Jensen’s Alpha ของกองทุนรวมหุ้นในประเทศแบบของกองทุนท่ีบริหารโดยธนาคารกบักองทุนท่ี
บริหารโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ  มีค่าไม่แตกต่างกนัจากทางสถิติ 

 
Alternative hypothesis p-value ผลสรุป 

Jensen’s Alpha เชิงรุก > Jensen’s Alpha เชิงรับ 0.1042 Jensen’s Alpha ของ กองทุนรวมหุ้นใน
ประเทศแบบกองทุนเชิงรุกและกองทุน
เชิงรับมีค่าไม่แตกต่างกนัจากทางสถิติ 

Jensen’s Alpha กองทุนทัว่ไป > กองทุนรวม LTF, 
RMF 

0.0387 Jensen’s Alpha ของกองทุนรวมหุ้นใน
ประเทศแบบกองทุนทั่วไปมีผลการ
ด า เ นินง าน ท่ี ดี กว่ า ของกอง ทุน ท่ี
สามารถลดหย่อนภาษีได ้(LTF, RMF) 
จากทางสถิติ 

Jensen’s Alpha กองทุนรวมหุน้ท่ีบริหารโดย บริษทั
หลกัทรพยจ์ดัการ > ธนาคาร 

0.079 Jensen’s Alpha ของกองทุนรวมหุ้นใน
ประเทศแบบของกองทุนท่ีบริหารโดย 
บริษทัหลกัทรพยจ์ดัการ. และ ธนาคาร 
มีค่าไม่แตกต่างกนัจากทางสถิติ 
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5. อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 ท าให้สรุปไดว้่า นกัลงทุนควรลงทุนในกองทุนทัว่ไป ไม่ว่าจะเป็นเชิงรุกหรือเชิงรับก็จะไดผ้ลตอบแทน

เท่ากนัแต่ข้ึนอยู่ในระยะเวลาและตามสถานการณ์ และตอ้งให้ บริษทัหลกัทรัพย์จดัการ เป็นผูบ้ริหารกองทุน 
เพราะว่า บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ จะบริหารอตัราผลตอบแทนในการด าเนินการดีกว่าทางธนาคารนั้นมากกว่า 
ตามท่ีนกัลงทุนตอ้งการ 

 

6. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 
        จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ผูท่ี้สนใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ในประเทศ ควรท่ีจะลงทุน ในกองทุนทัว่ไปหรือ
จะเลือกกองทุนท่ีสามารถลดหย่อนภาษีได ้(LTF, RMF) ตามความตอ้งการของนักลงทุนเพราะว่า นักลงทุนก็มี
ความตอ้งการจะเลือกเป็นกองทุนเชิงรุกหรือเชิงรับกไ็ด ้เพราะไดรั้บอตัราผลตอบแทนใกล้ๆ กนั และตอ้งใหบ้ริหาร
โดย บลจ. จะท าให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่า ธนาคาร อย่างไรก็ตามเพ่ือประโยชน์ของผูล้งทุน ผูล้งทุนควรท่ีจะ
ท าการศึกษาถึงวตัถุประสงค์การลงทุน นโยบายและสัดส่วนของการลงทุนในแต่ละกอง ไม่ว่าจะเป็น ผูจ้ดัการ
กองทุน ความสามารถการบริหารของกองทุนในอดีต ค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุน เพราะตน้ทุนของการ
ลงทุนในกองทุนอาจไม่ใช่แค่จ านวนเงินท่ีน ามาซ้ือ หน่วยลงทุนเท่านั้น แต่อาจมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนซ่ึงตอ้งถือว่าเป็น
ตน้ทุนท่ีนกัลงทุนจะตอ้งเสียไปดว้ย นกัลงทุนจึงควรท าการเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงหลงัจากหักตน้ทุน
ต่างๆ แลว้เพ่ือประกอบการพิจารณาการตดัสินใจในการลงทุนในแต่ละคร้ังดว้ย จากผลการศึกษา ควรลงทุนใน
กองทุนทัว่ไป จะมีผลการด าเนินการมากกวา่กองทุนท่ีเป็น RMF , LTF 
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อทิธิพลของการส่ือสารแบบปากต่อปากเชิงอเิลก็ทรอนิกส์ต่อภาพลกัษณ์ตราสินค้าและ
ความตั้งใจในการซ้ือรถยนต์ยุโรปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

The Effect of Electronic Word of Mouth on Brand Image and Purchase 
Intention of European Cars Among Bangkok Consumers  

 
อภิศักดิ์ สงเคราะห์1 และ ณฐัพล พนัธ์ุภักดี2 

Apisak Songkroah and Nuttapon Punpugdee 
  

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารปากต่อปากเชิงอิเลก็ทรอนิกส์ต่อความตั้งใจในการ
ซ้ือรถยนต์ยุโรปของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาผลของภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจในการซ้ือรถยนตย์ุโรปของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม
เก็บรวบรวมขอ้มูลของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีการเลือกซ้ือรถยนตย์ุโรป จ านวน 385 ราย วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช ้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสหสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์เพียรสัน และการวิเคราะห์สมการ
ถดถอย  
 

ค าส าคัญ: การส่ือสารปากต่อปากเชิงอิเลก็ทรอนิกส์, ภาพลกัษณ์ตราสินค้า, ความตั้งใจในการซ้ือ 
 

Abstract 
The objective of this study are investigate the influence of electronic word of mouth on purchase intention of 
European cars among Bangkok consumers and to study effect of brand image on purchase intentions of European 
cars. In this survey, the researchers collect data using questionnaires from 385 Bangkok consumers with potential 
to buy European cars. The data will then be analyzed informs of mean and standard deviation. To test the 
hypotheses, the pearson correlation analysis and regression analysis will be done. 
 

Keywords: Electronic Word of Mouth, Brand Image, Purchase Intention  
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1. บทน า 
 

การส่ือสารบอกเล่าแบบปากต่อปาก (word of mouth: WOM) มีอิทธิพลต่อทศันคติผูบ้ริโภคและความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซ้ือ การส่ือสารแบบ WOM นั้นทรงอิทธิพลมากกว่าการส่ือสารผ่านแหล่งอ่ืนๆ เช่น 
ค าแนะน าบทบรรณาธิการหรือการโฆษณา ดว้ยเหตุน้ี การส่ือสารประเภทน้ีจึงไดรั้บการพิจารณาว่ามีความสามารถ
ในการชกัจูงสูงโดยอาศยัความน่าเช่ือถือของผูส่้งสารและความไวว้างใจท่ีรับรู้ท่ีสูง โดยแต่เดิมนั้นการส่ือสารแบบ 
WOM อา้งอิงถึงความคิดในการสนทนาแบบบุคคลต่อบุคคลระหวา่งกลุ่มลูกคา้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ แต่การแผ่ขยาย
อินเทอร์เน็ตไปทัว่โลกไดท้ าให้เกิดรูปแบบการส่ือสารแบบ e-WOM (electronic word of mouth) การส่ือสารแบบ 
WOM แบบใหม่น้ีไดก้ลายเป็นแหล่งส าคญัส าหรับความคิดเห็นผูบ้ริโภค และถือวา่มีประสิทธิผลยิ่งกวา่การส่ือสาร
แบบ WOM ในรูปแบบออฟไลน์โดย e-WOM น้ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ (purchase intention) ของผูบ้ริโภคท่ีได
รับข่าวสารในรูปแบบ e-WOM (Goyette, 2010) 

ตราสินคา้ท่ีเขม้แข็งสามารถเพ่ิมความน่าเช่ือถือท่ีลูกคา้มีต่อผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีซ้ือไดแ้ละสามารถท า
ใหพ้วกเขามองและเขา้ใจปัจจยัท่ีจบัตอ้งไม่ไดดี้ข้ึน ภาพลกัษณ์ตราสินคา้สามารถมีอิทธิพลต่อก าไรในอนาคตและ
กระแสเงินสดในระยะยาวของบริษทั ความเต็มใจท่ีจะจ่ายราคาพรีเม่ียม การตดัสินใจควบรวมกิจการ ราคาหุ้น       
ความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืนและความส าเร็จทางการตลาด  ตามการโตแ้ยง้ท่ีว่าการส่ือสารแบบ WOM 
ท่ีถูกน าเสนออยา่งชดัแจง้เป็นพิเศษนั้น มีผลกระทบเป็นอย่างมากต่อความตั้งใจซ้ือ นอกจากน้ี (Goyette, 2010) น้ีมี
ขอ้โตแ้ยง้ว่าการส่ือสารแบบ WOM ออนไลน์ซ่ึงไดรั้บการโพสในลกัษณะท่ีมีส่ือกลางท่ีมีการโตต้อบและชดัแจง้
เช่นอินเทอร์เน็ตนั้นอาจมีผลต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้เป็นอย่างมากซ่ึงภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดงักล่าวส่งผลต่อความ
ตั้งใจในการซ้ือไดเ้ช่นกนั   

จากความส าคญัของการส่ือสารบอกแบบปากต่อปากเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (e-WOM) ตามท่ีอธิบายขา้งตน้      
ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัญหา เร่ืองอิทธิพลของการส่ือสารแบบปากต่อปากเชิงอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้และความตั้งใจในการซ้ือรถยนตย์ุโรปของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยผูศึ้กษาไดเ้ลือก
ศึกษาในกรณีของความตั้ งใจซ้ือ เพ่ือเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านดังกล่าว และยงัท าให้
บริษทัผูผ้ลิตและน าเขา้รถยนตย์ุโรปมีความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวดีข้ึน เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาแนวทางในการ
วางแผนการด าเนินงานดา้นการตลาดทางดา้น e-WOM 
 
1.1 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาการส่ือสารปากต่อปากเชิงอิเลก็ทรอนิกส์เก่ียวกบัรถยนตย์โุรปของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาภาพลกัษณ์ตราสินคา้รถยนตย์โุรปของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาความตั้งใจในการซ้ือรถยนตย์โุรปของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือศึกษาผลของการส่ือสารปากต่อปากเชิงอิเล็กทรอนิกส์ต่อความตั้งใจในการซ้ือรถยนต์ยุโรปของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
5. เพ่ือศึกษาผลของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ต่อความตั้งใจในการซ้ือรถยนตย์โุรปของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 การส่ือสารแบบปากต่อปากเชิงอเิลก็ทรอนิกส์  

การส่ือสารแบบปากต่อปากเชิงอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic word of mouth : eWOM) เป็นการส่ือสาร
โดยตรงจากผูบ้ริโภค ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้าน หรือลกัษณะเฉพาะของสินคา้ และบริการ ไปยงัผูข้ายสินคา้โดยผา่น
ช่องทางอินเทอร์เน็ต (Westbrook, 1987) ซ่ึงถือเป็นกลยุทธ์ท่ีจะสนบัสนุนใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงส่งผ่านขอ้มูลดา้น
การตลาด (Marketing Message) ไปใหผู้อ่ื้น ก่อใหเ้กิดการกระจายตวัเป็นทวีคูณและสร้างอิทธิพลต่อความเช่ือและ
การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายจ านวนมากในเวลาอนัรวดเร็ว แต่เดิมนั้นอิทธิพลของการติดต่อส่ือสารแบบปากต่อปาก 
(Word-of-mouth communication : WOM) เป็นการติดต่อกันระหว่างบุคคลตั้ งแต่สองคนหรือมากกว่า เช่น ใน
ระหว่างสมาชิกของกลุ่มอา้งอิง หรือระหว่างลูกค้ากับพนักงานขาย เป็นต้น (Assael, 1998) จากการติดต่อกัน
ดงักล่าว บุคคลทั้งสองฝ่ายจะท าการแลกเปล่ียนขอ้มูล ขอ้วิพากษวิ์จารณ์ ความรู้สึก และความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผลิตภณัฑร์ะหวา่งกนั ซ่ึงนบัวา่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งยิ่ง  
ประเภทของการส่ือสารแบบปากต่อปาก (types of word-of-mouth communication) 

 Richins and Root -Shaffer (1998) ไดแ้บ่งประเภทของ WOM ออกเป็น 3 รูปแบบคือ 1. ข่าวเก่ียวกบัตวั
ผลิตภณัฑ ์(product news) ไดแ้ก่ ขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ ์เช่น ลกัษณะรูปร่าง คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์2. 
การให้ค าแนะน า (advice giving) ไดแ้ก่ การให้ความคิดเห็นต่าง ๆ เก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ ์3. ประสบการณ์ส่วนตวั 
(personal experience) ไดแ้ก่ ขอ้วิพากษวิ์จารณ์ต่างๆเก่ียวกบัการใชง้านผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคเอง จากการท่ีไดใ้ช้
ผลิตภณัฑ์นั้น หรือ เป็นการให้เหตุผลว่าท าไมผูส่้งสารจึงซ้ือผลิตภณัฑ์นั้นในส่วนของข่าวเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ ์
WOM จะเป็นไปตามขอ้เทจ็จริง แต่ในส่วนของการใหค้ า แนะน า และประสบการณ์ส่วนตวั WOM อาจจะสามารถ
เป็นไปในทางบวกหรือทางลบกไ็ด ้และเพ่ือพิจารณา WOM ทั้ง 3 รูปแบบกจ็ะเห็นไดว้่า WOM จะท าหนา้ท่ี 2 อยา่ง 
เพ่ือให้ขอ้มูล (to inform) และ เพ่ือให้มีอิทธิพล (to influence) ต่อการเขา้ถึงของผูรั้บสาร นั้นคือ ข่าวเก่ียวกบัตวั
ผลิตภณัฑ ์จะเป็นการใหข้อ้มูลแก่ผูบ้ริโภค ส่วนการให้ค าแนะน าและประสบการณ์ส่วนตวั จะมีลกัษณะเพ่ือให้มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคการส่ือสารแบบปากต่อปากทางดา้นบวก เม่ือลูกคา้พอใจในการบริการกจ็ะ
ถ่ายทอดใหผู้อ่ื้น เป็นแหล่งอา้งอิงส าคญัมีผลมากโดยเฉพาะธุรกิจบริการดา้นการรักษาพยาบาล หรืองานบริการดา้น
วิชาชีพ เช่น แพทย ์ทนัตแพทย ์ท่ีปรึกษาทางดา้นการจดัการ สถาปนิก และบญัชีเป็นตน้การส่ือสารดว้ยวิธีการน้ีจะ
ช่วยให้องคก์ารสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายได ้เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัวิธีการส่ือสารแบบอ่ืน แต่ในแบบเดียวกบั
การส่ือสารแบบปากต่อปากทางดา้นลบหากลูกคา้ไม่พอใจงานบริการท่ีไดรั้บก็อาจถ่ายทอดความรู้สึกไม่พอใจนั้น
ไปยงัลูกคา้คนอ่ืนดว้ยเช่นกนั ดงันั้นนกัการตลาดบริการจึงควรเพ่ิมความระมดัระวงัถึงผลกระทบของการส่ือสาร
แบบปากต่อปากในแง่ลบน้ีเอาไวด้ว้ย 

ดงันั้นการส่ือสารแบบปากต่อปากจึงเป็นเทคนิคทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ต (eWOM : Electronic word 
of mouth) อย่างหน่ึง ท่ีท าใหเ้กิดการเสริมสร้างการพบเห็นตราสินคา้ (Brand Awareness) หรือท าเพ่ือวตัถุประสงค์
อ่ืนทางการตลาด โดยการส่ือสารในลกัษณะน้ีจะมีการกระจายตัวอย่างรวดเร็ว มีพลงั และสามารถสร้างความ
น่าเช่ือถือ เน่ืองจากมีการยืนยนัจากเพ่ือนของผูส่้งสารซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือจากบุคคลท่ีมีประสบการณ์กับ
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ผลิตภณัฑโ์ดยท าการส่งต่อ หรือการบอกต่อในลกัษณะการแสดงความคิดเห็น หรือใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์น
รูปแบบของใชอี้เมลการโพสตข์อ้ความแสดงความคิดเห็นต่างๆ  

 

2.2 ภาพลกัษณ์ตราสินค้า 
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ คือส่ิงท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของคนแต่ละคน ซ่ึงบุคคลสามารถสร้างจินตภาพเก่ียวกบัส่ิง

นั้นๆ ได ้โดยภาพลกัษณ์นั้นเกิดข้ึนไดจ้ากการไดรั้บรู้  ไดฟั้ง ไดเ้ห็น หรือมีประสบการณ์มาในอดีต  และดว้ยความ
ประทบัใจจึงท าใหบุ้คคลนั้นสามารถจดจ าและพฒันาเป็นภาพอยา่งใดอยา่งหน่ึงข้ึนมา 

 

ประเภทของภาพลกัษณ์ที่เกีย่วข้องกบัองค์กรธุรกจิ 
เม่ือพิจารณาภาพลกัษณ์ท่ีองคก์รธุรกิจจะสามารถน ามาเป็นองคป์ระกอบทางการบริหารจดัการ  อาจจ ากดั

ขอบเขตประเภทของภาพลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการตลาดให้ชดัเจนโดยจ าแนกเป็น 3 ประเภทดว้ยกนั  
ดงัน้ี   (Kotler, 2012)   

1.   ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑห์รือบริการ (Product or Service Image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของประชาชนท่ีมี
ต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษทัเพียงอย่างเดียว ไม่รวมถึงตัวองค์การหรือตวัธุรกิจ ซ่ึงบริษทัหน่ึง ๆ อาจมี
ผลิตภณัฑห์ลายชนิดและหลายยี่หอ้จ าหน่ายอยู่ในทอ้งตลาด ดงันั้น ภาพลกัษณ์ประเภทน้ีจึงเป็นภาพโดยรวมของ
ผลิตภณัฑห์รือบริการทุกชนิดและทุกตรายี่หอ้ ท่ีอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบของบริษทัใดบริษทัหน่ึง 

2.   ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของประชาชนท่ีมีต่อสินคา้ยี่ห้อใดยี่ห้อ
หน่ึงหรือตรา (Brand) ใดตราหน่ึง หรือเคร่ืองหมายการคา้ (Trademark) ใดเคร่ืองหมายการคา้หน่ึง ส่วนมากมกั
อาศัยวิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เพ่ือบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของสินค้า โดยการเน้นถึงคุณ
ลกัษณะเฉพาะหรือจุดขาย แมสิ้นคา้หลายยี่หอ้จะมาจากบริษทัเดียวกนั แต่ก็ไม่จ าเป็นตอ้งมีภาพลกัษณ์เหมือนกนั 
เน่ืองจากภาพลกัษณ์ของตรายี่ห้อถือว่าเป็นส่ิงเฉพาะตวั โดยข้ึนอยู่กบัการก าหนดต าแหน่งครองใจ (Positioning) 
ของสินคา้ยี่หอ้ใดยี่หอ้หน่ึง ท่ีบริษทัตอ้งการใหมี้ความแตกต่าง (Differentiation) จากยี่หอ้อ่ืน ๆ 

3.   ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองคก์าร (Institutional  Image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของประชาชนท่ีมีต่อ
สถาบนัหรือองค์การ ซ่ึงเน้นเฉพาะภาพของตวัสถาบนัหรือองค์การเพียงส่วนเดียว ไม่รวมถึงสินคา้หรือบริการท่ี
จ าหน่าย ดงันั้น ภาพลกัษณ์ประเภทน้ีจึงเป็นภาพท่ีสะทอ้นถึงการบริหารและการด าเนินงานขององคก์าร ทั้งในแง่
ระบบบริหารจดัการ บุคลากร(ผูบ้ริหารและพนกังาน) ความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การพฒันาคนในสังคม  การ
ท าประโยชนแ์ก่สาธารณะ และการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
 แมว้่าภาพลกัษณ์น้ีเก่ียวขอ้งกบัองค์กรธุรกิจจะมี 3 ดา้น ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ แต่การศึกษาในคร้ังน้ีเลือก
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มาท าการศึกษาในคร้ังน้ี 

2.3 ความตั้งใจซ้ือ 
 Engel, Blackwell and Minird (1994) และ Kotler and Armstrong (2002) กล่าวว่า การตั้งใจซ้ือ (Purchase 
Intention) หมายถึง ระยะเวลาในการเปรียบเทียบสินค้าก่อนการซ้ือ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจมีส่วนในการตั้งใจซ้ือ 
ราคาและความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งดว้ยการส่งเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) ก็ มีส่วนในการซ้ือ
และการโฆษณาผลิตภณัฑ ์รวมถึงสถานท่ีท่ีซ้ือและเง่ือนไขในการซ้ือผลิตภณัฑ ์
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 Zeithaml, Berry and Parasuraman (1990) กล่าวว่า ความตั้งใจซ้ือเป็นการแสดงถึงการเลือกใชสิ้นคา้ และ
บริการนั้น ๆ เป็นตวัเลือกแรก และกล่าวว่าความตั้งใจซ้ือเป็นมิติหน่ึงท่ีแสดงให ้เห็นถึงความจงรักภกัดีของลูกค้า 
โดยความจงรักภกัดีประกอบดว้ย4 มิติ 

1. ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) คือ การท่ีผูบ้ริโภคเลือกใชสิ้นคา้และบริการนั้น ๆเป็นตวัเลือกแรก 
ซ่ึงส่ิงน้ีสามารถสะทอ้นถึงพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคได ้

2. พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of Mouth Communication) คือ การท่ีผูบ้ริโภคพูดถึงแต่เร่ืองท่ีดีเก่ียวกบั
สินค้า และบริการ รวมถึงแนะน า และกระตุน้ให้บุคคลอ่ืนเกิดความสนใจและมาใช้สินค้า และบริการนั้น ซ่ึง
สามารถน ามาวิเคราะห์ความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีได ้

3. ความอ่อนไหวต่อปัจจยัดา้นราคา (Price Sensitivity) คือ การท่ีผูบ้ริโภคไม่มีปัญหาเม่ือมีการข้ึนราคา
สินคา้และบริการและผูบ้ริโภคยอ่มจ่ายเงินท่ีสูงกว่าท่ี อ่ืนหากสินคา้และการบริการนั้นสามารถตอบสนองความพึง
พอใจได ้

4. พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behaviors) คือ การท่ีผูบ้ริโภคร้องเรียนเม่ือเกิดปัญหา อาจจะ
ร้องเรียนกบัผูใ้ห้บริการ บอกต่อคนอ่ืน หรือส่งเร่ืองไปยงัหนังสือพิมพ์ ส่วนน้ีเป็นการวดัถึงการตอบสนองต่อ
ปัญหาของผูบ้ริโภค 

2.4 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารแบบปากต่อปากเชิงอิเลก็ทรอนิกส์ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
และความตั้งใจซ้ือ ท่ีไดน้ าเสนอมาแลว้ขา้งตน้ ผูศึ้กษาไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาน้ีตามท่ี Jalilvand และ
Samiei (2012) ไดเ้สนอไว ้ซ่ึงแสดงในรูปท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

โดยจะเห็นไดว้่าการส่ือสารแบบปากต่อปากเชิงอิเล็กทรอนิกส์มีอิทธิพลต่อการตั้งใจซ้ือ (H1) นอกจากนั้น 
การส่ือสารแบบปากต่อปากเชิงอิเลก็ทรอนิกส์มีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้(H2)  ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตั้งใจซ้ือ (H3)   

 

H3 

H1 

H2 

การส่ือสารแบบปาก

ต่อปากเชิง

อเิลก็ทรอนิกส์ 

การตั้งใจซ้ือ 

ภาพลักษณ์ตรา

สินค้า 
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3. วธิีการศึกษา 
 

ผูศึ้กษาไดเ้ลือกการทดสอบสมมติฐานท่ีน าเสนอในกรอบแนวคิดการศึกษาใน (รูปท่ี  1) ในกรณีของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพในการซ้ือรถยนตย์ุโรปในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะน าเสนอวิธีการศึกษาในส่วนน้ี 2 หวัขอ้ 
คือ ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  
3.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีศักยภาพในการซ้ือรถยนต์ยุโรป 
เน่ืองจากไม่สามารถทราบจ านวนประชากรท่ีแทจ้ริง ผูศึ้กษาจึงไดค้  านวณขนาดตวัอย่างในกรณีไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน จากการเสนอแนะของ W.G. Cochran (1963) เป็นการหากลุ่มตวัอย่างในกรณีไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมคือ 385 ราย โดยผูศึ้กษาเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก (convenience Sampling) โดยจะท าการเกบ็ขอ้มูลดว้ยการใชแ้บบสอบถามทางออนไลน์ สาเหตุท่ีเลือกเก็บ
ขอ้มูลทางออนไลน์ เน่ืองจากหน่ึงในตวัแปรท่ีศึกษา คือ การส่ือสารแบบปากต่อปากเชิงอิเลก็ทรอนิกส์ จึงมีความ
เหมาะสมท่ีผูใ้หข้อ้มูลจะเป็นผูท่ี้มีความคุน้เคยกบัการส่ือสารทางออนไลน ์

3.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัการส่ือสารปากต่อปากเชิงอิเล็กทรอนิกส์ และภาพลกัษณ์ตราสินค้าท่ีมี

อิทธิพลต่อความตั้งใจในการซ้ือรถยนต์ยุโรปของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษาใช้การวิเคราะห์สหสัม
ประสิทธ์ิสัมพนัธ์เพียรสัน (Pearson Correlation analysis) และการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple regression 
analysis) นอกจากน้ียงัมีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาในรูปแบบ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ดว้ย 
 

4. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 

หลงัจากการศึกษาเสร็จส้ินแลว้ คาดว่าขอ้มูลเก่ียวกบัการส่ือสารปากต่อปากเชิงอิเล็กทรอนิกส์ในการซ้ือ
รถยนตย์โุรปของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ภาพลกัษณ์ตราสินคา้รถยนตย์โุรป และความตั้งใจในการซ้ือรถยนต์
ยุโรป ท่ีได้จากการศึกษาจะสามารถน าไปก าหนดแนวทางในการตอบสนองความต้องการลูกค้าของบริษทัผู ้
จ  าหน่ายรถยนตย์โุรปในกรุงเทพมหานครไดเ้ป็นอยา่งดี รวมไปถึงทราบความสัมพนัธ์และอิทธิพลระหว่างตวัแปร
ทั้ งสามยงัสามารถน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านดังกล่าว และยงัเป็นแนวทางให้บริษทัผู ้
จ  าหน่ายรถยนตย์โุรปในกรุงเทพมหานครไดก้ าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดต่อไป 
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การแบ่งกลุ่มเกษตรกรโดยใช้ปัจจยัระดบัความต้องการที่มีต่อส่วนประสมทาง
การตลาดของปุ๋ยเคมีชนิดน า้ (4P's) กรณศึีกษา เกษตรกรผู้ผลติมะม่วง 

ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
Segmentation of groups of farmers by using level of demand for marketing 

mix of liquid fertilizer (4P's) : case study of farmers who grow mango  
in lower northern. 

อมร  ปัดไธสง1 และ นิออน  ศรีสมยง2 
Amon Patthaisong and Niorn Srisomyong 

 
บทคัดย่อ 

 เกษตรกรคนไทยสามารถท าใหม้ะม่วงออกผลผลิตไดต้ลอดทั้งปี เขตภาคเหนือตอนล่างนบัว่าเป็นแหล่งผลิต
มะม่วงท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทยเกษตรกรยงัคงลงทุนผลิตมะม่วงและมีแนวโนม้ท่ีจะขยายพ้ืนท่ีปลูกเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 
ส่ิงจูงใจส าคญัคือราคา ดว้ยสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนท าใหร้้านอมรการเกษตรเห็นโอกาสท่ีจะเพ่ิมยอดขายใหม้ากข้ึน ผูว้ิจยั
ในฐานะผูป้ระกอบการร้านอมรการเกษตรจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองการแบ่งกลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้ไดแ้นวทางในการ
พฒันาผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกรผูผ้ลิตมะม่วงผลการศึกษาพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่ง
ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกมีจ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 กลุ่มท่ีมีความตอ้งการใหมี้พนกังานส่งเสริมการขาย
เขา้ไปแนะน าผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีชนิดน ้ามากสุด กลุ่ม 2 มีจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5  เป็นกลุ่มท่ีมีความตอ้งการ
ใชผ้ลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีชนิดน ้ าในช่วงสะสมอาหาร เพ่ือสร้างตาดอกให้กบัตน้มะม่วงมากสุด กลุ่ม 3 มีจ านวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ10%เป็นกลุ่มท่ีมีความตอ้งการใหมี้การจดับูธแสดงสินคา้ในราคาท่ีพิเศษมากสุด   
ค าส าคัญ: ผู้ผลิตมะม่วง, ปุ๋ยเคมชีนิดน า้, การแบ่งกลุ่ม 

Abstract 
Thai farmers can produce mangoes all year round. The lower northern region is considered to be the largest 
mango production area in Thailand.Farmers still invest in producing mangoes and there is a trend of 
enlarginggrowing areas. Important motivation is price. With this situation, Amornkarnkaset farmer shop view 
these opportunities to increase its sales volume. Therefore,the researcher as an entrepreneur of Amornkarnkaset 
farmer shop is interested in studying cluster analysis of farmers.  
In order to obtain the guidelines for product development to meet the demands of farmers growing mangoes.The 
results show that the sample can be divided into three groups, the first group there were 133 people, representing 
66.5% of the groups that need to have sales promotion to suggest chemical liquid production which have maximum 
score. The second group were 47 people, representing 23.5 % this group demand for liquid fertilizer products during 
storage of  food to build flower buds then have maximum score. The third group were 20 people, representing 10% 
that need to have an exhibition booth to show production in a special price then have maximum score. 
Keywords: Mango producer, water based fertilizer, cluster analysis  
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1. บทน า 
เกษตรกรคนไทยมีการผลิตมะม่วงท่ีสามารถท าใหอ้อกผลผลิตไดต้ลอดทั้งปี ซ่ึงในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประกอบดว้ย 
จงัหวดัพิษณุโลก  สุโขทยั พิจิตร และเพชรบูรณ์ ถือว่าเป็นแหล่งผลิตมะม่วงท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย ท่ีมีพ้ืนท่ีใน
การผลิตมะม่วง,จ านวนผลผลิตมะม่วงและจ านวนเกษตรกรผูผ้ลิตมะม่วงเป็นจ านวนมาก 
 การใชปุ๋้ยเคมีส าหรับเกษตรกรผูผ้ลิตมะม่วง มีทั้งแบบใหท้างดิน และแบบใหท้างใบ เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหาร
ใหก้บัตน้มะม่วง ส าหรับปุ๋ยทางใบนั้นเป็นปุ๋ย ท่ีเป็นสารละลายแลว้น ามาฉีดพ่นทางใบเพ่ือใหธ้าตุอาหารแก่ตน้
มะม่วง  ปัจจุบนัปุ๋ยทางใบมี 2 ชนิด คือปุ๋ยเกลด็ และปุ๋ยน ้าหรือปุ๋ยเหลว  
 ร้านอมรการเกษตรตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีการผลิตมะม่วงเพ่ือส่งออก เป็นร้านจ าหน่ายปัจจยัการผลิตทาง
การเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ และไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร และมีการด าเนินธุรกิจมาตั้งแต่
ปีพ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบนั เป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี ลูกคา้ของทางร้านจะมีทั้งในชุมชน นอกชุมชน อยู่ภายใน
อ าเภอกระจายอยูท่ัว่ไป หรือต่างอ าเภอเป็นลูกคา้ท่ีมาจากทางไกล 
 ปัจจุบนัในอ าเภอเนินมะปรางมีร้านจ าหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตร จ านวน 10 ราย โดยมี 3 ราย อยู่
ใกลเ้คียงร้านอมรการเกษตร ร้านเหล่าน้ีมีการด าเนินธุรกิจแบบร้านปลีกและคา้ส่ง ซ่ึงเป็นคู่แข่งขนัหลกัของร้าน
อมรการเกษตร มีจ าหน่ายสินคา้ประเภทเดียวกนั ซ่ึงคู่แข่งนั้นมีผลต่อการแข่งขนัในเร่ืองของยอดขาย และส่วนแบ่ง
ตลาดและส่วนใหญ่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายกเ็ป็นเกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้เกษตร เช่น ขา้ว พืชไร่ มะม่วง เป็นตน้  
ตารางที่ 1 แสดงยอดขายของร้านอมรการเกษตร ในปีพ.ศ. 2554 - 2558 

ท่ีมา: บญัชียอดขายของร้านอมรการเกษตร, 2559. 

 จากตารางท่ี 1.3 พบว่าในปีพ.ศ. 2555- 2557 ยอดขายปัจจยัการผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน ท าให้มีอตัรา
การเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองมาจากเกษตรกรผูผ้ลิตมะม่วงมีการขยายพ้ืนท่ีปลูกมะม่วงเพ่ิมข้ึน มีการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ี
นามาปลูกมะม่วงเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกบัราคามะม่วงท่ีสูงข้ึนในช่วงนอกฤดู จึงท าใหเ้กษตรกรหนัมาผลิตมะม่วง
นอกฤดูเพ่ิมมากข้ึน ท าใหร้้านอมรการเกษตรมีอตัราการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึน แต่ในปี พ.ศ. 2558 กลบัมียอดขายท่ีลดลง 
ท าใหมี้เม่ือเทียบกบัปีพ.ศ. 2557 เน่ืองจากมีร้านท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิม ท าใหร้้านท่ีเขา้มาใหม่แยง่ส่วนแบ่งทางการตลาด 
จึงท าใหร้้านอมรการเกษตรมียอดขายท่ีลดลง และอตัราการเติบโตของร้านติดลบ  
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่า ร้านคู่แข่งทั้งรายเก่า และรายใหม่ท่ีอยู่ในชุมชนเดียวกนั หรืออยู่นอกชุมชนท่ี
เพ่ิมจ านวนข้ึนเร่ือยๆ และเกษตรกรผูผ้ลิตมะม่วงมีแนวโนม้ท่ีจะขยายพ้ืนท่ีปลูกเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากราคาเป็น
ส่ิงจูงใจให้กบัเกษตรกรผูผ้ลิตมะม่วง ดว้ยสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนท าให้ร้านอมรการเกษตรจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวั 
เพ่ือรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) และตอ้งการท่ีจะเพ่ิมยอดขายใหม้ากข้ึน อย่างไรก็ตามการแข่งขนั
จากผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ ท่ีเห็นโอกาสเดียวกนัน้ีสูงข้ึน มีการศึกษาเร่ือง การแบ่งกลุ่มเกษตรกรโดยใชปั้จจยัระดบั
ความต้องการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของปุ๋ยเคมีชนิดน ้ าของเกษตรกรผูผ้ลิตมะม่วงในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง จึงเป็นส่ิงส าคญัเพ่ือให้ทราบถึงความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และเป็นแนวทางในการวิจยัและ
พฒันาผลิตภณัฑใ์หต้รงต่อความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหก้บัธุรกิจได ้

ปี พ.ศ. 2554 2555 2556 2557 2558 
ยอดขาย(บาท) 5,392,400 6,357,000 8,578,600 13,245,700 10,166,400 
อตัราการเติบโต - 17.8 % 34.9% 54.4% -23.25% 
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วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 

1.เพ่ือศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคล, ค่าใชจ่้ายการซ้ือ และความถ่ีในการใชปุ๋้ยทางใบของเกษตรกรผูป้ลูกมะม่วง
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
2. เพ่ือศึกษาระดบัความตอ้งการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของปุ๋ยเคมีชนิดน ้า 
3. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มเกษตรกรโดยใชปั้จจยัระดบัความตอ้งการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของ
ปุ๋ยเคมีชนิดน ้า 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การศึกษาคร้ังน้ีประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ คือ การก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยใช ้พฤติกรรมของ
เกษตรกรผูผ้ลิตมะม่วงกบัความตอ้งการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของปุ๋ยเคมีชนิดน ้ า เป็นเกณฑ์ในการ
แบ่งกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพ่ือให้ไดแ้นวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกร
ผูผ้ลิตมะม่วง และเป็นการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
 

2. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
ทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัความต้องการ 
  
 สาคร สุขศรีวงศ ์(2555 : 165-166) กล่าวว่าทฤษฎีน้ีจดัแบ่งความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 5 ขั้น 1. ความ
ตอ้งการทางดา้นปัจจยั 4 ของมนุษย ์2.ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั ในความเป็นอยู่และการท างาน รวมถึง
ความตอ้งการท่ีจะมีงานมีทรัพยสิ์น และมีท่ีอยู่อาศยัอย่างมัน่คง 3.ความตอ้งการทางสังคมเป็นท่ีรู้จกั และมีความ
ผกูพนักบับุคคลอ่ืน 4.ความตอ้งการการยกย่อง ไดรั้บความภาคภูมิใจในตวัเอง ตลอดจนการยกยอ่งจากผูอ่ื้นในดา้น
การมีช่ือเสียงเกียรติยศ 5.ความตอ้งการบรรลุความตั้งใจสูงสุดของตนเอง ซ่ึงแต่ละคนยอ่มมีความตอ้งการแตกต่าง
กนัไป โดยระดบัความตอ้งการของเกษตรกรสอดคลอ้งกบัทฤษฎีความตอ้งการของ Maslow ในขั้นท่ี 2 ตอ้งการท่ี
จะมีทรัพยสิ์นและสร้างฐานะให้กบัครอบครัวไดอ้ย่างมัน่คง มีการพฒันาไปตามล าดบัขั้นจากความตอ้งการขั้น
พ้ืนฐานไปสู่ความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึน เม่ือไดรั้บการตอบสนองในขั้นท่ี 2 แลว้ก็จะไปสู่ความตอ้งการขั้นท่ี 3 
คือ ความตอ้งการทางสังคม ตอ้งการเป็นท่ีรู้จักของสังคมในหมู่เกษตรกรผูผ้ลิตมะม่วงดว้ยกนั เช่น ตอ้งการเป็น
เกษตรกรดีเด่นประจ าจงัหวดั เป็นตน้ 
 
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
  
 ปราณี เอ่ียมละออภกัดี (2558: 15-17) กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P's ท่ีจะ
ท าใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จประกอบดว้ยดงัน้ี  
1. ผลิตภณัฑ ์มีความหมายรวมถึงสินคา้และบริการ โดยนกัการตลาดจะหาผลิตภณัฑเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค 
2. ราคา ระดบัราคาท่ีผูบ้ริโภคพึงพอใจท่ีจะจ่ายค่าสินคา้นั้น จะตอ้งค านึงถึงความคุม้ค่า และความคาดหวงัท่ีตอ้งการ
ไดรั้บจากผลิตภณัฑน์ั้นซ่ึงตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑด์ว้ย  
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3. ช่องทางการจดัจ าหน่ายการด าเนินการเพ่ือให้ผลิตภณัฑน์ั้นๆสามารถไปสู่ผูบ้ริโภคไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขดา้นเวลา
และสถานท่ีท่ีเหมาะสม มีความสะดวกต่อการหาซ้ือสินคา้ ช่องทางการจดัจ าหน่ายนั้นตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัดา้น
การบริหารผลิตภณัฑ ์และราคาท่ีไดก้ าหนดข้ึนดว้ย 
4.การส่งเสริมการตลาด เพ่ือกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ ์เพ่ือใหไ้ดรั้บทราบถึงคุณประโยชน์
ของผลิตภณัฑ ์เพ่ือใหผู้บ้ริโภคเกิดการรับรู้และกระตุน้ความตอ้งการความตอ้งการซ้ือใหก้บัผูบ้ริโภคดว้ยกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด  
 
การแบ่งส่วนตลาด  การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และการวางต าแหน่งทางการตลาด 
 
นภวรรณ  คณานุรักษ(์2557: 57-61) ไดก้ล่าววา่การแบ่งส่วนตลาด เป็นการแบ่งส่วนตลาดของลูกคา้ออกเป็นกลุ่ม 
ซ่ึงภายในกลุ่มเดียวกนัจะมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น มีความตอ้งการท่ีเหมือนกนัและมีการตอบสนองต่อส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีคลา้ยๆ กนั  วิธีการแบ่งส่วนตลาดใชต้วัแปรหรือเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาดไดด้งัน้ีตวัแปร
ดา้นประชากรศาสตร์ดา้นภูมิศาสตร์ ดา้นจิตวิทยา ดา้นพฤติกรรม  
กลุ่มเป้าหมาย ท าการเลือกส่วนตลาดท่ีไดมี้การแบ่งส่วนตลาดไวข้า้งตน้มาเป็นกลุ่มเป้าหมาย  โดยใชเ้กณฑใ์นการ
ประเมินส่วนตลาดท่ีเหมาะสม ท่ีจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยใชเ้กณฑใ์นการพิจารณากลุ่มเป้าหมายดงัน้ี1.ขนาดของ
ส่วนตลาด2. การคาดคะเนการเติบโตของส่วนตลาด 3.ต าแหน่งในการแข่งขนั 4.ตน้ทุนการเขา้ถึงส่วนตลาด 5.ความ
เหมาะสมของธุรกิจ วตัถุประสงค์และทรัพยากร  จากการประเมินส่วนตลาดต่างๆแลว้จะท าการตดัสินใจเลือก
กลุ่มเป้าหมายซ่ึงสามารถเลือกทั้งหมด บางส่วนตลาด หรือเพียงหน่ึงส่วนตลาด  
การวางต าแหน่งทางการตลาด หลงัจากท่ีไดเ้ลือกส่วนตลาดมาเป็นกลุ่มเป้าหมายแลว้ จ าเป็นจะตอ้งวางต าแหน่งท่ี
จะตอ้งการน าเสนอหรือส่งมอบใหก้บักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เปรียบเสมือนการเอาจุดเด่นท่ีเหนือกว่าคู่แข่งไปวางไว้
ในใจของลูกคา้ เพ่ือใหลู้กคา้ใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้  
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี ... 
ประชากรท่ีเป็นเกษตรกรผูผ้ลิต

มะม่วงในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

 

ตัวแปรที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย(ข้อมูลเชิงปริมาณ) 
ตวัแปรดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล  

จ านวนหน้ีสินต่อครัวเรือน       จ  านวนผลผลิตของพนัธุ์มะม่วงปลูกต่อปี 
จ านวนพ้ืนท่ีปลูก   ระยะเวลาในการประกอบอาชีพท าสวน  

ตวัแปรดา้นขอ้มูลค่าใชจ่้ายการซ้ือปุ๋ ยทางใบ และความถ่ีการใชปุ้๋ ยทางใบ 
ระดบัความตอ้งการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด  มี 4 ดา้น 
ความตอ้งการดา้นผลิตภณัฑ ์  ความตอ้งการดา้นราคา 
ความตอ้งการดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย    ความตอ้งการดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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3. วธิีการศึกษา 
 
ประชากร และการเลือกตัวอย่าง ผูวิ้จยัท าการเลือกศึกษาเกษตรกรผูผ้ลิตมะม่วง ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ซ่ึงประกอบ
ไปด้วย 4 จงัหวดั คือ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร และเพชรบูรณ์ จากข้อมูลการวิจัยและพฒันาการผลิตมะม่วงของ
ส านกังานเกษตรอ าเภอเนินมะปรางปี 2559 พบว่า เกษตรกรผูผ้ลิตมะม่วงในจงัหวดัพิษณุโลกสุโขทยัพิจิตรเพชรบูรณ์ 
มีจ านวนครัวเรือนเกษตรกรท่ีผลิตมะม่วง 4 จังหวดัมีจ านวน 17,662 ครัวเรือน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
ส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต์และมีการคลาดเคล่ือนเท่ากบั ±5 
เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงประชากรตั้งแต่ 15,000 ข้ึนไป ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอย่าง 375ตวัอย่าง แต่เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ี ไม่ไดมี้
เป้าหมายเพ่ือการประมาณค่าสัดส่วนของตัวแปร และไม่ได้หาช่วงความเช่ือมัน่ของค าตอบผูต้อบแบบสอบถาม         
จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 ตัวอย่าง ภายใต้ระดับความเช่ือมั่น 95เปอร์เซ็นต์เท่าเดิม และระดับความ
คลาดเคล่ือนของงานวิจัยเพ่ิมข้ึนจาก ±5 เปอร์เซ็นต์  เป็น  ±6.9 เปอร์ เซ็นต์  ซ่ึงค านวณได้จากผ่านเว็บไซด์
http://www.surveysystem.com/sscalc.htm#one ซ่ึงอยูร่ะหว่างจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมากท่ีสุดท่ีไดจ้ากตาราง Krejcie and 
Morgan (1970) คือ 375 ตัวอย่าง และจ านวนตัวอย่างขั้นต ่ าส าหรับเคร่ืองมือสถิติ Cluster Analysisคือ จ านวน 80 
ตวัอยา่ง 

การเลือกตวัอย่าง 
 มีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชวิ้ธีการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มหลายขั้นตอน (Multi-stage Cluster Sampling) 
เน่ืองจากประชากรท่ีท าการศึกษาอยู่กนักระจดักระจาย จึงจ าเป็นตอ้งท าการแบ่งสถานท่ีทั้งหมดท่ีจะคาดว่าจะพบ
ประชากรเป็นกลุ่มๆ เสียก่อน การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบกลุ่มหลายขั้นตอน มีการจดักลุ่มพ้ืนท่ีโดยใชบ้ญัชีรายช่ือ
ต าบลเป็นบญัชีรายช่ือสถานท่ีทางออ้มทั้งหมดท่ีอยู่ในแต่ละกลุ่มยอ่ย โดยจะท าการจบัสลากเลือกตวัแทนจากบญัชี
รายช่ือต าบลในแต่ละกลุ่มยอ่ย 
 
วนัที่เกบ็และการกระจายการเก็บข้อมูล 
 การกระจายการเกบ็รวบรวมขอ้มูล มีการเกบ็ตามสถานท่ีดงัต่อไปน้ี  1. สถานท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้ คือร้าน
จ าหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตร 2.สถานท่ีราชการ คือ องคก์ารบริหารส่วนต าบล และ วดัมีการแบ่งพ้ืนท่ีใน
การเกบ็ขอ้มูล โดยมีการจดักลุ่มยอ่ยตามพ้ืนท่ี ได ้3 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีจ านวนมาก, จ านวนปานกลาง, จ านวน
นอ้ย โดยสุ่มเกบ็ตวัอยา่งจากกลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีจ านวนมาก และจ านวนปานกลาง ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm#one
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ตารางที่ 2 สรุปแผนการเกบ็ขอ้มูลส าหรับการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มหลายขั้นตอน 

กลุ่ม
จังหวดั 

ต าบลที่สุ่มได้ สถานที่ จ านวน
ตัวอย่าง 

วนัที่เกบ็
ข้อมูล 

เวลาเกบ็ข้อมูล 

พิษณุโลก 
 
 
 
 

ต าบลชมพ ู   
ร้านจ าหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตรขนาดใหญ่( 3-5 คูหา) 5 อ.10/1/60 09.00-12.00น 

วดัราษฎร์ 15 พ.11/1/60 09.00-12.00น 
ต าบลบา้นนอ้ยซุม้
ข้ีเหลก็  

ร้านจ าหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตรขนาดเล็ก (1-2 คูหา) 
4 

พฤ.12/1/60 
13.00-16.00น 

ต าบลเนินมะปราง 
เทศบาลต าบล 5 

ศ.13/1/60 
09.00-12.00น 

ร้านจ าหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตรขนาดใหญ่(3-5 คูหา) 6 13.00-16.00น 

ต าบลวงัทอง ร้านจ าหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตรขนาดใหญ่ (3-5 คูหา) 
3 

ส.14/1/60 
09.00-12.00น 

4 13.00-16.00น 
ต าบลวงันกแอ่น วดัราษฎร์ 10 อ.15/1/60 09.00-12.00น 
ต าบลหนองพระ ร้านจ าหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตรขนาดเล็ก (1-2 คูหา) 4 จ.16/1/60 13.00-16.00น 
ต าบลแก่งโสภา วดัราษฎร์ 8 

อ.17/1/60 
09.00-12.00น 

ต าบลชยันาม ร้านจ าหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตรขนาดใหญ่(3-5 คูหา) 6 13.00-16.00น 
ต าบลท่าหม่ืนราม  วดัราษฎร์ 8 

พฤ.19/1/60 
09.00-12.00น 

ต าบลวดัจนัทร์ ร้านจ าหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตรขนาดเล็ก (1-2 คูหา) 4 13.00-16.00น 
ต าบลดินทอง   ร้านจ าหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตรขนาดเล็ก (1-2 คูหา) 3 พฤ.19/1/60 17.00-20.00น 

ต าบลยางโกลน   
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 6 

ศ.20/1/60 
09.00-12.00น 

ร้านจ าหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตรขนาดใหญ่(3-5 คูหา) 4 13.00-16.00น 

สุโขทยั 
 
 

ต าบลท่าทอง ร้านจ าหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตรขนาดใหญ่   (3-5 คูหา) 
3 

อ. 22/1/60 
09.00-12.00น 

3 13.00-16.00น 

ต าบลหนองกลบั 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 4 

จ. 23/1/60 
09.00-12.00น 

วดัราษฎร์ 8 13.00-16.00น 

ต าบลศรีสชันาลยั ร้านจ าหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตรขนาดเล็ก(1-2 คูหา) 
4 

อ. 24/1/60 
09.00-12.00น 

3 13.00-16.00น 

ต าบลวดัเกาะ   ร้านจ าหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตรขนาดเล็ก (1-2 คูหา) 7 
พ. 25/1/60 

09.00-12.00น 

ต าบลวงัเล็ก องคก์ารบริหารส่วนต าบล 8 13.00-16.00น 
พิจิตร ต าบลสากเหล็ก ร้านจ าหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตรขนาดใหญ่ (3-5 คูหา) 8 

พฤ.26/1/60 
09.00-12.00น 

ต าบลท่าเยีย่ม   ร้านจ าหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตรขนาดเล็ก (1-2 คูหา) 5 13.00-16.00น 
ต าบลหนองหญา้ไทร  องคก์ารบริหารส่วนต าบล 7 

ศ.27/1/60 
09.00-12.00น 

ต าบลส านกัขนุเณร   วดัราษฎร์ 10 13.00-16.00น 
ต าบลวงัหลุม  ร้านจ าหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตรขนาดเล็ก (1-2 คูหา) 5 17.00-20.00น 

เพชรบูรณ์ ต าบลบา้นโภชน์ ร้านจ าหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตรขนาดใหญ่ (3-5 คูหา) 5 
ส.28/1/60 

09.00-12.00น 
ต าบลวงัโบสถ์ วดัราษฎร์ 5 13.00-16.00น 

ต าบลดงขยุ   ร้านจ าหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตรขนาดเล็ก (1-2 คูหา) 4 17.00-20.00น 
ต าบลท่าขา้ม   ร้านจ าหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตรขนาดเล็ก (1-2 คูหา) 5 

อ. 29/1/60 
09.00-12.00น 

ต าบลนาป่า  ร้านจ าหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตรขนาดใหญ่ (3-5 คูหา) 
4 13.00-16.00น 
3 17.00-20.00น 

ต าบลวงัชมภู   องคก์ารบริหารส่วนต าบล 4 จ. 30/1/60 17.00-20.00น 

รวม 200 ตัวอย่าง 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 จากการเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง การวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับการศึกษาใน
คร้ังน้ี ใชเ้คร่ืองมือทางสถิติคือ Cluster Analysis ซ่ึงเป็นการแบ่งส่ิงท่ีมีความคลา้ยกนัให้อยู่ในกลุ่มเดียวกนั ผูวิ้จยั
จะตอ้งประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 
 ขอ้มูลน าเสนอขอ้มูลเชิงสถิติเบ้ืองตน้ซ่ึงเป็นการบรรยายของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมเป็นการสรุปถึงลกัษณะ
ของกลุ่มท่ีศึกษา (กลัยาวานิชยบ์ญัชา, 2545: 39) อนัประกอบดว้ยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
การจดัการตวัแปรเชิงปริมาณประเภท Likert Scale เพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน   
 1.แต่ละค าถามตอ้งมีระดบัท่ีจะถูกเลือกอยา่งนอ้ย3 ระดบั จาก 5 ระดบัท่ีมีใหเ้ลือก และแต่ละระดบัท่ีจะถูก
เลือกนั้น ตอ้งคิดเป็นอยา่งนอ้ยร้อยละ 10 ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.ตดัค าถามท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขออกจากการวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน 
 กรอบการท าวิจยัเพ่ือการแบ่งกลุ่มใช้เคร่ืองมือ 3 เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ Cluster Analysis, ANOVA และ Chi-
Square Test  

 
4.ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่า มีเพศชาย 132 คน และเพศหญิง 68  คน โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายอาย ุ
41-50ปีข้ึนไป มีรายได ้ต ่ากวา่ 200,000 บาทต่อปี มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา มีจ านวนหน้ีสินต่อครัวเรือนท่ีคา้ง
ช าระโดย เท่ากบั 186,650 บาท มีจ านวนผลผลิตต่อปีแต่ละพนัธ์ุท่ีปลูก คือพนัธ์ุน ้ าดอกไมสี้ทอง พนัธ์ุน ้ าดอกไม้
เบอร์ 4 พนัธ์ุฟ้าลัน่พนัธ์ุเพชรบา้นลาด มีจ านวนผลผลิตเฉล่ียต่อปีคือ 3.1, 4.2, 4.1 และ 2.5 ตนั และมีพ้ืนท่ีในการ
ผลิตมะม่วงรวมทั้งหมด 17.9ไร่ ซ่ึงมีระยะเวลาในการประกอบอาชีพท าสวนมะม่วง 11.3 ปี จากการศึกษาผูว้ิจยั
พบว่า อาย,ุ รายได,้จ านวนหน้ีสินต่อครัวเรือนท่ีคา้งช าระ, จ านวนผลผลิตต่อปีของแต่ละพนัธ์ุท่ีปลูก,จ านวนพ้ืนท่ีใน
ผลิตมะม่วงรวมทั้ งหมดมีความสัมพนัธ์ต่อการแบ่งกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตมะม่วงในเขตภาคเหนือตอนล่างท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 แต่เพศ, ระดบัการศึกษา, ระยะเวลาในการประกอบอาชีพท าสวนมะม่วงไม่มีความสัมพนัธ์
ต่อการแบ่งกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตมะม่วงในเขตภาคเหนือตอนล่าง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานของ วิภาค และบุษกร 
(2557) กล่าววา่ เพศ และวฒิุการศึกษา ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านคา้เคมีเกษตร  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
 กลุ่มตวัอย่างมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือปุ๋ยทางใบโดยเฉล่ียปีละ 23,310 บาท และมีจ านวนคร้ังในการฉีดพ่นปุ๋ย
ทางใบช่วงสะสมอาหารเพ่ือสร้างตาดอกให้กบัต้นมะม่วงมากสุด คือ 4 คร้ัง จากการศึกษาพบว่าทั้ ง 3 กลุ่ม มี
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ และความถ่ีในการใชปุ๋้ยทางใบท่ีแตกต่างกนั จึงมีความสมัพนัธ์ต่อการแบ่งกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิต
มะม่วงในเขตภาคเหนือตอนล่างท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ท าให้ผลการศึกษาคร้ังน้ีมีความแตกต่างจาก
งานวิจยัของ ณัชชา สิงห์สูง (2558) ท่ีกล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการแบ่งกลุ่มของ
เกษตรกร อ าเภอบา้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัของ           
ณชัชา (2558) เป็นเกษตรกรผูท้  านาขา้วเป็นส่วนใหญ่มีตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ท าสวนมะม่วง โดยเทียบจากพ้ืนท่ีในการผลิต
ท่ีเท่ากนั และการดูแลรักษาท่ีแตกต่างกนั  
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 ระดบัความตอ้งการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของปุ๋ยเคมีชนิดน ้ าดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่าตอ้งการใช้
ผลิตภณัฑใ์นช่วงสะสมอาหารเพ่ือสร้างตาดอกใหก้บัตน้มะม่วงมากสุด เน่ืองจากเกษตรกรท่ีท าการผลิตมะม่วงนอก
ฤดู จ าเป็นท่ีจะตอ้งใหปุ๋้ยทางใบในช่วงสะสมอาหาร เพ่ือใหต้น้มะม่วงเปล่ียนจากตายอดเป็นตาดอกท่ีสมบูรณ์ จาก
ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ กลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ีตอ้งการค าแนะน าในการใชปุ๋้ยและกลุ่มท่ีตอ้งการการบริการ มีความตอ้งการ
ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน แต่ในกลุ่มท่ีต้องการใช้ปุ๋ยในช่วงสะสมอาหารมีความต้องการในระดับท่ีต ่ากว่า ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จกัรกฤช  เซ่ียงโหล(2557) ท่ีกล่าวว่า กลุ่มตวัอย่างเกษตรกรในจงัหวดัจนัทบุรี มีระดบั
ความตอ้งการดา้นผลิตภณัฑท่ี์มาก อาจเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นเกษตรกรผูท้  าสวนไมผ้ลเช่นเดียวกนั จึงมีความ
คลา้ยคลึงกนั  
 ดา้นราคาพบว่า ตอ้งการใหมี้การติดป้ายราคาผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีชนิดน ้าท่ีบรรจุภณัฑม์ากท่ีสุดเน่ืองจากใน
การรับรู้ของลูกคา้ท่ีตอ้งการเปรียบเทียบราคาต่อปริมาณธาตุอาหารท่ีระบุไวข้า้งผลิตภณัฑข์องแต่ละตราสินคา้ เพ่ือ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในดา้นตน้ทุนในการผลิตมะม่วงแต่ละฤดูกาลของเกษตรกร และจากท่ีกล่าวมาน้ีกลุ่มท่ีตอ้งการ
ค าแนะน าในการใชปุ๋้ย เป็นกลุ่มท่ีมีระดบัความตอ้งการสูงท่ีสุด รองลงมาคือ กลุ่มท่ีตอ้งการการบริการและในกลุ่ม
ท่ีมีระดบัความตอ้งการท่ีต ่าสุดคือ กลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ีตอ้งการใชปุ๋้ยในช่วงสะสมอาหารซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ จกัรกฤช (2557) ท่ีกล่าววา่ กลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรในจงัหวดัจนัทบุรี จะใหค้วามส าคญัในเร่ืองการติดป้ายราคา
ท่ีบรรจุภณัฑม์ากเป็นพิเศษ จึงควรมีการติดป้ายราคาไวแ้ต่ละยี่หอ้ เพ่ือความสะดวกในการตดัสินใจของลูกคา้ 
  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ตอ้งการใหมี้การจดัวางผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีชนิดน ้า ท่ีสามารถมองเห็นได้
ง่ายมากสุด เน่ืองจากการจดัวางผลิตภณัฑ์ท่ีแยกแต่ละตราสินคา้ออกจากกนั โดยให้อยู่คนละชั้นจะท าให้ลูกคา้
มองเห็นไดช้ดัเจน จากประเด็นท่ีกล่าวมาน้ีพบว่า กลุ่มท่ีตอ้งการการบริการเป็นกลุ่มท่ีมีระดบัความตอ้งการสูงสุด 
รองลงมาคือกลุ่มท่ีตอ้งการค าแนะน าในการใชปุ๋้ยโดยในกลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ีตอ้งการใชปุ๋้ยในช่วงสะสมอาหาร นั้น
มีระดบัความตอ้งการท่ีต ่าสุดซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จกัรกฤช(2557) ท่ีกล่าวว่า กลุ่มตวัอย่างเกษตรกรใน
จงัหวดัจนัทบุรีใหค้วามส าคญักบัการจดัวางผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นหมวดหมู่  
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่าตอ้งการให้มีการจดับูธแสดงสินค้าในราคาท่ีพิเศษมากสุดเน่ืองการ
พิจารณาเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ือเตรียมไวส้ าหรับการผลิตมะม่วงในฤดูกาลต่อไป ซ่ึงมีความตอ้งการส่วนลดท่ีพิเศษ
ในงานแสดงสินคา้ จากประเด็นท่ีกล่าวมาน้ีพบวา่ กลุ่มท่ีตอ้งการการบริการเป็นกลุ่มท่ีมีระดบัความตอ้งการสูงสุด 
รองลงมาคือ กลุ่มท่ีตอ้งการค าแนะน าในการใชปุ๋้ยโดยในกลุ่มท่ีตอ้งการใชปุ๋้ยในช่วงสะสมอาหารนั้นมีระดบัความ
ตอ้งการท่ีต ่าสุดซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จกัรกฤช (2557) ท่ีกล่าวว่า กลุ่มตวัอย่างเกษตรกรในจงัหวดัจนัทบุรี 
ใหค้วามส าคญัในดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการใหส่้วนลดพิเศษ  

ข้อมูลเกีย่วกบัการแบ่งกลุ่ม 
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ต้องการค าแนะน าในการใช้ปุ๋ย คือ กลุ่มท่ีมีลกัษณะเด่นในดา้นความตอ้งการใหมี้พนกังาน
ส่งเสริมการขาย เขา้ไปแนะน าผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีชนิดน ้ามากท่ีสุด จากส่วนประสมทางการตลาดของปุ๋ยเคมีชนิดน ้า 
มีความตอ้งการมากกว่ากลุ่มท่ี 2 และเป็นกลุ่มท่ีไม่ตอ้งการจ่ายเงินซ้ือผลิตภณัฑ์ปุ๋ยเคมีชนิดน ้ าท่ีมีราคาสูงกว่า
ผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีทัว่ไป ซ่ึงมีจ านวนประชากรมากท่ีสุด คือ 133 คน คิดเป็น 66.5% ของจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง เพศชาย
มีจ านวน 84 คน คิดเป็น 63.6 % เพศหญิงมีจ านวน 49 คน คิดเป็น 72.1% ส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปีมีจ านวน 43 คน 
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คิดเป็น 74.1 มีรายได ้200,001 - 300,000 บาทมีจ านวน 41 คน คิดเป็น 80.4 มีการศึกษาอยู่ในระดบัประถมศึกษา
ส่วนใหญ่มีจ านวน 80 คน คิดเป็น 65 
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ต้องการใช้ปุ๋ยในช่วงสะสมอาหารคือ กลุ่มท่ีมีลกัษณะเด่นท่ีมีความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑ์
ปุ๋ยเคมีชนิดน ้าในช่วงสะสมอาหารเพ่ือสร้างตาดอกมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียท่ีต ่ากว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มท่ี1 และ กลุ่มท่ี 3
เป็นกลุ่มท่ีไม่ค่อยตอ้งการจ่ายเงินซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มีราคาสูง ไม่สนใจโฆษณา ไม่สนใจโปรโมชัน่ ไม่ตอ้งการรับฟัง
ข่าวสารจากการประชาสัมพนัธ์ มีจ านวนประชากรท่ีรองจากกลุ่มท่ี1 คือ 47 คน คิดเป็น 23.5 ของจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่าง เพศชายมีจ านวน 32 คน คิดเป็น 24.2% เพศหญิงมีจ านวน 15คน คิดเป็น 22.1%ส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปีมี
จ านวน 13 คน คิดเป็น 22.4%  มีรายไดต้ ่ากว่า 200,000 บาทมีจ านวน 25 คน คิดเป็น 39.1%  มีการศึกษาอยูใ่นระดบั
ประถมศึกษาส่วนใหญ่มีจ านวน 29 คน คิดเป็น 23.6 
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ต้องการการบริการ คือ กลุ่มท่ีมีลกัษณะเด่นในเร่ืองของความตอ้งการใหมี้การจดับูธแสดง
สินคา้ในราคาท่ีพิเศษมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 และเป็นกลุ่มท่ีไม่
ค่อยตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีชนิดน ้าในช่วงมะม่วงแตกใบยอดอ่อน และในกลุ่มน้ีมีจ านวนพ้ืนท่ีปลูกมากสุด, มี
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือปุ๋ยทางใบสูงสุด, มีการใชปุ๋้ยมากท่ีสุด และมีประสบการณ์ในการท าสวนมะม่วงยาวนานกว่าอีก 
2 กลุ่ม ซ่ึงมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ 20 คน คิดเป็น 10% ของจ านวนกลุ่มตวัอย่าง เพศชายมี 16 คน คิดเป็น 12.1% เพศ
หญิง 4 คน คิดเป็น 5.9% ส่วนใหญ่มีอายุ 61-70 ปีมีจ านวน 9 คน คิดเป็น 25.0% มีรายไดม้ากกว่า 500,000 บาท มี
จ านวน 17 คน คิดเป็น43.6% มีการศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษามีจ านวน 14 คน คิดเป็น 11.4% 
 ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จกัรกฤช (2557)และณัชชา (2558) ท่ีกล่าวว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งเกษตรกรใหค้วามส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกับงานวิจยัของอนุพร (2553) ท่ีกล่าวว่า ค่าเฉล่ียของส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัท่ีมาก 

 
5.  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
 ผลการศึกษาพบวา่ สามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกกลุ่มที่ต้องการค าแนะน าในการใช้
ปุ๋ยในการท่ีจะเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มน้ีได ้ร้านอมรการเกษตรควรเร่ิมจากการออกพ้ืนท่ี มีการจดัรวมกลุ่มย่อยเพ่ือให้
ความรู้เร่ืองการใช้สารเคมีในการผลิตมะม่วงนอกฤดู มีการเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นวิทยากรโดยอาจมีการแนะน า
ผลิตภณัฑต์วัใหม่ของทางร้าน และเปิดให้สั่งจองผลิตภณัฑไ์ปดว้ยร้านอมรการเกษตร และมีการท าแปลงทดลอง
ผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีชนิดน ้าเพ่ือใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีชนิดน ้า มีการเขา้ไปติดตามผลงานและท าการเก็บ
ขอ้มูลของเกษตรกรเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งเกษตรกรผูผ้ลิตมะม่วงกบัร้านอมรการเกษตร 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ต้องการใช้ปุ๋ยในช่วงสะสมอาหาร ร้านอมรการเกษตรควรจะมีการจดักิจกรรมใหค้วามรู้ในเร่ืองการ
เตรียมความพร้อมของตน้มะม่วงก่อนดึงช่อดอก ณ ร้านจ าหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตรในเขตนั้นๆ โดยมีการ
แนะน าผลิตภณัฑใ์นช่วงท่ีสะสมอาหารภายในงานนั้นและมีการพิจารณาเลือกตวัแทนเกษตรกรในกลุ่มน้ี เพ่ือท า
แปลงทดลองผลิตภณัฑใ์นช่วงสะสมอาหารมีการเกบ็ขอ้มูลจากเกษตรกรท่ีใชผ้ลิตภณัฑต์วัใหม่ของทางร้าน 
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 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ต้องการการบริการ ร้านอมรการเกษตรควรมีการส่งพนกังานเขา้ไปพูดคุยกบัเกษตรกรเพ่ือสร้าง
ความสัมพนัธ์ในระยะยาวกบัเกษตรกร จากนั้นค่อยเสนอการส่งเสริมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์เช่น ซ้ือผลิตภณัฑค์รบ 1 
ลงั(12ขวด) แถม 1 ขวด ยอดซ้ือทั้งปีครบ 50,000 บาท รับคูปองเงินสด 5% จากยอดซ้ือทั้งปี ส าหรับเป็นส่วนลดใน
การซ้ือคร้ังต่อไป เป็นตน้ ภายในงานแสดงสินคา้ ร้านอมรการเกษตรควรส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีว่าถา้ซ้ือ
ผลิตภณัฑใ์นงานแสดงสินคา้ฟรีสมคัรสมาชิก ควรให้ความส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาดเช่น การให้ส่วนลด
พิเศษเป็นคูปองเงินสดกบัสมาชิก และการใหข้องสมัมนาคุณกบัผูท่ี้ซ้ือผลิตภณัฑภ์ายในงานแสดงสินคา้ เป็นตน้ 
 การศึกษาในคร้ังน้ีสามารถท าให้ร้านอมรการเกษตรเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัได ้เพ่ือสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัใหก้บัร้านอมรการเกษตรท่ีตอ้งการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด, ตอ้งการใหมี้ส่วนแบ่งทาง
การตลาดท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และมีอตัราการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึน 
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การแบ่งกลุ่มผู้ซ้ืออาหารคลนีปรุงส าเร็จทีบ่ริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ 
ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด 

Cluster Analysis of Clean Food Buyers Whose Consume Healthy Food in Bangkok by 
Marketing-Mix Methods 

อรรคพล วงศ์รัตนไพโรจน์1 และ อริสรา เสยานนท์2 
Akapon Vongratanapairoj and Arissara Seyanont 

 

บทคดัย่อ 
 

        การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือแบ่งกลุ่มผูซ้ื้ออาหารคลีนปรุงส าเร็จท่ีบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพในเขต
กรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ และส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
พฤติกรรมการซ้ืออาหารคลีนของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ลุ่มตวัอย่างจาก 
ผูท่ี้มีความต้องการซ้ือ เคยซ้ือ หรือสนใจอาหารคลีนปรุงส าเร็จ จ านวน 384 คน ในกลุ่มตัวอย่างท่ีมี เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนปรุงส าเร็จ ความตอ้งการ
ดา้นส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการซ้ืออาหารคลีนปรุงส าเร็จท่ีแตกต่างกนั ดว้ยเคร่ืองมือ Cluster 
Analysis โดยใช้วิธี Hierarchical Cluster Analysis และวิธี K-Means Cluster Analysis เพ่ือหาจ านวนกลุ่มย่อยท่ี
เหมาะสมจากการแบ่งกลุ่ม และใชว้ิธี One-Way Anova เพ่ือหาความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการซ้ือ, ความต้องการส่วนประสมทางการตลาด, อาหารคลนีปรุงส าเร็จ 

Abstract 
 

This study aims to understand the factors of purchasing behavior of the clean food ready meal consumer which 
consume healthy food in Bangkok by using Cluster Analysis to cross along with the needs of Marketing-Mix. 
Data were collected by using questionnaire survey from 384 healthy food consumers, buyers and interested 
people in Bangkok. The given data were analyzed by Percentage, Frequency, Mean, and Standard Deviation on 
the different of bio data as well as Chi-Square, ANOVA and Cluster Analyzed by Hierarchical Cluster Analysis 
and K-Means Cluster Analysis to exact the appropriate group of respondents. 
Keywords: Purchasing Behavior, Needs of Marketing Mix, Clean Food Ready Meal 

                                           
1นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: akapon.vongratanapairoj@ktb.co.th 
2คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี  5                                                                 2031 
 

1. บทน า 
 ในสังคมปัจจุบนัน้ี ความเจริญกา้วหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ทั้งในดา้นสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยี ท าใหผู้ค้นตอ้งใชชี้วิตอย่างเร่งรีบ เร่ืองของการรักษาสุขภาพร่างกาย การรับประทานอาหาร และ การ
พกัผ่อนใหเ้พียงพอจึงเป็นส่ิงส าคญั ผูค้นจึงหันมาให้ความใส่ใจกบัสุขภาพมากข้ึน ซ่ึงสังเกตไดจ้าก Life span ท่ีมี
จ านวนผูสู้งอายมุากข้ึนในหลาย ๆ ประเทศ รวมถึง Life expectancy ท่ีผูค้นอยู่รอดในแต่ละช่วงอายุมากข้ึน ซ่ึงเป็น
ท่ีมาของการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผูสู้งวยั (Aging Society) โดยผูบ้ริโภคยคุใหม่จะมีความฉลาด
และรู้จกัเลือกซ้ือสินคา้ และเลือกรับประทานอาหารท่ีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากข้ึน อีกทั้งเลือกรับประทาน
อยา่งสมดุล 
 ส าหรับกระแสนิยมท่ีเกิดข้ึนคืออาหารเก่ียวกบัสุขภาพช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา หรือท่ีเรียกกนัวา่ “อาหารคลีน” 
หรือท่ีคนส่วนใหญ่เรียกว่ากินคลีน คือการทานอาหารท่ีสด สะอาด โดยเนน้การทานอาหารแบบธรรมชาติไม่ผ่าน
การปรุงแต่งและขดัสีดว้ยสารเคมีต่าง ๆ หรือกระบวนการหมกัดอง รวมถึงอาหารขยะและอาหารส าเร็จรูป ท่ีจะมี
ปริมาณแป้ง ผงชูรส และ โซเดียมในปริมาณสูง อาหารคลีนนั้นส่วนมากไม่ยึดติดกบัรสชาติ แต่จะเนน้ความเป็น
ธรรมชาติมากกวา่ ผูท่ี้ทานจึงตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทานอาหารใหม่ทั้งหมด นอกจากน้ี การทานอาหารคลีน
นั้น วตัถุดิบท่ีน ามาใชท้ าอาหาร จะเป็นชนิดปลอดสารเคมี ไม่ใชว้ตัถุกนัเสีย เช่น ผกัออร์แกนิค อีกทั้งเล่ียงอาหารท่ี
มีไขมนัและน ้าตาลสูงดว้ย ดงันั้นอาหารคลีนจึงท าใหผู้บ้ริโภคไดรั้บคุณค่าทางสารอาหารครบถว้น ร่างกายแข็งแรง
ไม่ไดรั้บสารปนเป้ือน และสุขภาพดีในระยะยาวอีกดว้ย 
 จากผลส ารวจของ Euromonitor international (2012) พบว่า มูลค่าตลาดของอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
สุขภาพมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนดว้ยอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 6-7 ต่อปี และคาดการณ์วา่ในปี 2560 มูลค่าตลาดอาจ
สูงถึง 1 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงไทยอยู่ในอนัดบัท่ี 19 ของโลกรองจากประเทศในอาเซียนอย่างอินโดนีเซียเพียงชาติ
เดียว (เวทย ์นุชเจริญ,2559) ผูวิ้จยัจึงเห็นโอกาสในการท าธุรกิจอาหารคลีน ท่ีในทุกวนัน้ีหาซ้ือไดง่้ายข้ึน แต่ทว่ายงั
ไม่มีตราสินคา้ใดท่ีไดรั้บการจดจ าโดยตอ้งการศึกษาในชดัเจนในแง่มุมของประเภท และกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
ของลูกคา้ท่ีเป็นคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 Marketing-Mix Model (โมเดลส่วนประสมทางการตลาด)  งานวิจัยน้ีได้ใช้ทฤษฎีน้ีเป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาถึงความตอ้งการในส่วนประสมทางการตลาดของผูท่ี้ตอ้งการซ้ือ เคยซ้ือ หรือสนใจซ้ืออาหารคลีนปรุง
ส าเร็จ เพ่ือสามารถท าการตรวจสอบปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 
 Kotler & Keller (2011: 138) กล่าวว่า นกัการตลาดมีหนา้ท่ีคาดการณ์ผลการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ อย่าง
แม่นย  า และน าเคร่ืองมืออย่างส่วนประสมทางการตลาดมาวิเคราะห์ขอ้มูลจากหลายหลายแหล่ง เช่น ขอ้มูลคา้ปลีก 
ขอ้มูลการจดัส่ง ราคา ส่ือ การใชโ้ปรโมชัน่ต่าง ๆ ใหเ้ขา้ใจผลกระทบในกิจกรรมการตลาดท่ีคน้หาอยู่มากข้ึน และ
เพ่ือท่ีจะเขา้ใจมากข้ึน นกัการตลาดจึงท าการวิเคราะห์หลายตวัแปร เช่น วิเคราะห์การถดถอย เพ่ือจดัเรียงวิธีการแต่
ละองคป์ระกอบทางการตลาดท่ีส่งผลต่อผลลพัธ์ในตลาด 
 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543:26) กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดในเร่ืองของตวัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบ 
(4Ps) วา่เป็นตวักระตุน้ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโดยแบ่งออกไดด้งัต่อไปน้ี 
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1. ผลิตภณัฑ ์(Product) ส่ิงน้ีกระทบต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในเร่ืองของ ความใหม่ ความแปลก และคุณภาพท่ี
ผูบ้ริโภครับรู้ได ้ผลิตภณัฑท่ี์ใหม่ และมีความซบัซอ้นอาจจะตอ้งใชก้ารไตร่ตรองมากเป็นพิเศษ  

2. ราคา ( Price) ในท่ีน้ีคือจ านวนท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายเพ่ือแลกเปล่ียนกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการ เพ่ือคุณค่าท่ี
ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ได ้และรู้สึกคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายออกไป (Armstrong and Kotler, 2009: 616)  

3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเร่ืองการส่ือสารเพ่ือสร้างการรับรู้ท่ีผูบ้ริโภคสามารถรู้สึกพึงพอใจ
ต่อตราสินคา้ ผลิตภณัฑ์ หรือบริการ โดยจูงใจให้เกิดความตอ้งการและกระตุน้ให้เกิดการจ า และสร้าง
อิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ (Etzel, Walker and Stanton, 2007: 677) 

4. การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution Channel) คือ ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง กลุ่มบุคคลหรือ
ธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ ์(Kotler and Keller. 2009:787)   

2.2 พฤติกรรมผู้บริโภค งานวิจยัน้ีไดใ้ชท้ฤษฎีน้ีเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูท่ี้ตอ้งการซ้ือ เคยซ้ือ 
หรือสนใจซ้ืออาหารคลีนปรุงส าเร็จ เพ่ือสามารถท าการแบ่งกลุ่มปัจจัยท่ีส่งผลต่อกระบวนการซ้ือสินค้าของ
ผูบ้ริโภค 
 Engel, Kollat, and Blackwell (1968: 5) กล่าวถึง พฤติกรรมผูบ้ริโภค ว่าหมายถึงการกระท าและกระบวนการ
ตดัสินใจของผูท่ี้ซ้ือ ซ้ือสินคา้และบริการเพ่ือการบริโภค หรืออีกนยัหน่ึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคสามารถนิยามว่า เป็น
ขอ้สรุปของวิธีการท่ีบุคคลและกลุ่มรับรู้และตรวจสอบความตอ้งการของพวกเขาวา่ บ่อยไม่บ่อยอยา่งไรท่ีพวกเขาซ้ือ
และได้ประสบการณ์จากสินค้าหรือบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ซ่ึงจะรวมถึง อะไร  ท่ีไหน 
อยา่งไร ท าไม ของกระบวนการซ้ือและประสบการณ์ การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดส้ ารวจและพฒันาวิธีการ
เชิงปริมาณ การคาดการณ์ และอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541: 79) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค  (Consumer behavior) หมายถึง 
พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หา การซ้ือ การใชก้ารประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ ์และการบริการ ซ่ึงคาดว่า
จะสนองความต้องการนั้น (Shiffman and Kanuk, 1994: 5) โดยค าถามท่ีใช้เพ่ือค้นหาลักษณะพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค คือ 6Ws 1H ประกอบดว้ย ใครคือผูบ้ริโภค (Who?) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What?) ท าไมจึงซ้ือ (Why?) ซ้ือ
อยา่งไร (How?) ซ้ือเม่ือไร (When?) ซ้ือท่ีไหน (Where?) ซ้ือและใชบ่้อยคร้ังเพียงใด (How often?) รวมทั้งการศึกษา
วา่ใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือเพ่ือคน้หาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย ส่ิง
ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ วตัถุประสงค์ในการซ้ือ บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ โอกาสในการซ้ือ ช่องทางหรือแหล่งท่ี
ผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือ และขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 
2.3 การแบ่งส่วนทางการตลาด งานวิจยัน้ีไดใ้ช้ทฤษฎีน้ีเป็นขอ้มูลในการประกอบการวิเคราะห์หาส่วนตลาดท่ี
เหมาะสมในการน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าจากการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค จาก 2 ทฤษฎีขา้งตน้ รวมถึงน าไปใชคิ้ดกล
ยทุธ์ในการท าตลาดร่วมกบัผลของความตอ้งการในส่วนประสมทางการตลาด 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์  (2541: 115) กล่าวถึง การแบ่งส่วนตลาด ในเร่ืองการตลาดตามเป้าหมาย (STP 
Marketing) ว่า เป็นกิจกรรมการแบ่งส่วนตลาดออกเป็นกลุ่มผูซ้ื้อสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงตามลกัษณะความตอ้งการ 
หรือลกัษณะเฉพาะท่ีคลา้ยกนัออกเป็นตลาดย่อย (Sub Market) หรือส่วนตลาด (Market Segment) เพ่ือจะเลือก
ตลาดเป้าหมาย (Target Market) เพ่ือการเสนอผลิตภณัฑแ์ละส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละตลาดเป้าหมายนั้น
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 ตวัแปรท่ีส าคัญๆ ท่ีถือเป็นหลกัเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด เช่น ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูซ้ื้อ 
ลกัษณะตวัแปรทางภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ จิตวิทยาและพฤติกรรมผูบ้ริโภคซ่ึงใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการแบ่ง
ส่วนตลาดผูบ้ริโภค โดยตวัแปรเหล่าน้ีสามารถจดักลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) ลกัษณะของผูบ้ริโภค (Consumer 
characteristic) (2) การตอบสนองของผูบ้ริโภค (Consumer response) และแบ่งออกเป็น 4 เกณฑ ์คือ (1) ภูมิศาสตร์ 
(Geographic) (2) ประช ากรศ าสต ร์  (Demographic) (3) จิ ต วิท ยา  (Psychographic) (4) พฤ ติกรรมศ าสต ร์ 
(Behavioristic) 

 
3. วธิีการศึกษา 
 ในการศึกษาวิจยัน้ี จากท่ีผูวิ้จยัไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ยตารางแสดงจ านวนประชากรและจ านวน
กลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and Morgan (1970) ภายใตค้วามเช่ือมัน่ท่ี 95% และค่าความคาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้+5% 
จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง มีจ านวน 381 คน ท่ีประชากรตั้งแต่ 50,000 คน แต่ไม่ถึง 75,000 คน  
 ซ่ึงการวิจยัน้ีจะใชก้ารสุ่มเลือกเกบ็จ านวนแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยเร่ิมตน้จากการเลือกกรอบ
การสุ่ม (Sampling Frame) คือ 3 ประเภท นั้นคือ (1) ออฟฟิศส านกังาน (2) ภายในหา้งสรรพสินคา้ (3) สถานบริการ 
Fitness Center เพราะเป็นสถานท่ีท่ีมีผูบ้ริโภค และผูจ้  าหน่ายอาหารคลีนปรุงส าเร็จ รวมถึงผูวิ้จยัเล็งเห็นถึงความ
สะดวกขอผูร่้วมตอบแบบสอบถาม ท่ีจะสามารถใชเ้วลาในการตอบแบบสอบถามอยา่งเป็นหลกัแหล่ง จากนั้นใชวิ้ธี
สุ่มเลือกเก็บจ านวนแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยใชเ้กณฑแ์บ่งกลุ่มพ้ืนท่ีทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี
ทั้งหมด 50 เขต และเกณฑ์ลกัษณะแบบกลุ่มวนั-เวลาในการเก็บตวัอย่าง โดยมีสถิติท่ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
สถิติเชิงพรรณนา โดยแสดงผลเป็น ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ของกลุ่มดว้ยเคร่ืองมือ Chi-Square, Analysis of Variance (ANOVA) และ Cluster Analysis 
 ในส่วนของแบบสอบถามนั้นมีทั้งหมด 7 หนา้ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย (1) ขอ้มูลส่วนบุคคล
ของผูต้อบแบบสอบถาม (2) ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการซ้ืออาหารคลีนปรุงส าเร็จ โดยทั้งสองดา้นแรกน้ีมีค าถาม
ลกัษณะแบบมาตรานามบญัญติัและมาตราอนัดบั เพ่ือใชใ้นการประเมิน คดักรอง และแยกแยะกลุ่มตวัอย่างงานวิจยั 
(3) ข้อมูลด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค (4) ข้อมูลดา้นความต้องการซ้ืออาหารคลีนปรุงส าเร็จจากส่วนประสมทาง
การตลาด โดยสองดา้นหลงัน้ี แบบสอบถามมีลกัษณะแบบมาตราส่วน 5 ระดบั ตามแนวคิดของไลเคิร์ท (Likert) 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 คุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 205 คนคิดเป็นร้อย
ละ 53.40 และเพศชายจ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 46.60 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จ านวน 247 คนคิดเป็นร้อยละ 
64.30 มีสถานภาพโสด จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 73.70 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 325 คน คิดเป็น
ค่าร้อยละ 84.60 มีอาชีพท าธุรกิจส่วนตวั 139 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 36.20 มีรายได ้15,000-30,000 บาทจ านวน 286 
คน คิดเป็นร้อยละ 74.50 ตามล าดบั 
4.2 ผลการศึกษาถึงระดับความส าคัญของปัจจัยในแต่ละกลุ่มย่อยด้วย K-Means  
กลุ่มยอ่ยท่ี 1 มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือเร่ือง เม่ือตอ้งการรักษาสุขภาพ ท่านจะสนใจอาหารคลีนปรุงส าเร็จท่ีมี
ส่วนผสมระบุชดัเจน ท่ีค่าเฉล่ีย 4.47 รองลงมาคือ ท่านมกัใหค้วามสนใจเร่ืองส่วนผสมของอาหารคลีนปรุงส าเร็จ ท่ี
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ค่าเฉล่ีย 4.13 และสุดทา้ยคือ ท่านทราบดีว่าอาหารคลีนปรุงส าเร็จให้คุณสมบติัอย่างไรต่อร่างกาย ท่ีค่าเฉล่ีย 4.09 
โดยเร่ืองความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือเร่ือง มีการระบุส่วนผสมของ
อาหารท่ีชัดเจน ท่ีค่าเฉล่ีย 4.33 รองลงมาคือ ราคาท่ีคุม้ค่ากบัสารอาหารท่ีไดรั้บ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.24 และสุดท้ายคือ 
สามารถระบุสารอาหารท่ีท่านตอ้งการ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.07 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นพฤติกรรมและดา้นส่วนประสมทางการตลาด(สูงสุด 3 
อนัดบัของกลุ่มยอ่ยท่ี 1) 

ค าถามแต่ละข้อทีใ่ส่ในแบบสอบถาม ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ด้านพฤตกิรรม     

เม่ือตอ้งการรักษาสุขภาพ ท่านจะสนใจอาหารคลีนปรุงส าเร็จท่ีมีส่วนผสมระบุชดัเจน 4.47 0.716 

ท่านมกัใหค้วามสนใจเร่ืองส่วนผสมของอาหารคลีนปรุงส าเร็จ 4.13 0.724 

ท่านทราบดีวา่อาหารคลีนปรุงส าเร็จใหคุ้ณสมบติัอยา่งไรต่อร่างกาย 4.09 0.835 

ค่าเฉลีย่รวม 4.23 0.758 

ค าถามแต่ละข้อทีใ่ส่ในแบบสอบถาม ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ด้านส่วนประสมทางการตลาด     

มีการระบุส่วนผสมของอาหารท่ีชดัเจน 4.33 0.704 

ราคาท่ีคุม้ค่ากบัสารอาหารท่ีไดรั้บ 4.24 0.645 

สามารถระบุสารอาหารท่ีท่านตอ้งการ 4.07 0.845 

ค่าเฉลีย่รวม 4.21 0.731 

กลุ่มยอ่ยท่ี 2 มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือเร่ือง เม่ือตอ้งการรักษาสุขภาพ ท่านจะสนใจอาหารคลีนปรุงส าเร็จท่ีมี
ส่วนผสมระบุชดัเจน ท่ีค่าเฉล่ีย 4.55 รองลงมาคือ ท่านมกัใหค้วามสนใจเร่ืองส่วนผสมของอาหารคลีนปรุงส าเร็จ ท่ี
ค่าเฉล่ีย 4.40 และสุดทา้ยคือ ท่านบอกต่อผูอ่ื้นเม่ือพบว่าอาหารคลีนปรุงส าเร็จท่ีท่านซ้ือมานั้น ต่างจากท่ีน าเสนอ
ขายเอาไว ้ท่ีค่าเฉล่ีย 4.33 โดยเร่ืองความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือเร่ือง
การมีช่องทางจ าหน่ายทางเวบ็ไซตท่ี์ชดัเจน ท่ีค่าเฉล่ีย 4.62 รองลงมาคือ มีการแจกส่วนลดเพ่ือการซ้ือคร้ังแรก และ 
มีการระบุส่วนผสมของอาหารท่ีชดัเจน ท่ีค่าเฉล่ีย 4.56 เท่ากนั 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นพฤติกรรมและดา้นส่วนประสมทางการตลาด(สูงสุด 3 
อนัดบัของกลุ่มยอ่ยท่ี 2) 

ค าถามแต่ละข้อทีใ่ส่ในแบบสอบถาม ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ด้านพฤตกิรรม     

เม่ือตอ้งการรักษาสุขภาพ ท่านจะสนใจอาหารคลีนปรุงส าเร็จท่ีมีส่วนผสมระบุชดัเจน 4.55 0.681 

ท่านมกัใหค้วามสนใจเร่ืองส่วนผสมของอาหารคลีนปรุงส าเร็จ 4.40 0.627 

ท่านบอกต่อผูอ่ื้นเม่ือพบวา่อาหารคลีนปรุงส าเร็จท่ีท่านซ้ือมานั้น ต่างจากท่ีน าเสนอขายเอาไว ้ 4.33 0.709 

ค่าเฉลีย่รวม 4.42 0.672 

ค าถามแต่ละข้อทีใ่ส่ในแบบสอบถาม ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ด้านส่วนประสมทางการตลาด     

การมีช่องทางจ าหน่ายทางเวบ็ไซตท่ี์ชดัเจน 4.62 0.560 

มีการแจกส่วนลดเพ่ือการซ้ือคร้ังแรก 4.56 0.558 

มีการระบุส่วนผสมของอาหารท่ีชดัเจน 4.56 0.580 

ค่าเฉลีย่รวม 4.58 0.566 

กลุ่มย่อยท่ี 3 มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือเร่ือง บรรจุภณัฑ์ท่ีแสดงให้เห็นผลิตภณัฑข์า้งในเป็นเหตุผลท่ีท่าน
ตดัสินใจซ้ือ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.18 รองลงมาคือ ท่านเลือกรับประทานอาหารคลีนปรุงส าเร็จเม่ือตอ้งการควบคุมน ้าหนกั ท่ี
ค่าเฉล่ีย 3.92 และสุดทา้ยคือ อาหารคลีนปรุงส าเร็จมีรสชาติดีกวา่ท่ีท่านคาดไว ้ท่ีค่าเฉล่ีย 3.81 นอกจากน้ียงัพบส่ิงท่ี
คนในกลุ่มย่อยทั้ง 3 มีพฤติกรรมเหมือนกนัในเร่ืองการเก็บอาหารคลีนปรุงส าเร็จไวบ้ริโภคต่อเม่ือท่านไม่สามารถ
ทานหมด และ เร่ืองซ้ืออาหารคลีนปรุงส าเร็จคร้ังละมาก ๆ เพ่ือเก็บไวท้านภายหลงั จากผลของค่าเฉล่ียท่ีอยู่ใน 3 
อนัดับท่ีต ่าท่ีสุด โดยมีเร่ืองความต้องการส่วนประสมทางการตลาด ท่ีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก คือเร่ือง มี
พนกังานขายสามารถแนะน าอาหารท่ีเหมาะสมกบัผูส้ั่งซ้ือ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.22 รองลงมาคือ การลดราคาสินคา้ร่วมกบั
รายการอ่ืน ท่ีค่าเฉล่ีย 4.13 และสุดทา้ยคือ มีวางจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.04 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นพฤติกรรมและดา้นส่วนประสมทางการตลาด(สูงสุด 3 
อนัดบัของกลุ่มยอ่ยท่ี 3) 

ค าถามแต่ละข้อทีใ่ส่ในแบบสอบถาม ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ด้านพฤตกิรรม     

บรรจุภณัฑท่ี์แสดงใหเ้ห็นผลิตภณัฑข์า้งในเป็นเหตผุลท่ีท่านตดัสินใจซ้ือ 4.18 0.894 

ท่านเลือกรับประทานอาหารคลีนปรุงส าเร็จเม่ือตอ้งการควบคุมน ้ าหนกั 3.92 1.160 

อาหารคลีนปรุงส าเร็จมีรสชาติดีกวา่ท่ีท่านคาดไว ้ 3.81 1.058 

ค่าเฉลีย่รวม 3.97 1.037 

ด้านส่วนประสมทางการตลาด     

มีพนกังานขายสามารถแนะน าอาหารท่ีเหมาะสมกบัผูส้ัง่ซ้ือ 4.22 0.767 

การลดราคาสินคา้ร่วมกบัรายการอ่ืน 4.13 0.843 

มีวางจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ 4.04 0.746 

ค่าเฉลีย่รวม 4.13 0.785 

 
4.3 ผลการศึกษาถึงระดับความส าคัญของปัจจัยในแต่ละกลุ่มย่อยด้วย ANOVA 
สามารถสรุปความส าคญัของเกณฑก์ารแบ่งกลุ่มโดยการทดสอบ ANOVA ของส่วนประสมทางการตลาด ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 ดว้ยการเรียงขอ้ค าถามตามขนาดของ F Ratio จากมากไปนอ้ยได ้ดงัน้ี 

ขอ้ค าถามท่ีใชเ้ป็นเกณฑก์ารแบ่งกลุ่ม Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Rank 1. การลดราคาสินคา้ร่วมกบั
รายการอ่ืน 
(ค่าเฉล่ียรวม = 3.88) 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 1 = 3.22 ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 2 = 4.37 ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 3 = 4.13 

[  ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม [/] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม [/] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[/] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม [  ] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม [  ] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

Rank 2. มีช่องทางจ าหน่ายทาง
เวบ็ไซตท่ี์ชดัเจน 
(ค่าเฉล่ียรวม = 4.14) 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 1 = 3.86 ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 2 = 4.62 ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 3 = 3.69 

[  ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม [/] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม [  ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[/] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม [  ] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม [/] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

Rank 3. รสชาติท่ีสามารถก าหนดเอง 
(ค่าเฉล่ียรวม = 3.66) 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 1 = 3.14 ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 2 = 4.06 ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 3 = 3.81 

[  ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม [/] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม [/] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[/] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม [  ] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม [  ] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 
Rank 4. สินคา้หาซ้ือไดง่้าย (ตรา
สินคา้ใดกไ็ด)้ 
(ค่าเฉล่ียรวม = 4.13) 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 1 = 4.05 ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 2 = 4.43 ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 3 = 3.68 

[  ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม [/] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม [  ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[/] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม [  ] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม [/] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 
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4.4 ผลการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจัยในแต่ละกลุ่มย่อยด้วย Chi-Square 
การศึกษาท่ีค่าระดบันยัส าคญั .05 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพ 
รวมถึงพฤติกรรมทางดา้นความถ่ี และปริมาณการซ้ือต่อคร้ัง ทั้งหมดนั้น ไม่พบความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ดงันั้นตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคลท่ีกล่าวมาน้ี จึงไม่ใช่ปัจจยัท่ีส่งผลในการแบ่งกลุ่ม 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
ในด้านพฤตกิรรม 
กลุ่มย่อยท่ี 1 มีพฤติกรรมการซ้ืออาหารคลีนปรุงส าเร็จ เนน้เพ่ือสุขภาพ โดยค าถามท่ีพบวา่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เม่ือ
ท่านตอ้งการรักษาสุขภาพ ท่านจะสนใจอาหารคลีนปรุงส าเร็จท่ีมีส่วนผสมระบุชดัเจน ท่านมกัใหค้วามสนใจเร่ือง
ส่วนผสมของอาหารคลีนปรุงส าเร็จ และ ท่านทราบดีวา่อาหารคลีนปรุงส าเร็จใหคุ้ณสมบติัอยา่งไรต่อร่างกาย 
กลุ่มยอ่ยท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ี มุ่งหวงัต่อสินคา้ โดยค าถามท่ีพบวา่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เม่ือท่านตอ้งการรักษาสุขภาพ ท่าน
จะสนใจอาหารคลีนปรุงส าเร็จท่ีมีส่วนผสมระบุชดัเจน ท่านมกัให้ความสนใจเร่ืองส่วนผสมของอาหารคลีนปรุง
ส าเร็จ และ ท่านบอกต่อผูอ่ื้นเม่ือพบวา่อาหารคลีนปรุงส าเร็จท่ีท่านซ้ือมานั้น ต่างจากท่ีน าเสนอขายเอาไว ้
กลุ่มยอ่ยท่ี 3 จะซ้ือในบางช่วงเวลาท่ีมีความตอ้งการถูกกระตุน้จากส่ิงเร้าเท่านั้น โดยค าถามท่ีพบวา่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ บรรจุภณัฑท่ี์แสดงใหเ้ห็นผลิตภณัฑข์า้งในเป็นเหตุผลท่ีท่านตดัสินใจซ้ือ ท่านเลือกรับประทานอาหารคลีนปรุง
ส าเร็จเม่ือตอ้งการควบคุมน ้าหนกั และ อาหารคลีนปรุงส าเร็จมีรสชาติดีกวา่ท่ีท่านคาดไว ้
ในด้านส่วนประสมทางการตลาด 
กลุ่มยอ่ยท่ี 1 มีความตอ้งการความคุม้ค่า และทราบถึงส่ิงท่ีจะไดอ้ยา่งชดัเจน โดยค าถามท่ีพบว่ามีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
มีการระบุส่วนผสมของอาหารท่ีชดัเจน ราคาท่ีคุม้ค่ากบัสารอาหารท่ีไดรั้บ และ สามารถระบุสารอาหารท่ีท่าน
ตอ้งการ 
กลุ่มย่อยท่ี 2 นั้นตอ้งการส่ิงเร้าเพ่ือกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการ โดยค าถามท่ีพบว่ามีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีช่องทาง
จ าหน่ายทางเวบ็ไซตท่ี์ชดัเจน มีการระบุส่วนผสมของอาหารท่ีชดัเจน และ มีการแจกส่วนลดเพ่ือการซ้ือคร้ังแรก  
กลุ่มย่อยท่ี 3 มีความตอ้งการในส่วนของกิจกรรมทางการตลาด โดยค าถามท่ีพบว่ามีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีพนกังาน
ขายสามารถแนะน าอาหารท่ีเหมาะสมกบัผูส้ั่งซ้ือ การลดราคาสินค้าร่วมกบัรายการอ่ืน และ มีวางจ าหน่ายใน
หา้งสรรพสินคา้ 
 นอกจากน้ียงัพบว่าส่ิงท่ีคนทั้ง 3 กลุ่มไม่ตอ้งการเหมือนๆ กนั คือเร่ือง มีโฆษณาผ่าน SMS จากผลของ
ค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่น 3 อนัดบัท่ีต ่าท่ีสุด 
ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถสรุปไดว้่าผูบ้ริโภคอาหารคลีนปรุงส าเร็จท่ี
บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพมีความตอ้งการทั้งในเร่ืองความสะอาด การใหส่้วนลดและมาตรฐานตรงตามท่ีส่ือสารให้
ผูบ้ริโภคไดรั้บ อีกทั้งมีการระบุคุณประโยชนท่ี์ชดัเจน เรียกไดว้่าตอ้งการทั้ง Function Emotion และ Monetary จาก
สินค้าในขณะเดียวกัน ในกลุ่มผู ้บริโภคท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี ท่ี เป็นประชากรส่วนมากท่ีร่วมตอบ
แบบสอบถามในคร้ังน้ี โดยไม่มีองคป์ระกอบในดา้นอ่ืนทางประชากรศาสตร์ เขา้มามีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
ซ้ือของผูซ้ื้ออาหารคลีนปรุงส าเร็จท่ีบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร จึงตอ้งใชก้ารตลาดโดยมุ่งท่ี
ส่วนของตลาด (Segment marketing) เป็นการใช้เคร่ืองมือการตลาดโดยมุ่งท่ีส่วนของตลาด (Market segment) 
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แนวคิดน้ีอาจมองว่าตลาดมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั บริษทัตอ้งจดัผลิตภณัฑแ์ละส่วนประสมทางการตลาดให้
แตกต่างกนัส าหรับแต่ละตลาดเป้าหมาย ในกรณีน้ีจะก่อให้เกิดขอ้ไดเ้ปรียบกบัธุรกิจ เพราะผลิตภณัฑ์และส่วน
ประสมทางการตลาดจะสามารถสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ข้ึน และผูวิ้จยัยงัเล็งเห็นว่าจากขอ้จ ากดัของ
โมเดลส่วนประสมทางการตลาดท่ีถูกกล่าวถึงโดย Wharton’s Dave Reibstein (อา้งถึงใน Kotler & Keller 2011: 
138) เร่ืองตวัช้ีวดัท่ีส าคญัถูกละเลย เช่น ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค การตระหนักถึงตราสินคา้ และโมเดลน้ีมกั
ผิดพลาดในการวิเคราะห์คู่แข่ง การคา้ขาย แรงขบัดนัการขาย ผูวิ้จยัจึงตอ้งศึกษาในส่วนความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 
การตระหนกัถึงตราสินคา้ และ การวิเคราะห์คู่แข่ง เพ่ือน าไปออกแบบส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมกบั
พฤติกรรมและความตอ้งการของผูซ้ื้ออาหารคลีนปรุงส าเร็จท่ีบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร
ต่อไป 
ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ในการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าการเก็บแบบสอบถามเพียง 384 ชุดนั้น ผูร่้วมตอบ
แบบสอบถามท่ียินดีให้ความร่วมมือ มีความกระจายตวัในเร่ืองกลุ่มอายุ และ รายได ้น้อยเกินไป ท าให้มองเห็น
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มนอ้ยเกินไป จึงตอ้งลดมิติของการรวิเคราะห์หาลกัษณะเฉพาะกลุ่มลง ท าใหย้ากต่อการ
เห็นขอ้แตกต่างของลกัษณะเฉพาะระหว่างกลุ่ม ไปจนถึงแตกต่างระหว่างกลุ่มทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล อีกทั้ ง
ผลการวิจยัในคร้ังน้ียงัมีประเด็นท่ีน่าสนใจให้ตอ้งศึกษาเพ่ิมในเร่ืองของความพึงพอใจต่อตราสินคา้ และ วิถีการ
ด าเนินชีวิตท่ีอาจส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกตราสินคา้ เพ่ือใหไ้ดค้วามตอ้งการท่ีแทจ้ริง อีกทั้งตอ้งมีค าถามเพ่ือย  ้า
ความชดัเจนของกลุ่มความตอ้งการในประเภทหน่ึงๆ ดว้ย ตลอดจนการเก็บแบบสอบถามตอ้งท าอย่างต่อเน่ืองใน
ช่วงเวลาท่ีไม่ต่างกันมากเพ่ือไม่ให้เกิดความคลาดเคล่ือนจากปัจจยัภายนอกอย่างกระแสสังคมหรือค่านิยมใน
ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึง 
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกจิโครงการหมู่บ้านจดัสรรแบบประหยดั
พลงังาน “กรีนนาร่ี มติรภาพ-หนองไผ่” ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

THE FEASIBILITY STUDY OF INVESTMENT THE ECOHOUSE ESTATE 
“GREENARY MITRAPHAP-NONGPHAI” IN MUANG DISTRICT,  

KHON KAEN PROVINCE 
 

อวรุิทธ์ิ ศรีพลมาตย์1และ ธีระ ฤทธิรอด2 
   Awiroot Sriponmart and Theera Rittirod 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจโครงการหมู่บา้นจดัสรรแบบประหยดั
พลงังาน “กรีนนาร่ี มิตรภาพ-หนองไผ่” ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
ดา้นการตลาด พบว่า ร้อยละ 44.50 ของผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการซ้ือบา้นจดัสรรแบบประหยดัพลงังาน และมี
ลูกคา้เป้าหมายจ านวน 35 คน ท่ีจะซ้ือบา้นจดัสรรแบบประหยดัพลงังานของโครงการ ดา้นเทคนิค พบว่า มีความ
เป็นไปได ้เน่ืองจากท่ีตั้งโครงการมีความเหมาะสม แบบบา้นมีการออกแบบท่ีสวยงามและทนัสมยั และการอ านวย
ความสะดวกดา้นต่างๆ ให้ลูกคา้อย่างรวดเร็ว ดา้นการบริการจดัการ พบว่า มีความเป็นไปได ้จากการจดทะเบียน
ธุรกิจในรูปแบบบริษทัจ ากดั ประเภทธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์มีพนกังานประจ า  5 คน และจา้งบริษทัภายนอก 
โดยคดัเลือกพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่ง ดา้นการเงิน พบวา่ มีความเป็นไปได ้โครงการ
ใชเ้งินลงทุนในส่วนของเจา้ของ 50,000,000 บาท มีรายไดจ้ากการขายบา้น 122,754,000 บาท มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
(NPV) เท่ากบั 5,154,217 บาท อตัราผลตอบแทน (IRR) เท่ากบั ร้อยละ 12.63  และจุดคุม้ทุนของการลงทุน คือ เม่ือ
โครงการขายบา้นได ้ 20 หลงั จึงสรุปไดว้่า โครงการหมู่บา้นจดัสรรแบบประหยดัพลงังาน “กรีนนาร่ี มิตรภาพ - 
หนองไผ”่ มีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
 

ค ำส ำคัญ: ความเป็นไปได้, โครงการหมู่บ้านจัดสรร, บ้านประหยัดพลงังาน 
 
 
 
 
 

                                                        
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ วทิยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
2
 รองศาสตราจารย ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were to investigate the feasibility of investment the ecohouse estate 
“Greenary Mitraphap-Nongphai” in muang district, Khon Kaen province. The result showed that: marketing was 
found that there was feasibility due to 44.50% of respondents had bought the ecohouse, 35 people of target group 
were purchasing the ecohouse. In technique found that there was feasibility from location was suitable, the house 
has a beautiful and modern design, and the customer service were convenient. In management found that this was 
feasibility from this project was resisted in the form of limited company of business real estate development, 
project has 5 employees and outsource, and employees were competent and according to customer service agents. 
In finance found that there was feasibility due to the project used owner investments budget of 50,000,000 Baht. 
Income was 122,754,000 Baht. Net Present Value was 5,154,217 Baht. Internal Rate of Return (IRR) was 12.63%. 
The break-even point of the investment was 20 ecohouse. In conclusion, the project of investment the ecohouse 
estate “Greenary Mittraphap - Nongphai” in Muang district, Khon Kaen province establishment was feasible. 
 
Keywords: Feasibility Study, Housing Development Project, Ecohouse 
 

1. บทน า (Introduction) 
     จากวิกฤติการณ์ด้านพลังงานส่งผลให้รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนประหยัดพลังงาน  โดยมีการออก
พระราชบญัญติัส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 ท าให้หลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งให้ความส าคญักบัการอนุรักษ์
พลงังานภายในอาคาร หน่ึงในนั้น คือ บา้นประหยดัพลงังาน ซ่ึงเป็นบา้นท่ีผ่านกระบวนการดา้นการออกแบบ
สถาปัตยกรรม ท่ีใหค้วามส าคญักบับริบทดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีตั้ง ทิศทางของแดด ลม ฝน การใชภู้มิสถาปัตยกรรม
เขา้ช่วยเพ่ือสร้างสภาพภูมิอากาศจุลภาคท่ีเหมาะสม และเลือกใชว้สัดุเพ่ือป้องกนัความร้อนหรือช่วยสร้างความเยน็
สบายให้กบับ้านแลว้ ยงัค านึงถึงการท าให้บ้านมีรูปแบบการใช้พลงังานท่ีมีอยู่จ  ากดัไดอ้ย่างประหยดัคุม้ค่า มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสู์งสุด (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน, 2556) 
จากวิกฤติการณ์ดา้นพลงังานและการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานของรัฐบาลท าใหป้ระชาชนบางส่วนหนัมาสนใจ
ท่ีอยู่อาศยัท่ีช่วยประหยดัพลงังาน เช่น บ้านประหยดัพลงังาน ซ่ึงนอกเหนือจากการออกแบบบา้นให้ประหยดั
พลงังานแลว้ ยงัสามารถประยุกตใ์ชเ้ซลลแ์สงอาทิตยห์รือโซลาร์เซลล ์(Solar Cell) ติดไวบ้นหลงัคาบา้นเพ่ือใชใ้น
การผลิตพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตยไ์ดอี้กดว้ย จากการประหยดัพลงังานท่ีเองท าใหป้ระชาชนหันมาสร้างบา้น
แบบประหยดัพลงังานกนัมากข้ึน  
     จงัหวดัขอนแก่นเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุน และการศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยแลว้ ยงัเป็นศูนยก์ลางในการให้บริการดา้นต่างๆ เช่น การท่องเท่ียว การบริการสุขภาพของภูมิภาคน้ี 
นอกจากน้ีเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและระหว่างภาค คือ ภาคเหนือกบัภาค
ตะวนัออก และในบทบาทระดับประเทศจังหวดัขอนแก่นนับเป็นศูนย์กลางลอจิสติกส์และการคมนาคมรับ 
การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community: AEC) (สัมมา คีตสิน, 2556) ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี
สามารถดึงดูดให้ประชาชนจ านวนมากอพยพเขา้สู่เมืองขอนแก่น และส่งผลให้เมืองมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว 
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ดงันั้น ความตอ้งการท่ีจะเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย เห็นไดจ้ากการลงทุนดา้นอสงัหาริมทรัพยใ์นจงัหวดัขอนแก่นท่ีเพ่ิมข้ึน 
เช่น บุราสิริ (แสนศิริ) บึงหนองโคตร โครงการแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์พาคขอนแก่น บา้นพฤกษานารา ศุภาลยั เป็นตน้ 
แต่จากการท่ีผูซ้ื้อท่ีมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั มีโอกาสตดัสินใจ สามารถเลือกประเภทของบา้นใหเ้หมาะสมกบั
รายไดแ้ละความตอ้งการของของตนเองไดม้ากยิ่งข้ึน รวมทั้งเมืองขอนแก่นยงัมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้
ผูป้ระกอบการสามารถเขา้มาลงทุนในธุรกิจหมู่บา้นจดัสรรต่อไปได ้แต่ลกัษณะโครงการตอ้งมีความแตกต่างจาก
โครงการอ่ืน เพ่ือเป็นทางเลือกใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการซ้ือท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจน ามาสร้างเป็นโครงการ
หมู่บา้นจดัสรร คือ บา้นประหยดัพลงังาน  
     จากการส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ พบว่า ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ไม่มีโครงการหมู่บา้นจดัสรรท่ีเป็นบา้น
ประหยดัพลงังาน จึงมีความสนใจเก่ียวกบับา้นประหยดัพลงังาน จึงตอ้งการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุน
ธุรกิจโครงการหมู่บ้านจดัสรรแบบประหยดัพลงังานในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น เพ่ือใช้ประกอบการ
ตดัสินใจในการลงทุนในธุรกิจโครงการหมู่บา้นจดัสรรบา้นประหยดัพลงังาน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
     การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผูป้ระกอบการได้พิจารณาอย่างรอบคอบว่า
โครงการท่ีเลือกมานั้นมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั มีผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัการลงทุน (อจัฉรา ชีวะตระกูลกิจ, 
2559) ซ่ึงการวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นการตลาด ดา้นการผลิตหรือดา้นเทคนิค 
ดา้นการจดัการ และดา้นการเงิน ดงัน้ี 
2.1 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด 
     ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการสนใจตอ้งการทราบเม่ือท าการวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างการตลาด คือ ตอ้งการทราบว่า
เม่ือสร้างผลิตภณัฑห์รือสินคา้ข้ึนมาแลว้ลูกคา้จะซ้ือผลิตภณัฑห์รือสินคา้นั้นๆ จึงตอ้งบริหารส่วนประสมการตลาด
ท่ีเป็นปัจจัยภายในท่ีส าคัญซ่ึงส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจโดยตรง ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมและความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย หลงัจากนั้นท าการพยากรณ์ความตอ้งการของตลาดท่ีเป็นได ้
(Market Potential) ซ่ึงนบัว่าส าคญัมากส าหรับการวิเคราะห์ความเป็นไปไดด้า้นการตลาด ทั้งน้ีเพราะความตอ้งการ
ของตลาดท่ีเป็นได ้หมายถึง ระดบัยอดขายสูงสุดในตลาดท่ีคาดวา่จะขายไดใ้นส่ิงแวดลอ้มหน่ึงๆ ซ่ึงยอดขายจะไม่
สูงไปกว่าน้ี ไม่ว่าจะใชค้วามพยายามทางการตลาดหรือเพ่ิมค่าใชจ่้ายเท่าใดก็ตาม ซ่ึงการลงทุนโครงการท่ีดีท่ีสุด
ควรตอ้งศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด (ชนงกรณ์ กณุฑลบุตร, 2557) 
     เม่ือมีการวิเคราะห์สภาวะตลาดในปัจจุบนั ตลอดจนการพยากรณ์ความตอ้งการของตลาดในอนาคต ขั้นตอน
ต่อไป คือ การพยากรณ์ยอดขายของโครงการ ซ่ึงมีวิธีพ้ืนฐานท่ีนิยมใชใ้นการพยากรณ์ยอดขาย คือ การคาดคะเน
ส่วนแบ่งการตลาดท่ีโครงการนั้นจะไดรั้บว่าเป็นร้อยละเท่าไรของตลาดรวม ซ่ึงการพยากรณ์ยอดขาย แสดงดงั
สมการ  
 

    ยอดขาย  =  ปริมาณขาย   ราคาขายต่อหน่วย  
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2.2 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค 
     การศึกษาความเป็นไปไดด้า้นเทคนิคเป็นการศึกษาเพ่ือก าหนดความเหมาะสมด้านวิศวกรรมของการเลือก
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีความเหมาะสม รวมทั้ งความเป็นไปไดใ้นทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ของ
โครงการ ประกอบดว้ย ท าเลท่ีตั้ ง อุปกรณ์ เทคโนโลยี และขั้นตอนการให้บริการ รวมถึงเทคโนโลยีท่ีมีความ
เหมาะสม ตอ้งมีวิธีการก่อสร้างท่ีใชต้น้ทุนต ่า การศึกษารายละเอียดทางวิศวกรรมยงัเป็นไปเพ่ือตดัสินใจเลือกสถาน
ท่ีตั้งของโครงการ รูปแบบของกระบวนการผลิต เคร่ืองจกัรท่ีใชแ้ละการวางผงั เพ่ือให้สามารถผลิตสินคา้ไดใ้น
ปริมาณเพียงพอต่อยอดขาย ไดคุ้ณภาพตามท่ีตอ้งการและมีตน้ทุนต ่า เพ่ือใหโ้ครงการไดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ีดี
ท่ีสุด โดยขอ้มูลทางดา้นเทคนิคน้ีจะน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการคาดคะเนตน้ทุนของโครงการเพ่ือจดัหาแหล่ง
เงินทุนต่อไป (เจริญวิชญ ์สมพงษธ์รรม, 2551) 
2.3 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการบริหารจดัการ 
     การวางแผนโครงการนั้น จ าเป็นตอ้งค านึงถึง โครงสร้างองค์กรว่ามีความเหมาะสมผลกระทบซ่ึงโครงการ
องคก์รจะมีผลกระทบต่อระบบการบริหารโครงการ และค่าใชจ่้ายของโครงการ ดงันั้นในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ทางการจดัการจดัการองค์กรจะศึกษา รูปแบบและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในดา้นการจดัการองค์กร โดยเร่ิมตั้งแต่ก่อตั้ ง
กิจการ การจดัหาบุคลากร การจดัสรรต าแหน่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบ การจดัสรรผลตอบแทน ตลอดจนการ
ก าหนดนโยบายและรูปแบบในการด าเนินงานต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สามารถบริหารและด าเนินงานได้
ส าเร็จลุล่วง และน าผลท่ีไดไ้ปช่วยในการพิจารณาตดัสินใจ การศึกษาความเป็นไปไดด้้านการจดัการเป็นการ
ก าหนดรูปแบบในการด าเนินงานขององคก์ร การหาความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดในการด าเนินงาน 
โดยจะศึกษารายละเอียดดา้น 1) การจดัโครงสร้างองค์กร 2) การวางแผนทรัพยากรบุคคล  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
วิเคราะห์วา่โครงการมีความเป็นไปไดด้า้นการจดัการหรือไม่ (ฐาปนา ฉ่ินไพศาล และอจัฉรา  
2.4 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงนิ 
     การศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นการเงิน เป็นการวิเคราะห์ถึงตน้ทุนและผลตอบแทนในการด าเนินโครงการ 
เพ่ือค านวณหาตน้ทุนและก าไรจากการประกอบการ การประมาณการงบการเงิน ตลอดจนผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บโดยตรง อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) จุดคุม้ทุน (Break-even Analysis) 
และมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) (เสริมโชค ไชยเลิศ, 2554) 
 

3. วธิีการศึกษา (Methodology) 
3.1 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด 
     3.1.1 การศึกษาพฤตกิรรม ความต้องการ และปัจจยัที่มผีลต่อการเลือกซ้ือบ้านจดัสรรแบบประหยดัพลงังาน 
     ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     ประชากรของการศึกษา คือ ประชากรสัญชาติไทย อายุ 25 ปีข้ึนไป เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ท างานแลว้และมีรายได้
ประจ า ซ่ึงประชากรอาย ุ25 - 65 ปี ท่ีอาศยัอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากร และ
จึงท าการค านวณหากลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการใช้ในการศึกษาท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ตามสมการ ดังน้ี 
(Cochran, 1977 อา้งถึงในบุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
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     เม่ือ  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
      P = สดัส่วนของประชากรท่ีจะสุ่ม การศึกษาน้ีก าหนด P = 0.5 
      Z = ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก าหนด (Z = 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95) 
      e = สดัส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้(e = 0.05) 
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      n = 384.16 
     จากสูตรขนาดของกลุ่มตวัอย่างขั้นต ่าท่ีความเช่ือมัน่ 95% เท่ากบั 384 ราย ดงันั้นเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือของ
ขอ้มูล จึงเกบ็ขอ้มูลจากตวัอยา่งจ านวน 400 ราย 
     เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี  
     ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
     ส่วนที่ 2  ขอ้มูลพฤติกรรม ความตอ้งการซ้ือบา้นจดัสรรแบบประหยดัพลงังาน 
     ส่วนที่ 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรแบบประหยดัพลงังาน แบ่งออกเป็น 7 ดา้น 
คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลกัษณะทางกายภาพ 
ใชค้ าถามมาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
     ส่วนที่ 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของบา้นจดัสรรท่ีตอ้งการเลือกซ้ือ 
     ส่วนที่ 5 ความตั้งใจซ้ือบา้นจดัสรร 
     แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่ โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient 
Alpha) มีค่าเท่ากับ 0.85 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ี  (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation 
     3.1.2 ก าหนดพนัธกจิ วสัิยทัศน์ และเป้าหมาย 
     ท าการก าหนดพนัธกิจ วิสยัทศัน์ และเป้าหมาย ในการด าเนินโครงการหมู่บา้นจดัสรรแบบประหยดัพลงังาน ใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
     3.1.3 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกจิ  
     วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป และวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มการแข่งขนั  
     3.1.4 การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดเป้าหมาย และการก าหนดต าแหน่งผลติภัณฑ์ (STP Analysis) 
     ท าการแบ่งส่วนตลาด การก าหนดเป้าหมาย และการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ ตามหลกัการวิเคราะห์ STP 
Analysis 
     3.1.5 การบริหารส่วนประสมการตลาด 
     วางแผนบริหารส่วนประสมการตลาดของโครงการหมู่บา้นจดัสรรแบบประหยดัพลงังาน ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น 
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3.2 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค    
     การศึกษาความเป็นไปไดด้า้นเทคนิคเพ่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งการออกแบบบา้นประหยดั
พลงังาน การจดัวางพ้ืนท่ีใชส้อย การจดัหาของส่ิงอ านวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
3.3 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการจดัการ     
     ท าการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการจดัการโดยก าหนดโครงสร้างขององค์กร รูปแบบการบริหารภายใน 
นโยบายวางแผนก าลงัคน ประกอบดว้ย แผนการว่าจา้งพนกังาน การสรรหา การคดัเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมกบั
งาน และรายละเอียดของงาน (Job Description) 
3.4 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงนิ 
     จดัท าสมมติฐานทางดา้นการลงทุนของโครงการ สมมติฐานทางดา้นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน สมมติฐาน
ทางดา้นรายไดแ้ละตน้ทุน การวิเคราะห์งบ งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบดุล น าขอ้มูลการเงินมาสรุป
เปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีตั้งไวเ้พ่ือตดัสินใจลงทุนหรือไม่ลงทุนโดยประเมินโครงการจากการวิเคราะห์ มูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV) ระยะเวลาคืนทุนโครงการ (Payback Period) อตัราผลตอบแทนโครงการ (IRR) 
การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน (Break-even Point) และการวิเคราะห์ความไว (Sensitive Analysis) 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย (Results and Discussion) 
4.1 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด 
     จากผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.75) อาย ุ 
25 - 34 ปี (ร้อยละ 70.75) อาชีพธุรกิจส่วนตวั (ร้อยละ 34.50) การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 63.50) รายได ้
30,000 - 40,000 บาท (ร้อยละ 48.75) และรายไดต่้อเดือนของสมาชิกในครอบครัวรวมกนัมากกว่า 90,000 บาท 
(ร้อยละ 35.75) พฤติกรรมในการเลือกซ้ือบา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นผูริ้เร่ิมความคิดในการซ้ือบา้นดว้ยตนเอง 
(ร้อยละ 55.75) โดยมีสมาชิกในครอบครัวตดัสินใจร่วมกนัในการเลือกซ้ือบา้น (ร้อยละ 37.25) วตัถุประสงค์ใน 
การซ้ือบ้าน คือ ซ้ือส าหรับตนเองในอนาคต (ร้อยละ 57.75) ช่องทางการรับข่าวสารเก่ียวกบัโครงการหมู่บา้น
จดัสรรท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ อินเตอร์เน็ต เช่น เฟสบุ๊ค เวบ็ไซต ์(ร้อยละ 62.25) 
     จากผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือบา้นจดัสรร พบว่า 1) ดา้นผลิตภณัฑใ์ห้
ความส าคัญระดับมากท่ีสุดในหัวข้อวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้างบ้านมีคุณภาพ (X =4.62) โครงการมีระบบ
สาธารณูปโภคครบครันเพียงพอ  (X =4.57) ความเหมาะสมบนพ้ืนท่ีใชส้อยภายในบา้น  (X =4.53) ความสวยงาม
ของบ้าน  (X =4.45) การรับประกันตัวบ้าน  (X =4.43) ความเหมาะสมของขนาดและรูปแบบของแปลงท่ีดิน  
(X =4.40) บา้นแบบประหยดัพลงังาน  (X =4.29) โครงการมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี เช่น กลอ้งวงจรปิด
บริเวณทางเขา้-ออก  (X =4.21) 2) ดา้นราคาใหค้วามส าคญัระดบัมากท่ีสุดในหวัขอ้ความคุม้ค่าของราคากบัคุณภาพ
บา้น  (X =4.61) และราคาจองบา้นท่ีเหมาะสม  (X =4.28) 3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญัระดบั 
มากท่ีสุดในหัวข้อโครงการมีท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง  (X =4.43) สถานท่ีตั้ งโครงการมีแหล่งซ้ือของ
อุปโภค-บริโภคไดส้ะดวก (X =4.33)  4) ดา้นส่งเสริมการตลาดใหค้วามส าคญัระดบัมากท่ีสุดในหวัขอ้มีพนกังาน
ขายใหร้ายละเอียดโครงการ และพาชมบา้นตวัอยา่ง  (X =4.43) การใหส่้วนลดราคาบา้น (X =4.40) มีบา้นตวัอย่าง
ใหพิ้จารณา  (X =4.3.6) การให้ของแถมเม่ือซ้ือบา้น  (X =4.22) 5) ดา้นบุคลากรใหค้วามส าคญัระดบัมากท่ีสุดใน
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หวัขอ้พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัโครงการสามารถอธิบายรายละเอียดให้ลูกคา้เขา้ใจไดง่้าย  (X =4.54) พนกังานมี
ความเอาใจใส่และดูแลลูกคา้เป็นอย่างดี (X =4.50) พนกังานยิม้แยม้ แจ่มใส พูดจาไพเราะ (X =4.46) และพนกังาน
แต่งกายสุภาพเรียบร้อย (X =4.24) 6) ดา้นกระบวนการให้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุดในหัวขอ้มีความรวดเร็วใน 
การใหบ้ริการ (X =4.50) มีการบริหารจดัการโครงการอยา่งเป็นระบบ (X =4.46) และมีการติดต่อและประสานงาน
การยื่นขอสินเช่ือใหก้บัลูกคา้ (X =4.41)  และ 7) ดา้นลกัษณะทางกายภาพใหค้วามส าคญัระดบัมากท่ีสุดในหวัขอ้
สภาพแวดลอ้มโครงการมีความสะอาด น่าอยู ่(X =4.54)  มีการจดัแบ่งโซนของโครงการอยา่งเป็นระเบียบ (X =4.51) 
และมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอกบัลูกคา้ (X =4.48) 
     จากผลการศึกษาความตอ้งการในการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรแบบประหยดัพลงังาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
ตอ้งการบา้นเด่ียว 2 ชั้น (ร้อยละ 78.75) แบบสมยัใหม่ (Modern Style) (ร้อยละ49.50) บนเน้ือท่ี 60 ตารางวา (ร้อย
ละ 39.50) พ้ืนท่ีใช้สอย 181 -210 ตารางเมตร (ร้อยละ 33.00) ราคา 3,000,001-4,000,000 บาท (ร้อยละ 42.25) 
วงเงินดาวน์ร้อยละ 15 ของราคาบ้าน (ร้อยละ 42.25) ผ่อนช าระ 15,001 - 25,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 55.75) 
ระยะเวลาท่ีตอ้งการซ้ือบา้นหลงัใหม่ คือ 1 - 3 ปี (ร้อยละ 27.50) โดยตอ้งการติดแผงโซลาร์เซลลไ์วบ้นหลงัคาบา้น
เพ่ือช่วยลดค่าไฟฟ้า (ร้อยละ 70.75) และตอ้งการซ้ือบา้นจดัสรรแบบประหยดัพลงังาน (ร้อยละ 44.50) 
     จากผลการศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการตลาด พบว่า มีความเป็นไปไดเ้น่ืองจากสภาพแวดลอ้มทัว่ไปท่ีเอ้ือต่อ
การด าเนินธุรกิจ เป็นโครงการหมู่บา้นจดัสรรแบบประหยดัพลงังานโครงการแรกในจงัหวดัขอนแก่น และจากกลุ่ม
ตวัอย่างมีผูท่ี้ตอ้งการซ้ือบา้นจดัสรรแบบประหยดัพลงังานของโครงการจ านวน 35 คน ซ่ึงโครงการสร้างบา้น
จดัสรรแบบประหยดัพลงังานจ านวน 24 หลงั ราคาเร่ิมต้น 4.99 ลา้นบาท และโครงการมีการจัดการส่งเสริม
การตลาดหลายรูปแบบท่ีสามารถดึงดูดใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือ  
4.2 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค 
     จากผลการศึกษาความเป็นไปไดด้า้นเทคนิคมีความเป็นไปได ้จากท่ีตั้งโครงการมีความเหมาะสม โดยมีถนนเขา้
โครงการไดท้ั้ง 2 ฝ่ัง โครงการตั้งอยู่ใกลเ้คียงสถานท่ีส าคญั เช่น มหาวิทยาลยัขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
เทสโก ้โลตสั เอก็ซ์ตร้า ขอนแก่น แบบบา้นมีการออกแบบท่ีสวยงามและทนัสมยั มีพ้ืนท่ีใชส้อย 200 ตารางเมตร 
เนน้พ้ืนท่ีประโยชน์ใชส้อยและความโปร่งโล่งสบาย การออกแบบเนน้การประหยดัพลงังานและมีการติดตั้งโซลาร์
เซลลบ์นหลงัคาบา้นเพ่ือช่วยลดค่าไฟฟ้า โครงการมีการอ านวยความสะดวกดา้นต่างๆ ใหลู้กคา้ และมีขั้นตอนการ
บริการท่ีรวดเร็ว 
4.3 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการบริหารจดัการ 
     จากผลการศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการบริจดัการมีความเป็นไปไดจ้ากการจดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบบริษทั
จ ากดั ประเภทธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยมีหุ้นส่วนธุรกิจ 2 คน โครงการมีพนักงานประจ า 5 คน ไดแ้ก่ 
ผูจ้ดัการ วิศวกร พนกังานขาย พนกังานบญัชี พนกังานนิติกรรมสญัญา และจา้งบริษทัภายนอก (Outsource) ในส่วน
ของสถาปนิก ผูรั้บเหมา พนกังานรักษาความปลอดภยั และคนดูแลสวน ซ่ึงเพียงพอต่อการบริหารงานโครงการและ
ใหบ้ริการลูกคา้ โครงการคดัเลือกพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่ง มีการจูงใจพนกังานดว้ย
เงินเดือนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม 
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4.4 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงนิ 

     จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินมีความเป็นไปได้ โดยใช้เงินลงทุนในส่วนของเจ้าของ 
50,000,000 บาท มีรายไดจ้ากการขายบา้น 122,754,000 บาท มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV) เท่ากบั 
5,154,217 บาท อตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) เท่ากบัร้อยละ 12.63 และจุดคุม้ทุนของการลงทุนใน
โครงการเม่ือขายบา้นได ้20 หลงั 
 

5. สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 
     จากผลการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจโครงการหมู่บา้นจดัสรรแบบประหยดัพลงังานในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ มีความเป็นไปไดท้ั้ง 4 ดา้น ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 สรุปความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการหมู่บา้นจดัสรรแบบประหยดัพลงังาน 
 

ความเป็นไปได้ ผลการศึกษา เหตุผล 
ดา้นการตลาด มีความเป็นไปได ้ 1. เป็นโครงการหมู่บา้นจดัสรรแบบประหยดัพลงังานโครงการแรกใน

จงัหวดัขอนแก่น 
2. ร้อยละ 44.50 ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการซ้ือบา้นจดัสรรแบบ
ประหยดัพลงังาน  
3. กลุ่มตวัอยา่งเป้าหมายท่ีท่ีตอ้งการซ้ือบา้นจดัสรรแบบประหยดัพลงังาน
ของโครงการจ านวน 35 คน โครงการสร้างบา้นจดัสรรแบบประหยดั
พลงังานขายจ านวน 24 หลงั ราคาเร่ิมตน้ 4.99 ลา้นบาท 
4. มีการจดัการส่งเสริมการตลาดหลายรูปแบบท่ีสามารถดึงดูดใหลู้กคา้
ตดัสินใจซ้ือ 

ดา้นเทคนิค มีความเป็นไปได ้ 1. ท่ีตั้งโครงการมีความเหมาะสม ถนนเขา้โครงการไดท้ั้ง 2 ฝ่ัง ตั้งอยู่
ใกลเ้คียงสถานท่ีส าคญัหลายแห่ง 
2. แบบบ้านมีการออกแบบท่ีสวยงามและทันสมยั มีพ้ืนท่ีใช้สอย 200 
ตารางเมตร เนน้พ้ืนท่ีประโยชนใ์ชส้อยและความโปร่งโล่งสบาย เนน้การ
ประหยดัพลงังานและมีการติดตั้งโซลาร์เซลลบ์นหลงัคาบา้น 
3. โครงการมีการอ านวยความสะดวกดา้นต่างๆ ใหลู้กคา้ และมีขั้นตอน
การบริการท่ีรวดเร็ว 
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ตารางที่ 1 สรุปความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการหมู่บา้นจดัสรรแบบประหยดัพลงังาน (ต่อ) 
 

ความเป็นไปได้ ผลการศึกษา เหตุผล 
ดา้นการจดัการ มีความเป็นไปได ้ 1. จดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบบริษทัจ ากดั ประเภทธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์
2. โครงการมีพนกังานประจ า 5 คน ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ วิศวกร พนกังานขาย 
พนกังานบญัชี พนกังานนิติกรรมสญัญา และจา้งบริษทัภายนอก 
(Outsource) ในส่วนของสถาปนิก ผูรั้บเหมา พนกังานรักษาความ
ปลอดภยั และคนดูแลสวน ซ่ึงเพียงพอต่อการบริหารงานโครงการและ
ใหบ้ริการลูกคา้ 
3. โครงการคดัเลือกพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบั
ต าแหน่ง  
4. มีการจูงใจพนกังานดว้ยเงินเดือนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม 

ดา้นการเงิน มีความเป็นไปได ้ 1. โครงการใชเ้งินลงทุนในส่วนของเจา้ของ 50,000,000 บาท 
2. โครงการมีรายไดจ้ากการขายบา้น 118,515,000 บาท 
3. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV) เท่ากบั 3,007,581 บาท 
4. อตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) เท่ากบั 8.51% 
5. จุดคุม้ทุนของการลงทุนในโครงการเม่ือขายบา้นได ้ 21 หลงั 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษามูลค่าทุนทางปัญญา การเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญา และ

ความสัมพนัธ์ระหว่างทุนทางปัญญากบัผลการด าเนินงานทางการเงิน ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558 จ านวน 356 บริษทั โดยวดัมูลค่าทุนทางปัญญาดว้ยวิธี VAIC ส่วนการเปิดเผยขอ้มูลทุน
ทางปัญญา ใชวิ้ธีแบบประเมินผลในการรวบรวมขอ้มูล ผลการศึกษา พบว่า การเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญาอยู่ใน
ระดบัปานกลาง การศึกษาความสัมพนัธ์ พบว่า มูลค่าทุนทางปัญญามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วมและอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น แต่ไม่พบความสัมพนัธ์กบัมูลค่าทางการตลาด ส่วนการเปิดเผย
ขอ้มูลทุนทางปัญญา พบว่า มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อ
หุน้ และมูลค่าทางการตลาด ดงันั้น ผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารควรตระหนกัถึงความส าคญัของทุนทางปัญญา และส่งเสริม
การลงทุนในทุนทางปัญญา รวมถึงสนบัสนุนคุณภาพการเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญาเพ่ิมข้ึน 

 

ค าส าคัญ: ทุนทางปัญญา, ผลการด าเนินงานทางการเงิน 
 

Abstract 
This paper studies intellectual capital (IC) valuation, intellectual capital disclosure and the relationship 

between intellectual capital and financial performance of 365 companies listed on the Stock Exchange of Thailand. The 
intellectual capital valuation is measured by “VAIC” and the intellectual capital disclosure in annual reports is 
evaluated by counting themes of  intellectual capital disclosure according to checklist. This study found that the 
IC disclosure is moderate  level. Moreover, there is a positive relationship between intellectual capital valuation and 
financial performance, which were ROA and ROE. However, there is no relationship between intellectual capital 
valuation and Tobin’s Q. In addition, the intellectual capital disclosure is positively related to financial performance, 
which are ROA, ROE, and Tobin’s Q.  Consequently, shareholders and management should be aware of the 
importance of intellectual capital to promote investment in the intellectual capital, as well as increasing the 
quality of intellectual capital disclosure.   
Keywords: Intellectual Capital,  Financial Performance 
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1. บทน า 
 

ปัจจุบนัองคก์รธุรกิจใหค้วามส าคญัและครอบครองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในสดัส่วนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน สินทรัพย์
ไม่มีตวัตนเหล่าน้ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จของกิจการไม่ว่าจะเป็น ความรู้ ทกัษะ ความสามารถของพนกังาน 
ระบบสารสนเทศ การลงทุนวิจยัและพฒันา รวมถึงความสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนได้เสีย ท่ีเรียกว่า “ทุนทางปัญญา 
(Intellectual Capital)” ในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมาทุนทางปัญญา เป็นจุดเร่ิมตน้ของความคิดสร้างสรรค ์ส าหรับ
การสร้างนวตักรรมใหม่ๆ การผลิตสินคา้และบริการ ก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัส าหรับธุรกิจและสร้าง
ผลการด าเนินงานท่ีย ัง่ยืน จากความส าคญัของทุนทางปัญญาท าใหปั้จจุบนัองคก์รต่างๆ เร่ิมหนัมาใหค้วามส าคญัใน
การพฒันา ฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมความรู้และทกัษะแก่พนกังาน ตลอดจนการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
อ่ืน เช่น ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ชุมชน ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพทุนทางปัญญาใหสู้งข้ึน ส าหรับ
สาขาการบัญชี ถึงแม้ว่าการลงทุนในสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนหรือทุนทางปัญญาจะได้รับการยอมรับว่าเป็นส่ิงท่ี
ก่อให้เกิดผลการด าเนินงานท่ีดีในอนาคต แต่เกณฑ์การรับรู้รายการตามแม่บทการบญัชีท าให้ไม่สามารถรวมส่ิง
เหล่าน้ีในงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการได ้ในทางตรงกนัขา้มกิจการกลบัตอ้งรับรู้เป็นค่าใช่จ่ายในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ จากปัญหาดงักล่าวจึงเกิดช่องว่างระหวา่งมูลค่าทางบญัชี (Book Value) กบัมูลค่าท่ีแทจ้ริง (Market 
Value) กลายเป็นขอ้จ ากดัของผูใ้ชง้บการเงินในการทราบมูลค่าท่ีแทจ้ริงของบริษทั ดงันั้นเพ่ือลดช่องว่างของความ
ไม่เท่าเทียมกนัของขอ้มูลระหว่างผูใ้ชง้บการเงินกบักิจการลง ในปัจจุบนัคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยจึ์งก าหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเหล่าน้ีในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายงานขอ้มูลประจ าปี  

ส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมูลค่าทุนทางปัญญาวดัดว้ยวิธี VAIC ระดบัการเปิด
ขอ้มูลทุนทางปัญญา รวมถึงศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมูลค่าทุนทางปัญญา และการเปิดขอ้มูลทุนทางปัญญา กบั
ผลการด าเนินงานทางการเงินโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และ
มูลค่าทางการตลาด (Tobin’s Q) ผลการศึกษาคาดว่าจะช่วยเป็นการกระตุน้ให้ภาคธุรกิจ ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหาร
ตระหนกัถึงความส าคญัของทุนทางปัญญา เพ่ิมการลงทุนในทุนทางปัญญาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและพฒันา
อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการรายงานทุนทางปัญญาของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

2.  ทบทวนวรรณกรรม 
 
 ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบนัตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของปัญญาและการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีก่อให้เกิด
การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนในระยะยาว โดยความรู้จะเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดประสิทธิภาพในการผลิตและการเติบโตของ
ระบบเศรษฐกิจ ทุนทางปัญญาจึงเป็นประเดน็ท่ีไดรั้บความสนใจมาก Stewart (1999) ไดใ้หค้วามหมายของทุนทาง
ปัญญาไวว้า่ ทุนทางปัญญา หมายถึง ความรู้ ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล รวมถึงสารสนเทศ ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
ท่ีสามารถใชส้ร้างความมัง่คัง่ให้กบักิจการ จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าตวัแบบท่ีมีอิทธิต่องานวิจยัทุนทาง
ปัญญา คือ Skandia Intellectual Capital Model โดยแบ่งองคป์ระกอบทุนทางปัญญาออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ คือ ทุน
มนุษย ์ 
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(Human Capital) หมายถึง ความรู้ ความช านาญ และความสามารถของบุคลากรของบริษทั และทุนโครงสร้าง
(Structural Capital) เป็นส่วนท่ีช่วยเสริมสร้างและสนบัสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานใหแ้ก่ทุนมนุษย ์โดยแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ไดแ้ก่ทุนองค์กร(Organization Capital) หมายถึงการท่ีองค์กรลงทุนในระบบต่างๆ เคร่ืองมือและปรัชญาใน
การปฏิบัติงาน และทุนลูกค้า (Customer Capital) หรือเรียกอีกหน่ึงว่าทุนความสัมพันธ์ (Relationship Capital) 
หมายถึงการสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน 

ส าหรับการวดัมูลค่าทุนทางปัญญาแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ 1. การวดัมูลค่าตามราคาตลาด (Market 
Capitalization Methods) เช่น วิธีอัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี 2. การวดัผลตอบแทนจากการใช้
สินทรัพย์ (Return on Assets Methods) เช่น วิธีมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์, Value Added Intellectual Capital 
Coefficient (VAIC)  3. การวดัทุนทางปัญญาโดยตรง (Direct IC Methods) เช่น วิธี Technology broker  4. การ
ประเมินแบบวิธีก าหนดเป็นคะแนน (Scorecard Methods) เช่น วิธี Balanced Scorecard, IC Rating ส าหรับงานวิจยั
น้ีเลือกใชวิ้ธี VAIC เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีไดรั้บความนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายในงานวิจยัเชิงวิชาการของประเทศ
ต่างๆ และขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการค านวณเพ่ือวดัมูลค่าของทุนทางปัญญาใชข้อ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงขอ้มูล   
 การเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญาจะช่วยลดช่องว่างในการับรู้ขอ้มูลระหว่างบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ซ่ึง
ขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถท่ีจะลดความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนและช่วยประเมินมูลค่าของบริษทัในอนาคตได ้ซ่ึงมีทฤษฎี
ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ทฤษฏีผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder Theory) ทฤษฎีความถูกตอ้งตามกฎหมาย (Legitimacy theory) 
และทฤษฎีการส่งสัญญาณ (Signal Theory) ซ่ึง Post et al. (2002) ให้ค านิยามไวว้่าผูมี้ส่วนไดเ้สีย คือ บุคคลหรือ
กลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบจากนโยบายในการด าเนินธุรกิจขององคก์ร ส่วนทฤษฎีความถูกตอ้งตามกฎหมาย มีแนวคิด
ท่ีว่าการด าเนินงานของบริษทัตอ้งเป็นท่ีพอใจ และเหมาะสมกบับรรทดัฐาน ค่านิยม และความเช่ือของสังคม ดว้ย
เหตุน้ีบริษทัจึงพยายามท่ีจะสร้างความสอดคลอ้งระหว่างผลการด าเนินงานกบัค่านิยมของสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง และ
บรรทดัฐานของพฤติกรรมท่ีไดรั้บการยอมรับจากสังคมโดยรวม และทฤษฎีการส่งสัญญาณ ทฤษฎีดงักล่าวพูดถึง
ความตอ้งการของบริษทัในการส่งสัญญาณใหส้าธารณชนทราบเก่ียวกบัการด าเนินงานต่างๆ ของบริษทัการเปิดเผย
ขอ้มูลของบริษทัจะสะทอ้นถึงสาเหตุของการกระท าบางประการอนัน าไปสู่เหตุการณ์ในอนาคต  

มีงานวิจยัต่างประเทศท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัทุนทางปัญญาไว ้เช่น Zeghal and Maaloul (2010) ไดท้ าการ
วิเคราะห์ทุนทางปัญญาท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงานและผลตอบแทนมูลค่าหุน้        
ผลการศึกษา พบว่า ทุนทางปัญญามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน และ
ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้น เช่นเดียวกนักบั Clarke et al. (2010) ท าการศึกษาผลกระทบของทุนทางปัญญาท่ีมีต่อผล
ด าเนินงาน       ผลการศึกษา พบวา่ ทุนทางปัญญาส่งผลต่อผลด าเนินงานในปัจจุบนัและทุนปัญญาของปีก่อนหนา้ก็
ส่งผลต่อผลด าเนินงานในปัจจุบนั Abdolmohammadi (2005) ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดเผยขอ้มูล
ทุนทางปัญญากบัมูลค่าทางการตลาด ผลการศึกษา พบวา่ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่าทางการตลาด  
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหผู้ท้ราบว่าทุนทางปัญญามีความส าคญัต่อ
องคก์ร จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัทุนทางปัญญาของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ซ่ึงสามารถสรุปกรอบแนวคิดและสมมติฐานในงานวิจยัไดด้งัน้ี 
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รูปที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
สมมตฐิานในการศึกษา 
 H1  =  มูลค่าทุนทางปัญญา และการเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญามีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อ 
 สินทรัพยร์วม (ROA) 
 H2  =  มูลค่าทุนทางปัญญา และการเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญามีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อ 
 ส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) 
 H3  =  มูลค่าทุนทางปัญญา และการเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญามีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าทางการตลาด 
 (Tobin’s Q) 
 

3.  วธิีการศึกษา 
 

ผูวิ้จยัใชแ้หล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบัการวดัมูลค่าทุนทางปัญญา ซ่ึง
ใชข้อ้มูลทางการเงิน รวบรวมมาจาก ฐานขอ้มูล SETSMART ฐานขอ้มูล Thomson และแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี 2558 ส่วนการเปิดขอ้มูลทุนทางปัญญาใชข้อ้มูลไม่ใช่ทางการเงิน รวมรวบขอ้มูลมาจากรายงานประจ าปี 
2558 เท่านั้น ยกเวน้มีการระบุในรายงานประจ าปีไวว้่ามีการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมในรายงานอ่ืน ไดแ้ก่ รายงาน
ความรับผิดชอบต่อสงัคม รายงานการพฒันาอยา่งอยา่งยืน และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 

ส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทุก
กลุ่มอุตสาหกรรม ยกเวน้กลุ่มกองทุนรวมฯ กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์บริษทัท่ีอยู่ระหว่างการ
ฟ้ืนฟูด าเนินงาน บริษทัท่ีอยู่ระหวา่งการพิจารณาถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบริษทั
ท่ีเปิดเผยขอ้มูลไม่ครบถว้น รวมทั้งส้ินจ านวน 356 บริษทั 
การวดัมูลค่าทุนทางปัญญาดว้ยวิธี VAIC  มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

         H1 

ตวัแปรอสิระ 
1.  ทุนทางปัญญาวดัมูลค่าตามวิธี  
    VAIC 
2.  การเปิดเผยขอ้มูลทุนทาง  
     ปัญญา ในรายงานประจ าปี 

ตวัแปรตาม 
ผลการด าเนินงานทางบัญชี 

1.  ROA 
 2.  ROE 
ผลการด าเนินงานทางตลาด 
 3.  Tobin’s Q 

ตวัแปรควบคุม 
1.  ขนาดกิจการวดัจากสินทรัพย ์
2.  จ านวนคณะกรรมการบริษทั 
3.  โครงสร้างเงินทุน 
 

         H2 

         H3 
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 1. การหามูลค่าเพ่ิมกิจการ ค านวณไดจ้ากผลรวมของ ก าไรจากด าเนินงาน, ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน, ค่า
เส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 
 2.  ประสิทธิภาพของทุนมนุษยใ์นการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่กิจการ ค านวณไดจ้ากมูลค่าของกิจการหารดว้ย
การลงทุนในทุนมนุษย ์
 3.  ประสิทธิภาพของทุนโครงสร้างในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่กิจการ ค านวณได้จากทุนโครงสร้าง 
(มูลค่ากิจการหกัดว้ยเงินลงทุนในทุนมนุษย)์ หารดว้ยมูลค่ากิจการ 
 4.  ประสิทธิภาพของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนในการสร้างมูลค่าให้แก่กิจการ ค านวณไดจ้ากมูลค่ากิจการหาร
ดว้ยสินทรัพยท่ี์มีตวัตน (สินทรัพยร์วมหกัดว้ยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน) 
 5.  ขั้นตอนสุดทา้ยค านวณหาประสิทธิภาพทุนทางปัญญาในการสร้างมูลค่าใหแ้ก่กิจการ โดยรวมผลจาก
ขั้นตอนท่ี 2-4 
 ส าหรับการวดัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญา ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแบบประเมินผล (Checklist) เพ่ือใช้
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบประเมินผลแบ่งองค์ประกอบทุนทางปัญญาตาม Skandia 
Intellectual Capital Model  จ านวน 40 ข้อ ซ่ึงประกอบด้วยทุนมนุษย์ 19 ข้อ ทุนความองค์กร 8 ข้อ และทุน
ความสมัพนัธ์ 13 ขอ้ (รายละเอียดในภาคผนวก ก.) โดยก าหนดการใหค้ะแนนการเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญา ดงัน้ี 
มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีก าหนดไวใ้นแบบประเมินให้ 1 คะแนน และหากไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีก าหนดไวใ้นแบบ
ประเมินให ้0 คะแนน แลว้น าคะแนนท่ีไดม้าหาดชันีการเปิดเผยขอ้มูล ค านวณจากคะแนนท่ีไดรั้บของแต่ละบริษทั
หารดว้ยคะแนนรวมสูงสูด (40) ในการแบ่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลผูวิ้จยัใชห้ลกัเกณฑ์ของ Wallance (1998) ซ่ึง
แบบระดบัการเปิดเผยขอ้มูลออกเป็น 3 ระดบั คือระดับสูง มีดชันีการเปิดเผยมีค่ามากกว่า 0.50 ระดบัปานกลาง 
ดชันีการเปิดเผยระหวา่ง 0.30-0.50 และระดบัต ่า ดชันีการเปิดเผยนอ้ยกวา่ 0.30 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงแสดงด้วยค่าร้อยละของข้อมูล 
(Percentage) ค่าเฉล่ียของขอ้มูล (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจ
ในภาพรวมของทั้ งตัวแปร และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไดก้ าหนดเป็นสมการถดถอยได ้ดงัน้ี 
 
       ROA        =  β0+ β1 [VAIC] + β2 [ICD]+ β3 [BOARDSIZE] + β4 [FIRMSIZE]+ β5 [DE]+ ε 
 
       ROE        =  β0+ β1 [VAIC] + β2 [ICD]+ β3 [BOARDSIZE] + β4 [FIRMSIZE]+ β5 [DE]+ ε 
 
      Tobin's Q  =  β0+ β1 [VAIC] + β2 [ICD]+ β3 [BOARDSIZE] + β4 [FIRMSIZE]+ β5 [DE]+ ε 
 
โดยท่ี 

VAIC  =  ประสิทธิภาพทุนทางปัญญาในการสร้างมูลค่าใหแ้ก่กิจการ 
 ICD  =  การเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญา 
  
 BOARDSIZE =  จ านวนคณะกรรมการบริษทั 
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 FRIMSIZE  =  ขนาดสินทรัพยข์องกิจการ 
 DE  =  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ 
 β0  =  ค่าคงท่ีของสมการ 
 β1. . β5  =  ค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอยของตวัแปรอิสระ 
 ε  =  ค่าความคลาดเคล่ือน 

แต่ก่อนท่ีจะท าการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบเง่ือนไขของการวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุ ซ่ึงผลการทดสอบ พบว่า เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวทุ้กประการ 
 

4.  ผลการศึกษา 
 
 ผลการศึกษาโดยวิธีวิเคราะห์ข้อมูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) การวดัมูลค่าทุนทาง
ปัญญา และการเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญา แสดงไดด้งัน้ี 
 
ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของมูลค่าทุนทางปัญญาวดัดว้ย 
  วิธี (VAIC) ภาพรวม 

ภาพรวม ค่าเฉลีย่ ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ทุนมนุษย ์
ทุนโครงสร้าง 
ทุนกายภาพ 
ทุนทางปัญญา 

3.91 
0.57 
0.22 
4.70 

0.66 
0.03 

 0.01 
1.26 

29.84 
       1.36 
       1.56 

30.90 

4.40 
0.24 
0.15 
4.52 

 

ผลการศึกษาในตารางท่ี 1 พบว่า ภาพรวมของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมี
ค่าเฉล่ียมูลค่าทุนทางปัญญา อยู่ท่ี 4.70 และเม่ือแยกตามองคป์ระกอบของทุนทางปัญญา พบว่า ทุนมนุษยมี์สัดส่วน
สูงสุด รองลงมา คือทุนโครงสร้าง และทุนทางกายภาพ ตามล าดบั  
 
ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญาภาพรวม 

อุตสาหกรรม ค่าเฉลีย่ ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

การเปิดเผยขอ้มูลทุนมนุษย ์
การเปิดเผยขอ้มูลทุนองคก์ร 

0.46 
0.51 

0.00 
0.00 

0.89 
1.00 

0.16 
0.20 
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ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญาภาพรวม 
(ต่อ) 

อุตสาหกรรม ค่าเฉลีย่ ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

การเปิดเผยขอ้มูลทุนความสมัพนัธ์ 
การเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญา 

0.55 
0.50 

0.00 
0.15 

1.00 
0.88 

0.15 
0.13 

 
ผลการศึกษาในตารางท่ี 2  พบวา่ การเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญาในภาพรวมปริมาณการเปิดเผยขอ้มูลทุน 

ทางปัญญา มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 0.50 โดยมีระดบัดชันีการเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญาอยู่ในระดบัปานกลาง ตามเกณฑ์
ของ Wallace (1988) และเม่ือวิเคราะห์แยกตามองคป์ระกอบของทุนทางปัญญา พบว่า ทุนความสัมพนัธ์ มีปริมาณ
การเปิดเผยขอ้มูลสูงสุด รองลงมาคือทุนองคก์ร ส่วนมีการเปิดเผยขอ้มูลปริมาณนอ้ยท่ีสุดคือทุนมนุษย ์ 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมูลค่าทุนทางปัญญาและการเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญากบัผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) แสดงไดด้งัน้ี 

 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งมูลค่าทุนทางปัญญาและการเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญากบัอตัรา  
 ส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) 

ตวัแปร 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 
การถดถอย 

(b) 

ค่าความคลาดเคล่ือน 
มาตรฐาน 

(Standardize Errors) 
t-value P-value 

VAIC 
ICD 

                 0.24 
                 7.09 

0.10 
3.36 

    2.28 
    2.11 

0.022* 
0.036* 

BOARDSIZE 
FIRMSIZE 
DE 

-0.03 
0.38 
-1.72 

0.18 
0.37 
0.32 

   -0.19 
    1.03 

-5.43 

0.851 
0.302 
0.000* 

R Square  0.12    Adjusted R Square  0.11   N  356 
*   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผลการศึกษาในตารางท่ี 3 พบวา่ มูลค่าทุนทางปัญญา และการเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญา มีความสัมพนัธ์
กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) ในเชิงบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 แสดงให้เห็นว่าหากบริษทัมี
มูลค่าทุนทางปัญญาท่ีมากข้ึนจะมีผลท าให้อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีโครงสร้างเงินทุน 
(อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้) ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ในเชิงลบอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือ หากอตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนจะท าใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม
ลดลง แต่ไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดของคณะกรรมการบริษทั และขนาดของกิจการกบัอตัราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพยร์วม 
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ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งมูลค่าทุนทางปัญญาและการเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญากบัอตัรา 
 ส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) 

ตวัแปร 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 
การถดถอย 

(b) 

ค่าความคลาดเคล่ือน 
มาตรฐาน 

(Standardize Errors) 
t-value P-value 

VAIC 
ICD 
BOARDSIZE 
FIRMSIZE 
DE 

                  0.37 
18.66 
-0.36 
1.64 
-2.38 

0.19 
6.03 
0.33 
0.66 
0.57 

    2.01 
    3.09 

-1.11 
2.49 

 -4.18 

0.045* 
0.002* 
0.270 
0.013* 
0.000* 

R Square  0.11    Adjusted R Square  0.09    N  356 
*   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการศึกษาในตารางท่ี 4 พบวา่ มูลค่าทุนทางปัญญา และการเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญา มีความสัมพนัธ์
กบัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) ในเชิงบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 แสดงใหเ้ห็นว่าหาก
บริษทัมีมูลค่าทุนทางปัญญาท่ีมากข้ึนจะมีผลท าให้อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึน ส่วนตวัแปร
ควบคุม พบว่าขนาดของกิจการ มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในขณะท่ีโครงสร้าง
เงินทุน (อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น) มีความสัมพนัธ์ในเชิงลบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 แสดงว่าเม่ือ
ขนาดของกิจการมีขนาดท่ีใหญ่ข้ึนจะส่งผลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน แต่ในขณะท่ีถา้
หากว่าอตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนจะท าให้อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง และไม่
พบความสมัพนัธ์ระหวา่งขนาดของคณะกรรมการบริษทักบัอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งมูลค่าทุนทางปัญญาและการเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญากบัมูลค่า 
 ทางการตลาด (Tobin’Q) 

ตวัแปร 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 
การถดถอย 

(b) 

ค่าความคลาดเคล่ือน 
มาตรฐาน 

(Standardize Errors) 
t-value P-value 

VAIC 
ICD 
BOARDSIZE 
FIRMSIZE 
DE 

-0.01 
                 0.87 
                 0.07 

-0.03 
-0.09 

0.01 
0.44 
0.02 
0.05 
0.04 

    -0.67 
     1.97 
     2.90 

-0.68 
-2.24 

0.501 
0.050* 
0.004* 
0.494 
0.026* 

R Square  0.06  Adjusted R Square  0.04  N  356 
*   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ผลการศึกษาในตารางท่ี 5 พบว่า การเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญา มีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าทางการตลาด 
ในเชิงบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 แสดงให้เห็นว่าหากบริษทัมีเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญา อาทิเช่น การ
ลงทุนดา้นการพฒันาบุคลากร การลงทุนในการพฒันาและวิจยัผลิตภณัฑ ์รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย ท่ีมากข้ึนจะมีผลท าใหมู้ลค่าทางการตลาด เพ่ิมข้ึน แต่ไม่พบว่ามูลค่าทุนทางปัญญา มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่า
ทางการตลาด ส่วนตวัแปรควบคุม พบวา่ ขนาดของคณะกรรมบริษทัมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าทางการตลาด ในเชิง
บวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงว่าเม่ือขนาดของคณะกรรมการบริษทัเพ่ิมข้ึนจะส่งผลท าให้มูลค่า
ทางการตลาดเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีโครงสร้างเงินทุน (อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น) มีความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบั
มูลค่าทางการตลาด กล่าวคือ ถา้อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน จะท าใหมู้ลค่าทางการตลาดลดลง และไม่
พบความสมัพนัธ์ระหวา่งขนาดของกิจการกบัมูลค่าทางการตลาด  
 

5.  สรุปการศึกษา 
 

 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมูลค่าทุนทางปัญญา และการเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญากบัผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์
ทุนทางปัญญา ซ่ึงแบ่งแหล่งท่ีมาของขอ้มูลทุนทางปัญญาเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้มูลทางการเงิน ซ่ึงวดัมูลค่าทุนทาง
ปัญญาด้วยวิธี Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) และข้อมูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน เป็นการศึกษาการ
เปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญา ซ่ึงใช้แบบประเมินผล (Checklist) ในการรวบรวมขอ้มูล โดยใช้ตัวแบบ   Skandia 
Navigator Model ในการพัฒนาแบบประเมินผล  และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของทุนทางปัญญากับผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน ซ่ึงไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น มูลค่า
ทางการตลาด (Tobin’s Q) ผลของการศึกษา พบว่า ในภาพรวมมูลค่าทุนทางปัญญา มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.70 อัน
ประกอบดว้ยทุนมนุษย ์มีสัดส่วนท่ีสูงสุด รองลงมา คือ ทุนโครงสร้างและทุนทางกายภาพหรือสินทรัพยท่ี์มีตวัตน 
ตามล าดบั เม่ือพิจารณาตามค่าเฉล่ียท าให้เห็นว่ามูลค่าของกิจการบริษทัจดทะเบียนในตลาดแห่งประเทศไทยเกิด
จากประสิทธิภาพของทุนมนุษยเ์ป็นหลกั ส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญา ในภาพรวมบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีการเปิดเผยอยู่ในระดบัปานกลาง ตามเกณฑข์อง Wallace (1988)  ผลการศึกษา
ความสมัพนัธ์ทุนทางปัญญากบัผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย พบว่า มูลค่าทุนทางปัญญา มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม และ
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 แต่ไม่พบความสัมพนัธ์กบัมูลค่าทางการ
ตลาด (Tobin’s Q) ส่วนการเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญา พบว่า มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบั อตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และมูลค่าทางการตลาด (Tobin’s Q) ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงันั้น ทุนทางปัญญาจึงมีความส าคญัต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษทั กล่าวคือ 
ถา้บริษทัมีการลงทุนในทุนทางปัญญามากเท่าไหร่ยิ่งจะท าให้ผลการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย  ดงันั้น บริษทั
ควรให้ความส าคญัการลงทุนในทุนทางปัญญา อาทิเช่นการลงทุนในการพฒันาบุคลากร การฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิม
ทกัษะและประสิทธิภาพในการท างานดา้นต่างๆ การลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ รวมถึงการสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ซ่ึงการลงทุนในเร่ืองเหล่าน้ีจะ 
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ช่วยใหส้ร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั และเกิดมูลค่าเพ่ิมให้กบักิจการ รวมถึงส่งเสริมใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัทุนทางปัญญาโดยความสมคัรใจ เพ่ือลดความไม่เท่าเทียมกนัของขอ้มูลและเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ
ในการลงทุน  

 
6. ข้อเสนอแนะ 
 
 1.  จากผลการศึกษาท าให้พบว่าทุนทางปัญญาส่งผลต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือบริษทัมีมูลค่าทุนทางปัญญาท่ีสูง
สามารถผลกัดนัให้กิจการมีผลด าเนินงานเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย ดงันั้น ผูบ้ริหารสามารถน าเอาความสัมพนัธ์น้ีไป
วิเคราะห์เพ่ือพิจารณาส าหรับการลงทุนในทุนทางปัญญา เพราะการลงทุนดังกล่าว ไม่ว่าเป็นนโยบายในการ
สนบัสนุนการพฒันาบุคลากร ส่งเสริมใหบุ้คลากรศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างทุนมนุษย ์
รวมถึงการด าเนินการสร้างทุนโครงสร้างภายในองค์กร อาทิเช่น สนับสนุนนโยบายด้านการวิจัยและพัฒนา 
ส่งเสริมความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน  
 2.  การเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญาของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า มี
การเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นระดบัปานกลาง และผลการศึกษาน้ียงัพบว่าการเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญามีความสัมพนัธ์
ไปในทิศทางเดียวกันกับผลด าเนินงานทางการเงิน  ดังนั้น ฝ่ายบริหารหรือผูส่้วนเก่ียวข้อง ควรส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญาในประเทศไทยใหเ้พ่ิมมากข้ึน เพ่ือจะช่วยลดความไม่เท่าเทียมกนัใน
การรับรู้ขอ้มูล รวมถึงเพ่ือ ใหน้กัลงทุนน ามาพิจารณาในการตดัสินใจลงทุน โดยอาจจะพิจารณาจากบริษทัท่ีมีทุน
ทางปัญญาสูงเพราะสามารถท่ีจะคาดหวงัไดว้า่บริษทันั้นจะมีผลด าเนินงานท่ีสูงตามไปดว้ย 
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ภาคผนวก ก 
 

ตารางผนวกที่ ก1  แบบประเมินผลเพ่ือวดัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญา 
รายการที่เปิดเผย เปิดเผย ไม่เปิดเผย 

ทุนมนุษย์ (Human Capital) 
    1. เปิดเผยจ านวนพนกังานทั้งหมด 
    2. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน เช่น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา   
        เป็นตน้ 
    3. อตัราการเขา้-ออกของพนกังาน (Turnover) 
    4. ลกัษณะและมูลค่าตอบแทนท่ีใหก้บัพนกังาน (เงินเดือน โบนสั  
        สวสัดิการ) 
    5. นโยบายดา้นสวสัดิการ เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ การดูแลสุขภาพ 
    6. นโยบายในการพฒันาหรือฝึกอบรม 
    7. จ านวนคร้ังหรือจ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมต่อปี 
    8. ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหรือฝึกอบรม 
    9. การสนบัสนุนทุนการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน 
  10. นโยบายในการดูแลเร่ืองอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของ 
        พนกังาน 
  11. ขอ้มูลสถิติท่ีเก่ียวกบัอุบติัเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน 
  12. ส่งเสริมการท างานเป็นทีม (Teamwork) 
  13. นโยบายสร้างแรงจูงใจในการท างาน เช่น รางวลั โอกาสเติบโตใน 
        หนา้ท่ี 
  14. นโยบายก าหนดค่าตอบแทนตามศกัยภาพของพนกังาน 
  15. มีการส ารวจความพึงพอใจของพนกังาน  
  16. ปัญหาในการวา่จา้งพนกังานหรือขอ้พิพาท 
  17. จดัใหมี้ช่องทางแสดงความคิดเห็นหรือเร่ืองร้องเรียนส าหรับ 
        พนกังาน 
  18. นโยบายปกป้องพนกังานท่ีร้องเรียน 
  19. การมีส่วนร่วมของพนกังานในการพฒันาชุมชน สงัคม 
ทุนองค์กร (Organization Capital) 
  20. โครงสร้างองคก์ร 
  21. วฒันธรรมองคก์ร เช่น ค่านิยม แนวทางท่ียึดถือปฏิบติักนัในองคก์ร 
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ตารางผนวกที่ ก1  แบบประเมินผลเพ่ือวดัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลทุนทางปัญญา (ต่อ) 

รายการที่เปิดเผย เปิดเผย ไม่เปิดเผย 

ทุนองค์กร (Organization Capital) (ต่อ) 
  22. นโยบายหรือกลยทุธ์การด าเนินงานของบริษทั 
  23. นโยบายดา้นการพฒันาและวิจยั (R&D) 
  24. นวตักรรมใหม่ (ผลิตภณัฑแ์ละการบริการของบริษทั) 
  25. ทรัพยสิ์นทางปัญญา เช่น สิทธิบตัร เคร่ืองหมายทางการคา้ ลิขสิทธ์ิ 
  26. กระบวนการผลิตสินคา้หรือบริการ 
  27. มาตรฐานการควบคุมการผลิตหรือบริการ เช่น ISO9001 Halal TQM 
ทุนความสัมพนัธ์ (Relational Capital) 
  28. ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้ เช่น ประเภท จ านวน  
  29. ลูกคา้รายใหม่ (รอบปี) 
  30. มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีดีต่อลูกคา้  
  31. ใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการแก่ลูกคา้ (Customer training) 
  32. มีการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ 
  33. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
  34. ส่วนแบ่งทางการตลาด 
  35. อนัดบัของบริษทั (Rating) 
  36. รางวลัท่ีบริษทัไดรั้บ 
  37 มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีดีต่อคู่คา้ 
  38. มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีดีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน เช่น  
        รัฐ คู่แข่ง 
  39. จดักิจกรรมหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน สงัคม 
  40. มีช่องทางส่ือสารในการแสดงความเห็นหรือร้องเรียนส าหรับลูกคา้  
        และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน 
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคร้านกาแฟอเมซอนเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจยัด้าน 
พฤตกิรรมการซ้ือ และความต้องการที่เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 

The cluster analysis of Amazon’s customer in districts of Bangkok by  
using consumer buying behavior and marketing mix. 

อจัฉรา สิมมะลา                                                                                                                                     
Atchara Simmala 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือการแบ่งกลุ่มของผูบ้ริโภคร้านกาแฟอเมซอน เขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ และความตอ้งการเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอน เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 ตวัอยา่ง โดยมี
วิธีการการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มหลายขั้นตอนและใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ผลการศึกษา ไดแ้ก่ Cluster Analysis ผลการศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มตวัอย่างไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม A 
(พอเพียง) พบว่า ในดา้นพฤติกรรมการซ้ือให้ความส าคญักบัรสชาติเคร่ืองด่ืมร้านอเมซอนมากท่ีสุด และในดา้น
ความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ใหค้วามส าคญัดา้นบุคคล กลุ่ม B (เยน็ชา) พบว่า ในดา้น
พฤติกรรมการซ้ือจะเป็นคนตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมร้านกาแฟอเมซอนดว้ยตนเอง และในดา้นความตอ้งการท่ีเก่ียวกบั
ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ใหค้วามส าคญัดา้นราคา และกลุ่ม C (ภกัดี) พบว่า ในดา้นพฤติกรรมการซ้ือจะให้
ความส าคัญกับรสชาติเคร่ืองด่ืมร้านอเมซอนมากท่ีสุด และในด้านความต้องการท่ีเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาด 7P’s ใหค้วามส าคญัดา้นการสร้างและการลกัษณะทางกายภาพ  
 

Abstract 
The purpose of this research is to study for the consumer segmentation in districts of Bangkok by using 

consumer buying behavior and marketing mix. The representative group is those who visit Cafe Amazon in districts 
of Bangkok for 200 samples by choosing representative groups. And questionnaire is used to gather the 
information. Statistics that is used to analyze the study is Cluster Analysis. It shows that groups can be divided into 
3 groups that are Group A (sufficiency). It shows that consumer buying behavior emphasizes the taste of Amazon's 
drink, and the need which is related to marketing mix. It emphasizes the personal. Group B shows that consumer 
buying behavior, customers will buy drinks from Cafe Amazon themselves, and the need which is related to 
marketing mix. It emphasizes the price. Group C shows that consumer buying behavior emphasizes the taste of 
Cafe Amazon drinks, and the need which is related to marketing mix. It emphasizes physical evidence. 
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1. บทน า 
     ในปัจจุบนันั้นมีธุรกิจท่ีเกิดข้ึนหลายประเภทในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะธุรกิจประเภทอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกไดห้ลากหลายประเภท และหน่ึงในธุรกิจท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมากใน
ปัจจุบนัคือธุรกิจร้านกาแฟ แต่เดิมชาวไทยนิยมด่ืมกาแฟส าเร็จรูปเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบนัหนัมานิยมเขา้ร้านกาแฟ
สดคัว่บดท่ีมีการตกแต่งร้านท่ีสะดวกสบาย มีบรรยากาศท่ีร่ืนรมยส์ าหรับการนัง่ด่ืมกาแฟมากข้ึน โดยในช่วง 5 ปีท่ี
ผา่นมาร้านกาแฟเติบโตเฉล่ียร้อยละ 5.4 ต่อปี จากปี 2552 มูลค่า 14,083 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเป็น 17,400 ลา้นบาท ในปี 
2557 (ท่ีมา : ธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทย) เน่ืองจากการแข่งขนัธุรกิจร้านกาแฟในปัจจุบนัมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน 
และพฤติกรรมการซ้ือท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภคในยุคใหม่ท่ีสังเกตุไดว้่ามกัจะเลือกร้านกาแฟท่ีมีการตกแต่ง
ร้านแบบทนัสมยั หรูหรา รวมถึงการใหบ้ริการของพนกังานภายในร้านท่ีตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
     ซ่ึงปัจจุบนั ณ ส้ินเดือน มี.ค. 2559 ร้านกาแฟอเมซอนมีทั้งหมด 1,470 สาขา และยงัมีการขยายสาขาทั้งในและ
นอกป้ัมอย่างต่อเน่ือง มียอดขายในปี 58 ท่ีผ่านมาอยู่ท่ี 108,000,000 แกว้ มีผูเ้ขา้มาใชบ้ริการวนัละ 250,000 ราย 
(ท่ีมา : ไทยรัฐออนไลน ์ปี 2559) ผูวิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษาจะพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคและสามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้โดยใชส่้วนประสมทางการตลาด  และจะน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปปรับปรุงและพฒันา
ธุรกิจของร้านกาแฟสด อเมซอน เพ่ือใหส้ามารถเพ่ิมยอดขายไดม้ากข้ึนพร้อมทั้งใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัผูท่ี้สนใจท่ี
ตอ้งการจะเปิดร้านกาฟสด อเมซอน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
   

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า ผูบ้ริโภคผ่าน
กระบวนการ 5 ขั้นตอนดงัน้ี 
     1. การรับรู้ถึงความตอ้งการ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคอาจถูกกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการ อาจจะเกิดภายในร่างกาย 
เช่น ความหิว  
     2. การคน้หาขอ้มูล หมายถึง เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการสินคา้แลว้ จึงท าการแสวงหาขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือ
ตดัสินใจสินคา้ เช่น หาขอ้มูลดา้นราคา  
     3. การประเมินผลทางเลือก  หมายถึง ผูบ้ริโภคจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นประโยชน์ในการเลือกสินคา้ โดยจะ
ก าหนดความตอ้งการของตนเอง และหาทางเลือกท่ีดีท่ีใหสุ้ดกบัตนเอง  
     4. การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดป้ระเมินผลทางเลือก ผูบ้ริโภคจะไดสิ้นคา้ท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของตนมากท่ีสุด  
     5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ หมายถึง ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้แลว้เกิดความพึงพอใจสินคา้จะมีการกลบัมาซ้ือสินคา้
ซ ้ า แต่หากไม่พอใจจะเกิดทศันคติท่ีไม่ดีต่อสินคา้นั้นและเลิกใชใ้นท่ีสุด 
     แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด 7P เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ดงัน้ี 
     1. ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการ
ของลูกคา้เกิดความพึงพอใจ 
     2. ดา้นราคา หมายถึง จ านวนเงินท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ ์
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     3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง ช่องทางจะประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ยสินคา้
และบริการจากองคก์รไปยงัตลาดสถานบนัท่ีน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด 
     4. ดา้นการส่งเสริมการขาย หมายถึง กระบวนการทางดา้นการติดต่อส่ือสารทางการตลาด ระหว่างผูซ้ื้อ ผูข้าย 
เพ่ือเป็นการใหข้อ้มูลชกัจูงใจ หรือตอกย  ้าเก่ียวกบัตรายี่หอ้ 
     5. ดา้นบุคคล หมายถึง การฝึกอบรมเพ่ือสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ได ้
     6. ดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง การสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ
ใหก้บัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม 
     7. ดา้นกระบวนการ หมายถึง กระบวนการในการให้บริการการจดัการดา้นสินคา้และบริการท่ีมีระเบียบมีขอ้
ปฏิบติัท่ีชดัเจนและรวดเร็ว 
 

3. วธิีการศึกษา  
     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการร้านกาแฟสดอเมซอน เขตกรุงเทพมหานคร ค านวณจากรายได้
ร้านกาแฟสดอเมซอนทั้งหมดในประเทศ หารดว้ยจ านวนสาขาทั้งหมดในประเทศ จ านวนประชากรบริโภคเฉล่ียต่อ
ปี 26,538 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูท่ี้ใช้บริการร้านกาแฟสดอเมซอน เขตกรุงเทพมหานคร โดย
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างใชต้ารางส าเร็จ รูปของ Krejcie and Morgan (1970) มีความคลาดเคล่ือนในระดบั 
±5% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ท าให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 379 คน แต่ผูวิ้จยัมีความจ าเป็นตอ้งลดขนาด
กลุ่มเหลือเพียง 200 คน ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% เท่าเดิม แต่ระดบัความคลาดเคล่ือนอาจเพ่ิมเป็น ±6.91% 
เน่ืองจากตอ้งการเก็บขอ้มูลใหล้ะเอียด และมีความชดัเจนมากยิ่งข้ึนเพราะจากการเก็บขอ้มูลโดยการเลือกตวัอย่าง
แบบกลุ่มหลายขั้นตอนท าใหเ้กบ็จากประชากรท่ีหลากหลายเพ่ือใหต้วัแทนใหไ้ดต้วัแทนท่ีดี 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากประชากรโดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มหลายขั้นตอน (Multi-stage Cluster Sampling) ใช้ในกรณีท่ีประชากรอยู่กันกระจัด
กระจาย ดงันั้นผูวิ้จยัจะตอ้งท าการแบ่งสถานท่ีทั้งหมดท่ีจะคาดว่าจะพบประชากรเป็นกลุ่มๆ เสร็จแลว้จึงสุ่มอย่าง
ง่ายเพ่ือเลือกสถานท่ีในกลุ่มย่อยท่ีสุดแต่ละกลุ่มมาเป็นหน่วยเก็บตวัอย่าง (Sampling Unit) ท่ีผูวิ้จยัจะลงไปเก็บ
ขอ้มูลแบบสะดวกจากประชากรท่ีพบในหน่วยเกบ็ตวัอยา่งนั้นจริงๆ 
     การเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มหลายขั้นตอน เร่ิมจากใหผู้วิ้จยัเลือกกรอบการสุ่ม (Sampling Frame) จากหมวดในป้ัม
น ้ามนั,หา้งสรรพสินคา้ และดิสเคานส์โตร์ เขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B5Kq2E7owRV1M0hJZjI3VWtLN2c/view
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ตารางที่ 1 สรุปแผนการเกบ็ขอ้มูลส าหรับการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มหลายขั้นตอน 

คร้ังท่ีเกบ็และช่วงเวลาท่ีเก็บ สถานท่ีเกบ็ตวัอยา่ง จ านวน 

 
เสาร์ท่ี07/01/60เวลา18.20-20.10 
พุธท่ี18/01/60เวลา15.00-18.00 
พฤหสับดีท่ี19/01/60 เวลา08.30-11.30 
ศุกร์ท่ี20/01/60เวลา10.00-12.00 
ศุกร์ท่ี20/01/60เวลา15.00-18.00 
 
องัคารท่ี10/01/60เวลา16.00-19.00 
ศุกร์ท่ี13/01/60เวลา17.00-18.00 
 
องัคารท่ี17/01/60เวลา14.00-15.00 
พุธท่ี18/01/60 เวลา10.00-12.00 
 
พฤหสับดีท่ี5/01/60 เวลา15.40-18.30 
องัคารท่ี17/01/60เวลา07.00-09.00 

ป้ัมน ้ามนั 3-4 แท่นจ่าย 
หว้ยขวาง 
บางซ่ือ 
มีนบุรี 
บางกอกนอ้ย 
จอมทอง 
ป้ัมน ้ามนั 6 แท่นจ่าย 
หนองแขม 
บางแค 
บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
พระราม 2 
พระราม 4 
เทสโกโ้ลตสั 
พระราม3 
สะพานคู่ 

 
20 
20 
20 
20 
20 
 
10 
10 
 
5 
5 
 
15 
15 

 
ตารางที่ 1 สรุปแผนการเกบ็ขอ้มูลส าหรับการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มหลายขั้นตอน (ต่อ) 

คร้ังท่ีเกบ็และช่วงเวลาท่ีเก็บ สถานท่ีเกบ็ตวัอยา่ง จ านวน 

 
พฤหสับดีท่ี5/01/60เวลา12.20-14.20 
 
พุธท่ี11/01/60เวลา09.00-10.00 
พุธท่ี11/01/60เวลา12.00-13.00 
พฤหสับดีท่ี12/01/60เวลา13.00-14.00 
พฤหสับดีท่ี12/01/60เวลา17.00-19.00 
ศุกร์ท่ี13/01/60เวลา11.00-13.00 

หา้งสรรพสินคา้ 
จตุจกัร 
ศูนยก์ารคา้ 
พระนคร 
ป้อมปราบศตัรูพ่าย 
บางรัก 
พระขโนง 
ลาดกระบงั 

 
15 
 
5 
5 
5 
5 
5 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
     1. ขอ้มูลในส่วนท่ี 3 เป็นขอ้มูลโดยทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ จะวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแจกแจงความถ่ี (Frequency 
Distribution) น าเสนอขอ้มูลดว้ยตารางแบบร้อยละ (Percentage) 
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     2. ขอ้มูลในส่วนท่ี 1 และ 2 เป็นขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือ และในดา้นความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทาง
การตลาด 7P’s ท่ีดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการขาย ดา้นบุคคล ดา้นการ
สร้างและการลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     3.  การวิเคราะห์ข้อมูลการแบ่งส่วนตลาดผู ้บริโภคท่ีใช้บริการ ร้านกาแฟสด อเมซอน ในป้ัมน ้ ามัน
หา้งสรรพสินคา้ และดิสเคาน์สโตร์ เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือและความตอ้งการท่ี
เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s  เป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วนการตลาดดว้ยเคร่ืองมือ Cluster Analysis โดยใช้
วิธี Hierarchical cluster Analysis และ Partitioning เพ่ือหาจ านวนกลุ่มยอ่ยท่ีเหมาะสม 
 

4. ผลการศึกษา 
     จากการศึกษาพบวา่สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคกาแฟสดอเมซอนในดิสเคานส์โตร์เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือและความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ไดจ้ านวน 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 2 สรุปผลการท า Cluster Analysis ดว้ยวิธี K-Means 

Cluster จ านวนแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 
A 63.000 31.5% 
B 49.000 24.5% 
C 88.000 44% 
ทั้งหมด 200 100% 

 
    จากตารางท่ี 2 พบว่า จ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสมในการแบ่ง คือ 3 กลุ่ม ผลการวิเคราะห์ กลุ่ม A มีจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด 63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 กลุ่ม B มีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 กลุ่ม C มีจ านวน
สมาชิกทั้งหมด 88 คน คิดเป็นร้อยละ 44 จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 200 ตวัอยา่ง  
     กลุ่ม A (พอเพียง) พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 26-35 ปี รองลงมามีอายุต ่ากวา่ 25 ปี มีสถานภาพ
โสด/หย่าร้าง มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา และปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดร้ะหว่าง 
10,001-20,000 บาท ในดา้นพฤติกรรมการซ้ือใหค้วามส าคญักบัรสชาติเคร่ืองด่ืมร้านอเมซอนมากท่ีสุด และในดา้น
ความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ใหค้วามส าคญัดา้นบุคคล เช่น การใหพ้นกังานร้านกาแฟอ
เมซอนท าตามค าสัง่ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า  
     กลุ่ม B (เย็นชา) พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี รองลงมามีอายุระหว่าง 36-45 ปี มี
สถานภาพโสด/หย่าร้าง มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดร้ะหว่าง 10,001-
20,000 บาท ในดา้นพฤติกรรมการซ้ือจะเป็นคนตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมร้านกาแฟอเมซอนดว้ยตนเอง และในดา้น
ความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ใหค้วามส าคญัดา้นราคา เช่น ตอ้งการใหร้้านกาแฟคาเฟ่อเม
ซอนติดราคาเคร่ืองด่ืม,ขนม,เบเกอร่ีท่ีชดัเจน และใหค้วามส าคญัดา้นบุคคล เช่น ตอ้งการใหพ้นกังานร้านกาแฟอเม
ซอนท าตามค าสัง่ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า 
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     กลุ่ม C (ภกัดี) พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี รองลงมามีอายุต ่ากว่า 25 ปี มีสถานภาพ
โสด/หยา่ร้าง มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดร้ะหวา่ง 10,001-20,000 บาท 
ในดา้นพฤติกรรมการซ้ือจะใหค้วามส าคญักบัรสชาติเคร่ืองด่ืมร้านอเมซอนมากท่ีสุด และในดา้นความตอ้งการท่ี
เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ใหค้วามส าคญัดา้นการสร้างและการลกัษณะทางกายภาพ เช่น ตอ้งการให้
ร้านอเมซอนติดรหสั wifi ท่ีเห็นไดช้ดัเจน  
 

5.  สรุปผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
อภิปรายผล 
     จากการสรุปผลการวิจยั “การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคร้านกาแฟอเมซอน เขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ปัจจัยด้าน
พฤติกรรมการซ้ือ และความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ” ท าใหผู้ว้ิจยัไดพ้บประเด็นส าคญั 
คือ จากจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 200 ตวัอย่าง ท่ีไดท้ าการแบ่งกลุ่มดว้ย Cluster Analysis วิธี Hierarchical พบว่าส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กานดา เสือจ าศิล (2555) พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด 
อเมซอน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 
     ส าหรับกลุ่ม A ในดา้นพฤติกรรมการซ้ือและความตอ้งการท่ีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 7P’s กลุ่ม
ตวัอย่างน้ีจะมาใชบ้ริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนเป็นบางคร้ัง และเป็นกลุ่มท่ีไม่ตอ้งการอะไรเพ่ิมเติม เช่น ไม่เนน้
การบริการ จะมาซ้ือกาแฟและก็กลบั จึงไม่ต้องการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางร้านจัดข้ึน เช่น จัดท า
โปรโมชัน่ หรือมีคะแนนสะสมแตม้ ใหค้วามส าคญัในดา้นบุคคล เพราะตอ้งการใหพ้นกังานร้านกาแฟอเมซอนท า
ตามค าสัง่ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า  
     ส าหรับกลุ่ม B ในด้านพฤติกรรมการซ้ือและความต้องการท่ีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 7P’s กลุ่ม
ตวัอย่างน้ีจะไม่ค่อยมาใชบ้ริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน หรือมาใชบ้ริการนอ้ยมาก โดยตอ้งการให้เคร่ืองด่ืมร้าน
กาแฟคาเฟ่อเมซอนมีความหวานน้อยลง โดยใชน้ ้ าตาลเทียมแทน แต่มีความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทาง
การตลาด 7P’s ในระดบัมากอาจจะมาจากหลายสาเหตุ เช่น ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งการใหร้้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนมีเมนู
ท่ีเพ่ิมข้ึน เช่น นมเยน็,น ้าผลไมป่ั้น ดา้นราคา ตอ้งการใหร้้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนติดราคาเคร่ืองด่ืม,ขนม,เบเกอร่ีท่ี
ชัดเจน ต้องการให้ร้านกาแฟอเมซอน มีการก าหนดราคาขนม,เบเกอร่ี และเคร่ืองด่ืมเป็นชุด (Set Menu) ให้
ความส าคญัในดา้นบุคคล ตอ้งการให้พนกังานร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนท าตามค าสั่งไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นย  า และ
ตอ้งการใหพ้นกังานร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน แนะน าเคร่ืองด่ืมเก่ียวกบักาแฟแต่ละประเภทได ้ 
     ส าหรับกลุ่ม C ในด้านพฤติกรรมการซ้ือและความต้องการท่ีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 7P’s กลุ่ม
ตวัอยา่งน้ีจะมาใชบ้ริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนเป็นประจ าทุกวนั เป็นกลุ่มท่ีมีความจงรักภกัดีในแบรนดอ์เมซอน
เป็นอย่างมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภูมิพฒัน์ อย่างวิศิษฎ์ (2557) การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคชาเขียวพร้อมด่ืม 
โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด เน่ืองจากจะเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอนเป็นร้านแรกเม่ือนึกถึง
กาแฟ และส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ประจ า และจะมานั่งเป็นเวลานาน เช่น มานั่งท างาน หรือมานั่งพกัผ่อนอ่าน
หนงัสือ โดยท่ีมีความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ในระดบัมาก เช่น ตอ้งการใหมี้บตัรสะสม
แตม้เพ่ือแลกรับรางวลั ตอ้งการให้ติดรหัส wifi ท่ีมองเห็นไดช้ัด ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดเร่ือง ส่วนประสมทาง
การตลาด 7P’s ของ (สิริภา กิจประพฤทธ์ิกลุ 2556) 
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ข้อเสนอแนะ 
     จากผลการศึกษา การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคร้านกาแฟอเมซอน เขตกรุงเทพมหานครโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการ
ซ้ือและความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ขา้งตน้ สามารถสรุปและเสนอแนะเพ่ือน าไปเป็น
แนวทางในการพฒันาปรับปรุงปัจจยัทางการตลาดทุกดา้นรวมไปถึงการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายมีดงัน้ี 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 
     1. หากผูป้ระกอบการตอ้งการตลาดผูบ้ริโภคกลุ่ม A ช่ือวา่กลุ่มพอเพียง เพราะจะมาใชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอน
เป็นบางคร้ัง ประเดน็ท่ีตอ้งพิจารณาคือ 
     ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือสูงสุดในเร่ือง การให้ความส าคญักบัรสชาติ
เคร่ืองด่ืมกาแฟร้านอเมซอนมากท่ีสุด และความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ใหค้วามส าคญั
สูงสุดในด้านบุคคล เพราะต้องการให้พนักงานร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ท าตามค าสั่งได้อย่างถูกต้องแม่นย  า 
ผูป้ระกอบการควรจะใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัรสชาติของเคร่ืองด่ืมร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนโดยการเนน้ไปท่ีบุคคล
หรือพนกังานภายในร้านในเร่ืองของการท าเคร่ืองด่ืมให้ตรงตามสูตรท่ีก าหนด และท าตามออเดอร์ท่ีลูกคา้สั่งได้
อย่างถูกตอ้งแม่นย  า โดยมีการจดัอบรมพนักงานภายในร้านเพ่ือเพ่ิมความรู้และทกัษะในการชงเคร่ืองด่ืมท าให้
พนกังานมีประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน หรือมีการเทสช็อทกาฟวนัละ 2 คร้ัง เชา้-เท่ียง เพ่ือจะไดท้ราบวา่อุณ
ภูมิของน ้าในเคร่ืองกาแฟยงัตรงตามท่ีก าหนดหรือไม่ และดา้นพฤติกรรมการซ้ือต ่าสุดคือ ท่านใชบ้ริการร้านกาแฟ
คาเฟ่อเมซอนเป็นประจ าทุกวนั เพราะกลุ่มพอเพียงเป็นกลุ่มท่ีจะมาใชบ้ริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนเป็นบางคร้ัง 
จะมาซ้ือกาแฟเพียงอย่างเดียว จึงไม่ตอ้งการมีส่วนร่วมกบักิจกรรมต่างๆ ท่ีทางร้านจดัข้ึน เช่น จดัท าโปรโมชั่น 
ดงันั้นควรปรับปรุงในดา้นรสชาติและดา้นบุคคลหรือพนกังานในร้านกาแฟอเมซอนเพ่ือท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึง
พอใจและกลบัมาใชบ้ริการท่ีบ่อยข้ึน 
     2. หากผูป้ระกอบการตอ้งการตลาดผูบ้ริโภคกลุ่ม B ช่ือวา่กลุ่มเยน็ชา เพราะไม่ค่อยมาใชบ้ริการร้านกาแฟคาเฟ่อ
เมซอน หรือมาใชบ้ริการนอ้ยมาก ประเดน็ท่ีตอ้งพิจารณาคือ 
     ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือสูงสุดในเร่ืองท่านเป็นคนตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน และความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ใหค้วามส าคญัสูงสุดในดา้น
ราคา เพราะตอ้งการใหร้้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนติดราคาเคร่ืองด่ืม,ขนม,เบเกอร่ีท่ีชดัเจน ผูป้ระกอบการตอ้งเช็คป้าย
ราคาสินคา้ภายในร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนโดยท่ีตอ้งติดป้ายแสดงราคาใหผู้บ้ริโภคสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
หรือติดตรงกบัสินคา้ภายในร้านใหถู้กตอ้ง โดยเฉพาะราคาสินคา้พรีเม่ียม เช่น แกว้ หมวก พวงกญุแจ ควรจะติดอยู่
ในระดบัสายตาของผูบ้ริโภคท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน และดา้นพฤติกรรมการซ้ือต ่าสุดคือ ท่านใชบ้ริการร้าน
กาแฟคาเฟ่อเมซอนเป็นประจ าทุกวนั เพราะกลุ่มเยน็ชา ตอ้งการใหเ้คร่ืองด่ืมร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนมีความหวาน
นอ้ยลง โดยใชน้ ้ าตาลเทียมแทน อาจจะกงัวลเร่ืองน ้าหนกัตวั ดงันั้นควรปรับปรุงในดา้นรสชาติเพ่ือตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
     3. หากผูป้ระกอบการตอ้งการตลาดผูบ้ริโภคกลุ่ม C ช่ือว่ากลุ่มภกัดี เพราะจะมาใชบ้ริการร้านกาแฟคาเฟ่อเม
ซอนเป็นประจ าทุกวนั ประเดน็ท่ีตอ้งพิจารณาคือ 
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     ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือสูงสุดในเร่ืองการให้ความส าคญักบัรสชาติ
เคร่ืองด่ืมกาแฟร้านคาเฟ่อเมซอนมากท่ีสุด และความต้องการท่ีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ให้
ความส าคญัสูงสุดในดา้นการสร้างและการลกัษณะทางกายภาพ เพราะตอ้งการให้ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนติดรหสั 
wifi ท่ีเห็นไดช้ดัเจน ผูป้ระกอบการควรจะตรวจสอบรหสั wifi ท่ีติดภายในร้านว่าผูบ้ริโภคสามารถมองไดช้ดัเจน
หรือไม่ หรือควรใหร้หสั wifi ท่ีบิลไปเสร็จหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคช าระเงิน และดา้นพฤติกรรมการซ้ือต ่าสุดคือ ท่าน
กงัวลเร่ืองน ้าหนกัตวัเม่ือมาซ้ือกาแฟคาเฟ่อเมซอน กลุ่มภกัดีจะมาใชบ้ริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนเป็นประจ าทุก
วนั เป็นกลุ่มท่ีมีความจงรักภกัดีในแบรนดอ์เมซอนเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากจะเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอนเป็น
ร้านแรกเม่ือนึกถึงกาแฟ และส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ประจ า กลุ่มน้ีจึงใหค้วามส าคญัเร่ืองน ้าหนกัตวันอ้ยท่ีสุด ดงันั้น
ควรปรับปรุงดา้นการสร้างและการลกัษณะทางกายภาพ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใชง้านแก่ผูบ้ริโภค 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
     1. การศึกษาเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคร้านกาแฟอเมซอน เขตกรุงเทพมหานครโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการ
ซ้ือและความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ในคร้ังน้ีเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการเก็บ
แบบสอบถามเพียงดา้นเดียว ควรมีการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีอ่ืนเพ่ิม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการท า Focus Group 
เพ่ือท่ีจะไดท้ราบถึงความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีหลากหลาย  
     2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือกาแฟของผูบ้ริโภค และความตอ้งการท่ีเก่ียวกับส่วน
ประสมทางการตลาด 7P’s จากร้านอเมซอนเท่านั้น ซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมถึงปัจจยัต่างๆ ทั้งหมดควรศึกษาเพ่ิมเติมถึง
ปัจจยัอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะรักษาฐานของลูกคา้เดิมไว ้และเป็นการสร้างความสัมพนัธภาพท่ีระหว่างร้านกาแฟอเมซอน
และผูบ้ริโภคได ้ 
     3. การเก็บขอ้มูลในคร้ังน้ีกลุ่มประชากรทั้งหมดเป็นผูท่ี้เคยใชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอน คร้ังต่อไปควรจะเก็บ
ขอ้มูลกบักลุ่มประชากรท่ีไม่เคยใชบ้ริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน เพ่ือตอ้งการท่ีจะทราบสาเหตุ และน าไปปรับปรุง
แกไ้ข และสามารถเพ่ิมจ านวนผูบ้ริโภครายใหม่ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน 
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Marketing Strategy For Increasing Sales And Market Share Of New Silicone 
Gel Product In Hospital Market 

อญัชล ีโชคอมัพรทรัพย์1 และ กุลเชษฐ์ มงคล2 
Anchalee Chokampornsap and Kulachet Mongkol  

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลและปัจจยัทางการตลาดทั้งภายในและภายนอกของอุตสาหกรรมผลิตภณัฑซิ์ลิโคน
เจลส าหรับการป้องกันและรักษารอยแผลเป็นในช่องทางการขายในตลาดโรงพยาบาล ท าการศึกษาโดยการ
รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิมาวิเคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือทางการตลาด และน าขอ้มูลมาวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือสร้าง
ยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภณัฑซิ์ลิโคนเจลตวัใหม่ของบริษทั การศึกษาน้ีใชผ้ลิตภณัฑซิ์ลิโคน
เจล SP® ของบริษัท ABC มาเป็นกรณีศึกษา  ผลการศึกษาพบว่าจากการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกของ
อุตสาหกรรมมีความสอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของผลิตภณัฑซิ์ลิโคนเจลในช่อง
ทางการขายตลาดโรงพยาบาล และมีส่วนแบ่งทางการตลาดส่วนใหญ่อยู่ในตลาดโรงพยาบาลเอกชน ในดา้นปัจจยั
การแข่งขนัในอุตสาหกรรมพบวา่มีอุปสรรคของสินคา้ทดแทนและอ านาจการต่อรองของลูกคา้อยูใ่นระดบัสูง กลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายของผลิตภณัฑ์คือแพทยแ์ผนกศลัยกรรมและสูตินรีเวชท่ีท าการผ่าตดัรวมทั้งเภสัชกรซ่ึงจะมีการ
แบ่งกลุ่มลูกค้าตามอตัราการใช้และอ านาจการต่อรองในการพิจารณาผลิตภัณฑ์เขา้บัญชีโรงพยาบาล โดยมุ่ง
เป้าหมายไปในตลาดโรงพยาบาลเอกชนเป็นหลกั ขอ้เสนอในดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑใ์ชก้ล
ยุทธ์สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ให้เหนือกว่าคู่แข่ง และวางต าแหน่งสินค้าให้เป็นผลิตภัณฑ์พรีเม่ียม
คุณภาพสูง ดา้นราคาก าหนดราคาให้ใกลเ้คียงกบัคู่แข่งขนัและราคาพรีเม่ียม ช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านตวัแทน
ขายมุ่งเนน้ท่ีโรงพยาบาลเอกชน และมีกลยทุธ์การส่งเสริมทางการตลาดโดยเนน้การส่ือสารต าแหน่งทางการตลาด
ไปยงัลูกคา้ผา่นกิจกรรมทางการตลาด  
 
ค าส าคัญ: ซิลิโคนเจล, แผลเป็นนูน, แผลเป็นคีลอยด์, กลยทุธ์ทางการตลาด, เคร่ืองมือแพทย์ 
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Abstract 
This research studies internal and external marketing factors as well as to analyze information of the silicone gel 
for prevention and cure scar industry in hospital market. Secondary data is collected and analyzed while 
marketing tools has been used to set the marketing strategies for creating sales and gaining market share of new 
silicone gel product of the company. In particular to this study, SP® brand, silicone gel product from ABC 
company is used as a case study. The result shows that sales of Silicone gel in hospital channel continues to grow 
and has gained a major market share in private hospitals. According to the industry competition, it is found that 
threats from substitution products and bargaining power of customer are high. In relation to marketing analysis, 
target customers of silicone gel in hospital channel are surgeons, gynecologists and pharmacists. The researcher 
also segments customers from prescription rate and bargaining power of enlisting decision in hospitals. Only 
private hospitals are focused as target hospitals. According to marketing mix strategy, firstly, the products 
positioning are set as differential from competitors with high quality-premium product which provides more 
benefits than competitors. Secondly, the price are set as comparable price with competitors and premium value. 
Thirdly, the place strategy is selling via representatives which focus on private hospital market. Lastly, promotion 
strategy focuses on communication of positioning via marketing activities. 
 
Keywords: Silicone gel, Hypertrophic scar, Keloid scar, Marketing Strategy, Medical Device 
 

1. บทน า 
 
          แผลเป็นนูน หรือแผลเป็นคีลอยด ์(Keloid Scar) เป็นปัญหาท่ีพบไดบ่้อยและส าคญัในผูท่ี้ไดรั้บการบาดเจ็บ
ทางผิวหนงั ผูท่ี้เกิดแผลเป็นจะเกิดผลกระทบท่ีเป็นปัญหาทั้งในดา้นความสวยงาม อาการไม่พึงประสงค ์ส่งผลเสีย
ต่อภาพลกัษณ์ ความมัน่ใจและอาจสูญเสียโอกาสต่างๆในชีวิตอีกดว้ย  โดยอุบติัการณ์การเกิดแผลเป็นคีลอยดใ์นคน
เอเชียจะสูงกว่าคนยุโรป (สุพจน์ ฉัตรทินกร, 2557) ดงันั้นในปัจจุบันจึงมีผลิตภณัฑ์ส าหรับรักษาแผลเป็นใน
ทอ้งตลาดมากมายท่ีเขา้มาแข่งขนัในตลาดประเทศไทย และทุกบริษทักพ็ยายามพฒันานวตักรรมในการป้องกนัและ
รักษาแผลเป็นเพ่ือผลิตผลิตภณัฑใ์หม่ๆในการดูแลแผลเป็นเพ่ือความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัมากท่ีสุด ดงัจะเห็นได้
จากขอ้มูลมูลค่าตลาดโดยรวมทั้ งตลาดร้านยาและโรงพยาบาลในเม่ือยอ้นดูยอดขายปี 2559 พบว่ามูลค่าตลาด
โดยรวมอยู่ประมาณ 256 ลา้นบาท ในส่วนของอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ีย 4ปียอ้นหลงัมีอตัราการเจริญเติบโตอยู่ท่ี
ประมาณ 11%  และพบวา่ยอดขายประมาณ 50% ของทั้งตลาดเป็นผลิตภณัฑป์ระเภทซิลิโคนมีมูลค่า 130 ลา้นบาท 
อัตราการเจริญเติบโตยอ้นหลัง 4 ปีเท่ากับ 52% (IMS research data, 2016) จากข้อมูลน้ีแสดงให้เห็นว่าตลาด
ผลิตภณัฑซิ์ลิโคนเจลส าหรับป้องกนัและรักษารอยแผลเป็นในปัจจุบนัมีมูลค่าท่ีสูงและมีอตัราการเจริญเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ืองดงันั้นจึงเป็นตลาดท่ีน่าสนใจและน่าลงทุน ดงันั้นผูท้  าการศึกษาจึงเลง็เห็นโอกาสในการสร้างยอดขายของ
ผลิตภณัฑซิ์ลิโคนเจลป้องกนัและรักษารอยแผลเป็นตวัใหม่ โดยในการศึกษาน้ีผูท้  าการศึกษาจะท าการศึกษาช่อง
ทางการขายในตลาดโรงพยาบาลก่อนเน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีท าใหผู้ป่้วยรู้จกัและมัน่ใจในผลิตภณัฑจ์ากการสัง่จ่าย
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ของแพทยแ์ละท าใหไ้ปซ้ือต่อท่ีร้านขายยาซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ รวมทั้งยงัเป็นช่องทางท่ีผูท้  าการศึกษามีประสบการณ์
และความเช่ียวชาญ โดยตลาดผลิตภณัฑก์ลุ่มซิลิโคนในช่องทางการขายตลาดโรงพยาบาลมูลค่าประมาณ 25 ลา้น
บาท อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียยอ้นหลงั 4 ปีเท่ากบั 9% ในส่วนของคู่แข่งขนัโดยตรงจะมีตราสินคา้ท่ีครองส่วน
แบ่งทางการตลาดเกือบ 100% เพียงเจา้เดียว (IMS research data, 2016)  ซ่ึงการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมี
ประสิทธิภาพนั้นจะเป็นส่ิงส าคญัท่ีสามารถท าใหบ้ริษทัสร้างยอดขายและก าไรไปถึงเป้าหมาย และสามารถไปแย่ง
ส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งขนัไดอี้กดว้ย ดงันั้นผูท้  าการศึกษาจึงท าการศึกษาขอ้มูลโดยดูจากทั้งปัจจยัภายใน
และปัจจยัภายนอกท่ีกระทบต่อยอดขายและการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเพ่ือน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลทางการตลาด
ด้วยเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม และน าข้อมูลท่ีวิเคราะห์ได้มาบูรณาการเพ่ือการวางกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัและผูป้ระกอบการอ่ืนๆท าให้สามารถสร้างยอดขายและมีอตัราการ
เจริญเติบโตของยอดขายอยา่งย ัง่ยืน 
     วตัถุประสงคก์ารศึกษาเพ่ือศึกษาปัจจยัการแข่งขนัในอุตสาหกรรม และ วิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกของ
ตลาดผลิตภณัฑซิ์ลิโคนเจลส าหรับการป้องกนัและรักษารอยแผลเป็นส าหรับช่องทางการขายในตลาดโรงพยาบาล 
ท าใหไ้ดป้ระโยชน์ในการน าขอ้มูลการศึกษามาประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือสร้างยอดขาย
และส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภณัฑซิ์ลิโคนเจลตวัใหม่ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     การศึกษาขอ้มูลเพ่ือน ามาวางแผนกลยุทธ์ในการวิจยัคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้ าการทบทวนการศึกษา รวบรวมทฤษฎี 
และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งมาเพ่ือใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยไดอ้าศยัเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดตามแนวคิดและทฤษฎีการตลาดท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (PEST Analysis) (Aguilar, 1967) โดยใชข้อ้มูลสภาพแวดลอ้มภายนอกมาวิเคราะห์
แนวโนม้ของตลาด ท าให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ในทางตลาดไดแ้ม่นย  ามากข้ึน, การวิเคราะห์ปัจจยัแข่งขนัใน
อุตสาหกรรมด้วยทฤษฎีแรงกดดัน 5 ประการของ Michael E Porter (Five Forces Model) (Wheelen & Hunger, 
2012), การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis) (Kotler & Keller, 2016) และ
เคร่ืองมือการสร้างทางเลือกกลยุทธ์ (The TOWS Matrix) (Weihrich, 1982), การวางกลยุทธ์การตลาดสู่เป้าหมาย 
(STP Marketing) (Kotler, 2003) รวมถึงการศึกษาแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mixed 
Strategy, 4P’s) (Kotler & Keller, 2016) เพ่ือใชใ้นการจดัท าขอ้เสนอแนะในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ผลิตภณัฑซิ์ลิโคนเจลลบรอยแผลเป็นตวัใหม่ท่ีช่องทางการขายในโรงพยาบาล 
 

3. วธิีการศึกษา 
     ส าหรับการศึกษาน้ีไดน้ าขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาและวิเคราะห์มาวางกลยุทธ์การตลาดเพ่ือสร้างยอดขาย และส่วนแบ่ง
ทางการตลาดของผลิตภณัฑซิ์ลิโคนเจลตวัใหม่ในตลาดโรงพยาบาล โดยขอ้มูลท่ีน ามาศึกษาและวิเคราะห์จะเป็น
ขอ้มูลท่ีรวบรวมมากจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิท่ีมาจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีมีผูเ้ก็บรวบรวมและ
ตีพิมพใ์นหนงัสือ บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั วารสาร และจากบริษทัท่ีรับจา้งวิจยัขอ้มูล ไม่ว่าจะ
เป็นขอ้มูลยอดขายทั้งจ านวนและมูลค่าของผลิตภณัฑคู่์แข่งและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาช่วยในการวิเคราะห์
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ยอดขายและขอ้มูลทางการตลาดต่อไป นอกจากน้ียงัไดท้ าการสืบคน้ขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตอีกดว้ย 
     เม่ือผูศึ้กษาไดท้ าการคน้ควา้ รวบรวม ขอ้มูลต่างๆ คือ ภาพรวมอุตสาหกรรมของผลิตภณัฑส์ าหรับการป้องกนั
และรักษารอยแผลเป็น โดยเฉพาะภาพรวมตลาดท่ีเป็นซิลิโคนเจล ขอ้มูลการตลาด ขอ้มูลคู่แข่ง และอตัราการเจริญ
โต ส่วนแบ่งทางการตลาด รวมทั้งกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของคู่แข่งท่ีไดม้าอยา่งละเอียดแลว้ หลงัจากนั้นจึงน าขอ้มูลมา
วิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือทางการตลาด ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (PEST Analysis) (Aguilar, 
1967), การวิเคราะห์ปัจจยัแข่งขนัในอุตสาหกรรมด้วยทฤษฎีแรงกดดนั 5 ประการของ Michael E Porter (Five 
Forces Model) (Wheelen & Hunger, 2012), การวิ เคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกองค์กร (SWOT 
Analysis) (พิบูล ทีปะปาล และ ธนวฒัน์ ทีปะปาล, 2559) และเคร่ืองมือการสร้างทางเลือกกลยุทธ์ (The TOWS 
Matrix) (Weihrich, 1982),  หลงัจากวิเคราะห์แลว้ผูศึ้กษาจึงไดน้ าผลการวิเคราะห์มาจดัท าขอ้เสนอแนะในการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภณัฑซิ์ลิโคนเจลส าหรับการป้องกนัและลบรอยแผลเป็นตวัใหม่ท่ีช่องทาง
การขายในโรงพยาบาล 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     ผลจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องและท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองมือทางการตลาด ซ่ึงผู ้ท า
การศึกษาไดใ้ชผ้ลิตภณัฑซิ์ลิโคนเจลรักษารอยแผลเป็นตวัใหม่ SP® ของบริษทั ABC เป็นกรณีศึกษาไดผ้ลดงัน้ี 
     ขอ้มูลจากงานวิจยัทางการตลาดจากบริษทั Quintiles IMS (IMS Health) ของผลิตภณัฑซิ์ลิโคนเจลส าหรับการ
ป้องกนัและลบรอยแผลเป็นในช่องทางการขายตลาดโรงพยาบาลพบว่าตลาดยงัคงมีอตัราการเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2014 แต่เร่ิมชะลอตวัในปี 2016 (IMS research data, 2016)  ทั้งน้ีสืบเน่ืองมากจากสภาพแวดลอ้ม
ปัจจยัภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเม่ือมาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กรของผลิตภัณฑ์ซิลิโคนเจล
ส าหรับการป้องกนัและลบรอยแผลเป็นตวัใหม่ในช่องทางการขายในโรงพยาบาล โดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีมีช่ือ
วา่ PEST Analysis (Aguilar, 1967) พบว่า มีปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อยอดขายผลิตภณัฑ ์คือ 1.ปัจจยัดา้นนโยบายและ
การเมือง (Political): นโยบายการบริหารสินคา้คงคลงัในโรงพยาบาลรัฐบาลในเร่ืองการจ ากดัรายการสินคา้ท่ีมี
ประโยชน์คลา้ยกนัเขา้บญัชีโรงพยาบาลท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเขา้ไปในตลาดของผลิตภณัฑ์ท่ีออกมาใหม่, 
เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ข้ึนทะเบียนเป็นเคร่ืองมือแพทย์ (Medical Device) ท าให้มีข้อจ ากัดในการท าการตลาดของ
ผลิตภณัฑใ์หม่ อยา่งเช่น เอกสารหรือวสัดุท่ีใชใ้นการส่งเสริมการขายจะตอ้งมีการขออนุญาติกบัทางองคก์ารอาหาร
และยาก่อนน าออกมาใช ้ท าใหก้ารส่ือสารทางการตลาดจะชา้กว่าผลิตภณัฑท่ี์มีอยู่แลว้ในทอ้งตลาด และนอกจากน้ี
นโยบายการเบิกจ่ายยาของขา้ราชการไม่สามารถเบิกจ่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองมือแพทยก์ลุ่มน้ีได ้ ในโรงพยาบาลรัฐบาล
ขนาดใหญ่บางโรงพยาบาลเคร่ืองมือแพทยจ์ะถูกน าไปวางขายในร้านยาของโรงพยาบาลซ่ึงคนไขจ้ะตอ้งเดินไปซ้ือ
เองไม่สามารถรับพร้อมยาอ่ืนๆท่ีได้รับมา 2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic): รายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนของ
ประชากรในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนในทุกปีท าให้มีแนวโน้มในการใชผ้ลิตภณัฑเ์พ่ิมมากข้ึน แนวโน้มในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลมีรายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนมากกว่าต่างจงัหวดัถึงประมาณ 2 เท่า ส่งผลให้ตลาดโรงพยาบาลใน
กรุงเทพฯมียอดขายท่ีสูงกว่าต่างจงัหวดั (รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือน พ.ศ. 2541 – 2558, 2559) 3.ปัจจยัทาง
สงัคมและวฒันธรรม (Sociocultural): ค่านิยมในเร่ืองความสวยงามท่ีเพ่ิมข้ึนในปัจจุบนัท าใหผ้ลิตภณัฑส์ าหรับการ
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ป้องกนัและลบรอยแผลเป็นยงัคงเป็นตลาดท่ีเติบโตข้ึนในทุกปี 4.ปัจจยัทางเทคโนโลยี (Technology): นวตักรรมใน
การรักษารอยแผลเป็นโดยการท าหตัการท่ีใหผ้ลชดัเจนกวา่การใชผ้ลิตภณัฑค์รีมหรือเจลทาภายนอกส่งผลใหต้ลาด
ของผลิตภณัฑซิ์ลิโคนเจลส าหรับการป้องกนัและลบรอยแผลเป็นสูญเสียลูกคา้กลุ่มน้ีไปจากคู่แข่งทางออ้ม 
 
ตารางที่  1  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัแข่งขนัในอุตสาหกรรมดว้ยทฤษฎีแรงกดดนั 5 ประการของ Michael E Porter 
 

ปัจจยัแข่งขนัในอุตสาหกรรมดว้ยทฤษฎีแรงกดดนั 5 ประการ 
แรงกดดนั 

สูง กลาง ต ่า 
อุปสรรคในการเขา้มาแข่งขนัในอุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัรายใหม่ (Threat of new entrants) 

  
X 

คู่แข่งขนัปัจจุบนัในอุตสาหกรรม (Rivalry within an industry) 
 

X 
 

อุปสรรคของสินคา้หรือบริการทดแทน (Threat of substitute products or services) X 
  

อ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อ (Bargaining power of buyers) X 
  

อ านาจการต่อรองของซพัพลายเออร์ (Bargaining power of suppliers)     X 
 
     จากตารางสรุปไดว้่าอุปสรรคในการเขา้มาแข่งขนัในอุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัรายใหม่อยูใ่นระดบัต ่าเน่ืองจาก
ผลิตภณัฑข้ึ์นทะเบียนเป็นเคร่ืองมือแพทยต์อ้งใชร้ะยะเวลาในการน าเสนอต่อองคก์ารอาหารและยา นโยบายจ ากดั
สินคา้คงคลงัของโรงพยาบาลท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการน าเสนอผลิตภณัฑเ์ขา้บญัชีโรงพยาบาล และยงัตอ้งการผล
การศึกษาทางคลินิกซ่ึงใชเ้วลานานในการท าการศึกษา ปัจจยัทางดา้นคู่แข่งขนัปัจจุบนัในอุตสาหกรรมพบวา่อยู่ใน
ระดบัปานกลางเน่ืองจากมีเจา้ตลาดเพียงรายเดียวท่ีครองส่วนแบ่งการตลาดเกือบทั้งหมดและตลาดยงัคงมีอตัราการ
เจริญเติบโตอยู่ แต่อย่างไรก็ตามตลาดเร่ิมคงตวัและมีคู่แข่งผลิตภณัฑเ์ลียนแบบเจา้ตลาดราคาถูกออกมาท าใหก้าร
แข่งขนัเพ่ิมข้ึน อุปสรรคของสินคา้หรือบริการทดแทนพบวา่มีแรงกดดนัอยูใ่นระดบัสูงเน่ืองจากมีสินคา้และบริการ
มากมายท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้หมือนกบัสินคา้ในกลุ่มซิลิโคนเจล เช่น ผลิตภณัฑ์จากสาร
สกดัหัวหอม การท าหัตถการของแพทย ์เป็นต้น อ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อพบว่าแรงกดดันอยู่ในระดบัสูง เพราะ
โรงพยาบาลและแพทยผ์ูใ้ชมี้ทางเลือกมากข้ึน ตน้ทุนการเปล่ียนสินคา้ต ่า มีการรวมตวักนัต่อรองราคาสินคา้ อ านาจการ
ต่อรองของซัพพลายเออร์อยู่ในระดบัต ่า เน่ืองจากบริษทัมีซ้ือวตัถุดิบจากทั้งต่างประเทศและในประเทศ รวมทั้งจา้ง
ผลิต จากบริษทัท่ีเป็นคู่คา้(Vendor) และมีความสมัพนัธ์กนัมาอยา่งยาวนานและผลิตสินคา้ใหบ้ริษทัหลายตวัอยูแ่ลว้ 
     ผลจากการน าขอ้สรุปจากการวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis : SWOT) (พิบูล ทีปะปาล และ ธนวฒัน ์
ทีปะปาล, 2559) พบวา่ จุดแข็งของผลิตภณัฑ ์SP® คือ S1:ใชว้ตัถุดิบคุณภาพสูงจากทั้งในและต่างประเทศ S2:มีสูตร
ต ารับเหนือกวา่คู่แข่งขนัในตลาดมีผลต่อความพึงพอใจ S3:บริษทัมีความเช่ียวชาญในผลิตภณัฑดู์แลผิว จุดอ่อนคือ 
W1:ทีมงานขายไม่เคยมีความสัมพนัธ์กบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม W2:ทีมงานขายและงบประมาณน้อยกว่า
คู่แข่ง W3:ราคาPremium Price ดา้นโอกาส O1:แนวโนม้ตลาดผลิตภณัฑซิ์ลิโคนเจลยงัคงเจริญเติบโตเน่ืองจากมี
หลกัฐานทางวิชาการรองรับว่าดีกว่าตวัอ่ืนๆ O2:ค่านิยมในเร่ืองความสวยงามของผูป่้วยท่ีเพ่ิมข้ึน O3:ประชากรใน
กรุงเทพฯมีรายไดม้ากกว่าตางจงัหวดั ผูป่้วยโรงพยาบาลเอกชนมีรายไดสู้ง ในดา้นอุปสรรค T1:นโยบายการจ ากดั
สินคา้คงคลงัในรพ.รัฐบาล T2:นวตักรรมและเทคโนโลยีในการรักษารอยแผลเป็นท่ีเพ่ิมข้ึน รพ. แพทย ์และผูป่้วยมี
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ทางเลือกเพ่ิมข้ึน T3:คู่แข่งมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้มานาน T4: มีผลิตภณัฑเ์ลียนแบบเจา้ตลาดแต่ราคาถูกกว่า
คร่ึงนึง 
     เม่ือน าผลจากการวิเคราะห์สถานการณ์มาใช้เคร่ืองมือ The TOWS Matrix (Weihrich, 1982) ในการสร้าง
ทางเลือกกลยทุธ์สามารถสรุปไดผ้ลตามตาราง 2 
 
ตารางที่  2  การสร้างกลยทุธ์ทางเลือกโดยใชเ้คร่ืองมือ The TOWS Matrix 
 

กลยทุธ์เชิงรุก: SO Strategy กลยทุธ์เชิงแกไ้ข: WO Strategy 
1. วางต าแหน่งทางการตลาดในเร่ืองคุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑท่ี์เหนือกวา่ผลิตภณัฑต์วัอ่ืนๆในทอ้งตลาด (S1 
S2 O1 O2) 
2. มุ่งเนน้กลุ่มเป้าหมายท่ีรู้จกัและมัน่ใจตราสินคา้ และเป็น
แผนกท่ีทีมขายมีความสมัพนัธ์อนัดีอยูแ่ลว้ (S3 O2) 
3. มุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้ในโรงพยาบาลเอกชน ในกรุงเทพฯ
เป็นหลกั (S1 S2 O3) 

1. มุ่งเนน้กลุ่มเป้าหมายท่ีทีมงานมีความสัมพนัธ์อนัดี
อยูแ่ลว้เป็นอนัดบัแรก และพฒันาความสมัพนัธ์กบั
กลุ่มเป้าหมายท่ียงัมีความสมัพนัธ์ไม่ดีใหมี้มากข้ึน 
(W2 W3 O1 O2) 
2. วางต าแหน่งทางการตลาดเป็นสินคา้พรีเม่ียม
มุ่งเนน้กลุ่มคนรายไดป้านกลางถึงสูง (W3 O3) 

กลยทุธ์เชิงป้องกนั: ST Strategy กลยทุธ์เชิงรับ: WT Strategy 
1. ส ารวจขอ้มูลทางการตลาดและเตรียมแผนการส าหรับ
ท าผลิตภณัฑเ์ขา้ รพ. ล่วงหนา้ (S1 S2 T1 T2) 
2. วางต าแหน่งทางการตลาดใหต่้างจากคู่แข่งในดา้น
คุณภาพท่ีเหนือกวา่และดา้นความพึงพอใจ (S1 S2 T3 T4) 
3. เนน้กลุ่มลูกคา้ รพ.เอกชน ท่ีมีศกัยภาพ (S1 S2 T1 T2) 

1. พฒันาความสมัพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายท่ียงัมี
ความสมัพนัธ์ไม่ดีใหมี้มากข้ึน (W1 T3) 
2. ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า เนน้กลุ่มลูกคา้ท่ีมี
ความสมัพนัธ์ก่อน และเนน้รพ.เอกชนโดยเฉพาะใน
กรุงเทพ (W2 W3 T1 T3) 

 
     ผลสรุปจากการสร้างกลยุทธ์ทางเลือกโดยใชเ้คร่ืองมือ The TOWS Matrix ไดก้ลยุทธ์คือ ผลิตภณัฑ์ SP® ควร
มุ่งเนน้ไปในกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นแพทยท่ี์เป็นกลุ่มท่ีมีความสัมพนัธ์อนัดีกบับริษทัซ่ึงรู้จกัและมัน่ใจในตราสินคา้
เป็นอนัดบัแรก กลยุทธ์ในการวางต าแหน่งทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ SP® ควรมุ่งเน้นในเร่ืองคุณสมบัติของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างและเหนือกว่าผลิตภณัฑ์ซิลิโคนเจลตวัอ่ืนในทอ้งตลาด และวางต าแหน่งเป็นสินคา้พรีเม่ียม
เจาะกลุ่มตลาดท่ีมีรายได้ปานกลางถึงสูง รวมทั้ งต้องพัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีย ังมี
ความสมัพนัธ์ไม่ดีดว้ยกิจกรรมทางการตลาด  
     เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลทางการตลาด รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งปัจจยัภายในและภายนอกแลว้ ผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูล
ต่างๆมาศึกษาการวางกลยุทธ์การตลาดสู่เป้าหมาย (STP Marketing) (Kotler, 2003)  พบว่าตลาดกลุ่มเป้าหมายของ
ผลิตภัณฑ์ซิลิโคนเจลในช่องทางการขายท่ีโรงพยาบาล เม่ือแบ่งตลาดตามประชากรศาสตร์ (Demographic 
segmentation)  ตลาดกลุ่มเป้าหมายจะมุ่งเนน้ไปท่ีแพทยแ์ผนกศลัยกรรมและสูตินรีเวชท่ีมีโอกาสเจอเคสผ่าตดัและมี
โอกาสในการใชผ้ลิตภณัฑสู์งกว่าแพทยแ์ผนกอ่ืนๆ รวมทั้งเภสัชกรท่ีมีอ านาจในการตดัสินพิจารณาผลิตภณัฑเ์ขา้
ในรายการของโรงพยาบาล และเน่ืองจากทรัพยากรด้านบุคลากรและงบประมาณมีจ านวนจ ากัดบริษทัจึงใช้
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แผนการตลาดแบบบุกรุกทีละส่วน (Segment-by-segment invasion plans) โดยเขา้ไปในตลาดท่ีตวัเองถนัดและมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีก่อนแลว้จึงขยายไปในตลาดอ่ืนๆต่อไป เม่ือแบ่งตามภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) จะ
มุ่งเนน้ไปในส่วนโรงพยาบาลท่ีเป็นเอกชนท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงก่อน และเม่ือแบ่งตามพฤติกรรมศาสตร์ 
(Behavioral segmentation) จะแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามโอกาสในเร่ืองอตัราการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละอ านาจในการพิจารณา
ผลิตภณัฑเ์ขา้โรงพยาบาล แพทยท่ี์มีโอกาสใชใ้นอตัราสูงและมีอ านาจสูงจะอยู่ระดบัชั้น A ปานกลาง B และนอ้ย
คือ C ซ่ึงก็จะมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มลูกค้าท่ีเป็น A และ B ก่อน และใช้กลยุทธ์การตลาดท่ีแตกต่าง (Differentiated 
marketing) โดยการส่งเสริมการตลาดในแต่ละกลุ่มลูกคา้ท่ีต่างกนั (Kotler, 2003) 
     ผลจากขอ้มูลการศึกษาทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ซิลิโคนเจลส าหรับการป้องกนัและรักษารอยแผลเป็นใน
ช่องทางการขายในตลาดโรงพยาบาลพบว่ามูลค่าตลาดมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง  และเม่ือดูในรายละเอียดจะ
พบว่ายอดขายหลกัของผลิตภณัฑ์กลุ่มน้ีจะอยู่ท่ีโรงพยาบาลเอกชนประมาณ 70% และมีอตัราส่วนในกรุงเทพฯ
มากกว่าต่างจงัหวดั ซ่ึงผลจากขอ้มูลการวิจยัในดา้นยอดขาย พบว่ามีผลมาจากผลกระทบทางดา้นปัจจยัภายนอกท่ี
ไม่สามารถควบคุมได ้ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กรโดยใช้เคร่ืองมือท่ี
เรียกวา่ PEST Analysis (Aguilat, 1967) คือเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการวิเคราะห์แนวโนม้ของตลาด และภาพรวมของ
ธุรกิจในอนาคต โดยอาศยัการขอ้มูลของการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกต่างๆ ท่ีเราไม่สามารถควบคุมได ้
(INCquity – Entrepreneur’s Handbook, 2557) โดยผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กรจะท าให้
บริษทัไดรั้บขอ้มูลท่ีส าคญั เพ่ือน ามาใชใ้นการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ต่อไป (พิบูล ทีปะปาล และ ธนวฒัน์ ทีปะปาล, 
2559, น.47) 
     ผลการวิเคราะห์ปัจจยัแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ซิลิโคนเจลป้องกนัและรักษารอยแผลเป็นในตลาด
โรงพยาบาล และผลจากการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้ งภายในและภายนอกองค์กร ท าให้สามารถสร้างกลยุทธ์
ทางเลือก ก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และ วางกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 
(Kotler & Keller, 2016) ได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการตลาดท่ีว่าส่ิงแวดล้อมทางการตลาดมี
ผลกระทบต่อการก าหนดนโยบาย การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ ซ่ึงการวิเคราะห์
สถานการณ์ภายในและภายนอกของบริษทัถูกน ามาใชเ้พ่ือการวางแผนและก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด (จิรดา นาค
ฤทธ์ิ & อนุพล ทองใหม่, คน้เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2017) และมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Philip Kotler (Kotler, 
2003) ท่ีกล่าวว่าทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดเป็นชุดของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีกิจการใช้เพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงคใ์นตลาดเป้าหมาย 
     ผลจากการศึกษาการวางกลยทุธ์การตลาดสู่ของผลิตภณัฑซิ์ลิโคนเจลส าหรับการป้องกนัและลบรอยแผลเป็นใน
ช่องทางการขายท่ีโรงพยาบาล จะมุ่งเนน้ไปในตลาดกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นแพทยแ์ผนกศลัยกรรมและสูตินรีเวชท่ีมี
โอกาสเจอเคสผ่าตดัและมีโอกาสในการใชผ้ลิตภณัฑ์สูงกว่าแพทยแ์ผนกอ่ืนๆ รวมทั้งเภสัชกรท่ีมีอ านาจในการ
ตดัสินพิจารณาผลิตภณัฑเ์ขา้ในรายการของโรงพยาบาล โดยมุ่งเนน้ไปท่ีในตลาดท่ีตวัเองถนดัและมีความสมัพนัธ์ท่ี
ดีก่อนแลว้จึงขยายไปในตลาดอ่ืนๆ และมีการแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามโอกาสในเร่ืองอตัราการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละอ านาจ
ในการพิจารณาผลิตภณัฑเ์ขา้โรงพยาบาลโดยก าหนดกลุ่มตามอตัราการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละอ านาจในการต่อรองเป็น
ระดบัชั้น A B และ C โดยใชก้ลยทุธ์การตลาดท่ีแตกต่างกนัในกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม (Differentiated marketing) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการก าหนดตลาดเป้าหมายของ Philip Kotler (Kotler, 2003) ท่ีกล่าวว่าการเลือกส่วนตลาดจะตอ้ง
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ประเมินในส่วนของความน่าดึงดูดใจของส่วนตลาดนั้น และวตัถุประสงค์ของบริษทัรวมทั้งความสามารถและ
ทรัพยากรของบริษทัเองดว้ย (ยงยุทธ ฟูพงศศิ์ริพนัธ์ และคณะ, 2555) และสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ี Philip Kotler (Kotler, 
2003) ได้เขียนไวว้่ากลยุทธ์ทางการตลาดทั้ งปวงเร่ิมต้นจาก STP บริษัทจะหาความแตกต่างของกลุ่มลูกค้าท่ี
หลากหลาย เสร็จแลว้จึงพุ่งเป้าไปท่ีความตอ้งการและกลุ่มลูกคา้ท่ีบริษทัจะสามารถสร้างความพึงพอใจไดด้ว้ย
วิธีการท่ีดีท่ีสุด แลว้จึงวางต าแหน่งขอ้เสนอทางการตลาดเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายจดจ าความต่างและภาพพจน์ของ
ขอ้เสนอของบริษทั (ยงยทุธ ฟูพงศศิ์ริพนัธ์ และคณะ, 2555) 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
     ผลิตภณัฑ์ซิลิโคนเจลส าหรับการป้องกนัและรักษารอยแผลเป็นในตลาดโรงพยาบาลในปัจจุบนัเป็นตลาดท่ีมี
การเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองและจากข้อมูลทางการตลาดพบว่าส่วนแบ่งทางการตลาดส่วนใหญ่อยู่ในตลาด
โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ เน่ืองจากสถานการณ์ภายนอกของอุตสาหกรรม ในการศึกษาปัจจยัการแข่งขนัใน
อุตสาหกรรมพบว่าอุปสรรคของสินคา้ทดแทนและอ านาจการต่อรองของลูกคา้อยู่ในระดบัสูงเน่ืองจากลูกคา้มี
ทางเลือกมาก จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัทั้งภายในและภายนอกน ามาซ่ึงการก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายคือแพทย์
แผนกศลัยกรรมและสูตินรีเวชรวมทั้งเภสชักรโดยแบ่งกลุ่มตามอตัราการใชแ้ละอ านาจในการพิจารณายาเป็นระดบั 
A B และ C โดยเนน้ท่ีลูกคา้กลุ่ม A และ B รวมทั้งมุ่งเป้าไปท่ีตลาดโรงพยาบาลเอกชนเป็นหลกั และเนน้ในตลาด
กรุงเทพฯมากกว่าต่างจงัหวดั ในดา้นทางเลือกในการวางกลยุทธ์เน้นก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์เดิมในท้องตลาดโดยก าหนดต าแหน่งเป็นสินค้าพรีเม่ียมคุณภาพสูงและลูกค้าสามารถมัน่ใจได้ใน
ผลิตภณัฑ์ โดยผลการศึกษาทั้ งหมดได้ถูกน ามาใช้ในการวางแผนทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ซิลิโคนเจลเพ้ือ
ป้องกนัและรักษารอยแผลเป็นต่อไป 
     หลงัจากผูวิ้จยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการตลาดในการวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิขา้งตน้แลว้ อนัไดแ้ก่ การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รของผลิตภณัฑ ์การศึกษาปัจจยัการแข่งขนัในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์สถานการณ์
ภายในและภายนอกองค์กรโดยวิธี SWOT Analysis การสร้างกลยุทธ์ทางเลือก และการวางกลยุทธ์การตลาดสู่
เป้าหมาย (STP Marketing) ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะในการจดัท ากลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับผลิตภณัฑซิ์ลิโคนเจล
ส าหรับการป้องกนัและรักษารอยแผลเป็นในตลาดโรงพยาบาล เพ่ือให้บริษทัหรือผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งน าผล
การศึกษาท่ีไดม้าประยุกตใ์ชใ้นการวางกลยทุธ์ทางการตลาดโดยทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือสร้างยอดขาย
และส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
     กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product Strategy) สร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์(Product Differentiation) โดยการ
วางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ให้เป็นผลิตภณัฑพ์รีเม่ียม คุณภาพสูง ดว้ยส่วนประกอบท่ีแตกต่างและเหนือกว่า ซ่ึงท าให้
ลูกคา้ตระหนกัวา่ผลิตภณัฑมี์ประโยชนท่ี์เพ่ิมมามากกว่าผลิตภณัฑต์วัอ่ืนในทอ้งตลาดท่ีมีอยูม่ากมาย (Value added) 
ในบริษทัท่ีมีผลิตภณัฑ์ในกลุ่มเดียวกนัท่ีช่ือตราสินคา้เหมือนกนัอยู่แลว้ ใชก้ลยุทธ์ในการสร้างตราสินคา้เดิมเพ่ือ
สร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ ออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้มีความทนัสมยัและพรีเม่ียมใหต้รงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีมี
รายไดร้ะดบัปานกลางถึงสูง 
     กลยทุธ์ดา้นราคา (Price Strategy) ก าหนดราคา Sticker price ใหใ้กลเ้คียงกบัราคาผลิตภณัฑต์วัเดิมในทอ้งตลาด
ท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากท่ีสุด ในดา้นต าแหน่งราคาสอดคลอ้งกบัต าแหน่งผลิตภณัฑ์คือเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมี
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ราคา Premium price และมีราคาท่ีเป็น Listing Price ท่ีต ่ากวา่ Sticker price รวมทั้งใหส่้วนลดท่ีมากกวา่ในช่องทาง
การขายท่ีมีศกัยภาพมากกวา่  
     กลยุทธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place Strategy) ใชช่้องทางการจ าหน่ายโดยผ่านตวัแทนจ าหน่ายท่ีเรียกว่า
ผูแ้ทนผลิตภณัฑเ์ขา้ไปติดต่อและขายผลิตภณัฑใ์นโรงพยาบาล โดยมุ่งเนน้ไปในช่องทางการจดัหน่ายท่ีมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ในกลุ่มเดียวกนัมากท่ีสุดเป็นล าดบัแรก มีการจดัส่งผลิตภณัฑไ์ปยงัโรงพยาบาลโดย 
ผา่นทางผูจ้ดัจ าหน่าย (Distributor)  
     กลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion Strategy) เนน้การส่ือสารต าแหน่งของผลิตภณัฑท่ี์วางไวใ้ห้
ไปถึงลูกคา้โดยกิจกรรมทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอขอ้มูลผลิตภณัฑ ์การจดักิจกรรมทางวิชาการโดย
แทรกขอ้มูลผลิตภณัฑ ์การออกบูธจดัแสดงผลิตภณัฑ์ในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเพ่ือเป็นการสร้าง
ความตระหนกัในตราสินคา้และส่ือสารต าแหน่งผลิตภณัฑใ์หก้บัลูกคา้ทราบ การใชผู้แ้ทนผลิตภณัฑ(์พนกังานขาย)
ในการน าเสนอขอ้มูลและรับมือกบัขอ้โตแ้ยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนในการตดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑข์องลูกคา้ การจดัท าเอกสาร
หรือวสัดุในการส่งเสริมการขาย (Promotional material) เพ่ือช่วยในการส่ือสารทางการตลาดกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
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การศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมทองค า 
เปรียบเทยีบกบัราคาทองค าแท่งในตลาดโลก 

Study on the yield and risk of the Gold Fund 
Compared to gold bullion prices in the global market. 

อาจารี ประกอบสุพรรณ1 และ บุญเลศิ จิตรมณโีรจน์2 
Arjaree Prakobsupan and Boonlert Jitmaneeroj 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมทองค าเปรียบเทียบกบัราคาทองค า
แท่งในตลาดโลก โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิของอตัราผลตอบแทนส่วนเกินรายวนัของกองทุนรวม
ทองค า จ านวน 6 กองทุน ท าการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. 2555 ถึงวนัท่ี 30 พ.ย. 2559 แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา ไดแ้ก่ 
5 ปี , 3 ปี และ 1 ปี ผลการศึกษาพบว่า อตัราผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมทองค ามีอตัราผลตอบแทน
ส่วนเกินไม่แตกต่างจากอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของราคาทองค าแท่งในตลาดโลก แต่กองทุนรวมทองค ามีความ
เส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกว่าความเส่ียงของราคาทองค าแท่งในตลาดโลก ซ่ึงการจดักลุ่มของกองทุนรวมทองค า จะจดั
อยูใ่นกลุ่มหลกัทรัพย ์กลุ่มท่ี 4 ซ่ึงเป็นกลุ่มหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive stock) ซ่ึงเหมาะสมกบัการลงทุนในสภาวะ
ท่ีตลาดอยูใ่นช่วงขาลงหรือในสภาวะท่ีตลาดผนัผวน และเป็นทางเลือกในการกระจายความเส่ียงของนกัลงทุน หรือ
นกัลงทุนท่ีรับความเส่ียงไดไ้ม่มากนกั 

ค าส าคัญ: ราคาทองค าแท่งในตลาดโลก, กองทุนทองค า 
 

Abstracts 
This study examines the yield and risk of the Gold Fund compared to the gold price in the world market. By 
collecting secondary data of the daily excess yield of 6 gold funds. The study runs from Jan 1, 2012 to Nov 30, 
2016, divided into 3 periods, 5 years, 3 years and 1 year. The study indicated that, Excessive gold surplus rate 
does not differ from the excess gold price in the world market. But the gold fund has less systematic risk than the 
price of gold bullion in the global market. The grouping of gold funds. It will be classified in Group 4 securities, 
which is a Defensive stock. This is suitable for investment in a market downturn or in volatile market conditions. 
And an alternative way to diversify investor risk. Or at least risk investors. 

Key Word:  Gold bullion in the global market, Gold Mutual Fund 
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1. บทน า             
                                                                                                                            
     ในหลายปีท่ีผ่านมาทองค า (Gold) มีบทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินเป็นอย่างมากโดยเร่ิมตั้งแต่
สมยัก่อนสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง ทองค าเป็นโลหะท่ีมีค่าในตวัมนัเอง สามารถใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้
อุตสาหกรรม และบริการหลายๆประเภท รวมทั้งยงัถูกใชเ้ป็นสินทรัพยท่ี์เป็นทางเลือกท่ีดีในการลงทุนเพ่ือกระจาย
ความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพท่ีมีลกัษณะท่ีราคาจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัตวับ่งช้ีเศรษฐกิจ ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นว่าทองค าสามารถคงคุณลกัษณะท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดของตลาด ยามใด
ท่ีเกิดความไม่มัน่คงทางการเมือง ยามท่ีสถานการณ์ทางการเงินผนัผวน หรือช่วงท่ีค่าเงินเฟ้อสูง ทองค าจะเป็น
แหล่งลงทุนท่ีปลอดภยัในการกระจายความเส่ียงของการลงทุน และทองค ายงัมีความผนัผวนนอ้ยกวา่สินทรัพยช์นิด
อ่ืนๆ โดยเฉพาะสินทรัพยท่ี์มีความผนัผวนต ่าจะสามารถลดความเส่ียงในภาพรวมของพอร์ตการลงทุนและยงัช่วย
เพ่ิมผลตอบแทนใหก้บัผูล้งทุนไดอี้กดว้ย 
     ขณะเดียวกนัการลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายลงทุนในทองค าแท่งกเ็ป็นทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจส าหรับนกั
ลงทุน ซ่ึงเหมาะสมกบันักลงทุนท่ีมีจ านวนเงินลงทุนท่ีไม่มากนักหรือไม่มีเวลาในการติดตามข่าวสารของราคา
ทองค าแท่ง และกองทุนรวมทองค ายงัมีให้นกัลงทุนเลือกลงทุนเป็นจ านวนมากและผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการ
ลงทุนยงัเป็นส่ิงท่ีสร้างความสนใจใหก้บันกัลงทุน ส่วนความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัต่างๆท่ีมากระทบกบักองทุนรวม
ทองค า ซ่ึงอาจจะส่งผลใหเ้กิดความผนัผวนดา้นมูลค่า ดงันั้นกองทุนรวมทองค าในประเทศไทยส่วนใหญ่จึงน าเงิน
ท่ีไดรั้บจากนกัลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศท่ีใหผ้ลตอบแทนใกลเ้คียงกบัราคาทองค าจริง หากน ามาเปรียบเทียบ
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในช่วงท่ีพิจารณาท่ีมีการเคล่ือนยา้ยเงินลงทุนไดร้วดเร็วข้ึน อุปสงคข์องทองค าใน
ตลาดโลกท่ีเพ่ิมข้ึนตลอดช่วงท่ีผ่านมา และการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนผา่นกองทุนรวมทองค า
กบัสินทรัพยป์ราศจากความเส่ียงหรือมูลค่าของทองค าแท่ง เพ่ือประโยชน์ในการเลือกลงทุนในช่วงเวลาปัจจุบนั
และอนาคตของผูส้นใจและนกัลงทุนท่ีตอ้งการลงทุนผา่นกองทุนรวมทองค าในประเทศไทย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     กองทุนรวมทองค าในประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558) คือ เคร่ืองมือในการลงทุน 
(investment vehicle) ส าหรับผูล้งทุนรายย่อยท่ีประสงค์จะน าเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ติดขัดด้วย
อุปสรรคหลายประการท่ีท าใหก้ารลงทุนดว้ยตนเองไม่สามารถไดผ้ลลพัธ์ตามเป้าหมายท่ีตอ้ง การ เช่น มีทุนทรัพย์
จ านวนจ ากดัไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลกัทรัพยบ์างประเภทไดม้ากพอ เพ่ือลดความเส่ียงจากการลงทุน 
หรือไม่มีประสบการณ์ ความรู้ความช านาญในการลงทุน หรือไม่มีเวลาจะศึกษาคน้หาและติดตามขอ้มูลเพ่ือใชใ้น
การตดัสินใจการลงทุนกองทุนรวม จึงเป็นเคร่ืองมือในการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพมีการจดัการการลงทุนอย่างเป็น
ระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายใหก้ารลงทุนใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด ภายใตก้รอบความเส่ียงท่ีผูล้งทุนยอมรับได ้         
     รูปแบบและนโยบายการลงทุน                                                                                                                               
ปัจจุบนักองทุนรวม FIF (Foreign Investment Fund) ของไทยมีรูปแบบการบริหาร แบ่งออกเป็น 2 แบบหลกัๆ คือ                                                                                                                                                               
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     1. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนบริหารกองทุนดว้ยตนเอง โดยน าเงินไปลงทุนในหลกัทรัพย ์หรือสินคา้ทาง
การเงินต่าง ๆ ในต่างประเทศ เช่น หุ้น ตราสารหน้ี สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีผลตอบแทนอา้งอิงกบัตวัแปรต่าง ๆ 
เช่น อา้งอิงกบัราคาหลกัทรัพย ์ราคาสินคา้ หรือดชันีราคาสินคา้โภคภณัฑ์ เป็นตน้ แต่ยงัไม่ครอบคลุมไปถึงการ
ลงทุนโดยตรงในสินคา้อ่ืนอีกหลายประเภท เช่น สินคา้โภคภณัฑป์ระเภททองค าและน ้ามนั เป็นตน้                                                                                                                                             
     2. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไปซ้ือกองทุนรวมท่ีบริหารจดัการ โดยผูจ้ดัการกอง ทุนในต่างประเทศ หรือ
เป็นการลงทุนทางออ้มผา่นกองทุนรวมในต่างประเทศนัน่เอง                                                
     ทฤษฎีแบบจ าลองการประเมินราคาของหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model : CAPM) เป็นทฤษฎีท่ีอธิบาย
เก่ียวกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัท่ีลงทุน ซ่ึงในการลงทุนนกัลงทุนจะตอ้งไดรั้บ
การชดเชยความเส่ียงหรืออตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการจากความเส่ียงในส่วนของความเส่ียงตลาดซ่ึงเป็น
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ นกัลงทุนไม่สามารถขจดัความเส่ียงน้ีออกไปได ้ดงันั้นการลงทุนนกัลงทุนควรจะได้อตัรา
ผลตอบ แทนอย่างนอ้ยท่ีสุด คือ อตัราผลตอบแทนท่ีไม่มีความเส่ียง (Risk free rate) + ส่วนชดเชยความเส่ียงของ
ความเส่ียงตลาด (Market risk return) สามารถเขียนเป็นสมการความสมัพนัธ์ได ้ดงัน้ี 
 

Ri = Rf + β( Rm - Rf ) 
 

เป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบหรือความเส่ียงของตลาดกล่าวคือ 
 

 สมมติฐานท่ี 1 
  สมมติฐานหลกั H0 : αi = 0 
สมมติฐานรอง  H1 : αi ≠ 0 
 ถา้ α i > 0 อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 5% แสดงว่าอัตราผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวม

ทองค า  มีค่ามากกวา่อตัราผลตอบแทนส่วนเกินของราคาทองค าแท่งในตลาดโลก 
 ถา้ α i =  0 อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 5% แสดงว่าอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวม

ทองค า มีค่าเท่ากบัอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของราคาทองค าแท่งในตลาดโลก 
 ถา้ αi < 0 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 5% แสดงวา่อตัราผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวม

ทองค า มีค่านอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนส่วนเกินของราคาทองค าแท่งในตลาดโลก 
 

 สมมติฐานท่ี 2 
 สมมติฐานหลกั H0 : βi = 1 
 สมมติฐานรอง  H1 : βi ≠ 1 
 ถา้ βi > 1 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 5% แสดงวา่ความเส่ียงของกองทุนรวมทองค ามีความเส่ียง 

มากกวา่ความเส่ียงของราคาทองค าแท่งในตลาด 
 ถา้ βi = 1 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 5% แสดงวา่ความเส่ียงของกองทุนรวมทองค ามีความเส่ียง  

เท่ากบัความเส่ียงของราคาทองค าแท่งในตลาด 
 ถา้ βi < 1 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 5% แสดงวา่ความเส่ียงของกองทุนรวมทองค ามีความเส่ียง 

นอ้ยกวา่ความเส่ียงของราคาทองค าแท่งในตลาด 
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     จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ณภาส์อญัญ์ พิบูลพาณิชยก์าร, 2558) โดยเก็บรวบรวมเป็นรายเดือนตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2558 รวมทั้งส้ิน 111 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Square Method) พบว่า ราคาทองค า
แท่งในประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กบัราคาทองค าตลาดโลก Spot Gold อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ และดัชนีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กับอตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยท่ีราคาทองค าตลาดโลก Spot Gold มีค่าเป็นบวก (+) หมายถึงหากราคาทองค าตลาดโลก Spot 
Gold เพ่ิมข้ึน 1% จะมีผลต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทยเท่ากบั 0.942% อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเป็นบวก (+) แสดงว่าหากอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน 1% จะมี
ผลต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทยจะมีค่าเท่ากบั 0.839% ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย มีค่าเป็นบวก (+) 
แสดงว่าหากดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย เพ่ิมข้ึน 1% จะมีผลต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทยเท่ากับ 
0.250% (ศรินยา ตั้งเก้ือมิตร และบณัฑิต ชัยวิชญชาติ, 2557) ซ่ึงไดว้ิจยัเร่ืองการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปริมาณการถือครองทองค าของกองทุนทองค า (SPDR Gold Trust) และราคาทองค าแท่งในตลาดโลก โดยสร้าง
แบบจ าลองระบบสมการเก่ียวเน่ือง และท าการประมาณค่าสมการดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดสองขั้นตอน จากนั้นจึง
ท าการทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบจ าลอง และท าการจ าลองสถานการณ์เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของการจดัตั้ง
กองทุนทองค า SPDR Gold Trust ต่อราคาทองค าแท่งในตลาดโลกดุลยภาพ ซ่ึงขอ้มูลท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็น
ขอ้มูลรายไตรมาศ จากการศึกษาพบว่า ปริมาณการถือครองทองค าของกองทุน SPDR Gold Trust มีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนักบัราคาทองค าแท่งในตลาดโลกดุลยภาพ และเม่ือท าการทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบจ าลอง
สามารถยืนยนัไดว้า่แบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนสามารถน าไปใชพ้ยากรณ์และอธิบายการเคล่ือนไหวของราคาทองค าแท่ง
ในตลาดโลกดุลยภาพไดดี้ ส่วนการวิเคราะห์ผลกระทบของการจดัตั้งกองทุนทองค า SPDR Gold Trust พบว่า การ
จดัตั้งกองทุนทองค า SPDR Gold Trust มีผลกระทบในทางบวกต่อราคาทองค าแท่งในตลาดโลกดุลยภาพ ดงันั้น
ผูบ้ริโภคหรือนักลงทุนท่ีสนใจในการลงทุนหรือการออมในรูปแบบของทองค าควรติดตามขอ้มูลข่าวสารความ
เคล่ือนไหวเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาทองค าแท่ง เน่ืองจากหากเราทราบว่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด จะท าใหส้ามารถวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโนม้ในอนาคตของราคาทองค าได ้ซ่ึงจะ
ท าให้ผูบ้ริโภคหรือนักลงทุนสามารถจดัสรรหรือกระจายการลงทุนตามความต้องการ ณ เวลานั้นๆ ได้อย่าง
เหมาะสมและดียิ่งข้ึน (สุภาวดี ศิริวฒัน์ และ 
นพชักร ทองเรือนดี, 2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาทองค าในตลาดโลก ใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
แบบรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนธนัวาคม 2554 เป็นจ านวน 60 เดือน มาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์
ดว้ยวิธีทางเทคนิคของสมการถดถอยโดยทดสอบดว้ยโปรแกรม Eviews ซ่ึงเป็นโปรแกรมทางสถิติเพ่ือด าเนินการ
หาความสัมพนัธ์ พบว่า ราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลก ราคาแร่โลหะเงินในตลาดโลก ราคาแร่โลหะแพลทินัมใน
ตลาดโลก ราคาแร่โลหะพลัลาเดียมในตลาดโลก อตัราแลกเปล่ียนเงินยูโร เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของราคาทองค าในตลาดโลกอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ส่วนอตัราดอกเบ้ียนโยบายประกาศ
โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไม่มีผลกระทบต่อราคาทองค าในตลาดโลก และยงัพบวา่ตวัแปรท่ีไดท้ าการศึกษาในคร้ังน้ี
สามารถพยากรณ์ทิศทางราคาทองค าใตลาดโลก โดยมีความแม่นย  า89.75% (ปรียวิศว ์ทองศรีสุนทร, 2553) วิธีที่ีใช้
ในการศึกษาคือใชแ้บบจ าลองประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิเก็บรวบรวมขอ้มูล
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รายวนั ตั้งแต่ 24 มีนาคม 2553 ถึง 24 พฤศจิกายน 2553 พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาของสัญญาซ้ือ
ขายทองค าล่วงหนา้ คืออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (ECR) ซ่ึงสามารถอธิบายถึงการเปล่ียนแปลง
ของตวัแปรตาม ซ่ึงก็คือราคาของสัญญาซ้ือขายทองค าล่วงหนา้ไดคื้อ สัญญาท่ีส้ินสุดในเดือนคู่ใกลท่ี้สุด ล าดบัท่ี 1 
ตวัแปรอิสระท่ีเลือกมาสามารถอธิบายถึงราคาของสัญญาซ้ือขายทองค าล่วงหนา้ไดร้้อย ละ 94.66 ส่วนท่ีเหลืออีก
ร้อยละ 5.34 เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ ในสัญญาท่ีส้ินสุดในเดือนคู่ใกลท่ี้สุด ล าดบัท่ี 2 ตวัแปรอิสระท่ีเลือกมาสามารถ
อธิบายถึงราคาของสัญญาซ้ือขายทองค าล่วงหน้าไดร้้อยละ 95.54 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 4.46 เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ 
และในสัญญาท่ีส้ินสุดในเดือนคู่ใกลท่ี้สุด ล าดบัท่ี 3 ตวัแปรอิสระ ท่ีเลือกมาสามารถอธิบายถึงราคาของสัญญาซ้ือ
ขายทองค าล่วงหนา้ไดร้้อยละ 94.38 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 5.62 เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     การศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมทองค าเปรียบเทียบกบัราคาทองค าแท่งในตลาดโลก 
โดยไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลรายวนักองทุนรวมทองค า จ านวน 6 กองทุน จากบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน (บลจ.) 6 บริษทั โดยท าการ ศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 – 30 พฤศจิกายน 2559 
โดยไดแ้ยกการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
     ส่วนท่ี 1 ใชส้ถิตเชิงพรรณนามาบรรยายถึงลกัษณะของขอ้มูล                                                                                                  
     ส่วนท่ี 2 ใชแ้บบจ าลอง CAPM ในการวิเคราะห์ขอ้มูลระหว่างตวัแปรตน้ คือ อตัราผล ตอบแทนส่วนเกินของ
ราคาทองค าแท่งในตลาดโลก (Spot rate) (Rm-Rf) กบัตวัแปรตาม คือ อตัราผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุน
รวมทองค า จ านวน 6 กองทุน (Ri-Rf)  

 
     ส่วนท่ี 1 ใชส้ถิตเชิงพรรณนามาบรรยายถึงลกัษณะของขอ้มูล ของราคาทองค าแท่งในตลาดโลก (Spot rate) และ
อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมทองค า จ านวน 6 กองทุน สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดด้งัน้ี                   
     1. วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาของอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของราคาทองค าแท่งในตลาดโลกและอตัรา
ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมทองค า 
     2. วิเคาระห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของราคาทองค าแท่งในตลาดโลกและอตัราผลตอบ 
แทนส่วนเกินของกองทุนรวมทองค า                                                                                                                              
     3. ตรวจสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรระหวา่งอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของราคาทองค าแท่งในตลาดโลก และ
อตัราผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมทองค า โดยท าการวิเคราะห์ค่า Correlation และ Plot แผนภาพการ
กระจาย Scatter Plot ในภาคผนวก 
 
     ส่วนท่ี 2 ใชแ้บบจ าลอง CAPM ในการวิเคราะห์ขอ้มูลระหว่างตวัแปรตน้ คือ อตัราผลตอบแทนส่วนเกินของ
ราคาทองค าแท่งในตลาดโลก (Spot rate) (Rm-Rf) กบัตวัแปรตาม คือ อตัราผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุน
รวมทองค า จ านวน 6 กองทุน (Ri-Rf)  
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     1. วิเคราะห์การประมาณค่าสมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) ในการก าหนดอัตราผลตอบแทน
ส่วนเกินและความเส่ืยงของกองทุนรวมทองค า ก่อนการแกปั้ญหาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้กบัตวัแปร
ตาม (Autocorrelation) ปัญหาเร่ืองความแปรปรวนของตวัแปร (Heteroskedasticity) ตามทฤษฎีแบบจ าลองในการ
ก าหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model: CAPM) 
     2. ทดสอบปัญหาเร่ืองความแปรปรวนไม่คงท่ีของตัวคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) และเร่ืองการเกิด
สหสัมพนัธ์ของตวัคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) ท่ีไดจ้ากประมาณค่าสมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) 
ตามทฤษฎีแบบจ าลองในการก าหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model: CAPM) 
     การแก้ไขปัญหา Heteroskedasticity และปัญหา Autocorrelation 
     ในกรณี ท่ี มี ปัญหาในเร่ืองของ Heteroskedasticity เพี ยงอย่างเดียว สามารถแก้ปัญหาโดยใช้  White’s 
heteroscedasticity corrected standard error ในการแกไ้ขปัญหา 
     ในกรณีท่ีมีปัญหาในเร่ืองของ Autocorrelation เพียงอยา่งเดียว สามารถแกปั้ญหาโดยใช ้Newey-West correction 
standard error ในการแกไ้ขปัญหา 
     ส่วนในกรณีท่ีพบปัญหาทั้ ง Heteroskedasticity และ Autocorrelation สามารถแกปั้ญหาโดยใช้ Newey-West 
correction standard error ในการแกไ้ขปัญหา                                                                                                                                  
     3. น าค่าสถิติของอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมทองค าเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนส่วนเกิน
ของราคาทองค าแท่งในตลาดโลก ท่ีได้หลงัจากการแก้ไขปัญหาทั้ ง Heteroskedasticity และ Autocorrelation ท่ี
ไดม้าจากการใชวิ้ธีการประมาณค่าดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary least squares) โดยมีการใช ้Newey-West 
Correction 
     4. ท าการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (α) ตามสมมติฐาน 
     5. ท าการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ (β) ตามสมมติฐาน                                                                                        
     6. ท าการแบ่งกลุ่มกองทุนรวมทองค า ตามตาราง ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 1 กลุ่ม ดงัน้ี 
 
               βi < 1                 βi = 1                                          βi > 1 

αi < 0 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 

αi = 0 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มท่ี 6 

αi > 0 กลุ่มท่ี 7 กลุ่มท่ี 8 กลุ่มท่ี 9 
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กรอบแนวคดิ 
 
 ตวัแปรตน้  ( RGOLD

 )                     ตวัแปรตาม  ( Ri
 ) 

 
 
 
 
 
   

     

4. ผลการศึกษาและอภิปราย                                                                                                                                                     
 
     จากผลการวิจยัเร่ืองการศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมทองค าเปรียบเทียบกบัราคาทอง 
ค าแท่งในตลาดโลก โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนส่วนเกินและความเส่ียง
ของกองทุนรวมทองค าเทียบกบัอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของราคาทองค าแท่งในตลาดโลก และท าการแบ่งกลุ่ม
กองทุนรวมทองค า (Segmentation) โดยใชค่้าอลัฟ่า (Outperform, Underperform market) และค่าเบตา้ (Aggressive, 
Defensive securities) ท่ีได้จากแบบจ าลองการประเมินราคาของหลกัทรัพยต์ามทฤษฎี CAPM และท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลเป็นรายวนั แบ่งระยะเวลาเป็น 5 ปี (ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2555 – 30 พฤศจิกายน 2559), 3 ปี (ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 – 30 พฤศจิกายน 2559) และ 1 ปี (ตั้งแต่วนัที 1 
มกราคม 2559 – 30 พฤศจิกายน 2559) 
 
     จากผลการศึกษาตามตารางท่ี 1 สรุปได้ว่า ค่าอลัฟ่า (α) ของกองทุนรวมทองค า ทั้ งหมดจ านวน 6 กองทุน 
ระยะเวลา 5 ปี , 3 ปี และ 1 ปี มีอตัราผลตอบแทนส่วนเกินเท่ากบัอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของราคาทองค าแท่ง
ในตลาดโลก และค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (β) ของกองทุนรวมทองค า ทั้งหมดจ านวน 6 กองทุน ระยะเวลา 5 ปี, 3 ปี 
และ 1 ปี มีความเส่ียงท่ีเป็นระบบน้อยกว่าความเส่ียงของราคาทองค าแท่งในตลาดโลก และเป็นกองทุนเชิงรับ 
(Defensive stock) เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาทองค าแท่งในตลาดโลก 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

อตัราผลตอบแทนส่วนเกินของ   

กองทุนรวมทองค า 

จ านวน 6 กองทุน 

                ( 𝑅𝑖-𝑅𝑓  ) 

 

อตัราผลตอบแทนส่วนเกินของ    

  ราคาทองค าแท่งในตลาดโลก 

             ( Rm-Rf) 
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 βi < 1 

(Defensive) 
βi = 1 βi > 1 

(Aggressive) 

αi < 0 
(Underperform) 

   

 
αi = 0 

 

BGOLD , KF-GOLD , 
KT-GOLD , TGOLD , 
ASP-GOLD , PGOLD 

  

αi > 0 
(Outperform) 

   

ตารางท่ี 1 การทดสอบสมมติฐานของค่าสมัประสิทธ์ิค่าคงท่ี αi และสมัประสิทธ์ิความชนั βi สามารถการ
แบ่งกลุ่ม  (Segmentation) ไดเ้ป็น 9 กลุ่ม ช่วงราคาเวลา 5 ปี, 3 ปี และ 1 ปี 
  

5. สรุปผลการศึกษา 
 
     1. จากสมมติฐานการวิจยัท่ีวา่ อตัราผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมทองค า มีอตัราผลตอบแทนไม่แตกต่าง
จากอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของราคาทองค าแท่งในตลาดโลกอยา่งมีนยัส าคญั ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 
      จากผลการศึกษาพบว่า อตัราผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมทองค า ไดแ้ก่ BGOLG, KF-GOLD, KT-
GOLD, TGOLD, ASP-GOLD และ PGOLD มีอัตราผลตอบแทนส่วนเกินไม่แตกต่างจากอัตราผลตอบแทน
ส่วนเกินของราคาทองค าแท่งในตลาดโลก ท่ีระดบันยัส าคญั 5% ทั้งระยะเวลา 5 ปี, 3 ปี และ 1 ปี 
 
     2. จากสมมติฐานการวิจยัท่ีวา่ ความเส่ียงของกองทุนรวมทองค า มีความเส่ียงท่ีเป็นระบบต่างแตกจากความเส่ียง
ของราคาทองค าแท่งในตลาดโลกอยา่งมีนยัส าคญั ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 
     จากผลการศึกษาพบว่า กองทุนรวมทองค ามีความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกว่าความเส่ียงของราคาทองค าแท่งใน
ตลาดโลก (Defensive stock) ไดแ้ก่ BGOLG, KF-GOLD, KT-GOLD, TGOLD, ASP-GOLD และ PGOLD ท่ีระดบั
นยัส าคญั 5% ทั้งระยะเวลา 5 ปี, 3 ปี และ 1 ปี 
 
     ซ่ึงการจัดกลุ่มของกองทุนรวมทองค า จะจัดอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ กลุ่มท่ี 4 เป็นกลุ่มหลักทรัพย์เชิงรับ 
(Defensive stock) ซ่ึงเหมาะสมกบัการลงทุนในสภาวะท่ีตลาดอยู่ในช่วงขาลงหรือในสภาวะท่ีตลาดผนัผวน และ
เป็นทางเลือกในการกระจายความเส่ียงของนกัลงทุน หรือนกัลงทุนท่ีรับความเส่ียงไดไ้ม่มากนกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของ (ศรินยา ตั้งเก้ือมิตร และบณัฑิต ชัยวิชญชาติ, 2557) ซ่ึงไดว้ิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งปริมาณการถือครองทองค าของกองทุนทองค า (SPDR Gold Trust) และราคาทองค าแท่งในตลาดโลก โดย
สร้างแบบจ าลองระบบสมการเก่ียวเน่ือง และท าการประมาณค่าสมการดว้ยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุดสองขั้นตอน 
จากนั้นจึงท าการทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบจ าลอง และท าการจ าลองสถานการณ์เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของ
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การจดัตั้งกองทุนทองค า SPDR Gold Trust ต่อราคาทองค าแท่งในตลาดโลกดุลยภาพ ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง
น้ีเป็นข้อมูลรายไตรมาศ จากการศึกษาพบว่า ปริมาณการถือครองทองค าของกองทุน SPDR Gold Trust มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาทองค าแท่งในตลาดโลกดุลยภาพ และเม่ือท าการทดสอบความน่าเช่ือถือ
ของแบบจ าลองสามารถยืนยนัไดว้่าแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนสามารถน าไปใชพ้ยากรณ์และอธิบายการเคล่ือนไหวของ
ราคาทองค าแท่งในตลาดโลกดุลยภาพไดดี้ ส่วนการวิเคราะห์ผลกระทบของการจดัตั้งกองทุนทองค า SPDR Gold 
Trust พบว่า การจดัตั้งกองทุนทองค า SPDR Gold Trust มีผลกระทบในทางบวกต่อราคาทองค าแท่งในตลาดโลก
ดุลยภาพ ดงันั้นผูบ้ริโภคหรือนกัลงทุนท่ีสนใจในการลงทุนหรือการออมในรูปแบบของทองค าควรติดตามขอ้มูล
ข่าวสารความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาทองค าแท่ง เน่ืองจากหากเราทราบว่าปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด จะท าให้สามารถวิ เคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตของราคา
ทองค าได ้ซ่ึงจะท าใหผู้บ้ริโภคหรือนกัลงทุนสามารถจดัสรรหรือกระจายการลงทุนตามความตอ้งการ ณ เวลานั้นๆ 
ไดอ้ยา่งเหมาะสมและดียิ่งข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
     จากการวิจยัเร่ืองการศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมทองค าเปรียบเทียบกบัราคาทองค า
แท่งในตลาดโลก สามารถสรุปขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั ดงัน้ี 
     1. นกัลงทุนสามารถใชข้อ้มูลท่ีไดท้ าการวิจยัคร้ังน้ี มาใชเ้ป็นแนวทางประกอบในการตดัสินใจเลือกลงทุนได้
อยา่งเหมาะสม ในระยะเวลาการลงทุนท่ีเหมาะสม เพ่ือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนสูงสุด และมีความเส่ียงต ่าสุด 
     2. ผูท่ี้สนใจศึกษาและตอ้งการลงทุนในกองทุนรวมทองค า ควรศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
เพ่ือลดความเส่ียงจากการลงทุน และผูล้งทุนสามารถลดความเส่ียงได ้โดยการกระจายการลงทุนในหลกัทรัพยห์ลาย
ตวั เพราะการลงทุนในกองทุนรวมทองค านั้น ถึงแมว้า่จะใหผ้ลตอบแทนท่ีสูง แต่กมี็ความเส่ียงท่ีสูงดว้ยเช่นกนั 
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ปัญหาและแนวทางการจดัการเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริการสมาชิกของ 
สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 

Problems and Strategic Management Solutions for Membership Services 
Thai Tuna Industry Association 

อารียา ฉิมอ่อน1 และ อนุฉัตร ช ่าชอง2 
Areeya Chim-on, and Anuchat Chamchong 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขอ้มูลแนวทางการปรับปรุงและพฒันาการบริการของสมาคม

อุตสาหกรรมทูน่าไทย และน าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์มาสร้างกลยุทธ์ในพัฒนาการบริการของสมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทยอย่างย ัง่ยืน ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกท่ีมาใช้บริการของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 
เพ่ือให้สมาคมฯช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาในส่วนของการประสานงานกบัภาครัฐ และแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารท่ี
ทนัสมยัในอุตสาหกรรมทูน่า รวมถึงการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมทูน่าให้เป็นหน่ึงเดียวเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้
อุตสาหกรรมในอนาคตท่ีจะเติบโตอย่างย ัง่ยืน สมาคมฯจึงควรปรับปรุงการใหบ้ริการใหมี้มาตรฐานมากยิ่งข้ึน โดย
ปรับปรุงการบริหารจดัการระบบภายในขององคก์ร ยงัไม่ค่อยชดัเจน การแบ่งงานยงัไม่เป็นแบบแผน ปรับปรุงการ
การช่วยเหลือสมาชิกใหค้รอบคลุมตรงประเด็นของสมาชิก แบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ์  ไดแ้ก่ กลยทุธ์การเจริญเติบโต
(Growth Strategy) กลยุทธ์การมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่ม (Focus Strategy) กลยุทธ์ด้านการสร้างความสัมพนัธ์กับลูกค้า 
(Customer Relationship Management) 
ค าส าคัญ:สมาคมทูน่าไทย,การจัดการเชิงกลยทุธ์,คุณภาพการบริการ 

Abstract 
  This study aims to study the way to improve and develop service of Thai Tuna Industry Association. 
The result from the analysis will be applied for Develop service strategy of Thai Tuna Industry Association in 
sustainable. The result says active members of Thai Tuna Industry Association intent to ask for help from 
association to solve their problems in government coordination, and exchange update information in Tuna 
Industry along with build the unity for more power to run this industry better. Therefore, members should  
improve the service to reach better standard by adjust internal administration system which now unclear and 
disorganized. Plan to improve supporting members with complete issue coverage, by  three strategy; Growth 
Strategy, Focus Strategy and Customer Relationship Management 
.Keywords: Thai Tuna Association, Strategic Management, Quality of Service 
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1. บทน า 
 บริษทัผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูปต่างๆไดเ้ห็นถึงประโยชน์ในการร่วมมือกนัในอนัท่ีจะยกระดบัคุณภาพของ

อาหารส าเร็จรูปและการแลกเปล่ียนข่าวสารทั้ งในด้านการผลิตและการตลาด จึงเห็นชอบจดัตั้ ง เป็นสมาคม
อุตสาหกรรมผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูป มีการจดัตั้งกลุ่มผูผ้ลิตปลาทูน่ากระป๋อง ภายใตส้มาคมผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูป 
เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2528 เป็นตน้มา เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อ
ผูผ้ลิตปลาทูน่ากระป๋องโดยตรง   การส่งออกสินคา้ทูน่ากระป๋องไดมี้การขยายตวั เติบโตมากข้ึน อีกทั้งประเด็น
ปัญหา อุปสรรคจากกฎระเบียบในการคา้ระหว่างประเทศไดเ้พ่ิมข้ึนเป็นล าดบั ดงันั้น เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัใน
การด าเนินงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศยัความร่วมมือจากผูผ้ลิตปลาทูน่าไทย ในการผลกัดนันโยบาย
ทั้ง 4 ประการ ของอุตสาหกรรมทูน่า ไดแ้ก่ ความปลอดภยัทางอาหาร การใชท้รัพยากรประมงอยา่งย ัง่ยืน จริยธรรม
ทางแรงงาน และการเจรจาลดอุปสรรคทางการค้าและเทคนิค ให้เกิดการยอมรับในเวทีการเจรจาการค้าทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ  ภายใตก้ารบริหารงานของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย  (สมาคมการคา้,2556) 

  การบริการของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย จึงยึดหลกัตามนโยบายของสมาคมฯ ในการช่วยเหลือ
สมาชิก 3 ดา้นหลกัๆ คือ ประมง แรงงาน การคา้ ซ่ึงการช่วยเหลือการแกปั้ญหาให้แก่สมาชิก จะประกอบไปดว้ย 
การตอบขอ้สอบถามของสมาชิก การช่วยเหลือการติดต่อกบัภาครัฐใหส้ะดวกรวดเร็วมากข้ึน เพ่ือประโยชน์สูงสุด
แก่สมาชิก และจดัประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในของสมาคมฯ ดงันั้นการบริการของสมาคมฯจึงเป็นส่วน
ส าคญัท่ีจะสร้างความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อสมาชิกได ้โดยการบริการท่ีผ่านมาทางสมาคมพบว่า สมาคมฯยงั
ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาและช่วยเหลือสมาชิกไดต้ามความตอ้งการของสมาชิกแต่ละบริษทั สมาชิกจึงไม่พึงพอใจ
การบริการของสมาคม โดยงานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาขอ้มูลแนวทางการปรับปรุงและพฒันาการ
บริการของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และก าหนดกลยุทธ์เพ่ือน าไปใช้ในระดบัต่างๆ โดยกลุ่มตวัอย่างเป็น 
สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย หากทราบปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ก็จะ
น ามาใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวซ่ึงสามารถท าให้สมาชิกไดรั้บความช่วยเหลืออย่างตรงจุด ตรงประเด็น 
ตรงตามความตอ้งการมากยิ่งข้ึน โดยเป็นการรักษาสมาชิกปัจจุบนัของสมาคมฯใหค้งอยูแ่ละเพ่ิมสมาชิกใหม่ท่ีมาใช้
บริการสมาคม และสร้างความพร้อมภายในองคก์ร โดยปรับปรุงและพฒันาการบริการของสมาคมอุตสาหกรรมทู
น่าไทยใหมี้ระบบระเบียบในการท างานท่ีย ัง่ยืน       

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
  1.ทฤษฎีเกีย่วกบัการบริการและคุณภาพการบริการ 

      วิฑูรย ์สิมะโชคดี (2544:7) กล่าวถึง การบริการท่ีมีคุณภาพ(Service quality) มกัมีองคป์ระกอบหลกัอนั
ไดแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการ สถานทีใหบ้ริการ และส่ิงอ านวยความสะดวก โดย  1.ผูใ้หบ้ริการ คือหวัใจส าคญัของการบริการ 
เพราะเป็นผูส้ร้างความแตกต่างและเป็นผูส้ร้างความส าเร็จใหก้บักิจกรรม 2.สถานท่ีใหบ้ริการ เป็นจุดแรกท่ีลูกคา้จะ
ไดส้ัมผสัเม่ือกา้วเขา้มาในหน่วยงานหรือห้างร้าน สถานท่ีท่ีสะอาดดูสวยงามและเป็นระเบียบ ถือเป็นหนา้ตาของ
องค์กร ทั้งยงัแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพและคุณภาพขององค์กรดว้ย ลูกคา้ท่ีพบเห็นจะรู้สึกเช่ือมัน่ใน
คุณภาพ และประสิทธิภาพในการใหบ้ริการรวมทั้งรู้สึกประทบัใจเม่ือแรกพบ  และ3. อ านวยความสะดวก เคร่ืองมือ
หรืออุปกรณ์สนบัสนุนการใหบ้ริการ การท่ีเราจะเลือกใชป้ระเภทใด ก็ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมในการบริการ และ
ส่ิงส าคญัท่ีละเลยไม่ไดคื้อ การบ ารุงรักษาดูแลอุปกรณ์เหล่านั้นใหพ้ร้อมใชง้านอยู่เสมอ ไม่ใช่วา่มีเคร่ืองมืออุปกรณ์
พร้อมแต่ใชไ้ม่ไดเ้ลยซกัเคร่ืองเดียว 
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    2.  ทฤษฎแีละแนวคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) 

SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานในปัจจุบนัเพ่ือคน้หา จุดแขง็ จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค  เทคนิคน้ีถูกน ามาแสดงในงานสมัมนาท่ีมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด ในช่วงทศวรรษท่ี 1960 – 
1970 (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ ,2550) 
 หลกัการส าคญัของ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์สภาพการณ์ 2 ดา้น คือ สภาพการณ์ภายนอก และ
สภาพการณ์ภายใน เพ่ือให้รู้จกัสภาพแวดล้อมในการท าธุรกิจของตนเอง และรู้จักกิจการของตนเอง ในการ
วิเคราะห์น้ีจะช่วยให้ผูป้ระกอบการในกิจการนั้น ๆ ทราบถึงการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนัและอนาคต รวมถึงทราบ
ถึงผลกระทบท่ีจะมีต่อธุรกิจ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะสามารถช่วยให้ผูป้ระกอบการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกล
ยทุธ์ของกิจการได ้ส าหรับความหมายและค าจ ากดัความของการวิเคราะห์ในแต่ละสภาพการณ์ มีดงัต่อไปน้ี  
  ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิเคราะห์ SWOT 

1. การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกบริษทั 
การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกบริษทันั้น จะท าใหเ้ราสามารถคน้หาโอกาสเติบโตทางอุตสาหกรรม

นั้น ๆ ผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจทั้งในไทยและต่างประเทศ เช่น ดา้นสงัคม (ระดบัการศึกษา
และอตัราการรู้หนงัสือของประชาชน ลกัษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี  ) ดา้นเศรษฐกิจ (นโยบายการเงิน 
งบประมาณ อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ) ดา้นเทคโนโลยี (นวตักรรมการผลิต พฒันาการดา้นเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์) เป็นตน้   

2. การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในบริษทั 
การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในของบริษทัจะเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์และพิจารณาบริษทัในทุก ๆ ดา้น 

เพ่ือท่ีจะระบุจุดแขง็และจุดอ่อนของบริษทั แหล่งท่ีมาของขอ้มูลเบ้ืองตน้จะตอ้งคลอบคลุมทุกดา้น ทั้งในดา้นระบบ 
โครงสร้าง วิธีปฏิบติังาน ระเบียบ บรรยากาศในการท างาน และทรัพยากรในการบริหารงาน ซ่ึงไดแ้ก่ เงิน คน วสัดุ
อุปกรณ์  การจดัการ รวมถึง การประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือใหเ้ขา้ใจสถานการณ์ปัจจุบนัและผลของกลยทุธ์ท่ีได้
ก าหนดไว ้

จุดแข็งของบริษทั คือการวิเคราะห์ปัจจยัภายในจากมุมมองของผูป้ฏิบติังานท่ีอยู่ในบริษทั ว่าปัจจยัใดเป็น
จุดเด่นและเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของบริษทั เพ่ือน ามาพฒันาและด ารงไวเ้พ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษทั ส่วน
จุดอ่อนของบริษทันั้นกจ็ าเป็นจะตอ้งปรับปรุงใหดี้ข้ึน หรือขจดัใหห้มดไป 

ประโยชนข์องการวิเคราะห์ SWOT 
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ จะช่วยให้ผูป้ระกอบการเข้าใจในแต่ละปัจจัยว่ามีอิทธิพลต่อการ

ด าเนินงานของบริษทัอย่างไร จุดแข็งจะท าให้ทราบถึงความสามารถภายในท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์เพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายได ้ในขณะท่ีจุดอ่อนอาจท าลายผลการด าเนินงาน โอกาสภายนอกจะเป็นสถานการณ์ท่ีส่งเสริมโอกาสให้
บรรลุเป้าหมาย และอุปสรรคจะเป็นสถานการณ์ท่ีขดัขวางการบรรลุเป้าหมาย 

การวเิคราะห์ TOWS MATRIX  
TOWS ซ่ึงมาจาก SWOT ในแต่ละตวัมีความหมายท่ีเหมือนกนั เพียงแต่ว่า TOWS MATRIX นั้น เป็นการ

น า จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ท่ีไดท้ าการวิเคราะห์ไปแลว้นั้น น าขอ้มูลมาจดัท าเป็นกลยุทธ์ โดยการ
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ผสมผสานกนัระหว่างสภาพแวดลอ้มภายนอก และสภาพแวดลอ้มภายใน ท าใหไ้ดก้ลยทุธ์ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม จะได้
กลยทุธ์ทางเลือก 4 ประการ ดงัน้ี 

1. กลยุทธ์ SO หรือกลยุทธ์จุดแข็งกับโอกาส (SO strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นจุดแขง็กบัโอกาสท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มภายนอกมาพิจารณาร่วมกนั เพ่ือท่ีจะน ามาสร้าง
เป็นกลยุทธ์ในเชิงรุก เป็นกลยุทธ์ท่ีองค์กรจะให้จุดแข็งภายในเพ่ือสามารถท าประโยชน์จากสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์จากส่ิงแวดลอ้มภายนอก เป็นการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบจากโอกาส 

2. กลยุทธ์ ST หรือกลยุทธ์จุดแข็งกับอุปสรรค (ST strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นจุดแข็งกบัอุปสรรคท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มภายนอกมาพิจารณาร่วมกนั เพ่ือท่ีจะน ามา
สร้างเป็นกลยุทธ์ในเชิงป้องกนั เป็นกลยุทธ์ท่ีองคก์รจะใชจุ้ดแข็งภายใน แต่ตอ้งเจอกบัอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้แต่องคก์รสามารน าจุดแขง็ท่ีมีอยูเ่พ่ือป้องกนัขอ้จ ากดัจากภายนอก 

3. กลยุทธ์ WO หรือกลยุทธ์จุดอ่อนกับโอกาส (WO strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นจุดอ่อนกบัโอกาสท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มภายนอกมาพิจารณาร่วมกนั เพ่ือท่ีจะน ามาสร้าง
เป็นกลยุทธ์ในเชิงแกไ้ข เป็นกลยุทธ์ท่ีองคก์รจะใชโ้อกาสจากภายนอกหรือแนวคิด วิธีใหม่ๆ  เขา้มาแกไ้ขจุดอ่อน
จากสภาพแวดลอ้มภายใน เพ่ือสร้างขอ้ไดเ้ปรียบจากสภาพแวดลอ้มภายนอก 

4. กลยุทธ์ WT หรือกลยุทธ์จุดอ่อนกับอุปสรรค (WT strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นจุดอ่อนกบัอุปสรรคท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มภายนอกมาพิจารณาร่วมกนั เพ่ือท่ีจะน ามา
สร้างเป็นกลยุทธ์ในเชิงรับ เน่ืองจากองค์กรจะต้องเผชิญกับจุดอ่อนภายใน และต้องพบกับอุปสรรคจาก
สภาพแวดลอ้มภายนออก ทางองค์กรเองจึงตอ้งลดจุดอ่อนภายในให้ได ้และพยายามหลีกเล่ียงสภาวะแวดลอ้ม
ภายนอกท่ีเป็นอุปสรรค จึงตอ้งมีการเตรียมแผนตั้งรับ 
  3. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (PEST Analysis)และสภาพแวดล้อมภายใน 
  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก 
 โอกาส (Opportunity) หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการกิจการของ
บริษทั ในขณะเดียวกนัอาจหมายถึงผลกระทบท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มภายนอกของธุรกิจท่ีส่งผลดา้นบวกต่อธุรกิจ ท า
ใหผู้บ้ริหารจะตอ้งติดตามสภาพแวดลอ้มในแวดวงอุตสาหกรรมนั้น ๆ เพ่ือใหเ้กิดการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้
บรรลุตามวตัถุประสงค ์รวมทั้งตอ้งคาดคะเนการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มนอก  

  อุปสรรค (Threat) หมายถึง  สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นผลเสียต่อการด าเนินกิจการกิจการของบริษทั
หรืออาจหมายถึงผลกระทบดา้นลบของสภาพแวดลอ้มภายนอก ท าใหผู้ป้ระกอบการจะตอ้งระมดัระวงัในส่ิงท่ีเป็น
ขอ้จ ากดัในอุตสาหกรรมของตน  เพราะอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการด าเนินธุรกิจได ้ซ่ึงผูป้ระกอบการไม่
สามารถแกไ้ขขอ้จ ากดันั้นหรือไม่สามารถเปล่ียนแปลง เน่ืองจากเป็นสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร  
  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน 
 จุดแขง็ (Strength)  คือ ผลกระทบทางดา้นบวกท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ร เป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการด าเนินธุรกิจ
หรือหมายถึงการด าเนินงานภายในองคก์รเป็นไปไดด้ว้ยดี กล่าวคือจุดเด่นขององคก์รนัน่เอง ซ่ึงตอ้งพิจารณาในทุก 
ๆ องคป์ระกอบ เช่น การเงิน การผลิต การบริหาร การตลาด การวิจยัและพฒันา เป็นตน้ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงจุดแขง็ของ
องค์กร และน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์หรือแนวทางในการสร้างความโดเด่นในธุรกิจท่ีเหนือกว่าคู่แข่งใน
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อุตสาหกรรมเดียวกนั อีกทั้งยงัก่อใหเ้กิดสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ร ตวัอยา่งของจุดแข็ง ไดแ้ก่ ฐานะทางการเงิน
ท่ีมัน่คง วิสยัทศันข์องผูบ้ริหาร คุณภาพผลิตภณัฑข์องบริษทั 
 จุดอ่อน (Weakness) คือ ผลกระทบทางดา้นลบท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กร หรือขอ้เสียเปรียบในการด าเนิน
ธุรกิจ หรือขอ้บกพร่องจากการด าเนินงานภายในบริษทั ส่งผลให้บริษทัเกิดความเสียเปรียบในการแข่งขนั บริษทั
ควรจะด าเนินการหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนตวัอยา่งจุดอ่อน ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของบริษทั ตน้ทุนการผลิต
ท่ีสูง เป็นตน้ 
 4. งานวจิยัที่เกีย่วข้อง  

 นายปวริศร์ ดาวมณี (2557) วิจยัเร่ือง การแบ่งกลุ่มผูพ้กัอาศยัอาคารคอนโดชุด โดยใชปั้จจยัความพึงพอใจ
ในการบริการของนิติบุคคลอาคารชุด กรณีศึกษา ซิต้ีโฮม รัตนาธิเบศร์ จากผลการศึกษาพบว่า การแบ่งกลุ่มผูพ้กั
อาศยัอาคารชุดเก่ียวกับความพึงพอใจในการบริการของนิติบุคคลอาคารชุด โดยใช้ปัจจยัดา้นคุณภาพบริการ
(SERVQUAL) ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ดา้นการสร้างความมัน่ใจ ดา้นการ
ตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ และ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ พบวา่สามารถแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ได ้ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 กลุ่ม
ท่ีประทบัใจในคุณภาพการใหบ้ริการกลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีมีทศันคติท่ีดีในคุณภาพการใหบ้ริการกลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ีรู้สึกเฉยๆ
ในคุณภาพการใหบ้ริการ 

นายณรงค์ศกัด์ิ รักษชู์ชีพ (2557) วิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือการเคหะ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์กรณีซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ในการใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือเคหะ ธนาคารไทยพาณิชย ์กรณีซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงใชปั้จจยั
ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ มีดงัน้ี ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์เช่น ไดรั้บวงเงินท่ีทางธนาคารอนุมติั
ความใกลเ้คียงกบัราคาขาย (4.69) ปัจจยัดา้นราคา เช่น การแจง้อตัราดอกเบ้ียท่ีชดัเจน (4.67) ปัจจยัดา้นช่องทางการ
บริการ เช่น สาขาของธนาคารมีการใหบ้ริการอย่างเพียงพอต่อความตอ้งการ (4.79) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
เช่น การส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเน่ือง (4.64) ปัจจยัดา้นบุคคลากร เช่น ความรู้ในการให้บริการของพนักงาน 
(4.71) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ เช่น มีค าแนะน าตลอดระยะเวลาการขอสินเช่ือธนาคาร (4.70) ปัจจยัดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น ช่ือเสียงและภาพพจนข์องธนาคาร (4.75) 
 รัญชิดา บุญมีรอด (2553) วิจยัเร่ือง การจดัการเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์การตลาดเพ่ือบริหารระบบสมาชิก
ของหอการคา้ไทย การศึกษาโดยออกแบบการศึกษาวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ผสมกบัการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยผู ้
ศึกษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลทั้ง ขอ้มูลทุติยภูมิ จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ และศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกจากผูบ้ริหารภายในองค์กร  จากผลการศึกษาพบว่า องค์กรควรเลือกใชก้ลยุทธ์ระดบัองค์กร คือ กลยุทธ์การ
เจริญเติบโต (Growth Strategies) แบบกลยุทธ์การเจาะตลาด (Market penetration strategy) ดว้ยวิธีการการเพ่ิมส่วน
ครองตลาด (Increase market share) ส าหรับลูกคา้ใหม่ และการใช้วิธีการเพ่ิมการใชผ้ลิตภณัฑ์ (Increase product 
usage) ส าหรับลูกค้าปัจจุบัน กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ควรพิจารณาเลือกใช้ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 
(Differentiation Strategy) คือ การมุ่งเนน้ในการสร้างการให้บริการท่ีมีความแตกต่างจากองคก์รอ่ืนๆและ กลยุทธ์
ระดบัหน้าท่ีดา้นการตลาด ควรใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดและกลยุทธ์ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้ (Customer Relationship Management) 
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3. วธิีการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   
ประชากร ประชากรกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือ สมาชิกท่ีใชบ้ริการสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ซ่ึง

มีทั้งหมด 39 บริษทั แบ่งเป็น สมาชิกสามญั 25 บริษทั และ สมาชิกวิสามญั 14 บริษทั จากขอ้มูลเดือนพฤศจิกายน 
2559 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา  ใชวิ้ธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั   
ทฤษฎีท่ีใชใ้นการคน้หาปัญหาทฤษฎีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์ TOWS MATRIX การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (PEST Analysis)และสภาพแวดลอ้มภายใน     
การก าหนดกลยุทธ์ ความรู้ทัว่ไป จากเอกสารต่าง ๆ หรืองานวิจยั  แนวค าถามการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview)  เป็นเคร่ืองมือท่ีผูท้  าวิจัยสร้างข้ึนมา โดยการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 เพ่ือสร้างค าถามให้
ครอบคลุมขอบเขตของการศึกษา และเป็นค าถามลกัษณะปลายเปิดในส่วนของการออกแบบค าถามเพ่ือใชใ้นการ
สมัภาษณ์แบบเจาะลึก ประกอบไปดว้ย ค าถามจ านวน 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ ตอนท่ี 
2 ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ ตอนท่ี 3 แนวทางการแกไ้ขท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขการบริการ และ
การก าหนดแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสม 

การวเิคราะห์ข้อมูล  
ท าการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) การวิเคราะห์ TOWS MATRIX 

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (PEST Analysis)และสภาพแวดลอ้มภายใน และวิเคราะห์ค าตอบจากการ
สมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  เพ่ือน าค าตอบจากการวิเคราะห์มาวางแผนกลยุทธ์ขององคก์รทั้ง 3 ระดบั 
และน าไปปรับปรุงพฒันาพฒันาการบริการของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยใหมี้ระบบในการท างานท่ีย ัง่ยืน  
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
  1. ขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์  ผลการศึกษา พบว่า ผูท่ี้ใชบ้ริการสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยหลาย
คร้ังทั้งผูห้ญิงและผูช้าย โดยเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง เช่น เจา้ของกิจการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบให้มีอ  านาจตดัสินใจใน
การบริหารจากเจ้าของกิจการ  และ ผูบ้ริหารระดับกลาง เช่น ผูจ้ดัการโรงงาน ผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆของโรงงาน  
แบ่งเป็น เพศชาย 77% และเพศหญิง 23%     ต าแหน่งของผูใ้ห้สัมภาษณ์ เป็นผูบ้ริหารระดับกลาง 62% และ 
ผูบ้ริหารระดบัสูง  38%  
  จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก 
(PEST Analysis)และสภาพแวดลอ้มภายใน การสมัภาษณ์สมาชิกท่ีใชบ้ริการสมาคมฯ  สรุปได ้ดงัน้ี 

1. SWOT Analysis การวิเคราะห์กลยทุธ์เก่ียวกบัการใหบ้ริการของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 
จุดแข็ง (Strength)  พบว่า เพ่ือนร่วมงานเป็นมิตร  ภาพลกัษณ์ขององคก์รเป็นท่ียอมรับทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ  สมาชิกไดรั้บความช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมาคมฯ สามารถเสนอขอ้คิดเห็น
หรือค าแนะน าต่อสมาคมฯได ้ และเป็นศูนยก์ลางของการช่วยเหลือสมาชิกท่ีผลิตปลาทูน่า 
        จุดอ่อน (Weakness)  พบวา่ พนกังานมีการลาออกบ่อย  เพราะไม่มีโอกาสเติบโตในการท างาน 
ภายในองค์กรมีการการแบ่งงานท่ีไม่ชัดเจน ไม่มีระบบการประเมินจาก ล่างข้ึนบน  ขั้นตอนการท างานไม่เป็น
ล าดบัขั้น  ท าใหพ้นกังานไม่มีแรงจูงใจท่ีจะท างาน 
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        โอกาส (Opportunity)  พบว่า  การติดต่อกับหน่วยงานระดับสูงของภาครัฐติดต่อได้ง่าย สมาคมฯ
สามารถสร้างเครือข่ายของ หน่วยงานเอกชน / NGO / ราชการ  และไดรั้บข้อมูล ข่าวสาร การแจง้เตือน ก่อน
ผูป้ระกอบการ  นอกจากน้ีรัฐบาลยงัให้การสนบัสนุนส่งเสริมนโยบายการท าประมงอย่างย ัง่ยืนและมีการต่อตา้น
นโยบายไม่ท าประมงผิดกฎหมาย  โดยไดรั้บความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบา้นในการน าเขา้แรงงานท่ีถูกกฎหมาย
อีกดว้ย 
     อุปสรรค (Threat)  พบวา่ การเมืองภายในประเทศ ท่ีไม่มัน่คง  ท าใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้กบัสมาคมฯ
อ่ืน  มีการแข่งขนัทางดา้นผลประโยชน์สูง  กฎระเบียบทางดา้นการคา้มีการเปล่ียนแปลงบ่อย  ท าใหเ้กิดการกีดกนั
ทางการคา้ในปัจจุบนั 
       สรุปได้ว่า  ภาพลักษณ์ของของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยเป็นท่ียอมรับทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ จึงท าให้การติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐมีความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน และสมาคมฯสามารถ
ประสานงานสร้างเครือข่ายของ หน่วยงานเอกชน / NGO / ราชการได ้ และเป็นศูนยก์ลางของการช่วยเหลือสมาชิก
ท่ีผลิตปลาทูน่าส่งออก  โดยสมาชิกไดรั้บความช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีมีการแข่งขนัทางดา้นผลประโยชนสู์ง 

2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (PEST Analysis) 
ปัจจยัทางการเมืองและกฎหมาย P = Political  พบว่า การท่ีภาครัฐเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเขา้ไปมี

ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย เสนอขอ้เสนอแนะ ขอ้ท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข ในการด าเนินการต่างๆ เช่น การ
ประชุมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (การประชุมระหว่างกรมประมงกบัสมาคมฯ , การประชุมระหว่างกรม
ศุลกากรกบัสมาคมฯเพ่ือช่วยเหลือปัญหาของสมาชิก)  

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจ E=Economic   พบว่า สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบนัยงัไม่ดีข้ึน 
เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกยงัมีการชะลอตัวส่งผลให้การส่งออกและการขยายตัวและการส่งออกของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมทูน่าแต่เน่ืองจากการการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง ยงัเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคทัว่โลก โดยไดรั้บการ
ช่วยเหลือภาครัฐในการส่งออก ท าให้ได้รับแรงผลกัดนัจากภาคการส่งออกท่ีมีมูลค่าการส่งออกขยายตัวอย่าง
ต่อเน่ือง ส่งผลให้การส่งออกยงัอยู่ในเกณฑดี์ แต่จากปัจจยัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหา Brexit การท่ีองักฤษขอถอน
ตวัจากสหภาพยโุรป , การเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา ปัญหาต่างๆเหล่าน้ีอาจะท าใหเ้ศรษฐกิจ
โลกตกต ่าลง และส่งผลต่อการขยายธุรกิจรวมถึงการเจรจาธุรกิจท่ีตอ้งชะลอเร่ืองดงักล่าวไป เพ่ือใหเ้ศรษฐกิจโลก
กลบัมาสู่ภาวะปกติเสียก่อน 
           ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม S=social Cultural  พบว่า  ค่านิยมของคนในสังคมเน้นการมีการ
บริโภคอาหารท่ีดีต่อสุขภาพและสร้างธุรกิจท่ีมีความยัง่ยืน ท าใหอุ้ตสาหกรรมเร่ิมปรับเปล่ียนตามความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค เช่น ในปัจจุบนัคนสนใจรักษาสุขภาพมากข้ึน การบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพจึงเป็นส่วน
ส าคญัในการรักษาสุขภาพ จึงเกิดเป็นค่านิยมของคนปัจจุบนัและอาจจะรวมถึงในอนาคตดว้ย และการด าเนินธุรกิจ
อยา่งโปรงใสและมีความยัง่ยืนกเ็ป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความไวว้างใจจากผูบ้ริโภคไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
          ปัจจยัทางเทคโนโลยี T=Technological   พบว่า     เทคโนโลยีในปัจจุบนัมีการพฒันาเจริญกา้วหน้า
อย่างรวดเร็ว ท าใหก้ารติดต่อส่ือสาร การคน้หาขอ้มูล การส่งขอ้มูลข่าวสารรวดเร็วมากยิ่งข้ึน เทคโนโลยีจึงเป็นส่ิง
ส าคญัมากในปัจจุบนั โดยการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นอุตสาหกรรมท าให้การเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ย่างรวดเร็วและ
พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆให้แกผู้บ้ริโภค ช่วยส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคมีการใช้ชีวิตท่ีสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน ท าให้การ
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ด ารงชีวิตของคนในยุคปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็น เด็ก วยัรุ่น คนท างาน และคนสูงอายุก็ใส่ใจกบัเทคโนโลยีมากเป็น
อนัดบัตน้ๆในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงในอนาคตเทคโนโลยีจะเป็นส่วนหน่ึงในปัจจยัพ้ืนฐานของการด าเนินชีวิตของคน
ทัว่โลก  

3. การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน  
        พบว่า   คณะกรรมการการบริหาร ของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้ท าการเลือกตั้ งสรรหา
คณะกรรมการการบริหารจากผูป้ระกอบการแต่ละบริษทัท่ีมีความรู้ ความสามารถในการบริหาร เพ่ือมาเป็นตวัแทน
ในการบริหารจดัการสมาคมฯ  ในส่วนของพนกังาน ทางสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ไดมี้การสรรหาบุคลากรท่ีมี
วุฒิภาวะ มีความรู้ ความสามารถในการบริหาร เพ่ือให้ช่วยให้การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ขององค์มี
ระบบการจดัการสมาคมฯอุตสาหกรรมทูน่าไทย อย่างเป็นระบบ เก่ียวกบัการบริการสมาชิกในขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้
การช่วยเหลือค่อยแกไ้ขปัญหาแก่สมาชิกตามวตัถุประสงคห์ลกัของสมาคมฯ   นอกจากน้ีสมาคมอุตสาหกรรมทูน่า
ไทยมีการจดัวางโครงสร้างองค์กรเก่ียวกบัต าแหน่งหนา้ท่ีการบริหารและอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบของแต่ละ
ต าแหน่ง และการจดัวางโครงสร้างองค์กรท่ีเก่ียวกบัต าแหน่งหน้าท่ีของพนักงานและความรับผิดชอบในการ
ปฏิบติังานท าใหส้ามารถด าเนินการได ้
  4.  ปัญหา อุปสรรค และการด าเนินการแกไ้ข ปรับปรุง จากการสมัภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) 
  สมาชิกสนใจสมคัรเป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย เพราะ อยากแลกเปล่ียนประสบการณ์
การท าธุรกิจอุตสาหกรรมทูน่าของไทย ขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยัของอุตสาหกรรม ใหก้ารส่งผลิตภณัฑอ์อกไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพและถูกตอ้งตามกฎระเบียบของกระทรวงพาณิชย ์และ อยากใหส้มาคมฯช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหา
ประสานงานท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาครัฐ และรวมกลุ่มอุตสาหกรรมทูน่าให้เป็นหน่ึงเดียวเพ่ือ
สร้างความแขง็แกร่งในการเจรจาธุรกิจในอนาคต มีขอ้เสนอแนะใหส้มาคมฯควรมีการบริการครบคลุมทุกส่วนของ
อุตสาหกรรม ในส่วนของการบริหารจดัการระบบภายในขององค์กร ยงัไม่ค่อยชดัเจน การแบ่งงานยงัไม่เป็นแบบ
แผน และมีการเปล่ียนเจา้หน้าท่ีในการท างานบ่อย ท าให้งานไม่มีความต่อเน่ืองในการติดตาม ตอ้งปรับเปล่ียน
โครงการการท างานและหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีให้ชัดเจน เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารภายในองค์กรให้ดียิ่งข้ึน 
เจา้หนา้ท่ีเรียนรู้ภาคปฏิบติัของการท างานในอุตสาหกรรมทูน่า เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ และเห็นภาพ
ของการท างานท่ีเป็นจริงมาก 
 

 5.สรุปผลการศึกษา 
สรุปได้ว่า สมาชิกส่วนใหญ่สนใจสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย เพราะ อยาก

แลกเปล่ียนประสบการณ์การท าธุรกิจอุตสาหกรรมทูน่าของไทย แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยของ
อุตสาหกรรม เพ่ือน าไปพฒันาผลิตภณัฑส่์งออกไปต่างประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพและถูกตอ้งตามกฎระเบียบของ
กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่อยากใหส้มาคมฯช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาเร่ืองการประสานงานกบัภาครัฐ
และรวมกลุ่มอุตสาหกรรมทูน่าให้เป็นหน่ึงเดียวเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมในอนาคตท่ีจะเติบโต
อย่างย ัง่ยืน สมาชิกอยากให้สมาคมฯปรับปรุงการบริการให้มีมาตรฐานมากยิ่งข้ึน เพราะการบริการของสมาคมฯ
เป็นการจุดส าคญัของการอยู่รอดขององค์กร  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ   วิฑูรย ์สิมะโชคดี (2544:7) กล่าวว่า              
ผูใ้ห้บริการ คือหัวใจส าคัญของการบริการ เพราะเป็นผูส้ร้างความแตกต่างและเป็นผูส้ร้างความส าเร็จให้กับ
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กิจกรรม และสถานท่ีให้บริการ เป็นจุดแรกท่ีลูกคา้จะไดส้ัมผสัเม่ือกา้วเขา้มาในหน่วยงานหรือหา้งร้าน สถานท่ีท่ี
สะอาดดูสวยงามและเป็นระเบียบ ถือเป็นหนา้ตาขององคก์ร   ทั้งยงัแสดงซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
การบริการของสมาคมฯ และสมาชิกอยากใหเ้พ่ิมเติมการช่วยเหลือการแกปั้ญหาใหม้ากข้ึน   รวมถึงการรับเร่ืองการ
แกปั้ญหาอยา่งครอบคลุมมากข้ึน ทั้งปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาครัฐ ปัญหาแรงงานต่างดา้ว  และการติดตามกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมใหม้ากข้ึน สมาคมฯควรเนน้ดา้นการใหค้วามรู้ ความถูกตอ้งของขอ้มูล ความ
เอาใจใส่ใหเ้ขา้ถึงความตอ้งการของสมาชิก โดยใหส้มาชิกสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นประสบการณ์ เพ่ือร่วม
หาทางแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงานตามสถานการณ์ต่างๆ เช่น ปัญหาการใชแ้รงงานประมง ปัญหาเอกสารการ
ส่งออก  

การบริหารจดัการระบบภายในขององค์กร ยงัไม่ค่อยชดัเจน การแบ่งงานยงัไม่เป็นแบบแผน และมีการ
เปล่ียนเจา้หน้าท่ีในการท างานบ่อย ท าให้งานไม่มีความต่อเน่ืองในการติดตาม ความถ่ีในการประสานงานและ
ติดตามการด าเนินงานมีน้อย เพราะ เจา้หน้าท่ีของสมาคมฯยงัไม่เพียงพอต่อการให้บริการสมาชิกท่ีเพ่ิมข้ึนใน
ปัจจุบนั และในบางสถานการณ์เจา้หนา้ท่ีก็ไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน สมาชิกจึงแสดงความเห็นว่าเจา้หนา้ท่ีท่ี
สมาคมมีอยู่ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการการช่วยเหลือจากสมาชิก ตอ้งปรับเปล่ียนโครงสร้างการท างานและหนา้ท่ี
ของเจา้หนา้ท่ีให้ชดัเจน พร้อมทั้งมีการจดัเจา้หนา้ท่ีเรียนรู้ภาคปฏิบติัของการท างานในอุตสาหกรรมทูน่า เพ่ือให้
เจา้หน้าท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ และเห็นภาพของการท างานท่ีเป็นจริงมากยิ่งข้ึน โดยยืดหลกัการด าเนินงานตาม
นโยบายของสมาคมฯ เพ่ือสามารถพฒันาระบบการบริหารภายในองคก์รใหดี้และน่าเช่ือถือเร่ืองความโปร่งใสมาก
ยิ่งข้ึน   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   นายปวริศร์ ดาวมณี (2557) วิจยัเร่ือง การแบ่งกลุ่มผูพ้กัอาศยัอาคารคอนโดชุด 
โดยใชปั้จจยัความพึงพอใจในการบริการของนิติบุคคลอาคารชุด กรณีศึกษา ซิต้ีโฮม รัตนาธิเบศร์ จากผลการศึกษา
พบว่า การแบ่งกลุ่มผูพ้กัอาศยัอาคารชุดเก่ียวกบัความพึงพอใจในการบริการของนิติบุคคลอาคารชุด โดยใชปั้จจยั
ดา้นคุณภาพบริการ(SERVQUAL) ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ดา้นการสร้าง
ความมัน่ใจ ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ และ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได ้ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีประทบัใจในคุณภาพการให้บริการกลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีมีทศันคติท่ีดีในคุณภาพการให้บริการ
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ีรู้สึกเฉยๆในคุณภาพการใหบ้ริการ 
 

 ข้อเสนอแนะ 
1. สภาพแวดลอ้มภายใน  และภายนอก  คือสมาชิกให้ขอ้สังเกต ในเร่ืองของความไม่เท่าเทียมของการ

บริการ การเรียกเก็บเงินสนบัสนุนให้กบัสมาคมฯมีความไม่เท่ากนั จึงท าให้สมาชิกรู้สึกเกิดความไม่เท่าเทียม และ
การให้บริการของสมาคมฯท่ีเอาใจบริษทัรายใหญ่ท่ีช าระเงินสนับสนุนสมาคมฯเป็นจ านวนมากก่อน และการ
จดัสรรงบประมาณของสมาคมฯ  ฉะนั้นควรจดัสรรงบประมาณใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานประกอบการ และ
สงัคม 

2. ด้านจุดอ่อนของสมาคมฯท่ีต้องรับการแก้ไข  คือ  ความถ่ีในการประสานงานและติดตามการ
ด าเนินงาน เจ้าหน้าท่ีของสมาคมฯยงัไม่เพียงพอต่อการให้บริการสมาชิกท่ีเพ่ิมข้ึนในปัจจุบัน และในบาง
สถานการณ์เจา้หนา้ท่ีกไ็ม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน  
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3.  ด้านจุดแข็งของสมาคม คือ สมาชิกได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม อยากให้การติดตามกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมให้มากข้ึน และอยากให้พนกังานของสมาคมท่ีมีหนา้ท่ีให้บริการแก่สมาชิก
ควรมีความรู้ความเขา้ใจธุรกิจของอุตสาหกรรมทูน่าอย่างถ่องแท้ เพ่ือให้สามารถให้ค าแนะน าแก่สมาชิกอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้น และรวดเร็ว  ท่ีส าคญัมีใจรักในการใหบ้ริการ 

4. ดา้นโอกาส มุมมองต่ออุตสาหกรรมทูน่าในอนาคต สมาชิกมองว่า การขยายตวัของธุรกิจท่ีมีเพ่ิมมาก
ข้ึนท าให้การส่งออกผลิตภัณฑ์ก็มากข้ึนตามก าลงัของผูบ้ริโภคท่ีมีมากข้ึนเร่ือยๆ และตัวแทนของสมาคมฯมี
ศกัยภาพในการส่ือสารใหบุ้คคลภายนอกเขา้ใจกลุ่มอุตสาหกรรมทูน่ามากข้ึน  

5. ดา้นอุปสรรค  การด าเนินงานบางส่วนตอ้งอาศยัความร่วมมือจากสมาชิกซ่ึงในบางบริษทัฯ อาจไม่
สามารถส่งตวัแทนเพ่ือเขา้ร่วมในการประชุมแกไ้ขปัญหาในเร่ือง เช่นการขาดบุคลากรหรือภาระงาน และการขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ 
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การศึกษาการแบ่งกลุ่มพนักงานโดยใช้ปัจจยัด้านแรงจูงใจในการปฎบิัตงิาน 
ของพนักงานบริษทั ไทยซูซูกมิอเตอร์ จ ากดั ส านักงานใหญ่ 

The segmentation of motivational factor of employees of Thai Suzuki Motor 
Corporation limited company head quarter 

อทิธิพทัธ์ สะพะพนัธ์ุ 
Ittipat Sapaphan 

บทคดัย่อ 
     งานวิจยัน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากดั ส านกังาน
ใหญ่ มีวตัถุประสงค ์1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากดั 2. 
เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มพนกังานโดยใชปั้จจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ 
จ ากดั โดยไดท้ าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในบริษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากดั ส านักงานใหญ่ รวม 291 ชุด
การศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด ศึกษาอยู่ในระดบัอนุปริญญา/ปวส. เป็น SUB-
Contract มีรายไดต้ ่ากวา่ 15001 บาท และอยูฝ่่ายผลิต การใชค้  าถามส าหรับการแบ่งกลุ่มพบว่า สามารถเป็นออกได้
เป็น 3 กลุ่ม กลุ่ม 1 Self-Oriented สามารถท างานโดยมีความต้องการพฒันางานของตนให้ดียิ่งข้ึน กลุ่ม 2 High 
Performanceเป็นกลุ่มท่ีบริษทัตอ้งรักษาไว ้เพราะเป็นบุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการท างานและชอบความทา้ทายในงาน
สูงแต่คาดหวงัผลลพัธ์สูง กลุ่มท่ี 3 Promoter เป็นกลุ่มท่ีมีความเช่ือมัน่ในบริษทัสูง และพูดถึงส่ิงดีๆของบริษทัให้
บุคคลภายในและภายนอกองคก์รเสมอ 

Abstract 
       The research is to study segmentation of motivational factor of employees of Thai Suzuki Motor Corporation 
limited company head quarter. First objective is to study motivational of Thai Suzuki Motor employee. Second is 
to segmentation by motivational factor of employees of Thai Suzuki Motor. Collect data by Questionnaires 291 
peoples and the majority found are male age between 21-30 year old work as SUB-Contract income below 15001 
baht. Work as manufacturing. From research can separate to 3 groups 1. Self-Oriented Group they want to 
improve their career 2. High Performance group that company should keep want to challenge job but also expect 
high 3. Promoter group this is a sound of company always tell good story of company also has high trust with 
organization       
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1. บทน า 
 
     ผูว้ิจยัไดเ้ห็นถึงความส าคญัของ “แรงจูงใจในการปฏิบติังาน” ในเวลาน้ีจะกล่าวถึงบริษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัเอกชนท่ีเป็นทั้งผูผ้ลิตและจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ยี่ห้อซูซูกิ ในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน 
ซ่ึงบริษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากดั บริหารงานโดยมี “คณะกรรมการบริหาร” ซ่ึงเป็นคณะบุคคลท่ีเป็นพนกังานของ
บริษัทฯ ผ่านระบบการคัดเลือกให้เป็นผูบ้ริหารจัดการองค์กร ท าหน้าท่ีส่งเสริม พัฒนา ดูแลกิจการ รวมถึง
สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กบัพนกังานและบริษทัฯ การบริหารงานในบริษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากดั นั้นอยู่ท่ีการ
สร้างประสบการณ์ในการท างานและการเขา้อบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการท างานซ่ึงหากพนกังานไม่ให้
ความส าคญักบัการพฒันาความสามารถในการท างานจะส่งผลโดยตรงต่อระบบคดัเลือกเพ่ือเล่ือนต าแหน่ง ท าใหไ้ม่
สามารถสร้างผูน้ ารุ่นใหม่ไดอ้ย่างเพียงพอตามตอ้งการ ซ่ึงจะท าให้ระบบการบริหารงานและความอยู่รอดของ
องคก์รมีปัญหา ซ่ึงในปัจจุบนัเร่ิมมีการส่งสัญญาณในเร่ืองของการใหค้วามส าคญัและการเขา้มามีส่วนร่วมในระบบ
คดัเลือกนอ้ยลงซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาต าแหน่งงานในระดบักลางถึงสูงว่างเน่ืองจากขาดผูมี้ทกัษะและความสามารถ 
ผูว้ิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเร่ืองการน า “แรงจูงใจในการปฎิบัติงาน” มาใช้เพ่ือจูงใจให้พนักงานให้
ความส าคญัและเขา้มามีส่วนร่วมในองคก์รมากยิ่งข้ึน จึงไดท้ าการศึกษา เร่ือง ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฎิบติังาน
ของพนกังาน ทั้งน้ีเพ่ือตอ้งการทราบว่า พนกังานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นใดบา้ง ซ่ึงการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน จะช่วยใหผู้บ้ริหารน าปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งมาปรับใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน
เพ่ือสร้างแรงจูงใจกบัเหล่าพนักงานท่ีปฏิบติังานในบริษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากดั เพ่ือเป็นการสร้างบุคคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถ รวมทั้งเพ่ือจูงใจให้เกิดความรักความผูกพนั และเกิดทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร อนัจะน าไปสู่การ
ขบัเคล่ือนองคก์รท่ีมีคุณภาพ และเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจใหก้บักลุ่มคนรุ่นใหม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมพฒันาองคก์ร
พฒันาบริษทัฯ ต่อไปในภายภาคหนา้ 
      ดงันั้นวตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือคน้หาและศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจการปฎิบติังานของพนกังาน
บริษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากดั เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มพนักงานโดยใชปั้จจยัดา้นแรงจูงใจในการปฎิบติังานของ
พนกังานบริษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากดั และแนะน าต่อผูบ้ริการถึงวิธีการแกไ้ขและปรับปรุง เพ่ือใหเ้กิดการพฒันา
และสร้างบุคคลกรท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีจะน าพาบริษทัเจริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยืน 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     ทฤษฏีจูงใจ ERG (Alderfer’s ERG Theory) มีพ้ืนฐานคลา้ยคลึงกบัทฤษฏีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์
(Maslow) แต่มีความแตกต่างท่ีส าคญัคือ แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) มีความเห็นวา่บุคคลจะมีความตอ้งการทั้ง 3 กลุ่ม
อยูใ่นตวัเอง และสามารถเกิดความตอ้งการไดม้ากกวา่ 1 กลุ่มในเวลาเดียวกนัและเขาไดอ้ธิบายปฏิกิริยาของบุคคลท่ี
ไม่สามารถบรรลุความตอ้งการ โดยอาศยัหลกัการความพอใจความกา้วหน้า(satisfaction-progression principle) 
และหลกัการความไม่พอใจท่ีถดถอย (frustration-regression principle) ตวัอย่างเช่น  ถึงแมบุ้คคลจะไม่ภาคภูมิใจกบั
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งานท่ีซ ้ าซากและน่าเบ่ือของเขา แต่ก็ยงัปฏิบติังานนั้นอยู ่เน่ืองจากเขาไม่มีความรู้และทกัษะขั้นสูงท่ีเหนือกวา่งานน้ี 
ขณะเดียวกนังานน้ีกใ็หร้ายไดท่ี้ดีและใหค้วามมัน่คงแก่เขาและครอบครัว ดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 ทฤษฎี ERG ของแอลเดอร์เฟอร์ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฏีล าดบัขั้นของมาสโลว ์
ท่ีมา: Mahasarakham Business School, Mahasarakham University 
 
ทั้งน้ีทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (David I. McClelland) ก็ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของคนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง
อีกประการ คือความตอ้งการอ านาจ ตอ้งการให้ผูอ่ื้นยอมรับหรือยกย่อง ตอ้งการการเป็นผูน้ า  และทฤษฎีความ
คาดหวงั (Vroom VIE Theory)  กระบวนการจูงใจของมนุษยใ์นการปฎิบติังานมา Vroom มีความเห็นวา่การท่ีจะจูง
ใจให้พนกังานปฎิบติังานเพ่ิมข้ึนนั้นจะตอ้งเขา้ใจกระบวนการทางความคิดและการรับรู้ของบุคคลก่อน โดยปกติ
เม่ือคนจะท างานเพ่ิมข้ึนจากระดบัปกติเขาจะคิดว่าเขาจะไดอ้ะไรจากการกระท านั้นหรือการคาดคิดว่าอะไรจะ
เกิดข้ึนเม่ือเขาไดแ้สดงพฤติกรรมบางอยา่งในกรณีของการท างาน พนกังานจะเพ่ิมความพยายามมากข้ึนเม่ือเขาคิด
วา่การกระท านั้นน าไปสู่ผลลพัธ์บางประการท่ีเขามีความพึงพอใจ ความรุนแรงของพฤติกรรมท่ีจะท างานข้ึนอยูก่บัการ
คาดหวงัท่ีจะกระท าตามความคาดหวงันั้นรวมถึงความดึงดูดใจของผลลพัธ์ท่ีจะไดรั้บซ่ึงจะมีเร่ืองของการดึงดูดใจ การ
เช่ือมโยงรางวลักบัผลงาน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดน้ าทฤษฎี ERG ของแอลเดอร์เฟอร์มาใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี โดยมีการน า
ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของแมคคลีแลนด ์และทฤษฎีความคาดหวงั VIE Theory ของวิตเตอร์วรูมมารวมดว้ย 
  
      จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง Manish Suri (2016) การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง ความพึงพอใจในการ
ท างานความผกูพนัต่อองคก์รและปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลกระทบต่อพนกังานของธนาคารเอกชน ในเขต 
กรุงเทพฯ ผูวิ้จยัพบวา่การสร้างองคค์วามรู้ใหก้บัพนกังานจะท าใหเ้กิดความพึงพอใจต่อองคก์รและความผกูพนัต่อ
องคก์รได ้ ซ่ึงจะส่งผลต่อทั้งตวัพนกังานเองและและส่งผลต่อทั้งบริษทั พรศรินทร์ ศรีสวสัด์ิ (2557) การวิจยัศึกษา
ความแตกต่างดา้นปัจจยัท่ีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานระหวา่งกลุ่มกรรมการบริหารกบักลุ่มพนกังาน 
กรณีศึกษา องคก์รวิชาชีพส่ือมวลชน ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีใชใ้นการจ าแนกความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม เป็น
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารงานดา้นนโยบายและการยอมรับจากสงัคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ BetimRexhaj (2011) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง แรงจูงใจในการท างาน องคก์รท่ีแสวงหาก าไร และองคก์รท่ีไม่แสวงหา
ก าไร พบวา่ แรงจูงใจของผูท่ี้ปฏิบติังานในองคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไรคือ ตอ้งการประสบความส าเร็จ นรุตม ์ อุดม
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โชค (2557) ดา้นความเช่ือมัน่การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร พนกังานส่วนใหญ่ ชอบวิธีการท างาน
ในบริษทัฯ หรือวฒันธรรมในการท างานของบริษทัฯ มีค่าเฉลียมากท่ีสุด พนกังานเขา้ใจเป้าหมายของบริษทัฯ และ
เห็นดว้ยกบัเป้าหมายของบริษทัฯ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ดา้นความเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ี ท่ีจะท างาน
เพ่ือองคก์าร พนกังานเตม็ ใจท่ีจะช่วยเพ่ือนร่วมงาน หากเกิดปัญหา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด พนกังานรู้สึกวา่ปัญหาท่ีเกิด
ข้ึนกบับริษทัคือปัญหาของพนกังาน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ดา้นความปรารถนาท่ีจะรักษาซ่ึงสมาชิกภาพของตนเองใน
องคก์ารไว ้ พนกังานคิดวา่ พนกังานตดัสินใจท างานท่ีบริษทัฯ น้ีเป็นการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
พนกังาน คิดวา่สภาพแวดลอ้มของบริษทัฯ น้ีเป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหพ้นกังานตดัสินใจท่ีจะท างานท่ีบริษทัฯน้ีต่อไป 
มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
 
 

กรอบแนวคิด 
 
  

พนกังานบริษทั ไทย
ซูซูกิมอเตอร์ จ ากดั 
ส านกังานใหญ่ 

ตวัแปลท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งเป็น
ประชากรยอ่ยแรงจูงใจ 
1.ความตอ้งการในการด ารงอยู ่
2.ความตอ้งการความสมัพนัธ์ 
3.ความตอ้งการความกา้วหนา้ 
4.ความตอ้งการอ านาจ 
5.ความคาดหวงัต่อรางวลั 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 

กลุ่มท่ี3 กลุ่มท่ีK 

 
3. วธิีการศึกษา  
 
     ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือพนกังานบริษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากดั ทั้งแรงงานทางตรงและแรงงานทางออ้ม 
มีจ านวนประชากร 1193 คน (ขอ้มูลจากฝ่ายทพัยากรบุคคลวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559) กลุ่มตวัอย่างท่ีจะใชใ้นการ
วิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัได้มีการก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ เครจซีและมอร์แกน (1970 Krejcie & 
Morgan) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% และมีการคลาดเคลือนเท่ากบั ±5% ซ่ึงไดข้นาดของไดจ้ านวน 291 
คน โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ตามมาตรวดัของลิเคิร์ท 
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(Likert Scale) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายได ้สถานภาพการจา้ง หน่วยงาน รวมทั้งหมด 7 ขอ้ ส่วนท่ี 2 เป็น
แบบสอบถาม โดยให้ผูก้รอกแบบสอบถามเลือกให้คะแนนระดบัความส าคญั แบบ Likert-Scale ท่ีตรงกบัความ
คิดเห็นของท่าน ดงัน้ี 5 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง, 4 เห็นดว้ย, 3 เฉยๆ, 2 ไม่เห็นดว้ย และ 1 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง รวมทั้งหมด 
40 ข้อ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ โดยใช้เคร่ืองมือ Cluster 
Analysis ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  1.  วิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าความถ่ีและ
ร้อยละ(Percentage) 2.  วิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล และระดบัแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงาน
บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัด ส านักงานใหญ่ โดยใช้ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าต ่าสุด (Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum)  3.  วิเคราะห์  Hierarchical เพ่ือเลือกจ านวนกลุ่ม โดยแสดง
การยุบรวมของขอ้มูลเป็นแผนภูมิ Dendrogram    และวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มก่อนการยุบ
รวมกลุ่ม (Agglomeration Coefficient) เพ่ือเลือกจ านวนกลุ่ม  4.  จ าแนกคนลงในกลุ่มย่อยต่างๆ (Partitioning)  ดว้ย 
K-Means และ ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA  5.  
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตามลกัษณะประชากรศาสตร์ดว้ย Crosstab และ Pearson Chi-Square Tests  6.  
ตั้งช่ือกลุ่มยอ่ย และอธิบายลกัษณะเฉพาะของกลุ่มยอ่ยแต่ละกลุ่มโดยน าขอ้มูลส่วนตวัมาช่วยในการแปรผล 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ตารางแจกแจงความถ่ีของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเพศ พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 80.41 และเป็นเพศหญิงจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 19.59 
ตารางแจกแจงความถ่ีของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามอาย ุพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีส่วน
ใหญ่มีอาย ุ21-30 ปี จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 51.55 รองลงมาไดแ้ก่ อาย ุ31- 40 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30.58 อายุ 41-50 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.68 และกลุ่มสุดทา้ยอาย ุ51 ปี ข้ึนไป จ านวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.19ตารางแจกแจงความถ่ีของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามใน
การวิจยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 61.17 รองลงมาคือสมรส จ านวน 106 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 36.43 และกลุ่มสุดท้ายคือหย่าร้าง/แยกกนัอยู่ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.41 ตารางแจกแจง
ความถ่ีของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานการจา้ง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่
มีสถานการจา้ง SUB-Contract จ านวน 180 คนคิดเป็นร้อยละ 61.86 รองลงมาคือ พนกังานประจ า จ านวน 99 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.02 และสุดท้ายคือลูกจา้ง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.12 ตารางแจกแจงความถ่ีของกลุ่ม
ตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกว่า 15,001 บาท จ านวน 156 คนคิดเป็นร้อยละ 53.51 รองลงมาคือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 
- 25,000 บาท จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 36.08 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท จ านวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.19 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท จ านวน 7 คน คิด1.72 ตารางแจกแจงความถ่ีของกลุ่ม
ตวัอย่างจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดบัอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 180 คนคิดเป็นร้อยละ 61.86 รองลงมาคือปริญญาตรี จ านวน 90 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 30.93 มธัยมศึกษา/ปวช. จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.12 และสุดทา้ยคือสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.09 ตารางแจกแจงความถ่ีของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามหน่วยงานปัจจุบนั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่มีหน่วยงานปัจจุบนั คือ Manufacturing จ านวน 175 คนคิดเป็นร้อยละ 
60.14 รองลงมาคือ After Sales Service จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 15.46 Accounting จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.81 Whole Sales จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.78 Marketing และ Customer Service จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.09 เท่ากนั Procurement จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 HR และ Impex  จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.41 เท่ากนั  และสุดทา้ยคือ IT  จ านวน  6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.06 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมานปัจจยัแวดลอ้ม มากท่ีสุด คือ บริษทัไดจ้ดัเตรียมรถรับส่งเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการมาท างานอย่างเพียงพอ  (ค่าเฉล่ีย = 4.27) นอ้ยท่ีสุด คือ บริษทัไดจ้ดับริเวณพกัผ่อนเอาไวอ้ย่าง
เพียงพอ(ค่าเฉล่ีย = 2.02) ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ มากท่ีสุด คือ ท่านรับฟังความเห็นและขอ้เสนอแนะจากเพ่ือน
ร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 4.05) น้อยท่ีสุด  คือ  ท่านมีความผูกพันต่อเพ่ือนร่วมงาน  (ค่าเฉล่ีย = 2.04) ปัจจัยด้าน
ความกา้วหนา้ มากท่ีสุด คือ ท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานใหอ้บรมเพ่ือการพฒันาตนเอง (ค่าเฉล่ีย = 2.73) 
นอ้ยท่ีสุด คือ ท่านไดรั้บมอบหมายงานท่ีเป็นโอกาสสร้างผลงานเพ่ือเล่ือนต าแหน่ง (ค่าเฉล่ีย = 1.86) ปัจจยัดา้น
อ านาจ มากท่ีสุด คือ ท่านมีอิสระในการปฏิบติังานสูง (ค่าเฉล่ีย = 4.04) นอ้ยท่ีสุด คือ เพ่ือประสิทธิภาพงานท่ีดีข้ึน
ท่านสามารถต าหนิตกัเตือนเพ่ือนร่วมงานได ้(ค่าเฉล่ีย = 1.79) ปัจจยัดา้นความคาดหวงั มากท่ีสุด คือ บริษทัให้
รางวลัหรือส่ิงตอบแทนอย่างตรงเวลา โปร่งใส และตรวจสอบได ้(ค่าเฉล่ีย = 3.78) นอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้เรียกร้องขอ
ท่านต่อบริษทัไดรั้บการตอบรับอยา่งสมเหตุสมผล (ค่าเฉล่ีย = 2.04) 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการวิจยัเร่ืองแรงจูงใจในการปฎิบติังานของบริษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากดั ส านกังานใหญ่ สามารถแบ่งกลุ่ม
ตวัอย่างไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี  กลุ่มท่ี 1   Self Oriented  มีจ านวน 177 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุอยู่
ระหว่าง 21-40 ปี มีสถานภาพโสด เป็น SUB-Contract  รายไดน้อ้ยกว่า 15,001 ระดบัการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. 
เกือบทั้งหมดอยู่ในแผนก Manufacturing กลุ่มที 2   High Performance มีจ านวน 46 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด เป็นพนักงานประจ า รายได้น้อยกว่า 15,001 ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี เกือบทั้งหมดอยู่ในแผนก After Sales Service กลุ่มที 3   Promoter มีจ านวน 68 คน โดยส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด และสมรส ใกลเ้คียงกนั เป็นพนกังานประจ า มีรายไดอ้ยู่
ระหวา่ง 15,001-25,000ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี โดยมากสุดมาจาก Whole Sales  
     ดา้นปัจจยัแวดลอ้ม พนกังานทั้งสามกลุ่มมีความพอใจใน อุปกรณ์ท่ีบริษทัไดจ้ดัเตรียมใหส้ าหรับการท างาน ทั้ง
เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือต่างๆ ร่วมถึงระบบสุขลกัษณะอนามยัของหอ้งน ้า ทั้งน้ีในดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน
นั้น กลุ่มท่ี 3 (Promoter) มีค่าเฉล่ียรวมท่ีสูงกว่า กลุ่มท่ี 1 (Self Oriented) และกลุ่มท่ี 2 (High Performance) แต่ใน
ดา้น สถานท่ีพกัผ่อนและและการจดัเตรียมหน่วยพยาบาลกรณีฉุกเฉิน ทั้งสามกลุ่มมีค่าต ่ากว่าเฉล่ียรวมทั้งหมด
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ กลุ่มท่ี 3 (Promoter) มีค่าสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมในทุกๆ ข้อ ซ่ึงยอมรับและเข้าในการมี
ความสัมพนัธ์ในการท างาน เหมือนกบักลุ่มท่ี 2 (High Performance) แต่ต่างท่ีไม่ตอ้งการสร้างความผูกพนัและไม่
ชอบเขา้ร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ ซ่ึงต่างจากกลุ่มท่ี 1 (Self Oriented) ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์มีค่าต ่ากว่า
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ค่าเฉล่ียรวมทั้งหมด ปัจจยัดา้นความกา้วหน้า กลุ่มท่ี 3 (Promoter) มีค่าสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมในทุกๆ ขอ้ เหมือนกบั
กลุ่มท่ี 2 (High Performance) แต่ต่างท่ีไม่ไดรั้บงานหรือโอกาสท่ีท าใหก้า้วหนา้ ซ่ึงต่างจากกลุ่มท่ี 1 (Self Oriented) 
ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้มีค่าต ่าความค่าเฉล่ียรวมทั้งหมด ปัจจยัดา้นอ านาจ กลุ่มท่ี 3 (Promoter) มีค่าสูงกว่าค่าเฉล่ีย
รวมในทุกๆ ขอ้ และทั้งสามกลุ่มเขา้ใจว่างานท่ีท ามีความเป็นอิสระในบริษทัท่ีมีช่ือเสียง ทว่านอกจากนั้นในกลุ่มท่ี 
1 (Self Oriented) มีค่าต ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมทั้ งหมด ส่วนในกลุ่มท่ี 2 (High Performance) จะมีความภาคภูมิใจใน
ต าแหน่งงานและน าสบการณ์ส่วนตวัแนวคิดใหม่ๆมาใชง้านได ้ปัจจยัดา้นความคาดหวงั กลุ่มท่ี 3 (Promoter) มีค่า
สูงกว่าค่าเฉล่ียรวมในทุกๆ ขอ้ ยกเวน้ดา้นการสนบัสนุนทรัพยากร ในขนะท่ี กลุ่มท่ี 2 (High Performance) มีค่าสูง
กวา่ค่าเฉล่ียรวมในทุกๆ ขอ้ ยกเวน้ดา้นขอ้เรียกร้องต่อบริษทั ซ่ึงต่างจากกลุ่มท่ี 1 (Self Oriented) มีค่าต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย
รวมในทุกๆ ขอ้ ยกเวน้ดา้นความโปร่งใสและการสนบัสนุนทรัพยากร 
        โดยในกลุ่มท่ี 1 Self Oriented และกลุ่มท่ี 2 High Performance นั้นตอ้งการให้บริษทัดูแลดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน แต่กลุ่มท่ี 3 Promoter พอใจกบัสภาพแวดลอ้ม ณ ปัจจุบนั ทว่าทั้งสามกลุ่มยงัตอ้งการให้บริษทัดูแล
เร่ืองท่ีพกัผอ่นระหวา่งเบรกหรือพกักลางวนั และการดูแลหน่วยพยาบาลและรถบริการกรณีฉุกเฉินใหเ้พียงพอ โดย
กลุ่มท่ี 1 และ 2 ตอ้งการให้ปรับปรุงอาหารท่ีบริษทัน ามาจดัจ าหน่าย แต่ทั้ งน้ีทั้ งสามกลุ่มมีความพอใจในด้าน
อุปกรณ์หรือเคร่ืองจกัรใช้ในการท างานและการอ านวยความสะดวกดา้นการเดินทาง ร่วมถึงระบบสุขลกัษณะ
อนามยัของหอ้งน ้าท่ีไดรั้บการดูแลเป็นอย่างดี ดา้นความสัมพนัธ์ กลุ่ม 1 จะเป็นกลุ่มท่ีท างานแบบต่างคนต่างท าไม่
ค่อยมีการใหค้วามช่วยเหลือหรือท างานเป็นทีม ไม่ค่อยสนใจการผูกพนัธ์หรือกิจกรรมบริษทั ไม่คิดว่างานท่ีตนเอง
ท าจะไดรั้บการยอมรับหากท าส าเร็จ ทว่ากลุ่มน้ีมีแนวโนม้ท่ีพร้อมจะรับฟังคนอ่ืนแต่ไม่ไดเ้คารพในความเห็นนั้น
ซะท่ีเดียว ในขนะท่ีกลุ่ม 2 และ 3 นั้นใหค้วามสนใจดา้นความสัมพนัธ์ทุกดา้น ยกเวน้ในการสร้างความผูกพนัและ
กิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ โดยในกลุ่ม 2 จะให้ความสนใจในเร่ืองความสัมพนัธ์เพ่ือการท างานมากกว่านอกงาน 
ส าหรับปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มท่ีใหค้วามสนใจในความกา้วหนา้ทุกดา้น ซ่ึงต่างจากกลุ่มท่ี 2 ท่ี
มัน่ใจว่าบริษทัมีนโยบายในการส่งเสริมใหพ้นกังานกา้วหนา้ จากทั้งการอบรมต่างๆท่ีบริษทัจดัให ้ทวา่กลุ่มน้ีกลบั
ไม่ไดรั้บโอกาสหรืองานท่ีจะพิสูจน์ความกา้วหนา้หรือโอกาสไดเ้ป็นตวัแทนไปดูงานต่างๆเท่าท่ีควร ซ่ึงทั้งกลุ่ม 2 
และ 3 ต่างจากกลุ่ม 1 ท่ีไม่ไดมี้ความสนใจหรือไดรั้บโอกาสความกา้วใดๆเลย ปัจจยัดา้นอ านาจ กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มท่ี
ใหค้วามสนใจดา้นการมีอ านาจในหนา้ท่ีการงาน และเขา้ใจวิธีการใชแ้ละการไดม้าซ่ึงอ านาจ ซ่ึงต่างจากกลุ่ม 1 ท่ี มี
ไดมี้อ านาจในการตดัสินใจในงานและไม่มีความภาคภูมิใจในงานท่ีตนท าอยู่ แต่ว่ากลุ่มน้ีสนใจในการท างานเป็น
อิสระเป็นช่ือเสียงของบริษทัท่ีตนท าอยู่ ท่ีเหมือนกบักลุ่ม 2 ต่างท่ีกลุ่มน้ีสามารถน าความคิดหรือประสบการณ์ท่ีมี
มาใชใ้นการท างานได ้และความภาคภูมิใจในหนา้ท่ีการงานของตน ดา้นปัจจยัความคาดหวงั กลุ่มท่ี 1 มีความพอใจ
ทรัพยากรท่ีบริษทัสนบัสนุนใหท้ างานไดต้ามเป้าหมาย ทว่าเป้าหมายท่ีบริษทัตั้งหรือเง่ือนไขการไดร้างวลันั้นกลบั
ไม่ชดัเจนและคิดว่างานท่ีตนท าอยูน่ั้นไม่เหมาะสมกบัค่าตอบแทนท่ีได ้รวมถึงไม่สามารถเรียกร้องใดๆ และไม่ได้
รับความเป็นธรรมขณะท่ีท างาน ซ่ึงต่างจากลุ่มท่ี 2 ซ่ึงบริษทัก าหนดเป้าใหอ้ยา่งชดัเจน รางวลัท่ีไดน้ั้นเหมาะสมกบั
งานท่ีท า ไม่ว่าจะทั้งดา้นเงินเดือนหรือสวสัดิการดา้นอ่ืนๆ แต่ทั้งน้ีการเรียกร้องใดๆจากกลุ่มน้ีก็ยงัไม่ไดรั้บความ
สนใจเท่าท่ีควร โดยต่างจากกลุ่มท่ี 3 ท่ีบริษทัตอบรับการเรียกร้องจากกลุ่มน้ี และกลุ่มน้ีเองยงัไดรั้บการตอบสนอง
ดา้นความคาดหวงัทุกดา้น แต่ก็ยงัรู้สึกว่าบริษทัยงัไม่ไดใ้ห้การสนบัสนุนทรัพยากรเพ่ือให้ท าไดต้ามเป้าหมายดี
เท่าท่ีควร  
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ข้อเสนอแนะ 
 
     กลุ่มท่ี 1 Self Oriented (177 คน) เป็นกลุ่มคนท่ีสามารถท างานไดจ้บไดด้ว้ยตนเองและโดยมีความตอ้งพฒันา
งานของตนใหดี้ยิ่งข้ึน อายคุ่อนขา้งนอ้ย (21-30 ปี) มีแนวทางในการบริหารจดัการดงัน้ี 

1. ควรใหค้นกลุ่มน้ีไดมี้โอกาสเรียนรู้งานหรือความรู้ในสายงานเพ่ิมเติม โดยบริษทัตอ้งส่งเสริมการ
อบรมใหเ้ขา้ถึงได ้โดยร่วมกบัตน้สงักดัใหเ้คา้สามารถมาเขา้อบรมโดยไม่ติดเร่ืองเวลางาน เพราะคน
กลุ่มน้ีไม่ค่อยมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาความสามารถ  

2. ควรใหเ้คา้ไดเ้ห็นถึงความส าคญัของงานท่ีเคา้ท างาน โดยการใหเ้ห็นถึงผลกระทบท่ีจะเกิดหากท าดี
หรือไม่ดี ใหเ้คา้ไดมี้ความภูมิใจกบัหนา้ท่ีการงานของเคา้เอง 

3. ควรมีการสลบัสบัเปล่ียน หมุนเวียนงานเพ่ือใหไ้ดมี้โอกาสสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน 
4. ควรปรับปรุงดา้นส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีท างานและ เพ่ิมสถานท่ีพกัผอ่นใหเ้พียงพอ  
5. ควรจดัหน่วยงานรับค าร้องของพนกังานเพ่ือใหเ้ป็นช่องทางส่ือสารกบับริษทั และใหค้วามเป็นธรรม

กบัพนกังานหากมีกรณีท่ีปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาไม่ได ้
     กลุ่มท่ี 2 High Performance (46 คน) เป็นกลุ่มท่ีบริษทัตอ้งรักษาไว ้เพราะเป็นบุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการท างาน
และชอบความทา้ทายในงานสูงแต่คาดหวงัผลลพัทสู์งเช่นกนั ค่อนขา้งอายนุอ้ย (21-30 ปี) และส่วนมากโสดซ่ึงควร
สร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของคนกลุ่มน้ี โดยมีแนวทางบริหารจกัการดงัน้ี 

1. หน่วยงานตน้สงักดัควรมีการส่งเสริมใหค้นกลุ่มน้ีไดรั้บโอกาสพิสูจนผ์ลงาน หรืองานท่ีทา้ทาย
เพ่ือใหค้นกลุ่มน้ีมีความรู้สึกเป็นเจา้ของผลงาน และไดรั้บการยอมรับ 

2. มีการเปิดโอกาสใหไ้ดเ้ป็นตวัแทน หรือเดินทางไปเรียนรู้งานต่างสถานท่ีเพ่ือสร้างความมัน่ใจกบั
บุคคลกลุ่มน้ีในอนาคตของหนา้ท่ีการงาน 

3. ตั้งรางวลัใหช้ดัเจนเพ่ือโนม้นา้วใหท้ าใหส้ าเร็จ 
4. หมุนเวียนงานหรือสลบัหนา้ท่ีต าแหน่งงานกนัท า เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่ง พนกังานกบั

พนกังานดว้ยกนั  
5. เม่ือสร้างความสมัพนัธ์ระดบักลุ่มพนกังาน ควรจดักิจกรรมระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานดว้ยกนัเพ่ือ

สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังาน 
      กลุ่มท่ี 3 Promoter (68 คน) เป็นกลุ่มท่ีมีความเช่ือมัน่ในบริษทัสูง และพูดถึงส่ิงดีๆของบริษทัใหบุ้คคลภายใน
และภายนอกฟังเสมอ อายคุ่อนขา้งนอ้ย (21-30 ปี) โดยมีแนวทางบริหารจดัการดงัน้ี 

1. ใหค้นกลุ่มน้ีไดน้ าเสนอรูปแบบการท างาน หรือวิธีแกไ้ข เพ่ือใหเ้คา้ไดรู้้สึกเป็นเจา้ความคิดนั้น หรือ
งานท่ีท านั้นๆ 

2. สร้างแรงบนัดาลใจโดยการใหโ้ปรเจคส าคญัตามความเหมาะสมเป็นเป็นธรรม ซ่ึงตอ้งดูแลติดตามผล
เป็นระยะๆ 

3. ใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรหรือส่ิงท่ีเคา้ไดเ้สนอมาเพ่ือใหท้ างานไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จอยา่งเหมาะสม 
4. ให้ความส าคญัดา้นการประเมินผล โดยอาจมีการประชุมทุกอาทิตย ์และก าหนดทิศทางให้ชดัเจน

เพ่ือใหค้นกลุ่มน าไปส่ือสารต่อได ้
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การศึกษาความเส่ียงและผลตอบแทนของกองทุนรวมในประเทศไทยแบ่งตาม  
Risk Spectrums 

 Study of yield and risk of mutual funds in Thailand grouped by  
Risk spectrums 
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บทคัดย่อ 

     การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและระดบัความเส่ียงของ
กองทุนรวมทั้งหมด 204 กองทุน โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และอตัรา
ผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเส่ียงรวม การศึกษาอตัราผลตอบแทน ความเส่ียง ANOVA และT-test 
มีขอบเขตการศึกษาช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. พ.ศ.2556 - 31 ธ.ค. พ.ศ. 2559โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ
ความเส่ียงของกองทุนรวมท่ีเกิดข้ึนจริงกบัความเส่ียงตามระดบัท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวน(Risk Spectrum) และเพ่ือ
ศึกษาอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตามระดบัความเส่ียงท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวน 
     จากการศึกษาพบว่า การลงทุนในกองทุนตามระดบัความเส่ียงไม่จ าเป็นตอ้งเลือกลงทุนในระดบัท่ีสูงสุดเพ่ือให้
ไดรั้บผลตอบแทนมากท่ีสุด นกัลงทุนท่ีเลือกลงทุนในระดบัความเส่ียงค่อนขา้งสูง คือตั้งแต่ระดบัท่ี 5-7 ก็สามารถ
ไดรั้บผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไดแ้ละผลสรุปท าใหท้ราบวา่ระดบัความเส่ียงท่ีใกลก้นัจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีไม่แตกต่าง
กนัมากคือ ระดบัความเส่ียงท่ี 6 มีผลตอบแทนท่ี 7.01% ระดบัความเส่ียงท่ี 7 ไดรั้บผลตอบแทนอยู่ท่ี 6.66% ซ่ึงกองทุน
รวมในระดบัปานกลางหรือค่อนขา้งสูงจะใหอ้ตัราผลตอบไดดี้กวา่ กองทุนรวมท่ีจดัอยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ีสูงสุด 

ABSTRACT 
     This independent self-study is intended to analyze 204 mutual funds' yields and return levels, based on secondary 
data.  Standard Deviation And the excess yield per unit of the Sharp Ratio.  This study covered the extent to which the 
ANOVA and T-test risk-return studies were conducted over a period of time from 1 January 2013 to 31. December 2016 
     The objective was to compare the risk of the fund's actual risk levels indicated in the prospectus (Risk Spectrum) and 
to study the yield of the Fund in accordance with the risks identified in the prospectus. 
Based on a comparative analysis of return on investment and the risk level of a mutual fund (Risk Spectrum) found that 
investing in a risk-based fund did not necessary required to invest on highest risk level to gain maximum return. Investing 
in a relatively high level of risk. From level 5 to 7, can also get the high return on investment. And the conclusion is the 
levels of risk that are close to each other have slightly different in returns, ie, the risk in level 6 return is 7.01%. The 
highest risk level at 7 return is 6.66% , and so the medium or relatively high-level fund will provide better return rates 
than funds placed at the highest risk level. 
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บทน า 
     กองทุนรวมถือเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการลงทุนส าหรับนกัลงทุน นกัลงทุนจึงควรให้ความส าคญัและสนใจ
เร่ืองของความเส่ียงเพ่ือให้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว้ เช่น ความเส่ียงท่ีควบคุมได ้ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ  
(Systematic Risk) และความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk)ไวซ่ึ้งใน
ปัจจุบนันั้นการลงทุนในกองทุนรวมเป็นท่ีนิยมมากข้ึนเร่ือยๆในประเทศไทย เน่ืองดว้ยความรู้ การเรียนการสอน 
และการเผยแพร่ข่าวสารจากตลาดหลกัทรัพยเ์องท่ีใหข้อ้มูลแก่นกัลงทุนทั้งรายใหญ่และรายย่อย ซ่ึงการลงทุนใน
กองทุนรวม เหมาะส าหรับผูล้งทุนท่ีไม่มีความรู้ และความช านาญเท่าท่ีควร  มีเงินลงทุนจ านวนนอ้ยและไม่มีเวลา
ในการติดตามภาวะหรือการเปล่ียนแปลงของตลาดอยา่งใกลชิ้ดตลอดเวลา แต่อยากสร้างความมัง่คัง่ใหก้บัตวัเองจึง
เลือกท่ีจะลงทุนกับกองทุนรวมท่ีมีการบริหารจัดการการลงทุนโดยมีผูจ้ ัดการกองทุนท่ีเป็นมืออาชีพ มีความ
เช่ียวชาญ ในการวางแผนและตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆ และใชเ้งินลงทุนเป็นจ านวนมาก ท า
ใหส้ามารถกระจายความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยต์ามนโยบายการลงทุนท่ีไดร้ะบุเอาไวใ้นหนงัสือช้ีชวน
เสนอขายหน่วยลงทุน  เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทุนท่ีมีเง่ือนไขจ ากดั  ดงันั้น  การลงทุนรูปแบบหน่ึงท่ี
ไดรั้บความนิยมเพ่ิมข้ึนในปัจจุบนัคือการลงทนในกองทุนรวมนัน่เอง กระบวนจดัการการบริหารความเส่ียงและ
การกระจายการลงทุนดงักล่าว ตอ้งมีการประเมินระดบัความเส่ียง  เพ่ือน าผลประเมินมาวิเคราะห์การลงทุนใน
หลกัทรัพยต์ามนโยบายการลงทุนท่ีไดร้ะบุเอาไวใ้นหนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงุทน(Risk Spectrums) 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
      กองทุนรวม (Mutual Fund) เป็นเคร่ืองมือในการลงทุนรูปแบบหน่ึงท่ีผูล้งทุนระดมเงินทุนจากนกัลงทุนหลายๆ
คน มารวมกนั และให้มืออาชีพเขา้มาบริหารจดัการตามนโยบายการลงทุนท่ีก าหนด คือบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน (บลจ.) ท่ีมีความเช่ียวชาญในการจดัการลงทุน และไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์
และ ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เพ่ือบริหารจดัการเงินลงทุนใหมี้ประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายใหไ้ดรั้บผลตอบแทน
ท่ีดีท่ีสุดเพ่ือใหน้กัลงทุนพุงพอใจ ภายใตค้วามเส่ียงท่ีนกัลงทุนยอมรับได ้ 
      ส านกังานคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ไดอ้อกประกาศหลกัเกณฑใ์นการใหค้ าแนะน า การ
ลงทุนและการใหบ้ริการเก่ียวกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน ไดแ้บ่งระดบัความเส่ียงของกองทุนรวมออกเป็น 8 ระดบั 
(Risk Spectrum) ตั้งแต่ความเส่ียงท่ีมีความซบัซอ้นต ่า จนถึงความเส่ียงท่ีมีความซบัซอ้นสูงซ่ึงผลตอบแทนท่ีไดก้็
เพ่ิมตามระดบัความเส่ียงเช่นเดียวกนั โดยใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม  โดยก าหนดความเส่ียงใหผู้ล้งทุน
ทราบวา่แต่ ละกองทุนจะมีความเส่ียงอยูท่ี่ระดบัใด เพ่ือใหน้กัลงทุนไดป้ระเมินความเส่ียงท่ีตวัเองสามารถรับได  ้               
      Markowitz (1952)ทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพย ์ไดอ้ธิบายวา่ผูล้งทุนสามารถสร้างกลุ่มหลกัทรัพยต่์างๆ ท่ีใหอ้ตัรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยใ์นระดบัต่างๆได ้
โดยท่ีนกัลงทุนจะเลือกลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์อยูบ่นเส้นโคง้ของกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพ (Efficient 
Frontier)โดยท่ีกลุ่มหลกัทรัพย ์นั้นจะมีอตัราผลตอบแทนสูงสุด เม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ ในความเส่ียงระดบัเดียวกนั 
หรือกล่าวไดว้า่กลุ่มหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีจะมีความเส่ียงต ่าท่ีสุด เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนระดบัเดียวกนั 
      วาสินี แสงธรรม (2550) ได้ท าการศึกษาความแตกต่างของอตัราผลผลตอบแทนและความเส่ียง และการ
ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
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จะใชเ้คร่ืองมือ คือ Sharpe, Treynor และ Jensen Ratio และใชข้อ้มูล  NAV รายวนัของกองทุนในประเทศ 3 กองทุน  
และต่างประเทศ 3 กองทุนดว้ยกนั ในช่วงเดือน ม.ค. 2549 ถึง ธ.ค. 2549 ไดผ้ลสรุป คืออตัราผลตอบแทนเฉล่ีย
กองทุนรวมต่างประเทศสูงกว่าตลาด และ ผลสรุปของเคร่ืองมือ Sharpe Ratio พบว่ากองทุนรวมตราสารทุนใน
ประเทศดีกว่าการลงทุนในต่างประเทศ และค่า Treynor Ratio จะไม่สามารถประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน
ได ้เน่ืองจากผลการค านวณท่ีได ้มีค่าเท่า ส่วน Jensen ใหค่้าท่ีต่างคือ กองทุนบางตวัจะลงทุนต่างประเทศดีกวา่ และ
กองทุนบางตวัจะลงทุนในประเทศดีกวา่ ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาด 
       ปรียศ ทับสมบัติ (2557) ได้ศึกษาการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดบริการรับเหมาก่อสร้างโดยใชแ้บบจ าลองราคาหลกัทรัพย ์CAPM  จากการศึกษา
พบว่ามี 18 หลกัทรัพยใ์นหมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง มีการใชข้อ้มูลในการศึกษาระหว่างวนัท่ี 29 พ.ย. 2556 - 21 
พ.ย.2557 ได้ผลสรุปว่า อัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง จะให้อัตรา
ผลตอบแทนมากกว่าตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยท่ีผลการศึกษาเร่ืองความเส่ียงท่ีเป็นระบบ หรือ
สัมประสิทธ์ิเบตา้ (β) พบว่ามี 15 หลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรุก ซ่ึงมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากกว่า
ตลาดหลกัทรัพย ์และมี 3 หลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ ซ่ึงมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกว่าตลาด
หลกัทรัพย ์ใชก้ารศึกษาผลตอบแทนและความเส่ียงโดยใชเ้คร่ืองมือ Sharp ratio, Treynor ratio และ Jensen’ Alpha  
สรุปไดว้า่ การใชเ้คร่ืองมือ Sharp ratio มี 6 หลกัทรัพยท่ี์ใหผ้ลตอบแทนมากกวา่ตลาด หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
      สิริชัย พ่ึงวฒันาพงศ์ (2553) ไดท้ าการศึกษาความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์โดยท าการศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีมีผล เช่น ความเส่ียง มูลค่าทรัพสุ์ทธิ ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ขนาด
กองทุน อนัดบัความน่าเช่ือถือ ขนาดของกองทุน อตัราดอกเบ้ียนโยบาย โดยใช้เคร่ืองมือทางสถิติไม่ว่าจะเป็น 
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เชิงเส้นถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์ความแตกต่างกรณี
กลุ่มตวัอย่างไม่เป็นอิสระกนั จากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพยคื์อ ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์, อนัดบัความน่าเช่ือถือ และอายุของกองทุน ส่วนขนาดของ
กองทุน มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ และดชันีตลาดหลกัทรัพยมี์ผลเพียงแค่เล็กน้อย แต่เม่ือพิจารณาถึงอตัราดอกเบ้ีย
นโยบายและอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป แทบไม่มีอิทธิพลต่อระดบัความเส่ียง 
 

วธิีการศึกษา 
     การศึกษามีวตุัประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบความเส่ียงของกองทุนรวมท่ีเกิดข้ึนจริงกบัความเส่ียงตามระดบัท่ีระบุใน
หนงัสือช้ีชวน ศึกษาอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย ความเส่ียง และค่าเบ่ีบงเบนมาตรฐาน ท่ีมีนโยบายการแบ่งกองทุนรวม
ตามระดบัความเส่ียง ทั้งหมด 8 ระดบั ท่ีเป็นกองทุนเปิดทั้งหมดในประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556- 31
ธันวาคม  2559 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน  3 ปี ดงัน้ี โดยใชก้ารเปรียบเทียบระดบัความเส่ียงของกองทุนรวมกับอตัา
ผลตอบแทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และอตัราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเส่ียงรวม (Sharp Ratio)  
และเปรียบเทียบระดบัความเส่ียงกบัอตัราผลตอบแทนท่ีระดบัความเส่ียงใกลก้นัว่าต่างกนัหรือไม่ ซ่ึงขอ้มูท่ีใชใ้น
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิค่า SharpRatio, Standard Deviation , mean return ทั้งหมด 204 กองทุนตลอด
ระยะเวลาท่ีท าการศึกษาขอ้มูล ยอ้นหลงัไป 3 ปีตั้งแต่วนั 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 จาก ฐานขอ้มูลของ
( www.moringstarthailand.com ),(www.thaimutualfund.com) และ (www.welthmagik.com)  กลุ่มตวัอย่างกองทุน

http://www.moringstarthailand.com/
http://www.welthmagik.com/
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รวมแบ่งตามระดบัความเส่ียง ทั้งหมด 8 ระดบั ท่ีเป็นกองทุนเปิดทั้งหมดในประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2556 ถึง31ธนัวาคม  2559 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน  3 ปี จ านวนทั้งหมด  204 กองทุน 
 

กรอบแนวคดิ 

ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 สรุปผลการศึกษา 
     การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จากการรวบรวมข้อมูลอัตราผลตอบแทน อัตตรา
ผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเส่ียงรวม (Sharp Ratio)  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ านวน204 กองทุน 
ระหว่าง 1มกราคม พ.ศ.2556 ถึง31 ธันวาคม พ.ศ.2559 โดยน าขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติเชิง
พรรณนา ซ่ึงไดผ้ลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา ดงัท่ีไดแ้สดงไวใ้นตาราง ดงัน้ี 
     1.สถิติเชิงพรรณนาของผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด 204 กองทุน โดยแบ่งตาม
ระดบัความเส่ียงของกองทุน (Risk Spectrum) 
     จาก Descriptive Statistics พบว่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ียสูงสุด อยู่ระดบัความเส่ียงท่ี 6 มีค่าเท่ากบั 7.0100 %
รองลงมาอยูร่ะดบัความเส่ียงท่ี 7 มีค่าเท่ากบั 6.6584  %  และอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต ่าสุดอยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ี 1 
มีค่าเท่ากบั 1.3457% 
     2.สถิติเชิงพรรณนาของค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด 204 กองทุน 
โดยแบ่งตามระดบัความเส่ียงของกองทุน (Risk Spectrum) 
     จาก Descriptive Statistics พบว่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ียสูงสุด อยู่ระดบัความเส่ียงท่ี 6 มีค่าเท่ากบั 7.0100 % 
รองลงมาอยูร่ะดบัความเส่ียงท่ี 7 มีค่าเท่ากบั 6.6584  %  และอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต ่าสุดอยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ี 1 
มีค่าเท่ากบั 1.3457% 

ตวัแปรท่ีใช้ในการแบง่กลุม่ : Risk 

Spectrum   

ตวัแปรท่ีทดสอบทางสถิติ 

- ค านวณหาอตัราผลตอบแทน 

- สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

-อตัราผลตอบแทนสว่นเกินตอ่ 1 

หนว่ยความเส่ียงรวม (Sharp 

Ratio) 

- อตัราผลตอบแทนสว่นเกินของ

ตลาดหลกัทรัย 

- วิเคราะห์ด้วยวิธี One-Way ANOVA

เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน 

- อตัราผล 

ตอบแทนสว่นเกินของตลาดหลกัทรัย 

- วิเคราะห์ดว้ยวิธี T-test เพ่ือเปรียบเทียบ

อตัราผลตอบแทนของระดบัความเส่ียงท่ี

ใกล้กนั 
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     3.สถิติเชิงพรรณนาของค่าอตัราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเส่ียงรวม (Sharp Ratio) ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบค่าอตัราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเส่ียงรวม (Sharp Ratio) ของกองทุนเปิด 204 กองทุน 
โดยแบ่งตามระดบัความเส่ียงของกองทุน จากการค านวณดว้ยสมการ Descriptive Statisticsจากค่าอตัราผลตอบแทน
ส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเส่ียงรวม (Sharp Ratio) พบว่าค่าอตัราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเส่ียงรวม 
(Sharp Ratio)สูงสุดจดัอยู่ในระดบัความเส่ียงท่ี7 มีค่าเท่ากบั 0.5521% รองลงมาอยู่ในระดบัความเส่ียงท่ี 4 มีค่า
เท่ากบั 0.5207% และอตัราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเส่ียงรวม (Sharp Ratio)ต ่าสุดจดัอยูใ่นระดบัความ
เส่ียงท่ี 1 มีค่าเท่ากบั -8.4671% 
 

การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมานของอตัราผลตอบแทน  
     จากการวิเคราะห์หาการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนฉล่ีย (Mean Return) ตามระดบัความเส่ียงกองทุนเปิดใน
ประเทศไทยจ านวน 204  กองทุน จากผลการวิเคราะห์ โดยใชว้ิธี One-Way ANOVA พบว่า เน่ืองจากค่า P-value มี
ค่าเท่ากบั 0.0000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลกัและสรุปไดว้่า อตัราผลตอบแทนเฉล่ียมีความ
แตกต่างกนัตามระดบัความเส่ียงท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
T-test ของอตัราผลตอบแทน 
เปรียบเทียบระดบัความเส่ียง(Risk Spectrum) p-value 

3 : 1 0.0020 * 
4 : 3 0.3533 
5 : 4 0.0035 * 
6 : 5 0.1140 
7 : 6 0.4101 

หมายเหตุ *  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 

การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมานของค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     จากการวิเคราะห์หาการเปรียบเทียบค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามระดบัความเส่ียงกองทุนเปิดในประเทศไทย
จ านวน 204  กองทุน จากผลการวิเคราะห์ โดยใชว้ิธี One-Way ANOVA พบว่า เน่ืองจากค่า P-value มีค่าเท่ากบั 
0.0000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลกัและสรุปไดว้่า อตัราผลตอบแทนเฉล่ียมีความแตกต่างกนั
ตามระดบัความเส่ียง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
T-test ของค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบระดบัความเส่ียง(Risk Spectrum) p-value 

3 : 1 0.0008* 
4 : 3 0.3722 
5 : 4 0.0000 * 
6 : 5 0.0014* 
7 : 6 0.0835 

หมายเหตุ *  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 
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การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมานของอตัราผลตอบแทนส่วนเกนิต่อ 1 หน่วยความเส่ียงรวม (Sharp 
Ratio) 
     จากการวิเคราะห์หาการเปรียบเทียบ อตัราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเส่ียงรวม (Sharp Ratio) ตาม
ระดบัความเส่ียงกองทุนเปิดในประเทศไทยจ านวน 204  กองทุน จากผลการวิเคราะห์ โดยใชว้ิธี One-Way 
ANOVA พบวา่ เน่ืองจากค่า P-value มีค่าเท่ากบั 0.0000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ปฏิเสธสมมติฐานหลกัและสรุป
ไดว้า่ อตัราผลตอบแทนเฉล่ียมีความแตกต่างกนัตามระดบัความเส่ียงท่ีระดบัความเช่ือมัน่  95% 
T-test ของอตัราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเส่ียงรวม (Sharp Ratio) 
เปรียบเทียบระดบัความเส่ียง(Risk Spectrum) p-value 

3 : 1 0.0019 * 
4 : 3 0.4023 
5 : 4 0.3538 
6 : 5 0.3445 
7 : 6 0.2681 

หมายเหตุ *  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 
 อภิปรายและข้อเสนอแนะ  
     จากการสรุปผลการศึกษาดงักล่าวขา้งต้น ผูศึ้กษาได้น าประเด็นท่ีน่าสนใจในการน ามาอภิปราย ดังน้ี การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและระดบัความเส่ียงของกองทุนรวม(Risk Spectrum)พบว่าการลงทุนใน
กองทุนตามระดบัความเส่ียงไม่จ าเป็นตอ้งเลือกลงทุนในระดบัท่ีสูงสุดเพ่ือใหไดรั้บผลตอบแทนมากท่ีสุด การ
ลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน มีความเส่ียงสูง อตัราผลตอบแทนก็มกัจะสูงตามไปดว้ยเช่นกนั นกั
ลงทุนเลือกลงทุนในระดบัความเส่ียงค่อนขา้งสูง คือตั้งแต่ระดบัท่ี 5 ถึง 7 กไ็ดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงได ้ และผลสรุป
ท าใหท้ราบวา่ระดบัความเส่ียงท่ีใกลก้นัจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีไม่แตกต่างกนัมาก  กล่าวคือ และระดบัความเส่ียงท่ี 
6 มีค่าเท่ากบั 7.0100 % ระดบัความเส่ียงสูงสุดท่ีอนัดบัท่ี 7 ไดรั้บผลตอบแทนอยูท่ี่ 6.6584  % ซ่ึงเป็นกองทุนรวมใน
ระดบัปานกลางหรือค่อนขา้งสูงจะใหอ้ตัราผลตอบไดดี้กวา่ กองทุนรวมท่ีจดัอยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ีสูงสุด 
     การวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนเฉล่ียตามระดบัความเส่ียงของกองทุนรวมแนกตามนโยบายการ
ลงทุน จะใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) การเปรียบเทียบค่า Mean Return ตาม
ระดบัความเส่ียงกองทุนเปิดในประเทศไทยจ านวน 204  กองทุน จากผลการวิเคราะห์ พบว่าค่า P-value มีค่าเท่ากบั 
0.0000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 สรุปไดว้่า อตัราผลตอบแทนเฉล่ียมีความแตกต่างกนัตามระดบัความเส่ียง ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% 
     การวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนเฉล่ียตามระดบัความเส่ียงความแตกต่างระหวา่งระดบัความเส่ียง 
2 กลุ่ม (T-test : Two-Sample Assuming Unequal Variances ) พบว่าระดบัความเส่ียงท่ี 3 : 1 และระดบัความเส่ียงท่ี 
5 : 4 มีค่า p-value นอ้ยกว่า ระดบันยัส าคญั (0.05) และสรุปไดว้่าผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนระดบัท่ี 3 มากกว่า
ระดบัความเส่ียงท่ี 1  และผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนระดบัท่ี 5 มากกว่ากองทุนระดบัท่ี 4  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% ส่วนและระดบัความเส่ียงท่ี4 : 3 ระดบัความเส่ียงท่ี 6 : 5 และระดบัความเส่ียงท่ี 7 : 6 มีค่า p-value มากกว่า 
ระดบันยัส าคญั (0.05) และสรุปไดว้า่ผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุน ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
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     จากผลการศึกษาพบวา่ อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมสูงข้ึน ความเส่ียงท่ีไดรั้บจากการลงทุนในกองทุนรวม
มีความเส่ียงในระดบัปานกลางหรือค่อนขา้งสูง นักลงทุนไม่จ าเป็นตอ้งเลือกลงทุนในระดบัความเส่ียงท่ีสูงสุด
เพ่ือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีมากท่ีสุด แต่เลือกลงทุนในกองทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนยอ้นท่ีดี ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั
ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง และให้มีการกระจายการลงทุนในกองทุนท่ี
หลากหลายหมวดอุตสาหกรรม เพ่ือกระจายความเส่ียงจากการลงทุนในภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอน ทั้งน้ี คาดว่า
อาจเป็นเพราะสาเหตุจากป ญหาสภาพเศรษฐกิจโลกท่ีส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจในประเทศไทย และความไม่
แน่นอนของการเมืองภายในประเทศ ท าให้ดชันีตลาด หลกัทรัพยใ์นประเทศไทยไดป้รับข้ึนลงสภาวะเศรษฐกิจ 
และตามสถาการณ์ของตลาดหลกัทรัพย ์
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้  
     การศึกษาน้ีใชข้อ้มูลระยะเวลาการศึกษาเพียง 3 ปี และกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดค้ดัเลือกมาเฉพาะกองทุนรวมท่ีแบ่งตาม
ระดบัความเส่ียงและเป็นกองทุนเปิดท่ีมีนโยบายลงทุนในประทศ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลดัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึง ปี พ.ศ. 2559 เท่านั้น 
     หากนกัลงทุนจะน าการศึกษาคร้ังน้ีไปใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน ปัจจยัท่ีน ามาพิจารณา คือ สภาพแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจและการเมือง ณ เวลานั้น ลกัษณะของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และควรท่ีจะท าการศึกษาถึง
วัตถุประสงค์การลงทุน นโยบายและสัดส่วนของการลงทุนในแต่ละกอง ไม่ว่าจะเป็น ผู ้จัดการกองทุน 
ความสามารถการบริหารของกองทุนในอดีต รวมถึงการพิจารณาเลือกกองทุนเพียงอตัราผลตอบแทนท่ีมีอตัรา
ผลตอบแทนสูงกอ็าจจะมีความเส่ียงในการลงทุนท่ีสูง ดงันั้นผูล้งทุนควรเลือกลงทุนใหมี้การกระจายความเส่ียงดว้ย 
เช่นเลือกกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารหน้ี และตลาดเงิน เพราะเป็นกองทุนรวมท่ีใหอ้ตัราผลตอบแทน
ต ่า และขณะเดียวกนักมี็ความเส่ียงต ่า เพ่ือเป็นการป้องกนัตนเองในภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวนได ้
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
     1. ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงขอกองทุนคร้ังน้ีใชข้อบเขตในการศึกษา
เพียง 3 ปี ซ่ึงหากเพ่ิมระยะเวลาในการศึกษาใหม้ากข้ึน เป็น 5 ปี หรือ 10 ปี ก็จะท าใหผ้ลการศึกษามีประสิทธิภาพ 
และมีความชดัเจนมากยิ่งข้ึน 
     2. จากการศึกษาอตัราผลตอบแทนและระดบัความเส่ียง ท าใหท้ราบไดว้า่การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์จะไดรั้บ
ผลตอบแทนท่ีอยู่ในเกณฑ์สูง และในขณะเดียวกันความเส่ียงก็สูงด้วยเช่นกัน ฉะนั้นการจะลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยจ์ะตอ้งมีความระมดัระวงัในการลงทุน โดยสามารถวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของแต่ละ
หลกัทรัพยแ์ละกลุ่มหลกัทรัพย ์และยงัตอ้งพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆอีกดว้ย 
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การพฒันาแนวคดิผลติภณัฑ์อาหารว่างเครปส าหรับผู้บริโภคใน 
เขตเทศบาลนครขอนแก่น 

Product Concept Development for Crepe Snack Food for Consumer in  
Khon Kaen Municipals 

                                                                                         อุษณ ีโล่วณชิเกียรติกุล1 และ ทิพย์วรรณา งามศักดิ์2 
                                                                                  Usanee Lowanichkiattikul and Tipvanna Ngarmsak 
  

บทคดัย่อ 

 การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา พฤติกรรม ทศันคติ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารว่างเครปของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ศึกษาความชอบประเภท
ของไส้เครปและแป้งผสมตวัเครปใช้กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 123 คน และน าไปสร้างและทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ์
อาหารวา่งเครป การทดสอบใช ้กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 48 คน วดัความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ผลการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภค
มีความถ่ีในการซ้ือ 1-2 ช้ิน/คร้ัง ราคาประมาณ 100 บาท/คร้ัง ในดา้นทศันคติลกัษณะทางประสาทสัมผสัท่ีส าคญั
ไดแ้ก่ รสชาติ กล่ิน และกล่ินรสดี ในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส าคญัไดแ้ก่ ความสดใหม่  กล่ิน รสชาติ 
เน้ือสัมผสั แนวคิดผลิตภณัฑอ์าหารวา่งเครป ท่ีสร้างข้ึนมี 4 แนวคิด คือ เครปไสห้มูหยองและน ้าพริกเผา   เครปไส้
หมูหยองและมายองเนส เครปไส้หมูหยองและซอสพริก เครปไส้หมูหยองและซอสมะเขือเทศ ผลการทดสอบ
แนวคิดผูบ้ริโภคมีความสนใจซ้ือในระดบัซ้ือและซ้ือแน่นอนของ แนวคิด เครปไส้หมูหยองและน ้ าพริกเผา  เครป
ไสห้มูหยองและมายองเนส คิดเป็นร้อยละ 93 และ83 ตามล าดบั 
ค าส าคัญ: แนวคิดผลิตภัณฑ์,พฤติกรรมผู้บริโภค,ทัศนคติต่อาหาร,ส่วนประสมการตลาด,ผลิตภัณฑ์อาหารว่างเครป 

 

Abstract 
This objectives of this study were to study the consumers’ behavior, attitude, marketing mix’s factors that influencing 
buying decision of crepe snack food and the consumer preference for types of crepe filling and mixed batters. 
Questionnaire survey of 123 samples of the consumer in Khon Kaen Municipality were used. Product concepts were ฃ 
developed from the survey results and then were tested for buying decision with 48 samples. Results found that 
consumers used to buy crepe 1-2 pieces at a time and paid about 100 bahts. Consumer attitude for sensory of crepe 
were taste, odor and flavor. The most important marketing mixs for product were freshness, odor, taste and texture. 
Four concepts of crepe snack food were developed they were: crepe with pork shredded pork and roasted chili paste, 
crepe with pork frost and mayonnaise, crepe with shredded pork and chili sauce and crepe with shredded pork and 
tomato sauce. Crepe with shredded pork and roasted chili paste and crepe with shredded pork and mayonnaise were the 
only two concepts interested to buy by 94 and 83 % of consumer respectively.  
Keywords: Product Concept, Consumer Behavior, Food Attitude, Marketing Mix, Crepe Snack Food 
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1.บทน า 
   
     ธุรกิจผลิตภณัฑอ์าหารว่างเครปมีอยู่กนัอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ไดรั้บอิทธิพลมาจาก ประเทศญ่ีปุ่นและ
ประเทศฝร่ังเศส มีรูปแบบร้านเป็นสไตลค์าเฟ่ ร้านขา้งทาง และร้านเคล่ือนท่ี ปัจจุบนัธุรกิจผลิตภณัฑอ์าหารว่าง
เครปเป็นท่ีนิยมในประเทศไทยเช่นกนั มีร้านอาหารวา่งเครปในรูปแบบต่างๆในหา้งสรรพสินคา้ ร้านเป็นสไตลค์า
เฟ่ ร้านเคล่ือนท่ีตามตลาดนดัและแหล่งพ้ืนท่ีชุมชนมีการดดัแปลงให้เขา้กบัความชอบของคนไทยเนน้ไปท่ีความ
กรอบหอมของแป้งและใส่ไสป้ระเภทต่างๆทั้งคาวและหวาน 
การพฒันาผลิตภณัฑเ์ป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจผลิตภณัฑอ์าหารว่างเครป
และสร้างธุรกิจใหเ้จริญเติบโต การพฒันาผลิตภณัฑถู์กผลกัดนัจากความตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์สร้างความแตกต่างใน
ท้องตลาด  การพฒันาผลิตภัณฑ์ เป็นการวิจยัอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นการร่วมประสานของเทคนิควิจยั ทางด้าน
การตลาดและ ทางดา้นเทคโนโลยี การวิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการเลือกอาหารเป็นพ้ืนฐานการวิจยัท่ีส าคญัของ
การพฒันาผลิตภัณฑ์ ในกระบวนการการพฒันาผลิตภณัฑ์หลงัจาก สร้างความคิดผลิตภณัฑ์แลว้เป็นการสร้าง
แนวคิดผลิตภณัฑแ์ละทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ ์ ในการการสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ์  จ าเป็นตอ้งสร้างจากขอ้มูลใน
เร่ืองความจ าเป็นและตอ้งการเฉพาะของผูบ้ริโภค ความตอ้งการในเร่ืองคุณสมบติัทางประสาทสมัผสั ความชอบใน
วตัถุดิบ ทศันคติท่ีมีต่อคุณลกัษณะของอาหาร และคุณสมบติัพิเศษของอาหาร และใช้ในการสร้างตวัผลิตภณัฑ์
ข้ึนมา ดงันั้นจึงตอ้งท าการส ารวจจากผูบ้ริโภค  
     ดว้ยความสนใจของผูศึ้กษาท่ีอาจจะสร้างธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารว่างเครปข้ึนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จึง
จ าเป็นท่ีจะศึกษาแนวคิดผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในเบ้ืองตน้ ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษา
แนวคิดผลิตภณัฑแ์ละทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑอ์าหารว่างเครปส าหรับผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่นโดย
ศึกษา พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารว่างเครป ทศันคติท่ีมีต่อคุณลกัษณะของผลิตภณัฑอ์าหารว่างเครป    
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารวา่งเครป ความชอบประเภทของไส้
และความชอบแป้งผสมตัวผลิตภัณฑ์อาหารว่างเครป ของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการสร้างธุรกิจและเป็นประโยชนต่์อผูป้ระกอบการอ่ืนท่ีจะใชแ้นวคิดน้ีในการด าเนินธุรกิจต่อไป   
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี
 
   2.1.1  การพฒันาผลติภัณฑ์และแนวคิดผลติภัณฑ์  
     การพฒันาผลิตภณัฑ์เป็นกระบวนการท่ีเป็นกลยุทธ์ในการน า นวัตกรรมสู่บริษทัธุรกิจ  หรือเป็นกระบวนการ
สร้างความคิดผลิตภณัฑใ์หม่ให้แก่ผูซ้ื้อ  การพฒันาผลิตภณัฑ์เป็นการวิจยัอุตสาหกรรมท่ีมีการการร่วมประสาน
ของเทคนิควิจยั สาขาการตลาด สาขาการแปรรูป และสาขาวิศวกรรม เขา้เป็นการวิจยัเดียวท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท่ีจะ
พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ข้ึนมา ท่ีสร้างความพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคตามความตอ้งการท่ีเราทราบหรือความตอ้งการท่ีเรา
คาดคะเน (ทิพยว์รรณา งามศกัด์ิ, 2545) 
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     แนวคิดผลิตภณัฑ ์คือ ค าอธิบายรายละเอียดของผลิตภณัฑท่ี์จะพฒันาต่อไป โดยเร่ิมจากแนวคิดของผูบ้ริโภคว่า
ผลิตภณัฑค์วรเป็นอยา่งไร จนไปถึงแนวคิดท่ีแน่นอนท่ีมีการอธิบายว่าผลิตภณัฑข์ั้นสุดทา้ยท่ีจะพฒันาเป็นอย่างไร 
แนวคิดผลิตภณัฑ์ท่ีชดัเจนสามารถน าไปใชอ้ธิบายผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผลิตภณัฑ ์เพ่ือให้เขา้ใจตรงกนัและ
สามารถพฒันาผลิตภณัฑไ์ดต้รงตามแนวคิดท่ีก าหนดไว ้(ทิพยว์รรณา งามศกัด์ิ, 2545)              
     แนวคิดผลิตภณัฑ์อาหารเกิดจากการสอบถามความตอ้งการของผูบ้ริโภคจนไดเ้ป็นแนวคิดผลิตภณัฑ์ข้ึนมา 
(Moskowitz, Beckley and Resurreccion, 2006) ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและผูบ้ริโภคจะตอ้งสามารถบอกถึงแนวคิดท่ี
เหมาะต่อการน าไปพฒันาและสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ์ได ้(Crawford, 2000) ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดใน การสร้างแนวคิด
ผลิตภณัฑ์คือ การสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  ผลิตภณัฑ์ถูกสร้างตามความตอ้งการ 
พฤติกรรมการซ้ือ การใชแ้ละการบริโภคของผูบ้ริโภค( Earle, Earle and Anderson, 2001) 
   2.1.2  พฤติกรรมผู้บริโภค 
     พฤติกรรมผูบ้ริโภคคือการศึกษาว่าผูบ้ริโภคแต่ละคน หรือ กลุ่มคนหรือองคก์ร เลือก ซ้ือ ใช ้และ ก าจดั สินคา้
หรือบริการหรือความคิด หรือประสบการณ์อย่างไรเพ่ือให้เกิดความพอใจท่ีไดต้ามความต้องการ (Kotler and 
Keller, 2016) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกส าหรับแสวงหาการซ้ือการใช้ การ
ประเมินและการจบัจ่ายใชส้อย ซ่ึงสินคา้และบริการท่ีเขาคาดหวงัวา่จะท าใหค้วามตอ้งการของเขาไดรั้บความพอใจ 
(Schiffman and Kanuk, 2009) 
   2.1.3 ทศันคติและทศันคติด้านอาหาร 
     ทศันคติคือการประเมินทัว่ไปเก่ียวคน ส่ิงของ การโฆษณา และเร่ืองอ่ืนๆ (Solomon, 2013) ทศันคติคือความนึก
คิดท่ีก่อข้ึนจากการเรียนรู้ท่ีแสดงถึงแนวโนม้การสนองตอบต่อส่ิงของวา่ชอบหรือไม่ชอบ (Blythe, 2013) Solomon 
(2013) ได้อธิบายรูปแบบของทัศนคติ( ABC model) เป็นมุ่มมองหลายด้านอธิบายถึงทัศนคติท่ีประกอบด้วย 
ความชอบ ( affect) พฤติกรรม ( behavior) และ ความรู้ความเขา้ใจ (cognition) 
     Aikman, Crites and Fabrigar (2006) ไดอ้ธิบายถึงทัศนคติดา้นอาหาร ประกอบด้วยปัจจยัโครงสร้างอาหาร ( 
five-factors food structure) 5 ด้านดังน้ี ด้านท่ี 1 ความชอบเชิงบวก (positive affect) ด้านท่ี 2 ความชอบเชิงลบ 
(negative affect) ดา้นท่ี 3 ความรู้ความเขา้ใจคุณภาพอาหารทางนามธรรม ( abstract cognitive qualities)ดา้นท่ี 4 
คุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัโดยทั่วไป (general sensory qualities) ด้านท่ี 5 คุณลกัษณะทางประสาทสัมผสั
โดยเฉพาะ (general sensory qualities) 
     Shepherd and Raats (1996) กล่าวว่า ทัศนคติคือหน่ึงในปัจจัยส าคัญ ท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร 
     ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีตอ้งศึกษาถึงทศันคติดา้นอาหารของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่นท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์
อาหารวา่งเครปเพ่ือเป็นขอ้มูลน าไปสร้างแนวคิดผลิตภณัฑอ์าหารวา่งเครป 
   2.1.4 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix: 7P’s) 
     Booms and Bitner (1981) ได้อธิบายถึง 7 Ps model ซ่ึงเป็นส่วนประสมของตลาดบริการประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ
ดา้นกระบวนการ  
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     ดว้ยธุรกิจผลิตภณัฑอ์าหารว่างเครปเป็นธุรกิจการบริการ การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้นน้ีจะมี
ส่วนช่วยในการสร้างแนวคิดผลิตภณัฑอ์าหารวา่งเครป และแผนการตลาด 

 
2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
     พรรณิภา  การถาง (2558) ได้ศึกษาเร่ืองการพฒันาแนวความคิดผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากนมถัว่เหลืองส าหรับ
ผูบ้ริโภคท่ีรับประทานอาหารมงัสวิรัติและอาหารเจ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยการศึกษาจากทศันคติดา้น
อาหาร 5 ดา้น และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ความชอบวตัถุดิบและรสชาติ และปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอีทธิพล
ต่อ การตดัสินใจซ้ือโยเกริต์จากนมถัว่เหลืองโดยใชแ้บบสอบถาม แลว้น ามาวิเคราะห์เพ่ือแนวความคิดผลิตภณัฑ์
โยเกิร์ตจากนมถัว่เหลือง ผลการศึกษาในดา้นทัศนคติพบว่าผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากนมถัว่เหลือง ผูบ้ริโภคไม่มี
ทศันคติความชอบเชิงลบ ในการสร้างแนวคิด ไดแ้นวคิดผลิตภณัฑ์จากนมถัว่เหลือง 3 ชนิดไดแ้ก่ โยเกิร์ตนมถัว่
เหลือง รสธรรมชาติ รสสตรอเบอร์ร่ี รสชาเขียวแอปเป้ิล ผลการทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑท์ั้ง 3 ชนิด พบว่าโยเกิร์
ตนมถัว่เหลืองรสธรรมชาติและ รสชาเขียวแอปเป้ิล ไดรั้บความสนใจท่ีจะซ้ือสูง ผูป้ระกอบการจึงสามารถน าไปใช้
ตดัสินใจในพฒันาผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตนมถัว่เหลืองรสธรรมชาติและ รสชาเขียวแอปเป้ิลต่อไปได ้
     สิร์ดาภทัร เลิศสมพร (2559 ไดศึ้กษาการพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑห์มูแดดเดียวผสมสมุนไพรน้ีโดยศึกษาขอ้มูล
ของผลิตภณัฑห์มูแดดเดียวท่ีมีวางจ าหน่ายในทอ้งตลาด ศึกษาพฤติกรรม ทศันคติดา้นอาหาร ความชอบวตัถุดิบ
และรสชาติ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์หมูแดดเดียวผสม
สมุนไพร และ พฒันาและทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑห์มูแดดเดียวผสมสมุนไพร วิธีการศึกษาใชก้ารส ารวจตลาด ใช้
แบบสอบถามถามพฤติกรรมและทศันคติ กลุ่มตวัอย่างเป็นผูท่ี้บริโภคหมูแดดเดียวจ านวน 400 คน น าผลการศึกษา
มาพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑ์และทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ์กบักลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคจ านวน 45 คน ผลการศึกษา
พบว่า ผลการศึกษาในดา้นทศันคติพบวา่ผลิตภณัฑห์มูแดดเดียวผสมสมุนไพร ผูบ้ริโภคไม่มีทศันคติความชอบเชิง
ลบ ในการสร้างแนวคิด มีผลิตภณัฑห์มูแดดเดียวผสมสมุนไพร 3 ชนิด คือ งาขาว พริกไทยด า และพริกไทป่น ส่วน
ใหญ่บรรจุถุงพลาสติก ดา้นพฤติกรรม พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่เคยบริโภคผลิตภณัฑห์มูแดดเดียวผสมสมุนไพร 
เน่ืองจากหาซ้ือยาก ดา้นทศันคติ พบว่าผูบ้ริโภคมีทศันคติเชิงบวกต่ออาหารประเภทน้ีเป็นอาหารท่ีคุน้เคย ชอบ
รสชาติ รับประทานแลว้อ่ิมทอ้ง ความชอบดา้นวตัถุดิบและรสชาติ พบว่า ชอบ เน้ือแดง กระเทียม พริกไทยเม็ด 
พริกไทยป่น รสธรรมชาติ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือความสดใหม่ รสชาติ ราคา
เหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพ หาซ้ือง่าย การใหข้อ้มูลแนะน าผลิตภณัฑ ์แนวคิดผลิตภณัฑท่ี์พฒันา  คือ หมูแดด
เดียวทอดกระเทียม หมูแดดเดียวสูตรพริกไทย และหมูแดดเดียวผสมสมุนไพรรวม ผลการทดสอบพบวา่ ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่สนใจจะซ้ือหมูแดดเดียวผสมสมุนไพรรวมมากกว่าจึงไดเ้ลือกผลิตภณัฑ ์หมูแดดเดียวผสมสมุนไพรรวม 
ส าหรับการพฒันาต่อไป  

 
2.3 กรอบแนวคิด 

ศึกษาถึง พฤติกรรม ทศันคติดา้นอาหารของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่นท่ีมีต่อผลิตภณัฑอ์าหารว่าง
เครปเพ่ือเป็นขอ้มูลน าไปสร้างแนวคิดผลิตภณัฑอ์าหารวา่งเครป การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้นน้ีจะ
มีส่วนช่วยในการสร้างแนวคิดผลิตภณัฑอ์าหารวา่งเครป และแผนการตลาดใหก้บัธุรกิจผลิตภณัฑอ์าหารว่างเครป 
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การศึกษาความชอบประเภทไส้และแป้งผสมของเครปน าไปสร้างแนวคิดและช่วยในเร่ืองความแตกต่างและความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ ์

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
 

3. วธิีการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
    กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูท่ี้เคยรับประทานผลิตภณัฑอ์าหารว่างเครปในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงไม่ทราบจ านวน 
    กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดขนาดตัวอย่างใช้สูตรของCochran อา้งโดย Barlett, Kotrlik and Higgins (2001) ในการ
ค านวณขนาดตวัอยา่งแบบตวัแปรต่อเน่ือง ดงัสมการท่ี 1 

        
                                                         
    (1)  

     สมการท่ี (1) แสดงการค านวณขนาดตวัอยา่งแบบตวัแปรต่อเน่ือง 
 

เม่ือค่า Alpha Level ท่ีระดบั 0.05 เป็นระดบัค่าความเส่ียงท่ียอมรับได ้
t = ค่าของ alpha level คือ 0.25 แต่ละหางเท่ากบั 1.96 
S = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของจ านวนประชากรท่ี 0.8 
d = ระดบั 5 โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ 0.03 

    ไดจ้ านวน กลุ่มประชากรท่ีตอ้งศึกษาเท่ากบั 109.27 คน และไดป้รับเพ่ิมจ านวน ร้อยละ10 จึงเป็นจ านวนตวัอยา่ง 
120 คน เกบ็ตวัอยา่งแบบสะดวกโดยใชเ้ป็นแบบสอบถามออนไลน์กเูก้ิลฟอร์ม 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ในส่วนของแบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
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ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย ระดบัการศึกษา ซ่ึงมีระดบัการวดัแบบ
มาตรนามบญัญติั (Norminal Scale) 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารว่างเครป ไดแ้ก่ ไส้เครปท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือ จ านวน
และความถ่ีในการซ้ือ สถานท่ีซ้ือ บุคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินในซ้ือ เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคตัดสินใจซ้ือ และ
แหล่งขอ้มูลท่ีไดม้า  ซ่ึงมีระดบัการวดัแบบมาตรนามบญัญติั (Norminal Scale) 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติดา้นอาหารใชเ้คร่ืองมือของ Aikman, Crites and  Fabrigar (2006) วดัทศันคติดา้น
อาหาร 5 ดา้น ดา้นท่ี 1 ความชอบเชิงบวก ดา้นท่ี 2 ความชอบเชิงลบ ดา้นท่ี 3 ความรู้ความเขา้ใจคุณภาพอาหารทาง
นามธรรม ดา้นท่ี 4 คุณลกัษณะทางประสาทสมัผสั ดา้นท่ี 5 คุณลกัษณะทางประสาทสมัผสัโดยเฉพาะ  
โดยใช ้Likart scale 5 ระดบั ตั้งแต่ 1เท่ากบั ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง จนถึง 5 เท่ากบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง และใชเ้กณฑ์การ
แปลโดยใชค่้าเฉล่ีย (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553) แบบสอบถามทั้ง 5ดา้นมีค่าสมัประสิทธ์ิ อลัฟ่า ดา้นท่ี 1 0.856 ดา้นท่ี 
2 0.945 ดา้นท่ี 3 0.805 ดา้นท่ี 4 0.895 และดา้นท่ี 5 0.774  
ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ด้านบุคคล ด้านด้านกระบวนการ ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารว่างเครป โดยใช้ Important scale 5 ระดบัตั้ งแต่ 1เท่ากบั ส าคญัน้อยท่ีสุด จนถึง 5 
เท่ากบัส าคญัมากท่ีสุด และใชเ้กณฑก์ารแปลโดยใชค่้าเฉล่ีย (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553)แบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่า
สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า เท่ากบั 0.96 
ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลความชอบประเภทไส้และแป้งผสมตวัเครป 9 ชนิดประกอบไปดว้ย ไส้ประเภทผกัและผลไม ้ไส้
ประเภทแยม ไส้ประเภทคาว ไสป้ระเภทถัว่ ไส้ประเภทนมและชีส และไส้ประเภทซอสใช ้Hedonic scale 5 ระดบั
ตั้งแต่ 1เท่ากบั ชอบนอ้ยท่ีสุด จนถึง 5 เท่ากบัชอบมากท่ีสุดและใชเ้กณฑก์ารแปลโดยใชค่้าเฉล่ีย (บุญชม  ศรีสะอาด
, 2553)แบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า เท่ากบั 0.955 และ 0.896 ตามล าดบั 
3.3 สถิตทิี่ใช้วเิคราะห์ข้อมูล 
      ใชส้ถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าเป็น ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงแบนมาตรฐาน 
3.4 วธีิการสร้างแนวคิดผลติภัณฑ์อาหารว่างเครป 
      ใชผ้ลจากแบบสอบส่วนท่ี 4 ถึงส่วนท่ี 6  
3.5 วธีิการทดสอบแนวคิดผลติภัณฑ์อาหารว่างเครป 
     น าแนวคิดท่ีไดจ้ากขอ้3.2มาทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งผูบ้บริโภคท่ีเคยรับประทานอาหารวา่งเครปจ านวน 45 คน 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4. 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม   
        มีผูต้อบแบบสอบถามออนไลนจ์ านวน 123 คน ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแสดงผลตามรูปท่ี 2 
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รูปที่  2 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ช่วงอาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา 
    จากรูปท่ี 2 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 91 คน (ร้อยละ 74 ) เพศชายจ านวน 32 คน (ร้อย
ละ 26) ส่วนใหญ่มีอาย ุ20-30 ปี มากท่ีสุด จ านวน 75 คน (ร้อยละ 61) อาชีพพนกังานเอกชนมากท่ีสุด จ านวน 36 
คน (ร้อยละ 29.3) 

 
4.2   ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลติภัณฑ์อาหารว่างเครป 
     มีผูต้อบแบบสอบถามออนไลนจ์ านวน 123 คน ขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อการบริโภคอาหารวา่งเครป 
จากรูปท่ี 3 และเหตุผลในการเลือกซ้ืออาหารวา่งเครป จากรูปท่ี 4 
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รูปที่ 3 พฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อการบริโภคอาหารว่างเครปในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (1A)เครปท่ีโดยปกติ
ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ (2A)แป้งผสมท่ีเลือกซ้ือ (3A)สถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคไปซ้ือเครป (4A)ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเครปต่อคร้ัง 
(5A)ความถ่ีท่ีซ้ือเครป (6A)จ านวนเครปปท่ีซ้ือต่อคร้ัง และ(7A)แหล่งท่ีทราบข่าวสารร้านเครป 

  
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 พฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารว่างเครปในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (8A) เหตุผลใน
การเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารวา่งเครป 

 
     ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ืออาหารว่างเครปไส้น ้ าพริกเผาและหมูหยองคิดเป็น(ร้อยละ 22.8) ผูบ้ริโภคเลือก
รสชาติท่ีผสมในแป้งเครป รสตน้ต ารับมากท่ีสุด(ร้อยละ 71.5) ผูบ้ริโภคซ้ือเครปเป็นประจ ามากท่ีสุดคือ บริเวณ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ร้อยละ 49.6) ผูบ้ริโภคนิยมซ้ือเครป 1-2 ช้ิน/คร้ัง  ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังเฉล่ียต ่ากว่า 100 บาท  
รู้จกัและรับทราบข่าวสารจาก เพ่ือน/เพ่ือนร่วมงานมากท่ีสุด (ร้อยละ 55.3) และเหตุผลท่ีผูต้อบเลือกซ้ืออาหารว่าง
เครปคือ รสชาติอร่อย (ร้อยละ 54.5)  
 
4.3 ผลการศึกษาเกีย่วกบัทศันคติด้านอาหาร 
     มีผูต้อบแบบสอบถามออนไลนจ์ านวน 123 คน ขอ้มูลทศันคติดา้นอาหาร 5 ดา้น ดงัรูปท่ี 5 
 

รูปที่ 5 ทศันคติดา้นอาหารของกลุ่มตวัอยา่ง (1B) ทศันคติเชิงบวก (2B) ทศันคติเชิงลบ (3B) ดา้นคุณภาพ (4B) ดา้น
คุณลกัษณะทางประสาทสมัผสัโดยทัว่ไป และ(5B) ดา้นคุณลกัษณะทางประสาทสมัผสัเฉพาะ 
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     ผลิตภณัฑ์อาหารว่างเครปดา้นทศันคติเชิงบวกอยู่ในระดบัเห็นดว้ยทั้งหมด ดา้นทศันคติเชิงลบค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัไม่เห็นดว้ย ดา้นคุณภาพค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ดา้นคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัทัว่ไปอยู่ในระดบั
เห็นดว้ย และคุณลกัษณะทางประสาทสมัผสัเฉพาะอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
 
4.4 ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 
     มีผูต้อบแบบสอบถามออนไลนจ์ านวน 123 คน ขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารว่างเครปของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ด้าน
ผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นพนักงาน ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นหลกัฐานทาง
กายภาพ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัทุกขอ้  ดงัรูปท่ี 6 
 

รูปที่  6 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (1C)ด้านผลิตภัณฑ์ (2C) ด้านราคา (3C)ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย 
(4C)ดา้นส่งเสริมการตลาด (5C)ดา้นพนกังาน (6C) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการและ (7C)ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ
      
4.5 ผลการศึกษาความชอบประเภทไส้เครปและแป้งผสม 
     ดา้นความชอบประเภทของไส้เครป ความชอบไส้ประเภทคาว พบว่า หมูหยอง มีระดบัความชอบมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียคือ 4.28 และไส้ประเภทซอส พบว่า ซอสมายองเนส น ้ าพริกเผา ซอสมะเขือเทศและซอสพริก  มีระดบั
ความชอบมาก ค่าเฉล่ียคือ 4.07 4.02  3.63 และ 3.63 ตามล าดบั ความชอบแป้งผสมตวัเครป พบวา่ ช็อคโกแลต ชาร์
โคล และชาเขียว มีระดบัความชอบมาก ค่าเฉล่ียคือ 3.73 3.73 และ3.57 ตามล าดบั 
 
4.6 ผลการศึกษาการสร้างแนวคิดผลติภัณฑ์อาหารว่างเครป 
     ผลการศึกษาไดแ้นวคิดผลิตภณัฑ ์4 แนวคิด  ดงัรายละเอียดขา้งล่างน้ี รูปท่ี 7 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                            2129 
 

แนวคิดท่ี 1 เครปหมูหยองและน ้ าพริกเผา แป้งเครปรสตน้ต ารับ ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 15 น้ิว น ้ าหนัก 250 กรัม 
ราคา 30 - 35 บาทบรรจุภณัฑเ์ครปท่ีใชใ้ส่เครปมี ขนาด 15 × 12 เซนติเมตร ผลิตจากกระดาษไดม้าตรฐานส าหรับ
บรรจุอาหาร ปลอดภยัต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค 

แนวคิดท่ี 2 หมูหยองและซอสมายองเนส แป้งเครปรสตน้ต ารับ  ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 15 น้ิว น ้ าหนัก 250 กรัม 
ราคา 30 - 35 บาทบรรจุภณัฑเ์ครปท่ีใชใ้ส่เครปมี ขนาด 15 × 12 เซนติเมตร ผลิตจากกระดาษไดม้าตรฐานส าหรับ
บรรจุอาหาร ปลอดภยัต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค 
แนวคิดท่ี 3 หมูหยองและซอสพริก แป้งเครปรสตน้ต ารับ ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 15 น้ิว น ้าหนกั 250 กรัม   
ราคา 30 - 35 บาทบรรจุภณัฑเ์ครปท่ีใชใ้ส่เครปมี ขนาด 15 × 12 เซนติเมตร ผลิตจากกระดาษไดม้าตรฐานส าหรับ
บรรจุอาหาร ปลอดภยัต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค 

แนวคิดท่ี 4 หมูหยองและซอสมะเขือเทศ แป้งเครปรสตน้ต ารับ  ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 15 น้ิว น ้ าหนัก 250 กรัม 
ราคา 30 - 35 บาทบรรจุภณัฑเ์ครปท่ีใชใ้ส่เครปมี ขนาด 15 × 12 เซนติเมตร ผลิตจากกระดาษไดม้าตรฐานส าหรับ
บรรจุอาหาร ปลอดภยัต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 7 ผลิตภณัฑอ์าหารว่างเครปทั้ง 4 แนวคิด ไดแ้ก่ (1D) เครปหมูหยองและน ้าพริกเผา (2D) เครปหมูหยองและ
มายองเนส (3D) เครปหมูหยองและซอสพริก และ (4D)เครปหมูหยองและซอสมะเขือเทศ 
 
4.7 ผลการศึกษาการทดสอบแนวคิดผลติภัณฑ์อาหารว่างเครป 
     ผลการทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์อาหารว่างเครป ได้มีผูป้ระเมินจ านวน 48 คน  พบว่า เครปหมูหยองและ
น ้าพริกเผา และ เครปหมูหยองและมายองเนส มีความสนใจซ้ือในระดบัซ้ือแน่นอนและอาจจะซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 
92.5 และ 83.4 ตามล าดบั จึงเลือกเป็นแนวคิดในการพฒันาผลิตภณัฑต่์อไปผลการแสดงความสนใจซ้ือดงัรูปท่ี 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 8  ความสนใจซ้ือตามแนวความคิดผลิตภณัฑอ์าหารวา่งเครป   
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4.8 อภิปรายผลในการศึกษา   
     ในผลการศึกษาน้ีผูบ้ริโภคประเมินทศันคติดา้นอาหารส าหรับผลิตภณัฑอ์าหารวา่งเครปเป็นไปตามแนวทางของ
ทศันคติ ในดา้นความชอบเชิงลบไดป้ระเมินส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ย แสดงว่าผูบ้ริโภคไม่มีทศันคติเชิงลบ
ต่อผลิตภณัฑอ์าหารวา่งเครป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ พรรณิภา  การถาง (2558) ส าหรับผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ต
จากนมถัว่เหลือง และสิร์ดาภทัร เลิศสมพร (2559)ส าหรับผลิตภณัฑห์มูแดดเดียวสมุนไพร 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากการศึกษาพฤติกรรม ทศันคติ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารว่างเครปของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ศึกษาความชอบประเภทของไส้เครปและแป้งผสมตวั
อาหารเครปใชก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 123 คน น าไปสร้างและทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑอ์าหารวา่งเครป ได ้4 แนวคิด 
ได้แก่ได้แก่  เครปหมูหยองและน ้ าพริกเผา เครปหมูหยองและมายองเนส  เครปหมูหยองและซอสพริก และ 
เครปหมูหยองและซอสมะเขือเทศ จากการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาหวงัว่าจะท าให้ผูท่ี้สนใจจะด าเนินธุรกิจผลิตภณัฑ์
อาหารวา่งเครปไดแ้นวคิดไปใชใ้นการด าเนินธุรกิจในอนาคตได ้
 
5.1 ข้อแนะน าในการศึกษา   
    ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดไดเ้น่ืองจากผูศึ้กษายงัไม่ไดว้างแผนศึกษาดา้นน้ี
แต่ไดส้ ารวจขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรเพ่ิมในส่วนเก็บขนาดตวัอย่างให้มากข้ึน และ
ศึกษาแยกกลุ่มผูบ้ริโภคเพ่ือศึกษาทศันคติดา้นอาหารและความชอบในประเภทไสแ้ละแป้งผสมตวัอาหารวา่งเครป 
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคอาหารเสริมเวย์โปรตีนในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้ปัจจยัด้านรูปแบบการด าเนินชีวติ 

Consumer segmentation of whey protein supplements in Bangkok using lifestyle factors 
 
เอกนรินทร์ โชคนาคะวโร1 และ ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกจิ2 

Akenarin Chocoknakawaro and Theeranuch Pusaksrikit 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารเสริมเวยโ์ปรตีนโดยใชปั้จจยัรูปแบบการด าเนินชีวิต 

งานวิจยัน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง อายุ 18 ปีข้ึนไป ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 184 คน 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจดักลุ่ม (Cluster Analysis) ความแปรปรวนทางเดียว 
(ANOVA) และความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (Chi-Square) ผลการวิจัยสามารถจัดกลุ่มตัวอย่างได้ 3 กลุ่ม ดังน้ี   
1) กลุ่มเอาใจใส่นอ้ย  2) กลุ่มช่างเลือก 3) กลุ่มชอบเขา้สงัคม โดยทั้ง 3 กลุ่ม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัของ
ขอ้มูล การเลือกซ้ือ ค่าใชจ่้าย ความปลอดภยัและการเขา้สงัคม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

ค าส าคัญ : รูปแบบการด าเนินชีวิต, พฤติกรรม, เวย์โปรตีน 
 

Abstract 
 This research aims to classify consumer segments of Whey Protein supplements using the lifestyle factor. 
The questionnaires were collected from 184 people who aged 18 years old and above living in Bangkok. The data 
were analyzed using the Mean, Standard Deviation, Cluster Analysis, One Way ANOVA, and Chi- Square.  
The research results can be classified into three groups:  1)  Ignorance  2)  carefully selected and 3)  socialized.  
All three groups were found to be different in terms of their importance of purchasing information, selection and 
spending behavior, food safety and social  interaction at 0.05 statistically significant level.  

Keywords: Lifestyle, behavior, Whey Protein  
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัผูบ้ริโภคให้ความส าคญัและใส่ใจดูแลสุขภาพมากข้ึน เนน้การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และมี
คุณค่าทางโภชนาการ หันมาออกก าลงักายเพ่ือให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงและมีรูปร่างท่ีดี รวมถึงการเลือก
บริโภคอาหารเสริมต่างๆ จึงมีธุรกิจการผลิตสินคา้และบริการต่างๆ ออกมาตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค
อย่างมากมาย เช่น ธุรกิจการให้บริการดา้นการออกก าลงักาย  ธุรกิจเคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์กีฬา  และธุรกิจ
อาหารเสริม โดยธุรกิจอาหารเสริมก าลงัไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายและมีกลุ่มผูใ้ชท่ี้แตกต่างกนัไป 
     ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเวยโ์ปรตีน (Whey Protein) เป็นอาหารเสริมชนิดหน่ึงท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายในกลุ่ม 
ของนกัเพาะกาย นกักีฬา และบุคคลทัว่ไปท่ีชอบออกก าลงักายโดยมีเป้าหมายเพ่ือพฒันารูปร่างใหดู้ดีข้ึน  ซ่ึงการท่ี
จะมีรูปร่างท่ีดีไม่สามารถใชร้ะยะเวลาในช่วงสั้นๆได ้การใชสิ้นคา้จึงเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว และตลาด
ของอาหารเสริมเวย์โปรตีนก็มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเป็นตัวแทนจ าหน่าย 
จากต่างประเทศรวมถึงกลุ่มผูข้ายออนไลน์อิสระเขา้มาแข่งขนัเพ่ือใหไ้ดส่้วนแบ่งการตลาดท่ีเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให ้
ผูป้ระกอบธุรกิจภายในประเทศตอ้งพบกบัอุปสรรคในดา้นการแข่งขนักบัผลิตภณัฑท่ี์น าเขา้มาจากต่างประเทศ  
ธุรกิจจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมต่างๆ ของผูบ้ริโภคเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑใ์หส้ามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนัและน าไปสู่โอกาส 
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ   
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเวยโ์ปรตีนในกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเวย์โปรตีนในกรุงเทพมหานครโดยใช้ปัจจัย 

ดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต  
 

ประโยชน์ของการศึกษา 
1.  ผลการวิจยัสามารถแบ่งส่วนตลาดของกลุ่มลูกคา้ท่ีบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเวยโ์ปรตีนตามรูปแบบ

การด าเนินชีวิต เพ่ือน าไปเลือกกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีมีศกัยภาพในการท าการตลาด 
2. ผลการวิจยัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลส่วนหน่ึงในการพฒันาผลิตภณัฑ ์พฒันากลยุทธ์ทางการตลาดใหต้รงกบั

ความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเวยโ์ปรตีนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัการวจิยั 
 Schiffman and Kanuk (2007) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไวว้่าเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคแสดงออก 
ไม่วา่จะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช ้ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภณัฑ ์บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้เป็นการตดัสินใจในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ ทั้งเงิน เวลา และก าลงัเพ่ือ
บริโภคสินคา้และบริการต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อยา่งไร ท่ีไหนและบ่อยแค่ไหน 
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อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) ไดก้ล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตประเมินโดยการใช้ลกัษณะจิตวิทยาทางสังคม
(Psychographics) ดว้ยการวิเคราะห์กิจกรรม (Activities: A) ความสนใจ (Interests: I) และความคิดเห็น (Opinions: O) 
หรือ “AIO” โดยเฉพาะการวิเคราะห์ว่าผู ้บริโภค ใช้เวลาและทรัพยากรต่างๆ ของเขาอย่างไรในแต่ละวัน  
อะไรในส่ิงแวดล้อมท่ีเขาสนใจและถือว่ามีความส าคัญ และเขาคิดเก่ียวกับตนเอง และคิดถึงโลกรอบๆ  
ตวัเขาอยา่งไร 
 ดารา ทีปะปาล (2546: 169) ไดก้ล่าวไวว้่า แบบการด าเนินชีวิตตามแนวคิดของผูบ้ริโภคมีความแตกต่างจาก
บุคลิกภาพอย่างชดัเจน แบบการด าเนินชีวิตจะแสดงความหมายว่า ผูบ้ริโภคด าเนินชีวิตอยา่งไร ใชเ้งินและแบ่งปัน
เวลาเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ อยา่งไร ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัวา่ แบบการด าเนินชีวิตเก่ียวขอ้งกบัการกระท าและพฤติกรรม
ท่ีเปิดเผย (Overt action and behaviors) ของผูบ้ริโภคท่ีสังเกตเห็นไดซ่ึ้งแตกต่างจากบุคลิกภาพ ท่ีบรรยายลกัษณะ
อนัเกิดจากส่วนภายในเสียเป็นส่วนมาก นัน่คือรูปแบบลกัษณะของ ความคิด ความรู้สึก และการรับรู้ 
 วรุณกาญจน สุริยะ (2556)  ศึกษาเร่ือง “ พฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพเวยโ์ปรตีนของกลุ่มผูอ้อกก าลงักาย ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง”  พบว่า 
เหตุผลท่ีตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภาพมากท่ีสุด คือ ตอ้งการสร้างกลา้มเน้ือ เพ่ือนเป็นผูมี้อิทธิพลในการ
ตดัสินใจซ้ือ ส่ือออนไลน์ท าให้รู้จกัผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพเวยโ์ปรตีนมากท่ีสุด ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีกลุ่มผูอ้อกก าลงักายใหค้วามส าคญั คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริม
การตลาดมากท่ีสุด  
 วิรัญชนา แพรกปาน, ธีระวฒัน์ จนัทึก  (2559) ศึกษาเร่ือง “ การศึกษาพฤติกรรมและการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์
เสริมอาหารเพ่ือเสริมสร้างกลา้มเน้ือ(เวยโ์ปรตีน)ของกลุ่มคนออกก าลงักาย” พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น 
เพศชาย จุดประสงคก์ารซ้ือเพ่ือเสริมสร้างกลา้มเน้ือ จะคน้หาขอ้มูลจากนิตยสารหรืออินเตอร์เน็ตก่อนการเลือกซ้ือ 
เลือกซ้ือเพราะเป็นยี่ห้อท่ีมีบุคคลรีวิวในอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด และซ้ือท่ีห้างสรรพสินคา้ ระดบัความส าคญัของ
ส่วนผสมทางการตลาดต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ ดา้นผลิตภณัฑคื์อ สินคา้มีความปลอดภยั ดา้นราคาคือ สินคา้ถูก
กวา่เม่ือเทียบกบัสินคา้ตวัอ่ืน ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายคือ หาและสามารถซ้ือไดส้ะดวก และดา้นการส่งเสริม
การขายคือ มีการลดราคา   
 Cong Nie, Lydia Zepeda (2011) ศึกษาเร่ือง “Lifestyle segmentation of US food shoppers to examine organic 
and local food consumption” โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงแรงจูงใจในการเลือกรูปแบบการด าเนินชีวิตในการ
บริโภคอาหารออร์แกนิคและอาหารทอ้งถ่ินในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มผูซ้ื้ออาหารออร์แกนิค
และอาหารทอ้งถ่ินในประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีเหตุผล กลุ่มผูบ้ริโภค 
ท่ีรักการผจญภยั กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่ระมดัระวงัและกลุ่มผูบ้ริโภคอนุรักษ์นิยม ในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนั 
ในการบริโภคอาหารออร์แกนิคและอาหารทอ้งถ่ิน ทั้งในเร่ืองของสถานท่ีซ้ือ คุณค่าท่ีคาดหวงั แรงจูงใจในการซ้ือ  
และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอาหารออร์แกนิคและอาหารท้องถ่ินในระดบัท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

3. วธิีการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีจะศึกษา คือ ผูบ้ริโภค เพศชาย-หญิง ท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป ในกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยรับประทาน
อาหารเสริมเวยโ์ปรตีน  
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 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์แบบ (Top Down Analysis) โดยการน ายอดขายอาหารเสริม 
เวยโ์ปรตีนจากส่วนแบ่งทางการตลาด จ านวน 395 ลา้นบาท (Euromonitor, 2016) หารดว้ยอตัราการบริโภคเฉล่ีย 
ต่อปี จ านวน 12,000 บาท (brandbuffet, 2015) ไดป้ระมาณการประชากรจ านวน 32,917 คน  ผูว้ิจยัเลือกประชากร
บางส่วนมาเป็นกลุ่มตวัอย่างของงานวิจยั โดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ในการก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่าง 350 คน ภายใต้ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% และระดับความคลาดเคล่ือน 
ท่ี ± 5.21% ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลซ่ึงมีค าถามเป็นลกัษณะปลายปิด จ านวน 5 หนา้  แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลแบบส ารวจรายการ (Check List) จ านวน 6 ขอ้  ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบั
รูปแบบการด าเนินชีวิต จ านวน 27 ขอ้ ในการให้ความคิดเห็นดา้นความส าคญัของขอ้มูล การเลือกซ้ือ  ค่าใชจ่้าย 
ความปลอดภัยและการเข้าสังคม ใช้ต้นแบบของค าถามจาก Grunert K G, Brunso K, and Soren B.  (1993)  
และปรับปรุงใหใ้ชไ้ดก้บังานวิจยัน้ีโดยใชม้าตรวดัแบบ Likert-Scale  เพ่ือวดัระดบัความเห็นดว้ยจ านวน 7 ระดบั   
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยการเลือกตวัอย่างแบบกลุ่มหลายขั้นตอน (Multi-stage Cluster Sampling)  
ซ่ึงจะจ าแนกกลุ่มตวัอย่างออกไปเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี ขั้นท่ี 1) เลือกกรอบการสุ่ม (Sampling Frame)  
จากหมวดสถานท่ี 8 หมวด  ขั้นท่ี 2) ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการแบ่ง
ประเภทสถานท่ีและโอกาสท่ีจะพบประชากรเป้าหมายท่ีเลือกไวจ้ านวน 3 หมวด ขั้นท่ี 3) แบ่งสถานท่ีทั้งหมด 
ในแต่ละประเภทท่ีเจาะจงไวเ้ป็นกลุ่มย่อยๆ อีกชั้นหน่ึงเพ่ือสร้างเป็นบญัชีรายช่ือสถานท่ี  แลว้เก็บตวัอย่างจาก 
ทุกกลุ่มยอ่ยเพ่ือใหค้รอบคลุมประชากรมากท่ีสุด ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. สถานบริการ  
  ก) ฟิตเนสเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ : Fitness First (พระราม 9, เซ็นทรัลป่ินเกลา้)  
  ข) ฟิตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง : WE Fitness (ป่ินเกลา้), Virgin active (เซ็นทรัล เวสตเ์กต)  
  ค) ฟิตเนสเซ็นเตอร์ขนาดเลก็ : ราชนัยิม (ป่ินเกลา้, บางแค), Fitwhey Gym (ลาดพร้าว),   MUSCLE ZONE   
                   GYM (พุทธมณฑล) 
 2. สถานท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้ 
  ก) ศูนยก์ารคา้ท่ีภายในมีหา้งสรรพสินคา้ : GNC (เซ็นทรัลเวิลด์ิ,  ซีคอนบางแค) 
  ข) ศูนยก์ารคา้เฉพาะทาง : เดอะไนน ์(พระราม 9) 
 3. แหล่งท่องเท่ียว 
  ก) สวนชุมชน : สวนพระราม 8 
 

 ผูวิ้จยัลงพ้ืนท่ีเก็บแบบสอบถามได้จ านวน 350 ชุด หลงัจากนั้น ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีขอ้มูลครบถ้วน
สมบูรณ์รวมทั้งหมดได ้200 ชุด และมีแบบสอบถามท่ีตอ้งน าออกจากการวิเคราะห์จ านวน 16 ชุด ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมี
ลกัษณะผิดปกติ (Outlier) ท าใหค้งเหลือแบบสอบถามท่ีสามารถใชใ้นการวิเคราะห์ไดจ้ านวน 184 ชุด 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 1.การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา   
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  1.1 การวิเคราะห์ตวัแปรเชิงลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง ใชวิ้ธีการแจกแจงความถ่ี (Frequency) โดยแสดงผล
เป็นค่าร้อยละ (Percentage) จากขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  
  1.2 การวิเคราะห์ตัวแปรย่อยเชิงปริมาณ ได้แก่ รูปแบบการด าเนินชีวิต โดยวิธีหาค่าเฉล่ีย (Mean)  
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  1.3 ประเมินความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยการจัดหมวดหมู่ตัวแปรย่อยท่ีคาดว่าจะมีความสัมพันธ์ 
ดว้ยกนัเอง  
 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน   
  2.1 การวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) แบ่งกลุ่มดว้ยวิธี Hierarchical เพ่ือคน้หาจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม 
และใช้ Ward’s Algorithms ในการค านวณระยะห่างระหว่างกลุ่มย่อย จนทุกรายการถูกรวมไวใ้นกลุ่มใหญ่ 
กลุ่มเดียวและจดัขอ้มูลลงกลุ่มย่อยดว้ยวิธี K-means เพ่ือก าหนดจ านวนกลุ่มท่ีตอ้งการและจดัขอ้มูลแต่ละรายการ 
ลงกลุ่มยอ่ย  พร้อมตรวจสอบกลุ่มท่ีมีลกัษณะผิดปกติ (Outlier) 
  2.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (One-way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง 
ของรูปแบบการด าเนินชีวิตในแต่ละกลุ่มยอ่ย ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Significance Level)  0.05 
  2.3 การวิเคราะห์ Chi-Square เพ่ือคน้หาความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยดว้ยตวัแปรเชิงลกัษณะ ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ (Significance Level)  0.05 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

ข้อมูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอย่าง 
 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 83.20 มีอายุ 18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.10 มีรายได้ต ่ ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.70 มีอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 30.40 และมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 80.40  
 

รูปแบบการด าเนินชีวติ 
 พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเก่ียวกับการเปรียบเทียบฉลากเพ่ือเลือกอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ 
มากท่ีสุด เป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 6.38 รองลงมา รายละเอียดของผลิตภณัฑ์มีความส าคัญเป็นอย่างมาก  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.34 และการเปรียบเทียบราคาระหวา่งสินคา้เพ่ือท่ีจะไดสิ้นคา้ท่ีคุม้ค่าท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.12 
 กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญน้อยท่ีสุดเก่ียวกับการไปซ้ืออาหารเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือ มีค่าเฉล่ีย 3.70 รองลงมา  
การรับประทานอาหารเยน็กบัเพ่ือน  ๆบ่อยคร้ัง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18  การซ้ืออาหารในร้านจ าหน่ายสินคา้เฉพาะทางและ
ไม่เห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งซ้ืออาหารในร้านจ าหน่ายสินคา้เฉพาะทาง เช่น ร้านใบเม่ียง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 
  
ผลการแบ่งกลุ่ม 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 184 คน  พบว่าการท า Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierachical 
(Ward'sMethod) เพ่ือก าหนดจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม โดยดูจากค่าร้อยละการเปล่ียนแปลงค่า Agglomerration 
Coefficient ในแต่ละขั้นท่ีมีการยุบรวมกนั แลว้เลือกใชจ้ านวนขั้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากเม่ือเทียบกบัการยุบ
รวมในขั้นอ่ืนๆ  หลงัจากยุบไปแลว้ 3 กลุ่มไม่พบความแตกต่าง ดงันั้นจึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม และท าการจดั
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ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างลงในกลุ่มย่อยดว้ยวิธี K-means ไดด้งัน้ี  กลุ่มท่ี 1 ( เอาใจใส่นอ้ย)  จ านวน 67 คน  กลุ่มท่ี 2 
(ช่างเลือก) จ านวน 88 คน และกลุ่มท่ี 3 (ชอบเขา้สงัคม) จ านวน 29 คน   
 จากผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (One-way ANOVA) พบว่าค าถามของรูปแบบการด าเนินชีวิต 
ส่วนใหญ่ (26 ขอ้) มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นขอ้มูล การเลือกซ้ือ ค่าใชจ่้าย ความปลอดภยัและการเขา้สงัคม   
ท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่มแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากผลการวิเคราะห์ Chi-Square พบว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพทางครอบครัว ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของแต่ละกลุ่มยอ่ย 

  
กลุ่มเอาใจใส่น้อย  
(จ านวน 67 คน) 

กลุ่มช่างเลือก  
(จ านวน 88 คน) 

กลุ่มชอบเข้าสังคม  
(จ านวน 29 คน) 

รวม 
 

เพศ NS     
ชาย 83.58% 84.09% 79.31% 83.15% 
หญิง 7.46% 9.09% 17.24% 9.78% 
อิสระ(เพศทางเลือก) 8.96% 6.82% 3.45% 7.07% 
อายุ NS     
18-25 ปี 46.27% 50.00% 58.62% 50.00% 
26-35 ปี 40.30% 35.23% 20.69% 34.78% 
36-45 ปี 8.96% 10.23% 13.79% 10.33% 
46ปีข้ึนไป 4.48% 4.55% 6.90% 4.89% 
ระดบัการศึกษา NS     
ประถมศึกษา-อนุปริญญา/
ปวส. 17.91% 19.32% 6.90% 16.85% 
ปริญญาตรี 71.64% 67.05% 75.86% 70.11% 
สูงกวา่ปริญญาตรี 10.45% 13.64% 17.24% 13.04% 
รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน NS     
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 32.84% 37.50% 24.14% 33.70% 
15,000-25,000 บาท 32.84% 28.41% 48.28% 33.15% 
25,001-35,000 บาท 5.97% 11.36% 10.34% 9.24% 
35,001-45,000 บาท 11.94% 3.41% 6.90% 7.07% 
45,001-55,000 บาท 2.99% 5.68% 6.90% 4.89% 
55,001 บาทข้ึนไป 13.43% 13.64% 3.45% 11.96% 
อาชีพ NS     
รับราชการ 7.46% 4.55% 6.90% 5.98% 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 10.45% 4.55% 6.90% 7.07% 
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กลุ่มเอาใจใส่น้อย  
(จ านวน 67 คน) 

กลุ่มช่างเลือก  
(จ านวน 88 คน) 

กลุ่มชอบเข้าสังคม  
(จ านวน 29 คน) 

รวม 
 

พนกังานบริษทัเอกชน 25.37% 31.82% 37.93% 30.43% 
อาชีพอิสระ 23.88% 13.64% 17.24% 17.93% 
คา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั 13.43% 18.18% 13.79% 15.76% 
อ่ืนๆ (นกัเรียน/นกัศึกษา) 19.40% 27.27% 17.24% 22.83% 
สถานภาพทางครอบครัว NS     
โสด-หมา้ย 79.10% 84.09% 79.31% 81.52% 
สมรสแลว้ แต่ยงัไม่มีบุตร 14.93% 7.95% 10.34% 10.87% 
สมรสแลว้ และมีบุตรแลว้ 5.97% 7.95% 10.34% 7.61% 
Chi – square test : ** P< 0.05;  NS non –significant.    

ตารางที่ 2 ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละกลุ่มยอ่ย 
ลกัษณะของกลุ่ม

ตัวอย่าง 
กลุ่มเอาใจใส่น้อย 
(จ านวน 67 คน) 

กลุ่มช่างเลือก 
(จ านวน 88 คน) 

กลุ่มชอบเข้าสังคม 
(จ านวน 29 คน) 

ดา้นขอ้มูล** ใหค้วามส าคญันอ้ยกบัขอ้มูล 
และรายละเอียดของผลิตภณัฑ ์

ค่อนขา้งใหค้วามส าคญักบัขอ้มูล 
และรายละเอียดของผลิตภณัฑ ์

ใหค้วามส าคญักบัขอ้มูลและ
รายละเอียดของผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งมาก 

ดา้นการเลือกซ้ือ** ไม่ค่อยชอบการไปเลือกซ้ือ
อาหารและมกัจะไม่สอบถาม
ขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือ 

ชอบการไปเลือกซ้ืออาหารและ
มกัจะสอบถามขอ้มูลก่อนการ
ตดัสินใจซ้ือ 

ชอบการไปเลือกซ้ืออาหารและมกัจะ
สอบถามขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือ 

ดา้นค่าใชจ่้าย** ใหค้วามส าคญักบัค่าใชจ่้าย 
ท่ีใชใ้นการบริโภคค่อนขา้งนอ้ย 

ใหค้วามส าคญักบัในเร่ืองค่าใชจ่้าย
ท่ีใชใ้นการบริโภคเป็นอยา่งมาก 

ใหค้วามส าคญัในเร่ืองค่าใชจ่้าย 
ท่ีใชใ้นการบริโภคเป็นอยา่งมาก 

ดา้นความปลอดภยั** อาหารท่ีมาจากแหล่งธรรมชาติ
ค่อนขา้งส าคญัในการซ้ือ 

อาหารท่ีมาจากแหล่งธรรมชาติ 
เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากในการซ้ือ 

อาหารท่ีมาจากแหล่งธรรมชาติ 
เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากในการซ้ือ 

ดา้นการเขา้สังคม** ไม่ค่อยชอบออกไปพบปะกบั
เพื่อนๆ และเขา้สังคม 

ไม่ค่อยชอบออกไปพบปะกบั
เพื่อนๆและเขา้สังคม 

ชอบออกไปพบปะกบัเพ่ือนๆ  
และเขา้สังคม 

Anova : ** P< 0.05;  NS non –significant.   

  
กลุ่มที่ 1 กลุ่มเอาใจใส่น้อย 
 กลุ่มไม่เอาใจใส่ (36.42% ของจ านวนกลุ่มตวัอย่าง) กลุ่มน้ีใหค้วามส าคญักบัรายละเอียดของผลิตภณัฑไ์ม่มาก
นกั ในการเลือกซ้ือจะเปรียบเทียบฉลากเพ่ือเลือกอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการเป็นบางคร้ัง ไม่ค่อยชอบการไป
เลือกซ้ืออาหาร ไม่จดรายการสินคา้ท่ีตอ้งการซ้ือก่อนไปจบัจ่ายและมกัจะไม่สอบถามขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือ  
มีการตรวจสอบราคาของสินคา้บางคร้ังบางคราว ใหค้วามส าคญักบัค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการบริโภคภายในครอบครัว
ค่อนขา้งนอ้ย ไม่ค่อยออกไปรับประทานอาหารเยน็นอกบา้นและไม่ค่อยชอบออกไปพบปะกบัเพ่ือนๆ   
กลุ่มที่ 2 กลุ่มช่างเลือก 
 กลุ่มเน้นความปลอดภัย ( 47.82% ของกลุ่มตัวอย่าง) กลุ่มน้ีให้ความส าคัญกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
ค่อนขา้งมาก ใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการโฆษณาช่วยในการตดัสินใจซ้ือเป็นบางคร้ัง ค่อนขา้งชอบการไปเลือกซ้ืออาหาร
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และจะสอบถามข้อมูลก่อนการตัดสินใจซ้ือเป็นประจ า จดรายการสินค้าท่ีต้องการซ้ือก่อนไปจับจ่ายและจะ
สอบถามขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือเป็นประจ า  แต่ไม่นิยมท่ีจะซ้ืออาหารในร้านจ าหน่ายสินคา้เฉพาะทางท่ีมี
ผูเ้ช่ียวชาญคอยใหค้ าแนะน า  มกัจะเปรียบเทียบราคาระหว่างสินคา้เพ่ือท่ีจะไดสิ้นคา้ท่ีคุม้ค่าท่ีสุด ใหค้วามส าคญั
มากกบัค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการบริโภคภายในครอบครัว ให้ความส าคญักบัอาหารท่ีมาจากแหล่งธรรมชาติเป็นอย่าง
มากและไม่นิยมรับประทานอาหารท่ีมีสารปรุงแต่ง  ไม่ค่อยออกไปรับประทานอาหารเยน็นอกบา้นและไม่ค่อยชอบ
ออกไปพบปะกบัเพ่ือนๆ   
 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มชอบเข้าสังคม 
 กลุ่มนักผจญภัย ( 15.76% ของกลุ่มตัวอย่าง) กลุ่มน้ีมีรูปแบบการด าเนินชีวิตคลา้ยคลึงกับกลุ่มเน้นความ
ปลอดภยั ในดา้นความส าคญัรายละเอียดของผลิตภณัฑ ์การตรวจสอบราคาสินคา้ ความปลอดภยัของอาหาร และ
ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการบริโภคภายในครอบครัว แต่จะไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงท่ีคนรอบขา้งพูดคุยเก่ียวกบัอาหารและใช้
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการโฆษณาช่วยในการตดัสินใจซ้ือมากกว่ากลุ่มเนน้ความปลอดภยั และคิดว่าการเลือกซ้ืออาหาร
เหมือนกบัการเล่นเกมส์  นิยมการซ้ืออาหารในร้านจ าหน่ายสินคา้เฉพาะทางท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญคอยให้ค าแนะน า   
ชอบท่ีจะลองรับประทานอาหารใหม่ๆ และชอบออกไปรับประทานอาหารเย็นนอกบ้านรวมถึงการออกไป 
พบปะกบัเพ่ือนๆ   
  

5.  สรุปผลการศึกษา 
     ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่างทั้ ง 3 กลุ่ม ให้ความส าคัญในกิจกรรมด้านต่างๆ 
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ การใหค้วามส าคญัของขอ้มูล การใหค้วามส าคญักบัการเลือกซ้ือ การใหค้วามส าคญักบัค่าใชจ่้าย 
การใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยั และการใหค้วามส าคญักบัการเขา้สังคม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Cong and 
Zepeda (2011) ท่ีพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตในแต่ละกลุ่มมีการใหค้วามส าคญัในแต่ละปัจจยัแตกต่างกนั ทั้งใน
เร่ืองของกิจกรรมการท าอาหาร สถานท่ีซ้ือ การอ่านฉลากผลิตภณัฑ ์คุณค่าท่ีคาดหวงั แรงจูงใจในการซ้ือ และมี
ความรู้ความเขา้ใจในระดบัท่ีแตกต่างกนั  ความคิดท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ดา้นการตรวจสอบรายละเอียดของ
ผลิตภณัฑ ์ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการโฆษณาช่วยในการตดัสินใจซ้ือและการไปเลือกซ้ืออาหาร สามารถจดักลุ่มได ้2 กลุ่ม 
คือ  1) กลุ่มเนน้ความปลอดภยั 2) กลุ่มนกัผจญภยั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของฐิติพร ปิยะพงษก์ุล,พชันี เชยจรรยา 
(2557) ท่ีพบว่า ผูบ้ริโภคจะรักษาสุขภาพของตนเอง ทั้งการรับประทานอาหาร ใส่ใจข่าวสาร รวบรวมขอ้มูลเม่ือ
ตอ้งการสินคา้ แต่หากมีความจ าเป็นหรือเม่ือตอ้งการสินคา้ท่ีเฉพาะเจาะจงก็จะแสวงหาขอ้มูลเพ่ิมเติม ความคิดของ
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ดา้นค่าใชจ่้ายและการวางแผนในการบริโภคภายในครอบครัว สามารถจดักลุ่มได ้2 กลุ่ม  
คือ  1) กลุ่มเนน้ความปลอดภยั 2) กลุ่มนกัผจญภยั ความคิดของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ดา้นความปลอดภยัและการ
เขา้สังคม สามารถจดักลุ่มได ้  คือ  1) กลุ่มนักผจญภยั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเยาวภา จนัทร์พวง, กาญจนา  
สุคัณธสิริกุล (2559) ท่ีพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุให้ความส าคัญกับส่วนผสมและคุณสมบัติ 
ของสินคา้ในการตดัสินใจเลือกสินคา้ และมีลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีชอบพบปะผูค้น 
ข้อเสนอแนะ 
 ด้านผลติภัณฑ์ ใชก้ารสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์เพ่ือดึงดูดความสนใจ กระตุน้ความตอ้งการซ้ือ โดยเพ่ิม
คุณค่าดา้นอรรถประโยชน์ (Functional Value) ในการเพ่ิมส่วนผสมท่ีมีประโยชน์ในผลิตภณัฑ ์อาทิ คอลลาเจน 
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วิตามินรวม ไฟเบอร์ หรือการปรับเปล่ียนเป็นรสชาติผลไมซ่ึ้งปัจจุบนัยงัไม่มีจ าหน่ายในทอ้งตลาด เช่น เสาวรส  
มิกซ์เบอร์ร่ี กีว่ี มะม่วง และเพ่ิมคุณค่าเชิงอารมณ์ (Emotion Value) ใหผู้บ้ริโภครู้สึกมีความภูมิใจและมีความมัน่ใจ 
ในการรับประทานเพ่ือท่ีจะมีรูปร่างและสุขภาพท่ีดี เป็นการเพ่ิมทศันคติให้ผูบ้ริโภครู้สึกว่าสินคา้มีความจ าเป็น 
หรืออยากท่ีจะซ้ือสินคา้ในการดูแลตนเอง ดูแลคนใกลชิ้ด หรือซ้ือเป็นของฝากในโอกาสพิเศษ 
 ด้านราคา พิจารณาปัจจยัในการก าหนดราคา โดยค านึงถึงสภาพการแข่งขนัของตลาด ตน้ทุนการผลิตและการ
ยอมรับของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์ใหม่ ใช้การตั้ งราคาแบบการขยายสายผลิตภณัฑ์ (Line extension) ด้วยการ
น าเสนอสินคา้เร่ิมตน้ดว้ยราคาหน่ึง แลว้อาจใชวิ้ธีเผยแพร่ความนิยมไปยงัตลาดบนหรือตลาดล่างเพ่ือเป็นทางเลือก
ใหก้บัผูบ้ริโภค  
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  พฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบแบบช่องทางตรง(zero-level channel) รูปแบบ
ออนไลน์เป็นช่องทางหลัก เช่น Website, Facebook, Instagram, Line Official ในการให้ข้อมูลและการส่ือสาร
การตลาดเก่ียวกบัตราสินคา้ และจะใชช่้องทางรองในการจดัจ าหน่ายแบบช่องทางหน่ึงระดบั (One Level Channel) 
โดยการกระจายสินคา้ผ่านทางซุปเปอร์สโตร์ ห้างสรรพสินคา้ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึง
สินคา้ไดง่้ายข้ึนและเป็นการเพ่ิมโอกาสท่ีจะเห็นตราสินคา้บ่อยๆ จะท าใหเ้กิดการจดจ าและระลึกถึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว
เม่ือตอ้งการสินคา้ 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด  สร้างการรับรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness) ผ่านการให้ขอ้มูลท่ีตรงกบัส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการ เพ่ือสามารถน าขอ้มูลไปช่วยในการตดัสินใจซ้ือและท าให้มีแรงจูงใจซ้ือมากข้ึน ท าให้เห็นว่า
สินคา้มีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนั เช่น การโฆษณา การไดท้ดลองใชสิ้นคา้ใหม่ การใหค้วามรู้ คูปองส่วนลด 
บตัรของขวญั และสร้างการรับรู้คุณภาพของสินคา้ (Perceive Quality) ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์การใชสิ้นคา้
บนส่ือออนไลน์ประเภทต่างๆ และเน้นสร้างความร่วมมือกบัผูเ้ช่ียวชาญ ในการน าเสนอสินคา้เพ่ือสร้างความ
เช่ือมัน่และการยอมรับคุณภาพของสินคา้  โดยใหผู้บ้ริโภคเขา้มามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมผา่นช่องต่างๆ เพ่ือให้
ทราบถึงจุดยืน (Position) และเขา้ใจในสินคา้ดียิ่งข้ึน รวมถึงการใช้ระบบสมาชิกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือ
น าไปจดัท าฐานขอ้มูลลูกคา้และใชใ้นการวิเคราะห์ วางแผนการจดัการความสัมพนัธ์ลูกคา้ไดอ้ยา่งตรงจุด ปรับปรุง
พฒันาคุณภาพสินคา้และบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ีน  
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
 1. ควรเพ่ิมจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งใหม้ากข้ึนและเพ่ิมสัดส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเพศหญิงเพ่ือใหข้อ้มูลท่ีไดม้า
สามารถเป็นตวัแทนประชากรท่ีดีและมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 
 2. ควรมีการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการท า Focus Group เพ่ือท่ีจะให้ได้
ทราบถึงรายละเอียดความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีหลากหลายและครอบคลุมมากข้ึน 
 3. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการซ้ือและพฤติกรรมการใชอ้าหารเสริม
เวยโ์ปรตีนในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซ่ึงอาจยงัไม่ครอบคลุมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ควรท าศึกษาเพ่ิมเติม เช่น การศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการซ้ืออาหารเสริมเวยโ์ปรตีน, การประเมินน ้ าหนกั
ความสัมพนัธ์ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการรับประทานอาหารเสริมเวยโ์ปรตีน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
ผลิตภณัฑป์รับปรุงและวางแผนการตลาดใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากยิ่งข้ึน 
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การประเมินน า้หนักความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านคุณค่าแบรนด์ ด้านความเช่ือมั่น 
ในแบรนด์ และด้านทศันคต ิทีม่ีต่อความภกัดใีนพรรคการเมืองของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร: กรณศึีกษาพรรคเพ่ือไทย 
A Regression Analysis of Brand Equity, Brand Trust, and Attitude toward 

Loyalty of Political Party: A Case Study of the Pheu Thai Party 
เอกราช  สัตตะบุรุษ1 และ ศิริรัตน์  รัตนพิทกัษ์2 

Aekarach  Sattaburuth and Sirirat  Rattanapituk 

บทคดัย่อ 
บทความวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นคุณค่าแบรนด ์(Brand equity) ความเช่ือมัน่ใน
แบรนด์ (Brand trust) และทศันคติ (Attitude) ท่ีมีผลต่อความภกัดีของพรรคเพ่ือไทยของกลุ่มตวัอย่างคือผูมี้สิทธ์ิ
เลือกตั้ งในกรุงเทพมหานคร จ านวน 300 คน โดยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดใน
การศึกษา และสร้างแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง รวบรวมขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการประเมินน ้ าหนักความสัมพนัธ์ของตัวแปร ด้วยการใช้ Linear Correlation, 
ANOVA และ Regression Analysis เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจยัดา้นคุณค่าแบรนด ์ความเช่ือมัน่ใน
แบรนด์ และด้านทัศนคติ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกนักับความภักดีในแบรนด์พรรคเพ่ือไทยอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ขณะท่ีการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ในปัจจยัดา้นคุณค่าแบรนด ์ดา้นความเช่ือมัน่ใน
แบรนด ์และดา้นทศันคติ มีตวัแปรท่ีข้ึนกบัปัจจยัดา้นความภกัดีในแบรนดพ์รรคเพ่ือไทย  
ค าส าคัญ: คุณค่าแบรนด์, ความภักดี, พรรคเพ่ือไทย 

Abstract 
This research article aims to study relationship between brand equity, brand trust, and attitude of the sample 
group, which are 300 eligible voters in Bangkok, toward loyalty to the Pheu Thai Party. These theories have been 
used to develop conceptual framework and questionnaires to collect information from the sample group. 
Information obtained has gone through fundamental analysis and analysis of percentile, mean, standard deviation, 
and evaluation of strength of relationship between each factor by using Linear Correlation, ANOVA, and 
Regression Analysis. The research finds that relationship between brand equity, brand trust, and attitude, 
corresponds with loyalty to the Pheu Thai Party at a statistically significant level. Hypothesis testing finds that in 
brand equity, brand trust and attitude factors, there is one variable or another reckons on Pheu Thai Party’s brand 
loyalty. 
Keywords: Brand equity, Brand loyalty, Pheu Thai Party 
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1. บทน า  
 

     ในระบบการเมืองไทยการปกครองของไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475 เป็นตน้มา พรรคการเมืองไดเ้ขา้มามีบทบาท
ส าคญัในการด าเนินกิจกรรมทางเมือง โดยเฉพาะการเลือกตั้งท่ีพรรคการเมืองจะท าหนา้ท่ีในการส่งผูส้มคัรส.ส.ลง
เลือกตั้ง และเพ่ือหวงัใหผู้ส้มคัรของพรรคไดรั้บการเลือกตั้ง พรรคการเมืองต่างๆ จึงไดมี้การเสนอนโยบายผา่นการ
รณรงค์หาเสียง ซ่ึงในอดีตท่ีผ่านมานโยบายและการน าเสนอของแต่ละพรรคการเมืองอาจไม่แตกต่างกนัมากนัก 
กระทัง่เม่ือมีการก่อตั้งพรรคไทยรักไทยเม่ือปีพ.ศ. 2541 โดยมีนายทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหนา้
พรรค พรรคไทยรักไทยเข้าสู่การเลือกตั้งคร้ังแรกในการเลือกตั้งทัว่ไปเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2544 และการ
เลือกตั้งคร้ังท่ีสอง เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 โดยในการเลือกตั้งทั้ง 2 คร้ัง นนัทนา  นนัทวโรภาส  (2549) 
ช้ีใหเ้ห็นว่า พรรคไทยรักไทยไดใ้ช้การตลาดทางการเมืองในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองให้เห็นเป็นรูปธรรม
เด่นชดัท่ีสุดในบรรดาพรรคการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะการเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพรรคเพ่ือไทยไดรั้บชยั
ชนะมีส.ส.ได้รับการเลือกตั้งมากกว่าคู่แข่งทั้ งสองคร้ัง อย่างไรก็ตามเม่ือพรรคไทยรักไทยผ่านเหตุการณ์ทาง
การเมืองจนตอ้งเปล่ียนมาเป็นพรรคพลงัประชาชน และพรรคเพ่ือไทยในปัจจุบนั ผลปรากฏว่าการเลือกตั้งในเขต
กรุงเทพมหานคร กลบัแพพ้รรคการเมืองคู่แข่งทั้ง 2 คร้ัง คือการเลือกตั้งเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 และการ
เลือกตั้งเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  
     แมว้่าพรรคเพ่ือไทยจะไดด้ าเนินกิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบเดียวกนักบัสมยัเป็นพรรคไทยรักไทย ดว้ย
ความพยายามด าเนินนโยบายท่ีตอบสนองให้กบัประชาชนทุกกลุ่ม พร้อมทั้งใชก้ารส่ือสารการตลาดทางการเมือง
ในการสร้างการรับรู้สร้างความใหเ้ขา้ใจใหก้บัประชาน แต่ผลการเลือกตั้งในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครกลบัไดจ้ านวน
ส.ส.ลดน้อยลงอย่างมาก กล่าวคือในการเลือกตั้ งวนัท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พรรคพลงัประชาชน ได้ส.ส.
กรุงเทพฯจ านวน  9 คน มาถึงพรรคเพ่ือไทยในการเลือกตั้งวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ไดส้.ส.กรุงเทพฯจ านวน 10 
คน โดยสามารถเปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงจ านวนท่ีลดลงจากรูปกราฟดงัน้ี 
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รูปที่  1   แสดงสถิติจ านวน ส.ส. กรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งล่าสุด 4 คร้ังโดยการเลือกตั้ง 6 ม.ค. 2544 และ 6 
ก.ค. 2548 ลงเลือกตั้ งในนามพรรคไทยรักไทย ส่วนการเลือกตั้ ง 23 ธ.ค. 2550 ลงเลือกตั้ งในนามพรรคพลัง
ประชาชน และการเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 ลงเลือกตั้งในนามพรรคเพ่ือไทย  
ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
     จากรูปแสดงให้เห็นถึงจ านวนส.ส. กรุงเทพฯ ของเครือข่ายพรรคเพ่ือไทยท่ีลดลงอย่างมากเม่ือเปรียบเทียบกบั
การเลือกตั้งแต่ละคร้ัง และเปรียบเทียบกบัพรรคการเมืองคู่แข่ง จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ศึกษาปัจจยัดา้นคุณค่าแบรนด์ ความเช่ือมัน่ในแบรนด์ และทศันคติในแบรนด์ท่ีมีต่อความภกัดีในพรรคเพ่ือไทย
ของประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
  
     แนวคิดด้านคุณค่าแบรนด์ (Brand equity) (Aaker, 1996) ให้นิยามของค าว่าคุณค่าแบรนด์ คือ “กลุ่มของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบรนด ์รวมไปถึงช่ือและสญัลกัษณ์ ท่ีสามารถเพ่ิมเขา้ไปหรือถูกหกัออกจากมูล
ค่าท่ีได้รับจากสินค้าหรือบริการของบริษัท” ซ่ึงกล่าวโดยสรุปคือ เม่ือคุณค่าแบรนด์มีลักษณะเป็นบวก จะ
เปรียบเสมือนเป็นสินทรัพย ์หากคุณค่าแบรนด์มีลกัษณะเป็นลบ จะเปรียบเสมือนเป็นหน้ีสินของบริษทั จะท าให้
สินคา้หรือบริการของบริษทัมีมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได ้ซ่ึงคุณค่าแบรนดส์ามารถจ าแนกท่ีมาไดท้ั้งส้ิน 5 ปัจจยั 
ได้แก่ การตระหนักถึงช่ือแบรนด์ (Brand awareness), การรับรู้คุณภาพของแบรนด์ (Perceived quality), ความ
จงรักภกัดีท่ีมีต่อแบรนด์ (Brand loyalty), การเช่ือมโยงของแบรนด์ (Brand associations), สินทรัพยอ่ื์นๆของแบ
รนด(์Other proprietary brand assets)  
     แนวคิดการตลาดทางการเมือง (Political Marketing) (Newman, 1999) ใหค้ านิยามของการตลาดการเมืองว่า เป็น
กระบวนการท าการตลาดเพ่ือการเมือง ซ่ึงเหมือนกบักระบวนการท าการตลาดส าหรับสินคา้ กล่าวคือ ตอ้งมีการ
เลือกกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย แลว้ใชน้วตักรรมในการพฒันาสินคา้ ราคา กลยุทธ์ 
โดยใช้ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั ส่วนการตลาดเพ่ือการเมืองจะเปล่ียนศูนยก์ลางจากผูบ้ริโภคมาเป็น
ประชาชนทัว่ไปหรือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง และผสมผสานการสร้างภาพลกัษณ์ของนักการเมือง หรืออุดมการณ์ทาง
การเมืองเข้าไปในการส่ือสารด้วย ด้านส่วนผสมการตลาดด้านการเมือง เป็นการยื่นค่านิยม (Value) ให้กับ
ประชาชนหรือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง เพ่ือขอการสนบัสนุนดา้นการลงคะแนนเสียง การเงิน การเป็นอาสาสมคัร เป็นตน้ 
เพ่ือท าใหพ้รรคการเมืองไดรั้บชยัชนะในการเลือกตั้ง 
     แน ว คิดด้ านความ เช่ื อมั่น ในแบรนด์  (Brand turst)  (Mayer, Davis and Schooman, 1995) ได้แ บ่ ง เป็ น
องคป์ระกอบของสินคา้หรือบริการองคป์ระกอบความเช่ือมัน่ในตราสินคา้  ไดจ้ดัแบ่งออกเป็น 3 มิติ ไดแ้ก่ 1.ความ
น่าเช่ือถือ (Creditability) 2.ความเอาใจใส่ (Benevolence) และ 3.ความซ่ือสตัย ์(Integrity)  
     แนวคิดความจงรักภกัดีต่อแบรนด์ (Brand loyalty) (Aaker, 1996) กล่าวว่า ความจงรักภกัดีต่อแบรนด์ (Brand 
loyalty)  โดยทัว่ไปสามารถพิจารณาไดจ้ากสถิติการซ้ือซ ้ าของลูกคา้ ซ่ึงลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีสูงคือลูกคา้ท่ีซ้ือ
สินคา้แบรนดน์ั้นซ ้าๆ โดยไม่ซ้ือสินคา้แบรนดอ่ื์น แมว้่าจะถูกกระตุน้หรือจูงใจจากกลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่ง
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ก็ตาม กรณีดงักล่าว เรียกว่าลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีต่อแบรนดอ์ย่างแทจ้ริง ซ่ึงการท่ีลูกคา้มีความจงรักภกัดีต่อแบ
รนดอ์ยา่งแทจ้ริงน้ี ถือวา่ไดเ้กิดคุณค่าแบรนดต่์อสินคา้ของบริษทัแลว้ 
     งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาเร่ือง การตลาดการเมืองของพรรคเพ่ือไทยและพรรคประชาธิปัตย ์ในการเลือกตั้ง
ทั่วไปวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 (บุรฉัตร พานธงรักษ์, 2555) ผลการศึกษาพบว่า 1.บริบททางการเมืองคือ
เหตุการณ์ความขัดแยง้ทางการเมืองระหว่างปีพ.ศ. 2548 – 2554 การเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้างและการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีการส่ือสาร เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรณรงค์หาเสียงของพรรคเพ่ือไทยและพรรค
ประชาธิปัตย ์2.ดา้นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีทั้งพรรคเพ่ือไทยและพรรคประชาธิปัตยน์ ามาใชใ้นการรณรงคห์าเสียง 
พบวา่มีความแตกต่างกนั โดยพรรคเพ่ือไทยเลือกท่ีจะน าเสนอนโยบายท่ีประสบความส าเร็จตั้งแต่สมยัพรรคไทยรัก
ไทยมาสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผลิตภณัฑข์องพรรค  ขณะท่ีพรรคประชาธิปัตยเ์ลือกใชต้วับุคคลคือนายอภิสิทธ์ิ เวช
ชาชีวะ มาเป็นตวัสนบัสนุนสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผลิตภณัฑข์องพรรค 
     การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีในแบรนด์ “Greyhound” ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร (อคัร์วิชญ ์ 
เช้ืออารย ์และ ณักษ์  กุลิสร์, 2556) ผลวิจยัพบว่า ด้านการรับรู้แบรนด์ จากกาศึกษาของงานวิจยัช้ินน้ี พบว่ามี
ความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อแบรนด์ “Greyhound” โดยแบรนด์ “Greyhound” มีการส่งเสริมดา้นคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อแบรนด์ “Greyhound” และด้านคุณค่าแบรนด์ จากกาศึกษาของ
งานวิจยัช้ินน้ี พบวา่มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีในแบรนดสิ์นคา้ “Greyhound” ในระดบัสูง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั ส่วนปัจจยัดา้นทศันคติมีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั 
     การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างภาพลกัษณ์ ความเช่ือมัน่ กบัความภกัดีต่อการใชบ้ริการตวัแทนจ าหน่าย
รถยนตท่ี์นัง่ส่วนบุคคล วอลโว่ ของลูกคา้ในเขตจงัหวดัภาคใต ้(ดวงฤดี  อุทยัหอม และ สิทธิเสกข ์ พิมพธ์นะพูพร, 
2558) ผลวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความเช่ือมัน่ต่อรถยนต์ท่ีนัง่ส่วนบุคคลวอลโว่ในระดบัมาก คะแนนเฉล่ีย 4.20
คะแนน  กล่าวโดยสรุปภาพลกัษณ์ และความเช่ือมัน่ มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความภกัดีต่อการใชบ้ริการตวัแทน
จ าหน่ายรถยนตท่ี์นัง่ส่วนบุคคลวอลโวใ่นระดบัมาก ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มประชากรในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เป็นผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
จ านวน 4,450,224 คน (พ.ศ. 2559) ผูวิ้จัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan 
(1970) มีระดบัความน่าเช่ือมัน่ท่ี 95% และมีความคลาดเคล่ือนท่ีระดบั ±5% ท าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา
จ านวน 384 คน อยา่งไรก็ตาม ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดล้ดกลุ่มตวัอย่างลงเหลือ 300 คน ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่
ท่ี 95% และระดบัความคลาดเคล่ือนเพ่ิมเป็น ±5.66% ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมากกว่ากลุ่มตวัอย่างขั้นต ่าคือ 250 คน จาก
สูตรการค านวณของ  Hair, et al., (2008) ท่ีจ านวนกลุ่มตวัอยา่งตอ้งมากกวา่เป็น 5 เท่าของจ านวนค าถามท่ีใชใ้นการ
ถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้ทั้งหมด โดยในงานวิจยัช้ินน้ีมีค าถามทั้งหมด 50 ค าถาม จึงไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างขั้นต ่าคือ 
250 คน จากนั้นผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลในเขตกรุงเทพฯ จ านวน 6 เขต เขตละ 50 ชุด คือ 1.กรุงเทพกลางท่ีเขต
ดุสิต 2.กรุงเทพเหนือท่ีเขตบางเขน 3.กรุงเทพใตท่ี้เขตบางนา 4.กรุงเทพตะวนัออกท่ีเขตคนันายาว 5.กรุงธนเหนือท่ี
เขตธนบุรี และ 6.กรุงธนใตท่ี้เขตบางขนุเทียน 
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     เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี คือแบบสอบถามแบ่งออกเป็นส่วนท่ี 1.แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณค่าแบรนด์
พรรคเพ่ือไทย ส่วนท่ี 2.แบบสอบถามเก่ียวกับความเช่ือมัน่ในแบรนด์พรรคเพ่ือไทย ส่วนท่ี 3 แบบสอบถาม
เก่ียวกบัทศันคติแบรนด์พรรคเพ่ือไทย ส่วนท่ี 4.แบบสอบถามดา้นความจงรักภกัดีต่อแบรนด์พรรคเพ่ือไทย และ
ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้
     การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชก้ารวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี  1.วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา เป็นการวิเคราะห์สรุปขอ้มูลเชิงลกัษณะ
ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใชต้ารางแจกแจงความถ่ี 
และหาค่าร้อยละ 2.การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน ประกอบดว้ย การวิเคราะห์การกระจายตวัของค าตอบ 
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยกนัเอง (Correlation) การประเมินความส าคญัของตวัแปรโดยใช ้
Linear correlation coefficient เพ่ือวิเคราะห์ว่าปัจจยัดา้นคุณค่าแบรนด์ ดา้นความเช่ือมัน่ในแบรด์ และทศันคติมี
ความสัมพนัธ์แบบเชิงเส้นกบัตวัแปรตามดา้นความภกัดีในพรรคการเมือง และมีทิศทางและขนาดความสัมพนัธ์
เป็นอย่างไร การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลกบัตวัแปรตามดา้นความภกัดีต่อพรรคเพ่ือไทย
ของกลุ่มตวัอย่างผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช ้ANOVA มีระดบันัยส าคญัท่ี 0.05  การประเมิน
ความส าคญัของตวัแปรตน้ซ่ึงประกอบดว้ย คุณค่าแบรนด์ดา้นการรับรู้คุณภาพนโยบาย, การเช่ือมโยงแบรนด์, 
ความเช่ือมัน่ในแบรนด ์และทศันคติ ของพรรคเพ่ือไทย โดยใชส้มาการถดถอย (Multiple regression) 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     กลุ่มตวัอย่างผูท่ี้ตอบแบบสอบถามพบว่า จากการเก็บขอ้มูลในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 300 ชุด ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงจ านวน 167 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 55.7 มีอายุระหว่าง 26 -33 ปี จ านวน 81 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 27 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 124 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 41.3 ท าอาชีพเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชนจ านวน 114 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 38 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 15,000 – 25,000 บาท 
     ผลการวิเคราะห์ปัจจยัคุณค่าแบรนดด์า้นการรับรู้คุณภาพนโยบายของพรรคเพ่ือไทยพบวา่ ในเร่ืองคุณค่าแบรนด์
ดา้นการรับรู้คุณภาพดา้นนโยบายฯ มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 4.06 มีค่าความเช่ือมัน่อยู่ท่ี 0.889  ผลการวิเคราะห์ปัจจยั
คุณค่าแบรนดด์า้นการเช่ือมโยงแบรนดข์องพรรคเพ่ือไทย พบว่า ในเร่ืองการเช่ือมโยงแบรนดข์องพรรคเพ่ือไทยมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 3.86 และมีความเช่ือมัน่อยู่ท่ีระดบั 0.800 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัความเช่ือมัน่ในแบรนด์ดา้น
ความน่าเช่ือถือในแบรนดพ์รรคเพ่ือไทย โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 3.80 และมีความเช่ือมัน่อยูท่ี่ระดบั 0.860 ผลการ
วิเคราะห์ปัจจยัความเช่ือมัน่ในแบรนดด์า้นความความเอาใจใส่ของแบรนดพ์รรคเพ่ือไทย โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 
3.87 และมีระดบัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.857 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัความเช่ือมัน่ในแบรนดด์า้นความซ่ือสัตยข์อง
พรรคเพ่ือไทย โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ที 3.69 และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.927 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นทศันคติ
ต่อแบรนด์พรรคเพ่ือไทย โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดยู่ท่ี 3.62 และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.800  ผลการวิเคราะห์ปัจจยั
ดา้นความภกัดีต่อแบรนดพ์รรคเพ่ือไทย ดา้นการซ้ือซ ้าคือการเลือกพรรคเพ่ือไทย และดา้นการบอกต่อในการเลือก
พรรคเพ่ือไทย โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 3.58 และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.903 
     ผลวิเคราะห์การประเมินน ้ าหนกัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นคุณค่าแบรนดพ์รรค
เพ่ือไทย, ดา้นความเช่ือมัน่ในแบรนดพ์รรคเพ่ือไทย และดา้นทศันคติต่อพรรคเพ่ือไทย กบัตวัแปรตามคือความภกัดี
ด้านการเลือกพรรคเพ่ือไทยด้วย Multiple regression analysis ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุพบว่า ปัจจัยท่ี
อิทธิพลต่อความภกัดีในแบรนดพ์รรคเพ่ือไทยดา้นการเลือกพรรคเพ่ือไทย คือ ปัจจยัดา้นทศันคติ “ความชอบ” ใน
พรรคเพ่ือไทย, ปัจจยัความเช่ือมัน่ในแบรนด์เร่ือง “เป็นพรรคท่ีมีความน่าเช่ือถือในการต่อตา้นระบอบเผด็จการ” 
และปัจจยัคุณค่าแบรนดด์า้น “การรับรู้นโยบายของพรรคเพ่ือไทยท่ีออกมาไดค้รอบคลุมกลุ่มคนทุกระดบัชั้น” อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     ผลการวิเคราะห์การประเมินน ้าหนกัความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ประกอบดว้ยคุณค่าแบรนดพ์รรคเพ่ือไทย, 
ความเช่ือมัน่ในแบรนดพ์รรคเพ่ือไทย และทศันคติต่อพรรคเพ่ือไทย กบัตวัแปรตามคือความภกัดีดา้นการบอกต่อ
ในการเลือกพรรคเพ่ือไทยดว้ย Multiple regression analysis ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุพบว่า ปัจจยัท่ีอิทธิพล
ต่อความภกัดีในแบรนด์พรรคเพ่ือไทยดา้นการบอกต่อในการเลือกพรรคเพ่ือไทย คือ ปัจจยัดา้นทศันคติแบรนด์
พรรคเพ่ือไทย ในค าถามว่า “ท่านคิดว่าตวัท่านเองมีความ “ชอบ” พรรคเพ่ือไทย” และ ค าถามว่า “ท่านคิดว่าพรรค
เพ่ือไทยเป็นพรรคท่ี แย”่, ปัจจยัดา้นความเช่ือมโยงแบรนดพ์รรคเพ่ือไทยในค าถามวา่ “กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ(นปช.)หรือคนเส้ือแดง ยงัมีอิทธิพลในพรรคเพ่ือไทย” และค าถามว่า “ท่านสามารถนึกถึง
ตวัย่อหรือโลโกข้องพรรคเพ่ือไทยไดอ้ย่างรวดเร็ว”,  และปัจจยัคุณค่าแบรนดด์า้นการรับรู้นโยบายพรรคเพ่ือไทย 
ในค าถามวา่ “พรรคเพ่ือไทยมีการออกนโยบายท่ีครอบคลุมกลุ่มคนทุกระดบัชั้น” อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 

     การศึกษาการประเมินน ้าหนกัความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นคุณค่าแบรนด ์ดา้นความเช่ือมัน่ในแบรนด ์และดา้น
ทศันคติ ท่ีมีต่อความภกัดีในพรรคการเมือง : กรณีศึกษาพรรคเพ่ือไทย มีประเด็นส าคญัท่ีสามารถน ามาสรุปผลได้
ดงัน้ี ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปของบุคคลท่ีแตกต่างกนัในเร่ืองอาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ
, และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัความภกัดีดา้นการเลือกพรรคเพ่ือไทย และการบอกต่อในการ
เลือกพรรคเพ่ือไทย โดยจากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีค่าเฉล่ียสูงใกลเ้คียงกนั คือ อายุ 50 ปีข้ึนไป 
มีระดบั มธัยมตอนปลาย/ปวช. – อนุปริญญา/ปวส. อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน อาชีพอิสระอ่ืนๆ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนไม่เกิน 25,000 เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์กบัปัจจยัความภกัดีมากท่ีสุด อย่างไรก็ตาม 
จากผลการวิจัยท่ีได้ ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัคร์วิชญ์  เช้ืออารย์ และ ณักษ์  กุลิสร์ (2556) ท่ีได้
ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีในแบรนด ์“Greyhound” ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลวิจยั
พบวา่ เพศ, อาย,ุ สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีความภกัดีในแบรนด ์“Grehound” ไม่แตกต่างกนั 
     ด้านคุณค่าแบรนด์ พบว่าการประเมินความส าคัญของตัวปัจจัยด้านคุณค่าแบรนด์ของพรรคเพ่ือไทยว่ามี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยตัวแปรตามคือความจงรักภักดีของพรรคเพ่ือไทย พบว่า ปัจจัยด้านคุณค่าแบรนด์มี
ความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นกับปัจจัยความจงรักภักดีต่อแบรนด์พรรคเพ่ือไทย โดยนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 เป็น
ความสัมพนัธ์แบบเชิงเส้น และมีทิศทางความสัมพนัธ์ไปในทางเดียวกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อคัร์วิชญ ์ เช้ือ
อารย์ และ ณักษ์  กุลิสร์ (2556) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความภักดีในแบรนด์ “Greyhound” ของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร” ผลวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นคุณค่าแบรนด์ “Greyhound” มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดี
ในแบรนดสิ์นคา้ “Greyhound” ในระดบัสูง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ส่วนปัจจยัดา้นทศันคติมีความสัมพนัธ์
ในระดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั 
     ดา้นทฤษฎีการตลาดทางการเมือง พรรคเพ่ือไทยไดเ้น้นการส่ือสารดว้ยเน้ือหาของนโยบายเป็นหลกัจากค าให้
สัมภาษณ์ของนายภูมิธรรม เวชยชยั เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุรฉัตร พานธงรักษ ์
(2555) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การตลาดการเมืองของพรรคเพ่ือไทยและพรรคประชาธิปัตย ์ในการเลือกตั้งทัว่ไปวนัท่ี 
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ผลวิจยัพบว่า บริบททางการเมืองคือเหตุการณ์ความขดัแยง้ทางการเมือง ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้างและการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีการส่ือสาร เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรณรงคห์า
เสียงของพรรคเพ่ือไทยและพรรคประชาธิปัตย ์โดยกลยุทธ์ทางการตลาดในการรณรงคห์าเสียงของพรรคเพ่ือไทย
เลือกท่ีจะน าเสนอนโยบายท่ีประสบความส าเร็จตั้งแต่สมยัพรรคไทยรักไทยมาสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผลิตภณัฑ์
ของพรรค  
     ดา้นทศันคติ ส าหรับปัจจยัดา้นทศันคติในค าถามท่ีว่า “ท่านคิดวา่พรรคเพ่ือไทยเป็นพรรคท่ีแย”่ มีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงทศันคติโดยเฉพาะดา้นการบอกต่อนั้น มีความสนใจวา่การบอกต่อของกลุ่มตวัอยา่งท่ีรู้สึกแย่กบัพรรค
เพ่ือไทยจะบอกต่อเร่ืองเก่ียวพรรคเพ่ือไทยในแง่มุมหรือลกัษณะใด 
     ด้านความเช่ือมั่นในแบรนด์ ท่ีประกอบด้วยความน่าเช่ือถือ ความเอาใจใส่ และความซ่ือสัตย์ พบว่า มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยความจงรักภักดีต่อแบรนด์พรรคเพ่ือไทย โดยนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เป็น
ความสัมพนัธ์แบบเชิงเส้น และมีทิศทางความสัมพนัธ์ไปในทางเดียวกนั สอดคลอ้งผลวิจยัของ ดวงฤดี  อุทยัหอม 
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และ สิทธิเสกข ์ พิมพธ์นะพูพร (2558) เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาพลกัษณ์ ความเช่ือมัน่ กบัความภกัดีต่อการใช้
บริการตวัแทนจ าหน่ายรถยนตท่ี์นัง่ส่วนบุคคล วอลโว ่ของลูกคา้ในเขตจงัหวดัภาคใต ้โดยผลวิจยัพบวา่ ภาพลกัษณ์ 
และความเช่ือมัน่ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความภกัดีต่อการใชบ้ริการตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ท่ีนัง่ส่วนบุคคล
วอลโวใ่นระดบัมาก 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิยั 
 
     1.พรรคเพ่ือไทยควรให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านคุณค่าแบรนด์ เน่ืองจากผลการวิจัย ช้ีว่าปัจจัยดังกล่าวมี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความภกัดีของพรรคเพ่ือไทย มีค่านัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยเน้นในการพฒันาดา้น
คุณภาพนโยบายท่ีครอบคลุมกลุ่มคนทุกระดบัชั้น และเร่ืองการส่ือสารโลโกห้รือสัญลกัษณ์ตวัย่อของพรรคให้
ประชาชนไดรั้บรู้ในวงกวา้งข้ึน  
     2.พรรคเพ่ือไทยควรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่ในแบรนด ์เน่ืองจากผลการวิจยั ช้ีวา่ปัจจยัดงักล่าว
มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความภกัดีของพรรคเพ่ือไทย มีค่านัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยเฉพาะในตวัแปรเร่ือง
ความเอาใจใส่ในการแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชน  และการเป็นพรรคท่ีต่อต้านระบอบเผด็จการ มี
ความสมัพนัธ์เชิงเสน้กบัปัจจยัดา้ยความภกัดี 
     3.พรรคเพ่ือไทยควรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นทศันคติ เน่ืองจากผลการวิจยั ช้ีวา่ปัจจยัดงักล่าวมีความสมัพนัธ์
กับปัจจัยด้านความภักดีของพรรคเพ่ือไทย มีค่านัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 โดยการเน้นการสร้างทัศนคติด้าน 
“ความชอบ” และ ทศันคติดา้น “บวก” เน่ืองกลุ่มตวัอย่างตอบเห็นดว้ยและเห็นดว้ยอย่างยิ่งรวมกนัถึงร้อยละ 58.3 
และร้อยละ 53 ตามล าดบั 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
     1.ส าหรับปัญหาของการท าวิจยัช้ินน้ี เน่ืองจากเป็นการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยั
ประสบปัญหาท่ีเห็นไดช้ดัคือการท่ีกลุ่มตวัเกิดอคติ (Bias) เม่ือทราบว่าเป็นการท าวิจยัเก่ียวกบัพรรคการเมือง จึงมี
ความเป็นไปไดท่ี้การเก็บขอ้มูลในคร้ังนั้นๆ อาจจะใชข้อ้มูลจากแบบสอบถามชุดนั้นไม่ได ้ดงันั้นในการท าวิจยัคร้ัง
ต่อไป ผูจ้ะท าวิจยัควรท่ีจะเก็บขอ้มูลจากแบบสอบเพ่ิมข้ึนมากข้ึน เน่ืองจากอาจเจอปัญหาท่ีตอ้งคดัแบบสอบถาม
ออกเป็นจ านวนมาก 
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การแบ่งกลุ่มอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหมวดธุรกจิในตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยด้วยแบบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรัพย์ 

Self-study study on segmentation, yield and risk division of Business on  
the Stock Exchange of Thailand by using stock pricing model. 

เอกลกัษณ์ ศิริบุตรวงษ์1 และ บุญเลศิ จิตรมณโีรจน์2 
Akkaluk Siribootvong and Boonlert Jitmaneeroj 

 

 บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองการแบ่งกลุ่มอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหมวดธุรกิจในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยดว้ยแบบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรัพย ์โดยท าการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิของอตัราผลตอบแทน
ส่วนเกินรายวนัของ ดชันีหมวดธุรกิจในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 27 หมวดธุรกิจ โดยเก็บรวบรวม
ขอ้มูลการศึกษาคร้ังน้ีเป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2558 เพ่ือแบ่งกลุ่ม (Segmentation) 
ของดชันีหมวดธุรกิจดว้ยค่าอลัฟ่าและค่าเบตา้จากแบบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing 
Model: CAPM) พบว่าอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของหมวดธุรกิจเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจมีค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนส่วนเกินรายวนัมากกว่าอตัรา
ผลตอบแทนส่วนเกินของตลาดจ านวน 15 หมวดธุรกิจ ค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนส่วนเกินรายวนัท่ีเท่ากบัตลาด
จ านวน 2 หมวดธุรกิจ และหมวดธุรกิจท่ีมีค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนส่วนเกินรายวนัท่ีนอ้ยกว่าตลาดมีจ านวน 
10 หมวดธุรกิจ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนส่วนเกินรายวนัท่ีมากกว่าตลาด และพบว่ามีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ค าส าคญั : การแบ่งกลุ่ม, อตัราผลตอบแทน, ความเส่ียง 
 

Abstract 
The research to study the self-study on segmentation, yield rate and risk division of Business on the Stock Exchange of 
Thailand by using stock pricing model. Using secondary data daily from 1 January 2011 to 31 December 2015, 27 
business sector indexes in the Stock Exchange of Thailand, for classification segmentation of business sector indexes 
with alpha and beta by Capital Asset Pricing Model (CAPM). The results showed that excess return of the business 
sector compared with excess return of the Stock Exchange Thailand, 15 business sectors have average of daily excess 
rate over market excess yield, 2 business sectors have average of daily excess rate equal market excess yield and 10 
business sectors have average of daily excess rate less than market excess yield. 
Keywords : segmentation, yield rate, risk 
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1.บทน า 
     ในปัจจุบนัจะเห็นไดว้่านกัลงทุนไดห้ันมาใหค้วามสนใจท่ีจะลงทุนในตลาดทุน (Capital Market) เป็นอย่างมาก
เน่ืองจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นตลาดทุนท่ีมีความส าคญัและสามารถบอกสภาพเศรษฐ์กิจในอดีต 
ปัจจุบนั และ อนาคต  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้การแบ่งกลุ่มหมวดธุรกิจตามอุตสาหกรรม เพ่ือให้นกั
ลงทุนสามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบหลกัทรัพยข์องกลุ่มหมวดธุรกิจท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั โดยสามารถพิจารณา
จากปัจจยัขั้นพ้ืนฐานทางธุรกิจและอตัราส่วนทางการเงิน โดยการน าเอาดชันีหมวดธุรกิจทั้งหมดมาใชแ้ทนราคาหุน้ 
ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการเลือกลงทุนในหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้การจดัหมวดธุรกิจ
ออกเป็น 27 หมวดธุรกิจ ในปัจจุบนัจะเห็นไดว้่าไดมี้การเร่ิมออกกองทุนรวมของแต่ละหมวดธุรกิจในการลงทุน
ของกองทุนรวมโดยการอา้งอิงดชันีของหมวดธุรกิจมากข้ึน เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มพลงังาน กลุ่มอสังหาริมทรัพย ์
เป็นตน้ นกัลงทุนจะใหค้วามสนใจกองทุนรวมมากข้ึนถึงหมวดธุรกิจแต่ละหมวดธุรกิจท่ียงัไม่มีการจดัตั้งกองทุนว่า
หมวดธุรกิจใดท่ีสามารถจดัตั้งกองทุนรวมไดจ้ากการศึกษาดชันีหมวดธุรกิจนั้น นกัลงทุนจึงตอ้งศึกษาหมวดธุรกิจ
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ตัวแปรทางด้านจิตวิทยา เพ่ือคาดการณ์ถึงการ
เปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ต่ละหมวดธุรกิจ ซ่ึงการศึกษาขอ้มูลจึงมีความส าคญัต่อการเลือกตดัสินใจในการ
ลงทุน เพราะการลงทุนนั้นยอ่ยมีความเส่ียงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้แต่นกัลงทุนจะมีการยอมรับความเส่ียงสูงและ
ความเส่ียงต ่าไดท่ี้ไม่เท่ากนัจะข้ึนอยู่ความตอ้งการและความคาดหวงัของผลตอบแทนจากการลงทุนของนกัลงทุน
คนนั้นเอง 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
     แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัการแบ่งกลุ่มหมวดธุรกิจในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยค่าอลัฟ่าและค่าเบตา้ ท่ี
อยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ โดยการน าทฤษฎี CAPM ไดมี้การพฒันามาจาก“ทฤษฎีจดัสรรการลงทุน” 
(Harry M. Markowitz, Merton M.Miller and William F.Sharpe,1964)  เพ่ือใช้ในการประเมินความเส่ียงและหา
อตัราผลตอบแทนทางการเงินของนักลงทุนท่ีตอ้งการ ดงันั้นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงจะไดรั้บอตัราผลตอบแทน
อย่างน้อยเท่ากบัอตัราผลตอบแทนท่ีไม่มีความเส่ียง (Risk Free Rate) บวกกบัส่วนชดเชยความเส่ียงสัดส่วนกบั
อัตราชดเชยความเส่ียงของตลาด  (Market Risk Premium) จะแสดงให้เห็นด้วยค่าสัมประสิทธ์เบต้า (β) ข้อ
สมมุติฐานของทฤษฏี CAPM (จิรัตน์ สังข์แกว้, 2542) นกัลงทุนไดมี้การแสวงหาความพ่ึงพอใจท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
สูงสุด นักลงทุนสามารถกูย้ืม ณ ระดบัอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นอยู่โดยกูไ้ม่จ ากดัจ านวนเงิน นักลงทุนมีการค านวณ
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัความแปรปรวน นกัลงทุนทุกคนตอ้งการหลกัทรัพยทุ์กตวัท่ีมีสภาพคล่องสูง หลีกเล่ียงความ
เส่ียงสูงและเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงต ่า  
     ค่าเบต้า / Beta คือ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างราคาของหมวดธุรกิจกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ใช้วดัความ
เคล่ือนไหวของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจเม่ือเทียบกบัความเคล่ือนไหวของอตัราผลตอบแทน
ของตลาดหลกัทรัพย ์
     ค่าแอลฟ่า (α) คือ จากมาตรวดัตามตัวแบบจ าลองของ Jensen’s alpha ค่าแอลฟ่า(α) เป็นค่าท่ีเกิดจากการ
เปรียบเทียบผลต่างอตัราผลตอบแทนของการลงทุนของหลกัทรัพยก์บัอตัรา ผลตอบแทนท่ีตอ้งการปรับดว้ยความ
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เส่ียง ซ่ึงใช้ตัวแบบมาก าหนดราคาหลกัทรัพย ์CAPM ค านวณหาค่าแอลฟ่า(α) จะแสดงว่าอตัราผลตอบแทน
ส่วนเกินของหลกัทรัพย ์i มีค่ามากกวา่/เท่ากบั/นอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนส่วนเกินของตลาด  
     ทฤษฏีแนวคิดเก่ียวกบัความเส่ียง (Risk)  (จิรัตน์ สังข์แกว้, 2548: 16) คือความเส่ียงท่ีไม่สามารถรู้ไดแ้น่นอนว่า
จะมีอะไรเกิดข้ึน โอกาสท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริง (Actual Return) ต ่ากว่าอตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนได้
คาดหวงัไว ้(Expected Return) โดยเกินจากสาเหตุจากนกัลงทุนพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงความเส่ียงหรือท าให้ความ
เส่ียงนั้นลดลงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 
     ทฤษฎีกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) การลงทุน หมายถึง การกกัเก็บเงินไวแ้ละน าเงินจ านวนหน่ึงมา
ลงทุน ในช่วงเวลาหน่ึงโดยนกัลงทุนไดค้าดหวงัผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการคาดการณ์เพ่ือก่อใหเ้กิดกระแสเงิน
สดรับในอนาคตซ่ึงเป็นการชดเชยต่อการน าเงินมาลงทุน ซ่ึงกระแสเงินสดท่ีไดรั้บนั้นจะสามารถชดเชยและคุม้กบั
อตัราเงินเฟ้อและชดเชยความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนแก่กระแสเงินสดรับในอนาคต 
     จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของ ศรุตา โภควรรณากร (2558) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี
ผลกระทบกบัดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ ซ่ึง
เป็นการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐ์กิจ ถึงดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
รวมถึงอตัราดอกเบ้ียนโยบาย ดชันีภาคลงทุนเอกชน และดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ดว้ยสมการถดถอย และ
สัมประสิทธ์ิดว้ยก าลงัสองน้อยท่ีสุด ดงันั้นปัจจยัทางเศรษฐ์กิจส่งผลกระทบกบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ ซ่ึงเป็นไปตามการวิเคราะห์ทฤษฏีแนวคิดตลาดมี
ประสิทธิภาพ คือมีผลกระทบทิศทางตรงกนัขา้ม (-) กบัอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกากบัดชันี
ราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการและดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงดัชนี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์จะมีทิศทางเป็น (+) กบัดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
     จิราพร ศาลาแดง (2557)  จากการศึกษาหลกัทรัพย ์33 ทั้งหมดท่ีไดรั้บคดัเลือกให้เขา้มาเพ่ือใชใ้นการค านวณ
ดชันี SET 50 ตั้งแต่ระยะเวลาระหว่าง 1 กรกฏาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2557 จะท าให้ทราบถึงความเส่ียงของ
หลกัทรัพยแ์ต่ละตวั และทราบถึงวา่เป็นหลกัทรัพยเ์ป็นหุน้เชิงรุก หรือหุน้เชิงรับพบว่าหลกัทรัพยท์ั้งหมดมีค่าเบตา้ 
= 1 คือราคาของหลกัทรัพยจ์ะมีการเปล่ียนแปลงไปเท่ากบัการเคล่ือนไหวของตลาด มี 1 หลกัทรัพยท่ี์มี β มากกว่า  
1 เป็นหุ้นเชิงรุก คือหลกัทรัพย ์KTB และเม่ือพิจารณาจากค่า α แสดงให้เห็นว่าหลกัทรัพยทุ์กตวัมีค่า α  = 0 คือ
อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยทุ์กตวัจะมีประสิทธิภาพพอๆกบั กบัอตัราผลตอบแทนของตลาด 
     ปรียศ ทบัสมบติั (2557) จากการศึกษางานวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดบริการรับเหมาก่อสร้างโดยใชแ้บบจ าลองราคาหลกัทรัพย ์CAPM เพ่ือ
หาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยจ์ านวนทั้งส้ิน 18 หลกัทรัพย ์ตั้งแต่ระยะเวลา 29 พฤศจิกายน 
2556 ถึง 27 พฤศจิกายน 2557 พบวา่กลุ่มหลกัทรัพยห์มวดบริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS) จะใหอ้ตัราผลตอบแทน
มากกว่าตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  ในช่วงระยะเวลาเดียวกนั หลกัทรัพยท่ี์ใหผ้ลตอบแทนมากท่ีสุด
คือหลกัทรัพย ์TPOLY หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนนอ้ยท่ีสุดคือ CNT หลกัทรัพยจ์ะมีค่า α > 0 (CONS) จะ
เป็นหลกัทรัพยท์รัพยเ์ชิงรุก 
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3. วธิีการศึกษา 
     ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใช้ขอ้มูลแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยใช้ประชากรใน
การศึกษา คือ ดชันีราคาหลกัทรัพยข์องหมวดธุรกิจทั้ง 27 หมวดในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยจะใชข้อ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554  ถึง  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  รวมระยะเวลาทั้งส้ิน  5  ปี  

กรอบแนวคิด 

 
 
 
 

 
  
    การใชเ้คร่ืองมือในการศึกษาการวิเคราะห์ขอ้มูลและใชแ้บบจ าลองสมการ CAPM ในการสร้างสมการถดถอย 
(Linear Regressions) ประกอบไปดว้ยอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ละการหาอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยร์ายตวัเปรียบเทียบกบัดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผา่นโปรแกรมส าเร็จรูป Eviews 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยการใชสู้ตรในการค านวณหาอตัราผลตอบแทนตาม
ทฤษฏี CAPM และค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
     การวิเคราะห์แบบเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการพรรณนาเก่ียวกบัแนวคิดหลกัเกณฑแ์ละทฤษฎี
ต่างๆ มาใชใ้นการพิจารณาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัในคร้ังน้ี 

โดยการประยกุตส์มการถดถอยอยา่งง่ายของแบบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรัพย ์
แบบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital asset pricing model : CAPM) 

Ri = 𝑎𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚 + 𝜀 
ค านวณอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

𝑅𝑚𝑡 =
𝑆𝐸𝑇𝑡 − 𝑆𝐸𝑇𝑡−1

𝑆𝐸𝑇𝑡−1
 × 100 

     ใช้สมการ CAPM ในการทดสอบสมมติฐาน ท่ีระดับนัยส าคัญ 5% (Significance Level = 5%) โดยท่ีจะ
ท าการศึกษายอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 5 ปี 

สมมติฐานท่ี1 : สมมติฐานหลกั (HO): α i = 0  
                      สมมติฐานรอง (HO): α i ≠ 0  

สมมติฐานท่ี2 : สมมติฐานหลกั (HO): βi = 1  
                                     สมมติฐานรอง (HO): βi ≠ 1  

ถา้ค่า α นกัลงทุนควรเลือกหุน้ค่า α เป็นบวก เพราะในวนัท่ีตลาดน่ิงไม่ไปไหนหุ้นท่ีมีค่า α เป็นบวกจะสามารถ
ลอยตวัได ้ขณะท่ีหุน้ท่ีมีค่า α เป็นลบอาจจะมีราคาติดลบไดถึ้งตลาดจะไม่มีการเคล่ือนไหว 
ถา้ค่า α มีค่ามากกวา่ 0 ค่าเป็นบวก เช่น SET ขั้น 5%  หุน้ท่ีมีค่า α เป็นบวกจะข้ึน 20% Outperform จึงเป็น
หลกัทรัพยท่ี์น่าสนในลงทุน 

อตัราผลตอบแทนส่วนเกนิของหมวด

ธุรกจิในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

โดยการหา   ค่าอลัฟ่าและค่าเบตา้ 

อตัราผลตอบแทนส่วนเกนิของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ถา้ค่า α มีค่าเท่ากบั 0 คือหลกัทรัพยท่ี์ใหผ้ลตอบแทนส่วนเกินเท่ากบัตลาด 
ถา้ค่า α มีค่านอ้ยกวา่ 0 ค่าติดลบ เช่น SET ข้ึนไป 20% หุน้ท่ีมีค่า α เป็นลบจะข้ึนได ้2% Underperform จงึเป็น
หลกัทรพัยท์ีไ่ม่น่าสนใจลงทุน 
ถา้ค่า β จะแสดงการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยเ์มืออตัราผลตอบแทนตลาดเปล่ียนแปลงไป 1 
หน่วย 
ถา้ค่า β มีค่ามากกว่า 1 แสดงถึงการเปล่ียนแปลงอัตราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์มีการเปล่ียนแปลงอตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ะเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีสูงกวา่ตลาดเรียกวา่ หลกัทรัพยเ์ชิงรุก (Aggerssive securities) 
ถา้ค่า β มีค่าเท่ากบั 1 แสดงถึงการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงอตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ท่ากบัตลาด 
ถา้ค่า β มีค่านอ้ยกวา่ 1 แสดงถึงการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงอตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์อ้ยกวา่ตลาดเรียกวา่ หลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Securities) 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ถึง การแบ่งกลุ่มอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหมวดธุรกิจในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยแบบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรัพย ์ทั้ง 27 หมวดธุรกิจ ซ่ึงจะท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเชิงพรรณนามาบรรยายถึงลกัษณะของขอ้มูลทั้งหมด และใชส้มการ CAPM ในการเปรียบเทียบ
อตัราผลตอบแทนส่วนเกิน (𝛼) และความเส่ียง (𝛽) กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
     อตัราผลตอบแทนส่วนเกินรายวนั ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีค่าเฉล่ีย 0.0170 % และมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.0789% ท าใหจ้ากการทดสอบขอ้มูลค่าสถิติพรรณนาจะแสดงใหเ้ห็นว่าจะมีหลกัทรัพย์
จ านวน 15 หมวดธุรกิจ ท่ีมีค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนส่วนเกินรายวนัท่ีมากกว่าตลาดไดแ้ก่ FOOD 0.0220% 
HOME 0.0622% PERSON 0.0192% FIN 0.0878% INSUR 0.0583% PAETR 0.0689% CONMAT 0.0358% 
PROP 0.0504% COMM 0.0671% HELTH 0.1328% MEDIA 0.0300% TOURISM 0.0760% TRANS 0.0645% 
ETRON 0.0546% และ ICT 0.0464% ซ่ึงจะแสดงค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานดงัน้ี 1.1326% 1.3239% 1.2756% 1.2142% 
1.0646% 2.7040% 1.3487% 1.4349% 1.2913% 1.3111% 1.5447% 1.4633% 1.4185% 1.4214% แ ล ะ  1.5639% 
ตามล าดับ  ค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนส่วนเกินรายวนัท่ีเท่ากบัตลาดจ านวน 2 หมวดธุรกิจ ไดแ้ก่ ENERG 
0.0170% PROF 0.0170% และหมวดธุรกิจท่ีมีค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนส่วนเกินรายวนัท่ีน้อยกว่าตลาดมี
จ านวน 10 หมวดธุรกิจ ได้แก่ AGRO -0.0404% FASHION -0.0043% BANK 0.0099% AUTO 0.0006% IMM -
0.0286% PETRO -0.0393% PKG -0.0538% STEEL -0.0829% PFUND 0.0150% และ MINE -0.0334% 
     จากการทดสอบค่า Correlation แสดงให้เห็นว่าอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของหมวดธุรกิจจ านวน 27 หมวด
ธุรกิจ หลกัทรัพยท์ั้งหมดมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และมีอตัราผลตอบแทนส่วนเกินท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีระดบันยัส าคญัทั้งของหมวดธุรกิจทั้งหมด 27 หมวดธุรกิจ และจะแสดงค่า 
p-vaiue มีค่าเท่ากบั 0.0000 ของหลกัทรัพยท์ั้งหมดจ านวน 27 หมวดธุรกิจ 
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     การทดสอบสมมติฐาน Heteroskedasticity หมวดธุรกิจท่ีมีค่า p-value มากกว่า 0.05 จึงจะไม่สามารถปฏิเสธ
สมมติฐาน  H0 ได ้ขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการประมาณค่าสมการถดถอยเชิงเส้นไม่มีปัญหา Heteroskedasticity ดงัน้ี 
FASHION มีค่าเท่ากับ 0.2247 PERSON มีค่าเท่ากับ 0.3151 PAETR มีค่าเท่ากับ 0.7770 CONMAT มีค่าเท่ากับ 
0.3373 MINE มีค่าเท่ากับ  0.5018 MEDIA มีค่าเท่ากับ  0.5182 PROF มีค่าเท่ากับ  0.6807 และ ICT มีค่าเท่ากับ 
0.1935 จ านวนหมวดธุรกิจ 8 หมวดธุรกิจ หมวดธุรกิจท่ีมีค่า p-value นอ้ยกว่า 0.05 จึงสามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0 

ได ้ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการประมาณค่าสมการถดถอยเชิงเส้นมีปัญหา Heteroskedasticity ดงัน้ี AGRI มีค่าเท่ากบั 
0.0001 FOOD มีค่าเท่ากับ  0.0003 HOME มีค่าเท่ากับ  0.000 BANK มีค่าเท่ากับ  0.0003 FIN มีค่าเท่ากับ  0.000 
INSUR มีค่าเท่ากบั 0.0016 AUTO มีค่าเท่ากบั 0.0001 IMM มีค่าเท่ากบั 0.0000 PETRO มีค่าเท่ากบั 0.0000 PKG มี
ค่าเท่ากบั 0.0004 STEEL มีค่าเท่ากบั 0.0000 PFUND มีค่าเท่ากบั 0.0000 PROP มีค่าเท่ากบั 0.0000 ENERG มีค่า
เท่ากบั 0.0000 COMM มีค่าเท่ากบั 0.0005 HELTH มีค่าเท่ากบั 0.0060 TOURISM มีค่าเท่ากบั 0.0000 TRANS มีค่า
เท่ากบั 0.0000 และ ETRON มีค่าเท่ากบั 0.0000  จ านวนหมวดธุรกิจ  19 หมวดธุรกิจ 
     การทดสอบสมมติฐาน  Autocorrelation หมวดธุรกิจท่ีมีค่า P-Value มากกว่า 0.05 จึงจะไม่สามารถปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 ได ้ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการประมาณค่าสมการถดถอยเชิงเสน้ไม่มีปัญหา Autocorrelation  ดงัน้ี AGRI 
มีค่าเท่ากบั 0.3654 FOOD มีค่าเท่ากบั 0.5514 FASHION มีค่าเท่ากบั 0.1533 PERSON มีค่าเท่ากบั 0.5814 INSUR 
มีค่าเท่ากบั 0.0612 AUTO มีค่าเท่ากับ 0.0578 PETRO มีค่าเท่ากบั 1.0000 PKG มีค่าเท่ากบั 0.6390 PFUND มีค่า
เท่ากบั 0.9987 PROP มีค่าเท่ากบั 0.0552 MINE มีค่าเท่ากบั 0.0741 COMM มีค่าเท่ากบั 0.7755 HELTH มีค่าเท่ากบั 
0.2308 PROF มีค่าเท่ากบั 0.9631 TRANS มีค่าเท่ากบั 0.2618 และ ETRON มีค่าเท่ากบั 0.1405  จ านวนหมวดธุรกิจ 
16 หมวดธุรกิจ หมวดธุรกิจท่ีมีค่า P-Value นอ้ยกว่า 0.05 จึงสามารถปฏิเสธสมมติฐาน  H0 ได ้ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้น
การประมาณค่าสมการถดถอยเชิงเสน้มีปัญหา Autocorrelation  ดงัน้ี HOME มีค่าเท่ากบั 0.0257 BANK มีค่าเท่ากบั 
0.0218 FIN มีค่าเท่ากับ 0.0094 IMM มีค่าเท่ากับ 0.0197 PAETR มีค่าเท่ากับ 0.0003 STEEL มีค่าเท่ากับ 0.0074 
CONMAT มีค่าเท่ากับ 0.0118 ENERG มีค่าเท่ากับ 0.0000 MEDIA มีค่าเท่ากับ 0.0000 TOURISM มีค่าเท่ากับ 
0.0045 ICT มีค่าเท่ากบั 0.0003 จ านวนหมวดธุรกิจ 11 หมวดธุรกิจ 
ทดสอบการค านวณการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α) และค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ (β) ของหมวดธุรกิจไดด้งัน้ี 
     ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α) ตามสมมมติฐาน หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ 27 หมวดธุรกิจท่ีมีอตัราผลตอบแทน
ส่วนเกินมากกว่าตลาดหลักทรัพย์ (Outperform market) FIN มีค่าเท่ากับ 0.0736 INSUR มีค่าเท่ากับ 0.0483 
COMM มีค่าเท่ากบั 0.0522 HELTH มีค่าเท่ากบั 0.1205 TOURISM มีค่าเท่ากบั 0.0630 ทั้ งหมดจ านวน 5 หมวด
ธุรกิจ หมวดธุรกิจท่ีมีอตัราผลตอบแทนส่วนเกินเท่ากบัตลาด AGRI มีค่าเท่ากบั 0.0510 FOOD มีค่าเท่ากบั 0.6830 
FASHION  มีค่าเท่ากบั 0.6880 HOME มีค่าเท่ากบั 1.1418 PERSON มีค่าเท่ากบั 0.7349 BANK มีค่าเท่ากบั 0.6340 
AUTO มีค่าเท่ากบั 0.7089 IMM มีค่าเท่ากบั 0.2350 PAPER เท่ากบั 0.3360 PETRO มีค่าเท่ากบั 0.0682 CONMAT 
มีค่าเท่ากบั 0.3868 PFUND มีค่าเท่ากบั 0.3113 PROP มีค่า เท่ากบั 0.1442 MINE มีค่าเท่ากบั 0.4401 MEDIA มีค่า
เท่ากบั 0.5857 PROF มีค่าเท่ากบั 0.1541 TRANS มีค่าเท่ากบั 0.0764 ETEON มีค่าเท่ากบั 0.2151 ICT มีค่าเท่ากบั 
0.3754 ทั้ งหมดจ านวน 19 หมวดธุรกิจ และหมวดธุรกิจท่ีมีอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าตลาด (Underperform 
market) PKG มีค่าเท่ากับ -0.0687 STEEL มีค่าเท่ากับ -0.0948 ENERG มีค่าเท่ากับ  -0.0465 ทั้ งหมดจ านวน 3 
หมวดธุรกิจ 
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     ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (β) ตามสมมติฐาน หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ 27 หมวดธุรกิจ แสดงให้เห็นว่า หมวดธุรกิจ 
BANK PETRO PROP ENERG เป็นหลักทรัพย์เชิงรุก จ านวน 4 หมวดธุรกิจ เม่ือท าการเปรียบเทียบกับตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจ AGRO FOOD FASHION HOME PERSON FIN INSUR AUTO IMM 
PAETR PKG STEEL PFUND MINE COMM HELTH MEDIA TOURISM ETRON เป็ น ห ลักท รัพ ย์ เชิ ง รั บ 
จ านวน  19 หมวดธุรกิจ และหมวดธุรกิจ CONMAT PROF TRANS ICT เป็นหลกัทรัพยท่ี์ไม่แตกต่างจากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 4 หมวดธุรกิจ 
 

5. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
     ในการศึกษางานวิจัยคร้ังน้ีเร่ือง การแบ่งกลุ่มอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหมวดธุรกิจในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยแบบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรัพย ์โดยมีวตัถุประสงค์การวิจยัเพ่ือศึกษาการ
เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจเทียบกบัดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยและเพ่ือแบ่งกลุ่ม (Segmentation) ของดชันีหมวดธุรกิจดว้ยค่าอลัฟ่าและค่าเบตา้จากแบบจ าลองการก าหนด
ราคาหลกัทรัพย ์จากการศึกษาพบว่าอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของหมวดธุรกิจเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทน
ส่วนเกินของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจมีค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนส่วนเกินรายวนัมากกว่า
อัตราผลตอบแทนส่วนเกินของตลาด 15 หมวดธุรกิจ ได้แก่ FOOD HOME PERSON FIN INSUR PAETR 
CONMAT PROP COMM HELTH MEDIA TOURISM TRANS ETRON ICT  และหมวดธุรกิจทั้ง 27 หมวดธุรกิจ 
AGRI FOOD FASHION HOME PERSON BANK FIN INSUR AUTO IMM PAPER PETRO PKG STEEL 
CONMAT PFUND PROP ENERG MINE COMM HELTH MEDIA PROF TOURISM TRANS ETRON แ ล ะ 
ICT มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไปในทิศทาง
เดียวกนัอยา่งมีระดบันยัส าคญั  
การแบ่งกลุ่มหมวดธุรกิจ 27 หมวดธุรกิจ โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 6 กลุ่มดงัน้ี 
     1 กลุ่มหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจกลุ่มท่ี 1 คือกลุ่มท่ีให้อตัราผลตอบแทนส่วนเกินน้อยกว่าตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (Underperform) และเป็นหมวดธุรกิจเชิงรับ (Defensive) ซ่ึงจะมีหมวดธุรกิจจ านวน 2 หมวดธุรกิจ ดั้ง
น้ี PKG STEEL  
     2 กลุ่มหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจกลุ่มท่ี 3 คือกลุ่มท่ีให้อตัราผลตอบแทนส่วนเกินน้อยกว่าตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (Underperform) และเป็นหมวดธุรกิจเชิงรุก (Aggressive) ซ่ึงจะมีหมวดธุรกิจจ านวน 1 หมวดธุรกิจ 
ดั้งน้ี ENERG 
     3 กลุ่มหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจกลุ่มท่ี 4 คือกลุ่มท่ีให้อตัราผลตอบแทนส่วนเกินเท่ากับตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเป็นหมวดธุรกิจเชิงรับ (Defensive) ซ่ึงจะมีหมวดธุรกิจจ านวน 12 หมวดธุรกิจ ดั้งน้ี AGRI FOOD 
FASHION HOME PERSON AUTO IMM PAETR PFUND MINE MEDIA ETRON 
     4 กลุ่มหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจกลุ่มท่ี 5 คือกลุ่มท่ีให้อตัราผลตอบแทนส่วนเกินเท่ากับตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงจะมีหมวดธุรกิจจ านวน 4 หมวดธุรกิจ ดั้งน้ี CONMAT PROF TRANS ICT 
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     5 กลุ่มหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจกลุ่มท่ี 6 คือกลุ่มท่ีให้อตัราผลตอบแทนส่วนเกินเท่ากับตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเป็นหมวดธุรกิจเชิงรุก (Aggressive) ซ่ึงจะมีหมวดธุรกิจจ านวน 3 หมวดธุรกิจ ดั้ งน้ี BANK 
PETRO PROP 
     6 กลุ่มหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจกลุ่มท่ี 7 คือกลุ่มท่ีให้อตัราผลตอบแทนส่วนเกินมากกว่าตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเป็นหมวดธุรกิจเชิงรับ (Defensive) ซ่ึงจะมีหมวดธุรกิจจ านวน 5 หมวดธุรกิจ ดั้งน้ี FIN INSUR 
COMM HELTH TOURISM ดงัตารางท่ี 1 
 
 𝛽 < 1 

(Defensive) 
𝛽 = 1 
(Neutral) 

𝛽 > 1 
(Aggressive) 

𝛼 < 0 
(Underperform) 

กลุ่มท่ี1 คิดเป็น 7.41% 
PKG STEEL 

กลุ่มท่ี2  กลุ่มท่ี3 คิดเป็น 3.70% 
ENERG 

𝛼 = 0 
(Neutral) 

กลุ่มท่ี4 คิดเป็น 44.44% 
AGRI FOOD FASHION 
HOME PERSON AUTO 

IMM PAPER PFUND 
MINE MEDIA ETRON 

กลุ่มท่ี5 คิดเป็น 14.81% 
 

CONMAT PROF 
TRANS ICT 

 

กลุ่มท่ี6 คิดเป็น 11.11% 
 

BANK PETRO PROP 
 

𝛼 > 0 
(Outperform) 

กลุ่มท่ี7 คิดเป็น 18.52% 
FIN INSUR COMM 
HELTH TOURISM 

กลุ่มท่ี8 กลุ่มท่ี9 

ตารางที่ 1 ท าการทดสอบสมมติฐานของค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α) และค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (β) สามารถท าการ
แบ่งกลุ่มหมวดธุรกิจ (Segmentation) 
 

ข้อเสนอแนะ 
     1. จากการศึกษาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การตดัสินใจ
ในการลงทุนนักลงทุนควรศึกษาขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยนอกเหนือจากอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ เพ่ือใช้
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ และวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานของหลกัทรัพยน์ั้นๆ 
     2.เพ่ือน ามาวิเคราะห์เลือกการลงทุนของนกัลงทุนท่ีตอ้งการกระจายการลงทุนในหมวดธุรกิจแต่ละหมวดธุรกิจ
นั้นมีความเหมาะสมกบันกัลงทุนในการลงทุนส าหรับนกัลงทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนสูงแต่สามารถรับความเส่ียง
สูง หรือนกัลงทุนไม่รับความเส่ียงไดไ้ม่มาก  
     3.หมวดธุรกิจในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะมีมูลค่าราคาตามตลาดท่ีแตกต่างกนัรวมถึงความเส่ียงจาก
การลงทุนในแต่ละหมวดธุรกิจ ดงันั้นผูล้งทุนควรเลือกกระจายการลงทุนไปในหมวดธุรกิจท่ีมีความแตกต่าง
ออกไป 
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ปัจจยัที่มีผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและ 
การจดัการท่องเที่ยวเชิงกฬีา: กรณศึีกษา จงัหวดับุรีรัมย์ 

Factors Affecting Needs for Participation in Sports Tourism Development and 
Management: An Empirical Study of Buri Ram 

เอกอนันต์  เชาว์ชัยพฒัน์1, เอกอนงค์  ตั้งฤกษ์วราสกุล2 และ รพพีร  รุ้งสีทอง3 
Ekanan Chaochaiphat, Ek-anong Tangrukwaraskul and Rapeeporn Rungsithong 

 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและการ
จดัการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดับุรีรัมย ์โดยการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดั
บุรีรัมย ์จ านวน 400 คน เคร่ืองมือส าหรับการเก็บขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ส่วน 
คือ ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ปัจจยัสนบัสนุนของการมีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
ความตอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและการจดัการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดับุรีรัมย ์และปัจจยั
ส่วนบุคคล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การทดสอบค่าที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบความแตกต่างรายคู่ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 
ค าส าคัญ: การท่องเท่ียวเชิงกีฬา, การมส่ีวนร่วมของประชาชน, จังหวัดบรีุรัมย์ 
 

Abstract 
The purpose of this research is to study factors affecting needs for participation in sports tourism development and 
management of Buri Ram. Data were collected from 400 samples who live in Buri Ram. The data-gathering 
instruments used in the research is a questionnaire, which consists of 4 parts: cognition in sports tourism, supporting 
factors of participation in sports tourism, needs for people participation in sports tourism development and 
management of Buri Ram and personal factors. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, t-test,       
F-test (One-Way ANOVA), Least Significant Difference (LSD) and multiple regression analysis. 
 
Keywords: Sports tourism, People participation, Buri Ram 
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1. บทน า 
 
     ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยถือเป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัของประเทศ ทั้งยงัมีบทบาทส าคญั
อย่างมากต่อการพฒันาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยการท่องเท่ียวไทยมีการขยายตวัมาอย่างต่อเน่ืองทั้งใน
ดา้นของจ านวนนกัท่องเท่ียวและรายไดจ้ากการท่องเท่ียว โดยรายไดร้วมจากการท่องเท่ียวในปี พ.ศ. 2558 ท าได ้
2.23 ลา้นลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. 2557 ถึงร้อยละ 23 ซ่ึงคิดเป็นจ านวนเงินอยู่ท่ี 0.42 ลา้นลา้นบาท (กรมการ
ท่องเท่ียว, 2559) และยงัมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองในอนาคตทั้งในดา้นจ านวนนกัท่องเท่ียวและ
รายไดจ้ากการท่องเท่ียว  
     การท่องเท่ียวเชิงกีฬานับได้ว่าเป็นการท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีมีแนวโน้มท่ีจะได้รับความนิยมสูงข้ึนจาก
นกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจในกิจกรรมกีฬา ซ่ึงปัจจุบนั มูลค่าจากการท่องเท่ียวเชิงกีฬาอยู่ท่ีประมาณ 3 หม่ืนลา้น
บาท และจากยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวไทย พ.ศ. 2558-2560 ไดใ้หค้วามส าคญัและไดว้างแนวทางหรือแผนงานท่ี
สนบัสนุนการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงกีฬาไวอ้ยา่งมากมาย (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558)  
     ในปัจจุบนัจงัหวดับุรีรัมยไ์ดข้ึ้นช่ือว่าเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวเชิงกีฬาแห่งหน่ึงในประเทศไทย ท่ี
สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวและผูท่ี้มีความสนใจในกิจกรรมกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก ซ่ึง
สามารถกระตุน้และพฒันาและเศรษฐกิจของจงัหวดัเป็นอย่างมาก การท่ีจงัหวดับุรีรัมยก์ลายเป็นเมืองท่องเท่ียวเชิง
กีฬานั้นไม่ไดส่้งผลทางบวกเฉพาะภาคเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยงัถือไดว้่าการท่องเท่ียวเชิงกีฬานั้นไดเ้ขา้มาเป็นส่วน
หน่ึงของคนในจงัหวดั ท าใหป้ระชาชนรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ และเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาและการจดัการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวไทย พ.ศ. 2558-2560 ท่ีสนับสนุนให้มี
การบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคมในการร่วมมือพฒันาการท่องเท่ียว (กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้ประชาชนในทอ้งถ่ินประชาชนซ่ึงถือเป็นเจา้ของ
ทรัพยากรและเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียของการพฒันาและการจดัการท่องเท่ียวในจงัหวดั ซ่ึงรับรู้และเขา้ใจถึงสภาพ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นอยา่งดี ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาและการจดัการท่องเท่ียวเชิงกีฬาซ่ึงมาจากความตอ้งการ
และความเต็มใจอย่างแทจ้ริงของประชาชน และเป็นการหลีกเล่ียงขอ้โตแ้ยง้ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ย่อมส่งผลดีต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดับุรีรัมย ์ 
     อย่างไรก็ตามความตอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและการจดัการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ยงัถือไดว้่า
เป็นความตอ้งการทางสงัคมอยา่งหน่ึง โดยตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมของสังคม ตอ้งการเป็นท่ีรู้จกัและมีความ
ผูกพนักบัผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นความตอ้งการในขั้นกลางในทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์ซ่ึงผูท่ี้จะมีความ
ตอ้งการในขั้นน้ีได ้ก็น่าจะเป็นผูท่ี้ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในขั้นก่อนหนา้ไดแ้ลว้ ไม่ว่าจะเป็นความ
ต้องการด้านร่างกาย (ปัจจัยพ้ืนฐาน) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย หรือความต้องการในการอยู่รอด           
(สาคร สุขศรีวงศ์, 2558) ดงันั้น ปัจจยัพ้ืนฐานต่างๆ รวมถึงปัจจยัสนบัสนุนของการมีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวเชิง
กีฬา เช่น ความตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ี การรับรู้ถึงผลประโยชน ์หรือความร่ืนรมย ์เพลิดเพลิน จึงอาจเป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัท่ีส่งผลต่อความตอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและการจดัการท่องเท่ียวเท่ียวเชิงกีฬา  
     ดงันั้นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและการจดัการท่องเท่ียว
เชิงกีฬาจะช่วยใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชนไดอ้ย่างเหมาะสม ประกอบกบัการท่ี
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งานวิจยัในอดีตท่ีผ่านมายงัไม่ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและ
การจดัการท่องเท่ียวเชิงกีฬาไวโ้ดยตรง ผูว้ิจยัจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาในประเดน็ดงักล่าว โดยมีค าถามในการวิจยัคร้ัง
น้ีคือ ปัจจยัใดท่ีมีผลต่อความตอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและการจดัการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของ
จงัหวดับุรีรัมย ์และน าผลการศึกษาท่ีไดม้าก าหนดเป็นแนวทางในการบริหารจดัการและจดัสรรใหป้ระชาชนไดมี้
ส่วนร่วมในการพฒันาและการจดัการท่องเท่ียวเชิงกีฬาอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม เพ่ือใหก้ารท่องเท่ียวเชิงกีฬาของ
จงัหวดับุรีรัมยเ์ติบโตและประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยืน 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
     1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและการจดัการท่องเท่ียวเชิง
กีฬาของจงัหวดับุรีรัมย ์
     2. เพ่ือศึกษาความตอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและการจดัการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดั
บุรีรัมย ์
     3. เพ่ือใหท้ราบถึงระดบัความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของประชาชนในจงัหวดับุรีรัมย ์
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
     1. เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและจัดสรรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพฒันาและการจัดการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬาอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม เพ่ือใหก้ารท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดับุรีรัมยป์ระสบความส าเร็จและ
เติบโตอยา่งย ัง่ยืน 
     2. เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและแผนพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดับุรีรัมย ์เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     3. เป็นแนวทางในการสร้างหรือพฒันาธุรกิจท่องเท่ียวเชิงกีฬา เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
     4. เป็นแนวทางในการจดัการท่องเท่ียวประเภทอ่ืนๆ ในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
 

2. การทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
     สหประชาชาติ (United Nations, 1981 อา้งใน ประภสัสร แจง้โพธ์ิ, 2554) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม 
หมายถึง การสร้างโอกาสให้สมาชิกของชุมชน สามารถเข้ามามีส่วนร่วม ช่วยเหลือ และเข้ามามีอิทธิพลใน
กระบวนการด าเนินกิจกรรมในการพฒันา รวมถึงการมีส่วนในการไดรั้บผลประโยชนจ์ากการพฒันาอยา่งเท่าเทียม 
โดยมี (ยุวฒัน์ วุฒิเมธี, 2526) ไดใ้หค้วามหมายใกลเ้คียงกนัไว ้โดยกล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง 
การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม การพิจารณาตดัสินใจ การร่วมปฏิบติั และการร่วม
รับผิดชอบ ในเร่ืองต่างๆ ท่ีมีผลกระทบมาถึงตวัประชาชนเองไว ้และฉตัรชยั ดว้งจาด (2545) ไดก้ล่าวเพ่ิมเติมถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือให้ประชาชนเกิดจิตส านึกในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มผา่นการเรียนรู้ รวมถึงการด าเนินการพฒันาทอ้งถ่ินใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีดีอยูเ่สมอ 
รูปแบบการมส่ีวนร่วมของประชาชน (Cohen and Uphoff, 1980) 
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     1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการคิด ก าหนด รวมถึงการเสนอแนะแนวทางหรือ
ทางเลือก และท าการประเมินแนวทางหรือทางเลือกเหล่านั้น แลว้จึงตดัสินใจเลือกเพ่ือให้เกิดผลลพัธ์ตามท่ีได้
คาดหวงัไว ้
     2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน หมายถึง การเขา้ร่วมในการด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นทางตรง เช่น การลงมือ
ปฏิบติังาน การปรับปรุง แกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เป็นตน้ หรือทางออ้ม เช่น การประสานความร่วมมือ
ของประชาชนในทอ้งถ่ิน การรณรงคห์รือการช่วยประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้ 
     3. การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน ์หมายถึง การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันหรือไดรั้บผลประโยชน์ซ่ึง
เป็นผลท่ีไดจ้ากการด าเนินงาน ซ่ึงอาจเป็นผลประโยชน์ท่ีสามารถจบัตอ้งได ้หรือเป็นผลประโยชน์ท่ีไม่สามารถจบั
ตอ้งไดก้ไ็ด ้และอาจเป็นไดท้ั้งผลประโยชนส่์วนบุคคล หรือเป็นสาธารณะประโยชนก์ไ็ด ้
     4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล หมายถึง การมีส่วนร่วมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมและตรวจสอบ
การด าเนินการในกิจกรรม ตลอดจนการประเมินผลงาน เพ่ือท่ีจะน ามาเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา หรือแนวทาง
ในการพฒันาการด าเนินงานหรือกิจกรรมใหดี้ยิ่งข้ึน 
     จากความหมายของและรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนดงัท่ีกล่าวมานั้น ผูวิ้จยัไดน้ ามาสรุปส าหรับการวิจยั
ในคร้ังน้ีว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีประชาชนซ่ึงถือเป็นผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมอย่างหน่ึง              
เขา้มาร่วมในกระบวนการต่างๆ ของกิจกรรมนั้น ตั้งแต่การตดัสินใจ การด าเนินงาน การแบ่งปันผลประโยชน์ 
รวมถึงการติดตามและประเมินผล เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้
 

2.2 แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกบัการพฒันาและการจัดการท่องเทีย่ว 
 
การพฒันาการท่องเที่ยว 

การพฒันาการท่องเท่ียวเป็นกระบวนการในการเปล่ียนแปลง และสร้างสรรค์ความกา้วหน้าทางเศรษฐกิจ    
ความเป็นธรรมทางสังคม การธ ารงรักษาวฒันธรรมอนัดีงาม ดว้ยวิธีการบริหารท่ีเหมาะสมเพ่ือบรรลุเป้าหมาย      
(สมยศ มะลิลา, 2546) เพ่ือให้เกิดดุลยภาพในการจดัสรรการท่องเท่ียวให้สามารถเจริญข้ึนอย่างย ัง่ยืนทั้งในดา้น
เศรษฐกิจ ดา้นสงัคม ดา้นวฒันธรรม ตลอดจนดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
ท่ีดีข้ึน สามารถตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายและส่งผลดีต่อเน่ืองถึงอนาคตโดยไม่เกิดปัญหาตามมา         
(สอนไช จนัทะวง, 2554) 
 
การจดัการท่องเที่ยว 

การจดัการท่องเท่ียว หมายถึง การวางแผนการท่องเท่ียวและด าเนินการให้เป็นไปตามแผน โดยมีการจัด
องค์การการบริหารงานบุคคล การอ านวยการ และการควบคุมอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เป็นไปตามแผนท่ีไดว้างไว้
พร้อมทั้งมีการประเมินผลการท่องเท่ียวดว้ย (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2542) และตอ้งค านึงถึงสภาพท่ีแทจ้ริง รวมทั้ง
ขอ้จ ากดัต่างๆ ของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงการก าหนดแนวทางและแผนปฏิบติัการตอ้งค านึงถึงกรอบความคิด
ท่ีไดก้ าหนดไว ้มิฉะนั้นการจดัการท่องเท่ียวจะด าเนินไปอย่างไร้ทิศทางและประสบความลม้เหลว (มนสั สุวรรณ 
และคณะ, 2541) 
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กล่าวโดยสรุปส าหรับการพฒันาและการจดัการท่องเท่ียว หมายถึง การด าเนินการและการเตรียมการส าหรับ

การท่องเท่ียวตามกิจกรรมทางการจดัการตั้งแต่ การวางแผนการท่องเท่ียวและด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผน โดยมี
การจดัองค์กรส าหรับการบริหารงานบุคคล และการอ านวยการหรือช้ีน าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และการ
ควบคุมอยา่งเหมาะสม  

โดยปัจจยัอยา่งหน่ึงท่ีส าคญัในการพฒันาและการจดัการการท่องเท่ียว คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงถือ
เป็นรูปแบบในการจดัการท่องเท่ียวแบบล่างข้ึนบน โดยประชาชนทัว่ไปมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น หรือ
ก าหนดนโยบายได ้รวมถึงการแบ่งปัน แลกเปล่ียนประสบการณ์ ความคิดเห็น ความรู้ ซ่ึงจะน าไปสู่การจดัการการ
ท่องเท่ียวไดอ้ย่างดีท่ีสุด (Adhikary, 1995 อา้งใน จุฑาภรณ์ ทองเพง็, 2554) ซ่ึงการเปิดโอกาสให้แก่ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมทางการท่องเท่ียว จะช่วยสร้างความเขม้แข็งใหก้บัชุมชนใหส้ามารถจดัการท่องเท่ียวของ
ตนเองและไดรั้บประโยชน์จากการท่องเท่ียว ซ่ึงจะท าใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินเกิดความรู้สึกหวงแหนและช่วยกนั
รักษาไวซ่ึ้งทรัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้มให้คงอยู่ตลอดไป (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548) และจะท าให้การ
ท่องเท่ียวสามารถเจริญข้ึนอย่างย ัง่ยืนทั้งในดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นวฒันธรรม ตลอดจนดา้นทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน สามารถตอบสนองความตอ้งการของทุกฝ่ายและส่งผลดี
ต่อเน่ืองถึงอนาคตโดยไม่เกิดปัญหาตามมา 

 
2.3 แนวคิดทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วเชิงกฬีา 
     
     การท่องเท่ียวเชิงกีฬา คือ การใชกี้ฬาเป็นผลิตภณัฑห์รือส่ิงดึงดูดความสนใจแก่นกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจใน
กีฬา (Hinch, 2006) ใหเ้ดินทางมาท่องเท่ียวยงัสถานท่ีหรือเมืองท่ีจดักิจกรรมกีฬานั้น ซ่ึงนกัท่องเท่ียวไม่เพียงแต่จะ
เดินทางมาเพียงเพ่ือกีฬาอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ยงัอาจมีการต่อยอดโดยการท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ ในเมือง
หรือบริเวณใกลเ้คียง ซ่ึงสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัเมืองนั้นอยา่งมากมาย 
 
ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงกฬีา 
     การท่องเท่ียวเชิงกีฬา หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือไปเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬา เพ่ือไปเล่นกีฬา หรือเพ่ือไปชมการแข่งขนักีฬาท่ีจดัข้ึน ณ สถานท่ีนั้น (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548)  เช่น 
เดินทางไปชมการแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก เดินทางไปเพ่ือออกก าลงักายในรูปแบบกีฬามวยไทย เป็นตน้ ซ่ึง
ถือเป็นการท่องเท่ียวตามความสนใจพิเศษ เพ่ือหาประสบการณ์แปลกใหม่ เพ่ือการพกัผ่อนโดยได้รับความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน หรือเพ่ือออกก าลงักาย  
 
รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงกฬีา (โศรยา หอมช่ืน และ ฐานิช ล้ิมตระกลู, 2555) 
     1. รูปแบบ Active คือ นกัท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา เช่น การเดินทางไปเพ่ือการเล่นสกี การแล่นเรือใบ 
การปีนหนา้ผา การตกปลา เป็นตน้ 
     2. รูปแบบ Passive คือ นกัท่องเท่ียวเป็นเพียงผูช้มเท่านั้น เช่น การเดินทางเพ่ือเขา้ชมกีฬาโอลิมปิค ฟุตบอลโลก 
เทนนิสวิมเบิลดนั เป็นตน้ 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

ส าหรับงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการศึกษาในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดแ้บ่งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี          
     1. งานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท่องเท่ียว โดยมีงานวิจยัท่ีน่าสนใจ คือ การศึกษา
เร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการท่องเท่ียวชุมชนเชิงอนุรักษต์ลาด 100 ปี สามชุก (ประภสัสร แจง้
โพธ์ิ, 2554) ซ่ึงมีการก าหนดตวัแปรอิสระคือ ลกัษณะส่วนบุคคลและปัจจยัสนบัสนุนในการจดัการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 
การรับรู้ จิตส านึกสาธารณะ ความคาดหวงัเก่ียวกบัผลประโยชน ์และการสนบัสนุนทางสังคม ตวัแปรตามคือ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการท่องเท่ียวชุมชนเชิงอนุรักษต์ลาด 100 ปี สามชุก ในดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย 
ด้านร่วมตัดสินใจ ด้านร่วมด าเนินงาน ด้านร่วมรับผลประโยชน์ และด้านร่วมติดตามและประเมินผล ซ่ึงผล
การศึกษาพบว่าปัจจยัสนบัสนุนท่ีส่งผลต่อการจดัการท่องเท่ียวและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการ
ท่องเท่ียว พบวา่ จิตส านึกสาธารณะ เป็นล าดบัท่ี1 และความคาดหวงัเก่ียวกบัผลประโยชนเ์ป็นล าดบั 2 ซ่ึงงานวิจยัท่ี
ไดก้ล่าวน้ีมีลกัษณะการก าหนดตวัแปรใกลเ้คียงกบัเร่ืองท่ีผูวิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษาทั้งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม  และ
มีงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอุทยาน
แห่งชาติคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร (สิราณี สังคะพฒัน์, 2548) ซ่ึงก าหนดตวัแปรอิสระคือ ปัจจยัทางสังคม 
ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ และปัจจยัทางดา้นความรู้และการรับรู้ข่าวสาร ตวัแปรตามคือ การมีส่วนร่วมในการจดัการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศดา้นต่างๆ ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏว่า ระดบัการศึกษา สถานภาพทางสังคม และการ
รับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
อุทยานแห่งชาติคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพรช อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงงานวิจยัดงักล่าว มีการ
ก าหนดตวัแปรอิสระท่ีน่าสนใจและเก่ียวขอ้งกบังานของผูวิ้จยั คือ ปัจจยัทางดา้นความรู้และการรับรู้ข่าวสาร 
     2. งานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงกีฬา มีงานวิจยัท่ีน่าสนใจ คือ การศึกษาเร่ืองการรับรู้ของประชาชน
ต่อการท่องเท่ียวเชิงกีฬากีฬาและคุณภาพชีวิต กรณีศึกษาอินเดียนาโพลิส (King et al, 2012) โดยการศึกษา
ความสัมพนัธ์ในรูปแบบสมการโครงสร้างระหว่าง การรับรู้ของประชาชน การรับรู้ถึงผลประโยชน์ ความ
เพลิดเพลินของการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ส่งผลต่อความรู้สึกของชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ซ่ึง
ผลการวิจยัพบว่าประชาชนมีความรู้สึกของชุมชนสูงข้ึนและมีระดบัความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตท่ีดี และไดม้อง
การท่องเท่ียวเชิงกีฬาในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยในการพฒันาทางเศรษฐกิจของเมือง  
     จากการท่ีไดศึ้กษางานวิจยัเก่ียวขอ้ง ดงัท่ีกล่าวมา จึงน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิด ซ่ึงตอ้งการหาว่า ตวัแปร
อิสระใดท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม โดยก าหนดใหต้วัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬา  ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยสนับสนุนของการมีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ซ่ึง
ประกอบด้วย ความตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ี  ความคาดหวงัเ ก่ียวกับผลประโยชน์ และความร่ืนรมย์และ
เพลิดเพลิน โดยมีตวัแปรตาม คือ ความตอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและการจดัการท่องเท่ียวเชิง
กีฬาของจังหวดับุรีรัมย์ ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการตัดสินใจ ด้านการด าเนินงาน ด้านการรับ
ผลประโยชน ์และดา้นการติดตามและประเมินผล  
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กรอบแนวคิดการวจัิย 
 
ตวัแปรอสิระ                                                                                                           ตวัแปรตาม 

                                                                                                                                                       
                                                                     
 
 
 

 
 
 

    
    
    
  
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 
สมมติฐานการวจัิย 
     1. ประชาชนท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีความตอ้งการมีส่วนร่วมในการพฒันาและการจดัการท่องเท่ียว
เชิงกีฬาแตกต่างกนั 
     2. ปัจจยัทางดา้นความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงกีฬามีผลต่อความตอ้งการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาและการจดัการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
     3. ปัจจยัสนบัสนุนของการมีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวเชิงกีฬามีผลต่อความตอ้งการมีส่วนร่วมในการพฒันาและ
การจดัการท่องเท่ียวเชิงกีฬา  
 
ขอบเขตการวจัิย 
ขอบเขตด้านเน้ือหา : ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้ าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นศึกษา ดงัน้ี  
     ตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางดา้นความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงกีฬา และ
ปัจจยัสนบัสนุนของการมีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวเชิงกีฬา  

ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยว  
เชิงกฬีาของจงัหวดับุรีรัมย์ 
1.ดา้นการตดัสินใจ 
2.ดา้นการด าเนินงาน 
3.ดา้นการรับผลประโยชน ์
4.ดา้นการติดตามและประเมินผล 
(Cohen, J.M. and N.T. Uphoff. 1980) 

ปัจจยัทางด้านความรู้และความ
เข้าใจเกีย่วกบัการท่องเที่ยวเชิงกฬีา   
(ประภสัสร, 2554) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดบัการศึกษา 
4.อาชีพ 
5.รายได ้
6.ระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยั 
(สิราณี, 2548) 

ปัจจยัสนับสนุนของการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงกฬีา 
1.ความตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ี 
2.ความคาดหวงัเก่ียวกบัผลประโยชน ์
3.ความร่ืนรมยแ์ละเพลิดเพลิน 
(ประภสัสร, 2554) และ (King, n.d.) 
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ตวัแปรตาม คือ ความตอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงกีฬาจงัหวดับุรีรัมย ์  
ขอบเขตด้านประชากร  : ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นอ าเภอเมืองจงัหวดับุรีรัมย ์ 
ขอบเขตด้านระยะเวลา : ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา การเกบ็รวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลอยูใ่นระหวา่งเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2559 – เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
 

3. วธิีการวจิัย 
 
     ในการศึกษาคร้ังน้ีมีประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในอ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์ ซ่ึงมี
จ านวน 172,657 คน และก าหนดกลุ่มตวัอย่างจากการค านวณขนาดตวัอย่างของ Yamane’s ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 400 คน โดยเลือกการสุ่มตวัอย่างแบบตามความสะดวก โดยเคร่ืองมือส าหรับ
การเกบ็ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม ท่ีประกอบดว้ย 4 ตอน ดงัน้ี  
     ตอนท่ี 1 แบบทดสอบความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงกีฬา  
     ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัสนบัสนุนของการมีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวเชิงกีฬา  
     ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและการจดัการท่องเท่ียวเชิง
กีฬาของจงัหวดับุรีรัมย ์ 
     ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล  
     และน าแบบสอบถามไปทดสอบก่อนน าไปใชง้านจริง (Pre-Test) โดยน าแบบสอบถาม ทดสอบผา่นกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 30 ชุด โดยการหาค่าความเช่ือมัน่ในแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าตามวิธีของครอนบาค โดยไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั .965 ค่า
ความเช่ือมัน่ของปัจจยัสนบัสนุนของการมีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวเชิงกีฬา เท่ากบั .942 และค่าความเช่ือมัน่ความ
ตอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและการจดัการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดับุรีรัมยเ์ท่ากบั .957 ซ่ึง
หลงัจากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลดว้ยการ
ใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมาแจกแจงในรูปค่าสถิติ ในรูปแบบของตาราง
ประกอบค าอธิบาย จ านวน 6 ตอน ดงัน้ี 
     ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนในจงัหวดับุรีรัมย ์ใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดย
แจกแจงในรูปค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
     ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยแจก
แจงในรูปค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
     ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ปัจจยัสนบัสนุนของประชาชนในจงัหวดับุรีรัมย ์ใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยน ามา
แจกแจงในรูปค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (X ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
     ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ความตอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและการจดัการท่องเท่ียว เชิงกีฬา 
จงัหวดับุรีรัมย ์ใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยน ามาแจกแจงในรูปค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (X ̅) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
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     ตอนท่ี 5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความตอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและการจดัการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬา จงัหวดับุรีรัมย ์เม่ือจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที (t-test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จึงท า
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี Least Significant Difference (LSD) ดว้ยความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และค่า
ความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าไม่เกินร้อยละ 5  
     ตอนท่ี 6 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและการจดัการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬา จงัหวดับุรีรัมย ์โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 

4.ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
     ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัคาดวา่ผลการศึกษาท่ีไดรั้บจะเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีไดว้างไว ้ซ่ึงจะท า
ใหส้ามารถตอบค าถามส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีท่ีว่า ปัจจยัใดมีผลต่อความตอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันาและการจดัการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดับุรีรัมยไ์ด ้และท าใหท้ราบถึงระดบัความตอ้งการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพฒันาและการจดัการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดับุรีรัมย ์รวมถึงทราบระดบัความรู้และความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของประชาชนในจงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงสามารถน ามาก าหนดเป็นแนวทางในการ
บริหารจดัการและจดัสรรใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาและการจดัการท่องเท่ียวเชิงกีฬาอยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม เพ่ือใหก้ารท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดับุรีรัมยป์ระสบความส าเร็จและเติบโตอยา่งย ัง่ยืน เป็นแนวทางใน
การก าหนดนโยบายและแผนพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดับุรีรัมย ์เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เป็นแนวทางในการสร้างหรือพฒันาธุรกิจท่องเท่ียวเชิงกีฬา เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนเป็นแนวทางในการจดัการท่องเท่ียวประเภทอ่ืนๆ ในเร่ืองการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน 
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Factors Affecting Customer Satisfaction of Sportswear Department Store’s 
Customers in Bangkok 

      Chaiyot Norkaew*, Penjira Kanthawongs, Ph.D.** 

Abstract: 
The purpose of this research was to explore the positive influence of quality and preferences, 

fashion, price, sportswear attributes, sportswear salespeople, store atmosphere, role model influence, and 
credibility on customer satisfaction of sportswear department store’s customers in Bangkok. The population 
of this study were the people who visited and shopped at the sportswear department store in Bangkok. The 
sample of this research was 310 questionnaire respondents distributed at the sportswear department store A 
in the center areas of Bangkok during 27th – 29th January 2017. The data was analyzed by using descriptive 
statistics and multiple regression analysis. The result were found that store atmosphere (β = .328), role 
model influence (β = .190) and credibility (β = .146) had positive influence on customer satisfaction at the 
significant level of .01. While quality and preferences, fashion, price, sportswear attributes, and sportswear 
salespeople had no positive influence on customer satisfaction. 
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1. Introduction 
Originally, sportswear had only been used of sport competitions, activities, and recreation 

(Wikipedia, 2017).  Nowadays, sportswear can be defined as apparel made for sports, recreations, and casual 
clothes worn by anyone for daily activities (Ko et al., 2012). Sportswear is one of the most significant 
growing product category due to an expansion of healthy lifestyle of people today. The trend of people’s 
health-conscious lifestyle has led that more people participate in sports and outdoor activities to promote 
healthy lifestyles and alleviate health risks (Stamatakis & Chaudhury, 2008). The sportswear industry in 
global market was expected to expand from $97 Billion in 2015 to $178 Billion in 2019 (Sherman, 2014). 
In recent years, people interchangeably uses sportswear not only for workout or sport activities, but also for 
everyday occasion. This was the beginning of the trend called “Athleisure” (Pasquarelli, 2014), which 
sportswear industries integrated sport apparels into uniforms and casual wears (Nam, Dong, & Lee, 2017).  
The reason for such a trend was because sports wears had been very comfortable, fashionable, and attractive 
to wear for people all ages and genders. The global sportswear market has been highly competitive and it 
has been one of the most heavily brand names used in the products of the global market (Tong & Hawley, 
2009).  From the top-ten of Forbes Fab 40 – The World’s Most Valuable Sports Brand 2016 was Nike at 
the top with the brand name’s value of $27 billion (Forbes, 2016). 
 In Thailand, there were approximately 16 million people who exercised in 2015 and the number 
was tended to be going up in the future (marketeer.co.th, 2015). The trend of exercising in Thailand is 
promoted by existing sportswear brands in the market, from global brands with the world-class reputation, 
to local Thai brands competing to be the market leader brands in the Thai market (Euromonitor, 2017). 
Furthermore, a numerous number of marketing activities for sports such as marathon running competition 
in recent years has confirmed the trend of exercising among Thai people. The retail stores or sportswear 
department stores play a big part to this growing lifestyle. It is considered as an important business segment 
because they often include apparel purchases for everyday uses as well as for sport uses (Wray & Hodges, 
2008).  

It has been a challengeable work for sportswear brands in the market to provide best products for 
different types of customers. Especially, the blooming of Athleisure trend brings more tasks for every brands 
to avoid focusing on not only functional benefits, but also fashionable looks. Customers of sportswear 
todays are looking for both functional and fashion benefits in the sportswear brands that served these needs. 
Therefore, the researchers were interested in studying factors affecting customer satisfaction of sportswear 
department store’s customers in Bangkok. 
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2. Objective of Research 
This research was aimed to explore factors positively affecting customer satisfaction of sportswear 

customers in Bangkok with the view of improving sportswear businesses to get into the expectation of 
people who utilized sportswear by both for exercise functions and fashion functions. Businesses can use the 
correct strategies to do marketing communication to attract more customers as well as provide products that 
best satisfy the needs of the customers. For academic benefits, elements such as variables or influence can 
be studied further expanded concepts and theories related to the variables in this research. 
 

3. Literature Review 
 For customer satisfaction factor, Hutcheson and Moutinho (1998) defined as a psychological 
process of evaluating outcomes based on expectations and further suggested that a huge gap between 
customer’s expectation level and fulfillment of those expectation would resulted in greater level of 
dissatisfaction. Therefore, the reaction toward sportswear store and purchasing activity can be explained by 
customer satisfaction and dissatisfaction level. 

For quality and preferences factor, Cole (2015) stated quality was a judgement of product’s 
superiority from customer’s perspective reflected. Bae, Lu-Anderson, Fujimoto, and Richelieu (2015) found 
that customers in Japan preferred to purchase sport products with brand names, which represented higher 
quality. They also found that Japanese customers were preferably interested in displayed or advertised sport 
products in store’s windows. Another study of Lu and Xu (2015) found that quality and preferences were 
highly perceived for global sportswear brand in Asia. 
 For fashion factor, Bae et al. (2015) found that Taiwanese male college students preferred 
fashionable sportswear than female. Fashionable style was created strong demand for sportswear, which 
offered functional athletic performance and style appeal. Sporty people worn stylish sportswear in order to 
look fashionable and smart when doing exercise (Lau, Chang, Moon, & Liu, 2006). There have been 
growing and expandable trends of sportswear companies to be in partnerships with famous fashion designers 
in order to produce innovative and stylish sports’ apparel (Lau et al., 2006). 
 For price factor, Bae et al. (2015) found that Taiwanese customers attracted to price when 
purchasing sportswear, and Japanese customers were interested in affordable-priced sportswear products 
which could bring trustworthiness and security. A study of Rahulan, Troynikov, Watson, Janta, and Senner 
(2015) showed the importance of price in purchasing sportswear for Generation Y customers, which 51% 
of respondents believed that price was very important, while 20% believed it was extremely important. 
Dabholkar, Thorpe, and Rentz (1995) reported that respondents regularly listed price as an important factor. 
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Varki and Colgate (2001) also showed a significant relationship between price and satisfaction. Market 
researchers supported that customer satisfaction should depend on price (Anderson, Fornell, & Lehmann, 
1994). 
 For sportswear attributes factor, personality traits can be directly associated with sportswear brands 
through sportswear attributes (Tong & Su, 2014). Ambroise, Ferrandi, and Valette-Florence (2005) revealed 
that Nike and Adidas were represented with personality attributes such as charming, reliable, and creative. 
J. Joško Brakus, Bernd H. Schmitt, and Zarantonello (2009) posted that customer’s experience with Nike 
was described as being powerful, inspired, and feeling of athlete. Moreover, Arora and Stoner (2009) also 
found that Nike was perceived by American consumers as authority and innovative, while Adidas was 
perceived as more friendly and practical. 
 For sportswear salespeople factor, Chang, Cho, Turner, Gupta, and Watchravesringkan (2015) 
found that personnel interactions by sportswear salespeople was the greatest dominant of customer 
satisfaction. They confirmed the study of Schiffman and Kanuk (2000) that there had been a significant 
connection between personnel interactions and customer satisfaction. In order to help improving customer 
satisfaction, salespeople of sportswear stores needed to provide a good service to their customers. Compared 
to other regular fashion retailers, customers in sportswear stores might require more attention and help from 
salespeople (Musgrove, 2011). Customers in sportswear stores might need more help and information to 
select the best sportswear products for both functional and fashion benefits. Hence, customers who shopped 
in sportswear stores would visit frequently when they meet salespeople who interacted with them more 
closely. 

For store atmosphere factor, Chang et al. (2015) found that store atmosphere was the greatest 
dominants of customer satisfaction, which was very supportive to the study of Wirtz, Mattila, and Tan 
(2007) stated that store atmosphere was a determinant of customer satisfaction. Baker, Grewal, and 
Parasuraman (1994) also found that store atmosphere’s elements such as music, lighting and well-dressed 
salespeople all positively impacted customer’s preferences. Sportswear stores should focus on developing 
the store atmosphere to match with the concept of the store. For example, exercise machine such as treadmill 
might need to be placed in the store’s area to provide performance test of running shoes for customers. This 
might appeal to customers who want to test the products and create some excitement feeling in the store. 
Store atmosphere also included good decorations, as well as pleasant and attractive shopping environment 
to increase customer satisfaction (Ko et al., 2012). 
 For role model influence factor, Mitsis and Leckie (2016) found positively influence of role model 
athletes that led to positive associations with brands, products, and services. Athletes who had a status of 
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role model could emerged as profitable and valuable communication strategies to the firms (Stevens, 
Lathrop, & Bradish, 2003). Thomson (2006) recommended an attachments to be successful role model 
influence, the initial relationship should be characterized by positive expressions. Therefore, the 
introduction of role model needed to be carefully chosen to enable perfect fit for the brands. Role model 
athletes’ marketing communication strategy were applications of social learning theory. Social learning 
theory was the process of how people develops his/her skills through interactions with socialization agents 
(Dix, Phau, & Pougnet, 2010).  Role models were individuals who appeared in any kind of media such as 
electronic, prints, or mass media that had the potential and ability to influence customer’s behavior and 
attitudes, despite having little or no direct connection to customers (Chan, 2008). 
 For credibility factor, Clark, Martin, and Bush (2001) found that celebrities who appeared in the 
mass media had the potential to influence customers despite having or no direct contact with them. Chan, 
Ng, and Luk (2013) confirmed that credibility of sport celebrities did influence both attitudes and behavior 
of young people. Munnukka, Uusitalo, and Toivonen (2016) stated that credibility of brand ambassadors 
was constructed from trustworthiness, expertise, similarity and attractiveness dimensions that positively 
affected customer’s attitude towards products. Additonally, customer’s experience with an associated 
products affected the perception of brand ambassador’s credibility and the effectiveness of the 
advertisement.  Then, the researchers hypothesized in the followings. 
 
Figure 1: Research Conceptual Framework 
Independent variables          Dependent variable 
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4. Methodology 
 This study was a quantitative research that used questionnaire as a tool for data collection. The 
population for the research were people who went visiting and shopping in the areas of sportswear store A, 
located in the department store at the center area of Bangkok. The department store had averaged 200,000 
customers per day in 2014 (PostToday, 2014). The sample size was drawn from customers in the areas of 
sportswear department store A during 27th – 29th January 2017.  The sample was selected using the non-
probability sampling methods called convenience sampling (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012).  The 
respondents were people who went visiting and shopping in the areas of sportswear department store A that 
were willing to cooperate with the researchers by answering the questionnaire.   

The sample size of this research was calculate from 40 sets of pilot test questionnaire using 
G*power version 3.1.9.2 (Cohen, 1977), and approved by several researchers (Faul, Erdfelder, Lang, & 
Buchner, 2007), with the Alpha (α) of 0.25, Power (1 - β) of 0.75, number of test predictors = 8, effect size 
(f2) = 0.0274324 (calculated by partial R2 of 0.0267). Then, the result showed the minimum number of the 
total sample size was 264 (Cohen, 1977). Thus, 270 sets of questionnaire had been collected, with 40 sets 
of pilot test questionnaire included, the total number of sample size was 310. The questionnaire was divided 
into 3 main parts 1.) Close-ended Response Questions about respondent’s demographic, general 
information, lifestyle and purchasing behavior. 2.) Close-ended response questions about “Factors Affecting 
Customer Satisfaction of Sport Department Store A’s Customers in Bangkok”, which was measured in 
interval scale by using a five-level Likert Scale to measure the agreeable level. 3.) The optional open–ended 
response question that allows respondents to leave advice or comment for researcher. Then, the analysis 
using descriptive statistic consisted of frequencies, percentages, means, standard deviations was 
implemented.  The Cronbach's Alpha values of all variables were between 0.728 - 0.869, which were 
exceeding 0.65 (Craig & Moores, 2006). The hypothesis testing was tested using Multiple Regression 
Analysis to analyze the influence of the independent variables toward the dependent variable. 

 
5. Result and Discussion 
 Majority of the respondents were male, between the ages of 21-30 years old, and singles. Most had 
obtained bachelor degrees, earned salary between 15,001 – 30,000 THB, and worked as full-time 
employees. Sneakers were the most preferable products for the next purchase. The respondents mostly 
purchased sportswear between 1 – 3 time(s) per year and spent between 1,001 – 3,000 THB per purchase. 
Local gym was the most preferable place for workout and most respondents spent between 2 – 3 days a 
week for workout. Also, Nike was the most preferable sportswear brand by the majority of the respondents. 
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The result of hypothesis testing indicated that store atmosphere (β = .328), role model influence (β = .190) 
and credibility (β = .146) were accepted to have positive influence on customer satisfaction at the significant 
level of .01. While quality and preferences, fashion, price, sportswear attributes, and sportswear salespeople 
have no positive influence on customer satisfaction. Store atmosphere, role model influence, and credibility 
could explain the positive influence of customer satisfaction at 44.8%; while 55.2% were influenced from 
other variables that were not studied in this research. 
 
Table 1: Multiple Regression Analysis, independent variables: quality and preferences, fashion, price, 
sportswear attributes, sportswear salespeople, store atmosphere, role model influence and credibility 

Dependent variable: Customer satisfaction, R = .669, R2 = .448, Constant = .293 
Independent  
Variables 

 

β 
 

Std. Error 
 

Sig. 
 

VIF 
Quality and Preferences .113 .254 .249 1.541 
Fashion .133 .043 .011 1.468 
Price -.015 .042 .751 1.188 
Sportswear Attributes .145 .063 .016 1.966 
Sportswear Salespeople -.124 .057 .030 1.744 
Store Atmosphere .328** .071 .000** 2.184 
Role Model Influence .190** .042 .000** 1.318 
Credibility .146** .049 .006** 1.533 

**Statistical significant at the level of .01 

 
6. Conclusion 

The research hypothesis was quality and preferences, fashion, price, sportswear attributes, 
sportswear salespeople, store atmosphere, role model influence and credibility had positive influence on 
customer satisfaction of sportswear department store’s customer in Bangkok. The findings shown that store 
atmosphere (β = .328), role model influence (β = .190) and credibility (β = .146) had positive influence 
on customer satisfaction at the statistical significant at the level of .01. While quality and preferences, 
fashion, price, sportswear attributes, and sportswear salespeople had no positive influence on customer 
satisfaction. These results supported the previous research of Chang et al. (2015) and Wirtz et al. (2007) 
that store atmosphere, which included layouts, decoration, lighting, music and convenience, had positive 
impact on customer satisfaction. Also with the previous research of Mitsis and Leckie (2016) that showed 
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positive impact of role model influence on customer satisfaction towards sportswear purchasing. 
Furthermore, credibility had positive impact on customer behavior not only for Gen-Y people, but also for 
a larger group generally. So the result of credibility factor in this research have made an advancement from 
the research of Nam et al. (2017). 

 
Figure 2: The result of Multiple Regression Analysis from scope of this research. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Noted: Indication of relationship 

With positive impact 
Without positive impact 
 

7. Recommendation 
 For business appliance, sportswear department store should focus on creating a good store 
atmosphere by providing an excitement around the store to motivate customers with the feeling of fun and 
exciting, also with appropriate elements such as lighting, music, odor, and cleanliness. Testing area should 
be provided for customers; for example, treadmill machine in the area can provide nice assistance to 
customers who are looking for their best running shoes.  Then, they can try and see the results in the real 
running simulation. Role model influence can be a good marketing strategy for motivating customers or 
potential customers. Athlete role model is the person who can represent products’ characteristics greatly by 
their performance and example on sports activities. There are some role model who can make a big impact 
to the brands and create an emotional connection between the brand and the customers. Also, the strategy 
of credibility from celebrities or brand ambassadors is alternative way for connection with those who is not 
into sports activities, but prefer sportswear for the sake of fashion or daily wear, especially for female. Brand 

Quality and Preference  H1: β = .113  R = .425 
Fashion   H2: β = .133  R = .416 

Price   H3: β = -.015  R = .134 

Sportswear Attributes H4: β = .145  R = .390 

Sportswear Salespeople H5: β = -.124  R = .249 

Store Atmosphere H6: β = .328  R = .540 

Role Model Influence H7: β = .190  R = .424 

Credibility  H8: β = .146  R = .431 

Customer 
Satisfaction 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                                              2179 
 

ambassadors can apply the use of trustworthiness, expertise, similarity, and attractiveness that positively 
affected customer’s satisfaction to create credibility for the sportswear business. 
 For academic applications, positive influence factors such as store atmosphere, role model 
influence and credibility had expanded customer satisfaction concepts and theories. There are interesting 
population in other growing cities outside of Bangkok such as Chonburi, Buriram, Chiang Mai, or Phuket 
to study in the field of sportswear market or customer satisfaction. On the other hand, factors that negatively 
affected customer satisfaction in this study such as price and sportswear salespeople can be study in the 
future for different results. Price factor had no positive impact on customer satisfaction in this study may be 
caused by economic situation during the time that data collection was made, which can be change in better 
situations in the future. And the negative impact of sportswear salespeople factor may be caused by the 
changing of trend and innovation of the world today. Especially, the blooming of online shopping, which 
allows customers to purchase sportswear products easier without interaction with salespeople. By the way, 
the major problem of sportswear online shopping is about sizing and fitting that customers can not do it by 
online shopping. Therefore, salespeople makes an important role in sportswear retail store to make an 
advantage on this issue. The limitation of this research was about targeting to the wide range of respondents, 
so the future research can be done specifically in a narrow group, such as a group of people who loves 
running or bicycling to get different results and new knowledge.  
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   The purpose of this study was to investigate the positive influence of sensory appeal, packaging 
and branding, price sensitivity, service quality, environmental protection, perceived hedonic value, 
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1. Introduction 
Coffee is the world's second most traded commodity, with about half a trillion cups drank per year. It 

has been used not only for brewing cups of coffee, but also it provides caffeine for beverages, 
pharmaceuticals, and cosmetics. There are two main commercially grown beans which are Arabica, 
accounting for 70% of coffee, and Robusta beans, being far cheaper and easier to grow.  While Brazil is 
perceived as the world leading exporter of coffee, the country also recognized as the largest coffee-
producing nation in the world. Furthermore, Brazil has been the highest global producer of coffee beans for 
over 150 years (worldatlas, 2017).  For Thailand, “in the 1970s, King Bhumibhol Adulyadej launched a 
series of coffee projects in the north to help local communities grow cash crops like coffee as an alternative 
to growing opium poppies” (Angkasith, 2002).  In 2014, Thailand was one of the top coffee producers in 
the world.  Nowadays, among Asia nations, Thailand is the third largest coffee producer, while Vietnam is 
ranked the highest and Indonesia is the second in order.  In 2016, Robusta coffee, mainly produced in the 
south of Thailand, was the major coffee product accounting to about 80,000 tons annually exporting 60% 
and the remaining for domestic consumption. Arabica on the other hand, was produced in the northern part 
of Thailand with output of 500 tons annually basically for domestic consumption (Pongsiri, 2015). Thus, 
coffee has played important role not only in the world traded commodity, but also in Thai industries.  

Moreover, there has been the increase in growth of the coffee industry in Thailand due to the 
development of coffee chains.  The chains have had strong leading positions in specialist coffee shops. In 
2015, Starbucks Coffee (Thailand) Limited led with a 2% share of total value sales followed by PTT PCL, 
Black Canyon Thailand Co Ltd, True Life Retail Co Ltd, and McThai Co Ltd.  Price promotions and 
aggressive outlet expansion have continued to be pursued by the leading chains until today.  Thais are 
becoming more digitalized and familiar with online purchasing, online ordering through smart phone apps 
might be another channel to boost sales, especially in specialist coffee shops whose customers are 
technology literature.  In 2016, True Coffee was expected to launch a purchasing platform through Line, 
one of the messaging applications broadly used in Thailand. It could be a supporting factor for its strong 
performance over the review period. The development led to eleven percent current value growth and nine 
percent outlet expansion (Euromonitor, 2017; TrueCoffee, 2017).  Currently, Starbucks owns the major 
market share of the country with a fifty-five percent share of value sales (SCB EIC, 2014).  Black Canyon, 
a local Thai chain started one of the first modern coffee houses of Thailand two decades ago 
(BlackCanyonCoffee, 2017).  Thus, many international and local coffee chains also sprouted up soon after 
following the success of Starbucks Coffee in the country in 1998.  
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Recently, many different coffee shops have also entered the Thai market, like boutique coffee shops, 
and street side coffee kiosks.  The growing trend of coffee business in Thailand might be because it is one 
of the top three dream businesses in the country is to own and run a coffee shop (Clark, 2016).  Coffee 
shops’ owners in Thailand might realize that approximately 1,300,000 60kg bags of coffee had been 
consumed in Thailand in 2016 (statista, 2017) has been considered the large market value.   

In the past two decades, Bangkok had experienced a rising influence of the so-called coffee culture of 
the westernized world.  Consumers in Bangkok have witnessed many coffee businesses opening up in 
various areas.  In order to reap the benefits that Bangkok offered as a major hub of Thailand, four major 
coffee chains, Caffe Ritazza, Gloria Jeans, Segafredo, and McCafe also entered the market in 2007 (SCB 
EIC, 2014).  When coffee has played important role not only in the world traded commodity, but also in 
Thai industries. The growing trend of coffee business in Thailand has confirmed the idea that it is one of 
the top three dream businesses in the country in owning and running coffee shops.  Coffee shops’ owners 
in Thailand might realize the large market value of approximately 1,300,000 60kg bags of coffee had been 
consumed in Thailand in 2016. Moreover, another reason for the increase in growth of the coffee industry 
in Thailand was due to the development of coffee chains. The development led to eleven percent current 
value growth and nine percent outlet expansion. Currently, Starbucks owns the major market share of the 
country with a fifty-five percent share of value sales.  In the past two decades, Bangkok had showed the 
increase of the influence of the westernized world coffee culture because of many coffee businesses opening 
up in various areas.  Therefore, these were the reasons why the researchers aimed to investigate factors 
positively influence purchase intentions of coffee drinkers in Bangkok. 

 
2. Objective of research 
 

This research work was set out with the main objective to determine the factors positively impacting 
the purchase intention of coffee drinkers in Thailand with the view of helping coffee shops’ businesses to 
gain insight into the motivation for people who patronized coffee shops in order to catch in for business 
success. Besides the above objective, it was also to provide academicians a platform for further research 
into consumer behavior with particular interest on coffee and other beverages consumption. 
 
3. Literature Review 
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For purchase intentions factor, Ajzen (1991) concluded that the Theory of Planned Behavior (TPB) was 
successfully used to explain consumers and their food selecting behavior (Ajzen, 1991). Chen (2007) further 
explained that consumers’ positive purchase attitude toward organic foods substantially increased their 
intentions to purchase such food (Chen, 2007).  In general, “organic coffee could be perceived as healthier, 
fresher, and more trusted because of its certification and sustainable production conditions that conventional 
coffee” (Lee, Bonn, and Cho, 2015).   

For sensory appeal factor, Wang, and Yu conducted a survey in train stations in Taiwan, collected 401 valid 
questionnaires, and found that sensory appeal included taste, sugariness, and homogeneity were considered to be 
intrinsic product attributes (Wang, and Yu, 2016).  Previous studies indicated that sensory appeal correlated 
positively with the wills the consumers wanted to pay for food based on their judgment of the taste (Rolfe, 
Bretherton, Hyland, and Soosay, 2006; Wang, and Yu, 2016). Thus, for this study, sensory appeal referred to the 
rich texture and flavor of coffee, no change in the taste of coffee, appealing to the drinkers’ sense of smell, and 
sugar content (Wang, and Yu, 2016).   

For packaging and branding factor, consumer food preferences were strongly influenced by packaging.  
Packaging and branding attributes included capacity, color, shape, typography, and brand name (Sorenson, and 
Bogue, 2006).  Product packaging and branding conveyed the functional, symbolic, and experiential benefits of 
products and was one of the most powerful elements in the marketing communications mix concerning customer 
purchase intention (Chen, and Sun, 2014). In other words, packaging could have emotional value for consumers 
(Grundey, 2010).  Products provided to consumers with a sense of pleasure were likely to benefit from packaging 
that was perceived as attractive (Underwood, 2003); as a result, consumers could intend to purchase because of 
the packaging and branding (Wang, and Yu, 2016). 

For price sensitivity factor, Lee, Bonn, and Cho (2015)  investigated consumer choice motive like price 
sensitivity for purchasing organic coffee to gain better understanding about consumer behavior related to the 
rapidly growing demand for this kind of coffee.  Lee, Bonn, and Cho (2015) collected 482 respondents in seven 
metropolitan cities in South Korea using questionnaire survey from November to December in 2012.  The 
findings showed that price sensitivity affected purchasing intention of the consumers (Lee et al., 2015).  Several 
studies indicted consumer sensitivity to price when buying organic coffee, which could be 15-30 percent more 
expensive that conventionally produced coffee (Lee et al., 2015; Pelsmacker, Janssens, Sterckx, and Mielants, 
2005). Thus, for this study price sensitivity referred to the product prices were being inexpensive, affordable by 
everyone, worthwhile for the prices paid, and reasonable. 

For service quality factor, Chen, and Hu (2010) investigated empirically how the determinant attributes of 
coffee service quality influenced customer-perceived value in the coffee outlet industry from 894 respondents 
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from chain and independent coffee outlets.  The researchers found that service quality significantly impacted 
purchase intention (Chen, and Hu, 2010).  The service industry including coffee outlets had forced to find new 
ways of offering competitive advantage such as providing cheerful attitudes of staff, no waiting times for 
customers, genuine service minded from staff, and service minded in taking orders by staff. 

For health and environmental protection factors, Lee et al. (2015) found that both health and 
environmental protection were predictors of purchase intention (Lee et al., 2015). Environmental concern 
were appeared as strong motive for purchasing organic products (Magnusson, Arvola, Hursti, Åberg, and 
Sjöden, 2003); however, this factor was not as strong as the motive related with health (Huang, 1996).  For 
subjective norm factor, it was related to the purchase intention of organic coffee (Lee et al., 2015). 
Subjective norms illustrated the perceived social pressure a person feels while engaging in a behavior, which 
was built upon her/his beliefs of individuals those were important to her/his lives.  Several researchers found 
that subjective norms had strong relationship with intention (Armitage, and Conner, 2001; Chen, 2007).  
Lee et al. (2015) confirmed that if consumers believed that people who were important to them considered 
organic coffee as healthier, fresher, more credible, and produced through environmentally friendly means, 
then they would have a greater intention to purchase organic coffee. 

By contrast, perceived hedonic value was based on the positive emotional response consumers 
experience when using a product (Lin, Wang, and Chang, 2011; Wang, and Yu, 2016).  For example, 
hedonic value perceptions reflected the experiential side of shopping, and were related to consumer-
perceived fun, playfulness, pleasure, and fantasy (Scarpi, 2006).  Thus, for this study, hedonic value 
perceptions concerned with the potential pleasure that could be derived by drinking coffee for fun, joy, as 
well as making new friends.  There was evidence in the past literature that hedonic value represented the 
emotional responses associated with product or service consumption and purchase intention (Wang, and 
Yu, 2016). 
 
Figure 1 Research Conceptual Framework 
         Independent Variables       
      Dependent Variable 
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4. Methodology 

This study was a quantitative research that used questionnaire as a tool for data collection. The 
population for the research were population in Watthana District which were around 84,214 people in 2015 
(Fiscal Invesment Information Center of BMA, 2558).  The sample size was drawn from coffee drinkers in 
coffee and bakery shops, convenience stores, fast food stores and street coffee kiosks at Thonglor, Ekkamai 
and Prakhanong areas in Watthana District of Bangkok metropolis between December 2016 and January 
2017.  The sample was selected using the non-probability sampling methods called convenience sampling; 
respondents were coffee consumers that were willing to cooperate with the researchers by answering the 
questionnaire (Saunders, Lewis, and Thornhill, 2012; Trochim, 2006).  The sample size of this research was 
calculate from 40 pilot questionnaire using G*power version 3.1.9.2, created by Cohen (1977) and approved 
by several researchers (Erdfelder, Faul, and Buchner, 1996; Kanthawongs, 2017; Wiratchai, 2012), with the 
Alpha (α) of 0.1, Power (1-β) of 0.90, number of test predictors 8, effect size 0.066667 (calculated by 
partial R square of 0.0625),. Then, the result showed that the minimum number of the total sample size was 
249 (Cohen, 1977). Thus, 250 sets of questionnaire had been collected. Then, the analysis using descriptive 
statistic consisted of frequencies, percentages, means, standard deviations was implemented.  The 
Cronbach's Alpha values of all variables were between 0.684 -0.886, which were exceeding 0.65 (Craig, 
and Moores, 2006). Then, the analysis using descriptive statistic consisted of frequencies, percentages, 
means, standard deviations was implemented.  The hypothesis testing was tested using Multiple Regression 
Analysis to analyze the influence of independent variables toward dependent variable. 
 
5. Results and Discussion 

Majority of the participants were female between the ages of 25-35 years old and singles. Most had 
obtained bachelor degrees, majority earned between 20,000 and 30,000 baht per month and working with 
others. Most of the respondents prefered cappuccino and like coffee in the morning from branded stores. 
The results of the hypothesis testing showed that perceived hedonic value (β = 0.332), subjective norm (β 
= 0.201), packaging and branding (β = 0.135) and sensory appeal (β =0. 120) were accepted to have 
positive influence on purchase intention while price, service, environmental protection and health had no 
positive influence on purchase intention at .05 level of significance. Perceived hedonic value, subjective 
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norm, packaging and branding and sensory appeal could explain the positive influence of customers 
purchase intention at 46.02 percent; while 53.98 percent were influenced from other variables that were not 
studied in this research. 
Table 1 Multiple Regression Analysis, independent variables: sensory appeal, packaging and branding, 
price, service, environmental protection, perceived hedonic value, subjective norm and health 
Dependent Variable: Purchase Intention, r = 0.527, R2 = 0.278, Constant = 1.033 

Independent  
Variables  

 
Std. Error  

 
Beta 

 
Sig. 

 
VIF 

Sensory Appeal .067 .120 .043* 1.160 
Packaging and 
Branding 

.061 .135 .031* 1.295 

Price sensitivity .077 .030 .616 1.216 
Service quality .099 -.091 .167 1.437 
Environmental 
Protection 

.074 -.017 .792 1.422 

Perceived Hedonic 
Value 

.072 .332 .000* 1.376 

Subjective  
Norm 

.061 .201 .001* 1.259 

Health .076 -.061 .361 1.478 
      *statistical significant level of .05 

 
6. Conclusion 

The research hypothesis was sensory appeal, packaging and branding, price, service, environmental 
protection, perceived hedonic value, subjective norm and health had positive influence on purchase intention 
of coffee drinkers at Bangkok.  The findings revealed that perceived hedonic value (β = 0.332), subjective 
norms (β = 0.201), packaging and branding (β = 0.135) and sensory appeal (β = 0.120) had positive 
influence on purchase intention at .05 significant level while price, service, environmental protection and 
health had no influence on purchase intentions.  These results supported the previous research of Lin et al. 
(2011) and Wang, and Yu (2016) that perceived hedonic value was based on the positive emotional response 
consumers experience such as fun, joy, as well as making new friends derived by drinking coffee.  Moreover, 
the results confirmed that subjective norms positively affected purchase intention of the coffee drinkers if 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี  คร้ังท่ี 5                                                       2191  
  

 

consumers believed that people who were important to them considered coffee as an important mean to live 
their lives, then they would have a greater intention to purchase organic coffee (Armitage, and Conner, 
2001; Chen, 2007; Lee et al., 2015).  Furthermore, the results were similar to the studies of Chen, and Sun 
(2014) and Grundey (2010) product packaging and branding conveyed the functional, symbolic, and 
experiential benefits of products and was one of the most powerful elements in the marketing 
communications mix concerning customer purchase intention.  Last but not least, the findings supported the 
work of Wang, and Yu (2016) which stated that sensory appeal correlated positively with the wills the 
consumers wanted to pay for food based on their judgment of the taste.   
 
7. Research Recommendation 
 
  For business benefits, coffee business owners or coffee marketing managers should emphasize on 
perceived hedonic value by illustrating that drinking coffee is fun, joy, enjoy, and great for making new 
friends.  Then, they should emphasize on subjective norms by building word of mouth about great coffee, 
building trust among close friends through coffee purchasing promotions, and confirming positive choice 
to buy coffee in his/her sphere of influence agreed to it.  Then, they should emphasize on packaging and 
branding by using brightly colored wrapping, creative design, great brands, and memorable brands for their 
coffee drinkers.  Last but not least, they should emphasize on sensory appeal of coffee such as rich texture, 
flavor of coffee, and consistent tastes.  

For academic benefits, thoeries and knowledges on perceived hedonic value, subjective norms, 
packaging and branding,  and sensory appeal had been expanded. Future research includes data collection 
in other coffee drinkers’ cities like Chiang Mai or Phuket to compare the results.  Also, the data can be 
collected, compared, and analyzed between the Thai and the foeign coffee drinkers in Thailand. 
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Abstract 
The research aims to study sources of uncertainty in supply chain ecosystem of Very Small Power Producers 
(VSPPs) that are a renewable energy power producer in the Thailand's electricity sector. Managers must be faced 
with the challenges of managing their uncertainties in supply chain and much more such as dynamic 
environments by economic, environmental and social perceptions. Consequently, understanding and identifying 
experienced sources of uncertainty is a great important for managers to involve the decision-making process in 
management's their sources of uncertainty. Firstly, the research builds up a conceptual framework for sources of 
uncertainty through adapted from a supply chain ecosystem concept. These sources of uncertainty are derived 
base on in-depth interviews with related experts and senior managers of practitioners in Thailand. Secondly, a 
fuzzy methodology is applied in the research for evaluating the sources of uncertainty adapted from supply chain 
ecosystem concept. It leverages the knowledge of domain experts and then will apply selected knowledge to 
prioritize in the decision-making process. The data was analyzed statistically with both of the fuzzy framework 
bases on two techniques: fuzzy Delphi and Analytical Hierarchy Process (AHP) respectively apply to answer the 
research questions regarding the conceptual framework of research. 
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1. Introduction 
 
     Uncertainty is a multi-definition that faced across broadly concepts as well as various models for 
management. A simple model has been developed through a supply chain management (SCM) concept that is a 
basic of knowledge to understanding, identifying and managing their sources of uncertainty (Davis, 1993). The 
management of supply chain uncertainty has also become an increasingly popular topic for discussion in several 
researches (Childerhouse & Towill, 2004; Lee & Billington, 1995; Mason-Jones & Towill, 1998; van der Vorst 
& Beulens, 2002). 
     The context of this study is that of the very small power producers (VSPPs) are a production of electricity 
from renewable energy in the electricity sector of Thailand. The VSPPs is characterized by sources of uncertainty 
such as a source of primary energy uncertainty is biomass volumes, which is a raw material for electricity 
generation in the power plant (Chamnit, 2012). In addition to electricity sector is characterized by high level of 
uncertainty and risk, resulting not only from its close relationship with an increasingly dynamic policy and 
regulatory framework but also from its high sensitive to parameters such as economic, environment and social 
perception (Santos, Ferreira, & Araújo, 2016). On the other hand, the trend is motivated by the uncertainties more 
than sources of uncertainty in supply chains. Consequently, it is a gap to provides sources of uncertainty in light 
of a supply chain ecosystem (SCE) concept was proposed by Viswanadham and Samvedi (2013) for this 
research. The concept of the business ecosystem (BE) was firstly proposed by Moore (1993), which is aiming to 
cope with dynamic environment space. Furthermore, this concept is systematic literature reviewed on domains of 
knowledge has been conducted in order to map existing theories on the two-dimension matrix (uncertainty and 
interoperability) by Rong, Hou, Shi, and Lu (2010) and then found BE concept, that was evolution of existing 
theories from value chain, supply network and toward to BE concept when faced with high level uncertainty. 
Understanding and identifying sources of uncertainty are a great importance to managers involved in decision-
making process for managing these uncertainties. 
     This study reported here is an exploratory one based on in-depth interviews with experts and senior managers 
of practitioners in VSPPs in Thailand. The research addresses key research question: How the proposed 
framework can be applied to identify and evaluate sources of uncertainty and to aid in the decision-making 
process to adopt the approach. Second, this study proposes a fuzzy methodology for evaluating the sources of 
uncertainty. It leverages the knowledge of domain experts and uses this knowledge selected to prioritizing in the 
decision-making process. The fuzzy methodology is based on: (i) a set of sources of uncertainty metrics derive 
from the literature, which reflects ambiguity, unpredictability, volatility and variability through the SCE model, 
and (ii) a fuzzy framework that leverages the knowledge of domain experts to evaluate the sources of uncertainty. 
The fuzzy framework combines two techniques: fuzzy Delphi (Hsu, Lee, & Kreng, 2010; Murray, Pipino, & van 
Gigch, 1985) and Analytical Hierarchy Process (AHP) (Saaty, 1994) respectively in the methodology. 
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2. Literature reviews  
2.1 Very Small Power Producers (VSPPs) 
 

In order to ensure future energy security and sustainability, renewable energy has attracted and motivated in 
the electricity sector of Thailand. The Ministry of Energy has been promoting the production of electricity from 
renewable energy since 1989. The Ministry of Energy has developed the Alternative Energy Development Plan 
(ADEP), which is part of five energy master plans during the year 2015-2036 (AEDP2015). The plan of ADEP in 
2005 was developed and focused on promoting energy production within the full potential of domestic renewable 
energy resources. It encouraged the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) to purchase electricity 
from individual power producers: Small Power Producers (SPPs) and Very Small Power Producers (VSPPs). 
SPPs are a production of electricity that capacity of cogeneration power plant no larger than 90 MW in remote 
areas to participate in the generation of electricity, used waste or residues in the agricultural sector as feedstock to 
produce electricity and heat. Heat leftover from the manufacturing process can be used to produce electricity for 
sale to a transmission line to promote generation efficiency and the public investment in the production and 
distribution of electricity (Ministry of Energy Thailand, 2015a). 

The Very Small Power Producers (VSPPs) are a production of electricity from other renewable energy such 
as: biogas, hydropower, solar, wind power and waste to produce electricity in power plant in the electricity sector 
of Thailand. The renewable energy used to produce electricity for sale through a transmission line. The benefits 
of VSPPs are to reduce losses in the power system and to decrease the investment in a large power plant in order 
to supply electricity (Ministry of Energy Thailand, 2015a). Status of power electricity generation by VSPPs 
shows in Figure 1. The proportion of total power electricity generation for the whole country each year is 0.70 
percent in 2010 and it is increased to 2.95 percent in 2015 (Ministry of Energy Thailand, 2015b) that shows the 
trend of the power electricity generating by VSPPs increased. It also reflects the investment for commercials in 
VSPPs, which increase an opportunity or market space. The attractive space can be taken new venture capitalists 
to investment in the VSPPs. 

In electricity sectors, a business management of electricity power plants is uncertainty management that 
particular importance to managers for decision-making process. The uncertainties, which these companies are 
facing in the new electricity market, include notably the future development of: product prices for electricity, 
world market prices for primary energy carriers (coal, gas and oil), technology (e.g. distributed generation), 
regulation and political context (including environmental policy), behavior of competitors, availability of plants 
and demand growth. Also understanding their sources of uncertainty in VSPPs such as primary energy-related is 
the uncertainty of material cost and required volumes to feed in the biomass power plant in Thailand (Chamnit, 
2012). Moreover, it is increasing complexity and dynamic environments lead to uncertainties in business such as: 
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changing policy and regulatory framework (Santos et al., 2016). It is a great importance to managers involved in 
decision-making process for managing their uncertainties. 
 

 
Figure 1 The power electricity generation of VSPPs 2010-2015 in Thailand 
Source: Ministry of Energy Thailand (2015b) 

 
2.2 Supply chain ecosystem concept 
 
      A supply chain ecosystem consists of the elements of the supply chain and the entities that influence: the 
goods flow, information flows, and financial flows through regulations, technology, and management. 
Accordingly, the supply chain ecosystem comprises of networks of companies directly and indirectly part of the 
supply chain, countries of operations/presence and their governments, industrial, social and political 
organizations, logistics and information technology services infrastructure, the third-party service providers that 
connect the companies and the countries to the external economic and social environment, resources including 
natural, financial and human resources with talent, connections and knowledge of the industrial environment, 
industry clusters, universities, etc. interacting together with the horizontal and vertical supply chain landscape 
and economic and social climate.  

The four distinct uncertainty sources in manufacturing and service chain networks include: supply chain 
network, institutions including governmental and social, resources including human, natural, financial and 
industrial (Clusters), and delivery service mechanisms (Viswanadham & Samvedi, 2013). The supply chain 
ecosystem model is shown in Figure 2. 
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Figure 2 Supply chain ecosystem model 
Source: Viswanadham and Samvedi (2013) 
 
2.3 Uncertainty 
 

The Oxford English Dictionary defines uncertain as “not able to be relied upon; not known or definite”, 
implying that uncertainty is a state of unknowing — where the individual lacks full and complete knowledge of a 
situation. These are circumstances in which we constantly find ourselves. 

According to van der Vorst and Beulens (2002), ‘‘Supply chain uncertainty refers to decision-making 
situations in the supply chain in which the decision maker does not know definitely what to decide as he is 
[unclear] about the objectives; lacks information about its environment or the supply chain; lacks information 
processing capacity; is unable to accurately predict the impact of possible control actions on supply chain 
behavior; or, lacks effective control actions’’. 
 
2.4 Supply chain uncertainty related 
 
     During the past decades, the concept of supply chain management is a fundamental concept for uncertainty 
management in supply chains. An early simply model was made by Davis (1993) that is a framework for 
understanding, identifying and managing their sources of uncertainty that has been developed by Hewlett-
Packard. The sources of uncertainty in supply chain management were highlighted with three different sources of 
uncertainty that are sources of variability in supply chains system: the performance of suppliers, the reliability of 
manufacturing and transportation processes, and the changing desires of customers. First, the performance of 
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suppliers is a source of variability that leads to holding safety stock. Second, the reliability of manufacturing and 
transportation processes is a source of variability comes in the manufacturing process. Third, the changing desires 
of customers are a source of variability in customer demand that more variable the orders and the more stock 
required to reliably meet customer demand. 

From the work of Davis (1993) and Mason-Jones and Towill (1998) develop the Uncertainty Circle model 
(see Figure 3), defining the different sources of uncertainty that affect manufacturing operations. In doing so, 
they add one more source of uncertainty, the control system. Furthermore, they emphasize that uncertainty 
initiated on the supply side and manufacturing process can be mitigated by the application of lean thinking 
principles, but uncertainty caused by control systems and demand side requires the understanding of the 
dynamics of the whole supply chain. 

 

 
Figure 3 The Uncertainty Circle model 
Source: Mason-Jones and Towill (1998) 
 

Subsequently, the Uncertainty Circle model has been extended and adapted. van der Vorst and Beulens 
(2002) develop a typology of supply chain uncertainty adding three dimensions to each source of uncertainty: 
quantity, quality, and time. However, as with the Uncertainty Circle model Mason-Jones and Towill (1998) , it 
does not explicitly consider transport as a strategic supply chain process.  
 
2.5 Delivery infrastructure uncertainty related 
 

On the basis of the aforementioned criticism regarding transport in these uncertainty frameworks, Sanchez 
Rodrigues, Stantchev, Potter, Naim, and Whiteing (2008) develop a logistics-focused uncertainty model. As 
shown in Figure 4, the Logistics Uncertainty Pyramid Model includes five uncertainty sources that can affect 
transport operations. This represents an evolution of the research of Mason-Jones and Towill (1998). The 
uncertainty types are defined as First, shipper: any uncertainty originating from the sender of products in the 
logistics triad, which directly impacts upon transport performance. These may relate to raw material sourcing, the 
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production process or the activities involved in the dispatch process. Second, customer: any uncertainty that is 
produced by the receiver of products. Examples include forecasting and ordering products or any delivery 
restrictions that the customer imposes. Third, carrier: any anomalies that can be originated from the carrier and 
directly affect the delivery process, such as vehicle failure or a lack of drivers. And finally, control systems: any 
problems caused by inadequate and fragmented ICT systems within the logistics triad, or the lack of physical 
monitoring systems. 

 

 
Figure 4 The Logistics Uncertainty Pyramid model  
Source: Sanchez Rodrigues et al. (2008) 
 

2.6 Resources uncertainty related 
 

Miller (1992) proposed uncertainties as widely discussed in the literature that has general firm uncertainties 
include: First, labor uncertainties such as labor unrest and employee safety. And second, input supply 
uncertainties such as raw materials shortages and quality changes and spare parts restrictions 
 
2.7 Institutions uncertainty related 

 
However, based upon a framework originally proposed by Mason-Jones and Towill (1998), we suggest that at 

its simplest there are three categories of uncertainty: internal to the firm, external to the firm but internal to the 
supply chain network, and external to the network is environmental 

Miller (1992) proposed uncertainties as widely discussed in the literature that has general environmental 
uncertainties include: First, political uncertainties such as war, revolution, democratic changes in government and 
other political turmoil. Second, government policy uncertainties such as fiscal and monetary reforms, price 
controls, trade restrictions, nationalization, government regulation, barriers to earnings repatriation and 
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inadequate provision of public services. Third, macroeconomic uncertainties such as inflation, changes in relative 
prices, foreign exchange rates interest rates and terms of trade. Fourth, social uncertainties are changing in social 
concerns, social unrest, riots, demonstrations and small-scale terrorist movements. And finally Natural 
uncertainties such as variations in rainfall, hurricanes, earthquakes and other natural disasters 

 
2.8 Related researches 
 

Weber (2005) proposed key uncertainty factor in competitive electricity markets include: market prices for 
primary energy carriers, product prices for electricity, an availability of plants, behavior of competitors, demand 
growth, technology development, and political uncertainty 
 

Barroso and Conejo (2006) proposed uncertainties as widely discussed in the literature, within an electricity 
market the main sources of uncertainty include: prices of energy, reserves and regulation, fuel prices, fuel 
availability (for example, uncertainty in gas supply and uncertainty in hydro inflows to reservoir for hydroelectric 
production), energy demand, and regulatory issues: uncertainty in orders and laws. 
 
2.9 Research framework 
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3. Methodology 
 

In this study, the mix method research design by qualitative and quantitative research. The exploratory 
research is collecting data from literature reviews and formal interview in structural interview type. The 
methodology includes: First, data collection procedures and second data analysis method 

Data collection procedures in this study, we study and collect data from both primary data and secondary 
data. First, primary data is collected by formal interviews in a structural interview, fuzzy Delphi, and analytic 
hierarchy process (AHP). In addition, secondary data is collected by literature review and related researches from 
many databases (e.g. Business source complete, ScienceDirects, Emerald Management and proQuest etc.) The 
population of formal interviews and questionnaires in this study is a risk management manager and others experts 
who related to electric power generation business in Very Small Power Producers (VSPPs) in Thailand 

Data analysis method in this study proposes a fuzzy methodology for evaluating the sources of uncertainty. It 
leverages the knowledge of domain experts and uses knowledge selected to prioritizing in the decision-making 
process. Furthermore, the fuzzy framework bases on two techniques: fuzzy Delphi and Analytical Hierarchy 
Process (AHP) respectively used to answer the research questions regarding the conceptual framework of 
research. 
 
4. Expected Research 
 

A finding proactive way of understanding, identifying with more than supply chain uncertainty approach 
thoroughly integrates with a supply chain ecosystem approach to managers involved their sources of uncertainty 
in decision-making process for managing their uncertainties. First, the expected results help entrepreneurs 
address their uncertainties thoroughly. And then prioritize those uncertainties for the purpose of management 
with critical uncertainty issue. Second, help energy regulatory commission or The Ministry of Energy promoting, 
monitoring and supporting the very small power producers (VSPPs) in the whole business ecosystem, and finally 
help other researchers who interested in this subject use to develop in the future.  
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IMPACT OF INTERNET PENETRATION ON ECONOMIC  
GROWTH IN AFRICA. 

                       School of Economics, University of the Thai Chamber of Commerce. 
  

Abstract 
 This study examined the contribution of internet to economic growth in Africa and then measure technical 
efficiency of output.  we used the endogenous theory and the stochastic frontier framework with a panel of 19 African 
countries from 2003 to 2014. The results indicate that internet penetration is not enhancing economic growth. Growth 
is significantly enhanced by secondary education while capital investment is negatively related to output.  Internet 
penetration promotes economic growth through education and capital investment.  The contribution of labor force 
participation to economic growth is insignificant but it enhances output through capital investment and life expectancy. 
Life expectancy is not affecting growth in the sample countries analyzed.  There is an indication from the results that 
other forms of technology apart from internet penetration significantly influence output through the labor force and 
capital investment. For efficiency of production, the sample countries are experiencing declining technical efficiency.  

Keywords: Internet, economic growth, stochastic frontier, technical efficiency. 
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CHAPTER 1 

INTRODUCTION 
                    
 There have been a lot of economic researches attempting to discover factors that promote economic 
growth. Technology is one of several factors identified to enhance economic growth (Solow and Swan 1956, Romer 
1990) .  Other growth determinants identify by researchers are human capital (Romer, 1989 & 1990; Lucas 1988, 
Barro, 1991; Sach and Warner, 1997) physical capital (Solow 1956, Rebelo 1990 and Barro (1990). Activities of 
government, Sachs and Warner (1997) .   Inflation (Clarke, 1993; Fischer, 1993; Levine and Renelt, 1992; Barro, 
1996).  Geographic location (Gallup el al., 1998, Hall and Jones, 1997).   
 The Neoclassical growth theory considers that technology is exogenous, which contrast to the Endogenous 
Growth Theory proposed by Romer (1990). This theory considers technological change as a growth factor determine 
within the model.  There are studies that investigated the effect of different forms of technology on economic growth 
since the emergence of the endogenous growth theory.   Examples are Holt and Jamison (2009)  who found that ICT 
has positive effect on economic growth in USA.    Oulton (2001)  found that ICT contributed a fifth of overall GDP 
growth in UK.   Brynjolfsson and Hitt (1993)  found that computer usage has positive effect to outputs.   Oliner and 
Sichel (2003)  found that future increases in output per hour depend on advances in technology in the semiconductor 
industry and the extent to which products embodying these advances diffuse through the economy. 

These results are consistent with the Neoclassical growth theory, which stated that “advances in 
technology can increase economic output even if quantity of inputs remains unchanged” (Solow, 1956).  

Some researchers have identified the various channels through which internet affects economic growth. 1 
First, at the firm level, the Internet has positive impacts on firm’s productivity across world regions and across 
different stages of development (Bertschek & Niebel, 2016). Second, Internet enhances competition in markets by 
providing accurate information and lower cost of entry (Freund and Weinhold, 2004). Third, internet provides an 
efficient and less expensive platform for marketing and advertising, the effectiveness of which has been recently 
boosted by the exponential increase in social networking, where customers can share their experience with other online 
users (Chukwu & Uzoma, 2014) .  Fourth, the internet facilitates faster and wider access to a lot of information that 
previously were expensive.   Similarly, the internet affects the educational system as most academic institutions have 
uploaded and are uploading increasing amounts of scholarly articles and technological innovations (Radford, 2011). 

                                                           
1 Also distance learning is on the rise due to internet connectivity.  An estimated 1.6 million students in the USA were enrolled in courses delivered through 

distance learning between 1997 and 1998 (Harper et al., 2004).  From 2000-2008, the percentage of students enrolled in distance learning increase from 2 
percent to 4 percent (Radford, 2011). Additionally, social networking provide platform for freedom of expression and quick sharing of information promoting 
good governance which affects growth. Internet reduces corruption and promote transparency in governance (Bertot et al., 2010). 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  คร้ังท่ี  5                                                              2208 
 

According to ICU 2016 report, out of about 7 billion world population, 49.2% have internet connectivity 
as at 2016 compared to 2000 where internet penetration was 5. 93 %.   This indicates that internet penetration is 
increasing across all regions (Fig 1. 1) .  However, Africa has been experiencing relatively higher growth rates of 
penetration than others.  Current estimated growth rate of internet users in Africa is 7,415% followed by Asia with 
growth rate of 1,467% between 2000-2016 (see Fig. 1.2 below). 

Figure 1.1 Internet penetration across regions worldwide. 

 
Source: Adapted from Internet Statistics data. 
 

 Figure 1.2 Growth rates of internet penetration across regions 

 
  Source: Adapted from Internet Statistics data. 

 
                Figure 1.3 Internet penetration across Africa from 2000 to 2016. 
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Source: Adapted from International Telecommunication Union (ICU) data. 
 

Despite the increasing growth of internet users in Africa, (as shown in Figure 1.3 above) empirical studies 
to determine its effect on economic growth is virtually nonexistent. Even though some African countries have been 
included in some studies as developing countries, as far as we reviewed, there is no published empirical research 
on the impact of internet on economic growth exclusively for Africa.  

The purpose of this study is to estimate the effect of internet to the economic output of African countries 
and also to measure the technical efficiency of output. This study is important as it will provide empirical evidence 
on the role of internet on economic growth. It will also provide evidence on how effective are resources being used 
to promote economic growth in Africa.  The scope of this study is the 19 African countries with estimated 
population of 500 million. Majority of these countries are classified as lower middle income countries by the World 
Bank with the rest labelled as low income countries except South Africa and Mauritius which are in the upper 
middle income category. The rest of the paper is organized as follows; chapter two summarized the current 
economic situation in Africa while chapter three reviewed the relevant literature. Chapter four presents the 
theoretical framework and the model. Chapter five and six talk about the results and conclusions respectively. 

 
CHAPTER 2 

 
CURRENT ECONOMICS SITUATION AND INTERNET PENETRATION IN AFRICA 

 
Africa is the world’s second fastest growing economy after East Asia.  According to the data from the 

African Economic Outlook 2016, Growth in real GDP is estimated at 3.6%, higher than the 3.1% for the global 
economy and 1.5% for the euro area. The African Economic Outlook report indicated that in 2015, East Africa 
experienced the highest growth rates of 6.3% more than the continental average, followed by sub-Saharan Africa 
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at 4.2%. Growth in Central, North and West Africa was above 3%, while Southern Africa grew by an average of 
2.2%. According to the world bank projections, average growth in Africa is expected to remain moderate at 3.7% 
in 2016 but could accelerate to 4.5% in 2017. This forecast depends on the strength of the world economy and a 
gradual recovery in commodity prices.  In terms of internet penetration, as at June 2016, an estimated 28.6% of 
Africans use the internet.  The growth rates of internet users are estimated at 7,145 %, the highest in the world. 

The world bank classified countries into four groups based on GNI per capita calculated using the Atlas 
method for the 2017 fiscal year. Economies with GNI per capita of $1,025 or less in 2015 are classified as low-
income economies. Lower middle income countries are defined as those with GNI per capita between $1,026 and 
$ 4,035. Upper middle income economies have GNI per capita between $ 4,036 and $ 12,475 and high income 
economies are those with GNI per capita of $12,476 or more. For the purpose of this analysis, countries are divided 
into three categories based on GNI per capita. 
 

CHAPTER 3 
 

LITERATURE REVIEW 
 

Economic Growth determination had been studied by economists, this section will review the essential 
part of the growth literature.  

Mankiw, Romer and Wei(1989b) investigated the determinant of growth using the augmented Solow 
model. They found out that accumulation of physical capital has greater effect on income per capita. They argued 
that a higher saving leads to a higher income in steady states which subsequently lead to higher human capital 
accumulation, even if human-capital accumulation is unchanged.  Additionally, they indicated that population 
growth lowers income because the available income must be distributed among the population of workers. 

Romer (1990) studied the impact of human capital on growth across countries while controlling for 
investment and government spending. Using literacy rate as a proxy for human capital, Romer found out that initial 
level of literacy and its rate of growth has positive effect on per capita income growth. Investment has a robust 
positive relationship with growth while the level of government spending on items other than investment has 
negative effect on growth. 

Barro (1991)  using the endogenous growth theories as a guide investigated further the determinant of 
economic growth using 89 countries from the period 1960 – 1985.  Barro asserts that growth is positively related 
to starting level of human capital measured by school enrollment rates. The implication is that poor countries tend 
to catch up with the rich ones if they have high human capital per person in relation to their per capita GDP. Barro 
also identified a negative association between political instability (proxy by figures on revolutions, coups and 
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political assassinations)  and economic growth.   Growth is negatively related to the ratio of government 
consumption to GDP.   
 
Table 3.1 SUMMARY OF EMPIRICAL WORK ON DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH. 

Authors 
Independent 

Variable 
Dependent 

variable 
Countries 

Econometrics 
Methodology 

Instrumental 
Variables 

Results 

Solow   (1956)  labor, capital Real GDP 
 

n/a n/a n/a Positive (all variable) 

Romer (1989)   government 
consumption, 
investment, life 
expectancy, 
population (%literate) 

Real per 
Capita 
income 

82 OLS, 2SLS Life 
Expectancy, 

Literacy, 
 

Positive-investment, 
life expectancy, 
population Negative-   
government  
consumption 

Lucas  (1988) Physical capital, 
human capital, trade  

per capita 
income 
growth 

 
n/a 

 
n/a 

 
n/a 

Positive (all 
independent  
variables) 

Barro & Sala- 
i- Martin 
(1989) 

Schooling, 
government 
expenditure, public 
 investment 

Real per 
capita 

income 

48 States 
In 

America 

OLS n/a Positive-schooling, 
public investment 
Negative-government 
expenditure 

Romer (1990) Capital, labor, 
human capital, index 
of technology 

per capita 
income 
growth 

n/a n/a n/a Positive-capital, labor, 
human capital, index 
of technology  

Easterly and  
Robelo (1993) 

Income taxes, custom 
Taxes, population, 
Investment in 
transport, Government 
revenue, 

Per capita 
GDP 

28 OLS, pooled 
Cross-section, 

Panel 
estimation 

n/a Positive-investment in 
Transport, government  
Revenue, 

Barro (1996) Schooling, life 
expectancy, fertility 
rate, inflation, 
government 
consumption, rule 
 of law, trade 

Real per 
capita 
GDP 

100 OLS, 3SLS Lag values of 
regressors. 

All Positive except 
  inflation, government 
consumption  
and fertility which are 
negative. 

 Benhabib & 
Spiegel (2000) 

Technology  
diffusion, openness 

Human 
capital 

85 OLS  Positive (all variables) 
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3.2 STUDIES ON INTERNET AND ECONOMIC GROWTH 

Since the wide spread use of internet in the 1990s, some researchers have attempted to identify its 
influence on economic growth.  

Altig and Rupert ( 1999)  examined the effect of internet on growth and indicated that doubling the 
internet usage increases output by four percentages.  The study used two stage least square estimation with data 
covering 48 states in America.  

Kenny ( 2003)  took a slightly more skeptical look at the likely impact of the Internet on long- term 
economic growth rates in developing countries.   Kenny gives several reasons for his assertion.  For instance, 
language skills gap, with perhaps half of the populations of the least developed countries not able to speak an 
official language of their own country—let alone English, the predominant language of the Internet.   He argued 
further that, weak institutional capacity has been found to correlate across countries with lower access to networks 
and lower host site development.  Weak institutions also lower consumers trust in e-commerce, perhaps the most 
important factor in determining willingness to purchase online.  He concluded that internet might not have the 
expected impact on economic growth especially in less developed countries.  

Freund and Weinhold (2004)  found out that Internet development help to explain trade growth and 
bilateral trade patterns from 1997 to 1999.  Using gravity equation of trade among 56 countries, they concluded 
that, the Internet contributed to about 1 percentage point increase in annual export growth from 1997 to 1999 for 
the average country in their sample analyzed.  They also suggested that the effect of internet on trade has been 
stronger for poor countries that rich countries.  
Table 3.2 SUMMARY OF STUDIES ON EFFECT OF INTERNET ON GROWTH 

Author Independent variables 
Dependent 

variable 
Countries 

Econometric 
Method 

Instrumental 
Variable 

Results 

Altig and  
Rupert 
(1999) 

Broadband speed,  Labor force 
participation, investment, 
education,  

   Real per 
capita  GDP 

   48 States  
in America 

 
 OLS 

 
n/a 

 

Positive 

Oulton 
(2001) 

ICT, Consumption,  
government spending, 
investment, net export  

   Real GDP    UK   Growth  
  Accounting 
 Approach 

 
 

n/a 

Positive 
 

Freund and 
Weihood 

(2004) 

Number of web host/internet  
users, Population, distance,  
colonial heritage, language, free 
trade area 

 
     Trade 

    
     56 

  
       OLS 

 
n/a 

 

 
Positive 

Choi and Hoon 
Yi (2009) 

Internet users, Investment,  
inflation, government 
consumption 

    Real per  
    capita GDP 
 

     207 OLS, GMM, 
Panel fixed 
     Effect 

/lagged of 
independent 

Variables 

Positive 
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Author Independent variables 
Dependent 

variable 
Countries 

Econometric 
Method 

Instrumental 
Variable 

Results 

  Koutroumpis 
       (2009) 

Broadband penetration, 
Tertiary education, R&D, labor 
force, 

Real per  
capita  GDP 
 

   15 EU 
    countries 

     2SLS,  
    Nonlinear  
    GMM 
     

Urbanization, 
Research and 
Development 
and Broadband 
price 

    
Positive 

   Choi (2010)   Internet users, GDP,  
Population,  financial depth 

Service  Trade       151 OLS, Panel 
 Estimation, 
  GMM  

 Log(Internet)t-

2, 
Log(GDP)t-2 

Log(Population)t

-2 
Log(M2/GDP)t-

2  and Log(M2/ 
GDP)t-2 

     
    
Positive 

Thompson   and   
Garbacz  (2011) 

  Broadband speed,  Investment,  
  labor force participation, 
  tertiary enrollment,  economic 
freedom index 

GDP (ppp) per 
household 

 
     46 

 
     2SLS 

Estimate 
Broadband 
Using GDP 
per capita, 
Telecom 
Investment, 
Mobile Phone 
& Telephone 
penetration 

   Positive 
 

     Hadavand 
        (2011) 

Internet users,   Government   
consumption,  inflation, trade 
openness,  life expectancy, 
fertility rates, education 
 

Real GNI per  
Capita 

      33   OLS, Panel 
   estimation 

       n/a   Positive  

Meah 
(2012) 

Internet users, Labor force 
participation rate,  government 
consumption, government 
spending on education, exports, 
Life expectancy, fertility rates 

Real Per 
capita  GDP  

 244,South  
East Asian  
Countries 

OLS  Panel 
fixed  Effect 

        n/a Positive-  
224    
countries) 
 Negative-  
south east 
Asian     
countries) 
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Author Independent variables 
Dependent 

variable 
Countries 

Econometric 
Method 

Instrumental 
Variable 

Results 

   Chu (2013)   Internet users, Labor force 
   participation rate,  
    gross fixed capital  
     formation, labor force 
    with secondary education 

Real Per 
capita  GDP 

        201        OLS         n/a 
    

 Positive  

Najarzadeh  
et al.  (2014) 

Labor force participation,  
education, Investment 

GDP per 
capita 

     80     OLS n/a Positive 

  Gruber et al. 
      (2014)  

Broadband penetration, Tertiary   
education, R&D,  labor force, 

Per capita 
GDP 

EU  
countries 

2SLS,  
Nonlinear  
   GMM 

Broadband 
price 

Positive 

    Canzan el at 
       (2004) 

internet speed, labor, capital Firm 
productivity 

   province 
     in Italy 

Difference-
in-Difference  
estimation 

n/a Positive 

   Bertschek 
and   Niebel 
      (2016) 

Mobile internet, Labor, Capital Firm’s  Labor 
   productivity 

2143 
German 
Firms 

      2SLS Average 
mobile internet 
(51 firms), 
Number of 
years 
Employees 
own  a smart 
phone 

    
Positive 

 

CHAPTER 4 
 

THEORETICAL FRAMEWORK AND MODEL 
The Endogenous growth theory with the stochastic frontier model is used in this study. The model is 

written as; 
 ln yit  =  β0 + βL ln Lit + βKln Kit  + βLIFE ln LIFEit   + βEDUC ln EDUCit    + βNET ln NETit  + βtt  
  + βLK ln Litln Kit + βLLIFE ln Litln LIFEit + βLEDUC ln Litln EDUCit + βLNET ln Litln NETit  

+ βLt ln Litt + βKLIFE ln Kitln LIFEit + βKEDUC ln Kitln EDUCit + βKNET ln Kitln NETit  
+ βLt ln Kitt+ βLIFEEDUC ln LIFEitln EDUCit + βLIFENET ln LIFEitln NETit  + βLIFEt ln    LIFEitt+ βEDUCNET ln EDUCitln NETit + 
βEDUCt ln EDUCitt + 0.5βLsq ln

2 Lit +0.5βKsqln
2 Kit +0.5βLIFEsq ln

2 LIFEit+ 0.5βEDUCsq ln
2 EDUCit    + 0.5 βNETsq ln

2 NETit+ 0.5 βtsq 
ln2t  + vit   uit         (4.7) 

The dependent variable yit is output, which is measured by real GDP per capita.  We use the labor force 
participation rate (Lit) to measure the input labor; real gross fixed capital formation (Kit) to measure the physical 
capital; life expectancy at birth (LIFEit) and the number of the population with secondary education (EDUCit) to 
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measure the quality of human capital and number of internet users (NETit) to measure the technology input. Time 
trend (trend) is added to the model to account for other forms of technology and innovations that also enhance 
output apart from internet penetration. The subscript it represents for country i at time period t. 

 
CHAPTER 5 

 

RESULTS 

5.1 Descriptive Statistics. 
Table 5.1 Descriptive statistics of all sampled countries. 
 
Variable  unit  mean  maximum  minimumstd.Dev 

y  USD  1724.02  8837.61              205.07  2117.28 
Net  millions  2.34  26.49            0.13  4.62 
K          billions(usd)  8.3  8.52           2.46  1.61 
L  millions   4.98  11.795              3.11               3.08 
Educ  millions  3.29  15.75   2.398  2.12 
Life  years  58.07  74.60   43.53  7.79 
Age  millions  10.54  35.38   82.97  7.93 
Corrupt  index  3.11  5.70   1.10  0.99 
Fertility  na  4.82  7.72   1.43  1.68 
Export          billion (usd)  11.2  120   0.98   2.43 
 

From the descriptive statistics, above, the average real per capita gross domestic product of upper middle 
income (UMI)  countries seems to be increasing steadily across the years compared to other income groups.  The 
average per capita gross domestic product in low income (LI) countries is $ 501 and there is no visible increase in 
real per capita domestic product from 2003 to 2014.The number of internet users in upper middle income countries 
is 1.6 times that in lower middle income countries. Similarly, average internet users in lower middle income (LMI) 
countries is 5. 7 times that of low income countries.  Secondary school enrollment in LI is 2. 2 times that in LMI 
countries while enrollment in LMI is 1.8 times that in UMI countries. 
 

5.2 Fixed effect Generalized least square estimation. 
Unequal variances and correlation in the error is dealt with using the Generalized Least Square Estimation 

(GLS). The GLS method can transform the model such that the new model has errors which are not correlated and 
have equal variances. The results of the GLS estimation is shown below. 
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Table 5.5 Dependent variable: lnGdppc 
Variable Coefficient  Std. Error  prob. 

Constant    0.803088  14.25213  0.9551 
Lnlabor    1.811165  1.170300  0.1235 
Lncapital   -1.211843  0.488751  0.0141** 
Lnlife    -9.795377  7.758104  0.2083 
Lneduc    3.114159  1.011448  0.0024*** 
Lnnet    0.176145  0.380754  0.6442 
Lnlabor.lncapital   0.076161  0.025269  0.0029*** 
Lnlabor.lnlife   -0.812256  0.250828  0.0014*** 
Lnlabor.lneduc    -0.011672  0.054759  0.8314 
Lnlabor.lnnet   -0.040955  0.016216  0.0124** 
Lncapital.lnlife   0.239397  0.105391  0.0243** 
Lncapital.lneduc   -0.074867  0.031827  0.0197** 
Lncapital.lnnet   -0.056882  0.015623  0.0004*** 
Lnlife.lneduc   -0.820876  0.243775  0.0009*** 
Lnlife.lnnet   0.032595  0.079164  0.6810 
Lneduc.lnnet   0.098711  0.020113  0.0000*** 
Ln2labor   0.038416  0.079995  0.6316 
Ln2capital   0.042362  0.021529  0.0506* 
Ln2life    7.117208  2.028875  0.0006*** 
Ln2educ    0.048915  0.073442  0.5062 
Ln2net    0.010353  0.014566  0.4781 
Variable Coefficient  Std. Error  prob. 

@trend    -0.047895  0.102047  0.6394 
@trend*Lnlabor   0.012532  0.003931  0.0017*** 
@trend*Lncapital   0.006063  0.003377  0.0743* 
@trend*Lnlife   -0.003151  0.018311  0.8636 
@trend*Educ   -0.015925  0.004987  0.0017*** 
@trend*Lnnet   -0.003151  0.002873  0.8328 
  0.5*(@trend)^2     -0.002551  0.000827     0.0024***                                
Where *, **, *** means significant at 10, 5 and 1 percent significant levels respectively.  
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5.4 Discussions 

The coefficient of Labor is positive but insignificant. This is in contrast to the findings from the literature 
(Lucas 1988, Romer 1989, Aghion 1990)  who find growth-enhancing significant effect of labor on economic 
output.  It can be argued that increasing labor force participation does not necessary translate into increasing 
employment.  In a particular case of some African countries where unemployment is very high, increasing labor 
force participation rate might mean increase in active job seekers.  This means that only a small proportion of the 
increasing labor force is engaged in the production process. 

The interaction between labor force and capital is significant and positively related to output with 
estimated coefficient of 0.076. This means capital formation and labor should play a complementary role in driving 
economic growth. The interpretation is that the rate of increase in output with respect to labor depends on capital. 
Likewise increase in output per capital depends on the labor force.  Some researches stressed that output would 
increase rapidly when capital to labor ratio is higher than when is the reverse. 

The impact of labor and life expectancy on output is significantly negative at 1 percent significance level 
with estimated coefficient of 0. 812.  This means that increasing labor force participation would result in lesser 
effect of life expectancy on economic activity with output declining by 0.812%. 

The estimated coefficient of interaction between labor force participation and internet penetration is 
negative and significant at 5 percent significance level.  Economic output is estimated to fall by 0. 041% if labor 
force participation increase resulting in lesser impact of internet penetration on growth. In other ways, labor force 
participation would have greater impact on economic growth of African countries if it is accompanied by increasing 
internet penetration. 

The interaction between trend and labor is positive and statistically significant. This suggest that the rate 
of change of output with respect to technology depend on the number of labor.   Similarly, the rate of change of 
output with respect to labor depend on the level of technology.  In the words, increase in output per labor depends 
on the level of technology and how it’s been used in the production process all else been equal. This is in line with 
earlier submissions (Solow 1956, Swan 1956,)  who argued that the long run growth of economic output depends 
on technological change 

Real gross domestic capital formation is negatively related to economic output and is significant at 0. 05 
significant levels.   The estimated coefficient is interpreted as a percentage increase in investment would result in 
output declining by 1.21 percent. In instances where political patronage determines the location, size and frequency 
of government investment, most of these investments could be misplaced and benefits accrued from them below 
the optimum. Keefer and knack (2007) provided proof that public investment is particularly higher in governments 
with low- quality governance and limited political checks and balances, the reason being that public investment is 
conducive for rent-seeking.   Many researchers (Khan 1996, Barro & Sala- i-  Martin 1989, Easterly and Robelo 
1993,)  have found beneficial impact of public investment on economic growth but some argued that excessive 
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investment spending may lead to increase taxes or reduce availability of credit for private investment with 
accompanying inflation which create uncertainty about the expected benefits from the investments. 

The effect of capital and life expectancy is positive and statistically significant at 1 percent level. 
Increasing capital investment would enhance the contribution of life expectancy to economic growth.  Output is 
estimated to increase by 0.24%. The intuition is that increased investment spending without much improvement in 
health outcomes would not be beneficial. 

Life expectancy does not have any significant effect and it’s negatively related to growth.   Findings from 
the literature on the effect of life expectancy are varied.  While some researchers found positive effect (Bloom, 
Canning and Malaney, 1999; Aghion, Howitt and Martin, 2010; Barro 1996, Ecevit 2013) , others had negative 
results ( Acemoğlu and Johnson,2007; Hadavand 2011) .  Some researches argued that long life expectancy is 
indicative of the quality of health and that healthy workforce enhances growth, while others contend that large 
chunk of scarce resources are allocated to care for elderly to the detriment of productive sectors of the economy. 
Similarly, higher life expectancy leads to large adult population.  This has the likelihood of lowering wages since 
there is more time to work hence increasing the labor supply.  

Secondary education has significant positive effect on economic output for the 19 African countries under 
consideration which is consistent with the literature.  The estimated coefficient (3.11) , which is quite high means 
that increasing secondary education by 1 percent would increase economic output by 3. 11 percent.  Petrakis & 
Stamatakis (2002) contends that the impact of primary and secondary education on growth is greater in developing 
countries than developed ones.   The results of this study are consistent with sections of the empirical literature 
Artadi and Sala- i-Martin (2003) ; education has significant positive impact on per capita GDP growth of African 
countries and MRW (1992); education has positive impact of sample of 88 countries.  

The positive effect of internet and education on economic growth is statistically significant at 1 percent 
level. The estimated elasticity of output with respect to internet and education is 0.098711. This is in line with the 
empirical literature. The implication is that the rate on increase in output with respect to education depends on the 
internet penetration rate. Simply put, improvement in the education would enhance the contribution of internet 
penetration to economic growth. 

Internet penetration is found to be positively correlated with output but is not statistically significant. The 
implication is that the current level of internet penetration in Africa is not enough to generate economic growth 
meaning more increase in internet penetration would enhance growth.  A possible reason why current level of 
internet usage is not increasing output is that internet adoption by businesses is quite low and e-commerce is limited 
because consumers do not have confidence in online purchase.  Most of the earlier researchers (Choi & Hoon Yi, 
2009; Chu, 2013; Koutroumpis 2009; Thompson & Garbacz 2011) have found significant positive effect of internet 
penetration on economic growth. 
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5.5 Results of the technical efficiency estimation 
 The technical efficiency of the economic output of the nineteen countries included in this study were 
calculated.  As mentioned earlier, these countries are grouped in low income, lower middle income and upper 
middle income groups. The results are shown in the table below. 
Table 5.7 Technical efficiency (TE) of the various income groups. 

       
Year LI Group LMI Group UMI Group 

 
2003 0.844703937 0.871609075 0.842270922 
2004 0.888877232 0.907782131 0.888870829 
2005 0.930054579 0.941186799 0.931704167 

     2006 0.967371916 0.971316263 0.96998979 
2007 0.96991768 0.967662488 0.972812535 
2008 0.959692184 0.95278612 0.962315281 
2009 0.956601027 0.946544339 0.958550559 
2010 0.960553756 0.948752987 0.96142046 
2011 0.971692634 0.959488889 0.971009231 
2012 0.944356264 0.933578947 0.941618602 
2013 0.909312115 0.901174139 0.904001287 
2014 0.87120961 0.866581944 0.862723005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2003, the TE scores of LMI group is 87.2 percent meaning economic output is 12.8 percent below the 
maximum feasible output.  In other words, LMI countries could produce additional output of 12. 8 percent of the 
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production frontier. For the same year, LI and UMI countries have similar efficiency scores of 84.4 and 84.2 percent 
respectively. This means these groups could increase their output by 15.6 and 15.8 percent respectively. 

In 2011, the TE scores of LMI group is 95. 9 percent meaning economic output is 4. 1 percent below the 
maximum feasible output.  In other words, LMI countries could produce additional output of 4. 1 percent of the 
production frontier. For the same year, LI and UMI countries have similar efficiency scores of 97.2 and 97.1 percent 
respectively. This means these groups could increase their output by 2.8 and 2.9 percent respectively. 

In 2012, all income groups recorded a declining TE score of 94.4, 93.4 and 94.2 percent for LI, LMI and 
UMI countries respectively.  The implication is that additional output of 5. 6, 6. 6 and 5. 8 percent respectively is 
needed for the groups to be on the production frontier. There is not much difference in efficiency scores in 2013 as 
compared to 2012. However, in 2014 the scores decline sharply to 87.1, 86.7 and 86.3 percent for LI LMI and UMI 
countries respectively. The implication is that these countries could increase their output by 2.9, 3.3 and 3.7 percent 
respectively.  

In 2004, both LI and LMI group recorded an improved TE score of 88. 8 percent.  TE scores are fairly 
stable from 2006 to 2010. Production could increase in 2006 by 4.3 percent among LI countries, 2.9 percent in LMI and 
4.1 percent among UMI countries of the production frontier. In 2007 the recorded TE scores are 97.0, 96.8 and 97.3 for 
LI LMI and UMI respectively.  Though production is closer to the frontier, output could increase by 3.0, 3.2 and 2.7 
percent of the production frontier respectively. Similar TE scores are obtained through 2008 to 2010. 

       
CHAPTER 6 

 
CONCLUSION AND POLICY RECOMMENDATION 
 
 The objective of this paper is to examine the impact of internet on economic growth of African countries 
and subsequently estimate the technical efficiency of the economic output.  The Endogenous growth theory with 
the stochastic frontier model were used with data from the World Development Indicators of the World Bank 
covering 2003 to 2014.  The results indicate that current level of internet penetration is not sufficient to drive 
economic growth for the 19 African countries included in this study. 

 Our results also indicated that government investment spending is not enhancing economic 
growth possibly because of rent-seeking and crowding out effect. Labor force participation is not impacting growth 
due to the high level of unemployment in these African countries.  Secondary education is found to significantly 
enhance economic output. 

In terms of efficiency of economic production, African countries are experiencing declining technical 
efficiency over the period from 2011 to 2014. 
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 Internet penetration is not impacting output however it could generate economic growth through other 
factors such as secondary education. Policy to improve educational outcomes should be accompanied by efforts to 
increase internet penetration. Lowering the cost of internet subscription and providing cyber security can be useful 
in increasing penetration in Africa. 

Increasing investment spending is not having the desire effect on economic growth and it’s time African 
countries reconsider some aspects of this investments. These investments are likely crowding out the private sector 
leading to declining output and rising unemployment and inflation in most African countries. Governments should 
not rely on capital formation as a main driver of economic growth as this is not beneficial.  

The results also suggest that government investment spending would be beneficial if it should go hand in 
hand with increasing labor force. This means that investment in infrastructure that rely heavily on foreign labor to 
the detriment of the domestic workforce is not helpful. Also, investment spending should lead to increase in internet 
infrastructure and penetration. 

Secondary education is not enhancing the contribution of other forms of technology (apart from internet 
penetration)  to growth.    Possibly because the contribution of secondary education to research and development 
and innovation which is the bedrock of advancement in technology is limited.  Nonetheless, secondary schooling 
can generate interest and provide the basic skills needed to be innovative.  The focus therefore should be to use 
secondary schooling to develop the innovative capacity of school levers so they can use various forms of 
technology in the production process. 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to study the International Financial Reporting Standards (“IFRS”) and 

International Financial Reporting Standards for Small and Medium Enterprises (“IFRS for SMEs”) are suitable 
for entities in Lao PDR with the emphasis on accounting quality.  

The study method is qualitative research with interviews were conducted in order to gather the relevant 
information from the respondent. The study found out that the implementation of IFRS and IFRS for SMEs are 
suitable for Lao PDR entities and will increase the accounting quality for Public Interest Entities (“PIEs”) and Non-
Pubic Interest Entities (“Non-PIEs”) and this process would also facilitate PIEs and Non-PIEs to provide more 
reliable information and meet the requirement of users, it will changes and make these entities adapt and grow in 
the environment that is constantly changing in a transition economy of Laos and it is going to be challenges process 
with much more difficult due to: there is no roadmap has been prepared for IFRS and IFRS for SMEs conversion.  
 The roadmap should consists of two phases such as phase one is manual conversion and phase two is 
full automation, not yet translate the IFRS standards from English to Lao, not yet publish the standards for both 
IFRS and IFRS for SMEs, no accounting policies and accounting manual for guidance and referencing have been 
prepared, not yet include IFRS and IFRS for SMEs in the syllabus of the colleges and universities for the students 
will have knowledge of IFRS and IFRS for SMEs before entering into the labour market, moving history cost of 
accounting principles to fair value of accounting principles, some of the regulations for banking sector not yet 
revise to be complied with the best practice or requirement of IFRS i.e the regulation of loan classifications and 
loan loss provisioning is based on ageing report; Lack of subsidize cost of training resources from the Government 
when IFRS and IFRS for SMEs are introduced in order to reduce the cost of training for the organizations; and 
Lack of introduce an awareness program by the Government for improving the degree of IFRS compliance by 
awarding the certificate of IFRS compliance to business enterprises. Literature shows that IFRS adopters benefit 
with low cost of equity and hence more investment opportunities, irrespective of country’s infrastructure.  

Key words: Transition Economy, IFRS, IFRS for SMEs, Implementation, Suitability, Accounting Regulation and 
Quality. 
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INTRODUCTION  
 

With the economy of Lao PDR is growing, adoption of International Financial Reporting Standards 
(“IFRS”) and International Financial Reporting Standards for Small and Medium Enterprises (“IFRS for SMEs”) 
are very important in the country. Therefore, Ministry of Finance through Accounting Department is Pursuing the 
Accounting and Auditing Reform Strategy aiming to improve the financial reporting quality to be aligned with 
IFRS, the amended Law on Accounting was approved by the Government Session in November 2013, approved 
by the National Assembly on 26 December 2013 and the President of Lao PDR issued the Decree on the 
promulgation of the amended Accounting Law on 28 January 2014. The amended Accounting Law (pages 5 and 
6) adopts several standards to be applied on and after 1 January 2015 onward by different entities such as: 

1. International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)-cash basis to be applied by the Public 
Sector; 

2. IFRS to be applied by Public Interest Entities (PIEs) i.e listed companies, banks and insurance 
companies; and 

3. Lao Financial Reporting Standards (Lao FRS) for non-PIEs (which are equivalent to IFRS for SMEs) 
to be applied by non-PIEs. Non-PIEs would be classified in two categories: Large sized entities that 
would have to apply LFRS; and Small and Medium-sized Enterprises that would have to apply a 
simplified version of these standards (LFRS for SMEs). 

 
With the economy growing and increasing integration among the global economies, Lao companies and 

bank are also raising their capital in the Lao Security Exchange, the Banks mobilized the fund from customers 
deposit and lending the loan and advance to customers and insurance companies are having the responsibility to 
cover the risk of insurers. Under these circumstances, it is imperative for listed companies, Banks and insurance 
companies to adopt IFRS for their financial reporting. The amendment accounting law has recommended 
mandatory convergence to IFRS from 1 January 2017 onward. The convergence with IFRS standards is set to 
change the landscape for financial reporting in Lao PDR. The listed companies, banks and insurance companies 
currently follow the Lao Accounting System (“LAS”) known as Lao Generally Accepted Accounting Principles 
(LGAAP) issued by Ministry of Finance for non-bank and Bank of Lao PDR for bank and financial institution. 

 

LFRS equivalent to IFRS for SMEs which is classified in two categories such as Large enterprises apply 
LFRS Small and medium enterprises apply LFRS simplified version. 
 
 LFRS apply to all SMEs and large entities define and meet two of three criteria below: 
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No.  Small enterprises Medium enterprises Large enterprises 
1 Have employee not more than 19 

peoples /year. 
Have employee not more than 99 
peoples /year. 

Have employee more than 99 
peoples /year. 

2 Total assets less than LAK 250 
million. 

Total assets less than LAK 1,200 
million. 

Total assets more than LAK 
1,200 million. 

3 Annual income less than LAK 
400 million. 

Annual income less than LAK 
1,000 million. 

Annual income more than 
LAK 1,000 million. 

 

Therefore, this research aims to study the IFRS and IFRS for SMEs are suitable for entities in Lao PDR 
with the emphasis on accounting quality. 

 

RESEARCH OBJECTIVE  
 

The objectives of the research are as follows: 
1) To study the International Financial Reporting Standards (“IFRS”) and International Financial Reporting 

Standards for Small and Medium Enterprises (“IFRS for SMEs”) are suitable for entities in Lao PDR with 
the emphasis on accounting quality; and  

2) To study the key difference between International Financial Reporting Standards and Lao Accounting System. 
Our research objective aims to clarify the appropriateness of IFRS and IFRS for SMEs in Lao PDR. In 

order to investigate the suitability of IFRS and IFRS for SMEs for entities in Lao PDR, we have found it necessary 
to see the current accounting rules applied for these entities, respectively, how the accounting regulation is built in 
the country. Furthermore, we will also look at factors determining the accounting quality in a country. 

 

BENEFIT OF THE RESEARCH  
 

The researcher has planned to study how IFRS and IFRS for SMEs are suitable and will increase the 
accounting quality for PIEs and Non-PIEs in Lao PDR such as: 

1) To understand how accounting regulation is set to PIEs and Non-PIEs by adoption of IFRS and IFRS for SMEs 
in Lao PDR considering the statutory regulations and meet the users need for economic aims.  

2) To know whether IFRS and IFRS for SMEs as simplified standards are suitable for PIEs and Non-PIEs in Lao 
PDR with the emphasis on Lao Chamber of Professional Accountants and Auditors, both international and 
local accounting and auditing firms, accounting consulting firms, accounting regulatory body (Accounting 
Department, Ministry of Finance), Bank of the Lao PDR, Securities Exchange Commission, accounting 
academics, SME Department (Ministry of Industry and Commerce) and Commercial Banks. 

3) To know the key difference between Internal Financial Reporting Standards and Lao Accounting System. 
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4) To make the plan for the concern agencies to urge both PIEs and Non-PIEs to adopt the International Financial 
Reporting Standards and International Financial Reporting Standards for Small and Medium Enterprises. 

 

STATEMENT OF PROBLEM 
 

In order to investigate the appropriateness of IFRS and IFRS for SMEs, we will first look at the current 
accounting rules applied for PIEs and Non-PIE in the country. Additionally, we will also look at the accounting 
quality and the factors that impact and shape the notion of it.  

 

Below are the questions to ask Lao Chamber of Professional Accountants and Auditors, both international and local 
accounting and auditing firms, accounting consulting firms, accounting regulatory body (Accounting Department, 
Ministry of Finance), Bank of the Lao PDR, Securities Exchange Commission, accounting academics, SME 
Department  (Ministry of Industry and Commerce) and Commercial Banks to address how IFRS and IFRS for 
SMEs are suitable and will increase the accounting quality for PIEs and Non-PIEs in Lao PDR. 

1) Would the IFRS and IFRS for SMEs as simplified standards be appropriate for PIEs and Non-PIEs in Lao PDR?  
2) What are the current accounting rules applied for PIEs and Non-PIEs?  
3) Which factors determine the accounting quality for PIEs and Non-PIEs in Lao PDR? 

 

This thesis will answer these questions in order to determine the appropriateness of IFRS and IFRS for 
SMEs, where the current rules and accounting quality is an essential point in the application of these standards in 
a country in transition. 

 

LITERATURE REVIEW 
 

Literature classifies two main research approaches: deductive and inductive. Deductive approach 
“represents the commonest view of the nature of the relationship between theory and research” (Bryman and Bell, 
2007, p.11). This means that research is conducted based on what is already known about the particular phenomena. 
The deductive approach further establishes a hypothesis that are subtracted from the specific literature collected 
and then the hypothesis will be confirmed or rejected based on findings (Bryman and Bell, 2007). 

 Since there are no early studies in our area of interest, our thesis will be based on an inductive approach. 
The inductive approach represents an opposite approach from the deduction, where the researcher applies his 
findings in establishing the theory. Qualitative data is mostly concerned with the inductive approach, where “the 
theory is the outcome of research” (Bryman and Bell, 2007, p.14). 

 

In addition, our experience will also be applied (where is necessary) from working in an accounting and 
auditing fields, and from the practices of recording transactions to the preparation of the financial statements for PIEs 
and Non-PIEs. The empirical study consists of conducting interviews with Lao Chamber of Professional Accountants 
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and Auditors, both international and local accounting and auditing firms, accounting consulting firms, accounting 
regulatory body (Accounting Department, Ministry of Finance), Bank of the Lao PDR, Securities Exchange 
Commission, accounting academics, SME Department  (Ministry of Industry and Commerce) and Commercial Banks. 
 

The researcher has reviewed the papers during the course of preparation this thesis such as Central and 
Eastern European countries, particularly in Macedonia. These countries have undergone significant changes in 
establishing pluralistic society which included political and economic transformation with the emphasis on 
elimination of central planning and economic command system (Rider and Zajicek, 1995); This transformation is 
labeled as “transition” that refers to an interim period of regime change. It implies a linear development from 
beginning towards a clearly defined end goal which is, liberal democracy and a market economy (UNDP, 2005); 
Transition countries initiated changes in their system, which is the transformation from planned economy to market 
economy (Berrios, 2003; Colin, 2009), while transforming from one system to another, countries face challenges 
of removing the old command system that produced ineffective economic functioning to establishing the new 
desired economy (Rider and Zajicek, 1995). Transition process was followed by many difficulties in the spheres 
of politics, economy, accounting, business, education and so on (Preobragenskaya and McGee, 2004). Privatization 
of state owned entities was also a tool in a shift towards the creation of an efficient and dynamic market economy 
(Rider and Zajicek, 1995), the privatization process faced difficulties too, lacking in resources and capabilities to 
face competitive markets of developed economies (Dixon et al. 2010).  

 
In order to follow their self interest and support their changes to a market economy, most of the transition 

countries voluntarily relied on Western features to curry their weak financial infrastructure and, to some extent, 
imitate the financial markets of the developed western countries (Young et al. 2002, p.4); Firstly, the development 
of the financial system in transition economies was followed by the separation of the central bank and commercial 
bank activities, where the process of privatization has played an important role in shifting towards a market 
economy (Berglof and Bolton, 2002); Secondly, the difficulties in the transition process and the inappropriate 
procedure of privatization of politically favoured larger entities has not fostered the development of equity markets 
(ibid), therefore banks are the main finance providers. Accounting was followed by many changes too, but still 
having the traces of the old system where state influence continues to shape the notion of accountability (Bailey, 
1995). According to Daniel et al. (2001), the accounting system in Slovakia, as a country in transition, was 
determined by the political objectives and economic policy of the government. 

 

The process of reform in an accounting system in transition countries is taking place towards International 
Financial Reporting Standards (IFRS) in order to fulfill the requirements of the EU. This process is characterized 
by slow movements since there are no local accountancy and audit professionals capable to contribute to the 
accounting system reform (Sucher et al. 2005). 
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RESEARCH FRAMEWORK 
 

 The research framework of this study is shown in figure 1.  
 Figure 1: Research Framework 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESEARCH METHODOLOGY 
 

The methodology is qualitative research and will collect the data from 2 sources as follows: 
1) Primary data is collected through interviewing with top management of Lao Chamber of Professional 

Accountants and Auditors, both international and local accounting and auditing firms, accounting consulting 
firms, accounting regulatory body (Accounting Department, Ministry of Finance), Bank of the Lao PDR, 
Securities Exchange Commission, accounting academics, SME Department  (Ministry of Industry and 
Commerce) and Commercial Banks; and 

2) Secondary data is collected through related articles, literature review and other research papers including 
information from the Internet (Documentary Research) 

 

DATA COLLECTION 
 

Primary source of data is collected through interviewing face to face interviews with top management of 
Lao Chamber of Professional Accountants and Auditors, both international and local accounting and auditing firms, 
accounting consulting firms, accounting regulatory body (Accounting Department, Ministry of Finance), Bank of 
the Lao PDR, Securities Exchange Commission, accounting academics, SME Department  (Ministry of Industry 
and Commerce) and Commercial Banks (“interviewees”).  
 

The accounting differences and 
motivations to different accounting 
practices i.e. accounting qualities are 
highlighted based on the Nobes model.  

Suitability of IFRS and IFRS for 

SMEs in Lao PDR  

-  

The heritage of IFRS and IFRS for 
SMEs, LFRS and LFRS for SMEs 
are elaborated. Also, the features of 
transition economies and accounting 
in Lao PDR are described 
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DATA ANALYSIS AND MEASUREMENT 
 

We have conducted direct, face-to-face interviews and get as much as possible information from 
interviewees. We have also carefully explained the background of our thesis in order to get detailed and valuable 
information and avoid the risk of unclear answers. Other methods presented by Bryman and Ball are: participant 
observation, discourse analysis and focus groups. We are aware that the absence of the quantitative method limits 
our study to a certain extent. However our experience in accounting will be taken into consideration. 

 

In order to receive a general view to our topic, respondents were given brief explanations that facilitated 
them in answering our questions. Furthermore, we have sent the interview questions in advance to our respondents. 
Even though there are different respondents, the questions forms were designed same among each respondent. 
Since the interviews were semi-structured we have also asked additional questions where necessary. This is because 
each respondent will contribute with different knowledge and experience to our interest area and help us to answer 
our research question, and fulfill our thesis purpose. So, in total we have conducted the following Interviewees.  

 

We received positive answer from above interviewees.   

No. Name of organizations 
No. of 

interviewees Job titles 

1 Accounting Department, Ministry of 
Finance (MOF) 

3 General Director, Deputy General Director 
and Head of Enterprise Accounting 

2 Lao Chamber of Professional Accountants 
and Auditors (LCPAA) 

2 President and Vice President 

3 Bank of the Lao PDR (BOL) 3 Vice Governor, General Director of 
Accounting Department and Deputy 
General Director of Banking Supervisions 
Department 

4 Securities Exchange Commission Office 
(SECO) 

1 Director General 

5 Lao Security Exchange (LSX) 2 Chief Executive Officer and Director of 
Finance and Administrative 

6 MSE Department, Ministry of Industry and 
Commerce (MOIC) 

1 General Director 

7 Accounting and Auditing Firms 50 Partners and Directors 

8 Academics (University and Colleges) 3 Head of Accounting Division 

9 Commercial Banks 25 Head of Finance and Accounting 
Department 
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All of our 9 respondents agreed that IFRS would be appropriate for Public Interest Entities i.e listed 
companies, banks, security companies and insurance companies and IFRS for SMEs would be appropriate for non-
listed entities. Therefore, on the 20th March 2017, Head of Ministry of Finance Cabinet issued the Announcement 
No. 697/MOF.Cab that “For Public Interest Enterprises (PIEs), the preparation of financial statements in 
compliance with IFRS (as defined in Article 14 of the accounting law) shall be by the implementation of full IFRS 
that are effective according to the pronouncement of the IASB. If you cannot implement full IFRS, you will not be 
able to claim full compliance with IFRS. PIEs that can implement IFRS in 2017 should implement them 
immediately. Firms that cannot implement them in the course of this year shall prepare an action plan for the 
implementation of effective full IFRS within a maximum of four years and submit their plan to the Accounting 
Department for examination”. IFRS for SMEs would be implemented in accordance with the Instruction on the 
Implementation of the Accounting Law No. 531/MOF dated 26 February 2016 issued by Minister Ministry of 
Finance. 
 

However, all of the 9 respondents also think that IFRS and IFRS for SMEs adoption would be a challenge 
primarily for the management and for the accountants of these entities. They think that accountants will not be 
prepared to face these changes, so there is going to be resistance to changes, therefore they are not easy to be 
implemented because of their complexity but they also think that IFRS and IFRS for SMEs can provide faithful 
and qualitative information of financial reports and also to foster infusion of foreign investments. 
 

RESEARCH FINDING 
 

The study method is qualitative research with interviews were conducted in order to gather the relevant 
information from the respondent. The study found out as follows: 

1) The implementation of IFRS and IFRS for SMEs are suitable for Lao PDR entities and will increase the 
accounting quality for Public Interest Entities (“PIEs”) and Non-Pubic Interest Entities (“Non-PIEs”); 

2) This process would also facilitate PIEs and Non-PIEs to provide more reliable information and meet the 
requirement of users; 

3) It will changes and make these entities adapt and grow in the environment that is constantly changing in 
a transition economy of Laos; 

4) It is going to be challenges process with much more difficult due to: 
1. There is no roadmap has been prepared for IFRS and IFRS for SMEs conversion. The roadmap 

should consists of two phases such as phase one is manual conversion and phase two is full 
automation; 

2.  Not yet translate the IFRS standards from English to Lao; 
3.  Not yet publish the standards for both IFRS and IFRS for SMEs; 
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4.  No accounting policies and accounting manual for guidance and referencing have been prepared; 
5.  Not yet include IFRS and IFRS for SMEs in the syllabus of the colleges and universities for the 

students will have knowledge of IFRS and IFRS for SMEs before entering into the labour market; 
6.  Moving history cost of accounting principles to fair value of accounting principles; 
7.  Some of the regulations for banking sector not yet revise to be complied with the best practice or 

requirement of IFRS i.e the regulation of loan classifications and loan loss provisioning is based on 
ageing report; 

8.  Lack of subsidize cost of training resources from the Government when IFRS and IFRS for SMEs 
are introduced in order to reduce the cost of training for the organizations; and 

9.  Lack of introduce an awareness program by the Government for improving the degree of IFRS 
compliance by awarding the certificate of IFRS compliance to business enterprises. 

 

RECOMMENDATIONS FROM THE STUDY 
 

From the result of the study, the researcher has the following recommendations: 
1) Prepare the roadmap for IFRS conversion. The roadmap consists of two phase such as phase one is manual 

conversion and phase two is full automation. 
1. Manual conversion aims to set up all necessary conditions and tools for the banks to prepare IFRS 
financial statements, business processes as well as training material and knowledge building; and 
2. Full automation needs the full adoption of IFRS in terms of not only financial statements preparation 
work but also in terms of daily accounting. Significant system changes are expected in this phase. 

2) Prepare accounting policies and accounting manual for guidance and referencing; 
3) Provide IFRS and IFRS for SMEs training to regulators and users; 
4) Include IFRS and IFRS for SMEs in the syllabus of the colleges, universities and Lao Institute of Certified 

Public Accountants for the students will have knowledge of IFRS before entering into the labour market; 
5) If possible the government should subsidize the cost of training resources when IFRS is introduced in 

order to reduce the cost of training for the organizations; 
6) The organizations need to upgrade their information technology when they adoption of IFRS; 
7) The organizations should invest the cost of IFRS training and adoption; and 
8) The Government should introduce an awareness program for improving the degree of IFRS compliance 

by awarding the certificate of IFRS compliance to business enterprises. 
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Factors Positively Affecting Brand Preference of Beer Brand A’s 
Customers in Bangkok 
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Abstract 
     The researchers studied the positive influence of beer characteristic, branding, beer types, situation 
appropriateness statements, packaging, social media, country of origin, and convenient and practical functions 
towards brand preference of Beer Brand A’s customers in Bangkok. The population of this study was people who 
were over 18 years of age and had experience in drinking beer for either once or on regular basis in Chatuchak, 
Wattana, and Bang Rak Districts in Bangkok.  The sample of this research was 230 questionnaire respondents 
distributed at the Energy Complex Building, Emporium Office Building, and Sathon Square Building between the 
December 2016 and January 2017.  The sample size was gathered using the non-probability sampling methods in 
terms of convenience sampling by collecting data only with respondents who were willing to cooperate with the 
researchers by completing the questionnaires. The data analyzed using descriptive statistics and multiple regression 
analysis were found that branding (β = 0.596) and social media (β = 0.197) were positively affected brand 
preference of the beer brand A’s consumers in Bangkok at .01 level of significant, explaining 49% of the influence 
towards brand preference of the customers.  However, beer characteristic, beer types, situation appropriateness 
statements, packaging, social media, country of origin, and convenient and practical functions were not found to 
be significantly affected to brand preference of beer brand A’s customers in Bangkok. 
Keywords: Brand preference, Beer, Social media, Branding 
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1. Introduction 

     According to the report from the Office of Industrial Economic, beer sales in Thai market and beer production in 
Thailand has been growing year by year. By the end of 2015 and 2016, beer sales in Thailand had risen 5 % and 3% 
respectively (oie.go.th, 2016). Arise from this growth sales of beer, then many beer brands have desired to occupy the 
market shares in Thai beer market. Some brands are local such as Singha, Chang, or Leo; whereas some brands are 
foreign brands like Heineken, Corona, Hoegaarden, or Carlsberg (tasteofthailandfoodtours.org, 2017). In 2015, the 
value of beer market in Thailand was 139,734 million baht. In general, beer market is classified into  
three segments based on selling prices. In 2015, the biggest segment was the mainstream market followed by premium 
market and the economy market. The premium market segment dominated by Heineken brand and the economic 
market segment dominated by Archa brand. The environmental of the mainstream market segment was highly 
competitive because consist of three major brands which are Leo brand, Chang brand, and Singha brand (Magazine, 
2016).  Although there are many beer brands in Thai beer market but there are a few beer producers gaining the 
significant market shares. In 2015, the highest shares in Thai beer market belonged to Boon Rawd Brewery Company 
Limited at 72% followed by Thai Beverage Public Company Limited at 24%, and Thai Asia Pacific Brewery 
Company limited at 4% (Marketeer.co.th, 2015).  Boon Rawd Brewery was the first Thai brewery founded in 1933 
and have been continuing dominate in Thai beer market since then. The major beer brands had been produced by 
Boon Rawd Brewery were Singh and and Leo (Boon Rawd, 2014).  Since 2015, the main strategies of Singha beer 
has been re-branded in order to increase more brand awareness for Gen Y generation group who was target group 
through sponsor sport activities and concerts (positioningmag.com, 2016). Thai Bev had started in beer business since 
1995 and has been being the second dominant position in Thai beer market. The products line from Thai Bev were 
Chang brand and Archa brand (Thai Beverage, 2015). Recently, Thai Bev adjusted the strategies to establish more 
competitiveness by repackaging and developing beer tastes, gain intention from publicity by public celebrity iconic 
through social media, and set up marketing activities in many provinces (positioningmag.com, 2016). Thai ASIA 
Pacific Brewery Company was an oversea company which had done marketing of brewing beer in Thailand. The 
company started business since 1993. To move ahead, market share of the product lines from Thai ASIA Pacific 
Brewery Company for Thai beer market had been a wide variety such as Heineken brand, Tiger brand, Cheers brand, 
Guinness brand, and Kilkenny brand (Thai Asia Pacific Brewery Company Limited, 2015). Because of the 
attractiveness of the Thai beer market, beer sellers have been made an adjustment on brand image, packaging, and 
taste. In addition, the company introduced new beer flavor to market under limited edition (positioningmag.com, 
2016).   
     Taxation rate for alcohol beverage in Thailand is high for both imported and local production. The import duties 
for imported beer was 60% which was the highest import duties compared to other countries (PB Global Trade 
Solutions, 2017). The reason of the highest import duties was to protect domestic breweries. Ultimately, this policy 
has been very effective observed by results of the dominators in Thai beer market which all are local breweries for 
many years (Guy Hoff Sonne, 2016). The alcohol taxation rate had direct effect to customers’ decision to buy cheaper 
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one more than the expensive one which reflected in two years continuing in negative growth at 20% of imported beer 
brands (Rinwong, 2016). On the other hand, tax structure of alcohol beverage of local production changed to be 
increased more from the previous years since 4 September 2013. The objective of increasing alcohol tax structure has 
been to increase tax revenue and control alcohol consumption population in the country. In 2012, tax revenue from 
beer generated almost 55% of tax paid on alcoholic beverage. The difficulty to small company who wants to produce 
or trade beer in Thailand has been the lack of license qualification. There are many alcohol regulations in Thailand 
affecting beer industry. Some of those regulations are beer advertising control, beer selling time limitation control, 
restriction of prohibitive area to sell beer, request to have label of beer container informing about the harmfulness in 
driving ability, setting up minimum age of beer purchaser, and the law of limitation of alcohol consumption while 
driving (Jarurungsipong & Rakthum, 2013). 
  Therefore, the increase sales of beer have attracted many beer brands to occupy the market shares in Thai 
beer market. Some brands are local such as Singha, Chang, or Leo; whereas some brands are foreign brands like 
Heineken, Corona, Hoegaarden, or Carlsberg.  The premium market segment dominated by Heineken brand while 
economic market segment dominated by Archa brand.  The beer market segment was highly competitive because 
having three majors’ brands in this segment which are Leo brand, Chang brand, and Singha brand.  Although there 
are many beer brands in Thai beer market but there are a few beer producers having significant market shares.  
Recently, Thai Bev has adjusted the strategies to establish more competitiveness by repackaging and developing beer 
tastes, gain intention from publicity by public celebrity iconic through social media, and set up marketing activities in 
many provinces. Unfortunately, taxation rate for alcohol beverage in Thailand is high for both imported and local 
production. It has been difficult for small companies who want to produce or trade beers in Thailand especially due 
to lack of license qualification.  Then, the researchers were interested in the growing  and the difficulties of foreign 
and local Thai brands in the beer market of which factors would affect brand preference of beer brand A’s customers 
in Bangkok. 
 

2. Objective of research 

     The objective of this research was to study positive influence of factors positively affecting brand preference of 
beer brand a’s customers in Bangkok.  Those positive factors were beer characteristic, branding, beer types, 
situation appropriateness statements, packaging, social media, country of origin, and convenient and practical 
functions towards brand preference of the beer customers in Bangkok.  
 

3. Literature review 

     The researchers aimed to study eight independent variables which were beer characteristic, branding, beer types, 
situation appropriateness statements, packaging, social media, country of origin, and convenient and practical 
functions along with one dependent variable which was brand preference of the beer customers in Bangkok.  
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The first independent variable was beer characteristics.  Beer characteristics were divided into to two groups which 
are intrinsic characteristic and extrinsic characteristic (Gómez-Corona, Lelievre-Desmas, Escalona Buendía, Chollet, 
& Valentin, 2016). Intrinsic characteristic was based on sensorial point of view for instance, aroma, bitterness and 
alcohol (Aquilani, Laureti, Poponi, & Secondi, 2015). The most two important intrinsic characteristics was related to 
beer preference were overall taste and bitterness (Gabrielyan, McCluskey, Marsh, & Ross, 2014). On the other hand, 
the extrinsic characteristic related to beer quality (Gómez-Corona, Lelievre-Desmas, et al., 2016). Aquilani et al. 
(2015) and Gómez-Corona, Escalona-Buendía, García, Chollet, & Valentin (2016) conducted empirical study and 
found that aroma, perceived quality, and level of bitterness, and alcoholic percentage were all factors that explained 
the propensity of ‘‘purely’’ commercial beer. In Mexico, consumers look for beer ingredients before purchasing 
(Gómez-Corona et al., 2016).  Prentice & Handsjuk (2016) investigated the consumption of vodka in Australia and 
found that branding had an impact on brand preference.  

The second independent variable was branding.  Branding was referred to customers’ experience toward products’ 
image and products’ meaning which contributed from sets of product attributes. Branding or brand was relevant to 
logo, slogan and design (Kladou, Kavaratzis, Rigopoulou, & Salonika). Whenever intrinsic product characteristic such 
as product quality was hard to be justified or less important so the extrinsic product characteristic such as branding, 
then intrinsic product characteristic became an important factor for customers’ choice selection. Since branding was 
an extrinsic characteristic then it could be different arrays from brand to brand. Many successful brands utilized 
branding advantage by constituting benefits to the perspective customers through remarkableness (Prentice & 
Handsjuk, 2016).  Branding, packaging, social media, and country of origin influenced brand preference (Prentice & 
Handsjuk, 2016).  

The third independent variable was beer types which referred to beer categories separated from raw material to 
beer production. Currently, beer consumption trend around the world had increased in special beer and craft beer than 
mainstream beer. The implication of this trend was that customers were interested in more unique beer or non-
particular beer such as craft beer. Craft beer was continue growing in every year (Gómez-Corona, Escalona-Buendía, 
García, Chollet, & Valentin, 2016). Craft beer made the difference from other beer by applying non-traditional raw 
materials in production for creating product awareness as a high standard beer quality (Aquilani et al., 2015).  Then, 
Gómez-Corona et al. (2016) concluded that different types of beer such as to wheat, malt, fruit, or craft beer made the 
differentiation for customer choices.   
     The fourth independent variable was situation appropriateness statements, which referred to the beer consumption 
occasions of the consumers affecting different beer choices (Cardello et al., 2016). Product familiarity could be an 
indicator for customers’ perception to situation appropriateness. Whereas familiar products had more appropriate to 
wide range of consumption situation than unfamiliar or novel products in different usage situation context. The 
situation context of consumption of familiar beer meant for anytime.  Then, in terms of situation appropriateness 
statements, Cardello et al. (2016) found that drinking beers at casual dining, for relaxation, at the parties, to impress 
someone, or for special occasion referred to situation appropriateness statements (Cardello et al., 2016)     
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     The fifth independent variable was packaging. Packaging was a powerful way to communicate about the product 
and brands (Prentice & Handsjuk, 2016). Customers made purchase brand choosing based on the packaging and 
branding (Simmonds & Spence). Packaging functions were to not only contain, protect and transport product without 
damage but also improve packaging design to identify and distinguish a product in the market (Abidin, Effendi, 
Ibrahim, & Idris, 2014). Sometimes packaging had more influence than product itself when customers made brand 
choice. Packaging affected customer brand selection by creating a point of differentiation (Handjuks, 2016). The 
connotation of brand communication in virtue of packaging was creating some meaning in customers’ perception 
could be convenience, friendly environmental, natural, nation authentic, prestige, value and others (Abidin et al., 
2014).  
     The sixth independent variable was social media which was more involved in current lifestyle in both urban living 
and rural living. Social media was counted as a powerful medium for communication between product owners and 
customers (Prentice & Handsjuk, 2016). Social media was just having not only non-interaction section such as product 
information, product’s activities and news but also customer’s interaction section, such as comments which affecting 
to brand perception. By doing this, it was a very good initiative to establish and strengthen relationship with customers 
(Barreda, Bilgihan, Nusair, & Okumus, 2016). Then, customer’s interaction could be a link to customer’s brand 
preference (Prentice & Handsjuk, 2016).  
     The seventh independent was country of origin referred to the perception of products from particular country 
(Manrai, Lascu, & Manrai, 1998). Market had high competitiveness so that the strategies such as product 
differentiation and value-added products were necessary to be applied. Making value-added products were not only 
to create special product quality to compete in many markets but also to make fast track to create the unique identity 
from country of origin (van Ittersum, Candel, & Meulenberg, 2003). Country of origin information contained both of 
product quality and product attributes which could not directly be evaluated. Further that the complexity of brand 
preference depended upon product information. The product’s country of origin would make it easier for consumers 
to make brand preference (Manrai et al., 1998).  Moreover, for the country of origin, Porral & Levy-Mangin (2015) 
concluded that customers perceived more loyalty to global beer brands than local beer brands because customers had 
more beliefs in global beer brands from many examples in multiple countries such as Holland, Spain, or Germany 
than that of local Thai beer brands (Porral & Levy-Mangin, 2015). 
     The eight independent variable was convenient and practical functions referred to how customers feel for a product. 
The feeling was closed to emotional. However, emotion was not the effect from product attribute itself whether 
intrinsic or extrinsic attribute but it was initiated from emotional conceptualization referring for specific responses to 
subjective product and for a short period of time (Silva et al., 2016). Convenience was an important factor for 
consumer to make a choice among same product performance in the market. Convenience was related to quality of 
time consume, value for money to pay, and mental effort associated with consumption process (Osman et al., 2014). 
     The only one dependent variable was brand preference. Brand preference could be noticed by intention to 
repurchasing product brand or make referral by enhancing or avoiding particular brands to friends, relatives, or 
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anyone whom the consumers knew. Brand preference was the reflection from customer loyalty attitude toward a 
particular brand (Prentice & Handsjuk, 2016). Brand loyalty was one dimension of brand equity which was the 
conceptual theory about of assets linking to brand whether to increase or decrease product values. Normally, brand 
equity was used when comparing product values among the same product category in the market (Porral & Levy-
Mangin, 2015).       
     Then, the researchers had conceptualized and hypothesized that beer characteristic, branding, beer types, 
situation appropriateness statements, packaging, social media, country of origin, and convenient-practical functions 
positively affecting brand preference of the consumers in the following conceptual framework. 
Figure 1 Research Conceptual Framework 

 

              Independent Variables                Dependent Variable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Research instruments and methods 
     The methodology of this research was based on quantitative approach. This research used survey method and 
collected data with questionnaire. Populations in this research were people who were over 18 years old and had 
experience with beer for either one time drinking experience or regularly drinking experience in Chatuchak, 
Wattana, and Bang Rak Districts in Bangkok.  The sample size was gathered using the non-probability sampling 
methods in terms of convenience sampling by collecting data only with respondents who were willing to cooperate 
with the researchers by completing the questionnaires. The sample size of this research was calculated from 40 
pilot questionnaire using G*power version 3.1.9.2, created by (Cohen, 1977) and approved by several researchers 
(Erdfelder, Faul, & Buchner, 1996; Wiratchai, 2012), with the Power (1– β) of 0.87, Alpha (α) of 0.13, Number 
of Test Predictor of 8, Effect Size of 0.06085 (Calculated by Partial R2 of 0.057). Then, the result showed that the 
minimum number of the total sample size was 230 (Cohen, 1977). Thus, 230 sets of questionnaire had been 
collected. The Cronbach's Alpha values of all variables were between 0.661-0.966, which was exceeding 0.65 
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(Craig & Moores, 2006). Then, the analysis using descriptive statistic consisted of frequencies, percentages, means, 
standard deviations was implemented.  The hypothesis testing was tested using Multiple Regression Analysis to 
analyze the influence of independent variables toward dependent variable. 
 

5. Research results 

     Most participants were male, between 30-39 years old, and single.  Most had bachelor education background, 
salary between 15,001-30,000 baht per month, occupation as working in private companies. Their beer brand 
preference was beer brand A.  They would drink on special occasions, regularly consume beer on Friday and 
Saturday, have weekly expenses of beer were between 201-500 baht.  They could make purchase decision by 
themselves. 
Table 1 Multiple regression analysis of beer characteristic, branding, beer types, situation appropriateness 
statements, packaging, social media, country of origin, and convenient-practical functions positively 
affecting brand preference of the consumers in Bangkok. 
Dependent Variable: Brand preference, r = 0.700, R2 = 0.490, Constant = 0.728 

Independent Variables Stand Error Std. Beta Sig. VIF 

Beer Characteristic .088 -.180 .004** 1.643 

Branding .069 .596** .000** 1.748 

Beer Types .081 -.014 .814 1.618 

Situation Appropriateness Statements .072 .031 .578 1.362 

Packaging .072 .046 .463 1.678 

Social Media .060 .197** .001** 1.531 

Country Of Origin .086 .032 .604 1.628 

Convenient - Practical .076 .048 .425 1.569 

      **statistical significant level of .01 
 

The result of the hypothesis testing showed that branding (β = 0.596) and social media (β = 0.197) were 
accepted to have positive influence on brand preference effect at statistical significant level of .01. Although, the 
result of the hypothesis testing showed that beer characteristic had effect towards brand preference at significant 
level of .01 but the standardized beta coefficient of beer characteristic was negative value (β = -0.180) which made 
beer characteristic acting as a suppressor variable. Suppressor variable was the variable which was uncorrelated 
with the outcome variable but may correlated with other independent factors in order to improve the overall 
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prediction by restrain some error in other factors (Pandey & Elliott, 2010). Hence, the conclusion was that beer 
characteristic would not have positive influence on brand preference at statistical significant level of .01. The rest 
which were beer types, situation appropriateness statements, packaging, country of origin and convenient-practical 
functions had no positive influence on brand preference at .01 statistical significant level. Branding and social 
media could explain the positive influence on brand preference of the consumers at 49.0%. The other 51.0% were 
influence from other variables that were not used in this research. The standard error was ±0.325 using the following 
equation. 
     Y (Brand preference to Purchase) = 0.728 + 0.596 (Branding) + 0.197 (Social Media) 

 
6. Conclusion 
     The hypothesis of the research was beer characteristic, branding, beer types, situation appropriateness 
statements, packaging, social media, country of origin, and convenient-practical functions positively affecting 
brand preference of the consumers in Bangkok. The researchers revealed that only branding (β = 0.596) and social 
media (β = 0.197) had positive influence on brand preference whereas beer characteristic was a suppressor variable 
meaning that beer characteristic had no positive influence on preference effect. Likewise, beer types, situation 
appropriateness statements, packaging, country of origin, and convenient-practical functions also had no positive 
influence on brand preference. These results supported the previous research of several past literature (Kladou et 
al.; Porral & Levy-Mangin, 2015; Prentice & Handsjuk, 2016) that branding could influence customer brand 
preference by originating customers experiences from particular brand for both direct and indirect product 
advertisment or design. Whereas, social media was an effective communication between customers and product 
producers or representatives in order to exchange product functions and activities information. Also social media 
could be like an information storage to initiate product improvement plan (Barreda et al., 2016). Finally, brand 
preference was the result from customers making decision based on impact of brand equity or reference point 
(Klein & Oglethorpe, 1987). 

 
7. Research Recommendation 
 

     For business benefits, the result from this study showed that branding and social media had impact on brand 
preference of beer consumers. Therefore, beer manufacturers and importers could focus on creating uniqueness of 
beer brand from external appearance such as logo, tagline, and product image in order to connect with target group 
customers and create brand awareness. Also the beer manufacturers and importers should make clear message and 
broad communication to customers by utilizing social media which was the most effective communication tools in 
this era.  
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     For academic benefits, thoeries and knowledge on branding and social media effect towards brand preference 
had been expanded. Future research could include data collection in other big cities like Chonburee or Chiang Mai 
province to compare the results in different regions of Thailand.  Also, the data can be collected, compared, and 
analyzed between the Thai and the foeign beer consumers in Thailand. 
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The relationship between Inflation rate and Macroeconomics Fundamentals in 
the case of Thailand 

 
Tatiyaporn Sirisakdakul 

Kulanart Phutornkotara  

Abstract 
The purpose of this study was to determine the relationship between inflation rate and macroeconomic 

variables in the case of Thailand. The macroeconomic variables were Thai interest rate, money supply and GDP 
growth. A time series data has been used to examine the relation between inflation rate and macroeconomic 
variables for the period of 2010 to 2014 in a quarterly data.  The Augmented Dickey-Fuller test shows that all of 
the variables are stationary at the first difference. Engle and Granger’s co-integration has been applied to explore 
the long-run equilibrium relationship between inflation rate and macroeconomic variables. The results of Engle 
and Granger’s co-integration test suggest that they have a long-run equilibrium relationship among the variables. 
The results of regression analysis reveal that there is a positive relation between inflation rate and Thai interest 
rate. On the other hand, money supply and GDP growth have a negative relationship with inflation rate. 
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Introduction 

Inflation was the most important factors that could express by economics statistic. Inflation rate could 
explained how good or bad of economy of the country. Conway (2012) has described the role of inflation 
“inflation tells the situation of economic growth by describe in both social and economic conditions.” Inflation 
Rate of Thailand is reported by the Bureau of Trade and Economic Indices, Ministry of Commerce, Thailand. 

Thailand’s inflation could be a good example to see how is inflation effect cause the economic growth 
of the country. During the second quarter of 2008 to the end of 2009, Thailand got a super bad financial crisis, 
which is called inflation’s silver lining crisis. Every country in Asia got an effect of this crisis especially in 
Thailand. The inflation rate of Thailand was falling down rapidly till the negative inflation rate. Cost of living 
during the year 2009 is very high and the unemployment got cause from the crisis.  

The percentage of unemployment rate was increasing rapidly during the year 2008 to 2009 because 
Thailand got a side effect from inflation’s silver lining crisis. So many entrepreneurs have to close the business 
because of the effect of country’s economy. They have to shut down their business because they got a loss profit.  

Beside the inflation’s silver lining effect (2008 to 2009), Thailand also got the other huge effect from 
Natural disaster (Thailand Floods) during July 25th, 2011 to January 16th, 2012.  This crisis has impact on 
Thailand’s economic such as agriculture sectors, trade, automotive, foreign direct investment, tourist, bank and 
inflation.   

Thailand Floods have a serious affected to push inflation higher, which everything was too expensive 
especially food and water price. The price of production is too expensive because demand is more than supply. 
Most of supply side of agricultural sectors got an effect and destroyed by flooding. So, they have a limit of 
selling the production. As the record of the Bureau of Trade and Economic Indices (Thailand), the highest 
categories of consumer price index (CPI) in Thailand were food. The second highest categories in consumer price 
index (CPI) was Transportation &communication and the third highest was Housing & furnishing. 

In the empirical study, many studies have found out that natural disaster could cause directly to 
inflation , which consumer price index (CPI) will be higher than normally especially during natural disaster 
Parker (2016)  and Heinen et al. (2015). Money supply or money growth also could cause directly to inflation, 
which Strano have found that they have a strong positive relationship between inflation and money supply in the 
Iceland during 1972 to 2002. 

Many studies have focused on the relationship between inflation on growth and the relationship between 
inflation rate and unemployment. Beside those two variables have an effect directly to inflation, they also have 
the other two variables could explained and have a relationship with Inflation rate such as interest rate and money 
supply.   

Due to the above, the present research has been to study the relationship between inflation rate and 
macroeconomic variables. The study will be used a quarterly data from 2 0 1 0  to 2 0 1 4  to investigate the 
relationship between inflation rate and macroeconomics variables such as Thai interest rate, money supply and 
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GDP growth. The paper will be organized in the following sections. In the section 2, the study will reviews some 
selected empirical literature. Section 3  will be explained and discussed on the data sources and econometric 
methodology. Section 4 will be discussed in the results from empirical analysis. Section 5 will be described and 
conclusion from the empirical result. 

Literature Review 
 Studies regards to the inflation and the growth are still inconsistence. The study from Sarel (1996), Malla 

(1997), Barro (1995), Bruno & Easterly (1995) and Khan  & Senhadji (2001) about the relationship between 
inflation and growth indicated that there was a negative relationship between the inflation and the growth. In other 
word when inflation was increasing, it reduced the growth. On the contrary a study conducted by Mallik and 
Chowdhury (2001) illustrated opposite finding that these two factors, inflation and growth, had a positive 
relationship.  

Mallik and Chowdhury (2001) examine the inter-relationship between growth and inflation in four South 
Asian countries: Bangladesh, India, Pakistan and Sri Lanka using secondary source data from International 
Monetary Fund (IMF). The purpose of their study was to examine the short run and long run dynamics relationship 
between economic growth and inflation rate. The result of their study showed that economic growth and inflation 
rate had positive relationships and the data results were all statistically significant.  

Gokal and Hanif (2004) examined the relationship between inflation and unemployment rate on the 
Economic of Fiji Islands. In the correlation model, the result of the study showed that inflation rate and growth rate 
had a weak positive correlation. While they have changes in the gap, yield would be correlated significantly. The 
relationship between the two variables ran one-way from the economic growth to inflation. 

Lekaviwatkul (1996) used the data during 1971-1995 to analyze the inflation situations in Thailand. 
Collection of data and several theories were used in the descriptive analysis to describe the general characteristics 
of the index used to measure the inflation in Thailand. Quantitative analysis was also used to investigate the 
relationship between inflation with factors effected by using Multiple Linear Regression Equation and the 
estimation value used Ordinary Least Square method. The study divided the factors that affected the price level in 
two cases: the money supply in the case of the narrow and broad sense. 

In the study, money supply could be explain  as domestic price level, which included the amount of 
money supply, the minimum wage, the price index of imported goods and services, and the domestic price level 
last year. When the elasticity of domestic price level are considers variables, the domestic price level last year is 
the most influential factors on the domestic price level in the last year, which according to the other as followed in 
minimum wage, price index of imported goods and services, and the money supply. 

Sirisa-ard (1998) studied the effect of inflation to economy as a result from exchange rate adjustment in 
Thailand during 1974 to 1995.  The study used a descriptive analysis to explain the situation and causes of 
inflation. A multiple linear regression equation was employed to estimate the value used in Ordinary Least Square 
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method (OLS) and two-layer least square was used to determine the impact of exchange rate on inflation and the 
effect of inflation from the adjustment of the exchange rate on economic in Thailand. The study tested the validity 
of the model and the findings showed that inflation affected significantly to domestic products such as an exchange 
rate, price level in foreign countries, and the broad money. The study also used the policy analysis to change the 
foreign exchange rates which the values of Thai Baht were decreased by 10, 20, 30, and 50 percent, then the 
domestic price level or the price of imported goods and services, and the price level comparison between domestic 
price and the price in foreign countries will be increased. It will decreased the products domestic, consumption, 
total investment, exports of goods and services, imports of goods and services, and the price level comparison 
between domestic price and the price of imported goods and service. 

Kamkeaw (2005) studied the relationship between inflation and economic growth in Thailand 1998 to 
2005 using Cointegration Method. CPI and GDP were two economic variables in the model.  Data regards to CPI 
and GDP from 1998 to 2005 were collected from the secondary data sources.  Both variables are stationary in the 
first difference I(0) in the model without intercept and trend. Error correction mechanism test was used to analyze 
the short term relationship among the variables. The result portrayed that CPI and GDP had a short term 
relationship when using CPI as an independent variable and GDP as a dependent variable. On the contrary there 
was no short term relationship when GDP is an independent variable and CPI is dependent variable. Results of the 
Granger Causality test showed that both CPI and GDP had a bi-directional causality relationship. 

In addition the study from Na Lampang (2001) showed that the Consumer Price Index (CPI), Wholesale 
Price Index (WPI) and Producer Price Index (PPI) during the year 1991 – 2000 had constantly increased during 
this period and the highest employment manufacturing sector was the employment in food production (28.28%) 
and the lowest employment was in beverage production (0.94%). The study concluded that the Consumer Price 
Index (CPI), Wholesale Price Index (WPI) and Producer Price Index (PPI) during the year 1991 – 2000 has no 
effect to the employment of the manufacturing sector.   

Chumnanasa (1998) studied the effect and the relationship between inflation and personal income tax 
during the year 1980 -1992. She have been used the calculation and comparing between effective tax rate, 
inflation-induced marginal tax rate, deduction to assessable income ratio. The result showed that inflation had an 
effect to the personal income tax and when the inflation was raising, the personal income tax and inflation induced 
tax rate was simultaneously raising and this phenomenon had directly affected to people who had low income. 

The study from Meteewannakit (1997) showed that after devaluing Thai Baht in 1981, the employment 
rate in general manufacturing went down. However, the employment rate in the agriculture still had the highest 
percentage and the number was increasing during devaluing Thai Baht. 

 The study from Intra (2008) showed that relationships between inflation and economy growth can be 
both positive and negative. The inflation fluctuation had a negative relationship with the economic growth’s 
volatility however the economic growth’s volatility had a positive relationship with the inflation rate. 
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Lekaviwatkul, (1996) did an analysis of the inflation during 1971-1995 in Thailand using annual data 
from 1971 to 1995. The data were analyzed using descriptive analysis and several theories to describe the general 
characteristics of the index, which used to measure the inflation in the case of Thailand. Later the data were 
analyzed and described using Multiple Linear Regression Equation and the estimation value used Ordinary Least 
Square method to investigate the relationship between inflation with factors that have its effect. The studies has 
been divided the factors that have an effect to the price level in two cases which is the money supply in the case of 
in the narrow and broad sense.  

Parker (2016), Raddatz (2009), Heinen et al. (2015), Laframboise and Loko (2012) and Abe et al. (2014) 
have examined the impact of disasters on inflation and GDP. All of them found that they have a negative 
relationship between natural disaster& climate disaster and inflation & GDP. They also have an effect to food 
prices.   

Strano examine the relationship between inflation and money supply (money growth) in the Iceland 
during 1972 to 2002 by using a sample of 11 countries. Strano found that they have a strong positive relationship 
between inflation and money supply in the Iceland. 
  
Methodology 
 Explanatory Variables 

To study the relationship between Inflation rate and Macroeconomics Fundamentals in the case of 
Thailand, the study will be collected in the secondary data in quarterly during the year 2010 to 2014. The data is 
collected from World Bank, Bank of Thailand (BOT), Office of the National Economic and Social Development 
Board and National Statistical Office.  

Inflation 
Inflation explained the economic situations through the general price level of goods. General Price Level 

represents the average price level of goods and service types. Inflation could be explained using these three price 
Indices: Consumer Price Index, Producer Price Index and Wholesale Price Index. (Srisawang 2009, Mankiw and 
Barnes 2009). Data regards to the Consumer Price Index during 2010 to 2014 were used in this study. The 
Inflation rate can be calculated using the equation as follow: 

Inflation of year t = CPI t – CPI t – 1 × 100 
CPI t – 1 

CPI is Consumer Price Index. 
The inflation rate will be high. If CPI t  is higher than  CPI t-1. 
The inflation rate will be low. If CPI t  is less than  CPI t-1. 
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GDP 
GDP stands for Gross Domestic Product growth rate or GDP growth rate. GDP growth rate is one of the 

most important indicators of economic performance of a country. GDP growth rate measures how the economy in 
a country is growing or slowing down. Thus this study aimed to use GDP growth as an independent variable to 
see how it affects the inflation rate. GDP growth rate can be calculated as follow: 
 

GDP growth rate t = Real GDP t – Real GDP t – 1 × 100 
         Real GDP t – 1 

Where：GDP growth rate = GDP growth rate at time t 
  Real GDP t = Real GDP at time t  
  Real GDP t – 1  = Real GDP at time t-1 (previous year) 

 
Money Supply 
Board of Governors of Federal Reserve System and Mishkin (2004) described that the money supply is 

defined as anything that generally accepted in payment for goods, service and repayment of debts. The monetary 
base, M1, and M2 are usually used to measure the money supply.  

The relationship between money and prices has historically associated with the quantity theory of 
money. There is a strong empirical evidence of a direct relation between money-supply growth and long-term 
price inflation, at least for rapid increases in the amount of money in the economy.  M1 is the sum of currency 
held by the public and transaction deposits at depository institutions. M2 is defined as the sum of M1 and savings 
deposits, small-denomination time deposits, and retail money market mutual fund shares.  

In this study, money supply (M2) was set as an independent variable and it was aimed to study how it 
had any effects on inflation. Mishkin (2004) explained the calculation of Monetary Aggregates as follow: 

Money supply (M1) =  Currency  
+ Traveler’s checks  
+Demand deposits 
+ Other checkable deposits 

Money supply (M2) =   Money supply (M1)  
+ Small denomination time deposits and repurchase agreements  
 + Savings deposits and money market deposit accounts 
 + Money market mutual fund shares (non-institutional) 

Interest rate 
Real interest rate is the expected investment rate after deducting inflation. It can be explained by 

equations of Fisher (1896) that the real interest rate is equal to normal interest rate minus inflation rate. The 
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interest rate is not a rate that investors expect of future inflation. The inflation rate in the duration of the loan is 
not interested in the first fluctuation by inflation that demonstrates the risk to the lender and the borrower. In 
other words, a real interest rate is an interest rate that has been adjusted to remove the effects of inflation to 
reflect the real cost of funds to the borrower, and the real yield to the lender. The real interest rate of an 
investment is calculated as the amount by which the nominal interest rate is higher than the inflation rate.  

Real Interest Rate = Nominal Interest Rate - Inflation (Expected or Actual) 
 Regression analysis 

Regression analysis is a statistical method used to determine the relationship between two or more 
quantitative variables, which they have dependent variable and independent variables. In regression equation, 
three macroeconomic fundamentals have been used to explain the behavior of Inflation rate of Thailand.  

 
The equation of OLS could be described: 

Yt = β0 +β1X1t +β2 X2t + +β3X3t + et 
Equation can be formally written as: 

inft = β0 +thinterest1X1t +m22 X2t + +gdp3X3t + et 
Where; 

inft is  Inflation rate at time t 
thinterest1 is  Thai Interest rate at time t  
m2t is Money supply  at time t 
gdp3 is GDP growth rate at time t 

 is Error Terms 
  

This study would be examined in three main sections. The first section discusses about time series 
issues that are related to unit root, which the study will be used an Augmented Dickey-fuller (1981) to analyze 
the variable are stationary or non-stationary. The second section will be used co-integration test of Engle 
Granger’s approaches to analyze a long-run equilibrium relationship among the variables. The last section 
would be used Regression analysis to explain how independent variables have effect to dependent variable. 
Each section will be discussed in detail as follows: 

Results 
Augmented Dickey Fuller test      

Augmented Dickey Fuller Hypothesis 
      Ho: There is a Unit Root in the variable. 
      Ha: There is no Unit Root in the variable and the data is Stationary 
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Table 1 The result of the Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root test in a first difference data 

Variable Level I(1) Result 
  Inflation rate -3.338 (2)* No Unit Root 
  Thai interest rate -4.338 (2)* No Unit Root 
  Money supply -3.785 (2)* No Unit Root 
  GDP growth rate -5.862 (0)* No Unit Root 
  Note: Figures in parentheses indicate number of lag structures.  

* Statistically significant at 5 percent level 

  
(#) number of Lags Length for ADF test 

In the table 1, there is a result of the Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root test with a first 
difference data. They are significant at 5% level, which we are accept the alternative hypothesis testing and the 
variable are reject the null hypothesis. All of the variables are stationary and no unit root with none constant. In 
conclusion, Inflation rate, Thai interest rate, Money supply  and GDP growth rate are stationary and reject the 
null hypothesis in a the first difference.  

After we have test the unit root test from the Augmented Dickey-Fuller test or ADF test, we found out 
that all of the variables are stationary at the first difference with the statistical significant level at 0.05. So, we 
may have to find the long run relationship between the variables, which the study decides to use the Engle and 
Granger co-integration test in the next step.  
The Engle and Granger co-integration test  

The Engle and Granger co-integration test will be used to explore the long-run equilibrium relationship 
between inflation rate and macroeconomic variables, which we have to find the residuals from the regression 
equation and then take an exam on Augmented Dickey-Fuller unit root test on the residual to determine if it is 
stationary (Gujarati, 2004). As the result of the study, Augmented Dickey-Fuller (ADF) Statistic of Regression 
Residuals is equal to -2.981, which is meant that all the variables have a long-run equilibrium relationship. In the 
next section, we will be used regression analysis to estimate variables the relationships among variables. 
 
Regression analysis  

A regression analysis will be used to explain the effects that the independent variables have on the 
dependent variables.  In this study, dependent variable was inflation rate. Thai interest rate, money supply and 
GDP growth rate were independent variables. The data taken in analysis show a highly significant and 
relationship between dependent variable and independent variables (p = 0.0001; F (3, 16) = 13.86; R = 0.84).  
Three macroeconomic variables , namely, Thai interest rate, money supply and GDP growth rate could explain an  
inflation rate about 72% ( R2 = 0.72).  The Durbin-Watson statistic is 1.112766 that is greater than R2 (0.72). So 
this model is acceptable. 
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Table 2 The results of  regression 

Variables  Coefficient   Std. Error   R- square  Prop. F-stat.  

Regression Model: 
Constant   33.28 5.15 0.72 0.000* 13.86* 
Thai interest rate 0.9 0.31   0.008*   
Money supply -8.05 2.27   0.003*   
GDP growth rate -2.56 0.62   0.001*   

* Statistically significant at 5 percent level 
Durbin-Watson d-statistic( 4, 20) =  1.112766 

 The result of regression in table 2 could explain the relationship between Inflation rate and 
Macroeconomics variables as follows: 
 Inflation rate = 33.28 + 0.9 (Thai interest rate)  -  8.05  (Money supply)  - 2.56( GDP growth rate)  
   As the regression equation above, Thai interest rate have a positive relation with inflation rate, which is 
meant that if Thai interest rate was increasing then interest rate will be increased too.  On the other hand, money 
supply (m2) and GDP growth rate have a negative relationship with inflation rate. If money supply (m2) and 
GDP growth rate was increasing then interest rate will be declined. Accordingly to the results of Table 2, money 
supply was the most factors that could contributes to the increase or decrease of inflation rate, which means 1unit 
decreasing in money supply will raise inflation rate about 8.05 unit. 
 

Conclusion 
Inflation is one of the most indicators to explain the economic performance of the country, which could 

explain of how good and bad of the country’s economics. Beside unemployment rate have an effect to inflation 
rate, they also have the others factors could describe and have effect to Inflation rate such as Thai Interest rate, 
Money Supply and GDP growth.  

To study the relationship between Inflation rate and Macroeconomics Fundamentals in the case of 
Thailand, the study decides to use the Augmented Dickey Fuller Unit Root test (ADF test) and Engle-Granger co-
integration test. The secondary data were collected from several sources such as World Bank, Bank of Thailand 
(BOT), Office of the National Economic and Social Development Board and National Statistical Office. 

As the result of Augmented Dickey Fuller, the data are stationary at the first difference [I(1)] with the 
statistical significant level at 0.05. The result of the Engle-Granger co-integration test also concludes that the 
variables have a long run relationship, which the variables are co-integrated. 
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As the result table 2, Money supply and GDP growth rate have a negative relationship with the Inflation 
rate. On the other hand, Thai interest rate has a positive relationship with Inflation rate. The coefficient of the 
variables would be explained as follows: 

They have a positive relationship between Thai Interest rate and Inflation rate. It could explain that if 
interest rate increasing, then inflation rate will increase too. As a coefficients from the study, if interest rate 
increases in 1 unit, then inflation rate will also increasing in 0.9 units. 

Money supply (M2) and GDP growth rate have a negative relationship with the Inflation rate, which 
increasing Money supply and GDP growth would reduce Inflation. As coefficients from the study, if Money 
supply and GDP growth rate increase 1 unit, then the Inflation rate would decrease about 8.05 and 2.56 units.  

 In conclusion, all of variables (Thai interest rate, Money supply and GDP growth) have an effect to 
Inflation rate in the long run. It could explain that an increase of Thai interest rate will increase Inflation rate. 
Further, Money supply and GDP growth increase, it will reduce Inflation rate. Beside these three macroeconomics 
fundamentals have an effect to inflation rate, they also cause by financial crisis and natural disasters. 
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Abstract 
The researchers studied the positive influence of product perception, buying reliability, web-vendor 

marketing activity, customer service, utilitarian value, consumer trust, security, privacy towards purchase 
intention of the leading online shopping mall Brand A on beauty products of consumers in Bangkok. The 280 
usable survey questionnaires were received from potential customers on beauty products of the leading online 
shopping mall Brand A, who were walking in front of 3 major shopping malls in Bangkok during online mega 
sale event of the web site, which was from 21 November 2016 to 12 December 2016. The data was analyzed 
using descriptive statistics and multiple regression analysis and found that utilitarian value (β = 0.364)and web-
vendor marketing activity (β = 0.325) were positively affected purchase intention of the leading online shopping 
mall Brand A’s consumers on beauty products at .05 level of significance, explaining 54.4% of influence towards 
purchase intention of the consumers. However, product perception, buying reliability, customer service, 
consumer trust, security, and privacy were not found to be significantly affected purchase intention of the 
consumers. 
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1. Introduction 
Electronic commerce (e-commerce) is the buying and selling of goods or services through the use of the 

Internet, while electronic business (e-business) includes e-commerce an all activities related to internal and 
external business operations such as customer services or partner collaboration (Baltzan, 2015). E-business model 
generally consists of 4 categories: business-to-business (B2B), business-to-consumer (B2C), consumer-to-
business (C2B), and consumer-to-consumer (C2C) (Baltzan, 2015).  Most private consumers around the world 
use the form of e-commerce in the form of B2C, also known as online shopping (statista.com, 2017).  Online 
shopping means online purchases from click-and-mortar like Central Online Shopping (http://www.central.co.th) 
or pure-play (virtual) business like Lazada Online Shopping (http://www.lazada.co.th), 11street.com, Itruemart, 
or Zalora (Baltzan, 2015; statista.com, 2017).   

Online shopping or e-commerce in Thailand has grown rapidly over the last 2 – 3 years. More and more e-
commerce players have entered into Thai e-commerce market due to the Thai government’s strategic approach to 
Thailand 4.0 (etda.or.th, 2017).  The latest survey report on the value of e-commerce in Thailand by Electronic 
Transactions Development Agency (Public Organization) or ETDA was 2,245,147.02 million baht. It was 
accounted for 43.47 percent of the value of product and service sales of the country. The growth rate was 10.41 
percent from the previous year (etda.or.th, 2017).  B2B e-commerce sales were made up 1,334,809.46 million 
baht (59.45 percent), followed by B2C 509,998.39 million baht (22.72 percent) and B2G (business-to-
government) 400,339.17 million baht (17.83 percent) (etda.or.th, 2017). 
 Beauty products include skin care products such as treatment and serum, personal care products such as 
hair care, makeup products such as lipsticks, fragrances, beauty tools such as hair styling, and men’s care like 
shaving (Lazada.co.th, 2017).  In 2015, the beauty industry had reached $56.2 billion in the United States. Skin 
care was expected to have revenue of almost $11 billion by 2018. This growth was being driven in part by a 
generally increasing awareness of the importance of skin care, but also specifically due to an increase in the 
market for men (franchisehelp.com, 2017). Numerous trends within the beauty industry driving growth and 
revenue include organic products, aging population products, babies and young children products, as well as 
men’s products and services (franchisehelp.com, 2017).  Overall world beauty market should reach the market 
value of 2.65 billion US dollars in  2017, while the Thai beauty market should grow 3 percent per year and was 
estimated to reach 2 billion baht in 2017 (ManagerOnline, 2015).  For the world beauty market, personal care 
products were estimated to reach 6.3 billion US dollars in the next 5 years. Skin care products would grow to be 
the largest market in 2017, followed by hair care products (ManagerOnline, 2015).  For Thailand, skin care 
product market was 1.75 ten million in 2015 and was estimated to grow 3 percents per year. Face and body skin 
care products could be the most widely used and hair removal products were also bought by the consumers 
(ManagerOnline, 2015).     
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 Therefore, the important of e-commerce especially B2C category, Thai government’s strategic approach 
to Thailand 4.0,  along with the growing numbers of online shopping and beauty product buyers, the researchers 
were interested to investigate different factors affecting purchase intention of the leading online shopping mall 
brand A on beauty products of consumers in Bangkok. 
 

2. Objective of research 
The objective of this research was to study positive influence of factors affecting purchase intention of the 

leading online shopping mall brand A on beauty products of consumers in Bangkok, those positives factor were 
product perception, buying reliability, web–vendor marketing activity, consumer service, utilitarian value, 
consumer trust, security, and privacy towards purchase intention of the consumers. 
 

3. Literature Review 
The researchers aimed to study eight independent variables and one dependent variable. The first 

independent was product perception. The product perception was quality of product, variety of product, and price 
that had influence on consumers. Vijayasarathy (2002) conducted the research in USA and found that cost and 
tangibility product had influence on consumers’ online shopping intention. (Vijayasarathy, 2002).  Chen et al. 
(2016) explained product perception as an important role for determine success of business (Chen, Chang, & 
Chang, 2016). 

The second independent variable was buying reliability. Buying reliability meant beliefs or attitude of 
consumers. In this research, buying reliability was related to beliefs or attitude of data perception whether the 
consumers felt that they had enough product details, ease of accessing to the information or options of payments 
(Tontini, 2016).   Tontini (2016) confirmed that the online sellers should care for their consumers’ needs.  The 
researcher also found that buying reliability would relate to the succession of online transactions and perceived 
product quality. 

The third independent variable was web–vendor marketing activity. Web-vendor marketing activity would 
relate with marketing activities whether direct mail, or email, promotion activity such as TV or radio, online 
promotion, and brand advertisement of the web-vendors.  Pappas (2016) studied about web-vendor activity and 
found that brand advertisement of the products frequently influenced purchasing intention than promotion. 
Although the companies might try to offer many promotions, they could not attract the consumers to buy from 
them because their brands had not been on advertisement (Pappas, 2016).  

The fourth independent variable was customer service. Customer service was one of tool to drive 
businesses for success since it was likely to create consumers satisfaction and loyalty (Tontini, 2016).  Tontini 
(2016) found that consumers who did shopping online, they would want to receive full services and their 
complaints should be resolved.  
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The fifth independent variable was utilitarian value. Utilitarian value was the value that the consumers 
received based on consumption behavior in terms of their expectation to purchase, make referrals of the web site 
to other people, and become long term customers of the online shipping web site (Chang, Chih, Liou, & Yang, 
2016). Chang, Chih, Liou, & Yang (2016) conducted the research and found that utilitarian value of consumers’ 
perception would depend on the type of the product or service context as well.  For example, utilitarian value of 
ice cream products would be different from online shopping products (Chang et al., 2016). 

The sixth independent variable was consumer trust. Consumer trust was the key of long term success for 
businesses (Pappas, 2016).  Pappas (2016) indicated that trust was the key point for developing consumers’ 
loyalties between buyers and sellers. 

The seventh independent variable was security. Security was protection from harm. In addition, security 
also meant protection of valuable assets or information. The motivation of online shopping would include 
security and privacy (Chang et al., 2016).  Chang et al. (2016) indicated that security and privacy were the most 
concerns for online shopping. 

Lastly, the eighth independent variable was privacy. Privacy referred to private life, freedom, or alone. 
Privacy would relate with security. When the consumers shopped online, they would be concerned about security 
and privacy of web site (Chang et al., 2016). A web site would be at risk when sending or receiving online 
payments as well as personal information though the Internet (Chang et al., 2016). 

Then, the researchers had conceptualized and hypothesized that product perception, buying reliability, 
web-vendor marketing activity, customer service, utilitarian value, consumer trust, security, and privacy 
positively affecting purchase intention of the leading online shopping mall brand A on beauty products of 
consumers in Bangkok. 

 
Figure 1: Research Conceptual Framework 

   Independent Variables           Dependent Variable 
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 Figure 1 showed the independent factors consist of product perception, buying reliability, web-vendor 
marketing, customer service, utilitarian value, consumer trust, security, and privacy should have positive 
influence affecting dependent factor, which was purchase intention of the online shopping mall Brand A on 
beauty products in Bangkok.  
 

4. Research Instruments and Methods 
 The objective of this research was to explore positive factors affecting purchase intention of the online 

shopping mall Brand A on beauty products in Bangkok. The methodology of this research was based on 
quantitative approach by using survey method and collected data with questionnaire from the target respondents.  
The population of this research was working people who could be potential customers of the leading online 
shopping mall Brand A on beauty products, who were walking in front of  3 major shopping malls in Bangkok 
during online mega sale event of the web site, which was from 21 November 2016 to 12 December 2016.  The 3 
major shopping malls were Siam Paragon with car parking of 4,000 cars (Wikipedia, 2017c), Central World with 
car parking of 7,000 cars (Wikipedia, 2017a), EmQuartier with car parking of 2,500 cars (Wikipedia, 2017b); 
therefore, the estimated population of people in front of these 3 shopping mall should be around 13,500 people.  
The sample size was gathered using the non-probability sampling methods in terms of convenience sampling by 
collecting data only with respondents who were willing to cooperate with the researchers by completing the 
questionnaires (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012; Trochim, 2006). The questionnaire had created from 
theories that related to research and approved from advisor and two online businesses’ experts. The sample size 
of this research was calculate from 40 pilots questionnaire using G*power version 3.1.9.2, Created by (Cohen, 
1977) and approved by several researchers (Erdfelder, Faul, & Buchner, 1996; Wiratchai, 2012), with the Power 
(1- β) of 0.80, Alpha (α) of 0.20, Number of Test Predictor of 8, Effect Size of 0.0340192 (Calculated by Partial 
R2 of 0.0329). Then, the result showed that the minimum number of the total sample size was 280 (Cohen, 1977). 
Thus, 280 sets of questionnaire had been collected. The Cronbach’s Alpha values of all variable were between 
0.789 – 0.947, which was exceeding 0.65 (Nunnally, 1978). Then, the analysis using descriptive statistics 
consisted of frequencies, percentages, means, standard deviations was implemented. The hypothesis testing was 
tested using Multiple Regression Analysis to analyze the influence of the independent variables towards the 
dependent variable. 

The researchers studied the positive influence of product perception, buying reliability, web-vendor 
marketing activity, customer service, utilitarian value, consumer trust, security, privacy towards purchase 
intention of The 280 usable survey questionnaires were received from potential customers on beauty products of 
the leading online shopping mall Brand A. 
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5. Research Results 
     Most participants were female, between 26 – 30 years old, and single. Most had bachelor education 
background. Most of them had the income level was between 30,001 to 50,000 baht a month. Most of them had 
occupation as private companies’ employees.  They were likely to shop online, spend times for online shopping 
between 1-2 hours, and do online shopping less than 6 months in the past.   If they would shop, they would be 
interested in beauty, fashion, and electronic products. They would spend money for online shopping between 
1,001 – 3,000 baht per time.  
 

Table 1: multiple regression analysis of product perception, buying reliability, web–vendor marketing activity, 
customer service, utilitarian value, consumer trust, security and privacy positively affecting purchase intention of 
the leading online shopping mall brand A on beauty products of consumers in Bangkok. 
 

Dependent Variable: Purchase Intention, r = 0.738, R2 = 0.544, Constant = 0.365 
Independent Variables Stand Error Beta Sig. VIF 
Product Perception .084 .088 .168 1.956 

Buying Reliability .085 .025 .692 2.304 
Web-Vendor Marketing Activity .063 .325* .000* 1.635 
Customer Service .070 -.206 .000* 1.931 
Utilitarian Value .081 .364* .000* 2.556 
Consumer Trust .076 .106 .068 2.008 
Security .086 .024 .740 3.184 
Privacy .076 .114 .094 2.749 
** Statistical significant level of .05 

The result of hypothesis testing showed that utilitarian value (β = 0.364)  and web-vendor marketing 
activity (β = 0.325) were accepted to have positive influence on purchase intention at statistical significant level 
of .05. Although, the result of the hypothesis testing showed that customer service had effect towards purchase 
intention at significant level of .05 but the standardized beta coefficient of customer service was negative value 
(β = -0.206) which made customer service acting as a suppressor variable. Suppressor variable was the variable 
which was uncorrelated with the outcome variable but may correlate with other independent factors in order to 
improve the overall prediction by restraining some error in other factors (Pandey & Elliott, 2010). Hence, the 
conclusion was that customer service would not have positive influence on purchase intention at statistical 
significant level of .05. The rest which were product perception, buying reliability, consumer trust, security, and 
privacy had no positive influence on purchase intention at .05 statistical significant level. Utilitarian value and 
web–vendor marketing activity could explain the positive influence on purchase intention of the consumers at 
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54.4%. The other 45.6% were influence from other variables that were not used in this research. The standard 
error was ±0.56385 using the following equation 

Y (Purchase Intention) = 0.365 + 0.364 (Utilitarian Value) +0.325 (Web-Vendor Marketing Activity) 
 

6. Conclusion 
The hypothesis of the research was product perception, buying reliability, web-vendor marketing activity, 

customer service, utilitarian value, consumer trust, security, and privacy had positive impact towards purchase 
intention of the leading online shopping mall brand A on beauty products of consumers in Bangkok. The 
researchers revealed that utilitarian Value (β = 0.364)  and web-vendor marketing activity (β = 0.325) had 
positive influence on purchase intention at statistical significant level of .05. On the other hand, product 
perception, buying reliability, customer service, consumer trust, security, and privacy had no positive influence 
on purchase intention of the consumers.  These results similar to the past literature that  utilitarian value was the 
value that the consumers received based on consumption behavior in terms of their expectation to purchase, make 
referrals of the web site to other people, and become long term customers of the online shipping web site (Chang, 
Chih, Liou, & Yang, 2016).  Moreover, the results are similar to the previous study that web-vendor marketing 
activity would relate with marketing activities whether direct mail, email, promotion activity such as TV or radio, 
online promotion, and brand advertisement of the web-vendors (Pappas, 2016). 
 

7. Research Recommendation 
     For business benefits, the results from this study showed that the executives and the marketing 
managers of the online shopping web site should emphasize on utilitarian value by making sure that their 
potential consumers on beauty products would have expectation to purchase, make referrals of the web 
site to other people, and become long term customers of the online shipping web site.  Furthermore, the 
executives and the marketing managers of the online shopping web site should then emphasize on web-
vendor marketing activity by using direct mail, email, promotion activity such as TV or radio, online 
promotion, and brand advertisement of the web-vendors.  Online shopping companies like  Lazada, 
11street.com, Itruemart, or Zalora should show web-vendor marketing activity such as promotion, 
discount code, PR, brand campaign, or events both online and offline to boost sales.  

For academic benefits, theories and knowledge about utilitarian value and web-vendor marketing activity 
towards purchase intention had been expanded. Future researches include data collection of the consumers in 
other cities such as Chiang Mai, Khon Kaen, Hat Yai or Phuket to compare the results. In addition, the data can 
be collected, compared, and analyzed between the Thai and the foreign online shopping consumers in Thailand. 
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Abstract:  
The researchers studied the positive influence of physical product, staff, service, location, cleanliness, security, 
facilities, and tangible-sensorial experience towards purchase intention to stay of budget hotels’ foreign 
consumers in Bangkok. The 328 usable survey questionnaires were received from the foreign backpackers in 
Rattanakosin Island area, Pranakorn district, and Hua Lam Pong Railway Station area in Bangkok during 2 
January to 29 January in 2017 by using the non-probability sampling methods. The data was analyzed using 
Multiple Regression Analysis and found that tangible-sensorial experience (β = 0.320) and facilities (β = 0.147) 
were positively affected purchase intention to stay of budget hotels’ foreign consumers in Bangkok at .05 level of 
significance, explaining 20% of the influence towards purchase intention to stay of the consumers. However, 
physical product, staff, service, location, cleanliness, and security were not found to be significantly affected 
purchase intention to stay of budget hotels’ foreign consumers in Bangkok. 
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1. Introduction 
     According to all visitors’ statistics from the Department of Tourism of Thailand, the number of all tourists 
visiting Thailand has been increasing since 2014 until now.  In 2014, the number of tourists was 24,809,683 
visitors.   In 2015, the number was increased to 29,881,091 visitors. The growth rate of the increased visitors was 
20.44% for 2015 from 2014.   In 2016, the number of the tourists was increased 11.75% from 2015 
(newdot2.samartmultimedia.com, 2016).  Bangkok is a famous city, which has been well known for numerous 
attractive places with the first ranking of the top ten destination cities in 2016 (edition.cnn.com, 2016). From the 
ranking, top five cities of the chart were Bangkok, London, Paris, Dubai and New York (edition.cnn.com, 2016). 
With the number one of tourist final destinations from CNN in 2016, Bangkok had record of 21.47 million 
visitors, followed by London as a second ranking which had 19.88 million visitors.  Paris came to the third 
ranking with 18.03 million visitors. The forth and the fifth in the rank were Dubai and New York with 15.27 and 
12.75 million visitors respectively (edition.cnn.com, 2016). There had been a in the last five years (2012 – 2016) 
that Bangkok had stayed on top for four years as the most favorite place for tourists around the world. Except in  
2014, London was the number one for the final destinations of tourist (newsroom.mastercard.com, 2016).      
     With the figure of millions tourists who enjoy the vacations in Bangkok, the number of hotels and guesthouses 
should be increased in order to fulfill the growing number of the visitors. There have been many kinds of tourists. 
For example, people who travel with their families, with groups of friends, with couples, or alone.  Different 
types of travelers would choose different kinds of accommodations. Another report from National Statistical 
Office (NSO) showed that there were 704 hotels and guesthouses in Bangkok (service.nso.go.th, 2016). Within 
704 hotels and guesthouses, 54.6% was categorized to be guesthouses (321 guesthouses), while 54.4% was 
considered to be hotels (383 hotels).  Additionally, the competition of budget hotel business has increased 
referring to a report from Kasikorn Research Center (manager.co.th, 2016). These budget hotels would focus to 
compete in pricing (manager.co.th, 2016). In 2016, Thailand had been able to generate revenue in budget hotel 
business with the growth rate of 14% from year 2015 (thansettakij.com, 2016).  Budget hotels were referred to 
hotels with economic price levels, clean rooms, easy to access to the centers of the cities, communities, tourist 
attractions, and transportation systems (astvmanager.com, 2009).  Important players in Thai budget hotel market 
were Imperial Hotel Chain, Centara Service Apartments, Accor Hotel Chain, Srichawla Hotel Chain, as well as 
budget hotels in online hotel reservations like agoda.Com (astvmanager.com, 2009). Only Accor Hotel Chain 
market value could be as high as 2.5 million baht (astvmanager.com, 2009).  However, the researchers of this 
study would aim to budget hotel in terms of hostel like www.hostelworld.com or budget hotels through 
www.agoda.com where the toilets and the bathrooms might be shared, having low prices such as 500 baht per 
night, great locations, and easy access to transportation systems suitable for foreign backpackers in Bangkok 
(oknation.nationtv.tv, 2017).  Therefore, the growing numbers of Thai hotel market values especially those of 
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budget hotels and a large number of foreign tourists to Bangkok,  the researchers were interested in investigating 
factors affecting purchase intention to stay of budget hotels’ foreign consumers in Bangkok. 
   
2. Objective of research 
     The objective of this research was to study positive influence of factors affecting purchase intention to stay of 
Budget hotels’ foreign consumers in Bangkok.  Those positive factors were physical product, staff, service, 
location, cleanliness, security, facilities, and tangible-sensorial experience towards purchase intention to stay of 
the travelers in Bangkok during January 2017.  
 
3. Literature review 
     In this part, the researchers intended to examine eight independent variables and one dependent variable that 
related to the budget hotel topic.  The first independent variable was physical product. The products need to attract 
to customers at least by seeing. Customers must had the experience with that product before they make the actual 
purchases, either physical interaction or visually inspection (Subramanian, Gunasekaran, & Gao, 2016). Product 
designers needed to clearly understand their users in order to create ‘fit-to-user’ products (Chowdhury, Karmakar, 
Reddy, Ghosh, & Chakrabarti, 2014). According to another research by Eslami & Lakemond (Eslami & Lakemond, 
2016), the customer needs were the value information in order to develop products. The customers could be 
producers by sharing the information to create and design the products (Dong, 2015). 
     The second independent variable was staff. The attitude and behavior of service staffs affect to the customer. 
Staff was one of the factors that possibly created intention to purchase to stay in the hotels (Furnham & Milner, 
2013; Subramanian et al., 2016). Front-desk staffs represented a brand image of the hotel. When customers arrived 
at the hotel lobby as the first step and it was a chance to build positive feelings towards customers by front-desk staff 
(Xie, Li, Chen, & Huan, 2016). Moreover, if the customers meet their satisfaction or are served beyond their 
expected levels, there are possible chances to make repurchase behavior and become loyal customers in the future. 
     The third independent variable was service. Mood of the customers was changeable. Neutral, positive, or 
negative emotion might come with the customers when they step in to the service places. The emotion remains with 
the customers until there receive great service experiences (Subramanian et al., 2016). As a hospitality business, 
management team of any hotels had to monitor weaknesses and strengths of their hotels in order to keep improving 
in the highly competitive hotel market (Chu & Choi, 2000). 
     The forth independent variable was location. The budget hotel companies could use location strategy to 
differentiate from competitors (Fernández, Pelegrín, Lančinskas, & Žilinskasb, 2017; Wang & Hung, 2015). 
Location for the budget hotels were referred to the hotels was located in quiet areas, close to main attractions, 
convenient transportation areas, close to bars, and close to restaurants (Spee & Douw, 2004; Wang & Hung, 2015).  
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     The fifth independent variable was cleanliness. Hotel cleanliness was the one for several characteristics that 
the budget hotels’ consumers would consider (Brochado, Rita, & Gameiro, 2015; Rhee & Yang, 2015). 
Cleanliness for budget hotels were referred to the rooms, bathrooms, kitchens, and social areas should be clean 
(Brochado et al., 2015).   
     The sixth independent variable was security. Since the incidents of September 11 attacks, people around the 
world has been aware of possible terrorist events. The terrorist attacks have been still reporting, so any traveler 
would worry about his/her safety. Therefore, safety or security was the major reason that traveler would concern 
to book the hotel (Brochado et al., 2015; Chan & Lam, 2013). The meaning of security includes not only terrorist 
and crime but also natural disaster and outbreak (Amir, Ismail, & See, 2015). Security was referred to the hostel 
is located in a safe neighborhood, having 24-hour front desk, having CCTV, and having fire alarm (Brochado et 
al., 2015). 
     The seventh independent variable was facilities. Usually, the hostel would have two customer major types.  
The first type was corporate customers who were booked the hotel by benefits of business condition.  The second 
type was leisure customers who needed the hotel for their relaxation and holidays for their vacation. Both of them 
have the expectation in the hotel facilities (Brochado et al., 2015; Pitt, Cannavina, Sulaiman, Mahyuddin, & Wu, 
2016). The hostel facilities included Wi-Fi services, tourist information service, safety boxes, and ATM machine 
(Brochado et al., 2015). 
     The last independent variable was tangible-sensorial experience. Santos (2002) defined that the dimensions of 
basic service quality should be tangible and sensorial (Ren, Qiu, Wang, & Lin, 2016; Santos, 2002).  Tangible 
and sensorial perception was quite important to budget hotel business. Tangible-sensorial experience was referred 
to clear air, good smell, and comfortable temperature (Ren et al., 2016).  
     There was only one dependent variable of this study, behavioral intention. Behavioral intention was referred 
to consumers who intended to stay in the budget hotel (Amoah, Radder, & van Eyk, 2016). There was research 
about the hotel industry (Durna, Dedeoglu, & Balikçioglu, 2015) revealed that positive behavioral intention of 
the potential consumers was a critical success factor to hotel businesses.   
     Regarding to the many researches above that mentioned to eight independent variables, then the researchers 
believe that these eight independent variables may affect to behavioral intention which is the only one dependent 
variable. Next, the researchers had conceptualized and hypothesized that physical product, staff, service, location, 
cleanliness, security, facilities, and tangible-sensorial experience have positively affecting purchase intention to 
stay of the foreign consumers in the following conceptual framework. 
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Independent Variables     Dependent Variable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1: Research Conceptual Framework 
 
4. Research instruments and methods 

     The methodology of this research was conducted by quantitative method. Questionnaire was used in order to 
collect the survey data.  The population in this research was foreign travelers who visited Bangkok during 2 
January to 29 January in 2017. The sample selected by using the non-probability sampling methods called 
accidental sampling by collecting data only with respondents who were willing to express their opinion with the 
first researcher by completing the questionnaires (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012) from the foreign 
backpackers in Rattanakosin Island area, Pranakorn district, and Hua Lam Pong Railway Station area in 
Bangkok. In parallel, the first researcher dropped the survey questionnaires to budget hotel’s staffs in 
Rattanakosin Island areas in order to receive more respondents.  The sample size of this research was calculate 
from 40 pilot test of questionnaire using G*power version 3.1.9.2, created by (Cohen, 1977) and approved by 
several researchers (Erdfelder, Faul, & Buchner, 1996), with the Power (1– β) of 0.70, Alpha (α) of 0.30, 
Number of Test Predictor of 8, Effect Size of 0.01626 (Calculated by Partial R2 of 0.0160). Then, the result 
showed that the minimum number of the total sample size was 328 (Cohen, 1977). Thus, 328 sets of 
questionnaire had been collected. The Cronbach's Alpha values of all variables were between 0.676-0.891, which 
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was exceeding 0.65 (Nunnally, 1978). Then, the analysis using descriptive statistics consisted of frequencies, 
percentages, means, standard deviations was implemented.  The hypothesis testing was tested using Multiple 
Regression Analysis to analyze the influence of independent variables towards dependent variable. 
 
5. Research results 

     Most participants were male, between 20-29 years old, and single. The majority had finished bachelor degrees, 
applied job in private sectors, preferred room rates below THB 500 per night. More than half of the respondents 
visited Bangkok for first time, were not solo travelers, reserved room through online travel agency by searching and 
reading reviews in cyber world, and preferred to stay 1-3 nights. According to their behaviors, the respondents 
considered Wi-Fi services as the first facility and surfing Facebook to connect to social media. The result of the 
hypothesis testing showed that tangible-sensorial experience (β = 0.320) and facilities (β = 0.147) were accepted to 
have positive influence on behavioral intention to stay at statistical significant level of .05. While physical product, 
staff, service, location, cleanliness, and security had no positive influence on purchase intention to stay at .05 
statistical significant level. Tangible-sensorial experience and facilities could explain the positive influence on 
intention to purchase to stay of the consumers at 20.1%. The other 79.9% were influence from other variables that 
were not used in this research. The standard error was ±0.715 using the following equation. 
     Y (Behavioral Intention to Purchase) = 2.269 + 0.320 (Tangible-Sensorial Experience) + 0.147 (Facilities) 
 
Table 1: Multiple Regression Analysis of physical product, staff, service, location, cleanliness, security, 
facilities, and tangible-sensorial experience positively affected behavioral intention to stay in the budget hotels of 
the foreign travelers in Bangkok. 
Dependent Variable: Purchase intention to stay, r = 0.448, R2 = 0.201, Constant = 2.269 

Independent Variables Stand Error Beta Sig. VIF 

Physical Product .059 .017 .747 1.120 

Staff .077 -.025 .706 1.793 

Service .071 .078 .255 1.893 

Location .085 .050 .449 1.723 

Cleanliness .094 -.103 .055 1.139 

Security .073 .023 .742 1.911 

Facilities .065 .147* .015* 1.433 

Tangible-Sensorial Experience .068 .320* .000* 1.417 

      *statistical significant level of .05 
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6. Conclusion 
     The hypothesis of the research was physical product, staff, service, location, cleanliness, security, facilities, 
and tangible-sensorial experience had positive impact towards behavioral intention to stay of the budget hotels’ 
foreign consumers in Bangkok.  The researchers revealed that tangible-sensorial experience (β = 0.320) and 
facilities (β = 0.147) had positive influence on behavioral intention to stay at statistical significant level of .05. 
On the other hand, physical product, staff, service, location, cleanliness, and security had no positive influence on 
behavioral intention to stay. These results revealed in the same way of previous studies by Santos (2002) and Ren 
et al. (2016) defined that the dimensions of basic service quality should be tangible and sensorial. Tangible-
sensorial experience was referred to clear air, good smell, and comfortable temperature (Ren et al., 2016).  
Furthermore, the result of this study was similar to the past literature that corporate customers and leisure 
customers would have the expectation of the hotel facilities (Brochado et al., 2015; Pitt, Cannavina, Sulaiman, 
Mahyuddin, & Wu, 2016). The hostel facilities included Wi-Fi services, tourist information service, safety boxes, 
and ATM machine (Brochado et al., 2015). 
 
7. Research Recommendation 
     As for business aspect, the result of research study came out to reveal that tangible-sensorial experience and 
facilities impacted purchase intention to stay of the travelers. Hospitality business could survive by positive 
customer behavioral intention. The service business such a hotel, the behavioral intention to stay of the potential 
customers is the key to successful.  Then, the budget hotels’ owners or marketers should emphasize on tangible-
sensorial experience such as clear air, good smell, and comfortable temperature in the rooms.  Moreover, both 
corporate customers and leisure customers would have the expectation of the hotel facilities consisting of Wi-Fi 
services, tourist information service, safety boxes, and ATM machine. Wi-Fi service is the most important 
facility for travelers for checking the information, booking the hotels, contacting their families or friends, and 
sharing the activities.  
     For academic aspect, this study has shown that tangible-sensorial experience and facilities had expanded 
purchase intention concepts and theories.  Future researchers might study deeper in details of customers’ 
satisfaction and royalties in different cultures since foreign travelers of the budget hotels come from different 
countries, and perhaps they have different expectations as well. 
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บทคดัย่อ 
บริษทั เคาท์มี อินดีไซน์ จ ากดั เป็นบริษทัผูผ้ลิตเส้ือผา้แฟชัน่ พบว่ากระบวนการท างานในบริษทัไม่มี

ประสิทธิภาพนั้นเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบโดยตรงกบัลูกคา้ และพนกังานภายในบริษทั เม่ือมาท าการวิเคราะห์           
หาสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดปัญหาพบวา่มีทั้งหมด 4 ปัจจยั คือ ปัญหาจากวตัถุดิบไม่ไดม้าตรฐาน ปัญหาจากการเลือกแบบ
ผา้ในการผลิตสินคา้ ปัญหาจากความละเอียดในการตรวจสอบงาน และกระบวนการการท างานไม่เป็นระบบ ปัญหา
ความผิดพลาดท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัร วตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ีเพ่ือให้สามารถก าหนดวิธีการในการปรับปรุง
กระบวนการการท างานและลดความผิดพลาดในกระบวนการการผลิต เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องงานวิจยั จึงได้
ท าการศึกษาในขั้นตอนดังต่อไปน้ี คือ การน า Work Instruction เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาด้านวตัถุดิบไม่ได้
มาตรฐาน และการเลือกแบบผา้ในการผลิตสินคา้ ทั้งน้ีไดมี้การติดตามผลการท างานของพนกังานจากการปรับปรุง
กระบวนการการท างานพบว่า การท างานมีความผิดพลาดนอ้ยลง การวิเคราะห์ 4M โดยการน า Skill Chart และท า
แผนการอบรมพนักงานภายในบริษทั มาช่วยในการแกปั้ญหาดา้นความละเอียดในการตรวจสอบงาน และการ
ท างานไม่เป็นระบบ ทั้งน้ีไดมี้การติดตามผล การท างานของพนกังานจากการปรับปรุงกระบวนการท างานพบว่า 
แผนก Pattern เวลาการผลิตลดลงประมาณ 120-260 นาที ผลิตสินคา้ไดเ้พ่ิมข้ึน 1 ตวั รายไดพ้นกังานเพ่ิมข้ึน 12,940 
บาท แผนก Cutting เวลาการผลิตลดลงประมาณ10 นาที ผลิตสินคา้ไดเ้พ่ิมข้ึน 10 ตวั รายไดพ้นกังานเพ่ิมข้ึน 3,940 
บาท แผนก Sewing (Sewing + QC + Finishing) เวลาการผลิตลดลงประมาณ 120 นาที ผลิตไดเ้พ่ิมข้ึน 1 ตวั รายได้
พนกังานเพ่ิมข้ึน 6,940 บาท การท าประวติัเคร่ืองจกัรในบริษทั เพ่ือท าการ Maintenance และท าแผนการบ ารุงรักษา
เคร่ืองจกัรในบริษทัเขา้มาช่วยในการแกปั้ญหาความผิดพลาดท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัร ทั้งน้ีไดมี้การติดตามผลการ
ท างานของเคร่ืองจักรหลงัจาก Maintenance พบว่าเคร่ืองจักรสามารถใช้งานได้ตามปกติ  ท าการผลิตได้อย่าง
ต่อเน่ือง ลดมูลค่าความเสียหายท่ีเคร่ืองจกัรหยดุท าการผลิตได ้7,000 บาท 
ค าส าคัญ: หลกัการท า Work Instruction; หลักการท า Skill Chart; การ Maintenance 
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Abstracts 
Count Me In Design Co., Ltd. is a fashion cloth manufacturing company. The case company is facing the problem 
of process inefficient and then give impact to its customers and employees. From the analysis, this research shows 
the causes of problem come from four factors as follows: non-standard of cloth materials, cloth selection for 
production, quality control in process, non-standardized working processes and no plan for equipment maintenance. 
Therefore, the aim of this research is to improve processes and to reduce errors in manufacturing processes. In 
order to achieve this aim, techniques are deployed in this study include Work Instruction, skill chart and preventive 
maintenance. Work Instruction is applied to improve clothing selection process while skill chart is applied to map 
employees’ skills and to follow which trainings are required for each employee. Preventive maintenance is 
proposed to record equipment maintenance history. After improvement, the company can reduce pattern making 
time 120-260 minutes per new model and cutting time 10 minutes per 10 pieces. The company also reduce cost of 
downtime production from equipment 7,000 baht.  
 
Keyword: Principles of Work Instruction; Principles of Skill Chart; Maintenance 
  
1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

บริษทั เคาทมี์อินดีไซน์ จ ากดั เป็นผูผ้ลิตเส้ือผา้แฟชัน่ ดงันั้นการท าใหก้ระบวนการการท างานของบริษทั
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และกระบวนการการผลิตเกิดความผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด แต่ปัจจุบนัน้ีทางบริษทัไดพ้บ
ปัญหาเน่ืองจากลูกคา้เป็นคนเลือกแบบผา้ในการผลิตสินคา้ ท าใหเ้กิดปัญหาวตัถุดิบไม่ไดม้าตรฐาน พนกังานมีการ
ท างานโดยอาศยัความเคยชิน ท าให้ขาดความละเอียดในการตรวจสอบงาน และกระบวนการการท างานไม่เป็น
ระบบ และการใชเ้คร่ืองจกัรอยา่งต่อเน่ืองของพนกังานโดยไม่มีการตรวจเช็คสภาพ ท าใหเ้กิดปัญหาความผิดพลาด
ท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัร เน่ืองจากเคร่ืองจกัรหยุดท างาน ท าให้ส่งผลต่อการผลิตสินคา้ของบริษทั และความพึงพอใจ
ของลูกคา้ เน่ืองจากการผลิตสินคา้บางช้ินไม่ไดม้าตรฐาน ตอ้งท าการผลิตใหม่ และส่งผลให้ลูกคา้ตอ้งรอสินคา้ 
ส่งผลใหบ้ริษทัเกิดความเสียหาย 
 ผูวิ้จัยได้มีการน าแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องมาช่วยในการศึกษางานวิจัยน้ี และอธิบายระเบียบวิธี
การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการปรับปรุงกระบวนการการท างาน และลดความผิดพลาด ในกระบวนการ
การผลิต ผลการศึกษา น าหลกัการท า Work Instruction เขา้มาช่วยในการแกปั้ญหาดา้นวตัถุดิบไม่ไดม้าตรฐาน และ
การเลือกแบบผา้ในการผลิตสินคา้ การน า Skill Chart และท าแผนการอบรมพนกังานภายในบริษทั มาช่วยในการ
แกปั้ญหาดา้นความละเอียดในการตรวจสอบงาน และการท างานไม่เป็นระบบ การท าประวติัเคร่ืองจกัรในบริษทั 
เพ่ือท าการ Maintenance และท าแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรในบริษทัเขา้มาช่วยในการแกปั้ญหาความผิดพลาดท่ี
เกิดจากเคร่ืองจกัร สรุปผลการศึกษาว่าช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ท าใหก้ารท างานมีความผิดพลาดน้อยลง 
โดยลดเวลาการผลิต เพ่ิมรายไดใ้หก้บัพนกังาน และลดมูลค่าความเสียหายท่ีเคร่ืองจกัรหยดุท าการผลิต  
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2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
  ผูวิ้จยัไดมี้การน าแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาช่วยในการศึกษางานวิจยัน้ี โดยน าทฤษฎีหลกัการท า       
Work Instruction เขา้มาช่วยในการแกปั้ญหาดา้นวตัถุดิบไม่ไดม้าตรฐาน และการเลือกแบบผา้ในการผลิตสินคา้ 
การวิเคราะห์ 4M โดยการน า Skill Chart และท าแผนการอบรมพนักงานภายในบริษทั มาช่วยในการแกปั้ญหา                                 
ดา้นความละเอียดในการตรวจสอบงาน และการท างานไม่เป็นระบบ การท าประวติัเคร่ืองจกัรในบริษทั เพ่ือท าการ 
Maintenance และท าแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรในบริษทัเขา้มาช่วยในการแกปั้ญหาความผิดพลาดท่ีเกิดจาก
เคร่ืองจกัร    
2.1  แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อการบริหารจดัการเรียกว่า 4M ไดแ้ก่ Man (ปัจจยับริหารดา้นทรัพยากรมนุษย์) คือ
ความสามารถในการสร้างหรือพฒันาหน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 
มัน่คง การท่ีจะเกิดส่ิงเหล่าน้ีได ้หน่วยงานจะตอ้งมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีการพฒันาตนเอง 
และมีทศันคติท่ีดี Material (การบริหารวสัดุอุปกรณ์)  Method (วิธีการท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน) Machine (เคร่ืองจกัร
ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2553) 
 ผูวิ้จยัไดมี้การน าแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งของคุณวิรัช วิรัชนิภาวรรณ มาใช้ในการวิเคราะห์ 4 M 
ไดแ้ก่ Man Material Method และ Machine เพ่ือใชใ้นการแกไ้ขปัญหาในแต่ละดา้น 
.2 2 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 จากการศึกษาขอ้มูลก่อนปรับปรุงและพฒันาเอกสารวิธีการปฏิบติังาน (Work Instruction) ในโรงงาน
ตวัอย่างพบว่าเอกสารวิธีการปฏิบติัมีรายละเอียดขั้นตอนการท างานท่ีไม่ชัดเจน และไม่เหมาะสม ซ่ึงมีขอ้มูล
บางส่วนและขั้นตอนการท างานบางขั้นตอนท่ีไม่ถูกตอ้ง ขอ้มูลบางส่วนมีการเปล่ียนแปลงใหม่ แต่เอกสารและ
วิธีการปฏิบติังานน้ียงัไม่มีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงขอ้มูลให้มีความถูกตอ้งเหมาะสมในการท างาน ซ่ึงทาง
ผูว้ิจยัไดต้ระหนักถึงความส าคญัของเอกสารวิธีการปฏิบติังาน จึงไดท้ าการปรับปรุงและพฒันาเอกสารวิธีการ
ปฏิบติังาน (Work Instruction) ข้ึน ท าใหพ้นกังานมีความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง เพ่ือสร้างมาตรฐานในการท างาน
ของพนกังาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการการผลิต (โสภิตา กิจงาม, 2549) 
 ผูว้ิจยัท าการศึกษาการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการท างานเพ่ือเพ่ิมผลผลิต กรณีศึกษา หจก.รวมการช่าง จ ากดั ผล
การศึกษากระบวนการการผลิตก่อนปรับปรุงพบว่าขั้นตอนการท างานบางขั้นตอน มีการใชเ้วลาท่ีไม่มีความจ าเป็น 
เช่น การเคล่ือนยา้ย การเตรียมงานเขา้เคร่ืองจกัร การหยิบและวางช้ินงาน เป็นตน้ ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก 4 ปัจจยัหลกั 
คือ  (1) ปัจจยัจากคนงานซ่ึงมีความเช่ียวชาญในการท างานกบัเคร่ืองจกัรท่ีตนประจ าอยู่ จึงไม่ตระหนกัถึงกฎบงัคบั
ถึงเพ่ือความปลอดภยั (2) อุปกรณ์ช่วยผลิต อยู่ในสภาพท่ีไม่ปลอดภยั และต าแหน่งการจดัวางไม่เหมาะสม (3) 
วิธีการท างานไม่สะดวกท าให้ตอ้งใชเ้วลาฟุ่ มเฟือยมาก (4) วสัดุหรือวตัถุดิบคือไม่มีการตรวจสอบคุณภาพของ
วตัถุดิบก่อนเขา้กระบวนการการผลิตและการไหลของวสัดุไม่มีความเหมาะสม ออกแบบอุปกรณ์ช่วยท างาน 
เพ่ือใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถท างานไดส้ะดวก และท าป้ายแสดงกฎการท างาน เพ่ือความปลอดภยัประกอบกบัการ
ควบคุมอย่างเคร่งครัด โดยหวัหนา้งาน ผลการปรับปรุงส่งผลใหก้ารผลิตเคร่ืองบดกาแฟ และชงกาแฟเพ่ิมข้ึน 840 
ช้ินต่อปี และสามารถลดเวลาการท างานลงได ้5% (นนัทกฤษณ์ ยอดพิจิตร, 2547) 
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 งานวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนในการผลิตห้องสะอาด โดยใช้เทคนิค               
การปรับปรุงงาน จากนั้นน าผลวิเคราะห์ท่ีไดม้าท าวิเคราะห์ 4M ประกอบดว้ย คน เคร่ืองจกัรวตัถุดิบ และวิธีการ
ท างาน    เพ่ือแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงงานผลจากการใชเ้คร่ืองมือควบคุมคุณภาพ พบว่ากระบวนการตดัสังกะสี 
เป็นขั้นตอนท่ีใช้วสัดุส้ินเปลืองมากท่ีสุด หลงัจากวิเคราะห์ 4M เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาแลว้จึงน าเทคนิคการ
ปรับปรุงงานต่างๆ  เช่น การกระตุน้ให้เกิดจิตส านึกของการประหยดั การเพ่ิมค่าแรงจูงใจ คู่มือการปฏิบติังาน
เทคนิคการควบคุมดว้ยการมองเห็น (Visual Control) และเทคนิคการท าให้ง่ายข้ึน (Simplify) ของหลกัการแบบ 
ECRS  (Eliminate, Combine, Rearrange and Simplify) มาปรับปรุงและแก้ไข ซ่ึงก่อนปรับปรุงระยะ 3 เดือน มี
ค่าเฉล่ียของปริมาณของเสียเท่ากบั     ร้อยละ 75.72 หลงัท าการปรับปรุงของเสียมีปริมาณลดลงเหลือร้อยละ 55.03 
(อรพรรณ วิชยัเดช และนิวิท เจริญใจ , 2554) 
 ผูว้ิจยัไดมี้การน างานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของคุณโสภิตา กิจงาม ในดา้นวิธีการปฏิบติังาน (Work Instruction) 
มาท าการปรับปรุงและพฒันาวิธีการปฏิบติังาน ท าใหพ้นกังานมีความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง เพ่ือสร้างมาตรฐานใน
การท างานของพนกังาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการการผลิต น างานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของคุณนนัทกฤษณ์          
ยอดพิจิตร การวิเคราะห์ 4 M ได้แก่ Man เพ่ือให้พนักงานมีความช านาญในการผลิตมากข้ึน Material ท าการ
ตรวจสอบตคุณภาพของวตัถุดิบก่อนเขา้กระบวนการการผลิต Method เพ่ือลดเวลาในการผลิต และ Machine ลด
มูลค่าความเสียหายท่ีเคร่ืองจกัรหยุดท าการผลิต ท าให้การท างานทุกดา้นในบริษทัมีประสิทธิภาพ  น างานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งของคุณอรพรรณ วิชัยเดช และนิวิท เจริญใจ  ในการวิเคราะห์ 4M เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาแลว้จึงน า
เทคนิคการปรับปรุงงานต่างๆ ท าใหล้ดปัญหาการผลิตสินคา้บางช้ินไม่ไดม้าตรฐาน แลว้ตอ้งท าการผลิตใหม่ 
3. ระเบียบวธีิการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ  การท างานและลดความผิดพลาดใน
กระบวนการการผลิต หาสาเหตุ วิเคราะห์ปัญหา แกไ้ขปัญหาต่างๆ และเสนอแนวทางในการน าไปปฏิบติั ตาม
รายละเอียดในส่วนของปัญหา และลกัษณะปัญหาท่ีเกิดข้ึนในบริษทั โดยมีระเบียบวิธีการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการท างานในบริษทั การท าวิจยัคร้ังน้ี
ผูท้  าวจิยัไดท้  าการเก็บขอ้มูล เพื่อท าการศึกษาขอ้มูลอยา่งละเอียดใหไ้ดม้า ซ่ึงขอ้มูลท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์
ปัญหาและหาแนวทางการแกไ้ข โดยใช ้Flow Chart แสดงขั้นตอนการผลิตสินคา้ในปัจจุบนั เป็นเคร่ืองมือในการ
ช่วยวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาในส่วนของการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุนในการ
ท างานวิจยัในคร้ังน้ี 

2. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในแต่ละกระบวนการการผลิต มี 4 ปัจจยั คือ ปัญหาจากวตัถุดิบไม่ได้
มาตรฐาน ปัญหาจากการเลือกแบบผา้ในการผลิตสินค้า ปัญหาจากความละเอียดในการตรวจสอบงาน และ
กระบวนการการท างานไม่เป็นระบบ ปัญหาความผิดพลาดท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัร 

3. การระบุแนวทางการแกไ้ขปัญหาในแต่ละกระบวนการกระบวนการการผลิต มี 3 กระบวนการ การน า                   
Work Instruction เขา้มาช่วยในการแกปั้ญหาดา้นวตัถุดิบไม่ไดม้าตรฐาน และการเลือกแบบผา้ในการผลิตสินคา้ 
ทั้ งน้ีได ้การวิเคราะห์ 4M โดยการน า Skill Chart และท าแผนการอบรมพนักงานภายในบริษทั มาช่วยในการ
แกปั้ญหาดา้น    ความละเอียดในการตรวจสอบงาน และการท างานไม่เป็นระบบ การท าประวติัเคร่ืองจกัรในบริษทั 
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เพ่ือท าการ Maintenance และท าแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรในบริษทัเขา้มาช่วยในการแกปั้ญหาความผิดพลาดท่ี
เกิดจากเคร่ืองจกัร 

5. รวบรวมและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และ สรุปผลการด าเนินงาน 
4. ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์กระบวนการการท างานของบริษทัไดแ้นวทางการปรับปรุงกระบวนการ  การท างานและลด
ความผิดพลาดในกระบวนการการผลิต แบ่งออกเป็น 3 กระบวนการ คือ การน า Work Instruction เขา้มาช่วยในการ
แกปั้ญหาดา้นวตัถุดิบไม่ไดม้าตรฐาน และการเลือกแบบผา้ในการผลิตสินคา้ ทั้งน้ีได ้การวิเคราะห์ 4M โดยการน า             
Skill Chart และท าแผนการอบรมพนกังานภายในบริษทั มาช่วยในการแกปั้ญหาดา้นความละเอียดในการตรวจสอบ
งาน และการท างานไม่เป็นระบบ การท าประวติัเคร่ืองจกัรในบริษทั เพ่ือท าการ Maintenance และท าแผนการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรในบริษทัเขา้มาช่วยในการแกปั้ญหาความผิดพลาดท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัร ดงัน้ี 

1. การน า Work Instruction เขา้มาช่วยในการแกปั้ญหาดา้นวตัถุดิบไม่ไดม้าตรฐาน และการเลือกแบบผา้           
ในการผลิตสินคา้ ตวัอย่าง การใช้เตารีดไอน ้ าในบริษทั Count Me In Design การใช้เตารีดไอน ้ ารีดบนผา้ เพ่ือ
ทดสอบว่าสีตกหรือไม่ โดยการน าเตารีดไอน ้ ามารีดลง บนผา้เพ่ือท าการทดสอบ ถา้ผา้ท่ีสีไม่ตก สีจะไม่ติดมาท่ี
แผน่รองรีด การทดสอบการหดตวัของผา้ โดยใชเ้ตารีดไอน ้ารีดบนตวัผา้ โดยการน าเตารีดไอน ้ามารีดลงบนผา้ เพ่ือ
ท าการทดสอบการหดตวัของผา้ โดยน าผา้ท่ีท าการรีดเสร็จแลว้มาเทียบบนแบบตดัช้ินงานว่าผา้หดตวัหรือไม่ การ
ทดสอบการหดตวัของซิป โดยใช้เตารีดไอน ้ ารีดบนตวัซิป น าซิปท่ีท าการรีด เพ่ือทดสอบการหดตวัของซิปมา
เปรียบเทียบกบัซิปปกติ วา่ซิปมีการหดตวัหรือไม่ ดงัรูปท่ี 1 
 

 
รูปที่ 1 การใชเ้ตารีดไอน ้าในบริษทั Count Me In Design แสดงขั้นตอนการทดสอบผา้ว่าสีตกหรือไม่ การทดสอบ                      
การหดตวัของผา้ การทดสอบการหดตวัของซิป 

2. การวิเคราะห์ 4M โดยการน า Skill Chart และท าแผนการอบรมพนกังานภายในบริษทั มาช่วยในการ
แกปั้ญหาดา้นความละเอียดในการตรวจสอบงาน และการท างานไม่เป็นระบบ การใช ้Skill Chart มาช่วยวิเคราะห์
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ประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน และท าแผนการอบรมพนกังานของบริษทั Count Me In Design เพ่ือลดความ
ผิดพลาดในกระบวนการการท างาน แสดงประสิทธิภาพการท างานของพนกังานทั้งหมดภายในบริษทั เป็น % ในแต่
ละแผนก ไดแ้ก่ แผนก Pattern แผนก Cutting และแผนก Sewing (Sewing + QC + Finishing) ดงัรูปท่ี 2 

 
รูปที่ 2 การใช ้Skill Chart ในการวิเคราะห์ ดา้นคน ของพนกังานในบริษทั เคาทมี์ อินดีไซน ์จ ากดั 

3. การท าประวติัเคร่ืองจกัรในบริษทั เพ่ือท าการ Maintenance และท าแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรใน
บริษทั เขา้มาช่วยในการแกปั้ญหาความผิดพลาดท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี การท าความสะอาด (ท า
ทุกคร้ังหลงัเลิกใชง้าน) การหยอดน ้ามนัหล่อล่ืน (ท าทุกๆ 1 สปัดาห์) การตรวจเช็คระดบัน ้ามนั (ท าทุกๆ 1 สปัดาห์) 
การท าความสะอาดใหญ่ (ท าทุกๆ 1 เดือน) การตรวจเช็ค สภาพช้ินส่วน (ท าทุกๆ 1 เดือน) ดงัรูปท่ี 3 

 
รูปที่ 3 ตวัอยา่งแผนการบ ารุงรักษาจกัรเขม็เด่ียว รอบ 1 
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5. สรุปผลการศึกษา 
งานวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการการท างานและลดความผิดพลาดใน

กระบวนการการผลิต กรณีศึกษา กรณีศึกษา บริษทั เคาทมี์ อินดีไซน์ จ ากดั เพ่ือใหต้อบสนองความพึงพอใจของ
พนกังาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการการท างานและลดความ
ผิดพลาดในกระบวนการการผลิต แบ่งออกเป็น 3 กระบวนการ คือ การน า Work Instruction เขา้มาช่วยในการ
แกปั้ญหาดา้นวตัถุดิบไม่ไดม้าตรฐาน และการเลือกแบบผา้ในการผลิตสินคา้ ทั้งน้ีได ้การวิเคราะห์ 4M โดยการน า 
Skill Chart และท าแผนการอบรมพนกังานภายในบริษทั มาช่วยในการแกปั้ญหาดา้นความละเอียดในการตรวจสอบงาน 
และการท างานไม่เป็นระบบ การท าประวติัเคร่ืองจกัรในบริษทั เพ่ือท าการ Maintenance และท าแผนการบ ารุงรักษา
เคร่ืองจกัรในบริษทัเขา้มาช่วยในการแกปั้ญหาความผิดพลาดท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัร ท าใหส้ามารถลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนในการท างาน เวลาได ้และเพ่ิมรายไดใ้หก้บัพนกังาน ดงัน้ี 
 การปรับกระบวนการการผลิตใหไ้ดร้ะดบัมาตรฐาน โดยใช ้WI เขา้มาช่วย : สามารถลดความผิดพลาดจาก
กระบวนการการท างาน การเกรดไซส์ลดลงเหลือ 1 คร้ัง การใชเ้ตารีดไอน ้ารีดบนผา้ เพ่ือทดสอบวา่สีตกหรือไม่ ไม่
เกิดความผิดพลาดเลย การทดสอบการหดตวัของผา้ โดยใชเ้ตารีดไอน ้ารีดบนตวัผา้ ไม่เกิดความผิดพลาดเลย การ
ทดสอบการหดตวัของซิป โดยใชเ้ตารีดไอน ้ารีดบนตวัซิป ไม่เกิดความผิดพลาดเลย, การตรวจสอบความเป็นสนิม
ของตะขอ โดยการใช้แท่งแม่เหล็กทดสอบ ไม่เกิดความผิดพลาดเลย การดูรู Center ของกระดุมไม่เกิดความ
ผิดพลาดเลย  

การวิเคราะห์ 4M โดยการใช ้Skill Chart ในการวิเคราะห์ดา้นคน และท าแผนการอบรมพนกังานของบริษทั : 
แผนก Pattern เวลาการผลิตลดลงประมาณ 120 - 260 นาที ผลิตสินค้าไดเ้พ่ิมข้ึน 1 ตัว รายได้พนักงานเพ่ิมข้ึน 
12,940 บาท แผนก Cutting เวลาการผลิตลดลงประมาณ 10 นาทีผลิตสินคา้ไดเ้พ่ิมข้ึน 10 ตวั รายไดพ้นกังาน 3,940 
บาท แผนก Sewing (Sewing + QC + Finishing) เวลาการผลิตลดลงประมาณ 120 นาที ผลิตไดเ้พ่ิมข้ึน 1 ตวั รายได้
พนกังานเพ่ิมข้ึน 6,940 บาท 

การท าประวติัเคร่ืองจกัรในบริษทั เพ่ือท าการ Maintenance และท าแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรในบริษทั : 
ท าใหเ้คร่ืองจกัรสามารถใชง้านไดต้ามปกติ ท าการผลิตไดอ้ย่างต่อเน่ือง ลดมูลค่าความเสียหายท่ีเคร่ืองจกัรหยดุท า
การผลิตได ้7,000 บาท 
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การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการบริษทัผู้รับจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (FREIGHT 
FORWARDER) โดยใช้ปัจจยัระดบัความส าคญัที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด

ธุรกจิบริการ (7Ps)และระดบัความเห็นด้วยของพฤตกิรรมของผู้ใช้บริการ: กรณศึีกษา
บริษทั EIMSKIP (THAILAND) LTD 

Cluster analysis of the freight forwarder user using the level of importance 
toward the service marketing mix (7Ps) and customer behavior: Case study              

of Eimskip (Thailand) Ltd. 
จิรายุทธ์ พิริยานสรณ์*และ  จรัชวรรณ จันทรัตน์** 

Jirayud Piriyanasorn and Jaratchwahn Jantarat 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการตวัแทนรับขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศโดยใชร้ะดบัความส าคญัท่ีมี

ต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการและพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการ กรณี ศึกษา บริษทั อายม์สคิฟ ไทยแลนด ์
จ ากดั โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการของบริษทั อายม์สคิฟ ไทยแลนด์ จ ากดั ท่ีเคยใชบ้ริการ
อยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง จ านวน 118 ราย และใชโ้ปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา
ระดบัความส าคญัท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการและพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ และศึกษาการแบ่งกลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการโดยใชร้ะดบัความส าคญัท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการและพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ จาก
การศึกษาพบว่าจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 118 รายสามารถแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 perfect serviceให้
ความส าคญัและมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบริษทัท่ีด่ีท่ีสุดในทุกๆดา้นของส่วนประสมทางการตลาด ส าหรับธุรกิจ
บริการ กลุ่มท่ี 2 ช่ือกลุ่ม High quality ให้ระดบัความส าคญัไปท่ีผลิตภณัฑ์และการบริการ และกลุ่มท่ี 3 Fast Process 
ใหค้วามส าคญัไปกบัความรวดเร็วในการท างานงานทุกๆดา้น 
ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาดด้านบริการ,พฤติกรรมของผู้ ใช้บริกาบริษัทตัวแทนรับขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ , ตัวแทนรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

Abstract 
The purpose of this research was to study the clusters of the freight forwarder users using the level of importance 
toward the service marketing mix (7Ps) and customer behavior: Case study of the Eimskip (Thailand) Ltd.  This 
study examined the importance of marketing mix (7Ps) and buying behavior of the freight forward customers of 
the Eimskip (Thailand) Ltd. Questionnaire was used to collect data from the sample of 118 people who used the 
services of Eimskip (Thailand) Ltd., and the data were analyzed using SPSS.  Results showed 3 separated groups 
of customers: 1) the Perfect Service Group having high level of customer’s importance on all of the Marketing 
mix variables; 2) the High Quality Group with the customers giving high level of importance on Product, Place 
and Promotion; 3) the Fast Process Group showing high level of customer’s importance on Process and People. 
Keyword: Service Marketing Mix (7Ps), Customer behavior affecting to use freight forwarder, freight forwarder 
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1.บทน า        
    การคา้ระหว่างประเทศทั้งการส่งออกสินคา้และการน าเขา้สินคา้เป็นธุรกิจท่ีส าคญัและมีผลอยา่งมากต่อ

เศรษฐกิจของทั้งประเทศ ซ่ึงรัฐบาลกใ็หค้วามส าคญัและใหก้ารส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ โดยความส าคญัของ
การส่งออกสินคา้ซ่ึงจะเป็นตวัช่วยในการผลกัดนัในดา้นการขยายการลงทุนและสร้างความตอ้งการแรงงาน และ
การน าเขา้สินคา้ท่ีเป็นวตัถุดิบและสินคา้ท่ีใชใ้นการประกอบการต่างๆ ก็เป็นการน าเขา้มาเพ่ือการผลิตสินคา้และ
การเพ่ิมศกัยภาพในดา้นการผลิตและการส่งออกสินคา้ออกไปให้มากยิ่งข้ึน ธุรกิจการส่งออกและการน าเขา้สินคา้
ของไทย จึงนบัว่าการส่งออกสินคา้เป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อผูป้ระกอบการและประเทศชาติ เน่ืองจากการ
ส่งออกสินคา้เป็นธุรกิจท่ีสามารถน าเงินตราต่างประเทศเขา้มาสู่ประเทศไทยเราเป็นจ านวนมาก จึงท าให้มีรายได้
และถูกน ามาใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ด้วยเหตุน้ีจึงมีผูป้ระกอบการมากมายท่ีส่งออกสินค้าไปยงั
ต่างประเทศ (ขอ้มูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th) ซ่ึงท าใหธุ้รกิจผูรั้บขนส่งสินคา้ไปยงัต่างประเทศ
เติบโตข้ึนอย่างรวดเร็วเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการส่งออกหรือน าเขา้สินคา้ระหว่างประเทศ  
ซ่ึงบริษทัขนส่งใหญ่ๆระดบัโลกเร่ิมเขา้มาลงทุนในประเทศไทยมากข้ึนและเขา้มามีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือน
การขนส่งสินคา้ ซ่ึง บริษทั อายม์สคิฟ (ไทยแลนด)์ จ ากดั กคื็อหน่ึงในสาขาของบริษทัจากต่างชาติท่ีเขา้มาลงทุนใน
ประเทศไทย ท่ีมองเห็นโอกาศเติบโตทางธุรกิจน้ีในประเทศไทย จึงเขา้มาลงทุน แต่ทวา่ในปัจจุบนัธุรกิจประเภทเฟ
รทฟอร์เวิดเดอร์ ทั้งในและต่างประเทศต่างก็มีการแข่งขนักนัเพ่ิมมากข้ึน มีบริษทัเกิดข้ึนมากมายในประเทศ ท าให้
มีการแข่งขนัท่ีสูงในธุรกิจน้ี ซ่ึงธุรกิจน้ีถือว่าเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีพบกบัปัญหาเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการใหบ้ริการท่ี
ตอ้งตอบสนองกลุ่มผูใ้ชบ้ริการต่างๆท่ีมีความหลากหลาย  อีกทั้งตอ้งมีบริการท่ีทนัสมยั สะดวกและรวดเร็วเพ่ือท่ีจะ
สามารถแข่งขันกับบริษัทต่างๆได้ ซ่ึงบริษัทต่างๆนั้นต่างมุ่งเน้นการพัฒนาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการและพฒันากลยุทธ์ต่างๆเพ่ือเพ่ิมความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและเพ่ิมส่วนแบ่งในตลาดน้ีใหม้ากข้ึนไป
อีกในอนาคต  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
วีระพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์ (2543:3) ไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Mix)เป็นปัจจยัท่ีเป็น

องค์ประกอบของบริการ ท่ีจะมีผลในดา้นคุณภาพของบริการ และอาจจะเป็นปัจจยัท่ีจะช่วยสร้างความพึงพอใจ 
หรือ อาจจะท าใหเ้กิดความไม่พึงพอใจในสายตาของผูใ้ชบ้ริการนั้นได ้

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการของ Adrian (1993 อ้างถึงใน  อุทัยวุธ  สุขรุ่งเรือง, 2552: 16) 
ประกอบดว้ยปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณา เพ่ือก าหนดต าแหน่งของการบริการและก าหนดส่วนตลาดของธุรกิจบริการซ่ึงจะ
มีผลกระทบซ่ึงกนัและกนั และยงัตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั เพ่ือก่อใหเ้กิดการด าเนินงานดา้นการตลาดท่ีจะประสบ
ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งใจไว  ้ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่ไปน้ี ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) การบริการเป็น
ผลิตภณัฑข์องธุรกิจบริการ ซ่ึงครอบคลุมทุกอย่างของตวัสินคา้ และทุกส่ิงทุกอย่างท่ีจดัเตรียมไวบ้ริการผูใ้ชบ้ริการ 
ดา้นช่องทางการให้บริการ (Place) สถานท่ีให้บริการ คือ ท าเลท่ีตั้ งของธุรกิจบริการ โดยเป็นส่วนส าคัญของ
กิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายสินคา้ และสามารถใหบ้ริการผูใ้ชบ้ริการ รวมถึงตวัพนกังานขายท่ีเป็นหน่ึงในช่องทาง
การใชบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรมการใช้
บริการ ดา้นบุคลากร (People) เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัทั้ งในการผลิตบริการ และการให้บริการ บุคลากรเป็น
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ปัจจยัส าคญัท่ีสร้างความแตกต่างใหก้บัธุรกิจโดยสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) 
เป็นขั้นตอนในการใหบ้ริการเพ่ือส่งมอบคุณภาพในการใหบ้ริการผูใ้ชบ้ริการไดร้วดเร็วและประทบัใจผูใ้ชบ้ริการ 
ดา้นกายภาพ (Physical) ส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถสังเกตเห็นไดง่้ายทางกายภาพ และเป็นส่ิงท่ีส่ือใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ
ไดรั้บรู้ถึงภาพลกัษณ์ของการบริการและสถานท่ีใหบ้ริการอาคารส านกังานของผูใ้หบ้ริการ  

แนวคิด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการก าหนดต าแหน่งในตลาด ก าพล สุทธิพิเชษฐ์, 
(2552) ไดก้ล่าวว่าการวิเคราะห์ตลาดและคน้หาโอกาสทางการตลาดตามแนวคิด STP Marketing จะแบ่งส่วนของ
ตลาดออกเป็นส่วนย่อย (Segmentation) จากนั้นก็ก าหนดตลาดเป้าหมายท่ีตอ้งการเลือก (Target Market) เม่ือเลือก
ตลาดท่ีตอ้งการไดแ้ลว้ ต่อไปกเ็ป็นการวางตาแหน่งของผลิตภณัฑใ์นตลาด (Positioning) โดยมีเป้าหมายเพ่ือคน้หา
ผูใ้ช้บริการท่ีแท้จริง (Real Prospects) เพ่ือผลกัดนัไปสู่การซ้ือ และได้รับประสบการณ์ท่ีดี ตลอดจนกลายเป็น
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความสมัพนัธ์แน่นแฟ้นในระดบัท่ีสูงข้ึนไป 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ริโภค )Consumer behavior 
theory) นั้นจะศึกษาถึงสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑห์รือการเลือกใชบ้ริการโดยมีจุดเร่ิมตน้จากการ
เกิดส่ิงกระตุ้น )Stimulus) ท่ีมากระทบจนเกิดความต้องการ ส่ิงกระตุ้นท่ีผ่านเข้ามาทางความรู้สึกนึกคิดของ
ผูบ้ริโภคเปรียบเสมือนกล่องด า ซ่ึงผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการไม่สามารถคาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดนั้น จะไดรั้บ
อิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ ของผูซ้ื้อหรือผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงการตดัสินใจของผูซ้ื้อนั้นมีจุดเร่ิมตน้อยู่ท่ีมีส่ิงมากระตุน้ท า
ใหเ้กิดความตอ้งการ จากนั้น แลว้ก็จะเกิดการตอบสนอง )ชยัณรงค ์ทรายคา, 2552 หนา้ 8) การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค )Kotler. 1997, น.171) เป็นการค้นหาพฤติกรรมการซ้ือ ของผูบ้ริโภคเพ่ือท่ีจะทราบถึงลกัษณะความ
ต้องการของผูบ้ริโภคโดยการตั้ งค าถามซ่ึงค าตอบท่ีได้จะ ช่วยให้สามารถจัดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ไดอ้ยา่งเหมาะสม ค าถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 5Ws 
และ 1H ดงัน้ี Who ใคร คือ ส่ิงท่ีเราตอ้งรู้วา่ ใครรับผิดชอบ ใครเก่ียวขอ้ง ใครไดรั้บผลกระทบ ในเร่ืองนั้นมีใครบา้ง 
,What ท าอะไร คือ ส่ิงท่ีเราต้องรู้ว่า เราจะท าอะไร  แต่ละคนท าอะไรบ้าง ,Where ท่ีไหน คือ ส่ิงท่ีเราต้องรู้
ว่า สถานท่ีท่ีเราจะท าว่าจะท าท่ีไหน เหตุการณ์หรือส่ิงท่ีท านั้ นอยู่ท่ีไหน ,When เม่ือไหร่ คือ ส่ิงท่ีเราต้องรู้
ว่า ระยะเวลาท่ีจะท าจนถึงส้ินสุด เหตุการณ์หรือส่ิงท่ีท านั้นท าเม่ือวนั เดือน ปี ใด ,Why ท าไม คือ ส่ิงท่ีเราตอ้งรู้
วา่ ส่ิงท่ีเราจะท านั้น ท าดว้ยเหตุผลใด เหตุใดจึงไดท้ าส่ิงนั้น หรือเกิดเหตุการณ์นั้นๆ,How อยา่งไร คือ ส่ิงท่ีเราตอ้งรู้
วา่ เราจะสามารถท าทุกอยา่งใหบ้รรลุผลไดอ้ยา่งไร เหตุการณ์หรือส่ิงท่ีท านั้นท าอยา่งไรบา้ง  

แนวคิดเร่ือง Business to Business marketing ( B2B)  เป็นการท าธุรกรรมทางการคา้ระหว่างองคก์รธุรกิจ
กบัองค์กรธรุกิจ เช่น การจดัซ้ือ, การจดัจา้ง, การจดัการช่องทางการคา้, การจดัการสินคา้คงคลงั, การจดัการดา้น
ช าระเงิน, การจดัการด้านผูข้าย, กิจกรรมการขาย และการบริการหลงัการขาย รวมถึงการน าเทคโนโลยีท่ีช่วย
สนับสนุนมาประยุกต์ใช้ได้แก่ ระบบลูกค้าสัมพนัธ์ (CRM) ระบบโห่โซอุปทานและระบบแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารตลาดธุรกิจกบัธุรกิจนั้นประกอบดว้ยกลุ่มบุคคลและองคก์าร ซ่ึง ตอ้งการสินคา้หรือบริการ เพ่ือใชใ้นการ
ผลิตสินคา้หรือบริการในการน าเสนอขาย หรือเพ่ือให้บริการต่อไป ( สืบชาติ อนัทะไชย  2552) ซ่ึงความแตกต่าง
ระหว่างตลาดธุรกิจและตลาดผูบ้ริโภคท่ีเห็นไดช้ดัเจนก็คือ จ านวนของผูผ้ลิตในแต่ละอุตสาหกรรมจะแตกต่างกนั 
เช่น อาจเป็นตลาดผกูขาด ตลาดท่ีมีผูข้าย นอ้ยราย หรือเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์ แต่ในตลาดผูบ้ริโภค
ประกอบดว้ยผูบ้ริโภค แต่ละคน หรือจ านวนผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการท่ีมีปริมาณมากมายกวา่ตลาดผูผ้ลิต และต่อมา
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คือ ขนาดของการจ าหน่ายท่ีจะแตกต่างกนั ตลาดผูผ้ลิตจะมีปริมาณสินคา้ท่ีซ้ือขายมากกวา่ตลาดผูบ้ริโภคมากเพราะ
ในตลาดผูผ้ลิตซ้ือไปเพ่ือผลิตต่อ 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง สุภาภรณ์ ส่องแสง (2558)  ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมการใชบ้ริษทัรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศของผูใ้ชบ้ริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชใ้นดา้นจ านวนบริษทัรับจดัการขนส่ง
สินคา้ท่ีใช ้และความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือนในทิศทางเดียวกนั  ดา้นราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริษทั
รับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นระยะเวลาในการช าระเงิน 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริษทัรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศในดา้น
จ านวนบริษทัรับจดัการขนส่งสินคา้ท่ีใชค้วามถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือนยอดค่าใชบ้ริการต่อเดือนและระยะเวลาใน
การช าระเงินส่งออก  ดา้นบุคคลากรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริษทัรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ 
ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือน และระยะเวลาในการช าระเงิน แต่มี
อิทธิพลในทิศทางตรงกนัขา้มเน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการไดรั้บบริการท่ีดีจากบุคลากรผูใ้หบ้ริการรับจดัส่งสินคา้ระหว่าง
ประเทศ โดยท่ีความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือนข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของ ผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงอาจจะใชเ้ดือนละหน่ึง
คร้ัง หรือมากกว่านั้น ดงันั้นเม่ือผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรสูงข้ึน 
กไ็ม่ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้ริการมีพฤติกรรมการใชเ้พ่ิมข้ึน และเม่ือผูใ้ชบ้ริการมีประสบการณ์ในการท างานสูงข้ึน มีทกัษะ
ในการท างานมากข้ึน ความถ่ีในการใชบ้ริการส่งออกอาจลดลง เน่ืองจากมีการใชก้ารพยากรณ์ส าหรับการผลิตและ
การขนส่งสินคา้ ทั้งน้ีเพ่ือประหยดัค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 
กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจใช้

บริการบริษทัตวัแทนรับขนส่ง

สินคา้ระหวา่ง

ประเทศ                                     

                      

     ประชากรทีจ่ะศึกษา 

 
  กลุ่มท่ี1               กลุ่มท่ี2 

 
  กลุ่มท่ี3                  กลุ่มท่ีk 
 

       ประชากรกลุ่ม

ตัวแปรท่ีจะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย (ข้อมูลเชิงปริมาณ)                      
1) ระดบัความส าคญัท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ )7P)    
-ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
- ดา้นราคา (Price) 
-ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
-ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion 
-ดา้นบุคคล  ( People ) 
-ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
-ดา้นกระบวนการ (Process) 
2) ระดบัความเห็นดว้ยของพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ  
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3.วธิีการศึกษา 
    ประชากรท่ีจะศึกษา คือ ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจใชบ้ริการบริษทัตวัแทนรับขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศท่ีเคย
ใชบ้ริการ บริษทัอายม์สคิฟ (ไทยแลนด)์ จ ากดั อย่างนอ้ยหน่ึงคร้ัง ซ่ึงมีทั้งหมด 170 บริษทั ท่ีมาของประชากรท่ีใช้
ในการท าวิจยัคร้ังน้ีมากจาก ขอ้มูลลูกคา้ของบริษทั อายม์สคิฟ ไทยแลนด์ จ ากดั โดยแบ่งออกตามประเภทของ
ธุรกิจดงัต่อไปน้ี  ธุรกิจอาหารสดแช่แข็ง,ธุรกิจอาหารแปรรูป,ธุรกิจเคมีภณัฑ์หรือสินคา้อนัตรายประเภทต่างๆ
,ธุรกิจทางการเกษตร ผกัและผลไม,้ธุรกิจอาหารสตัว,์ ธุรกิจยานยนตแ์ละเคร่ืองจกัร  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกบัระดบัความส าคญัท่ีมีต่อส่วน
ประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (7Ps) ของผูใ้ช้บริการบริษทั บริษทั อายม์สคิฟ ไทยแลนด์ จ ากัดใน
ประเทศไทยและพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการโดยตั้งค าถามในการศึกษาเป็นแบบปลายปิด )Close - End 
Question) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี ส่วนท่ี 1 ลกัษณะของแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ลกัษณะของแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจ
บริการ (7Ps) ส่วนท่ี 3 ลกัษณะของแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความเห็นดว้ยของพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการตวัแทน
รับขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศของผูใ้ชบ้ริการบริษทั อายม์สคิฟ ไทยแลนด ์จ ากดั ซ่ึงไดแ้บ่งเป็น พฤติกรรมดา้น
ความคิดเห็น, พฤติกรรมด้านการคน้หา, พฤติกรรมด้านการซ้ือการบริการ,พฤติกรรมดา้นการใช้บริการ และ 
พฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ โดยผูท้  าวิจยัจะมีค าถามในการคดักรองผูต้อบแบบสอบถามเพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างท่ี
ตรงกบัความตอ้งการของการท าวิจยัฉบบัน้ี  ผูวิ้จยัไดมี้การก าหนดตวัอยา่งโดยใชต้าราง Krejcie and Morgan )1970) 
โดยใช้ระดับความน่าเช่ือถือเท่ากับ 95% และมีความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 0.05 ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี 118 ราย   
 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ในการท าการศึกษาคร้ังน้ีจะใช้กลุ่มตัวอย่างจากเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอ านาจ
ตดัสินใจในบริษทัท่ีใชบ้ริการกบับริษทั อายม์สคิฟ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ในประเทศไทยท่ีอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังท่ีไดจ้าก
กาการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างของประชากร ซ่ึงเป็นลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการบริษทั อายม์สคิฟ (ไทยแลนด์) 
จ ากดั ท าให้มีขอ้มูลของบริษทัท่ีตอ้งการท าการเก็บแบบสอบถามอยู่แลว้ ดว้ยเหตุน้ีจึงมีวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง
และมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี ขั้นท่ี1 การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะท าการเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจงไปยงัผูท่ี้เป็นพนกังานของบริษทัท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัตวัแทนขนส่งสินคา้
ระหวา่งประเทศและเคยใชบ้ริการกบับริษทั อายม์สคิฟ ไทยแลนด ์จ ากดั ขั้นท่ี2 การเลือกตวัอยา่งแบบสะดวกสบาย 
)Convenience หรือ Accidental Sampling) โดยเขา้ไปท าการแจกแบบสอบถามและด าเนินการดว้ยตนเอง และมีการ
ส่งแบบสอบถามทางอินเตอร์เน็ตผ่านอีเมลแบบ Personal E-mail ถึงผูท่ี้มีอ  านาจในการตัดสินใจในการจตอบ
แบบสอบถามดว้ยระบบGoogle form เพ่ือง่ายและสะดวกต่อผูท้  าการตอบแบบสอบถาม ส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ียากต่อ
การเดินทางไปเกบ็แบบสอบถามดว้ยตนเอง  
 การวิเคราะห์ขอ้มูล หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ ผูศึ้กษาน าขอ้มูลมาตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
สมบูรณ์ ของการลงคะแนนแบบสอบถาม และน ามาประมวลผลขอ้มูลของผูบ้ริโภคโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ คือ การแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) มีการวิเคราะห์ขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 ก าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการ
แบ่งกลุ่ม โดยตวัแปรในงานวิจยัน้ีมีตวัแปรคือ ความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นบริการ และ พฤติกรรม
ของผูใ้ชบ้ริการตวัแทนรับขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ บริษทั อายม์สคิฟ ไทยแลนด ์จ ากดั  ขั้นท่ี 2 ก าหนดขนาด
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กลุ่มตวัอย่าง โดยผูท้  าการวิจยัท าการก าหนดกลุ่มย่อยท่ีตอ้งการนั้นควรมีไม่เกินก่ีกลุ่ม และจะตอ้งมีคนอยู่ในกลุ่ม
นั้นจ านวนเท่าใด โดยการวดัระยะห่างส่ิงท่ีตอ้งการแบ่งกลุ่ม ระยะห่างยิ่งมากคือยิ่งดี จะตอ้งท าการแปลงขอ้มูลเป็น
ค่ามาตรฐาน Z score ขั้นท่ี 3 การก าหนดวิธีการแบ่งกลุ่ม โดยการหาจ านวนกลุ่มโดยใชวิ้ธี Hierarchical เพ่ือท าการ
คน้หาจ านวนกลุ่มดว้ยการใช ้Ward’ Method ในการรวมกลุ่ม และใชวิ้ธีวดัระยะห่างระหว่างกลุ่มและการวดัความ
คลา้ยของขอ้มูลประเภท Interval Scale  ในแต่ละตวัแปรของส่วนประสมทางการตลาดดา้นบริการกบัค่าเฉล่ียของ
แต่ละกลุ่มดว้ยวิธีการ Square Euclidean distance ซ่ึงวิธีน้ีจะท าให้ไดค่้า Sum of the square with in cluster distance 
เพ่ิมข้ึนน้อยท่ีสุด การจ าแนกตวัแปรเขา้กลุ่มโดยใชเ้ทคนิค K-mean ขั้นท่ี 4 อธิบายลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม 
โดยใช ้ANOVA , Chi-Square Test และMultiple Correspondence Analysis  
 

4. ผลการวจิัย 
  1. กลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 118 ชุด พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 78 ราย คิด
เป็นร้อยละ 33.9  อยูใ่นช่วงอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.8 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีหนา้ท่ีคือฝ่าย
จดัซ้ือ จ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.7 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชบ้ริการตวัแทนบริษทัรับจดัการขนส่งระหว่าง
ประเทศ จ านวน 11-15คร้ังต่อเดือน จ านวน 47 คน คร้ังคิดเป็นร้อยละ 39.8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ
ประเภท ธุรกิจอาหารแปรรูป จ านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.3 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชบ้ริการจองระวางเรือใน
การส่งออกมากกว่า 20 คร้ังต่อปี จ านวน 77 ราย , ไม่เคยใชบ้ริการจองระวางเรือในการน าเขา้ จ านวน 64 ราย คิด
เป็นร้อยละ 54.2,  ไม่เคยใชบ้ริการเลย จ านวน 102 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.4, ไม่เคยใชบ้ริการจองระวางเคร่ืองบินใน
การน าเขา้เลย จ านวน 102 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.4, ไม่เคยใชบ้ริการทางถนนในการส่งออก จ านวน 104 ราย คิด
เป็นร้อยละ 88.1,  ไม่เคยใชบ้ริการทางถนนในการน าเขา้ จ านวน 103 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.3, ไม่เคยใช้บริการ
ขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบเลย จ านวน 48ราย คิดเป็นร้อยละ 40.7,ไม่เคยใชบ้ริการพิธีการทางศุลกากรเลย จ านวน 
38ราย คิดเป็นร้อยละ 32.2  และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชบ้ริการไปประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน เป็นประจ า จ านวน 
55 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.6 ,ประเทศในภูมิภาคตะวนัออกกลาง ไม่เคยใชเ้ลย จ านวน 83 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.3, 
ประเทศท่ีติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ไม่เคยใชเ้ลย จ านวน 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.3, ประเทศในเอเชียใตไ้ม่เคย
ใชเ้ลย จ านวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.0, ประเทศในทวีปออสเตรเลีย ไม่เคยใชเ้ลย จ านวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 
66.9, ประเทศในทวีปยโุรป ไม่เคยใชเ้ลย จ านวน 62 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.5 ,ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ไม่เคย
ใชเ้ลย จ านวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.2 และ ในประเทศในทวีปอเมริกาใต ้กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ไม่เคยใชเ้ลย 
จ านวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.7 
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัความตอ้งการดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นบริการ )7PS) ระดบัความส าคญัต่อส่วน
ประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการดา้นผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญัไปท่ีบริการ
ขนส่งครบวงจรหลายรูปแบบแก่ผูใ้ชบ้ริการ เช่นทางทะเล ทางอากาศ และทางถนน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.99 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.929, ดา้นราคา ให้ระดบัความส าคญัไปท่ี บริษทัมีอตัราค่าบริการในการขนส่ง
สินคา้ระหว่างประเทศท่ีถูกกว่าผูใ้ห้บริการอ่ืนๆในตลาด  มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.588, ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ให้ระดบัความส าคญัไปท่ี ตวัแทนในต่างประเทศของบริษทัช่วยแกปั้ญหา
ใหท่ี้จุดหมายปลายทางเวลามีปัญหากบัการขนส่งสินคา้ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.41ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
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0.695  ,ด้านส่งเสริมการตลาด ให้ระดับความส าคญัไปท่ี บริษทัให้บริการดา้นประกันภัยสินค้าท่ีท าการขนส่ง
ระหว่างประเทศกบัผูใ้ชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.05ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.825, ดา้นบุคคลกลุ่มให้
ระดบัความส าคญัไปท่ี พนกังานขายของบริษทัแสดงความรับผิดชอบ ทุกคร้ังหากงานผิดพลาดจากตวัพนกังาน มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.14ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.866, ด้านลกัษณะทางกายภาพกายภาพ  ให้ระดับ
ความส าคญัไปท่ี สถานท่ีตั้งของบริษทัมีความสะดวกในการติดต่อ เช่น มี ท่ีจอดรถของผูม้าติดต่อสะดวกและ 
เพียงพอ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.31, ดา้นกระบวนการ ใหร้ะดบัความส าคญัไปท่ี บริษทัรับผิดชอบความเสียหาย
จากการขนส่งสินคา้ในกรณีท่ีพนักงานขนส่งสินคา้ของบริษทัเป็นคนท าให้เสียหาย มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.12 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.953   
    3. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูใ้ช้บริการตวัแทนรับขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ บริษทั อายม์สคิฟ ไทย
แลนด์ จ ากัด  ระดับความเห็นด้วยของพฤติกรรมด้านความคิดเห็นอนัดับแรกคือ ห็นว่าบริษัทท่ีเป็น Freight 
Forwarder มีการใหบ้ริการท่ีครบวงจรสะดวกสบายในการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงสุด
เท่ากับ 3.93 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.688, ระดบัความเห็นด้วยดา้นการคน้หาอนัดับแรกคือ ช่ือบริษทั 
Freight Forwarder เป็นส่ิงท่ีท่านจะใช้คน้หาขอ้มูลในส่ือทางอินเตอร์เน็ต เช่น google ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.31 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.984 ,ระดบัความเห็นดว้ยดา้นการซ้ือการบริการอนัดบัแรกคือ ท่านจะไม่เลือกใช้
บริการของบริษทั หากไม่สามารถช่วยท่านแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไดดี้เท่ากบั บริษทัผูรั้บขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ 
ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.97 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.982 ,ระดบัความเห็นดว้ยดา้นการใชบ้ริการอนัดบัแรก
คือ ใชบ้ริการบริษทั ตวัแทนรับขนส่ง กบับริษทัผูรั้บขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศพร้อมๆกนัในการขนส่งสินคา้แต่
ละคร้ัง  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.040 ,ระดบัความเห็นดว้ยดา้นหลงัการใชบ้ริการอนัดบั
แรกคือ ท่านจะยกเลิกใชบ้ริการบริษทั Freight Forwarder หากไม่ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากพนกังาน
ขายและพนกังานฝ่ายลูกคา้สมัพนัธ์ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.912 
        ผลการจดัขอ้มูลลงกลุ่มจาก Cluster Analysis ดว้ยวิธี K-Means โดยการก าหนดเง่ือนไขการแบ่งกลุ่มตวัอย่าง
เป็นกลุ่มยอ่ยไม่เกิน 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มยอ่ยท่ีแบ่งไดค้วรจะมีกลุ่มตวัอยา่งอยูข่ ั้นต ่าอยา่งนอ้ย 20  

ตารางที่ 1  แสดงผลการท า Cluster Analysis  ดว้ยวิธี K-Means 

กลุ่มที ่ จ านวนกลุ่มตวัอย่าง คดิเป็นร้อยละ 
1 61 51.69 
2 25 21.18 
3 32 27.11 

รวม 118 100.00 

จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มท่ี 1 มีจ านวนกลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุด 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.69 รองลงมาคือกลุ่มท่ี 
3 มีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.11 และกลุ่มท่ี 2 มีกลุ่มตวัอย่างจ านวนนอ้ยท่ีสุด 25 รายคิดเป็น
ร้อยละ 21.18 
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5. สรุปผลการศึกษา 
        การวิจยัคร้ังน้ีท าการศึกษาเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการตวัแทนรับขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ  โดยใชร้ะดบั
ความส าคญัท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการและระดบัความเห็นดว้ยของพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ
กรณี ศึกษา บริษทั อายม์สคิฟ ไทยแลนด ์จ ากดั จากการตอบแบบสอบถาม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีทั้งหมด 118 ราย 
การให้ความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นบริการให้ความส าคญัในดา้นของราคามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.53 รองลงมา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 ดา้นดา้นบุคคลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 ดา้น
กระบวนการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 ดา้นส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย 4.05 และดา้นลกัษณะทางกายภาพกายภาพ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 ตามล าดบั ดา้นพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ มีระดบัความเห็นดว้ยในดา้นการซ้ือการบริการ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 รองลงมา ดา้นความคิดเห็นให้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 ดา้นการใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 
ด้านหลงัการใช้บริการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.82 และด้านการค้นหามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.31 ตามล าดับ ซ่ึงจากกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมด 118 คน สามารถท าการแบ่งกลุ่มออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มท่ี 1 Good advertise มีจ านวนทั้งหมด 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.7 %ใหร้ะดบัความส าคญัไปท่ี ส าคญั
มากและ ส าคญัอย่างยิ่งไป ท่ีบริษทัจดัประชาสัมพนัธ์โดยการออกแสดงกิจกรรมการให้บริการในรูปแบบต่างๆท่ี
บริษทัมีในงานแสดงต่างๆ เช่น งานแสดงโลจิสติกส์  

กลุ่มท่ี 2 Customer Service  มีจ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.2% ให้ระดบัความส าคญัไปท่ี ไม่ส าคญั
อยา่งยิ่ง และส าคญันอ้ย ในเกณฑส่์วนประสมทางการตลาดบริการในทุกเกณฑ ์ 

กลุ่มท่ี 3 Famous and promotion  มีจ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.1%  ของกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดให้
ระดบัความส าคญั ไปท่ี ส าคญัมาก และ ส าคญัอย่างยิ่งบริษทัเป็นบริษทัขนส่งท่ีมีช่ือเสียงในการให้บริการ  และ
บริษทัจดัประชาสัมพนัธ์ เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บรู้ถึง โปรโมชัน่อตัราค่าบริการในช่วงเดือนต่างๆทางอีเมลของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

 

ข้อเสนอแนะ 
กลุ่มท่ี 1 Good advertise กลุ่มน้ีใหร้ะดบัความส าคญัในส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการในเร่ืองการส่งเสริม
การตลาด การจดักิจกรรม เพราะฉะนั้นควรเนน้ในเร่ืองของการส่งเสริมการตลาด การจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ 
เนน้ท ากิจกรรมประชาสมัพนัธ์ไปใหผู้ใ้ชบ้ริการไดท้ราบหรือเชิญมาเพ่ือใหไ้ดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 
กลุ่ม 2  Customer Service ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มน้ีมีไม่ไดใ้หค้วามส าคญัไปท่ี เร่ืองของกระบวนการท างานท่ีตอ้งรวดเร็ว
และ การท าโปรโมชัน่ในเร่ืองของราคาค่าบริการควรเนน้ไปท่ีพนกังานผูใ้หบ้ริการ ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการกลุ่มน้ีนั้นตอ้งการ
การดูแลและเอาใจใส่อยา่งสม ่าเสมอจึงควรท่ีจะจดัหาพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถไปคอยใหบ้ริการ  
กลุ่มท่ี 3 Famous and promotion  กลุ่มน้ีใหร้ะดบัความส าคญัในส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการในเร่ืองของ 
ผลิตภณัฑห์รือการบริการคือ บริษทัตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียง และใหร้ะดบัความส าคญัไปท่ีของราคาค่าบริการ ใน
เร่ืองของการจดัโปรโมชัน่ค่าบริการต่างๆ เพราะฉะนั้นควรเนน้ในเร่ืองของการสร้างช่ือเสียงใหบ้ริษทั โดยใชก้าร
โฆษณาทางส่ือต่างๆหลายๆช่องทางและ ควรสร้างการจดจ าท่ีท าใหเ้ป็นภาพลกัษณ์ท่ีดี โดดเด่น และน่าสนใจ จดั
วางต าแหน่งของบริษทัภายในใจของผูใ้ชบ้ริการใหมี้ความดึงดูดน่าสนใจ ทั้งในเร่ืองของคุณภาพการใหบ้ริการ และ
จดัท าโปรโมรชัน่ลดราคาใหผู้ใ้ชบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ 

http://www.dxplace.com/th/company/15378
http://www.dxplace.com/th/company/15378
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การจ าแนกความแตกต่างของปัจจัยทีม่ผีลต่อตราสินค้าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ระหว่างกลุ่มนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา ปีที ่6 ทีส่อบคดัเลือกเป็นอนัดับ 1 กบักลุ่ม ทีส่อบคดัเลือก

เป็นอนัดับอ่ืน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
Discriminant Analysis of Brand Love between level 6th hi-school university 

admission student major in Faculty of Medicine on the year of 2017 between the 
group of student that prefer to be the first selection choice and the group of 

student who prefer not to selection in their first choice in Bangkok 
ฉัตริน ชิดไทย1 และ ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกจิ2 

Chattarin Chidthai and Theeranuch Pusaksrikit 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ช่วยในการคน้หาสาเหตุทางธุรกิจท่ีเช่ือมโยงกบัปัจจยัดา้นความรักและความ

ช่ืนชอบท่ีมีต่อตราสินคา้ ของกลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 6 ท่ีสอบคดัเลือกเป็นอนัดบั 1 และกลุ่มนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษา ปีท่ี 6 ท่ีสอบคดัเลือกเป็นอนัดบัอ่ืน ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบการวิจยัเป็นแบบเชิงส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการวิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอยา่ง 200 ชุด ซ่ึงกลุ่มตัวอยา่งคือ กลุ่มนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษา ปีท่ี 6 ท่ีศึกษาอยูโ่รงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยท าการจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
กลุ่มท่ีสอบคดัเลือกเป็นอนัดบั 1 จ านวน 100 คน และกลุ่มท่ีสอบคดัเลือกเป็นอนัดบัอ่ืน จ านวน 100 คน สถิติท่ีใช้
การวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา โดยแสดงผลเป็น ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะห์ความแตกต่างด้วยเคร่ืองมือ Chi-Square, Analysis of Variance (ANOVA) และ Discriminant Analysis 
เพื่อน ามาจ าแนกกลุ่มความแตกต่าง (Discriminant Score) ระหว่างกลุ่มท่ีสอบคดัเลือกเป็นอนัดบั 1 และกลุ่มท่ีสอบ
คดัเลือกเขา้เป็นอนัดบัอ่ืน พบว่ากลุ่มท่ีสอบคดัเลือกเป็นอนัดบั 1 จะมีมุมมองต่อความรัก ความช่ืนชอบตราสินคา้
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มากกวา่กลุ่มท่ีสอบคดัเลือก เป็นอนัดบัอ่ืน 
ค าส าคัญ: ความรักและความช่ืนชอบท่ีมต่ีอตราสินค้า,  การจ าแนกความแตกต่าง, คณะแพทยศาสตร์ 
 

Abstract 
This study aims to examine the differences between the group of students that prefer to select Faculty of 

Medicine Ramathibodi Hospital as their first choice of university entrance and another group of students who 
prefer not to select Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital as their first choice. Data were collected by using 
questionnaire survey from 200 students in Bangkok. Those given data were analyzed by Percentage, Frequency, 
Mean, Standard Deviation as well as Chi-Square, ANOVA and Discriminant Analysis. The result showed that the 
group of students who prefer to select Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital as their first choice are more 
likely to obtain brand love and brand favorite of Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital than the group of 
students who did not prefer to Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital as their first choice. 
Keywords: Brand Love, Discriminant Analysis, Faculty of Medicine 
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1. บทน า 
 
     การศึกษานบัเป็นกา้วส าคญัท่ีช่วยในการพฒันามนุษยใ์ห้มีองคค์วามรู้ สามารถน าองคค์วามรู้ท่ีมีไปพฒันาคิดคน้
ต่อยอดจนเกิดเป็นนวตักรรม ทั้งในดา้นผลิตภณัฑ ์ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจยั รวมถึงเทคโนโลยแีละความเช่ียวชาญดา้น
การบริการรักษาพยาบาลให้มีผลสมัฤทธ์ิ ดว้ยเทคนิคการักษาท่ีใชเ้วลาอนัรวดเร็ว ท่ีสามารถลดภาวะแทรกซ้อนใน
ตวัผูป่้วยระหว่างเขา้รับการรักษา ลดอตัราการเจ็บป่วยของประชาชนในประเทศ สร้างสุขภาวะท่ีดีใหก้บัคนในสังคม 
ผ่านการเรียนการสอน การวิจยัและภาคปฏิบติัในสถาบนัการศึกษาอยา่งคณะแพทยศาสตร์ท่ีมีอยูภ่ายในประเทศ การ
สมคัรสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 6 จึงมีอิทธิพลส าคญัท่ีจะไดม้าซ่ึง
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ สามารถเป็นแพทยแ์ละอาจารยแ์พทยท่ี์มีความรู้ความเช่ียวชาญในการบริการรักษาพยาบาล และ
การเรียนการสอนถ่ายทอดไปยงับณัฑิตในรุ่นต่อๆไป เพ่ือน าพาประเทศชาติไปสู่สุขภาวะท่ีย ัง่ยนืในสงัคม 
     และดว้ยปัจจยัเก้ือหนุนท่ีส าคญัของนโยบายภาครัฐ ท่ีร่วมมือกบัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จดัท าโครงการผลิตก าลงัคนรายสาขา เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความต้องการ ได้แก่ โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2556 – 2560 โดยร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข กลุ่มสถาบนัผลิตแพทยศ์าสตร์แห่งประเทศไทย 
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแพทยโ์ดยมีเป้าหมาย ผลิตแพทยเ์พ่ิมจากปกติ จ านวน 5 รุ่น ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2556 – 2560 รวมจ านวน 9,039 คน รวมทั้ง โครงการเพ่ิมการผลิตและพฒันาการจดัการศึกษา สาขาวิชาการ
พยาบาลศาสตร์ปีการศึกษา 2557 – 2560 โดยร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข สภาการพยาบาล และสถาบนัการศึกษา
พยาบาล มีเป้าหมายผลิตพยาบาลเพิ่ม จ านวน 4 รุ่น ตั้งแต่ปี 2557 – 2560 รวมจ านวน 10,128 คน จึงท าให้มีผูส้นใจ
เขา้มาสมคัรสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาในคณะแพทยศาสตร์เพ่ิมสูงข้ึน อตัราการแข่งขนัในแต่ละสถาบนัการศึกษาเพื่อ
คดัเลือกใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีคุณภาพเขา้มาศึกษาในสถาบนัจึงเพ่ิมสูงขึ้นเช่นกนั โดยผ่านการสมคัรสอบคดัเลือกจาก 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มของคณะแพทยศาสตร์ 15 สถาบนั คณะ
ทนัตแพทยศาสตร์ 7 สถาบนั และคณะสตัวแพทยศาสตร์ 6 สถาบนั 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     ทฤษฎีความรักและความช่ืนชอบที่มีต่อตราสินค้า งานวิจยัน้ีไดใ้ชท้ฤษฎีน้ีเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาถึงความรัก
และความช่ืนชอบท่ีมีต่อตราสินคา้ เพื่อสามารถท าการตรวจสอบปัจจยัท่ีมีผลต่อตราสินคา้คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
     Shimp & Madden (1988 : 163) ได้มีแนวคิดแบ่งความสัมพันธ์ของผูบ้ริโภคออกเป็น 8 ชนิด โดยยืนอยู่บน
พ้ืนฐานแนวคิดสามเหล่ียมของความรักระหว่างบุคคลท่ี ถูกระบุไว้โดย Sternberg (1986) ส่วนประกอบ
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบผูบ้ริโภคท่ีถูกก าหนดโดย Shimp & Madden คือ ความชอบ ความปรารถนา และ
การตดัสินใจ/ขอ้ผกูมดั ทั้งหมด 3 ประการ ซ่ึงเป็นส่วนท่ียอ้นไปถึงความคุน้เคย ความชอบ และการตดัสินใจ/ขอ้
ผูกมัด ท่ีเป็นองค์ประกอบของความสัมพันธ์ในความรักระหว่างบุคคลท่ีถูกก าหนดโดย Sternberg และเม่ือน า
องคป์ระกอบความสมัพนัธ์ทั้ง 3 ประการ มาผสมผสานกนั จะสามารถแบ่งระดบัความสมัพนัธ์ไดเ้ป็น 8 ระดบั ดงัน้ี 
(1) Nonlove คือความรักท่ีไม่มีองค์ประกอบ 3 ประการอยู่เลย ไม่ใช่ความรัก แต่คล้ายเป็นความสัมพนัธ์กับคน
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แปลกหน้า(2) Liking จะมีแค่ intimacy ท่ีเป็นองค์ประกอบ เรียกได้ว่าเป็นแค่ความชอบเฉยๆ (3) Infatuation จะมีแค ่
passion ท่ีเป็นองคป์ระกอบ จ ากดัระดบัความสัมพนัธ์ไดว้่าเป็นพวกรักแรกพบ (4) Empty Love จะมีแค่ commitment ท่ี
เป็นองคป์ระกอบ เรียกไดว้่า เป็นความสัมพนัธ์ในคู่รักท่ีคบกนัมานาน (5) Romantic Love มีองคป์ระกอบ 2 ประการ
คือ intimacy กับ  passion เป็นความรักท่ีต้องการท่ี จะมีปฏิสัมพันธ์ กันทางอารมณ์  (6) Companionate Love มี
องคป์ระกอบ 2 ประการคือ intimacy กบั commitment เป็นความรักท่ีอยูด่ว้ยความใกลชิ้ด สนิทสนมกนั มีการพ่ึงพาซ่ึง
กนัและกนั (7) Fatuous love มีองคป์ระกอบ  2 ประการคือ passion กบั commitment เป็นความรักท่ียงัรู้จักกนัไม่ดีพอ 
แต่ก็คบกนัอยา่งรวดเร็วและกเ็ลิกกนัอยา่งรวดเร็วเช่นกนั และ (8) Consummate love เป็นความรักท่ีมีองคป์ระกอบครบ
ทั้ง 3 ประการ เป็นความรักในอุดมคติ เป็นระดบัความสมัพนัธ์ท่ีนกัการตลาดและองคก์รควรตั้งเป้าหมายไว ้
 

 

แบบจ าลอง Triangular Theory of Love ของ Shimp & Madden ปรับปรุงจาก Wikipedia Creative Commons, 2013 
 

3. วธิีการศึกษา 
 

     การศึกษาเร่ืองการจ าแนกความแตกต่างของปัจจยัท่ีมีผลต่อตราสินคา้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ระหว่างกลุ่มนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 6 ท่ีสอบคดัเลือกเป็นอนัดบั 1 กบักลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 6 ท่ี
สอบคดัเลือกเป็นอนัดบัอ่ืน โดยมีประชากร คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ชั้นปีท่ี 6 ท่ีศึกษาอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
และมีความสนใจท่ีจะสมคัรสอบคดัเลือกในระบบรับตรงเพ่ือเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ 
จ านวน 15,000 คน จากการประมาณการเป็นร้อยละ 37.5 ของจ านวนนกัเรียนทั้งประเทศท่ีสมคัรสอบคดัเลือกใน
ระบบรับตรง จ านวน 40,000 คน  ท าการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งด้วยสูตรของ Krejcie and Morgan (1970) ได้
เท่ากบั 375 คน จากกรณีท่ีผูมี้วิจยัไดอ้อกเกบ็แบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 375 ชุด พบว่า มีแบบสอบถามท่ีสามารถ
น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลได้จริงเพียง 200 ชุด  ซ่ึงระดับความคลาดเคล่ือนใหม่ในการประมาณการค่าสัดส่วนของ
ประชากรท่ีเปล่ียนแปลงไป ภายใตก้ารก าหนดคา่ความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95% ค  านวนออกมาไดร้ะดบั
ความคลาดเคล่ือนใหม่เพ่ิมเป็น ±6.88% แบ่งเป็น กลุ่มนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 6 ท่ีสอบคดัเลือกเป็นอนัดบั 1 
จ านวน 100 คน และกลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 6 ท่ีสอบคดัเลือกเป็นอนัดบัอ่ืน จ านวน 100 คน โดยใชก้ารสุ่ม
กลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา และวิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
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     การวิจยัในคร้ังน้ีใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบใชค้วามน่าจะเป็น (Probability Sampling Method) ประเภทการเลือก
ตวัอยา่งแบบกลุ่มหลายขั้นตอน (Multi-stage Cluster Sampling) ซ่ึงจะมีการจ าแนกประชากรออกไปเป็นกลุ่มยอ่ยๆ 
ตามสัดส่วนของจ านวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียนท่ีสอบคดัเลือกและไดเ้ขา้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขา
แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล แลว้จึงท าการสุ่มอยา่งง่ายเพ่ือ
เลือกสถานท่ีในกลุ่มยอ่ยท่ีสุดแต่ละกลุ่มมาเป็นหน่วยเก็บตวัอยา่ง (Sampling Unit) เป็นโรงเรียนท่ีมีการศึกษาชั้น
มธัยมปลายทั้งของรัฐบาลและเอกชน จ านวน 10 โรงเรียน โดยมีสถิติท่ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา 
โดยแสดงผลเป็น ค่าร้อยละ คา่ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างดว้ยเคร่ืองมือ Chi-
Square, Analysis of Variance (ANOVA) และ Discriminant Analysis เพื่ อน าม าจ าแนกกลุ่มความแตกต่าง 
(Discriminant Score) ระหว่างกลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 6 ท่ีสอบคดัเลือกเป็นอนัดบั 1 กบักลุ่มนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษา ปีท่ี 6 ท่ีสอบคดัเลือกเป็นอนัดบัอ่ืน 
     แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 หนา้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย (1) ค าถามทัว่ไปเพ่ือการคดักรองของกลุ่ม
ตวัอยา่ง (2) ค าถามเพ่ือประเมินความรักและความช่ืนชอบท่ีมีต่อตราสินคา้ โดยมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วน 7 ระดบัตามแนวคิดของไลเคิร์ท (Likert) จ านวน 10 ดา้น  
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
  
     4.1 ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง จากการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 200 คน ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 200 คน แบ่งเป็นเพศชาย 108 คน คิดเป็นร้อยละ 54 ส่วนใหญ่ก าลงั
ศึกษาในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34 ไดเ้กรดเฉล่ียรวม (GPA) ตั้งแต่มธัยมปลายปี
ท่ี 4 เท่ากับ 3.41 – 3.60 จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 มีค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาต่อ 1 เทอม เท่ากับ 
10,001 – 15,000 บาท จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29  
     4.2 ผลการศึกษาถึงระดับการเห็นด้วยของความรักและความช่ืนชอบที่มีต่อตราสินค้า การศึกษาพบว่าส่วนใหญ่
มีระดบัความเห็นดว้ยต่อค  าถามปัจจยัความรักและความช่ืนชอบท่ีมีต่อตราสินคา้ไดสู้งสุดในเร่ือง “ท่านคิดว่าคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าในประเทศไทย” โดยท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.86 
รองลงมาคือเร่ือง “ท่านคิดว่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีท าให้ท่านรู้สึกดี” 
โดยท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.85 และ “ท่านคิดว่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีน่า
ประทับใจ” โดยท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.79 ตามล าดับ  (ตารางท่ี 1) ส่วนระดับต ่าสุดในเร่ือง “ท่านคิดว่าท่านไม่มี
ความรู้สึกใดๆ เป็นพิเศษต่อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี” โดยท่ีมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.43 รองลงมาคือเร่ือง 
“ท่านคิดว่าท่านผูกพนักบัคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นอยา่งมาก” โดยท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 และ 
“ท่านมีความรู้สึกรู้สึกเฉยๆ ต่อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี” โดยท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 ตามล าดบั 
(ตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 1 แสดงคา่เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรทางดา้นความรักและความช่ืนชอบท่ีมีต่อตราสินคา้ 
(สูงสุด) 
 
 เลือกคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
เป็นอนัดบั 1 

เลือกคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

เป็นอนัดบัอ่ืน 

รวม 

ความรักและความช่ืนชอบท่ีมีต่อตรา
สินคา้ (Brand Love) 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ท่านคิดวา่คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นสถาบนั 
การศึกษาชั้นน าในประเทศไทย 

5.98 .791 5.73 1.262 5.86 1.058 

ท่านคิดวา่คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็น
สถาบนัการศึกษาท่ีท าใหท่้านรู้สึกดี 

6.09 .767 5.60 1.247 5.85 1.061 

ท่านคิดวา่คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็น
สถาบนัการศึกษาท่ีน่าประทบัใจ 

6.01 .882 5.57 1.289 5.79 1.123 

ตารางที่ 2 แสดงคา่เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรทางดา้นความรักและความช่ืนชอบท่ีมีต่อตราสินคา้ 
(ต ่าสุด) 
 เลือกคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็น
อนัดบั 1 

เลือกคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

เป็นอนัดบัอ่ืน 

รวม 

ความรักและความช่ืนชอบท่ีมี 
ต่อตราสินคา้ (Brand Love) 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ท่านคิดวา่ท่านไม่มีความรู้สึก ใดๆ 
เป็นพิเศษต่อคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี* 

4.73 1.441 4.12 1.671 4.43 1.586 

ท่านคิดวา่ท่านผกูพนักบัคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี เป็นอยา่งมาก 

4.80 1.326 4.05 1.417 4.43 1.419 

ท่านมีความรู้สึกรู้สึกเฉยๆ ต่อคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี* 

4.56 1.431 4.20 1.531 4.38 1.489 

*ค าถามเชิงลบซ่ึงค่าเฉล่ียท่ีค  านวณไดน้ั้นมาจากการปรับคะแนนใหม่แลว้ 
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     4.3 ผลการศึกษาความแตกต่างทางด้านปัจจัยความรักและความช่ืนชอบที่มีต่อตราสินค้าระหว่างกลุ่มนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ที่สอบคัดเลือกอันดับ 1 กับกลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ที่สอบคัดเลือกเป็นอันดับอ่ืน 
ด้วย ANOVA การศึกษาพบว่ามีค  าถามทั้งหมด 3 ดา้นท่ีมีค่า Sig. นอ้ยกว่า .05 ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดม้านั้นสนบัสนุนการ
ปฏิเสธ H0 ท่ีระดับนัยส าคญั .05 นั่นคือกลุ่มนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 6 ท่ีสอบคดัเลือกเป็นอนัดบั 1 กบักลุ่ม
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 6 ท่ีสอบคดัเลือกเป็นอนัดบัอ่ืน มีค่าเฉล่ียของตวัแปรดา้นปัจจยัความรักและความช่ืน
ชอบท่ีมีต่อตราสินคา้แตกต่างกนั (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่มดว้ย ANOVA ทางดา้นปัจจยัความรักและความช่ืน
ชอบท่ีมีต่อตราสินคา้ 
 

ขอ้ค าถาม ตวัค าถามท่ีเขียนในแบบสอบถาม 

ขนาดความ
แตกต่าง
ระหวา่ง
กลุ่ม 

ขนาดความ
แตกต่าง

ภายในกลุ่ม 
F-Ratio Sig. 

1 ท่านมีความรู้สึกรู้สึกเฉยๆ ต่อคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

6.480 
 

434.640 
 

2.952 
 

.087 
 

2 ท่านไม่มีความรู้สึกใดๆ เป็นพิเศษต่อคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

18.605 
 

482.27 7.638 .006 

3 ท่านหลงใหลในตวัคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

36.125 
 

313.47 22.818 .000 

4 ท่านไม่มีความรู้สึกใดๆ เป็นพิเศษต่อคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

28.125 
 

372.75 14.940 .000 

*ค าถามเชิงลบซ่ึงค่าเฉล่ียท่ีค  านวณไดน้ั้นมาจากการปรับคะแนนใหม่แลว้ 
 
     4.4 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างทางด้านปัจจัยส่วนบุคคลระหว่างกลุ่มนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา ปีที่ 6 
ที่สอบคัดเลือกเป็นอันดับ 1 กับกลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ที่สอบคัดเลือกเป็นอันดับอ่ืน ด้วย Chi-Square 
การศึกษาท่ีค่าระดบันยัส าคญั .05 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้น เกรดเฉล่ียรวม (GPA) ตั้งแต่มธัยมปลายปีท่ี 4 
และค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาต่อ 1 เทอม พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ ดงันั้นตวัแปรปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีกล่าวมา จึงเป็นปัจจยัท่ีสามารถใชใ้นการจ าแนกกลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 6 ท่ีสอบคดัเลือกเป็น
อนัดบั 1 กบักลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 6 ท่ีสอบคดัเลือกเป็นอนัดบัอ่ืนได ้
     4.5 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยความรักและความช่ืนชอบที่มีต่อตราสินค้าระหว่างกลุ่ม
นักเรียนช้ันมธัยมศึกษา ปีที่ 6 ที่สอบคัดเลือกเป็นอนัดบั 1 กบักลุ่มนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา ปีที่ 6 ที่สอบคัดเลือกเป็น
อันดับอ่ืน ด้วย Discriminant Analysis การศึกษาพบว่าค่า วิลค์ แลมดา มีค่าเท่ากับ .880 และค่า Sig. ท่ีได้นั้น
เท่ากบั .000 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงอ านาจจ าแนกกลุ่มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 โดยท่ีมีค่าความแตกต่างระหว่าง
กลุ่ม เท่ากบั .136 และค่าความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนการจ าแนกกลุ่ม ไดแ้ก่ ค่าสหสัมพนัธ์คาโนนิคอล เท่ากบั 
.346 (ตารางท่ี 4) ซ่ึงผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่าสมการท่ีได้มีอ านาจในการจ าแนกกลุ่มและน าไปใช้
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พยากรณ์ได ้ซ่ึงจะสามารถพยากรณ์การเป็นสมาชิกของกลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 6 ทั้งสองกลุ่มไดถู้กตอ้ง 
ร้อยละ 63 โดยท่ีกลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 6 ท่ีสอบคดัเลือกเป็นอนัดบั 1 สามารถพยากรณ์การเป็นสมาชิกได้
ถูกตอ้งร้อยละ 63 และกลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 6 ท่ีสอบคดัเลือกเป็นอนัดบัอ่ืน พยากรณ์การเป็นสมาชิกได้
ถูกตอ้งร้อยละ 63 โดยท่ีมีค่าเฉล่ียศูนยก์ลางของกลุ่มนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 6 ท่ีสอบคดัเลือกเป็นอนัดบั 1 
เท่ากบั .367 ในขณะท่ี กลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 6 ท่ีสอบคดัเลือกเป็นอนัดบัอ่ืน เท่ากบั -.367 ซ่ึงสามารถ
น ามาค านวณเป็นคา่ Cutting Score เพื่อแบ่งกลุ่มลูกคา้ทั้งสองไดเ้ท่ากบั .000 
ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความสามารถในการจ าแนกกลุ่มของปัจจยัความรักและความช่ืนชอบท่ีมีต่อตรา
สินคา้และคา่สถิติของสมการเสน้ตรง 
 

Test of 
Function(s) 

Wilks' 
Lambda 

Chi-
square 

df Sig. 
Eigenvalue % of 

Variance 
Cumulative 

% 
Canonical 
Correlation 

1 .880 25.048 4 .000 .136a 100.0 100.0 .346 

 
ตารางที่ 5 ตารางไขวเ้ปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มท่ีสงักดัจริงกบักลุ่มท่ีพยากรณ์ไดข้องปัจจยัความรักและความช่ืน
ชอบท่ีมีต่อตราสินคา้ 
 

เลือกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นอนัดบั 

Predicted Group Membership 

Total 

เลือกคณะ
แพทยศาสตร์
โรงพยาบาล
รามาธิบดีเป็น
อนัดบั 1 

เลือกคณะ
แพทยศาสตร์
โรงพยาบาล
รามาธิบดีเป็น
อนัดบัอ่ืน 

Original Count เลือกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีเป็นอนัดบั 1 

63 37 100 

เลือกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีเป็นอนัดบัอ่ืน 

37 63 100 

% เลือกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีเป็นอนัดบั 1 

63.0 37.0 100.0 

เลือกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีเป็นอนัดบัอ่ืน 

37.0 63.0 100.0 

a. 63% of original grouped cases correctly classified. 
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     ซ่ึงจากความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรความรักและความช่ืนชอบท่ีมีต่อตราสินคา้กบักลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 6 ท่ีท าการพยากรณ์สามารถสรุปเป็นผลการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ของตวัแปรในการจ าแนกความแตกต่างได้
ดงัตารางท่ี 6 

ตารางที่ 6 แสดงคา่สมัประสิทธ์ของตวัแปรในการจ าแนกความแตกต่างของปัจจยัความรักและความช่ืนชอบท่ีมีต่อ
ตราสินคา้ 
 

  

Function 

1 

ท่านมีความรู้สึกรู้สึกเฉยๆ ต่อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (BL4) -.061 

ท่านไม่มีความรู้สึกใดๆ เป็นพิเศษต่อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (BL7) .255 

ท่านหลงใหลในตวัคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (BL9) .547 

ท่านผกูพนักบัคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นอยา่งมาก (BL10) .182 

(Constant) -4.238 

Unstandardized coefficients 
      

     ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลในการจ าแนกกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 6 ท่ีเลือกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีเป็นอนัดบั 1 และกลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 6 ท่ีเลือกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็น
อนัดบัอ่ืน ออกจากกนัได ้โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรในการจ าแนกจากมากไปนอ้ย (โดยไม่คิด
เคร่ืองหมาย) จากขอ้ค าถามทางดา้นปัจจยัความรักและความช่ืนชอบท่ีมีต่อตราสินคา้ ซ่ึงสามารถสร้างสมการ
จ าแนกกลุ่ม (Discriminant Function) 1 มิติดงัน้ี 
 

Y = -4.238 +0.547(BL9) -0.255(BL7) +0.182(BL10) -0.061(BL4) 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     การศึกษาถึงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ที่สอบ
คัดเลือก เป็นอันดับ 1 และกลุ่มนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา ปีที่ 6 ที่สอบคัดเลือกเป็นอนัดับอ่ืน มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดม้านั้นสนบัสนุนการปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 และสามารถสรุปได้
ในเบ้ืองตน้ว่า กลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 6 ท่ีสอบคดัเลือก เป็นอนัดบั 1 และกลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 
6 ท่ีสอบคดัเลือกเป็นอนัดบัอ่ืน มีค่าเฉล่ียของปัจจยัความรักและความช่ืนชอบท่ีมีต่อสินคา้แตกต่างกนั และเม่ือ
ศึกษาในรายละเอียดจะพบว่ากลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 6 ท่ีสอบคดัเลือก เป็นอนัดบั 1 จะมีมุมมอง ความรัก
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และความช่ืนชอบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีท่ีดีกวา่กลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 6 ท่ีสอบคดัเลือก 
เป็นอนัดบัอ่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Albert & Merunka (2013) ท่ีอธิบายว่า ความรักและช่ืนชอบท่ีมีต่อตรา
สินคา้ คือ ความสามารถของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีมีการรับรู้และปรารถนาต่อตราสินคา้ให้เป็นตวัแปรหน่ึงต่อการ
ตดัสินใจ ท าให้ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกเต็มใจท่ีซ้ือสินคา้หรือตราสินคา้ต่อเน่ืองตลอดเวลา นอกจากน้ียงัระบุอีกว่า 
ความสัมพนัธ์ท่ีน าไปสู่ความรักและช่ืนชอบต่อตราสินคา้จะยัง่ยืนและอยูลึ่กในใจผูบ้ริโภค ดงันั้นการท่ีมีความรัก
และช่ืนชอบต่อตราสินคา้จึงไม่มีส่ิงใดแทนท่ีได ้

ผลการวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อกลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ที่สอบคัดเลือก เป็นอันดับ 1 และ
กลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ที่สอบคัดเลือก เป็นอันดับอ่ืน จากปัจจัยความรักและความช่ืนชอบที่มีต่อตรา
สินค้า ขอ้คน้พบท่ีไดพ้บว่า พิจารณาอ านาจในการจ าแนกของสมการท่ีได ้ปรากฎว่า สมการมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .000 และเม่ือน าน ้ าหนักของตวัแปรไปเปรียบเทียบกบัคา่เฉล่ียท่ีไดจ้ากสมการจ าแนกกลุ่มของแต่ละกลุ่ม 
(Group Centroid) คือ กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 6 ท่ีสอบคัดเลือก เป็นอันดับ 1  เท่ากับ .367 และ กลุ่ม
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 6 ท่ีสอบคดัเลือก เป็นอนัดบัอื่น เท่ากบั -.367 พบว่าจากขอ้ค  าถามปัจจยัความรักและ
ความช่ืนชอบท่ีมีต่อตราสินคา้ จ านวน 10 ดา้น สามารถน ามาจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มทั้งหมด 4 ดา้น ซ่ึง
สามารถวิเคราะห์จ าแนกปัจจยัท่ีส่งผลต่อกลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 6 ท่ีสอบคดัเลือก เป็นอนัดบั 1 ได ้3 ดา้น 
ไดแ้ก่ “ท่านคิดว่าท่านหลงใหลในตวัคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี” “ท่านคิดว่าท่านมีความรู้สึกรู้สึก
เฉยๆ ต่อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี” และ “ท่านคิดว่าท่านผูกพนักบัคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี เป็นอยา่งมาก” และสามารถวิเคราะห์จ าแนกปัจจยัท่ีส่งผลต่อกลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 6 ท่ีสอบ
คดัเลือก เป็นอันดับอื่น ได้ 1 ด้าน ได้แก่ “ท่านคิดว่าท่านไม่มีความรู้สึกใดๆ เป็นพิเศษต่อคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี” 
     จากผลการวิจยัช้ีใหเ้ห็นวา่ กลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 6 ส่วนใหญ่ มีความคาดหวงัจะไดเ้ขา้รับการศึกษาต่อ
ในระดบัอุดมศึกษาจากสาขาวิชาและสถาบนัการศึกษาท่ีตนเองมีความผูกพนั ความช่ืนชอบ และมีทศันคติท่ีดีต่อ
สถาบนัการศึกษานั้น จึงไดท้  าการเลือกสาขาวิชาและสถาบนัการศึกษานั้นไวใ้นอนัดบั 1 
 
ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1) ขอ้จ ากดัของการวิเคราะห์ประมวลผลจากงานวิจยัในคร้ังน้ี มาจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน ซ่ึงอาจเป็น
จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เพียงพอต่อหลกัการเง่ือนไขกลุ่มตวัอยา่งขั้นต ่าส าหรับการวิเคราะห์จ าแนกความ
แตกต่างด้วยเคร่ืองมือทางสถิติ ดังนั้ นการศึกษาในคร้ังต่อไปผู ้วิจัยควรเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างให้
เหมาะสมตามหลกัการวิเคราะห์ 

2) จากการท่ีผูวิ้จยัออกเก็บสอบถามและไดส้อบถามกลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมปลายบางคน พบว่า พ่อแม่ สังคม 
หรือเพ่ือนฝูง นั้น มีอิทธิพลต่อการเลือกสถาบนัการศึกษาท่ีตอ้งการสอบเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา  
ดงันั้นการศึกษาในคร้ังต่อไปผูวิ้จยัควรศึกษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ว่าปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก
สถาบนัการศึกษาท่ีตอ้งการสอบเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 
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Inventory Management The Case Study of BBB Company Limited 
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บทคัดย่อ 
กรณีศึกษา บริษทั BBB จ ากดั หลงัจากเก็บขอ้มูลพบว่าปัญหาในการด าเนินงานของบริษทัมีทั้งดา้นการจดัการ
สินคา้คงคลงัท่ีไม่มีประสิทธิภาพและคลงัสินคา้ท่ีไม่เป็นระบบระเบียบ คือไม่มีการแบ่งกลุ่มสินคา้ การจดัเก็บไม่
เป็นหมวดหมู่ ไม่มีนโยบายก าหนดระดับสินคา้คงคลงัสูง-ต ่าท าให้สินค้าคงคลงัมากเกินไป จึงแก้ปัญหาโดย
แบ่งกลุ่มสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวโดยวิธี ABC Classification ไดสิ้นคา้ A 150 รายการ  สินคา้ B 242 รายการ สินคา้ 
C 940 รายการ โดยเลือกสินคา้ A ท่ีมียอดขายสูงสุด 10 รายการ มาค านวณหาจุดสั่งซ้ือแบบประหยดัและหาจุด
สั่งซ้ือใหม่ พบว่าค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือใหม่ลดลงจากเดิมคิดเป็น 65.09%ต่อปี ในส่วนคลงัสินคา้ปัญหาคือพ้ืนท่ี
จดัเก็บไม่เพียงพอ สินคา้เสียหายแกปั้ญหาโดยน าสินคา้ท่ีไม่เคล่ือนไหวออกจากพ้ืนท่ีและแบ่งกลุ่มสินคา้ท่ีมีการ
เคล่ือนไหวโดยวิธี ABC Classification ค านวณจากสินคา้ท่ีถูกเบิกออกมากท่ีสุด ไดสิ้นคา้ A 69 รายการ  สินคา้ B 
140 รายการ สินคา้ C 1,093 รายการ จากนั้นจะท าการค านวณพ้ืนท่ีการจดัเกบ็ เพ่ือวางแผนคลงัสินคา้ใหม่ ทั้งน้ีการ
แกปั้ญหาสามารถช่วยลดตน้ทุนและช่วยใหก้ารจดัการคลงัสินคา้มีระเบียบมากข้ึน 
ค ำส ำคัญ ABC Classification, การส่ังซ้ือแบบประหยัด, จุดส่ังซ้ือใหม่, สินค้าท่ีไม่มกีารเคล่ือนไหว 
 

Abstract 
Case study of the company BBB Co.,Ltd., after collected the information found the operation problem of the 
company most occurred both the method in operation the inventory and the inefficient with operate the 
warehouse. That most reasons because they didn’t have to clarified the sort of products. Inventory systems didn’t 
have the good operation and not divide the category. Including the problem of without to use ABC analysis 
clarified the products therefore they have the problem with surplus inventory.  Then we will let the ABC 
Classification method to solve these problem the results we have 150 products in A type, 242 products in B type 
and 940 products in C type. After that we select the top 10 of sales products in A type used the method to find the 
best economy and efficiency re-order point. The results we found the costs of re-order price decrease in 65.09 % 
per annum. In the part of inventory problems we found the main problems is the out of space with inventory store 
that cause the products deteriorate. So we solved the problems by take the dormant products off and regenerate 
the products which are the moving. By the ABC Classification method with the best withdrawal products the 
results we took 69 products in A Type, 140 products in B Type and 1,093 products from C Type. And reorganize 
the stocks of warehouse for the purpose to use benefits from space better. Either methods we found the great 
effort to reduce costs in operation and good operation in the warehouse. 
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1. บทน า 

ในปัจุบนัธุรกิจมีการแข่งขนัท่ีสูงมากเน่ืองจากมีคู่คา้รายใหม่เพ่ิมข้ึนอย่างเห็นไดช้ดั ดงันั้นการแข่งขนักนัในเร่ือง
ของตน้ทุนจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูป้ระกอบการไม่ควรมองขา้มและควรพฒันาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพทั้งทางดา้นการ
บริการ การบริหารสินค้าคงคลัง และในด้านโลจิสติกส์ ทั้ งน้ีผูศึ้กษาได้ท าการศึกษา บริษัท BBB จ ากัด เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการบริหารสินคา้คงคลงัโดยใชท้ฤษฎีท่ีไดศึ้กษาในหลกัสูตรการจดัการโลจิสติกส์มาช่วยแกปั้ญหา 
วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือลดปัญหาสินคา้คงคลงัท่ีมีจ านวนมาก ส่งผลใหต้น้ทุนในการจดัเก็บสูง ดงันั้น
ในการบริหารสินคา้คงคลงัใหมี้ประสิทธิภาพจึงตอ้งท าการศึกษาจุดสัง่ซ้ือและจ านวนสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม และ
ท าการวางแผนผงัคลงัสินคา้ใหม่ใหเ้หมาะสมตามประเภทของสินคา้เพ่ือลดเวลาในการปฎิบติังาน จากการวิจยัคร้ัง
น้ีสามารถเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
บริหารจดัการสินคา้คงคลงัใหมี้ประสิทธิภาพ สามารถลดตน้ทุนในการขยายพ้ืนท่ีคลงัสินคา้เพ่ิม รวมถึงการวางผงั
คลงัสินคา้ใหม่ใหเ้ป็นระบบระเบียบเพ่ือลดเวลาในการหยิบสินคา้อีกดว้ย 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
สินคา้ไม่เคล่ือนไหว (Dead Stock)  (Lambert and stock, Strategic Logistics Management., 2001) กล่าวว่าสินคา้ท่ี
ไม่เคล่ือนไหวเกิดข้ึนจากสินคา้มีความตอ้งการในช่วงใดช่วงหน่ึง ไม่ไดรั้บความนิยม และอาจจะเป็นสินคา้ลา้สมยั 
เส่ือมสภาพ ตกคา้งในคลงัสินคา้ไม่ไดถู้กน ามาขาย ดงันั้นเม่ือมีสินคา้ไม่เคล่ือนไหวจ านวนมากในคลงัสินคา้อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาสินค้าคงคลังมากเกินไป สินค้าเส่ือมสภาพของสินค้า มีต้นทุนการจัดเก็บท่ีอาจจะเพ่ิมข้ึน 
ผูป้ระกอบการควรน าสินคา้มาขายลดราคาหนา้โรงงานหรือจดัการประมูลสินคา้สามารถช่วยแกปั้ญหาน้ีได ้ 
แนวคิดการจดัการสินคา้คงคลงั (นายไชยยศ   ไชยมัน่คง, ดร. มยขุพนัธ์ุ ไชยมัง่คง, 2557) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
การบริหารสินคา้คงคลงัตามหลกัวิเคราะห์ ABC analysis มาจากกฎ 80/20 ของ Paretoไดน้ ามาประยุกตใ์ชก้บัการ
จดัการสินคา้คงคลงั ซ่ึงช่วยในเร่ืองของการลดระดบัสินค้าคงคลงัท าให้สามารถลดต้นทุนได ้ซ่ึงมีสินค้าไม่ก่ี
รายการท่ีสามารถขายไดมู้ลค่ามากและสินคา้หลายรายการท่ีขายไดมู้ลค่านอ้ย จึงน าหลกัการน้ีมาช่วยในการบริหาร
จดัการสินคา้คงคลงั 
- การบริหารสินคา้คงคลงักลุ่ม A สินคา้คงคลงักลุ่มน้ีจะขายไดม้ากมีปริมาณนอ้ย (ร้อยละ 5-15 ของปริมาณสินคา้

คงคลงัทั้งหมด) แต่มีมูลค่ารวม ค่อนขา้งสูง (ร้อยละ 70-80 ของมูลค่าทั้งหมด) และท าก าไรใหบ้ริษทัมาก บริษทั
จึงตอ้งมีการเกบ็สินคา้คงคลงัไวร้ะดบัสูง รวมทั้งตรวจสอบสถานะสินคา้คงคลงัทุกวนั เน่ืองจากสินคา้มีมูลค่าสูง 

- การบริหารสินคา้คงคลงักลุ่ม B สินคา้กลุ่ม B จะมีความส าคญัรองลงมาปริมาณปานกลาง (ร้อยละ 30 ของ
ปริมาณสินคา้คงคลงัทั้งหมด) และมีมูลค่ารวมปานกลาง (ร้อยละ 15 ของมูลค่าทั้งหมด) สินคา้คงคลงัส ารอง
นอ้ยกวา่กลุ่ม A การจดัการสินคา้คงคลงักลุ่มน้ีควรตรวจสอบสินคา้คงคลงัทุกสปัดาห์ 

- การบริหารสินคา้คงคลงักลุ่ม C สินคา้กลุ่ม C จะมีปริมาณมาก(ร้อยละ 50-60 ของปริมาณสินคา้คงคลงัทั้งหมด) 
แต่มีมูลค่ารวมค่อนขา้งต ่า (ร้อยละ 5-10 ของมูลค่าทั้งหมด) การเกบ็สต๊อกคลงัสินคา้ไม่มากนกั 

การบริหารสินคา้คงคลงั (รศ.ระพีพรรณ พิริยะกุล , 2550) กล่าวว่า Economic Order Quantity คือการสั่งซ้ือแบบ
ประหยดัช่วยในการก าหนดปริมาณสินค้าท่ีต้องการสั่งซ้ือในแต่ละคร้ังว่าต้องสั่งปริมาณคร้ังละเท่าไหร่จึงจะ
เหมาะสมและค านึงถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีประหยดัท่ีสุด ซ่ึงในการค านวณ EOQ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีต้องน ามา
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ค านวณ คือ ตน้ทุนการเก็บรักษา (Holding cost or Carring cost) คือตน้ทุนท่ีเกิดจากการท่ีมีสินคา้คงคลงัเก็บไวใ้น
คลงัสินคา้ และตน้ทุนการสั่งซ้ือ (Ordering cost) คือตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการสั่งซ้ือสินคา้และผลิตภณัฑ ์
ดงันั้นการหา EOQ จึงเป็นการหาตน้ทุนการสัง่ซ้ือ ตน้ทุนการเกบ็รักษา จ านวนสินคา้ท่ีเหมาะสม 
การสั่งซ้ือเพ่ิมหรือจุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point)เป็นจุดท่ีตัดสินใจในการสั่งซ้ือสินคา้ใหม่เม่ือไหร่ เพราะหาก
ตดัสินใจผิดพลาดคือสั่งซ้ือชา้เกินไป ท าให้สินคา้หมดก่อนก็จะส่งผลให้การผลิตหยุดชะงกัหรือสินคา้ขาดตลาด
และถา้มีการสั่งซ้ือเร็วเกินไป จะท าใหสิ้นคา้อยูใ่นคลงัสินคา้มากเกินไป ดงันั้นควรตอ้งทราบจุดท่ีมีการสั่งซ้ือใหม่ 
ดงัน้ี จุดสั่งซ้ือเพ่ิม = อตัราการใช ้x Leadtime จุดน้ีจะแสดงใหเ้ห็นว่าสินคา้ในคลงัสินคา้ลดลงเหลือก่ีหน่วยแลว้จึง
ท าการสัง่ซ้ือใหม่ 
การจดัเกบ็สินคา้ในคลงัสินคา้ (ดร.ค านาย อภิปรัชญาสกลุ, 2556) กล่าวไวว้า่ 
การจดัเก็บแบบสุ่ม (Randomized Storage) ซ่ึงเป็นการจดัเก็บสินคา้ลงในท่ีว่างท่ีใกลท่ี้สุดไม่ว่าจะเป็นชั้นวางสินคา้  
พาเลท เม่ือน าสินคา้ออกไปใชจ้ะยึดหลกั “เขา้ก่อน-ออกก่อน”(First In First Out: FIFO) การจดัเกบ็ประเภทน้ีมีการ
ใชป้ระโยชน์จากพ้ืนท่ีมากท่ีสุด ในปัจจุบนัมีการน าเทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการจดัเก็บ
และน าสินคา้ออก เรียกวา่การจดัเกบ็และการน าสินคา้ออกอตัโนมติั ซ่ึงท าใหล้ดตน้ทุนค่าแรงงานลงไปได ้และการ
จดัเก็บตามต าแหน่งท่ีก าหนดไว ้(Dedicate Storage or Fixed Storage) การจดัประเภทน้ีจะมีการระบุต าแหน่งท่ี
จดัเก็บตายตวัส าหรับสินคา้แต่ละประเภทภายในคลงัสินคา้ แบ่งเป็น 3 ประเภท 1. การจดัเก็บตามล าดบัเลขหมาย
ก ากบัช้ินส่วน (Part number sequence) 2. การจดัเก็บตามอตัราการใชสิ้นคา้ (Usage rates) 3. การจดัเก็บตามระดบั
กิจกรรม (Activity Level) 
 

3. วธีิการศึกษา 
การศึกษาเร่ืองการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั กรณีศึกษาบริษทั BBB จ ากดั มีการวิเคราะห์ปัญหาและมีการน าเสนอ
แนวทางแกไ้ข เพ่ือการบริหารสินคา้คงคลงัใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนและแกไ้ขปัญหาพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ท่ีไม่เพียงพอ
ต่อการจดัเกบ็ ซ่ึงมีวิธีการศึกษา ดงัน้ี 
- วิเคราะห์ปัญหาสินคา้คงคลงัท่ีมีจ านวนมากเกินไป 
- เกบ็ขอ้มูลภายในคลงัสินคา้จากพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลจากระบบของทางบริษทั รวมถึงศึกษากระบวนการท างาน 
- แบ่งกลุ่มสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวและไม่เคล่ือนไหว น าสินคา้ท่ีไม่เคล่ือนไหวออกจากพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ 
- น าขอ้มูลสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวมาแบ่งประเภทสินคา้ตาม ทฤษฎี ABC Analysis 
- น านโยบาย Min-Max มาใชใ้นการจดัการสินคา้คงคลงั 
- ค านวณพ้ืนท่ีคลงัสินคา้เดิมเพ่ือหาพ้ืนท่ีการจดัเกบ็ จากนั้นท าการออกแบบผงัคลงัสินคา้ใหม่ ซ่ึงท าการออกแบบ 2 
แบบ ซ่ึงเพียงพอต่อการจดัเกบ็เม่ือมีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ สามารถหยิบและเขา้ถึงสินคา้ไดง่้าย 
- สรุปผลการศึกษา 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
- งานวิจยัและหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งในการคน้หาขอ้มูล 
- เกบ็ขอ้มูล รวบรวมขอ้มูล จากคลงัสินคา้และกระบวนการท างาน 
- วิเคราะห์ผล 
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4. ผลการศึกษา 
สรุปขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี  
1. เก็บข้อมูลยอดขายยอ้นหลงัตั้ งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2016 เพ่ือวิเคราะห์การเคล่ือนไหวและไม่
เคล่ือนไหว จากการเก็บข้อมูลพบว่า สินค้าท่ีมีข้อมูลในระบบมีมากถึง 3,057 รายการ แบ่งเป็นสินค้าท่ีมีการ
เคล่ือนไหว 1,332 รายการ และสินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวมี 1,725 รายการ  
2. น าข้อมูลสินค้าท่ีมีการเคล่ือนไหว 1,332 รายการ มาแบ่งกลุ่มสินค้าตามทฤษฎี ABC Analysis โดยใช้ข้อมูล
ยอดขายในการแบ่งกลุ่มสินคา้ ดงัตารางสรุปดงัน้ี 
ตารางที่ 1 ตารางการแยกสินคา้ตามทฤษฎี ABC Analysis 

หมวดหมู่สินค้า จ านวนรายการ มูลค่าการขาย % 

A 150 70% 
B 242 20% 
C 940 10% 

Total 1,332 100% 

 
3. น าขอ้มูลสินคา้กลุ่ม A ท่ีขายดี 10 อนัดบัแรก มาค านวณหาการสัง่ซ้ือแบบประหยดั (EOQ) โดยมีการเกบ็ขอ้มูล
เพ่ิมเติม ดงัน้ี 
• ขอ้มูลสินคา้และวตัถุดิบมีการน าเขา้จากต่างประเทศและในประเทศ 
• ระยะเวลาในการสัง่ซ้ือสินคา้จนสินคา้มาถึงใชเ้วลาก่ีวนั 
• เช็คขอ้มูลปริมาณในการสัง่ซ้ือแต่ละคร้ังวา่ขั้นต ่าเท่าไหร่ Supplier แต่ละบริษทักจ็ะแตกต่างกนัไป 
เม่ือมีการเก็บขอ้มูลครบถว้นแลวัจึงน าเอาสินคา้กลุ่ม A ท่ีเป็นสินคา้ขายดีมาค านวณหาจุดสั่งซ้ือท่ีประหยดัทั้งน้ี
จะตอ้งท าการหาตน้ทุนการเกบ็รักษา ตน้ทุนการสัง่ซ้ือ จากนั้นน ามาค านวณหาการสัง่ซ้ือแบบประหยดั ดงัน้ี 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการค่าใชจ่้ายในการเกบ็รักษา ค่าใชจ่้ายในการสัง่ซ้ือ ปริมาณการสัง่ซ้ือท่ีประหยดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน ามาค านวณหาROP และ Safety Stock ของสินคา้กลุ่ม A ท่ีขายดี 10 อนัดบัแรก ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงจ านวนจุดสัง่ใหม่และ Safety Stock 
 
 
 
 
 
 
 
 
เม่ือไดป้ริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัและจุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder point) จึงน าขอ้มูลของสินคา้ขายดี 10 อบัดบัแรกมา
จ าลองจากความตอ้งการสินคา้ท่ีเกิดข้ึนจริง ผลท่ีไดรั้บคือค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือและการจดัเก็บลดลง การถือครอง
สินคา้คงคลงัลดลง ดงัตารางเปรียบเทียบ ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4 ตารางค่าใชจ่้ายในการเกบ็รักษาและค่าใชจ่้ายในการสัง่ซ้ือก่อนและหลงัการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการท า Simulation สินคา้ 10รายการพบวา่ค่าใชจ่้ายลดลง เห็นไดจ้ากตารางการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายรวมจะเห็น
ไดว้า่ค่าใชจ่้ายรวมต่อปีลดลง 817,495.14  บาทต่อปี คิดเป็น 65.09 % ต่อปี ดงัตาราง 
 
ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายรวมก่อนและหลงัการปรับปรุง 

 ก่อน (บาท) หลงั  (บาท) 
ค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษา (ต่อปี) 1,210,997.64 397,895.64 
ค่าใชจ่้ายในการสัง่ซ้ือ (ต่อปี) 44,878.32 40,485.19 
ค่าใชจ่้ายรวม (ต่อปี) 1,255,875.96 438,380.82 
 
4. มีการเคลียร์สินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว, Dead Stock จ านวน 1,725 รายการ ออกจากพ้ืนท่ีคลงัสินคา้สามารถ
น าไปจดัโปรโมชัน่ลดราคาสามารถน าเงินกลบัมาหมุนเวียนในบริษทั ไดถึ้ง 6,000,000 บาท 
5. น าขอ้มูลสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวหรือรับเขา้-เบิกออก โดยน าขอ้มูลจ านวนท่ีขายไดม้าวิเคราะห์ เพ่ือแบ่งกลุ่ม
สินคา้ตามทฤษฎี ABC Analysis สรุปไดด้งัน้ี 
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ตารางที่ 6 ตารางแบ่งกลุ่มสินคา้ตามทฤษฎี ABC Analysis มีการเกบ็ขอ้มูลตามจ านวนท่ีเบิกออก 

หมวดหมู่สินค้า จ านวนรายการ มูลค่าการขาย % 

A 69 70% 
B 140 20% 
C 1,093 10% 

Total 1,302 100% 
 
6. ค านวณหาพ้ืนท่ีคลงัสินคา้และก าหนดต าแหน่งการวางสินคา้ตามหมวดหมู่และขนาดของสินคา้ สรุปไดด้งัน้ี 
 
ตารางที่ 7 ตารางแสดงจ านวนชั้นวางของพ้ืนท่ีจริงเทียบกบัจ านวนสินคา้ท่ีมีอยูใ่นคลงัสินคา้ 
กลุ่มประเภทสินคา้ จ านวนกล่อง จ านวนช่อง จ านวนชั้นวาง (1 ชั้น มี 3 ช่อง) 

A 4,893 147 49 
B 2,688 75 25 
C 3,068 86 29 

Total 10,649 308 103 
 
7. เม่ือค านวณพ้ืนท่ีในการจดัเก็บแลว้ จึงน าสินคา้ท่ีมีการจดักลุ่มตาม ABC มาท าการก าหนดต าแหน่งท่ีเหมาะสม
และจดัแผนผงัคลงัสินคา้ใหม่ มีการออกแบบทั้งหมด 2 แบบดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที ่8 รูปแบบคลงัสินคา้ใหม่รูปแบบท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 9 รูปแบบคลงัสินคา้ใหม่รูปแบบท่ี 2 
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จากผงัคลงัสินคา้ใหม่รูปแบบท่ี 1และ2 มีการจดัช่องวางจ านวนเท่ากนั  
รูปแบบท่ี 1 : มีการจดัวางเป็นแนวนอนมีการเดินเขา้-ออก สวนทางกนัท าใหไ้ม่สะดวกในการหยิบสินคา้และ เขา้ถึง
สินคา้ไดย้าก 
รูปแบบท่ี 2 :  มีการจดัวางเป็นแนวยาวมีการเดินเขา้-ออก ทางเดียว ไม่สวนทางกนัท าให้เดินสะดวกในการหยิบ
สินคา้และเขา้ถึงสินคา้ไดง่้าย 
สรุป  : ดงันั้นทางผูศึ้กษาท าการเลือกผงัคลงัสินคา้ใหม่รูปแบบท่ี  2 ซ่ึงมีการใชง้านไดมี้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะ
ท าการออกแบบวางสินคา้ตามขอ้มูลกลุ่มสินคา้ ABC และตามจ านวนช่องวางท่ีไดห้าขา้งตน้ โดยจะน าสินคา้กลุ่ม 
A ท่ีมีการเคล่ือนไหวเร็ว 20 รายการแรก จดัเป็น Fixed Location มีการระบุช่ือสินคา้ชดัเจนง่ายต่อการจดจ า ส่วน
สินคา้กลุ่ม B,C จะถูกจดัเกบ็แบบ Random zone ในโซนของสินคา้แต่ละกลุ่ม 
 

4. ผลการศึกษา 
ผลการด าเนินงานสินค้าคงคลงั 
ตารางที่ 9 ตารางเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายรวมก่อนและหลงัการปรับปรุง 

 ก่อน (บาท) หลงั  (บาท) 
ค่าใชจ่้ายในการเกบ็รักษา (ต่อปี) 1,210,997.64 397,895.64 
ค่าใชจ่้ายในการสัง่ซ้ือ (ต่อปี) 44,878.32 40,485.19 
ค่าใชจ่้ายรวม (ต่อปี) 1,255,875.96 438,380.82 
 

ผลการด าเนินงานคลงัสินค้า 
ตารางที่ 10 ตารางแสดงแนวทางแกไ้ขปัญหาคลงัสินคา้และผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

หวัขอ้ปัญหา แนวทางแกไ้ข ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
คลงัสินคา้พ้ืนท่ีไม่เพียงพอ คดัแยกและจดัการกบัสินคา้ท่ีไม่มี

การเคล่ือนไหวออกจากพ้ืนท่ี
คลงัสินคา้ 

สามารถน าเงินกลบัมาหมุนเวียน
ในบริษทั ไดถึ้ง 6,000,000 บาท 

การจดัเกบ็สินคา้คงคลงัไม่เป็น
ระเบียบ 

มีการแบ่งหมวดหมู่ของสินคา้ตาม
หลกัทฤษฎี ABC 

การจดัเกบ็ท่ีเป็นระเบียบแบ่งแยก
ชดัเจนและสามารถลดตน้ทุนการ
สัง่ซ้ือไดอี้กดว้ย 

ระบบคลงัสินคา้ไม่มีการ
แบ่งแยกชดัเจน 

มีการวางผงัการเก็บสินคา้ให้
เหมาะสมตามการใชง้านจากขอ้มูล
ยอดขายท่ีน ามาวิเคราะห์ และมีการ
แบ่งพ้ืนท่ีชดัเจนเป็นหมวดหมู่ 

สามารถช่วยประหยดัการลงทุน
สร้างคลงัสินคา้ใหม่ซ่ึง
ผูป้ระกอบการตอ้งลงทุนถึง 10 
ลา้นบาท หากอนาคตท่ีเกบ็สินคา้
ไม่เพียงพอ 
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ข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษาการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัน้ีเป็นเพียงแนวคิดท่ีใชใ้นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากปัญหาจริง ซ่ึงเป็น
ทางเลือกเพ่ือประกอบการตดัสินใจ เน่ืองจากแนวทางการคิดและแกปั้ญหาท่ีส าคญัตอ้งอยูท่ี่การร่วมมือกนัตั้งแต่ตน้
น ้ าจนถึงปลายน ้ า รวมถึงการร่วมมือกนัระหว่างองกรค์ การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบงานท า ศึกษาการท างาน 
ระบบงานอย่างจริงจงัและมีวินยั หากร่วมมือกนัจนเกิดประสิทธิภาพแลว้ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือใน
อนาคตจะสามารถพฒันาการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัเขา้ร่วมกบัระบบ SAP ในอนาคตต่อไป 
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The management cost of business insurance. The process logistics  
Case study: The Deves Insurance Public Company Limited  

นาย ชยสิทธ์ิ จรัสไพบูลย์1, มนิสรา บารมีชัย2 

พงษ์ธนา วณชิย์กอบจินดา3 กุลสุรัตน์ ม่วงทอง4 

 

บทคดัย่อ  
     ในภาวะปัจจุบันงานท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการนั้นมีความส าคัญเป็นล าดับต้นๆของธุรกิจ ในด้านการ
ด าเนินงานในทุกๆส่วนขององคก์รทั้งภายในและภายนอก การบริการท่ีรวดเร็วและมีมาตรฐานทีดี มีการพฒันาการ
ท างานอยา่งต่อเน่ือง จะสามารถช่วยใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพในการท างาน และช่วยเพ่ิมมูลค่าของการใหบ้ริการใน
สายตาของลูกคา้หรือท่ีเรารู้จกักนัดีในค าวา่ Customer Value Add การเพ่ิมมูลค่าของตวัสินคา้ในสายตาของลูกคา้จะ
ส่งผลดีต่อองค์กรตามมา เช่นการไดรั้บการยอมรับการลูกคา้ ความประทบัใจ ความสุขท่ีลูกคา้ไดรั้บ เม่ือมาใช้
บริการส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้ เกิดความภกัดีของลูกคา้ในตราสินคา้ Customer royalty และจะท าให้ลูกคา้กลบัมา
เลือกใชสิ้นคา้หรือบริการจากองค์กรในคร้ังต่อไป ดว้ยหลกัการของ 5W1H  ช่วยวิเคราะห์การตดัรับกรมธรรมท่ี์
ล่าชา้ โดยช่วยการก าจดัความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนหรือ Waste ในขั้นตอนการด าเนินงานออกไป เพราะลูกคา้ไม่เห็น
คุณค่าเหล่านั้น การมี Waste จ านวนมากในสายการผลิตนั้นจะหมายถึงการวางแผนการผลิตท่ีไม่ดี จะท าไหเ้กิดข้ึน
ของการรอคอย และตน้ทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในสายการผลิต หลกัการของ 5W1H และ น าเอาทฤษฏี ABC มาช่วยในการ
บริหารการจดัเก็บเอกสารคงคลงั การจดัเก็บของบริษทั  มาช่วยในการขนส่งใบเสร็จรับเงิน ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยั
ไดน้ าหลกัการทั้ง 3 อย่างมาปรับใชก้บังานให้บริการแผนการดูแลท่ีดี การน า เอาทฤษฏี ABC มาช่วยบริหารการ
จดัเก็บคลงั และ การน าเอา เทคโนโลยี GOOGLE ของบริษทั เทเวศประกนัภยั จ ากดัมหาชน ผลลพัธ์ท่ีไดใ้นการ
แกไ้ขปัญหาในเร่ืองของ การตดัรับเอกสารทั้งหมด ทั้งหมด 46 ชัว่โมง 10 นาที เป็น 38 ชัว่ โมง 20 นาที ลดลง 7 
ชัว่โมง 50 นาที และปัญหาในเร่ืองของ การจดัเก็บเอกสาร ใชเ้วลาในการคน้หากรมธรรมอ์ยู่ท่ี 24 ชัว่โมง 45  นาที  
เป็น 19 ชัว่โมง 15 นาที ลดลง  สุดทา้ยการจดัส่งใบเสร็จ บริษทัใชเ้วลา จดัส่ง 6 ชัว่โมง 31 นาที แต่หลงัจากปรับปรุง
แลว้ ใชเ้วลาเท่ากบั 4 ชัว่โมง 52 นาที ลดลง 1 ชัว่โมง 39 นาที  สามารถช่วยลด OT , ลดการตามงานของลูกคา้ และ
ลดการเหน็ดเหน่ือยของพนกังาน       
 
ค าส าคัญ: การเพ่ิมมลูค่า,  ก าจัดความสูญเปล่าท่ีเกิดขึน้, บริหารการจัดเกบ็เอกสารคงคลงั 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  กรุงเทพฯ  
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  กรุงเทพฯ  
3คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 
4คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 
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Abstract 
     In the current situation related to the services that are important to the upper ranks of business.. The operations 
in every part of the organization both internally and externally. Fast service and a good standard. Development 
work is continuous It can help organizations effectively in the workplace. And enhances the value of the property. 
The eyes of our customers, or better known as the Customer Value Add. The added value of the product In the eyes 
of our customers will benefit by the organization. To be recognized as the customer the impression that customers 
have been happy. When the use of these things will help. Customer loyalty and brand Customer royalty. And allows 
customers to use the product or service. The organization in the future. With the principle of 5W1H policy analyzes 
production delays. By helping to eliminate waste or Waste occurring during the operation. 5W1H and embraced the 
principles of the theory of ABC to assist in the management of the store inventory. Storage Company Lack of planning, 
great care taken by Juan ABC theory to help manage store inventory. And GOOGLE MAP and the introduction of 
technology to help in transportation receipts this research, the researcher has adopted both 3 is adapted for use with 
the service Adapted to provide its services company. The end result of the problems in the. The cut was reduced from 
the document. 46 hours, 10 minutes, 38 hours 20 minutes 7 hours 50 minutes and to reduce the problems of. Document 
Storage. Take the time to find the policy document takes 24 hours, 45 minutes, 19 hours, 15 minutes down. Originally, 
the company took delivery of 6 hours 31 minutes. But after update Time of 4 hours 52 minutes 1 hour 39 minutes 
down. Can reduce OT, reducing the customer. And reducing employee fatigue 
 
Keyword: services that are important to the upper ranks of business, eliminate waste or Waste occurring during 
the operation 
 
 

1. บทน า  
     ดว้ยประสบการณ์ท่ียาวนาน อุดมการณ์ท่ียึดมัน่ และวิสัยทศัน์ท่ีมุ่งมัน่ในความพร้อมดา้นคุณภาพบริการ ภายใต้
การบริหารจดัการท่ีดี วนัน้ี เทเวศประกนัภยั จึงเป็น บริษทัประกนั วินาศภยั ท่ีคุณเลือกไดอ้ย่างมัน่ใจ ดว้ยความ
คุม้ครองท่ีคุณเช่ือมัน่ภายใตจ้รรยาบรรณท่ีคุณไวว้างใจ ประกอบธุรกิจยาวนานถึง 60 ปี บริษทั เทเวศประกนัภยั 
จ ากดั (มหาชน) ถูกจดัอยู่ในกลุ่มของธุรกิจ การใหบ้ริการประกนัภยั คุม้ครองดูแลผูป้ระสบภยั มีเป้าหมาย เนน้การ
เจาะกลุ่มกลุ่มองค์กรราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษทัชั้นน าเอกชนต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจบริษทั บริษทั เทเวศ
ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน 
      ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการท างานส่วนๆ ต่าง ของบริษทัในการตดัรับเอกสารกรมธรรมข์องแผนกฝ่าย บญัชีและ
การเงิน ล่าช้าไม่ทนัช่วงเวลา 11.00 น – 16.30 น.งานท่ีเม่ือพนักงานลาไม่สามารถตดัรับแทนกนัไดก้ารคน้หา
เอกสารกรมธรรมต์อ้งใชเ้วลานานการจดัเก็บเอกสารช ารุดเสียหายพ้ืนท่ีในการจดัเก็บกล่องเอกสารมากตน้ทุนใน
การจดัส่งใบเสร็จรับเงินใหม่อีกคร้ังสูง  บริษทัมีการสร้างกรมธรรมห์ลายขั้นตอนและเม่ือสร้างกรมธรรมเ์สร็จแลว้
ก็จะจดัเก็บลงก่อน ยากต่อการคน้หาคน้หาพนกังานตอ้งท าการคน้หาเองทีละใบ ขาด ขาดความคล่องตวัในการ
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ท างาน ท าใหพ้นกังานสูญเสียเวลา ท่ีมีในการท างานโดยใช่เหตุ ท าใหบ้ริษทัสูญเสียเวลาในการท างานไปโดยเปล่า
ประโยชน์ และจากการสังเกต งานท่ีพนกังาน แต่ละคนท า เม่ือถึง เวลาเลิกงาน 5โมงเยน็ ก็ยงัตอ้งท างานอยู่ อาจ
เน่ืองงานท่ีท า ขั้นตอนการท างานซบัซอ้น ระบบการท างานไม่เอ้ือใหง้านท่ีออกมามีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  
     เม่ือจดัสร้างกรมธรรมเ์สร็จแลว้ก็จะท าการน าเอาลงกล่องเพ่ือจดัเกบ็ จดัเกบ็โดย การจา้ง outsource เป็นผูจ้ดัเก็บ 
ก่อนน า ส่งก็จะเอากล่องมาวางไวต้รงท่ีวา่งต่างๆของบริษทั ไม่มีหอ้งจดัเกบ็เป็นท่ีท าใหย้าก ต่อการคน้หา กล่องท่ี
วางกว็างซอ้นทบักนั เป็นเวลานาน อีกทั้ง ประสบปัญหาฝนตก น ้าร่ัวจากหนา้ต่าง ตอ้งท าการเคล่ือนยา้ยไป 
เคล่ือนยา้ยมา ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีท าใหก้ล่องเสียหายช ารุดเป็นจ านวนมาก  
การว่ิงส่งใบเสร็จรับเงินใหลู้กคา้ไม่มีการจดัการวางแผน ใครมีงานเขตไหนกว่ิ็งเขตนั้น ใครไม่มีงานกน็ัง่วา่งงานอยู่
ท่ีออฟฟิศไปส่งท่ีไหนไม่ทนัก็ใช ้ไปรษณียจ์ดัส่ง ท าใหต้น้ทุนการจดัส่งของบริษทัสูงอีกทั้งการน าส่งใบเสร็จ มีการ

แจง้หายของลูกคา้อยูบ่่อยคร้ัง บริษทัตอ้งท าการจดัส าเนาใบเสร็จเงินส่งใหใ้หม่เกิดภาระตน้ทุนกบับริษทั

 
รูปที่ 1: แสดงปัญหาท่ีพบในองคก์ร 
 
จากกราฟจะเห็นไดว้า่ปัญหามีดงัน้ี 

1.งานตดัรับเอกสาร 
2.งานคน้หากรมธรรม ์
3.งานจดัเกบ็เอกสาร 
4.ใบเสร็จรับเงินสูญหาย 

     เม่ือมีการส ารวจ บริษทัมีปัญหาต่างๆท่ีจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงและในบางคร้ังพนกังานไม่สามารถ
แกไ้ขปัญหาไดต้รงจุดสาเหตุของปัญหาเกิดจากการขาดประสบการณ์ของพนกังาน เป็นท่ีตอ้งใชค้วามเขา้ใจเฉพาะ
ทาง ท าใหท้ างานไม่เสร็จตรงตามเวลา ขาดพ้ืนท่ีจดัเก็บเอกสาร และ ท าใหเ้กิดการร้องทุกขจ์ากลูกคา้เม่ือไม่ไดรั้บ
ใบเสร็จรับเงิน 
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รูปที่ 2: ปัญหาท่ีตรงการปรับปรุงแกไ้ข โดยการใชท้ฤษฏีพาเร็ตโตใ้นการวิเคราะห์ 

 
     ความส าคญัของงานวิจยั เพ่ือศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคในการท านงาน เพ่ิอหาวิธีการ
ใหม่ในการปรับ/ลด ระยะเวลา และขั้นตอนการท างาน เพ่ือหาวิธีการในการปรับ/ลด เปอร์เซ็นตง์านท่ีเกิน  เพ่ือหา
วิธีการในการปรับ/ลด การร้องทุกข ์และตามงานจากลูกคา้ เพ่ือวิเคราะห์และหาวิธีการปรับ/ลด ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน  
     วตัถุประสงคข์องการศึกษา เพ่ือศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคในการท างาน  เพ่ิอหาวิธีการ
ใหม่ในการปรับ/ลด ระยะเวลา และขั้นตอนการท างาน เพ่ือหาวิธีการในการปรับ/ลด เปอร์เซ็นตง์านท่ีเกิน เพ่ือหา
วิธีการในการปรับ/ลด การร้องทุกข ์และตามงานจากลูกคา้ เพ่ือวิเคราะห์และหาวิธีการปรับ/ลด ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม  
 
     ในการศึกษาบริษทั เทเวศประกนัภยั จ ากดั ผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาดว้ยการใชห้ลกัการของ5WH1 ในการวิเคราห์ 
หลกัวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์ 5W1H การวิเคราะห์ปัญหา  โดยการใชเ้ทคนิค  5W1H  ในการคิดวิเคราะห์แบบแกปั้ญหา  
จะใชใ้นขั้นตอนของการวิเคราะห์ขอ้มูล และทดสอบสมมติฐาน  มีรายละเอียด  ดงัน้ี             
ปัญหาคืออะไร  หรือ อะไรคือปัญหา                            

Who            ใคร           (ในเร่ืองนั้นมีใครบา้ง) 
What           ท าอะไร     (แต่ละคนท าอะไรบา้ง) 
Where         ท่ีไหน       (เหตุการณ์หรือส่ิงท่ีท านั้นอยูท่ี่ไหน) 
When          เม่ือไหร่     (เหตุการณ์หรือส่ิงท่ีท านั้นท าเม่ือวนั เดือน ปี ใด) 
Why             ท าไม        (เหตุใดจึงไดท้ าส่ิงนั้น หรือเกิดเหตุการณ์นั้นๆ) 
How             อยา่งไร     (เหตุการณ์หรือส่ิงท่ีท านั้นท าเป็นอยา่งไรบา้ง) 

เทคนิคการคิดวิเคราะห ์
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รูปที่ 3: การใชท้ฤษฏี 5w1H กบัปัญหาการตดัรับกรมธรรม ์

 
     การคิดวิเคราะห์ เป็นการคิดโดย ใชส้มองซีกซา้ย เป็นหลกั เป็นการคิดเชิงลึก คิดอย่างละเอียด จากเหตุไปสู่ผล 
ตลอดจนการเช่ือมโยงความส าพนัธ์ในเชิงเหตุและผล  
ประโยชนข์องการคิดวิเคราะห ์
1.ช่วยใหเ้รารู้ขอ้เทจ็จริง รู้เหตุผลเบ้ืองหลงัของส่ิงท่ีเกิดข้ึน เขา้ใจความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
2. เป็นฐานความรู้ในการน าไปใชใ้นการตดัสินใจแกปั้ญหา 
3. ช่วยใหเ้ราหาเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลใหก้บัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง 
4. ช่วยประมาณความน่าจะเป็น 
     แลว้รวมรวมขอ้มูลทั้งหมดมาจดัระบบหรือเรียบเรียงใหง่้ายแก่การท าความเขา้ใจซ่ึงเป็นการคน้หาความจริงหรือ
ความส าคญัและระยะเวลารอคอยท่ีไม่จ าเป็นออกไป ตามทฤษฎี และแนวปฎิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของงาน และการท างานของพนกังานท่ีรวดเร็วยิ่งข้ึน 
     5W1 หน่ึงในเคร่ืองมือท่ีใชม้ากท่ีสุดในระดบัสากลส าหรับการรวบรวมขอ้มูล ,วิเคราะห์และการน าเสนอเป็น
กรอบ 5W1H วิธีน้ีจะใชใ้นช่วงของกระบวนการนกัวิเคราะห์วิศวกรท่ีมีคุณภาพท่ีจะเขา้ใจและอธิบายความจริง
ปัญหาใด ๆ หรือปัญหาวิธีการเดียวกนัสามารถท่ีใชใ้นการจดัระเบียบการเขียนของรายงานบทความเอกสารและแม้
ทั้งหนงัสือ วิธีการพ้ืนฐาน วิธีการน้ีพยายามท่ีจะตอบค าถามพ้ืนฐานในการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองใด ๆ ของ: 
ใครอะไรเม่ือไหร่ท่ีไหนท าไมและวิธีการ บางคร้ังข้ึนอยู่กบับริบทท่ีสอง"H"อย่างไร What.คือเร่ืองหลกัของการ
รวบรวมข้อมูลเหตุผลและการน าเสนอ อาจจะเป็นท่ีระบุไวใ้นช่ือเร่ืองและวตัถุประสงค์ อาจต้องจะก าหนด
กระบวนการท่ีอาจประกอบดว้ยส่วนท่ีเหลือของเอกสาร 
     การวิเคราะห์แบบ ABC Analysis เป็นแนวคิดท่ีใหค้วามส าคญักบัสินคา้ตามกลุ่มสินคา้โดยการจดัล าดบัสินคา้
ตามยอดขายหรือส่วนแบ่งก าไรของสินคา้นั้น ซ่ึงสินคา้ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม A จะประกอบดว้ยสินคา้เพียงไม่ก่ีประเภท
หรือมีจ านวน SKU (Stock Keeping Unit) นอ้ยแต่เป็นสินคา้ท่ีมียอดขายหรือส่วนแบ่งก าไรมากท่ีสุด ส่วนสินคา้ท่ีมี
ยอดขายหรือส่วนแบ่งก าไรรองลงไปจะไดรั้บความส าคญันอ้ยลงเป็น B และ C ตามล าดบั (Stock และ Lambert, 2001) 
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3. วธิีการศึกษา  
 
 ในการท ากรณีศึกษา บริษทั D Thailand จ ากดั คร้ังน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชข้อ้มูล และรายละเอียดของงานท่ีบริษทั D 
Thailand ไดพ้บเจอในระหวา่งการด าเนินงาน มาท าการวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือ และทฤษฎีต่าง เพ่ือใหท้ราบถึง
ปัญหาอยา่งถูกตอ้ง และใชใ้นการวางแผนหาแนวทางแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน 
 

 
รูปท่ี 3: ขั้นตอนการศึกษา 

 
3.1. ขั้นตอนการวิจยั 

 ศึกษาความเป็นมาและกระบวนการท างาน ในการจดัสร้างกรมธรรม ์ความส าคญัแต่ละปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ภายในบริษทัต่างๆ ยกตวัอยา่ง ขั้นตอนในกระบวนการสร้างกรมธรรม ์จดัเก็บกรมธรรม ์ การจดัส่ง
ใบเสร็จกรมธรรม ์

 ท าการศึกษารวบรวมขอ้มูลในการท างานรายละเอียดต่างๆของขั้น ตอนการจดัสร้างกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 ศึกษาขั้นตอนในการจดัสร้างกรมธรรมใ์นปัจจุบนั จ านวนพนกังานในการท างานของบริษทัในการ

จดัสร้างกรมธรรม ์
 ทดสอบ และติดตามผล 
 น าเสนอมาตรฐานการด าเนินงาน 
 สรุปผลการศึกษา 

     จุดประสงคก์ารวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือหาแนวทางในการลดเวลาในการจดัสร้างกรมธรรม ์และการติดตามงานจากลูกคา้ 
โดยการน าหลกัการและแนวความคิดของ 5W1H และทฤษฏี ABC มาปรับใช้ เพ่ือแก้ไขปัญหา และปรับปรุง
กระบวนการการด าเนินกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน โดยการน าขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการท างานมาวิเคราะห์ 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     จากการเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นในการแก้ไขปัญหา บริษทั เทเวศประกันภัย จ ากัด ได้ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการ
ประกนัภยั ไดมี้การตดัรับเอกสารการจ่ายเงินของลูกคา้เป็นจ านวนมาก โดยพบว่าท่ีผ่านมาในปี  พ.ศ. 2558 นั้นมี
แนวโนม้ ว่าจะมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนอีกอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งสภาวะการแข่งขนั ภายในธุรกิจน้ีก็ยงัมีการแข่งขนัท่ี
รุนแรงมาก แต่การเติมโตของตลาดมีสูง และรวดเร็วมาก ประกอบกบัทางบริษทัน้ีไดเ้ปิดท าการมาเป็นเวลานาน ถึง 
60 ปี และมีประสบการณ์ ดา้นน้ีสูง สามารถให้บริการต่างๆ แก่ลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเป็นท่ีพอใจแก่
ลูกคา้ เป็นอยา่งมาก อยา่งไรกต็ามปัญหาท่ีส่งผลใหก้บับริษทันั้น คือ การตดัรับเอกสารล่าชา้ ผิดพลาด และมีตน้ทุน
ธุรกิจ ท่ีสูง จดัส่งเอกสารให้ลูกคา้ล่าช้า  และใบเสร็จรับเงินสูญหานระหว่างการ ขนส่งในบางคร้ังเพราะไม่มี                                 
การป้องกนัท่ีดีในการเซ็นรับเอกสาร จากธุรกิจน้ีมีแนวโนม้ ท่ีขยายตวัสูง ท าให้ปริมาณทางดา้นเอกสารและการ
ขนส่งนั้นสูงตามไปดว้ย ท าใหบ้ริษทัฯ เกิดปัญหาเน่ืองจากรถท่ีใหบ้ริการไม่ไดมี้การจดัวางเสน้ทางทีดี ด าเนินตาม
ประสบการณ์ท างาน ของแต่ละบุคคลในการท างาน เกิดความล่าชา้  จึงท าให้บางคร้ังอาจส่งใบเสร็จให้ลูกคา้ไม่
สามารถส่งไดต้ามท่ีก าหนด และใบเสร็จมีการสูญหาย ท าให้บริษทัฯ เกิดตน้ทุนท่ีไม่จ าเป็นข้ึนมาได ้โดยสาเหตุ
หลกัเกิดจากรถของทางบริษทัฯ ไม่สามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ และเกิดความไม่พอใจของลูกคา้ใน
เร่ืองเวลา และ ใบเสร็จสูญหาย 

จากการศึกษาปัญหาจากการขนส่งสินคา้ของทางบริษทัฯ ขาดประสิทธิภาพ ผลการวิเคราะห์พบวา่เกิดจาก
หลายการส่งสินคา้ไม่ทนั ตามท่ีก าหนดเพราะมีรถท่ีใชใ้น การขนส่งไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ และมี
สินคา้ช ารุดท่ีเกิดจากการขนยา้ยหรือ การขนส่งเพราะสินคา้มีขนาดใหญ่ ทั้งน้ีจากการศึกษาจะท าการลดการเสียหาย
ของสินคา้ จากการขนยา้ยหรือขนส่งและเพ่ิมปริมาณ การจดัการในดา้นขนส่งสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิม มากข้ึน 
เพ่ือลดตน้ทุนท่ีไม่จ าเป็นใหบ้ริษทัฯ และสามารถสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ลูกคา้ไดจ้ากกระบวนการท างานเดิมจาก
การเกบ็ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการแกไ้ขปัญหา 

 

 

รูปที่ 4: แผนภูมิแสดงเอกสารตดัรับไม่ทนัรอบใน 1ปี 
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     การเก็บขอ้มูลเบ้ืองต้นในการแก้ไขปัญหาในงานท่ีเก่ียวข้องกบัการตัดรับเอกสาร พบว่าปัญหาเกิดข้ึนจาก
เอกสารมีความหลากหลาย ตอ้งใชค้วามเชียวชาญในการตดัรับ มีแนวทางการแกไ้ขปัญหาคือ 
     การแกปั้ญหาโดยการจดัเก็บ ตวัอย่างงาน เอกสารทั้งหมด ทั้งตวัอย่างและ และวิธีการตดัรับ ในรูปแบบไฟล์ 
EXCEL ท าใหเ้วลาในการตดัรับสะดวกมีตวัอยา่งในการตดัรับ การตดัรับมีประสิทธิภาพ 

 

 

รูปที่ 5: ภาพแสดงส่วนท่ีตอ้งการปรับปรุง 
 
     จากการจบัเวลาการใช ้วิธีน้ี จะใชเ้วลาในการตดัรับ ไม่เกิน 2 ชัว่โมง และพบว่าลดลงจากเวลาเดิม วนัละ 20-30 
นาที และเวลารวมท่ีลดได ้ภายใน 10 วนั อยู่ที 4 ชัว่โมงหลงัจากไดข้อ้สรุป ผูวิ้จยัไดน้ าแนวทางการด าเนินงานโดย
ทางบริษทัฯ ไดผ้ลประโยชน์ดงัต่อไปน้ี การตดัรับเอกสารใชเ้วลา ลดลง เฉล่ีย ประมาณวนัละ 20-30 นาทีเวลา
ท างาน ภายใน 10 วนัลดลง 4 ชม. 
 

 

รูปที่ 6: ภาพแสดงกระบวนงานท่ีซ ้ากนั  
     
 ในกระบวนการตดัรับเอกสาร 2.การตดัรับเอกสาร และ 4.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร มีนั้นมีการท างานซ ้าซอ้นกนั 
กล่าวคือ ในการกระตดัรับเสร็จ ตอ้งมีการส่งใบงานตรวจสอบใหห้วัหนา้ รวบรวม งานทั้งหมด ใหห้วัหนา้ โดนรัน 
number ตามเลขท่ี cl ของเอกสารตดัรับก่อนน าส่ง ถา้เลข cl ไม่ครบตามจ านวนไม่สามารถจดัส่งขั้นตอน  หวัหนา้
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ตรวจสอบได ้ในกรณี ท่ี ตรวจสอบแลว้ เลข cl เอกสารทั้งหมดรบถว้นอยู่แลว้ ในช่วงการบนัทึกตดัรับเอกสาร และ
ตอ้งตรวจตรวจใหม่ท าใหส้ิ้นเปลือง บุคลากร ในการท างาน เวลา และ ค่าใชจ่้าย จึงเห็นควร ใหต้ดั งานในส่วนน้ี
ออก ทั้ง 2 ส่วน จะลดไดท้ั้งหมดเป็นเวลา 4 ชัว่โมง  

 

การแบ่งประเภทสินค้าคงคลงัด้วยระบบ ABC (ABC Classification) 

 

รูปที่ 8: ภาพแสดงหลงัปรับปรุงการจดัเกบ็คลงัเอกสาร 

     วิธีการจดักลุ่ม ตามการคน้หาเอกสารกรมธรรมท่ี์ตดัรับผิดพลาด  ABC Analysis 
     กลุ่ม A งานตดัรับตวัแทนโบรคเกอร์ มีเอกสารท่ีผิดอยูบ่่อยคร้ังเพราะมีปริมาณในการตดัรับมาก จึงตอ้งท าการ
คน้หาอยูบ่่อยคร้ัง เพ่ือความสะดวกในการคน้หาลดระยะเวลาในการคน้หาลง จึงใหค้วามส าคญัในการจดัเอกสาร
กลุ่มน้ี มีการตรวจอบเอกสาร ผิดพลาดทุกสปัดาห์       
     กลุ่ม B งานตดัรับตวัแทนสาขา ควบคุมอยา่งเขม้งวดปานกลาง เช่นเดียวกบั A ควรมีจดัวางเอกสารแบบเดียวกนั 
แต่ปริมาณกรมธรรม์และความผิดพลาดนอ้ยกว่า B การตรวจสอบท าเช่นเดียวกบั A แต่ความถ่ีน้อยกว่า (เช่น 2
สปัดาห์คร้ังหรือทุกส้ินเดือน) และกลุ่ม C งานอ่ืนๆ ควบคุมอยา่งเขม้งวดระดบันอ้ย คือ มีการตรวจสอบงาน ทุกส้ิน
เดือน เพราะมีงานปริมาณนอ้ย และ พบเอกสารท่ีผิดนอ้ยคร้ัง จึงท าการตรวจสอบ( ทุกๆส้ินเดือน)   

 

รูปที ่9: ภาพแสดงหลงัปรับปรุงการจดัเกบ็คลงัเอกสาร 

จัดกลุม่ ประเภทงาน จ านวนเอกสาร เอกสารที่ เปอรเ์ซน็ตผ์ดิพลาด

ผดิพลาด งานทัง้หมด

กลุม่ A งานตวัแทนโบรคเกอร์ 3610 114 48.30%

โบรคเกอรก์รงุทพและปรมิณฑล

กลุม่ B งานสาขาทัง้ประเทศ 2214 70 29.66%

กลุม่ C งานอืน่ๆ 1756 52 22.03%

ผลรวม 236 100%
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รูปที ่10: ภาพแสดงหลงัปรับปรุงการจดัเกบ็คลงัเอกสารและ RACK ท่ีจะลงทุนซ้ือเพ่ิมเติม 

     ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก การจดัเกบ็ในหอ้งจดัเก็บไม่มีประสิทธิภาพ เดิมใชเ้วลาในการคน้หากรมธรรมอ์ยูท่ี่ 14 
ชัว่โมง 37 นาที หลงัจาการปรับปรุงหอ้งจดัเกบ็การวางผงัหอ้งจดัเกบ็ใหม่โดยใชท้ฤษฎี ABC เขา้มาช่วยนั้น จาก
การปรับปรุง เวลาในการคน้หากรมธรรมใ์หม่จะช่วยลดการการคน้หาของพนกังานลง 19 ชัว่ 15 นาที ลดเวลาใน
การคน้หาลง 5 ชัว่โมง และในส่วนของการลงทุนซ้ือ Rack วางเอกสารใหม่นั้น ใชง้บประมาณ 15,000 บาท ซ้ือชั้น
วาง RACK เพ่ิม 5 ชั้นวาง วางกล่อง เอกสารเพ่ิมข้ึนได ้100 กล่อง ภายใน รอบระยะเวลาการจดัส่งกล่องเขา้คลงั
ใหญ่นั้น ในระยะเวลา 3 เดือน อยูท่ี่ประมาณ 180-200 กล่อง  เท่ากบัสามารถจดัเก็บกล่องเอกสารทั้งหมด ใน ท่ี
ท างานท่ีขวางทางเดินอยูเ่ขา้หอ้ง ไดท้ั้ง ใชร้ะยะเวลาในการคืนทุนอยูท่ี่ 2 เดือน 
การแก้ปัญหาการจัดส่งเอกสารใบเสร็จ ในกรุงเทพล่าช้า 

 

รูปที ่11: ภาพแสดง เวลาในการขนส่งเสน้ทาง จาก จุด A ถึง จุด J (ก่อนปรับปรุง) 
 

       A

  B

4 M

3 M

ทางเขา้ ทีช่งกาแฟ 

เชลล ์วางของ น ้าดืม่

สว่นทีล่งทุนเพิม่ A,B

Warehouse Accountant

way
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รูปที่ 13: ภาพแสดงหลงัการปรับปรุงใช ้GOOGLE MAP 
 

 
 

รูปที ่12: ภาพแสดง เวลาในการขนส่งเสน้ทาง จาก จุด A ถึง จุด J (หลงัปรับปรุง) 
    
  ปัญหาท่ีเกิดจาก การขาดการวางแผนการจดัส่งใบเสร็จท าให้มีตน้ทุนท่ีสูงและใชเ้วลาในการจดัส่งไม่ทันรอบ
ช่วงเวลาไม่มีการแบ่งเส้นทาง  จากเดิมใชเ้วลาในการจดัส่ง 9 บริษทัใชเ้วลาทั้งหมด 6 ชัว่โมง 31 นาที ถา้บริษทั
น าเอาเทคโนโลยี GOOGLE MAP และจดัทิศในการขนส่งในแต่ละเขต มาใชใ้นการขนส่ง จะท าใหส้ามารถจดัเวลา
รวมกนัทั้งหมด 4 ชัว่โมง 52 นาที ลดเวลาในการท างานลง 1 ชัว่โมง 39 นาที ท าใหส้ารารถจดัส่งเอกสารไดท้นัรอบ
ช่วงเวลา และสามารถกลบัเขา้บริษทั ส่งงานก่อน 15.00 น ได ้

สถานที่ เสน้ทางการเดนิรถ เวลาการเดนิรถ เวลาทีใ่ชไ้ป

ออก ถงึ

1 จดุ A - จดุ B 9.00 น. 10.18 น. 1.18 นาที

2 จดุ B - จดุ C 10.18 น. 10.38 น. 20 นาที

3 จดุ C- จดุ D 10.38 น. 11.12 น. 34 นาที

4 จดุ D - จดุ E 11.12น. 11.40 น. 28 นาที

พัก เทีย่ง 

5 จดุ F - จดุ G 12.40น. 13.15น. 35 นาที

6 จดุ G - จดุ H 13.15น. 13.39น. 24 นาที

7 จดุ H - จดุ I 13.39น. 14.00น. 21 นาที

8 จดุ I - จดุ J 14.00น. 14.22น. 22 นาที

9 กลบับรษัิทสง่งาน 14.22น. 14.52น. 30 นาที

รวมเวลาใชไ้ป 4 ชม 52 นาที
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5. สรุปผลการศึกษา 
 
     จากการศึกษาถึงปัญหาของการท างานของระบบตดัรับงานในกระบวนการแบบเก่าท่ีท าให ้เอกสาร ตดัรับไม่ทนั
ในเวลาท่ีก าหนด จึงด าเนินการปรับปรุงโดยการน า เคร่ืองมือเขา้มาช่วยและ ตดักระบวนการท างานท่ีซ ้ าซ้อนกนั
ออก ส่งผลไดก้ระบวนการท างานท่ีตดัรับทนั รอบของช่วงเวลา จากกรณี การท่ีบริษทัไม่มีการวางแผนการจดัเก็บ
เอกสารในหอ้งจดัเกบ็ ส่งผลใหห้อ้งจดัเกบ็ ไม่เป็นระเบียบ ไม่สามารถน ามาใชง้านได ้เพราะมีเอกสารวางโดยไม่ที
การควบคุมดูแลพนักงานไม่สามารถใช้งานได ้และปัญหาท่ีการจดัส่งใบเสร็จให้กบัลูกคา้ใหม่อีกคร้ัง ไม่มีการ
วางแผนเสน้ทาง พนกังานแต่ละบุคคล จดัส่งโดย ใชท้กัษะความช านาญเสน้ทางของแต่ละบุคคลส่งผลใหก้ารจดัส่ง 
ไม่สามารถ จดัส่งงานไดท้นัช่วงเวลางาน  จากกรณีท่ีกล่าวมา จึงใชเ้คร่ืองมือ ทฤษฎี ABC  เทคโนโลยี มาช่วยใน
การท างาน และปรับปรุงเสนอเป็นโมเดลแบบจ าลอง ซ่ึงจะช่วยพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรับเอกสาร ล่าชา้ ในรอบกระบวนการเดิมใชเ้วลาทั้งหมด 5 ชัว่โมง 05 นาที งาน
จะเสร็จส้ินภายใน 16.30  ใชเ้วลาในกระบวนการรวมกนัทั้งหมด 46 ชัว่โมง 10 นาที ถา้ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
โดยใช ้เคร่ืองมือจดัเกบ็งานในไฟล ์EXCEL  จะท าใหล้ดเวลาในการท างานกระบวนการตดัรับท่ี 2 ลดเวลา ในการะ
บวนการท างานนั้นลง 4 ชัว่โมง และการขจดัขั้นตอนกระบวนการท างานท่ีซ ้ าซอ้นออกไปในขั้นตอนท่ี 1 จะช่วยลด
เวลากรท างานลงอีก 3 ชัว่โมง 50 นาที หลงัจากการปรับปรุงกระบวนการท างานทั้ง 2 จะไดก้ระบวนการท างานใหม่ 
ท่ีมี เวลาการท างานทั้งหมด 38 ชัว่ โมง 20 นาที เวลาลดลงทั้งหมด เท่ากบั 7 ชัว่โมง 50 นาที กระบวนการท างานทนั
รอบช่วงเวลา งานเสร็จก่อน 16.00 น. 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก การจดัเกบ็ในหอ้งจดัเกบ็ไม่มีประสิทธิภาพ เดิมใชเ้วลาในการคน้หากรมธรรมอ์ยู่ท่ี 14 
ชัว่โมง 37 นาที หลงัจาการปรับปรุงห้องจดัเก็บการวางผงัห้องจดัเก็บใหม่โดยใชท้ฤษฎี ABC เขา้มาช่วยนั้น จาก
การปรับปรุง เวลาในการคน้หากรมธรรมใ์หม่จะช่วยลดการการคน้หาของพนกังานลง 19 ชัว่ 15 นาที ลดเวลาใน
การคน้หาลง 5 ชัว่โมง และในส่วนของการลงทุนซ้ือ Rack วางเอกสารใหม่นั้น ใชง้บประมาณ 15,000 บาท ซ้ือชั้น
วาง RACK เพ่ิม 5 ชั้นวาง วางกล่อง เอกสารเพ่ิมข้ึนได ้100 กล่อง ภายใน รอบระยะเวลาการจดัส่งกล่องเขา้คลงัใหญ่
นั้น ในระยะเวลา 3 เดือน อยู่ท่ีประมาณ 180-200 กล่อง  เท่ากบัสามารถจดัเก็บกล่องเอกสารทั้งหมด ใน ท่ีท างานท่ี
ขวางทางเดินอยูเ่ขา้หอ้ง ไดท้ั้ง ใชร้ะยะเวลาในการคืนทุนอยูท่ี่ 2 เดือน  

ปัญหาท่ีเกิดจาก การขาดการวางแผนการจดัส่งใบเสร็จท าใหมี้ตน้ทุนท่ีสูงและใชเ้วลาในการจดัส่งไม่ทนั
รอบช่วงเวลาไม่มีการแบ่งเส้นทาง  จากเดิมใชเ้วลาในการจดัส่ง 9 บริษทัใชเ้วลาทั้งหมด 6 ชัว่โมง 31 นาที ถา้บริษทั
น าเอาเทคโนโลยี GOOGLE และจดัทิศในการขนส่งในแต่ละเขต มาใช้ในการขนส่ง จะท าให้สามารถจดัเวลา
รวมกนัทั้งหมด 4 ชัว่โมง 52 นาที ลดเวลาในการท างานลง 1 ชัว่โมง 39 นาที ท าใหส้ารารถจดัส่งเอกสารไดท้นัรอบ
ช่วงเวลา และสามารถกลบัเขา้บริษทั ส่งงานก่อน 15.00 น ได ้

 
 ข้อเสนอแนะ จากงานวิจยัท่ีผา่นมา ผูวิ้จยัใชเ้วลาศึกษาอนัสั้น ท าใหไ้ม่สามารถเก็บรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือเทคนิคต่างๆ รายละเอียดยงัไม่ชดัเจนลึกมากเท่าท่ีตอ้งการ 
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การประเมินน า้หนักความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านความพงึพอใจต่อคุณภาพการบริการ
ที่มีผลต่อความภกัด ีกรณศึีกษา บริษทั สิริ การาจ จ ากดั 

The Regression Analysis of Service Quality Satisfaction on Customer Loyalty 
Case Study Sirigarage Company 

 
ชัยสิริ ววิฒัน์ชาญกจิ1 และ ธีริน วาณชิเสนี2 

Chaisiri Wiwatchankit and Teerin Vanichseni  

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินน ้าหนกัความสมัพนัธ์ของปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการท่ี
มีผลต่อความภกัดี กรณีศึกษา บริษทั สิริ การาจ จ ากดั ซ่ึงจะท าการศึกษาจารกลุ่มผูท่ี้เคยใชบ้ริการบริษทั สิริ การาจ 
จ ากดัจ านวน 217 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบถดถอย (Multiple 
Regression Analysis) พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศชายช่วงอายุ 27-35 ปี สถานภาพโสด อาชีพพนักงาน
เอกชนรายไดต้ ่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน มีพฤติกรรมเคยใชบ้ริการแลว้ ยี่หอ้รถท่ีเขา้มาใชบ้ริการคือ Toyota มีอายุ
การใช้งานต ่ากว่า 3 ปี วนัท่ีน ารถยนต์เขา้มาใช้บริการวนัธรรมดา(จนัทร์-ศุกร์) และเหตุผลหลกัในการเขา้มาใช้
บริการคือคนรู้จกัแนะน า โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ เร่ืองการใหค้วามมัน่ใจแก่
ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ เร่ืองความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ การตอบสนองต่อความตอ้งการบริการของลูกคา้ ความ
น่าเช่ือถือในการใหบ้ริการ และความเป็นรูปธรรมของการบริการ ตามล าดบั 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจในการบริการ, คุณภาพการให้บริการ, ความภักดีของลกูค้า 

Abstract 
The objective of this study is to evaluate empirically the relationship between factors affecting customers’ satisfaction 
for perceived service that may influence the customer loyalty by using Siri Garage as the case study.  The study is 
based on taking sample from Siri Garage’s customers with the same size of 217 people who were willing to participate 
in the questionnaire.  The descriptive statistics is used to determine the frequency distribution, mean, and standard 
deviation thereby leading to multiple regression analysis on the studied variables.  The finding show that most 
respondents are single male aging between 27-35 years old who are mostly office workers with the monthly income 
below 15,000 Baht and regular customers at the garage.  Their car brand is Toyota and has been in their possessions for 
at least three years.  They like to bring their cars in for service on the weekdays and the underlying reasons for coming 
to the garage is through friend’s recommendation.  The multiple regression analysis shows that most respondents have 
given their customers’ satisfaction on the perceived service for (1) their understanding and knowing about the 
customers who receive the service, (2) the quick and prompt response to the customer’s need, (3) the reliability for 
providing service, and (4) the physical evidence of providing service, respectively.   
Keyword: Customers’ satisfaction for perceived service, service quality, and Customers’ loyalty 
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1. บทน า 
    ในปัจจุบนัรถยนตเ์ป็นยาพาหนะท่ีมีความส าคญัต่อการใชชี้วิตประจ าวนัของมนุษยเ์ป็นอย่างมาก ซ่ึงจะท าหนา้ท่ี
รับและส่งคนหรือส่ิงของต่างๆ อีกทั้งรถยนต์เป็นยานพาหนะทางบกท่ีสร้างความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และ
ประหยดัเวลาในการเดินทาง ซ่ึงทั้งน้ียงัใชใ้นการขนส่งสินคา้จากท่ีหน่ึงไปยงัท่ีหน่ึง อยา่งไรกต็าม รถยนตน์ั้นมีอายุ
การใชง้านไม่ตลอดกาลมีการหมดอายุ หรือเส่ือมสภาพลงได ้ดงันั้น ท าให้ผูใ้ช้รถยนต์ไม่สามารถหลีกเล่ียงการ
บ ารุงรักษา แต่สามารถเลือกท่ีจะซ่อมแซมอย่างคุ้มค่าได ้โดยทั่วไปรถยนต์ป้ายแดงจะไดรั้บการรับประกนัใน
ช่วงเวลาหน่ึงจากผูผ้ลิต ดั้งนั้นหากรถยนตท่ี์ยงัอยูใ่นช่วงรับประกนัจากผูผ้ลิต เจา้ของรถมกัจะน ารถยนตข์องตนเขา้
มาตรวจสอบภาพและซ่อมแซมท่ีศูนยบ์ริการของผูผ้ลิตนั้นๆ แต่เม่ือหมดระยะเวลาในการรับประกนัของผูผ้ลิตแลว้ 
อาจจะเลือกมาใชบ้ริการจากอู่ท่ีมีอยูท่ ัว่ไปแทน 
    ในปัจจุบนัลูกคา้ของ บริษทั สิริ การาจ จ ากดั ท่ีเขา้มาใชบ้ริการมีหลากหลายรูปแบบโดยจะแบ่งเป็น กลุ่มลูกคา้
หลกั และกลุ่มลูกคา้รอง และมีจ านวนรถยนตท่ี์เขา้มาใชบ้ริการซ่อมเม่ือเทียบกนั 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556 ปี2557 และปี
2558 โดยเฉล่ียมีประมาณปีละ 500 คนั ซ่ึงโดยมากเป็นลูกค้าเก่าท่ีเคยใช้บริการ  แต่ปัจจุบันอู่จ านวนมากท่ีเป็น
คู่แข่งโดยตรงกบับริษทั สิริ การาจ จ ากดัแลว้ ท าใหก้ารรักษาฐานลูกคา้เก่าเป็นเร่ืองส าคญัอยา่งมาก เพ่ือท่ีจะไม่เสีย
ฐานลูกคา้ใหคู่้แข่งและยงัเพ่ิมสามารถเพ่ิมรายไดด้ว้ย  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการบริการ (Service Quality) 
     วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2543) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การบริการ คือกระบวนการในการส่งมอบบริการจากผู ้
ให้บริการไปยงัผูใ้ชบ้ริการหรือผูใ้ชบ้ริการ โดยบริการ  เป็นส่ิงท่ีจบัสัมผสัแตะตอ้งไดย้ากและเป็นส่ิงท่ีเส่ือมสูญ
สลายไปไดง่้าย บริการจะไดรั้บการบริการข้ึน โดยบริการและส่งมอบสู่ผูใ้ชบ้ริการเพ่ือใชส้อยบริการนั้น ๆ โดย
ทนัทีหรือในเวลาเกือบจะทนัที ทนัใดท่ีมีการบริการนั้นและมุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นบริการหรือชนะใจลูกคา้ ความ
เขา้ใจถึงส่ิงท่ี ลูกคา้คาดหวงัและตอบสนองลูกคา้ดว้ยบริการเป็นเลิศ โดยเสนอส่ิงท่ีเหนือกว่าความคาดหวงัของ 
ลูกคา้รวมถึงความรู้ความสามารถในการแกปั้ญหาให้ลูกคา้ไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม โดยท่ี Parasuraman et al. 
(1988) ไดมี้การพฒันาปัจจยัก าหนดคุณภาพใน 5 ดา้น ดงัน้ี 
1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของการบริการ สถานท่ี และส่ิงอ านวย

ความสะดวก เช่น ความทันสมัยของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีให้บริการ การแต่งกายของพนักงาน ความ
สะดวกสบายของสถานท่ีใหบ้ริการ  

2. ความน่าเช่ือถือ หรือไวว้างใจได ้(Reliability) ความสามารถในการมอบบริการ เพ่ือสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ตามท่ีไดส้ัญญาหรือท่ีควรจะเป็นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และตรงตาม วตัถุประสงคข์องการบริการภายในเวลาท่ี
เหมาะสม เช่น การรักษาเวลาในการใหบ้ริการการรักษา สญัญาในการใหบ้ริการการรักษาขอ้มูลของลูกคา้  

3. การตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) ความตั้งใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้ โดย ให้บริการอย่างรวดเร็ว 
ความรวดเร็วจะตอ้งมาจากพนกังานและกระบวนการในการใหบ้ริการอย่าง มีประสิทธิภาพ เช่น ความรวดเร็ว
ในการไดรั้บบริการความเตม็ใจในการใหบ้ริการความพร้อมใน การใหบ้ริการ  
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4. การใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) การสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้วา่ จะไดรั้บการบริการท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน 
เช่น ความรู้สึกเช่ือมัน่ไวใ้จในช่ือเสียงและความมัน่คงของบริการ ความสุภาพของพนกังาน ความพร้อมในการ
ใหบ้ริการของพนกังาน  

5. การเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ (Empathy) การดูแลและเอาใจใส่ ให้บริการลูกคา้ดว้ยความ
ตั้งใจ เน่ืองจากเขา้ใจปัญหาหรือความตอ้งการของลูกคา้ท่ีตอ้งไดรับการ  ตอบสนอง เนน้การบริการและการ
แกปั้ญหาให้ลูกคา้เป็นราย ๆ ไป เช่น ความเพียงพอและความเอาใจใส่ในการให้บริการการ และรับรู้ความ
ตอ้งการของลูกคา้  

SERVQUAL จะประกอบดว้ยปัจจยัในการวดัคุณภาพบริการ เพียง 5 ดา้นแต่ก็ครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ และ
เป็นแนวคิดท่ีใชก้นัอยา่ง แพร่หลายในการประเมินคุณภาพบริการ ในมุมมองของผูใ้ชบ้ริการ 

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจการบริการ (Customer Satisfaction) 

     ความพึงพอใจในการบริการท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการบริการระหวา่งผูใ้หบ้ริการและ ผูใ้ชบ้ริการ เป็นผลของการ
รับรู้และประเมินคุณภาพของการบริการ ในส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการคาดหวงัวา่ ควรจะไดรั้บ และส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บจริง
จากการบริการ ในแต่ละสถานการณ์การบริการหน่ึง ทั้ งน้ีความพึงพอใจ ในการบริการ จะประกอบด้วย
องคป์ระกอบ 2 ประการ คือ องคป์ระกอบดา้นการรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑบ์ริการ และองคป์ระกอบดา้นการรับรู้
คุณภาพของการน าเสนอบริการ  
     สรุปไดว้่า ความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการประเมินคุณค่า การรับรู้คุณภาพของ การบริการตามลกัษณะ
ของการบริการ และกระบวนการน าเสนอบริการ ในวงจรของการใหบ้ริการ ระหว่างผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึง
ถา้ตรงกบัส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการมี ความตอ้งการหรือตรงกบัความคาดหวงัท่ีมีอยู ่หรือประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บบริการตาม
องค์ประกอบดงักล่าว ย่อมน ามาซ่ึงความพึงพอใจในการบริการนั้นหากเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม การรับรู้ส่ิงท่ี
ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บจริงไม่ตรงกบัการรับรู้ส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการคาดหวงั ผูใ้ชบ้ริการยอ่มเกิด ความไม่พึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์
บริการและการน าเสนอบริการนั้นได ้

 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความภักดี (Customer Loyalty) 
     ความจงรักภกัดีของลูกคา้ ถือเป็นส่ิงท่ีสามารถเพ่ิมยอดขายและสามารถป้องกนัส่วนครองตลาดได ้ซ่ึงแนวคิด
ดา้นความภกัดีจะสามารถท่ีจะดึงดูดให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการซ ้ า และบอกต่อไปยงับุคคลอ่ืนๆ สาเหตุจากลูกคา้ท่ี
ไดเ้กิดการเรียนรู้เก่ียวกบัสินคา้และบริการนั้นๆ จนท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ 
     Lu and Tang (2001) ไดก้ล่าวว่า การท่ีจะเกิดความจงรักภกัดีต่อการบริการนั้นเป็นส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนจากพฤติกรรม 
(Behavior) ทศันคติ (Attitude) และความรู้ (Knowledge) ซ่ึงสรุปปัจจยัท่ีใชใ้นการวดัไวด้งัน้ี คือ 
1. พฤติกรรมการซ้ือซ ้า (Repeat Purchase Behavior) คือ การท่ีลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการแสดงออกมาถึงความผูกพนัต่อผู ้

ท่ีใหบ้ริการ  
2. ค าบอกเล่าแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) คือ การบอกเล่าท่ีอาจจะหมายถึงการใหค้ าแนะน าคนอ่ืนให้ใช้

ผลิตภณัฑห์รือบริการดว้ย 
3. ช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคเลือกรับบริการ (Period of usage) คือ การวดัความถ่ีในการเขา้มารับบริการว่ามีความ

ต่อเน่ืองหรือไม่ หรือรับบริการเดือนละก่ีคร้ัง ซ่ึงสามารถท่ีจะสะทอ้นถึงความ ภกัดีของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการวา่จะ
เกิดในระยะยาวหรือไม่อีกดว้ย 
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4. ความมั่นคงต่อราคาท่ีเปล่ียนแปลง (Price Tolerance) คือ การวดัผลกระทบท่ีเกิดจากการท่ีบริการนั้ นมี
ค่อนขา้งราคาสูงข้ึน ถา้ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความภกัดีก็จะยงัเลือกใชก้ารบริการของเราอยู่สามารถแสดงให้
เห็นไดว้่าราคาท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นไม่สามารถส่งผลต่อการเลือกการบริการของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความจงรักภกัดี
ต่อบริการได ้

5. การตั้ งใจซ้ือซ ้ า (Repeat Purchase Intention) คือ การเลือกใช้การบริการเดิมเป็นประจ าโดยไม่สนใจผู ้
ใหบ้ริการอ่ืนๆ จากลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ 

6. ความชอบมากกว่า (Preference) คือ การท่ีผูลู้กคา้ผูใ้ชบ้ริการมีความภกัดีท่ีแทจ้ริงต่อการบริการนั้นๆ ซ่ึงจะ
แสดงผลออกมาในเชิงบวกออกมาใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

7. การลดตวัเลือก (Choice Reduction Behavior) คือ การท่ีลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความภกัดี จะท าการหาขอ้มูลเพ่ือ
น ามารองรับการตดัสินใจในการเลือกเขา้รับการบริการนอ้ยลง 

8. การเป็นอันดับแรกในใจ (First-in Mind) คือเป็นตัวเลือกแรกของการตัดสินใจ เข้ารับบริการของลูกค้า
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความภกัดีเสมอ 
 

3. วธิีการศึกษา 
     การศึกษาวิจยัความส าคญัของปัจจยัดา้นความพึงพอใจ ท่ีลูกคา้มีต่อคุณภาพการให้บริการกบับริษทั สิริ การาจ 
จ ากดั ซ่ึงมีผลกระทบต่อปัจจยัดา้นความภกัดี ท่ีลูกค้ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของบริษทั  โดย
ประชากร  ไดแ้ก่ ประชากรท่ีจะใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ลูกคา้ของบริษทั สิริ การาจ จ ากดั โดยท่ีน ารถยนตเ์ขา้มา
ใช้บริการ เคาะ พ่นสีรถยนต์ ซ่ึงมีจ านวนลูกคา้ทั้งปีของปีล่าสุดมีจ านวน 505 รายกลุ่มตวัอย่าง ค านวณขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งดว้ยสูตรของ Krejcie and Morgan (1970) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 217 คน ระดบัความคาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้±5% ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และสัดส่วนของลกัษณะประชากรท่ีสนใจ 0.5 เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และท า
การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequencies) และค่าร้อยละ 
(Percentage)ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)การประเมินน ้าหนกัความสมัพนัธ์ของความพึงพอใจ ท่ี
ลูกคา้มีต่อคุณภาพการใหบ้ริการกบับริษทั สิริ การาจ จ ากดั ซ่ึงมีผลกระทบต่อปัจจยัดา้นความภกัดี ท่ีลูกคา้มีความพึง
พอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดยใชเ้ทคนิคทางสถิตติ อาทิเช่นRegression Analysis, Linear   Correlation Coefficient 
และ ANOVA เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศชายช่วงอายุ 27-35 ปี สถานภาพโสด อาชีพพนักงาน
เอกชนรายไดต้ ่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน มีพฤติกรรมเคยใชบ้ริการแลว้ ยี่หอ้รถท่ีเขา้มาใชบ้ริการคือ Toyota มีอายุ
การใช้งานต ่ากว่า 3 ปี วนัท่ีน ารถยนต์เขา้มาใช้บริการวนัธรรมดา(จนัทร์-ศุกร์) และเหตุผลหลกัในการเขา้มาใช้
บริการคือคนรู้จกัแนะน า โดยท่ีความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการของบริษทั สิริ การาจ จ ากดัเรียงจาก
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยไดแ้ก่ การให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ผูใ้ช้บริการ (Assurance) ความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้
ผูใ้ชบ้ริการ (Empathy) ความน่าเช่ือถือในการให้บริการ (Reliability) การตอบสนองต่อความตอ้งการบริการของ
ลูกคา้ (Responsiveness) และความเป็นความรูปธรรมของการบริการ(Tangibles) 
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     ความภกัดีของลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการบริษทั สิริ การาจ จ ากดัเรียงจากค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ความมัน่คง
ต่อราคาท่ีเปล่ียนแปลง (Price Tolerance) พฤติกรรมการซ้ือซ ้ า(Repeat Purchase Behavior) ความชอบมากกว่า 
(Preference) การตั้งใจซ้ือซ ้ า (Repeat Purchase Intention) ค าบอกเล่าแบบปากต่อปาก(Word of Mouth) ช่วงเวลาท่ี
ผูบ้ริโภคเลือกรับบริการ (Period of usage) การลดตวัเลือก (Choice Reduction Behavior) การเป็นอนัดบัแรกในใจ 
(First-in Mind) คุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความภักดีของบริษทั สิริ การาจ จ ากดั โดยสามารถเขียนเป็น
สมการพยากรณ์รูปของคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 1: ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจการบริการ ในแต่ละด้านกับความภักดีในพฤติกรรมซ้ือซ ้ า 
(Repeated Purchase Behavior) 

ความพึงพอใจในการบริการ B  T Sig 
1. ดา้นความเป็นรูปธรรม (Tangibles) 0.182 0.141 1.935 0.054 
2. ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) 0.040 0.029 0.407 0.685 
3. ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ (Responsiveness) -0.228 -0.146 -1.990 0.048 
4. ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) 0.013 0.009 0.114 0.910 
5. ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ (Empathy) 0.374 0.231 3.111 0.002 

Adjusted R2 = 0.058, F = 3.641,*p < 0.05, Durbin-Watson = 1.695 

 พฤติกรรมซ้ือซ ้า พบว่า สมการเส้นตรงท่ีสามารถประเมินน ้าหนกัความสัมพนัธ์ของปัจจยัความพึงพอใจ 
เพ่ือวิเคราะห์ถึงผลของความพึงพอใจการบริการ ท่ีมีต่อความภกัดีในพฤติกรรมซ้ือซ ้ าของลูกคา้ผูใ้ช้บริการ คือ
พฤติกรรมซ้ือซ ้า = 2.679 - 0.228ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการ + 0.374ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ 
 
ตารางท่ี 2: ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจการบริการ แต่ละดา้นกบัความภกัดีช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคเลือกรับ
บริการ (Period of usage) 

ความพึงพอใจในการบริการ B  T Sig 
6. ดา้นความเป็นรูปธรรม (Tangibles) 0.046 0.022 0.311 0.756 
7. ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) 0.447 0.204 2.916   0.004 
8. ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ (Responsiveness) -0.061 -0.024 -0.339 0.735 
9. ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) 0.608 0.246 3.325 0.001 
10. ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ (Empathy) 0.194 0.075 1.035 0.302 

Adjusted R2 = 0.108, F = 6.251,*p < 0.05, Durbin-Watson = 2.016 

 ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคเลือกรับบริการ พบว่า สมการเส้นตรงท่ีสามารถประเมินน ้ าหนกัความสัมพนัธ์ของ
ปัจจยัความพึงพอใจ เพ่ือวิเคราะห์ถึงผลของความพึงพอใจการบริการ ท่ีมีต่อความภกัดีในพฤติกรรมซ้ือซ ้ าของ
ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ คือ ช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคเลือกรับบริการ = -1.757 + 0.447ดา้นความน่าเช่ือถือ + 0.608ดา้นการให้
ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ 
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ตารางท่ี 3: ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจการบริการ แต่ละด้านกับความภักดีความมั่นคงต่อราคาท่ี
เปล่ียนแปลง (Price Tolerance) 

ความพึงพอใจในการบริการ B  T Sig 
ดา้นความเป็นรูปธรรม (Tangibles) 0.417 0.294 4.106 0.000 

1. ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) -0.167 -0.111 -1.576 0.116 
2. ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ (Responsiveness) 0.281 0.164 2.272 0.024 
3. ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) -0.182 -0.107 -1.437 0.152 
4. ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ (Empathy) 0.007 0.004 0.053 0.958 

Adjusted R2 = 0.091, F = 5.307,*p < 0.05, Durbin-Watson = 2.043 

 ความมั่นคงต่อราคาที่เปลี่ยนแปลง พบว่า สมการเส้นตรงท่ีสามารถประเมินน ้ าหนกัความสัมพนัธ์ของ
ปัจจยัความพึงพอใจ เพ่ือวิเคราะห์ถึงผลของความพึงพอใจการบริการ ท่ีมีต่อความภกัดีในพฤติกรรมซ้ือซ ้ าของ
ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ คือ ความมัน่คงต่อราคาท่ีเปล่ียนแปลง = 2.994 + 0.417ดา้นความเป็นรูปธรรม + 0.281ดา้นการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการ 

ตารางท่ี 4: ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจการบริการ แต่ละดา้นกบัความภกัดีในการตั้งใจซ้ือซ ้ า (Repeat 
Purchase Intention) 

ความพึงพอใจในการบริการ B  T Sig 
5. ดา้นความเป็นรูปธรรม (Tangibles) -0.276 -0.167 -2.282 0.024 
6. ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) 0.405 0.231 3.206 0.002 
7. ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ (Responsiveness) -0.122 -0.061 -0.830 0.407 
8. ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) 0.220 0.111 1.458 0.146 
9. ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ (Empathy) 0.143 0.069 0.925 0.356 

Adjusted R2 = 0.054, F = 3.462,*p < 0.05, Durbin-Watson = 1.861 

 การตั้งใจซ้ือซ ้า พบว่า สมการเส้นตรงท่ีสามารถประเมินน ้ าหนกัความสัมพนัธ์ของปัจจยัความพึงพอใจ 
เพ่ือวิเคราะห์ถึงผลของความพึงพอใจการบริการ ท่ีมีต่อความภกัดีในพฤติกรรมซ้ือซ ้ าของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ คือ การ
ตั้งใจซ้ือซ ้า = 2.353 - 0.276ดา้นความเป็นรูปธรรม + 0.405ดา้นความน่าเช่ือถือ 
ตารางท่ี 5: ความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจการบริการ แต่ละดา้นกบัความภกัดีในความชอบมากกวา่ (Preference) 

ความพึงพอใจในการบริการ B  T Sig 
ดา้นความเป็นรูปธรรม (Tangibles) 0.155 0.132 1.177 0.241 

1. ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) 0.094 0.138 0.681 0.496 
2. ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ (Responsiveness) 0.349 0.161 2.175 0.031 
3. ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) -0.548 0.164 -3.337 0.001 
4. ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ (Empathy) 0.454 0.169 2.693 0.008 

Adjusted R2 = 0.067, F = 4.118,*p < 0.05, Durbin-Watson = 2.273 
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 ความชอบมากกว่า พบวา่ สมการเสน้ตรงท่ีสามารถประเมินน ้าหนกัความสมัพนัธ์ของปัจจยัความพึงพอใจ 
เพ่ือวิเคราะห์ถึงผลของความพึงพอใจการบริการ ท่ีมีต่อความภกัดีในพฤติกรรมซ้ือซ ้ าของลูกคา้ผูใ้ช้บริการ คือ 
ความชอบมากกวา่ = 2.154 - 0.548ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ + 0.0454ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ 

ตารางท่ี 6: ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจการบริการ ในแต่ละดา้นกบัความภกัดีการลดตวัเลือก (Choice 
Reduction Behavior) 

ความพึงพอใจในการบริการ B  T Sig 
5. ดา้นความเป็นรูปธรรม (Tangibles) 0.430 0.173 2.597 0.010 
6. ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) 0.710 0.270 4.114 0.000 
7. ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ (Responsiveness) 0.442 0.147 2.196 0.029 
8. ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) 0.458 0.154 2.224 0.027 
9. ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ (Empathy) 0.181 0.058 0.856 0.393 

Adjusted R2 = 0.212, F = 12.627,*p < 0.05, Durbin-Watson = 1.173 

 การลดตัวเลือก พบว่า สมการเส้นตรงท่ีสามารถประเมินน ้ าหนักความสัมพนัธ์ของปัจจยัความพึงพอใจ 
เพ่ือวิเคราะห์ถึงผลของความพึงพอใจการบริการ ท่ีมีต่อความภกัดีในพฤติกรรมซ้ือซ ้ าของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ คือ การ
ลดตวัเลือก = -5.779 + 0.430ดา้นความเป็นรูปธรรม + 0.710ดา้นความน่าเช่ือถือ + 0.442ดา้นการตอบสนองต่อ
ความตอ้งการ + 0.458ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ 

ตารางท่ี 7: ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจการบริการ แต่ละดา้นกบัความภกัดีในการเป็นอนัดบัแรกในใจ 
(First-in Mind) 

ความพึงพอใจในการบริการ B  T Sig 
ดา้นความเป็นรูปธรรม (Tangibles) -0.283 -0.115 -1.576 0.116 
ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) 0.548 0.209 2.918 0.004 

1. ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ (Responsiveness) 0.611 0.204 2.793 0.006 
2. ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) 0.133 0.045 0.593 0.554 
3. ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ (Empathy) 0.158 0.051 0.687 0.493 

Adjusted R2 = 0.062, F = 3.878,*p < 0.05, Durbin-Watson = 1.867 

 การเป็นอนัดับแรกในใจ พบว่า สมการเสน้ตรงท่ีสามารถประเมินน ้าหนกัความสัมพนัธ์ของปัจจยัความพึง
พอใจ เพ่ือวิเคราะห์ถึงผลของความพึงพอใจการบริการ ท่ีมีต่อความภกัดีในพฤติกรรมซ้ือซ ้ าของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ 
คือ การเป็นอนัดบัแรกในใจ = -1.750 + 0.548ดา้นความน่าเช่ือถือ + 0.611ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการ 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
     สรุปความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในการบริการ กบัความภกัดีของลูกคา้บริษทั สิริ การาจ จ ากดั จาก

การทดสอบสมมุติฐานทั้ง 8 จะเห็นไดว้่า ปัจจยัต่างๆ ของความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจการบริการ มี
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ผลกระทบแตกต่างกนั ในกรณีของบริษทั สิริ การาจ จ ากดั จะเห็นไดว้่า ความภกัดีของลูกคา้ในการลดตวัเลือก 
(Choice Reduction Behavior) ในสมมุติฐาน 7 มีผลในเชิงบวก 4 จาก 5 อาทิเช่น ดา้นความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ (Tangibles) ดา้นความน่าเช่ือถือในการให้บริการ (Reliability) ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการบริการ
ของลูกคา้ (Responsiveness) และดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ (Assurance) ส่งผลต่อความภกัดีของ
ลูกคา้ในดา้นการลดตวัเลือก (Choice Reduction Behavior) ซ่ึงความสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเร่ืองคุณภาพ
ในการให้บริการของ Parasuraman et al (1988) ท่ีสรุปว่า ส่ิงท่ีสัมผสัได ้(Tangibles) อาทิเช่นลกัษณะของส่ิงท่ีใช้
เพ่ืออานวยความสะดวก ซ่ึงสมัผสัและจบัตอ้งได ้ความน่าเช่ือถือ (Reliability) หรือค ามัน่สญัญาท่ีผูใ้หบ้ริการนั้นได้
ให้ไว ้รวมถึงการบริการ ในทุกคร้ังจะตอ้งมีความเหมาะสม ถูกตอ้ง แม่นยาและน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง 
(Responsiveness) หรือความเต็มใจท่ีผูใ้ห้บริการจะช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง เพ่ือท าให้ลูกคา้ไดรั้บความ
สะดวก และการให้ความมัน่ใจ (Assurance) คือส่ิงท่ีลูกคา้จะไดรั้บนั้นคือความมัน่ใจและเช่ือใจ ทั้งในเร่ืองทกัษะ
ความรู้ และความสามารถ ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในการลดตวัเลือก (Choice Reduction Behavior) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติระดบั sig<0.05 
    ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
     เพ่ือให้ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไปในทัศนะท่ีกวา้งมากข้ึนอนัจะเป็นประโยชน์ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์และปัญหาทางดา้นความพึงพอใจในการบริการ ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้บริษทั สิริ การาจ 
จ ากดั หรือปัญหาอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั ผูท้  าวิจยัจึงขอเสนอแนะประเดน็ส าหรับการท าวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 
1. แนะน าทาการศึกษากบักลุ่มประชากร/กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มอ่ืนๆ ในสถานท่ีท่ีแตกต่างกนั เพราะจะท าให้ได้

งานวิจยัท่ีมีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะท าให้บริษทัหรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งสามารถท่ีจะน าขอ้มูลของ
งานวิจยัท่ีไดน้ั้นไปปรับใช้กบับริษทัของตน เพ่ือท่ีท าให้บริษทัมีประสิทธิภาพในการให้บริการกบัลูกคา้
ต่อไปในอนาคต 

2. แนะน าให้ใช้สถิติตัวอ่ืนมาวิเคราะห์ในแง่มุมอ่ืนๆ  เช่น  Factor Analysis ท่ี เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ศึกษา
องคป์ระกอบของตวัแปรวา่ตวัแปรท่ีศึกษานั้นสามารถจดักลุ่มไดเ้ป็นก่ีองคป์ระกอบ  
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การศึกษาความสัมพนัธ์ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้ากบัการตดัสินใจซ้ือสินค้า 
ตราโครงการหลวงในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

ณฐัสิทธ์ิ แจวเจริญวฒันา* ดร.ฐิติกานท์ สัจจะบุตร** 

 

บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ตราโครงการหลวงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากในปัจจุบนัไดมี้สินคา้เพ่ือสุขภาพ แบรนด์ต่างๆ เกิดข้ึน
มากมายเน่ืองจากผูบ้ริโภคหนัมาสนใจสุขภาพมากข้ึนท าใหส้ภาพการแข่งมีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ แต่ดว้ยนโยบาย
ของโครงการหลวงท่ีไม่เนน้การโฆษณาและมีงบการตลาดท่ีจ ากดัท าใหเ้กิดเป็นขอ้เสียเปรียบและไม่สามารถแข่ง
ไดอ้ย่างเต็มท่ี ท าให้ผูวิ้จยัตระหนักถึงความส าคญั และปัญหาในการสร้างการรับรู้ในตราสินคา้โครงการหลวง  
ซ่ึงหากนบัจากจุดเร่ิมตน้ของโครงการหลวง ท่ีเกิดจากแนวกระแสพระราชด าริท่ีจะผสมผสานการเกษตร การพานิชย ์
และการอุตสาหกรรม เพ่ือน ามาพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยชาวภูเขาใหมี้ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนจึงเป็นเหตุผลท่ี
ผูวิ้จยัเลือกศึกษาในหัวขอ้น้ี โดยจากการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26 - 35 ปี มีสถานภาพ
โสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 20,000 บาท และเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน ส่วนปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตราโครงการหลวง ไดแ้ก่ การรับรู้ต่อคุณสมบติั
ของสินคา้โครงการหลวง กบั การรับรู้ต่อภาพลกัษณ์ของสินคา้โครงการหลวง 
 

บทน า 
 
     ในยุคปัจจุบนัหากสินคา้ไม่สามารถแสดงจุดยืนหรือศกัยภาพไดอ้ย่างเต็มท่ีก็เสมือนกบัว่าสินคา้นั้นเป็นเพียง
สินคา้ธรรมดาทัว่ไปท่ีไม่มีความโดดเด่นหรือแตกต่างจากสินคา้อ่ืนๆ แมว้่าสินคา้นั้น จะเป็นเพียงสินคา้ขั้นพ้ืนฐาน
อย่างผลิตผลทางการเกษตรก็ตาม ย่อมจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีตรายี่ห้อผลิตภณัฑ ์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและสร้างความแตกต่าง
ให้แก่สินคา้นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นพืชผกัหรือผลไมก้็ตาม (ศิริกุล เลากยักุล, 2546) ดงันั้น บริษทัท่ีจ าหน่ายผลิตผล
ทางการเกษตรต่างๆ จึงไดเ้ร่ิมสร้างตรายี่หอ้สินคา้ของตนเองข้ึนมา เช่น  ผกัดอกเตอร์  ผกัออร์แกนิคซุปเปอร์เฟรช 
น ้าผลไมต้รามาลี เป็นตน้และตราสินคา้โครงการหลวงก็นบัเป็นอีกหน่ึงตราสินคา้ท่ีสามารถสร้างการรับรู้ในดา้น
คุณภาพจนมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับมาเป็นเวลายาวนาน  
     ตน้ก าเนิดของโครงการหลวงนั้นเป็นโครงการส่วนพระองคข์องพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ซ่ึงโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดั
ข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2512 เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของไทย เน่ืองจากในอดีต
นั้นชาวไทยภูเขา นิยมการท าไร่เล่ือนลอย และปลูกฝ่ินซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาล พระเจา้อยูห่วัจึงมีพระราชด าริ
ท่ีจะแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี โดยแนะน าใหช้าวเขาท าการปลูกพืชเมืองหนาวและผลไมท่ี้ท ารายไดใ้กลเ้คียงกบัการปลูก
ฝ่ิน ต่อมาในปี 2535 ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้เปล่ียนสถานภาพเป็นมูลนิธิโครงการหลวง สินคา้ท่ีจดัจ าหน่ายก็มิไดมี้
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เพียงแต่ผกัเมืองหนาวอีกต่อไปแต่ยงัรวมไปถึงสินคา้เพ่ือสุขภาพต่างๆ เช่น ผกัปลอดสารพิษ ผกัอินทรีย ์และ
ผลิตภณัฑจ์ากการแปรรูปอ่ืนๆ เพ่ือใหเ้ขา้กบัพฤติกรรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป (ไชยแสง กิระชยัวนิช, 2553 : 10) 
     แต่จากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพ ท าใหร้้านคา้ปลีกไดห้ันมาท าการส่งเสริมการขาย
ผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพและเร่ิมท าตรายี่หอ้ของตนเองเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้และเพ่ือ
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ประกอบกบัการท่ีร้านคา้ต่างๆ ท่ีเนน้จ าหน่ายผลิตภณัฑป์ลอดสารพิษเป็นหลกั เช่น 
ร้าน Lemon Farm ร้านไทสบาย โกลเดน้เพลส และร้านกรีนไลน์ ซ่ึงถือเป็นคู่แข่งทางตรงของร้านคา้โครงการหลวง 
ไดเ้พ่ิมจ านวนมากข้ึน อีกทั้งในปัจจุบนั ในซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ก็ไดมี้การน าสินคา้เกษตรปลอดสารพิษเขา้มา
จ าหน่าย ซ่ึงสาเหตุเหล่าน้ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดจ าหน่ายสินคา้ของโครงการหลวง จากการท่ีโครงการหลวง
มีช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ท่ีจ ากดั ท าใหเ้กิดการเสียเปรียบทางดา้นการแข่งขนักบัร้านคา้อ่ืน ท่ีจ าหน่ายสินคา้ใน
ลกัษณะเดียวกนัอีกทั้งโครงการหลวงมีงบประมาณทางดา้นการตลาดท่ีจ ากดั โดยงบประมาณในระยะ 10 ปีท่ีผ่าน
มา อยู่ในระดบัท่ีต ่ามาก คือ ประมาณ 1 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 0.77 เปอร์เซ็นตข์องงบประมาณในส่วนของงานวิจยั
ทั้งหมด จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการทางดา้นการตลาดไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งโครงการหลวงไม่มี
นโยบายท่ีจะโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ มีเพียงการจดังานนิทรรศการ เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนทัว่ไป ซ่ึงท่ีผ่านมา 
สินคา้ของโครงการหลวงมีคุณภาพดี แต่ไม่ค่อยมีช่องทางในการกระจายสินคา้ออกไปสู่ประชาชน และไม่เคยท า
โฆษณาอีกดว้ยเหตุน้ีท าใหค้นไทยไม่ค่อยรู้จกัสินคา้โครงการหลวง (กญัชรา บุญสุวรรณโชติ, 2555)  
     จากขอ้มูลขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัตระหนกัถึงความส าคญั และปัญหาในการสร้างการรับรู้ในตราสินคา้โครงการ
หลวง ซ่ึงหากนบัจากจุดเร่ิมตน้ของโครงการหลวง ท่ีเกิดจากแนวกระแสพระราชด าริท่ีจะผสมผสานการเกษตร การ
พานิช และการอุตสาหกรรม เพ่ือน ามาพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยชาวภูเขาใหมี้ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน โดย
ไม่ตอ้งพ่ึงพาการปลูกฝ่ินท่ีผิดกฎหมาย กระทัง่เกิดเป็นผลิตภณัฑคุ์ณภาพภายใตช่ื้อ “โครงการหลวง” จึงเป็นเหตุผล
ท่ีผูวิ้จยัเลือกศึกษาความสมัพนัธ์ดา้น การรับรู้คุณภาพตราสินคา้  กบั การตดัสินใจซ้ือสินคา้ตรา โครงการหลวง ใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

วตัถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือวิจยัการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ โครงการหลวง ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือวิจยัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ โครงการหลวง ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
3. การวิจยัความสัมพนัธ์ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ โครงการหลวง ในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 

     ผูวิ้จยัใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยท าการส ารวจดว้ยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน และได้
ก าหนดขอบเขตของการวิจยัไว ้ดงัน้ี 
     - ประชากรท่ีตอ้งการศึกษา คือ ผูท่ี้ซ้ือหรือเคยซ้ือสินคา้ตราโครงการหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร  
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     - ผูวิ้จยัจะท าการศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพตราสินคา้คือ 1 การรับรู้ในประสิทธิภาพสินคา้โครงการหลวง  
2 การรับรู้ดา้นคุณสมบติัพิเศษของสินคา้โครงการหลวง 3 การรับรู้ ถึงมาตรฐาน ของสินคา้ตราโครงการหลวง  
4 การรับรู้ในความน่าเช่ือถือของสินคา้ตราโครงการหลวง 5 การรับรู้ในดา้นความทนทานของสินคา้ตราโครงการ
หลวง 6 การรับรู้ในความสามารถการใหบ้ริการ ของร้านในเครือโครงการหลวง 7 การรับรู้ถึงสุนทรียภาพของสินคา้
โครงการหลวง 8 การรับรู้ในภาพลกัษณ์ของสินคา้โครงการหลวง และการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตราโครงการหลวง
เพ่ือท่ีจะน าผลวิจยัทั้งสองตวัแปรขา้งตน้มาศึกษาความสัมพนัธ์ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ กบัการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ตราโครงการหลวง ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
     - ขอบเขตท่ีใชใ้นการศึกษา ระยะเวลาส าหรับการท าวิจยัในคร้ังน้ี ใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูลทั้งส้ิน 2 เดือน 
คือ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 

 

นิยามศัพท์ 
 

     “การรับรู้คุณภาพ“หมายถึง ความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีรับรู้ และรู้สึกไดถึ้งคุณภาพท่ีเหนือกว่าของสินคา้หรือ
บริการ 
      “การตัดสินใจ“หมายถึง กระบวนการท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ความตอ้งการและการแสวงหา
ขอ้มูลมาแลว้ 
      “สินค้าตราสินค้าโครงการหลวง“ในท่ีน้ีหมายถึง สินคา้ท่ีมีตราของโครงการหลวงเท่านั้น ไม่รวมถึง ตราสินคา้
อ่ืนๆ ท่ีอยู่ภายใตโ้ครงการในพระราชด าริของในหลวง เช่น ตราดอยค า ตราดอยตุง ตราภูฟ้า แต่ตอ้งเป็นสินค้าท่ี
ประทบัตราของโครงการหลวงบนบรรจุภณัฑเ์ท่านั้น 
 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

     การวิจยัความสัมพนัธ์ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตรา โครงการหลวง ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ไดท้ าการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
     1. ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณค่าของตราสินคา้  
     การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ หมายถึงการท่ีตราสินคา้ถูกรับรู้ไดถึ้งความเหนือกว่าของสินคา้หรือบริการ โดยจะ
พิจารณาจากวตัถุประสงคห์รือคุณสมบติัการใชง้านของสินคา้นั้นๆ และคุณภาพท่ีรับรู้เป็นส่ิงท่ีสามารถวดัไดแ้ต่จบั
ตอ้งไม่ได ้เน่ืองจากเป็นความรู้สึกโดยรวมต่อตราสินคา้ ของผูบ้ริโภค ซ่ึงการรับรู้คุณภาพตราสินคา้จะแตกต่างกนั
ในแต่ละประเภทสินคา้และบุคคล 
 

     2. ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือ  
     หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคท าการประเมินทางเลือกเก่ียวกบัรูปแบบและยี่ห้อตวัสินคา้ไดแ้ลว้ ก็จะเขา้สู่ขั้นตอนการ
ตดัสินใจซ้ือและระบุความตอ้งการ หรือคุณลกัษณะเพ่ิมเติมจากผลิตภณัฑ ์เช่น สถานท่ีจ าหน่าย เง่ือนไขการช าระ
เงิน การบริการหลงัการขายจากผูข้าย เป็นตน้ 
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ระเบียบวธิีการศึกษาและผลการศึกษา 
 

     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือผูท่ี้ซ้ือหรือเคยซ้ือสินคา้ตรา โครงการหลวง ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 385 คน โดยใชเ้คร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม จ านวน 385 ชุด ใชว้ิธีการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่แบบหลายขั้นตอน (Multi–Stage Sampling) ดงัน้ี 
     ขั้นตอนท่ี 1  ท าการเลือกตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) โดยแบ่งเขต 

กรุงเทพมหานคร ออกเป็นจ านวน 6 เขต ไดแ้ก่  
กลุ่มกรุงเทพกลาง  กลุ่มกรุงเทพใต ้กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก 
 กลุ่มกรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงธนใต ้กลุ่มกรุงธนเหนือ 

     ขั้นตอนท่ี 2  ท าการจบัฉลาก จากรายช่ือเขตปกครองละ 1 เขตดงัน้ี  
กลุ่มกรุงเทพกลาง ไดแ้ก่ เขตบางซ่ือ กลุ่มกรุงเทพใต ้ไดแ้ก่ เขตปทุมวนักลุ่มกรุงเทพตะวนัออก 
ไดแ้ก่ เขตบางกะปิ กลุ่มกรุงเทพเหนือ ไดแ้ก่ เขตลาดพร้าวกลุ่มกรุงธนใตไ้ดแ้ก่ เขตบางขนุเทียน
กลุ่มกรุงธนเหนือ ไดแ้ก่ เขตบางกอกนอ้ย  
ผูวิ้จยัไดก้ระจายเก็บแบบสอบถามจากทั้ง 6 เขต โดยเก็บแบบสอบถามทุกกลุ่มเท่าๆ กนั โดยวิธี
ก าหนด จ านวนท่ีแน่นอน (Quota) จ านวน 64 ชุด แต่จะมี 1 กลุ่มท่ีเกบ็ 65 ชุด ไดแ้ก่ กลุ่มกรุงเทพ
ใตเ้น่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนเขตมากท่ีสุด ซ่ึงจะไดแ้บบสอบถามครบ 385 ชุด 

     ขั้นตอนท่ี 3 ท าการรวบรวมแหล่งจ าหน่ายสินคา้ตราโครงการหลวง ภายในแต่ละเขตการปกครองจากนั้นท า
การจบัฉลากโดยการ (Random Sampling) เพ่ือเลือกแจกแบบสอบถามในแต่ละจุด 

     ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 4 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม เลือกเป้าหมายท่ีเป็นผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือสินคา้ตรา
โครงการหลวง โดยการถามกลุ่มตวัอย่างก่อนว่า ปัจจุบนัท่านซ้ือหรือเคยซ้ือสินคา้ตราโครงการ
หลวง ใช่หรือไม่ ถา้ใช่ กจ็ะท าการแจกแบบสอบถามทนัที แต่ถา้ไม่กจ็ะปิดการถามทนัที 

     จากนั้นผูวิ้จยัไดท้ าการวิเคราะห์ตวัแปรโดยใชว้ิธี Exploratory Factor Analysis ในการทดสอบตวัวดัของตวัแปร
ดา้น การรับรู้คุณภาพตราสินคา้กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตรา โครงการหลวง ไดผ้ลการทดสอบ ออกมาเป็นตวัแปร 
4 กลุ่มไดแ้ก่  

1. การรับรู้ต่อคุณสมบติัของสินคา้โครงการหลวง  
2. การรับรู้ต่อคุณภาพของสินคา้โครงการหลวง 
3. การรับรู้ต่อภาพลกัษณ์ของสินคา้โครงการหลวง 
4. การตดัสินใจซ้ือสินคา้โครงการหลวงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

 

สรุปผลการศึกษา  
 

     การศึกษาความสัมพนัธ์ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตราโครงการหลวงในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 
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     การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพตราสินคา้กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตราโครงการ
หลวงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 223 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.9 มีอายุ 26 - 35 ปี จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 มีสถานภาพโสด จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 70.1 
มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 44.9 มีระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน  
ต ่ากวา่ 20,000 บาท จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 เป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 
     ผลการทดสอบสมมติฐานจากผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปัจจยัมีท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างการ
รับรู้คุณภาพตราสินคา้กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตราโครงการหลวงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ การรับรู้ต่อคุณสมบติัของสินคา้โครงการหลวง (Sig=0.000) มีระดบัความเห็นดว้ยโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก ท่ีระดบัการรับรู้เฉล่ีย 3.84 และการรับรู้ต่อภาพลกัษณ์ของสินค้าโครงการหลวง (Sig=0.000)  
มีระดบัความเห็นดว้ยโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ท่ีระดบัระดบัการรับรู้เฉล่ีย 3.75 ในขณะเดียวกนัการรับรู้ต่อคุณภาพ
ของสินคา้โครงการหลวง (Sig=0.100) ไม่มีความสัมพนัธ์กบั การตดัสินใจซ้ือสินคา้ตรา โครงการหลวง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีระดบัความเห็นดว้ยโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ท่ีระดบัการรับรู้เฉล่ีย 3.52 
     จากผลการทดสอบค่าทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ (Independent) ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
การรับรู้ต่อคุณสมบติัของสินคา้โครงการหลวง(X1) ปัจจยัดา้นการรับรู้ต่อคุณภาพของสินคา้โครงการหลวง (X2) 
ดา้นการรับรู้ต่อภาพลกัษณ์ของสินคา้โครงการหลวง (X3) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตราโครงการ
หลวง ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ไดด้งัน้ี 
     Y= 1.056 X + 0.309 X1 + 0.105 X2 + 0.254X3 
     จากสมการเชิงเส้นตรงดังกล่าว จะเห็นว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ (B) ปัจจัยด้านการรับรู้ต่อคุณสมบัติของสินค้า
โครงการหลวง เท่ากบั 0.309 ปัจจยัดา้นการรับรู้ต่อคุณภาพของสินคา้โครงการหลวง เท่ากบั 0.105 และดา้นการ
รับรู้ต่อภาพลกัษณ์ของสินคา้โครงการหลวง เท่ากบั 0.254 ซ่ึงมีค่าสมัประสิทธ์ิเป็นบวก ถือวา่มีความสมัพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ตราโครงการหลวง ทิศทางเดียวกนั โดยมี ค่าสมัประสิทธ์ิการก าหนด (R2 = 0.372) 
 

สมมติฐาน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

     ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการวิเคราะห์ตวัแปร Exploratory Factor Analysis ในการทดสอบตวัวดัของตวัแปรดา้น การรับรู้
คุณภาพตราสินคา้กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตรา โครงการหลวงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร สามารถจดักลุ่มตวัแปร
ไดใ้หม่เป็น 4 กลุ่มไดแ้ก่ การรับรู้ต่อคุณสมบติัของสินคา้โครงการหลวง การรับรู้ต่อคุณภาพของสินคา้โครงการ
หลวง การรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของสินค้าโครงการหลวง  การตัดสินใจซ้ือสินค้าโครงการหลวงในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 
     จากนั้นจึงน าตวัแปรไปวิเคราะห์ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชว้ิธี การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ(Multiple 
Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐานใหม่มีดงัน้ี 
     สมมติฐานท่ี 1 การรับรู้ต่อคุณสมบติัของสินคา้โครงการหลวงมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตรา
โครงการหลวงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
     สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้ต่อคุณภาพของสินคา้โครงการหลวงมีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือสินค้าตรา
โครงการหลวงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
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     สมมติฐานท่ี 3 การรับรู้ต่อภาพลกัษณ์ของสินคา้โครงการหลวง มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตรา
โครงการหลวงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
 

อภิปรายผล 
 

     สมมติฐานที่ 1 การรับรู้ต่อคุณสมบติัของสินคา้โครงการหลวงมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตรา
โครงการหลวงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
     ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า การรับรู้ต่อคุณสมบติัของสินคา้โครงการ
หลวงมคีวามสัมพันธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตราโครงการหลวงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อยา่งมีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเพราะว่า ลูกคา้รับรู้ว่าสินคา้ตราโครงการหลวงมีแหล่ง
เพาะปลูกจากเกษตรกรร่วมโครงการท่ีเช่ือถือได ้จึงท าใหเ้กิดความเช่ือใจ และมัน่ใจซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ เกษมรัตน์ มะลูลีม (2557) ท่ีท าวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัความตระหนกัในเคร่ืองหมายฮาลาล คุณภาพ และส่วนผสม
ของผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารท่ีไม่มีตราฮาลาล พบว่าเม่ือผูบ้ริโภคผูมี้ความมัน่ใจในแหล่งผลิต ก็จะ
สามารถน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือได ้และ พิชยั นิรมานสกุล (2551)  ท่ีไดท้ าการทดลอง เก่ียวกบัการรับรู้มิติสัมผสั 
และความภกัดีต่อตราสินคา้ดอยค า คน้พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เช่ือว่าตราสินคา้ดอยค า ท าให้นึกถึงสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวั ซ่ึงนบัไดว้่าเป็นคุณค่าท่ีเกิดจากตราสินคา้ (Aaker,1996: 74) งานวิจยัของ สุศิษฎา อินทรา (2551) ท่ีพบวา่ 
ในการส่ือสานตราสินคา้ดอยค า เม่ือกลุ่มตวัอยา่งเห็นตราสินคา้ดอยค า ผูบ้ริโภคนึกถึงสินคา้ตราโครงการหลวงเม่ือ
นึกถึงตราสินคา้โครงการหลวงจะท าใหร้ะลึกถึงในหลวง และตราโครงการหลวงสร้างเสริมใหเ้กิดสุขภาพท่ีดี ตรง
กบัผลวิจยัของ สุศิษฎา อินทรา (2551) ท่ีไดท้ าวิจยัเก่ียวกบัความแข็งแกร่งของตราสินคา้ดอยค า พบวา่ กลุ่มตวัอย่าง
มีความคิดเห็น ว่าผลิตภณัฑด์อยค ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีความสะอาดปลอดภยั ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีช่วยเสริมให้
ตราสินคา้มีความเขม้แขง็มากยิ่งข้ึน ประกอบกบั การท่ีสินคา้โครงการหลวง ท าใหรั้บรู้ไดถึ้งส่วนประกอบท่ีมาจาก
ธรรมชาติมีความสอดคลอ้งกบั พิชยั นิรมานสกลุ (2551) ท่ีท าวิจยัในหวัขอ้การรับรู้มิติสัมผสั และความภกัดีต่อตรา
สินคา้ ไดก้ล่าววา่ กลุ่มตวัอยา่มีการรับรู้ มิติสมัผสัดา้นรสมากท่ีสุด กล่าวคือ สามารถรับรู้ไดถึ้งรสท่ีเป็นธรรมชาติท่ี
เป็นองคป์ระกอบในการสร้างความภกัดีในตราสินคา้ 
     สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ต่อคุณภาพของสินคา้โครงการหลวงมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือสินค้าตรา
โครงการหลวงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
     ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า การรับรู้ต่อคุณภาพของสินคา้โครงการ
หลวง ไม่มีความสัมพันธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตราโครงการหลวง ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 เน่ืองจากผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัคุณสมบติัและภาพลกัษณ์ของสินคา้โครงการหลวง เป็นหลกัซ่ึง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยในหวัขอ้ ท่านรับรู้ถึงมาตรฐานสินคา้โครงการหลวงจากเคร่ืองหมายรับรอง
ท่ีปรากฏอยู่บนบรรจุภณัฑ ์ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วารุณี จีนศร (2554) ท่ีท าวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีใชใ้นการ
เลือกผกัปลอดสารพิษ ท่ีไดก้ล่าว่า การท่ีผกัปลอดสารพิษมีมาตรฐานท่ีเป็นสากล และสินคา้มีตรารับรองเกษตร
ปลอดสารพิษจะท าให้มีแรงจูงใจท่ีมาก แต่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั ของ Canavari et al., 2002; Goktolga, Bal, & 
Karkacier, 2006; Onozaka, Bunch and Larson, 2006 ท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภคคนไทยนั้นยงัใหค้วามส าคญักบัการซ้ือสินคา้
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ท่ีกระบวนการผลิตมีความปลอดภยั และไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงแตกต่างจากผูบ้ริโภคในกลุ่มประเทศท่ี
พฒันาแลว้ ท่ีมีการสนบัสนุนและให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑท่ี์กระบวนการผลิตปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม และมี
ความยินดีจ่ายเพ่ิม เพ่ือซ้ือผลิตภณัฑเ์หล่านั้น ส าหรับตวัแปร สินคา้โครงการหลวงไม่มีต าหนินั้น ไม่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ชนิตา พนัธ์ุมณี และรภสั คงธนจารุอนนัต ์(2555) ท่ีท าวิจยัเก่ียวกบัความเต็มใจจะจ่ายของผูบ้ริโภคใน
เชียงใหม่ พบว่า การท่ีผกัปลอดสารพิษมีตรารับรองจะท าให้มีแรงจูงใจในการซ้ือสูงมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของผูว้ิจยั 
     สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ต่อภาพลกัษณ์ของสินคา้โครงการหลวง มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตรา
โครงการหลวงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
     ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบวา่ การรับรู้ต่อภาพลกัษณ์ของสินคา้โครงการ
หลวง มคีวามสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตราโครงการหลวงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อยา่งมีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยพบว่า การับรู้เก่ียวกบัสินคา้โครงการหลวงมีรสชาติท่ีดีกบั
สินคา้โครงการหลวงมีสีสันท่ีสวยงาม สอดคลอ้งกบั พิชยั นิรมานสกุล (2551) ท่ีไดท้ าการวิจยั เก่ียวกบัการรับรู้มิติ
สมัผสั และความภกัดีต่อตราสินคา้ดอยค า คน้พบวา่ ความภกัดีต่อตราสินคา้ “ดอยค า” เกิดข้ึนจากการรับรู้มิติสัมผสั
ทุกดา้น ทั้งในดา้นรูป ดา้นรส ดา้นกล่ิน ดา้นเสียง ซ่ึงสามารถสรุปไดจ้ากระดบัค่าเฉล่ียของการรับรู้มิติสัมผสัดา้น
ต่างๆ ท่ีมีการรับรู้อยู่ในระดบัมาก ต่างก็มีความสัมพนัธ์ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความภกัดีต่อตราสินคา้ และจากกงานวิจยั
ของ กษมรัตน์ มะลูลีม และนิตนา ฐานิตธนกร( 2557) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัความตระหนกัในเคร่ืองหมายฮาลาล 
คุณภาพอาหาร ตราสินคา้ของชาวอิสลาม และส่วนผสมของผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหาร ท่ีไม่มีตราฮา
ลาล บนบรรจุภณัฑข์องชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัคุณภาพอาหารดา้นความปลอดภยัต่อการ
บริโภค และดา้นประสาทสัมผสัส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารท่ีไม่มีตราฮาลาลบนบรรจุภณัฑข์องชาวมุสลิม ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั การรับรู้ในหวัขอ้ สินคา้โครงการหลวงเป็นผลิตภณัฑป์ลอดภยัจาก
สารพิษ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

     จากการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นดว้ยกบัสินคา้โครงการหลวงสะทอ้นถึงพระราชกรณียกิจของ
ในหลวง จากจุดเด่นน้ีโครงการหลวง สามารถสร้างภาพลกัษณ์ให้เป็น Royal Brand เพ่ือสร้างการส่ือสารว่า หาก
ท่านซ้ือสินคา้ตราโครงการหลวงนั้นก็แปลว่า ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการให้การสนบัสนุนแก่โครงการพระราชด าริ
และเป็นการแสดงความ จงรักภกัดีไดอี้กทางหน่ึงอีกดว้ย อีกทั้งผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นดว้ยกบัตราโครงการ
หลวงสร้างเสริมให้เกิดสุขภาพท่ีดี สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจได้โดยการออกสินคา้ผลิตภณัฑ์ตรา
โครงการหลวงใหม่ๆ ท่ีเนน้ลูกคา้เฉพาะกลุ่มท่ีมีความตอ้งการเฉพาะ เช่น กลุ่มผูป่้วยท่ีตอ้งการอาหารบ ารุงสุขภาพ
หรือฟ้ืนฟูสุขภาพ เนน้อาหารท่ีใหเ้กลือแร่สูงหรือย่อยง่าย กลุ่มนกักีฬาท่ีตอ้งการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เนน้
อาหารท่ีสร้างกลา้มเน้ือลดความอ่อนลา้ เป็นหลกั 
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การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการฟิตเนสรายเดือน Virgin Active Fitness Clubs โดยใช้ปัจจยั
ด้านพฤตกิรรมการใช้บริการและความพงึพอใจของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

พฤตกิรรมการใช้บริการฟิตเนส 
Cluster Analysis of monthly fitness users Virgin Active Fitness Clubs using 

behavioral factors and satisfaction of marketing mix factors. 

ธิติ เขมวตัรสุธรรม1 และ ปราณ ีเอีย่มละออภักดี2 
Tithi Khemawatsutham and Pranee Eamlaopakdee 

 
บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การแบ่งกลุ่มผูใ้ช้บริการฟิตเนสรายเดือน Virgin Active Fitness Clubs โดยใช้ปัจจัยด้าน
พฤติกรรมการใชบ้ริการและความพึงพอใจของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการพฤติกรรมการใชบ้ริการฟิตเนส 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลคือ แบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเลือกจ านวนกลุ่มดว้ยวิธี Hierarchical การจดัขอ้มูลงกลุ่มดว้ยวิธี K-Means และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว One Way ANOVA ซ่ึงผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
สถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 20-29 ปี ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ประกอบอาชีพเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนักบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส Virgin Active Fitness Clubs 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, พฤติกรรมการใช้, ฟิตเนส Virgin Active Fitness Clubs 
 

Abstract 
The research to study Cluster Analysis of monthly fitness users Virgin Active Fitness Clubs using behavioral 
factors and satisfaction of marketing mix factors. Question was used as the data collection instrument and 
analyzed using SPSS. Statics used for the analysis include percentage, mean, standard deviation, Hierarchical, K-
Means and One-Way anova. The findings reveal the following. The majority of the sample groups were males, 
Single, aged between 20-29 years, an average monthly income of 30,001 – 40,000 baht, employees of private 
company, The test hypothesis that marketing mix factor had relation using behaviors of Virgin Active Fitness 
Clubs to the same direction. 
Keywords: Marketing Mix, Using behaviors, Virgin Active Fitness Clubs 
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1. บทน า 
 การออกก าลงักายเป็นกิจกรรมทางกายท่ีร่างกายมีการเคล่ือนไหว ส่งผลให้ช่วยเพ่ิมความฟิตของร่างกาย 
ช่วยส่งเสริมใหมี้สุขภาพกายและจิตใจท่ีดี เช่น ป้องกนัโรคเร้ือรังหลายชนิด รวมทั้งลดความเส่ียงต่ออาการซึมเศร้า
ได ้เป็นตน้ อย่างไรก็ตามการจะออกก าลงักายให้ปลอดภัยและมีประโยชน์สูงสุด ตอ้งให้มีการออกก าลงักายท่ี
สม ่าเสมอ เลือกวิธีการออกก าลงักายท่ีเหมาะสมกบัตนเอง ทั้งในเร่ืองของอายุ เพศ ความฟิต โรคประจ าตวั รวมทั้ง
ความชอบของแต่ละบุคคล โดยในปัจจุบนัคนไทยหันมาให้ความสนใจตนเองดว้ยการออกก าลงักาย เพ่ือให้มี
สุขภาพท่ีดีข้ึน ซ่ึงเป็นส่ิงน าไปสู่การเติบโตของสถานท่ีออกก าลงักายหลากหลายประเภท สามารถเห็นไดจ้าก
สถานท่ีออกก าลงักายในปัจจุบนัท่ีแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ สโมสร ศูนยกี์ฬา ฟิตเนสเซ็นเตอร์ และศูนยบ์ริการ
เฉพาะ สถานออกก าลงักายท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดคือฟิตเนสเซ็นเตอร์ แต่ถึงอย่างนั้นผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีพฤติกรรมใน
การตดัสินใจเลือกใช้สินคา้ท่ีแตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็น ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด รูปแบบการบริการ 
บุคลากร กระบวนการ โดยท่ีผูว้ิจยัจะท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นสามาชิกรายเดือนของ Virgin Active 
Fitness Clubs เท่านั้น เน่ืองจาก Virgin Active นั้นเป็น 1 ใน 4 แบรนดท่ี์ครองตลาดธุรกิจฟิตเนสถึง 90% ของมูลค่า
ตลาดรวมประมาณ 10,000 ลา้นบาท ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือก
สมคัรใชบ้ริการฟิตเนสรายเดือน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใหแ้ก่ผูป้ระกอบการน าเอาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีไป
ใชใ้นการวางแผน ก าหนดกลยทุธ์ รวมไปถึงการปรับปรุงการบริการเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (ฉัตยาพร เสมอใจ,2547) เป็นปัจจยัส าคญัท่ี
สามารถใชเ้ป็นหลกัของการท าธุรกิจบริการต่างๆ และถา้หากธุรกิจดงักล่าวขาดปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงไปกอ็าจส่งผลถึง
การท ารายไดห้รือก าไรของธุรกิจไดส่้วนประสมทางดา้นการตลาดบริการท่ีเฉพาะเจาะจง เม่ือน าไปใชก้บัองค์กร
ธุรกิจหน่ึงๆ ก็จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสม เช่น ก าหนดการของบริษทั แผนพฒันาตามปริมาณของความ
ตอ้งการ ระยะเวลาท่ีท าการเสนอ เป็นตน้ 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการเป็นการปรับเปล่ียนปัจจยัหรือองคป์ระกอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และการ
เปล่ียนแปลงของสภาพตลาดธุรกิจ องคป์ระกอบของส่วนประสมการตลาดบริการแต่ละตวัอาจมีการซ ้ าซอ้นกนัอยู่
บา้ง เราจึงไม่สามารถท่ีจะท าการตดัสินใจใดๆ โดยอาศยัองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงเท่านั้น ดงันั้น ในแต่ละ
องคป์ระกอบของส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจบริการจะมีรายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบดงัน้ี 
 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) การพิจารณาเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ริการนั้น จะตอ้งค านึงขอบเขตคุณภาพของบริการ 
ระดบัขั้นของบริการ คุณภาพสินคา้ ตราสินคา้ การบริหารจดัการ การรับประกนัและการบริการหลงัการขาย 
 2. ราคา (Price) การพิจารณาดา้นราคานั้นจะตอ้งวิเคราะห์รวมถึงระดบัราคา ส่วนลด และเง่ือนไขการช าระ
เงิน สินเช่ือการคา้ 
 3. การจดัจ าหน่าย (Place) สถานท่ีตั้งของและความยากง่ายในการเขา้ถึงธุรกิจ เป็นอีกปัจจยัท่ีส าคญัของ
การตลาดบริการ 
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 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดในตวัผลิตภณัฑ ์ดว้ยการจดัโปรโมชัน่ส่งเสริม
การขาย ซ่ึงถือไดว้่าเป็นหวัใจหลกัของการขายในขั้นตน้เลยก็ว่าได ้ไม่ว่าจะผ่านการโฆษณา กิจกรรมการขายผ่าน
ตวัแทนหรือพนกังานขาย กิจกรรมส่งเสริมการขายและรูปแบบอ่ืนๆ 
 5. บุคลากร (People) ดา้นบุคลากรจะครอบคลุม 2 ประเดน็ดงัน้ี 
  5.1 บทบาทของบุคลากรส าหรับธุรกิจบริการ ผูใ้หบ้ริการมีหนา้ท่ีผลิตการบริการกบัลูกคา้แลว้ ยงั
ตอ้งท าหนา้ท่ีขายผลิตภณัฑบ์ริการหรือใหแ้นะน าไปพร้อมๆกนัดว้ย 
  5.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างลูกคา้ดว้ยกนั คุณภาพการบริการของลูกคา้รายหน่ึงอาจมีผลมาจาก
ลูกคา้อ่ืนแนะน ามาหรือเรียกกนัวา่ การบอกปากต่อปาก 
 6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นการสร้างคุณภาพโดยรวมให้กบัภาพลกัษณ์ของสินคา้
และบริการ รวมถึงทั้งดา้นปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพอ่ืนๆ โดยการแสดงความเป็นมืออาชีพของการให้บริการ 
ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีถูกจดัวา่เป็นปัจจยัท่ีใชใ้นการแข่งขนัจะตอ้งรับรู้ไดว้า่ก าลงัใชบ้ริการมืออาชีพ 
 7. กระบวนการ (Process)  กระบวนการต่างๆ ในการจดัการดา้นสินคา้และบริการ มีระเบียนขอ้ปฏิบติัท่ี
ชดัเจนและรวดเร็ว เพ่ือท่ีจะท าใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจและเกิดความภกัดีในตวัสินคา้ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ,2550) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
(Consumer Behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยท่ีเลือกแสดงออกกบัส่ิงท่ีมีส่วนร่วมหรือ
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใช้สินคา้และบริการ รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจของบุคคลนั้น ท่ีมีผลในการ
แสดงออกพฤติกรรมการบริโภคในการตดัสินใจและแสดงออกในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการต่างๆ เพ่ือใหเ้กิด
ความพึง พอใจสูงสุด การบริโภคท่ีมีประสิทธิภาพคือการใช้ประโยชน์จากสิน ค้าและบริการ โดยค านึงถึง
ประโยชนท่ี์ไดรั้บความปลอดภยัและความประหยดัใชสิ้นคา้และบริการอยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด  
1. ส่ิงกระตุน้ เป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือสินค้า อาจเป็นเหตุจูงใจดา้นเหตุผลหรือด้านจิตวิทยาก็ได ้ส่ิงกระตุ้น
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ (Kotler, 1997) 
          1.1 ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด เป็นส่ิงกระตุ้นท่ีเกิดจากการจัดส่วนประสมการตลาดโดยนักการตลาด 
ประกอบดว้ยส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
          1.2 ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ โดยเป็นส่ิงกระตุน้ท่ีอยู่ภายนอกท่ีบริษทัควบคุมไม่ไดไ้ดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้ดา้นเศรษฐกิจ 
ดา้นเทคโนโลยี กฎหมาย ดา้นการเมืองและดา้นวฒันธรรม 
2. คุณลกัษณะของผูซ้ื้อ (buyer’s characteristics) 
          คุณลกัษณะของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยั ต่าง ๆ คือ ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม ปัจจยัทางสังคม ปัจจยั
ส่วนบุคคล และปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา 
          2.1 ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (cultural factor) วฒันธรรม เป็นส่ิงท่ีวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนและเป็นท่ี
ยอมรับจาก คนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงวฒันธรรมเป็นตวัก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของ มนุษยใ์นสังคม ค่านิยม
ในวฒันธรรมจะก าหนดลกัษณะของสงัคมและก าหนดความแตกต่างของสงัคมหน่ึง 
          2.2 ปัจจยัด้านสังคม (social factor) ปัจจยั ทางสังคม ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาทและ
สถานะจะเป็นส่ิงท่ีก าหนดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคกลุ่ม 
          2.3 ปัจจยัส่วนบุคคล (personal factor) การ ตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้น ๆ 
ไดแ้ก่ อาย ุวฏัจกัรชีวิต อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการด ารงชีวิตและแนวคิดส่วนบุคคล 
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          2.4 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา (psychological factor) ปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย 
แรงจูงใจการรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือและทศันคติ 
          แรงจูงใจ (motivation) คือ ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการการท่ีมากเพียงพอท่ีกระตุน้ให้บุคคลกระท าเพ่ือตอบ 
สนองความตอ้งการ โดยท่ีความตอ้งการของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัไป 
          การรับรู้ (perception) การรับรู้ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนัและส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัก็จะท า ให้
การแปลความหมายของการรับรู้ของแต่ละคนแตกต่างกนัไป 
          การเรียนรู้ (learning) คือ การเปล่ียนแปลงใด ๆ ในความนึกคิดของผูบ้ริโภคตอบสนองหรือพฤติกรรมอนั
เป็นผลมาจากไดป้ฏิบติั ประสบการณ์ หรือเกิดข้ึนของสัญชาตญาณ หรือ ความรู้ท่ีไดจ้ากการรับรู้ส่ิงท่ีไม่ค่อยเกิด
ข้ึนมาก่อนนั้นเองดงันั้น การตลาดจะใชแ้นวคิดน้ีมาเป็นประโยชนด์ว้ยการโฆษณาซ ้า ๆ เพ่ือใหเ้กิดการจูงใจซ้ือ 
          ความเช่ือและทศันคติ (belief and attitude) ความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในทางบวกหรือลบซ่ึงจะมี
อิทธิพลต่อการ รับรู้ และพฤติกรรมการตดัสินใจของแต่ละบุคคล 
3. กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (buyer’s decision process) 
          กระบวนการตดัสินใจของผูช้ื้อเป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน 
คือ การรับรู้ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูลการประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
4. การตดัสินใจของผูซ้ื้อ (buyer’s decisions) 
          การตอบสนองของผูซ้ื้อเป็นอย่างไรข้ึนอยู่กบัส่ิง กระตุน้และอิทธิพลของปัจจยั ต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ใน
การตดัสินใจซ้ือผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี คือ การเลือกผลิตภณัฑท่ี์จะซ้ือ การเลือกตราสินคา้ 
การเลือกผูข้าย การเลือกช่วงเวลาในการซ้ือ และปริมาณสินคา้ท่ีจะซ้ือ 

 
รูปท่ี 1 แสดงโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ท่ีมา: Philip Kotler and Gary Amstrong (1990) Market an Introduction 
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3. วธิีการศึกษา 
 การวิจยัเร่ือง การแบ่งกลุ่มผูใ้ช้บริการฟิตเนสรายเดือน Virgin Active Fitness Clubs โดยใช้ปัจจยัด้าน
พฤติกรรมการใชบ้ริการและความพึงพอใจของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการพฤติกรรมการใชบ้ริการฟิต
เนส เป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงมีวิธีการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือให้ทราบถึงสภาพความเป็นจริงใน
ปัจจุบนั ท่ีมีรูปแบบกสรใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด (Closed-end Questionnaire) เป็นลกัษณะการตั้งค าถามโดย
มีการก าหนดตวัเลือกค าตอบต่างๆเอาไว ้โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกจากตวัเลือกท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น ระยะเวลา
เก็บขอ้มูล เดือนพฤศจิกายน 2559 โดยเลือกเก็บตวัอย่างจากผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสรายเดือน Virgin Active ในการวิจยั
คร้ังน้ี ผูวิ้จยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and Morgan จ านวนประชากรมีมากกว่า 10,000 แต่ไม่ถึง 
15,000 คน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% ค่าความคลาดเคล่ือนอยู่ในระดบั +/-5% ท าให้ผูศึ้กษาคน้ควา้วิจยัสุ่ม
แบบสอบถามจ านวน 375 ชุด โดยมีสถิติท่ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของกลุ่มดว้ยเคร่ืองมือ Chi-Square, ANOVA และ Cluster Analysis 
 

กรอบแนวคิด 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
รายได ้สถานภาพ การศึกษา และอาชีพ กบัพฤติกรรมการเลือกสมคัรใช้บริการฟิตเนส Virgin Active และศึกษา
ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
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บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส Virgin Active 
ไดด้  าเนินการเกบ็แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 375 คน ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 54.40 สถานภาพโสด จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 72.80 มีอายุระหว่าง 20-
29 ปี จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 73.60 
ระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จ านวน  145 คน คิดเป็นร้อยละ 38.70 ประกอบอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน  250 คน คิดเป็นร้อยละ 66.70 
 ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นพฤติกรรมและดา้นส่วนประสมทางการตลาด  
(สูงสุด 3 อนัดบัของกลุ่มยอ่ยท่ี 1) 

ค าถาม (ดา้นพฤติกรรม) ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ท่านเลือก เวอร์จ้ิน ฟิตเนส เพราะวา่สถานท่ีตั้ง อยูใ่กลก้บัท่ีท างานของท่าน 4.238 .7559 
ท่านมกัจะไปออกก าลงักายกบัเพ่ือน โดยท่านจะเลือก เวอร์จ้ิน ฟิตเนส สาขาท่ีใกลท่ี้
ท างานของท่าน เพราะจะท าใหเ้ดินทางไดร้วดเร็ว 

4.175 .5831 

ท่านเลือกสมคัร เวอร์จ้ิน ฟิตเนส โดยดูจากสาขาท่ีอยูใ่กลท่ี้ท างานหรือท่ีพกัของท่าน 4.095 .6890 
รวม 4.1693 .6760 
 

ค าถาม (ดา้นส่วนประสมทางการตลาด) ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ท าเลท่ีดี อยูใ่กลส้ถานีรถไฟฟ้า, อยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ 4.032 .7822 
การจดัโปรโมชัน่ร่วมกบับตัรเครดิต เม่ือช าระค่ารายเดือนผา่นบตัรเครดิตของ
ธนาคารท่ีร่วมรายการ จะมีส่วดลดในรอบบิล 10% 

4.016 .4209 

บรรยากาศภายในของ เวอร์จ้ิน ฟิตเนส มีพ้ืนท่ีกวา้งขวาง วางเคร่ืองเล่นเป็นระเบียบ 4.000 .7405 
รวม 4.016 .6479 
 

 ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นพฤติกรรมและดา้นส่วนประสมทางการตลาด  
(สูงสุด 3 อนัดบัของกลุ่มยอ่ยท่ี 2) 

ค าถาม (ดา้นพฤติกรรม) ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

หากท่านพบวา่ สิทธิประโยชนท่ี์ท่านไดรั้บหลงัจากสมคัรสมาชิก ไม่ตรงกบัส่ิงท่ี
ท่านเห็นจากการโฆษณาของ เวอร์จ้ิน ฟิตเนส ท่านจะท าการบอกต่อใหค้นอ่ืนรู้ 

4.440 .5920 

เม่ือมีเวลาวา่งหรือเลิกงานเร็ว ท่านจะแบ่งเวลามา ออกก าลงักายท่ี เวอร์จ้ิน ฟิตเนส 
อยา่งนอ้ยอาทิตยล์ะ 3 วนั 

4.423 .6044 

ท่านรวบรวมขอ้มูลของ เวอร์จ้ิน ฟิตเนส จากหลายแห่ง เช่น คน้หาในอินเทอร์เน็ต 
สอบถามขอ้มูลจากพนกังานขาย เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจสมคัรสมาชิก 

4.410 .6506 

รวม 4.423 .6157 
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ค าถาม (ดา้นส่วนประสมทางการตลาด) ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายฟรี 1 คร้ังต่อปี 4.496 .6697 
มีการจดัโปรโมชัน่ร่วมกบับตัรเครดิต เม่ือช าระค่ารายเดือนผา่นบตัรเครดิตของ
ธนาคารท่ีร่วมรายการ จะมีส่วดลดในรอบบิล 10% 

4.479 .5874 

ท่านไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการต่อสญัญาสมาชิก ในกรณีท่านท าการต่อสมาชิก
โดยทนัทีหลงัจากหมดอายุ 

4.474 .6296 

รวม 4.483 .6289 
 ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นพฤติกรรมและดา้นส่วนประสมทางการตลาด  
(สูงสุด 3 อนัดบัของกลุ่มยอ่ยท่ี 3) 

ค าถาม (ดา้นพฤติกรรม) ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

หากท่านพบวา่การมาออกก าลงักายท่ี เวอร์จ้ิน ฟิตเนส มีผลใหท่้านมีสุขภาพท่ีดีข้ึน 
ท่านกจ็ะไปแนะน าเพ่ือนหรือคนในครอบครัวของท่าน 

4.321 .6136 

ท่านเป็นคนตดัสินใจสมคัร เวอร์จ้ิน ฟิตเนส ดว้ยตนเอง 4.256 .6534 
ท่านสนใจสมคัร เวอร์จ้ิน ฟิตเนส เพราะท่านสามารถจดัการตารางของท่านเองได ้
เช่น การลงช่ือเขา้คลาสโยคะใหต้รงกบัช่วงเวลาท่ีท่านเขา้มาออกก าลงักาย 

4.192 .5359 

รวม 4.256 .6010 
 

ค าถาม (ดา้นส่วนประสมทางการตลาด) ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

พนกังานคอยดูแล ใหค้วามรู้ในการใชเ้คร่ืองออกก าลงักายไดอ้ยา่งถูกวิธี 4.462 .6178 
มีการจดัวางอุปกรณ์เคร่ืองเล่นไดอ้ยา่งเป็นสดัส่วน 4.321 .6545 
ในหอ้งน ้ามีอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้วค้อยใหบ้ริการ เช่น สบู่ ยาสระผม ครีมอาบน ้า เป็น
ตน้ 

4.308 .6508 

รวม 4.364 .6410 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 การวิจยัคร้ังน้ีท าการศึกษา การแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสรายเดือน Virgin Active Fitness Clubs โดยใช้
ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการและความพึงพอใจของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพฤติกรรมการใชบ้ริการ
ฟิตเนส จากการตอบแบบสอบถาม พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 375 คน ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 54.40 สถานภาพโสด จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 72.80 มีอายุ
ระหวา่ง 20-29 ปี จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ านวน 276 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.60 ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จ านวน  145 คน คิดเป็นร้อยละ 38.70 ประกอบ
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อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน  250 คน คิดเป็นร้อยละ 66.70 วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวเ้พ่ือศึกษาลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได ้มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการฟิตเนส Virgin Active 
ขอ้เสนอแนะ 
1. การให้ขอ้มูลกบัลูกคา้หรือการน าเสนอเง่ือนไขต่างๆ โดยจะตอ้งอบรมให้พนกังานในแต่ละฝ่ายมีความเขา้ใจท่ี
ตรงกนั รับรู้ขอ้มมูลไปในทิศทางเดียวกนั โดยเนน้การส่ือสารภายในใหมี้ประสิทธิภาพ 
2. ให้ความส าคญัในเร่ืองคุณภาพและความทนัสมยั กล่าวโดยรวมคือในเร่ืองของอุปกรณ์และกิจกรรมของคลาส
ต่างๆ ในเร่ืองอุปกรณ์ท่ีส าคญัคือจะตอ้งมีจ านวนมากพอกบัสมาชิก  
3. การก าหนดมาตรฐานในเร่ืองราคา เป็นท่ีทราบกนัดีว่า ปัจจยัในเร่ืองราคามกัจะเป็นเหตุผลอนัดบัตน้ๆของการ
ตดัสินใจของลูกคา้ ดงันั้นการท่ีเราสามารถจะให้ความยืดหยุ่นในเร่ืองของเง่ือนไขก่รช าระเงินไดใ้ห้ตรงกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ นั้นกจ็ะเป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ีโดดเด่นเป็นอยา่งมากของในตวัธุรกิจ 
4. สภาพแสดลอ้มโดยรวม ไม่จ าเป็นวา่สถานบริการฟิตเนส จ าเป็นจะตอ้งมีแค่เคร่ืองเล่น หอ้งท่ีไวส้ าหรับเขา้คลาส
เพียงอย่างเดียว นอกเหนือจากนั้น ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการเพ่ิมเติมนัน่ก็คือความสะดวกสบาย บรรยากาศ หรือแมแ้ต่การ
ใชส้ถานท่ีเพ่ือท ากิจกรรมอ่ืนๆ 
ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาในเร่ืองของสถาการณ์ตลาดธุรกิจฟิตเนสในปัจจุบนั และการคาดการณ์ถึงสถานการณ์ในอนาคต การ
เปล่ียนแปลงไปของสถานบริการฟิตเนส สถาพเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม เพ่ือท่ีจะท าให้ทราบถึงทิศทางใน
การสืบคน้ขอ้มมูลไดอ้ยา่งตรงประเดน็ ใหส้มพันัธ์กบัหวัขอ้ท่ีจะท าการศึกษา 
2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองของกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication 
: IMC) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก 
3. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ือง กลยุทธ์การสร้างคสามสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management : 
CRM) เป็นปัจจยัหลกัของธุรกิจ นอกเหนือจากการหาลูกคา้ใหม่แลว้ ส่ิงท่ีส าคญัก็คือการรักษาฐานลูกคา้เก่าไวใ้ห้
ไดอ้ยา่ง  
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บทคัดย่อ 

     การเคล่ือนยา้ยสินคา้จากห้องเย็นไปสู่รถบรรทุกและการจดัส่งท่ีไม่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดผลกระทบดา้น
ตน้ทุน ดา้นเวลา และขั้นตอนการท างานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในโรงงาน จากการวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้
เกิดปัญหาในส่วนการเคล่ือนยา้ยสินคา้พบว่ามีทั้งหมด 4 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีเป็นพนกังานต่างดา้ว และ
ไม่มีความช านาญในการท างาน ปัจจยัดา้นเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยี ยงัขาดเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีท่ีช่วยอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบติังาน ดา้นกระบวนการท างานไม่มีแบบแผน ไม่สามารถตรวจสอบการท างานได ้ตอ้ง
อาศยัความสามารถของบุคลากรเป็นหลกั ปัจจยัสภาวะการท างานท่ีตอ้งท างานภายใตอุ้ณภูมิต ่ากว่า –18 องศา
เซลเซียส ในส่วนการจดัส่งสินคา้ไดวิ้เคราะห์สาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาคือ การจดัเสน้ทางขนส่งท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 
ไม่มีการวางแผนส่งสินคา้ลูกคา้แต่ละราย ท าใหร้ะยะทางในการขนส่งสินคา้แต่ละคร้ังมีความไม่แน่นอน ดงันั้นจาก
การศึกษาค้นคว้าน้ีส่งผลให้สามารถเพ่ิมศักยภาพการท างานของพนักงานภายในโรงงาน อีกทั้ งเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเส้นทางการเดินรถ ลดระยะเวลาและลดต้นทุนในการจัดส่งสินค้าได้ เพ่ือให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคผ์ูวิ้จยัไดเ้สนอแนวทางการแกไ้ขในส่วนการเคล่ือนยา้ยสินคา้ข้ึนรถบรรทุก โดยน าหลกัการบริหารงาน
ของ วงจร Deming (PDCA) มาช่วยในการพฒันาศกัยภาพการท างานของพนกังาน ซ่ึงส่งผลใหล้ดเวลาได ้15 นาที 
ลดสินคา้คงคา้งไดถึ้ง 0.41% ในส่วนการจดัส่งสินคา้ผูวิ้จยัไดน้ าเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยไดน้ าวิธีการคน้หา
ค าตอบแบบวิธี Saving Algorithm มาใชเ้พ่ือหาเส้นทางท่ีดีท่ีสุดผ่านโปรแกรม VRP Solver ซ่ึงผลท่ีไดน้ั้น ช่วยลด
ระยะเวลาในการขนส่งสินคา้ได ้243.01 นาที และตน้ทุนน ้ามนั 2,895 บาท  
 
ค าส าคัญ: การจัดเส้นทางการขนส่ง; คลงัสินค้า; วงจรเดม่ิง; ระบบ VRP Solver 
 
 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ  
2 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ  
3 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 
4 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 5                                                             2354 
 

 
 

Abstracts 
    The company of case study is facing the problem of transportation from cold storage to customer is inefficient 
in terms of cost, time and processes. From the study, it is found that causes of problem come from 4 factors as 
follows: lack of foreign employee skills, lack of equipment or technologies supporting operation, unstructured 
processes and no control during the processes, environment factor which operators works in -18 c in cold room. 
Furthermore, there was no plan for route planning so that there was no transportation schedule. This research 
applied PDCA technique and VRP theory to improve the company efficiency. As a result, the dispatching process 
time can be reduced 15 minutes and inventory is decreased 0.41%. VRP Solver program is used as a tool to do 
route planning. The result shows that a new route plan can reduce transportation time 243 minutes and reduce fuel 
cost 2,895 baht  
Keyword: The transport routes; warehouse; Deming Cycle; VRP Solver 
 
1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
     โรงงานน ้าแข็งABC จงัหวดัน่าน เป็นผูใ้หบ้ริการดา้นการผลิตน ้าแข็งซอง น ้าแข็งหลอดและน ้าแข็งบด โรงงาน
มุ่งเนน้ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส่ิงส าคญั โดยจะเนน้เร่ืองการจดัเส้นทางการขนส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้และการ
เคล่ือนยา้ยสินคา้จากหอ้งเยน็สู่รถบรรทุก กระบวนการจดัส่งสินคา้ของฝ่ายขนส่งสินคา้นั้น จะถูกส่งไปยงัลูกคา้ใน
แต่ละอ าเภอประกอบดว้ย อ. เมือง อ. เชียงกลาง อ. ท่าวงัผา อ. ปัว อ. เวียงสา อ. นาหม่ืน และ อ. นาน้อย จะ
ด าเนินการขนส่งสินคา้ทุกวนั สถานท่ีการจดัส่งสินคา้มีจ านวนมากและปริมาณความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้แต่ละ
รายไม่เท่ากัน ประกอบกับการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าในแต่ละวนันั้น จะถูกก าหนดการขนส่งสินคา้โดย
พนกังานขบัรถ ซ่ึงก่อใหเ้กิดปัญหา เช่น ล าดบัการส่งของลูกคา้หรือต าแหน่งของลูกคา้ท่ีท าการส่งสินคา้อยูห่่างไกล
กนั อีกทั้งยงัไม่มีระบบบริการจดัการทางขนส่งและการเคล่ือนยา้ยสินคา้ในหอ้งเยน็ท่ีไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ท า
ให้เกิดความสูญเสียเช่น เสียเวลา เสียเช้ือเพลิงเกินความจ าเป็นจากระยะทางท่ีไกลข้ึน ซ่ึงเป็นผลให้ตน้ทุนการ
ด าเนินงานขนส่งสินคา้ของโรงงานเพ่ิมข้ึนและมูลค่าความเสียหายท่ีลูกคา้ไม่รับสินคา้ได ้ อีกทั้งยงัส่งผลกระทบต่อ
ภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือจากลูกคา้จากการขนส่งสินคา้ล่าชา้ 

 
แผนภูมทิี่ 1 สรุปตน้ทุนค่าใชจ่้ายการขนส่งสินคา้ในระหวา่งปี 2013-2014     
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     จากแผนภูมิท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ในระหวา่งปี 2013 จนถึง 2014 มีค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้สูงข้ึนและแนวโนม้
ท่ีจะส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการขนส่งสินคา้ของโรงงานต่อเน่ือง สืบเน่ืองจากไม่มีระบบการจดัเสน้ทางท่ีดี โดยทาง
โรงงานตอ้งเสียค่าใชจ่้ายการขนส่งสินคา้ เป็นจ านวนเงิน 1,042,145 บาท ในปี 2013 เม่ือเทียบกบัปี 2014 ท่ีมีจ านวน
เงิน 1,143,696 บาท จากขอ้มูลดงักล่าวพบวา่ค่าใชจ่้ายมีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนเงินถึง 101,551 บาท 
 
2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง   

 แนวคิดการจดัการดว้ยวงจรคุณภาพเดมม่ิง (PDCA) 
     วงลอ้เดมม่ิงพฒันาข้ึนมาโดยดร.ชิวอาร์ท นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน ต่อมาดร.เดมม่ี ไดน้ าไปเผยแพร่ท่ี
ประเทศญ่ีปุ่นจนประสบความส าเร็จเป็นท่ีรู้จกักนอย่างแพรหลายโดยมีกิจกรรม 4 ขั้นตอนคือ PDCA (Plan, Do, 
Check and Act) เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการพฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพของการด าเนินงาน  

 แนวคิด Saving Algorithm ของ Clarke and Wright 
     Clarke and Wright (1964) พิจารณาการจดัเสน้ทางยานพาหนะท่ีมีความตอ้งการของลูกคา้หลายแห่ง ยานพาหนะ
มีความจุหลายขนาด ส่งสินคา้ออกจากคลงัสินคา้แห่งเดียว ซ่ึงไดพ้ฒันาขั้นตอนให้สามารถเลือกเส้นทางของ
ยานพาหนะท่ีเหมาะสมท่ีสุด ผลท่ีไดจ้ากการแกปั้ญหาน้ีคือ ท าให้ทราบจ านวนยานพาหนะท่ีจะใช้ขนส่ง และ
ปริมาณสินคา้ท่ีขนส่งของยานพาหนะแต่ละคนั โดย มีขั้นตอนการท างานดงัน้ี 
 1.  เลือกจุดเร่ิมตน้ท่ีคลงัสินคา้  
 2.  คน้หาพิกดั ละติจูด, ลองติจูด ใน Google Map ของลูกคา้ทั้งหมดท่ีตอ้งการส่ง  
 3.  เรียงล าดบัขอ้มูลระยะเวลาในการส่งสินคา้แต่ละจุด ลงใน Microsoft Excel เพ่ือท า Matrix  
 4.  เพ่ิมขอ้มูลระยะเวลาในโหลดสินคา้แต่ละจุดลงไป Service Time  
 5.  ท าซ ้ าจนกวา่จะครบทุกจุด  
 6.  Copy ขอ้มูลใส่ลงใน Note Pad เพ่ือเตรียมประมวลผลในโปรแกรม VRP Slover        
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
     กลวชัร จินดามพร (2554) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การศึกษาการลดตน้ทุนการขนส่งการกระจายน ้ามนัไปยงัสถานี
บริการน ้ามนั กรณีศึกษา บริษทั ดาวแดง (ไทย) จ ากดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาปริมาณการใชน้ ้ามนัของสถานี
บริการในเขตกรุงเทพ เพ่ือน ามาพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการการใชน้ ้ ามนัของบริษทั และหาสาเหตุของปัญหา
และแนวทางการลดตน้ทุนในการขนส่งน ้ ามนัไปยงัสถานีบริการน ้ ามนัภายในเขตกรุงเทพเพ่ือพฒันาวิธีการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการท่ีจะจดัตารางเวลาการเดินรถขนส่งสินคา้น ้ ามนัในแต่ละวนั จากการศึกษาพบว่า ปัญหาการ
จดัการเส้นทางการเดินรถขนส่งสินคา้น ้ามนัจากคลงัเพียงแห่งเดียวไปยงัจุดสถานีบริการต่างๆท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพ
ท าใหก้ารจดัเส้นทางมีขอ้จ ากดัไม่สามารถจดัเส้นทางการเดินรถขนส่งสินคา้โดยใชร้ถหน่ึงคนัส่งให้ลูกคา้หลายๆ
รายดว้ยขอ้จ ากดัดงักล่าวท าใหต้อ้งใชก้ารจดัเส้นทางโดยใชร้ถขนส่งสินคา้หน่ึงคนัส่งไปยงัลูกคา้สูงสุด 2 ราย โดย
การจดัเส้นทางให้กบัรถขนส่งสินคา้โดยการจดัคู่การสั่งของสถานีบริการ 2 สถานีบริการท่ีอยู่ในบริเวณเดียวกนั
หรือใกลเ้คียงกัน เพ่ือให้ประหยดัค่าใช้จ่ายการเดินทางให้มาท่ีสุดโดยใช้วิธีการค านวณแบบเปรียบเทียบการ
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ประหยดั (Saving Algorithm) โดยผลการศึกษาการรวมเส้นทางท าให้สามารถลดต้นทุนได้เป็นจ านวนเงิน 
7,764.51+8,250 = 16,014.51 บาทต่อเดือน 
     พุฒิพฒัน์ ชิดเช้ือวงศ์ (2553) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การศึกษาและพฒันาแนวทางการปรับปรุงระบบเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้และการสร้างกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัจาก AEC กรณีศึกษา บริษทั
อาร์พีเจทรานสปอร์ตจ ากดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือปรับปรุงและพฒันาองคก์รใหมี้ประสิทธ์ิภาพทั้ง 4 ดา้น คือ การ
ลดตน้ทุน การเพ่ิมคุณภาพของการขนส่ง การบริการ และความรวดเร็วในการปฏิบติังานทั้งน้ีเพ่ือรองรับการจดัวาง
กลยุทธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบเพ่ือการแข่งขนัในอนาคต โดยไดส้ ารวจและคน้ควา้ขอ้มูลจากหลายดา้นเพ่ือน ามา
วิเคราะห์ถึงความเป็นไปไดใ้นการร้ือระบบการท างานทั้งหมด (Reengineering) โดยไดศึ้กษาขอ้มูลทุติยภูมิแลว้จึง
น าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ร่วมกบัทฤษฎีเพ่ือหาแนวทางร้ือระบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการพฒันาบริษทัใหก้า้วหนา้
ข้ึนไปอีกระดบั 
     มาลีรัตน ์ตนัศิริ (2551) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง กรณีศึกษาเพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวกลบั 
และลดตน้ทุนบริษทัขนส่ง กรณีศึกษา : หจก.กาฬสินธ์ุขนส่ง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพ
การขนส่งเท่ียวกลบัและลดตน้ทุนบริษทัขนส่งและเพ่ือท าการศึกษาวิจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนบริการ 
โดยเฉพาะตน้ทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิง วิเคราะห์หาสาเหตุต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อตน้ทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงและปฏิบติังาน
โดยใชแ้นวคิด การขนส่งในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Transport) และความพึงพอใจในงาน (Hertzbergs Two 
Factors Theory) และเสนอแนวทางแกไ้ขเพ่ือลดตน้ทุนในการขนส่งเท่ียวกลบัและค าแนะน าในการเพ่ิมรายรับ
ใหก้บับริษทัโดยการเพ่ิมอุปกรณ์ต่อพ่วงใหก้บัรถบรรทุกซ่ึงเม่ือถึงจุดคุม้ทุนแลว้ค่าใชจ่้ายส่วนน้ีจะไดเ้ป็นก าไร 
     สรวฒัน์ สัตยาสุนทร (2551) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบั การเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งเพ่ือลดตน้ทุนและท า
การเปรียบเทียบการใช้ขนส่งของบริษัทกับบริษัท Outsource ของบริษัท อ าพลฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ากัด โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือลดตน้ทุนขนส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ดว้ยตน้ทุนท่ีต ่าโดยการจดั Routing ในการว่ิงส่งสินคา้ไม่มี
ประสิทธิภาพท่ีดีพอ ส่งผลใหต้น้ทุนสูงข้ึน และการขนส่งท่ีรถขนส่งสินคา้มีสภาพท่ีเก่าจะมีผลในเร่ืองของตน้ทุน
ของการซ่อมบ ารุง การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขนัของบริษทัในการลดตน้ทุนในการ
ขนส่ง แนวทางการแกไ้ขปัญหาคือ การวิเคราะห์ Route Cost หาเสน้ทางท่ีมีตน้ทุนต ่า และจากปัญหารถขนส่งสินคา้
ท่ีเก่าไดแ้กปั้ญหาดว้ยการจา้งบริษทั Outsource ท่ีมีความช านาญดา้นการขนส่งซ่ึงท าให้ตน้ทุนในการขนส่งต ่าลง 
จากการศึกษาเม่ือท าการตดัร้านคา้ท่ีตอ้ง Direct Shipment ออกไปบริษทัควรท าการขนส่งเองเน่ืองจากมีตน้ทุนท่ีต ่า
กวา่ KPI ท่ีก าหนดไว ้คือ 4.5 บาทต่อลงั 
 
3. ระเบียบวธีิการศึกษา 
     งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจดัส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้แต่ละรายตรงตามเวลาท่ีนดั
หมายไว ้และการลดเวลาเคล่ือนยา้ยสินคา้สินคา้จากหอ้งเยน็สู่รถบรรทุก เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
จึงไดก้ าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน แต่ละขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยท าการศึกษากระบวนการท างานจากการสงัเกตวิธีการท างานแต่ละ 
แผนกในโรงงาน รวมทั้ งได้ท าการสัมภาษณ์ผูจ้ ัดการโรงงานและพนักงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับกระบวนการ
เคล่ือนยา้ยสินคา้และการจดัส่งสินคา้ ตลอดจนจดัเกบ็ขอ้มูลต่างๆท่ีอยูใ่นส่วนของความผิดพลาด  
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 ศึกษาสภาพการท างานปัจจุบนัของการเคล่ือนยา้ยสินคา้และการจดัส่งสินคา้สภาพพ้ืนท่ีในการท างาน 
โรงงานน ้าแข็ง ABC จ าท าการแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น หอ้งผลิตน ้าแข็ง หอ้งเคร่ืองจกัร หอ้งเยน็ และลานบรรจุน ้ าแข็ง
และการเคล่ือนยา้ยน ้าแขง็ข้ึนรถบรรทุก 

 สภาพภาระการท างาน ลานบรรจุน ้าแข็งและหอ้งเยน็ เป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการบรรจุน ้าแข็ง จดัจ่าย โหลด
สินคา้และน าน ้ าแข็งไปเก็บไวใ้นท่ีห้องเยน็ แต่ภาระงานท่ีลานบรรจุน ้ าแข็งและห้องเยน็ตอ้งปฏิบติั อาทิเช่น การ
จดัเตรียมสินคา้ การจดัเก็บสินคา้ การเคล่ือนยา้ยสินคา้และการขนส่งสินคา้ ท าให้พนกังานตอ้งรีบเร่งการท างาน
เพ่ือใหท้นัตามก าหนดเวลา 

 สภาพกระบวนการท างาน กระบวนการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากหอ้งเยน็ไปสู่รถบรรทุก จะเร่ิมจากพนกังาน
ลากสินคา้จากหอ้งเยน็และน าไปข้ึนรถบรรทุก เพ่ือเตรียมความพร้อมส่งมอบใหก้บัลูกคา้ 

 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ท าการวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาการเคล่ือนยา้ยสินคา้และการจดัส่งสินคา้ล่าชา้
และไม่มีประสิทธิภาพมากพอ โดยการใชแ้ผนผงักา้งปลาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุ แสดงดงัภาพท่ี 1 

 
รูปที่ 1 แผนผงักา้งปลาแสดงการวิเคราะห์ปัญหา 
 
 ระบุแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

     โดยน าหลกัการบริหารงานท่ีมีคุณภาพ หรือ วงจร Deming เขา้มาช่วยในการบริหารงาน เพ่ือลดขั้นตอนและลด
พ้ืนท่ีในหอ้งเยน็ พร้อมช่วยเพ่ิมความแม่นย  าในการจดัโหลดสินคา้ โดยท าการปรับปรุงต าแหน่งโหลดสินคา้ใหม่ 
เพ่ือลดระยะทางการเคล่ือนท่ีของสินคา้ และท าการจดั Routing การขนส่งดว้ยโปรแกรม VRP Solver เพ่ือเพ่ิมความ
รวดเร็วในการจดัส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ หลงัจากไดผ้ลลพัธ์แลว้ น าผลท่ีไดท้ าการแกปั้ญหา รวบรวมและวิเคราะห์ผล
ท่ีไดม้าแลว้ จึงท าการสรุปผลการด าเนินงานออกมา 
 
4. ผลการศึกษา 
     จากการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด โดยการประยกุตใ์ชท้ฤษฏีหลกั ๆ 2 ทฤษฎี คือ 
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 การน าหลกัการบริหารงานท่ีมีคุณภาพ หรือ วงจร Deming (PDCA) เขา้มาช่วยในการบริหารงานในการ
เคล่ือนยา้ยสินคา้จากห้องเย็นไปสู่รถบรรทุก ถือว่าเป็นท่ีน่าพอใจ ท่ีสามารถช่วยลดเปอร์เซ็นต์ค่าเสียโอกาสได ้
ถึงแมจ้ะยงัไม่สามารถลดไดท้นัทีทนัใดก็ไดแ้ต่ก็ถือว่าเป็นส่ิงท่ีดี เพราะพนกังานทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการแกไ้ข
และปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะช่วยให้สามารถช่วยลดค่าเสียโอกาส การสูญเสียรายไดอ้นั
เน่ืองมาจากการขนส่งล่าชา้ และพนกังานลืมจดัส่งสินคา้ไปใหก้บัลูกคา้ อีกทั้งยงัเพ่ิมศกัยภาพทางการแข่งขนักบั
คู่แข่งหลายอ่ืนไดอี้กดว้ย 
 
 

 
รูปที่ 2 ปัญหาการโหลดสินคา้ข้ึนรถล่าชา้ 

 
รูปที่ 3 การปรับปรุงต าแหน่งโหลดสินคา้ใหม่ 

 
 ท าการจดั Routing การขนส่งดว้ยโปรแกรม VRP Solver 

     โดยใชข้อ้มูลการส่งสินคา้ในเดือน 24 มิถุนายน 2557 ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงมีจ านวนลูกคา้ทั้งหมด 54 ราย 
และจ านวนสินคา้ 338 กระสอบ ขั้นตอนการใชง้านมีดงัต่อไปน้ี 
 -  คน้หาพิกดั ลองติจูด ละติจูด และระยะเวลาแต่ละจุดส่งสินคา้ ทั้งหมด 54 ลูกคา้ โดย จุดเร่ิมตน้อยู่ท่ีโรง
น ้าแข็งABC จงัหวดัน่าน และท าการบนัทึกขอ้มูลลงใน Microsoft Excel เพ่ือท า Matrix โปรแกรม VRP Solver จะ
ไดต้ารางระยะเวลาระหวา่งจุด 

 
รูปที่ 4 คน้หาพิกดัโรงงานน ้าแขง็ ABC จงัหวดัน่าน 

 
รูปที่  5 บันทึกข้อมูลลงใน Microsoft Excel เ พ่ือท า 
Matrix โปรแกรม VRP Solver 

 -  ตารางขอ้มูลประกอบดว้ย แกน X, Y และ Demand (ขอ้มูลเป็นลองติจูด ละติจูด ปริมาณสินคา้ กระสอบ) 
Track Capacity (ความสามารถในการบรรทุกสินคา้) ซ่ึงในงานวิจยัเล่มน้ีใชร้ถบรรทุก 6ลอ้ ซ่ึงสามารถบรรทุกได้
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ประมาณ 338 กระสอบ Track Distance Limit (ขอ้จ ากดัการบรรทุกสินคา้ เช่นระยะทาง หรือ ระยะเวลา) ซ่ึงใน
งานวิจยัเล่มน้ีใชร้ะยะเวลาท างาน 420 นาที หรือ 7 ชัว่โมงท างาน (ไม่รวมเวลาพกั)  
 -  Browse ขอ้มูลเป็นไฟล ์Notepad ลองติจูด ละติจูด และปริมาณสินคา้ (กระสอบ) โดยไดย้กตวัอย่างการ
ส่งสินคา้ในวนัท่ี 24 มิถุนายน 2557 หลงัจากนั้น ท าการใส่ขอ้มูลวิเคราะห์ดงัน้ี Truck Capacity = 338 กระสอบ / 
Truck Distance Limit = 420 นาที 

 
รูปที่ 6 รายละเอียดโปรแกรม VRP Solver 

 
รูปที่ 7 ใส่ขอ้มูล Truck Capacity และ Truck Distance 
Limit 

 - จากนั้นใส่ค่า Service Time (ระยะเวลาในการโหลดสินคา้) ในแต่ละจุด ซ่ึงในแต่ละจุดนั้น จะใชเ้วลา
โหลดนั้นไม่เท่ากนั ข้ึนอยู่กบัปริมาณสินคา้ โดยท าการเพ่ิมระยะเวลา (Service Time) + ระยะเวลาในการเดินทาง = 
เวลาทั้งหมดท่ีใชใ้นแต่ละจุด และเม่ือเราไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ น าขอ้มูลไปใส่ใน Notepad เพ่ือน ามาประมวลผล
ในโปรแกรม VRP Solver ต่อไป 

 
รูปที่ 8 ใส่ค่า Service Time คือ ระยะเวลาในการโหลดสินคา้แต่ละจุด 
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รูปที่ 9 วิธีใส่ขอ้มูล Service Time  ลงในโปรแกรม 

 
รูปที่ 10 ตารางผลรวมระยะเวลา + Service Time 

 
5. สรุปผลการศึกษา 
     จากการด าเนินงานวิจยัพบว่า การน าหลกัการบริหารงานท่ีมีคุณภาพ หรือ วงจร Deming เขา้มาช่วยในการ
บริหารงานในการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากหอ้งเยน็ไปสู่รถบรรทุก ในระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม – สิงหาคม 2557) 
ผลท่ีไดพ้บวา่ การท างานของพนกังานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เขา้ใจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายมากข้ึน ส่งผลท่ีดี
ต่อการปฏิบติังาน ท าใหค่้าเสียโอกาสลดลงจาก 4.83% เป็น 4.42%  แต่ในช่วงเดือนสิงหาคม ซ่ึงเป็นเดือนสุดทา้ยใน
การเก็บขอ้มูล จะพบว่าค่าโอกาสปรับเพ่ิมสูงข้ึนนั้น ก็ยงัถือว่าเป็นเรืองท่ีดีอยู่ เพราะทางผูบ้ริหารเห็นว่า ทุกแผนก
ไดมี้ส่วนร่วมในการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพการท างาน ส่งผลใหก้ารปฏิเสธไม่รับสินคา้จากการส่งสินคา้
ลดนอ้ยลง  และการท าธุรกิจน ้าแขง็นั้น ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้อะไรได ้เน่ืองจากตอ้งค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม
ทางอากาศเป็นส่ิงท่ีส าคญั ในขณะท่ีการจดัเส้นทางโดยใชวิ้ธีการคน้หาค าตอบแบบวิธี Saving Algorithm มาใชเ้พ่ือ
ก าหนดเง่ือนไขการส่งสินคา้ผ่านโปรแกรม VRP Solver โดยเปรียบเทียบขอ้มูลการส่งสินคา้ในวนัท่ี 24 มิถุนายน 
2557 พบวา่ สามารถลดระยะเวลาการในขนส่งสินคา้ ไดถึ้งร้อยละ 27.37% ขณะท่ีตน้ทุนรถขนส่งร้อยละ 42.14% 
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การแบ่งกลุ่มผู้ที่ใช้บริการร้านค้าปลกีประเภทอุปกรณ์กฬีาในจงัหวดัอุตรดติถ์             
โดยใช้ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการใช้บริการร้านและความพงึพอใจต่อ 

ส่วนประสมการตลาดค้าปลกี 
Segmentation customer for sports equipment retail shop in Uttaradit province 

by using customer behavior usage in shop service and customer satisfaction     
for retail market 

วรกติติ์ แสงววิฒัน์เจริญ1 และ ปราณ ีเอยีมละออภักดี2 

Worakit Sanwiwatcharoen and Pranee Eamlaorpakdee 
  

บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ หวัขอ้ การแบ่งกลุ่มผูท่ี้ใชบ้ริการร้านคา้ปลีกประเภทอุปกรณ์กีฬา ใน จงัหวดัอุตรดิตถ ์โดย
ใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านและความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดคา้ปลีก มีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านคา้ปลีกประเภทอุปกรณ์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในร้านคา้ปลีกประเภทอุปกรณ์
กีฬามีต่อส่วนประสมการตลาดคา้ปลีก และ เพ่ือแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการร้านคา้ปลีกประเภทอุปกรณ์กีฬา ในจงัหวดั
อุตรดิตถ ์โดยใชค้วามพึงพอใจร้านคา้ปลีกประเภทอุปกรณ์กีฬามีต่อส่วนประสมการตลาดคา้ปลีก และ พฤติกรรม
การใชบ้ริการร้านคา้ปลีกประเภทอุปกรณ์กีฬา 
 

Abstract 
Independent research about “Segmentation customer for sports equipment retail shop in Uttaradit province by 
using customer behavior usage in shop service and customer satisfaction for retail market.” Objective Studying 
customer behavior for retail shop in category sports equipment. Studying customer satisfaction for sports 
equipment retail shop to retail market. Segment customer usage in sport equipment retail shop in Uttaradit 
province by using customer satisfaction for sports equipment retail shop to retail market and customer behavior 
usage in sports equipment retail shop service.” 
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1. บทน า 
 

ในปัจจุบนัเร่ืองการรักษาสุขภาพ การหันมาดูแลตวัเองเป็นท่ีนิยมในทุกเพศทุกวยั การออกก าลงักายเลยเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงในการดูแลสุขภาพท่ีเลือกใช ้เพราะนอกจากจะท าใหสุ้ขภาพร่างกายแขง็แรงแลว้ยงัสามารถช่วยผ่อน
คลายความเครียดไดอี้กดว้ย ทางหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนยงัมีการสนบัสนุนดา้นกีฬา โดยทางภาครัฐมีการ
ก าหนดแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2555-2559) เพ่ือมุ่งเนน้การส่งเสริมการออกก าลงักายและเล่น
กีฬา ได ้อย่างถูกตอ้ง โดยมีมาตรการในการใหป้ระชาชนใหค้วามสนใจในเร่ืองของสุขภาพ เพ่ือกา้วไปสู่วยัสูงอาย ุ
ท าใหป้ระชากรเกิดความต่ืนตวัท่ีจะหันมาออกก าลงักายเพ่ือดูแลสุขภาพ  และท่ีส าคญัการเล่นกีฬายงัส่งผลในการ
สร้างแรงบนัดาลใจ ท าให้สมานฉันท์เกิดความสามคัคี และยงัสามารถก่อให้เกิดรายได ้นอกจากทางภาครัฐจะ
มุ่งเนน้กระตุน้ใหป้ระชาชนหนัมาดูแลสุขภาพแลว้ ยงัมีการสร้างและพฒันาอุปกรณ์กีฬา ออกมาใหไ้ดม้าตรฐานอีก
ดว้ย ซ่ึงจงัหวดัอุตรดิตถมี์ร้านขายอุปกรณ์กีฬามีจ านวนมาก ท่ีจ าหน่ายอุปกรณ์กีฬาหลายประเภท อาทิเช่น ชุดออก
ก าลงักาย, รองเทา้, ลูกฟุตบอล, ถุงเทา้ เป็นตน้ ในปัจจุบนัจ านวนร้านท่ีขายอุปกรณ์กีฬาท่ีประสบปัญหาเร่ืองการ
บริหารงานร้าน ในเร่ืองของ การขาย การบริการลูกค้า การท าการตลาด เป็นต้น และเจอผลกระทบจาก
หา้งสรรพสินคา้รายใหญ่ มาแย่งส่วนแบ่งการตลาด ในจงัหวดัอุตรดิตถแ์ละ ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรมเป็นหลกั จึงท าให้การจบัจ่ายซ้ือสินคา้จะไปในดา้นเกษตรกรรมส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้
ยอดขายของร้านไม่เพ่ิมข้ึน ผูว้ิจยัจึงตอ้งศึกษา พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านคา้ปลีกประเภทอุปกรณ์ และ ความพึง
พอใจในร้านคา้ปลีกประเภทอุปกรณ์กีฬามีต่อส่วนประสมการตลาดคา้ปลีก 

ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บจากงานวิจยั มีดงัต่อไปน้ี 
 1. น าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัช่วยก าหนดทางเลือกในการแกปั้ญหาโดยการจดักลุ่มสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้และเพ่ือเพ่ิมยอดขายใหก้บัทางร้าน โดยดูจากพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านคา้ปลีกประเภทอุปกรณ์กีฬา ว่า
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านคา้ปลีกประเภทอุปกรณ์กีฬาในจงัหวดั อุตรดิตถ ์มีพฤติกรรมการใชบ้ริการแบบไหน และ 
เลือกซ้ือสินคา้แบบได ้
 2. น าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัช่วยแกปั้ญหาในการจดัจ าหน่ายอุปกรณ์กีฬา โดยดูจากความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ี
วดัจากส่วนประสมการตลาดค้าปลีก (Retailing Mix) ในแต่ละปัจจยัให้สอดคลอ้งกับความต้องการของลูกค้า 
เพ่ือใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ร้านคา้และเกิดความคุ่มค่าท่ีจะลงทุนเพ่ิมเตม็ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎกีารค้าปลกี (Retailing) 
 

     สุพรรณี, 2553 อธิบายว่า บทบาทการคา้ปลีกในปัจจุบนั มีความเก่ียวขอ้งกบัทุกคนในชีวิตประจ าวนั จะเห็น
การคา้ปลีกในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น หา้งสรรพสินคา้ ร้านโชหวย เป็นตน้ ร้านคา้ปลีกท่ีกล่าวขา้งตนัตอ้งใชก้ลยทุธ์
ในการตลาด เน่ืองจากมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง เพ่ือท่ีจะท าใหธุ้รกิจอยู่รอด ในการท่ีกลยทุธ์จะประสบความส าเร็จนั้น 
ตอ้งมีการวางแผนธุรกิจ เช่น การวาแผนเร่ืองท าเลท่ีตั้ง คุณสมบติัของสินคา้ การก าหนดราคา และ รูปแบบร้าน เป็น
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แนวทางการท าธุรกิจอย่างถูกตอ้ง และยงัให้ความหมายของผูค้า้ปลีกไวว้่า เป็นตวัแทนในการจดัจ าหน่ายสินคา้สู่
ผูบ้ริโภค โดยมีสินคา้หรือบริการรูปแบบท่ีหลากหลายซ่ึงหวงัผลก าไร 
 ประเภทของธุรกิจร้านค้าปลีก มีการแบ่งตามเกณฑ์หลายวิธี ซ่ึงจะน ามาเสนอการแบ่งประเภทของธุรกิจ                 
2 ลกัษณะ คือ 
 2.1.1 พิจารณารูปแบบร้านคา้ การพิจารณารูปแบบร้านคา้จะสามารแบ่งได ้2 รูปแบบ คือ มีร้านคา้และไม่มี
ร้านคา้ ในรูปแบบของร้านคา้ปลีกท่ีไม่มีร้านคา้สามารถแบ่งไดคื้อ ใชเ้คร่ืองจกัรในการคา้สินคา้ อาทิเช่น เคร่ืองขาย
น ้ าด่ืม เคร่ืองขายบุหร่ี เคร่ืองขายขนม เป็นต้น ใช้พนักงานขายโดยตรง โดยการให้พนักงานขายเผชิญหน้ากับ
ผูบ้ริโภคโดยตรง ซ่ึงท าใหเ้กิดความสะดวกแก่ผูบ้ริโภค 
 2.1.2 พิจารณาลกัษณะของสินคา้และบริการ ในการพิจารณาน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ร้านคา้ปลีก
แบบดั้งเดิม และ แบบสมยัใหม่ โดยร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม จะมีลกัษณะเป็นร้านหอ้งแถวมีขนาด 1-2 คูหา โดยมี
ผูบ้ริหารเป็นคนในครอบครัว ส่วนร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ จะมีลกัษณะเป็นร้านท่ีใชเ้ทคโนโลยีทนัสมยัมีการลงทุนท่ี
สูง มีการจดัตั้งเป็นบริษทั 
  

2.2 ทฤษฎส่ีวนประสมการค้าปลกี (Retailing Mix) 
 

 สุพรรณี, 2553 อธิบายว่า ส่วนประสมการคา้ปลีกของแต่ละร้านจะไม่เหมือนกนั ซ่ึงผูบ้ริหารร้านแต่ละจะเป็น            
ผูก้  าหนดส่วนประสมการคา้ปลีก โดยส่วนประสมการคา้ปลีกจะประกอบไปดว้ย ท าเลท่ีตั้งร้าน (Location), สินคา้ 
(Product), ราคา (Price), การส่งเสริมการตลาด (Promotion), การออกแบบร้านคา้และจดัวางสินคา้ (Store Design 
and Display), การบริการลูกคา้ (Customer Service) 
 

2.3 ทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 

 Phillip, 2001 อธิบายว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีปัจจยัท่ีแตกต่างกนั ท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ ไม่ใช่
เร่ืองงานท่ีจะเขา้ใจพฤติกรรม ยงัเป็นงานท่ีส าคญัของการจดัการตลาด  พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) 
หมายถึง พฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ รายบุคคลหรือแมก้ระทัง่ครัวเรือนส าหรับมาใชส่้วนตวั ลูกคา้เหล่าน้ีเรียก
รวมกนัว่า ตลาดผูบ้ริโภค ในการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคตอ้งท าการตดัสินใจอย่างมากในแต่ละคร้ัง การท า
วิจยัตอ้งพิจารณาค าตอบของผูบ้ริโภคใหไ้ดว้า่ จะซ้ืออะไร (What) ซ้ือท่ีไหน (Where) มีการซ้ืออยา่งไรและซ้ือเป็น
จ านวนเท่าใด (how and how much) มีการซ้ือเม่ือใด (When) และ ซ้ือไปท าไม (Why) 
 

2.3 ทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 

 ศิริวรรณและคณะ, 2546 ไดอ้ธิบายว่า การเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้และการคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้
หรือบริการ ซ่ึงส่งผลท าใหเ้กิดระดบัความรู้สึกวา่พอใจหรือไม่พอใจ จึงสามารถสรุปความหมายของ ความพึงพอใจ
ไดว้า่ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากการคาดหวงัจากการใชสิ้นคา้หรือบริการ นั้นคือ ความรู้สึกและคุณค่า นอกจากน้ีใน
ส่วนของคุณสมบัติของสิงค้า ท่ีจะต้องท าให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกคา้ โดยการสร้างคุณค่า ทั้ งด้านการผลิต 
การตลาด รวมไปถึงภาพรวมทั้งหมด  
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2.3 ทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 

 เพ่ือการใหถึ้งวตัถุประสงคท์างการตลาดการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากความชอบ ความตอ้งการ และ พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคมีความหลากหลาย การน ากลยุทธ์การตลาดเป้าหมายมาใช ้คือ การน าผลิตภณัฑแ์ละส่วนประสมการตลาด
ท่ีแตกต่างกนั เพ่ือน ามาใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาด กลยุทธ์การตลาดเป้าหมาย ท่ีตอ้งพิจารณา มี 3 ประการ
คือการแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation หรือ Segmenting), การก าหนดเป้าหมาย (Market targeting หรือ 
Targeting), การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑใ์นตลาด (Market positioning หรือ Positioning) 
 

3. วธิีการศึกษา 
 

     ประชากร ในงานวิจยัคร้ังน้ีท าการศึกษาประชากรเพศชายและหญิงท่ีมีอายุตั้งแต่ 15-50 ปี ซ่ึงอาศยัอยู่ในจงัหวดั
อุตรดิตถ ์โดยประกอบอาชีพเป็นนกัเรียน นกัศึกษา และ วยัท างาน ท่ีใชบ้ริการร้านคา้ปลีกประเภทอุปกรณ์กีฬาใน
จงัหวดัอุตรดิตถ ์โดยประชากรในจงัหวดัอุตรดิตถมี์จ านวนทั้งหมด 459,768 คน (website ส านักงานสถิติจงัหวดั
อุตรดิตถ ์(2559)) 
 กลุ่มตวัอย่าง ประชากรท่ีจะน ามาเป็นกลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัในคร้ังน้ี เป็นประชากรท่ีใชบ้ริการร้านคา้ใน
จงัหวดัอุตรดิตถ ์ประมาณ 75,600 คน เพศชายและหญิง โดยมีอายตุั้งแต่ 15-50 ปี 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการเก็บรวมรวบขอ้มูลของงานวิจยั การแบ่งกลุ่มประชากรท่ีใชบ้ริการร้านคา้ปลีก
ประเภทอุปกรณ์กีฬา ใน จงัหวดัอุตรดิตถ ์โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านและความพึงพอใจร้านคา้
ปลีก โดยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มหลายขั้นตอน ซ่ึงจะท าการเก็บข้อมูลจาก
ประชากร 200 คน เป็นประชากรในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ซ่ึงก าหนดระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูลช่วงเดือน มกราคม 2560 
โดยจะท าการแบ่งจ านวนคนตอบแบบสอบถามออกเท่าๆกนัตามสถานท่ีท่ีจะท าการเก็บ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล งานวิจยัในคร้ังน้ีจะมีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัเคร่ืองมือทางสถิติ คือ Cluster Analysis 
เป็นการแบ่งกลุ่มท่ีเหมือนกันให้จดัอยู่กลุ่มเดียวกนั และ ถา้แตกต่างกนัก็จะจดัให้อยู่คนละกลุ่มกัน โดยจะมี 3 
ขั้นตอน ดงัน้ี  
 3.1 ขอ้มูลส่วนของขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ จะท าการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี และน าเสนอโดยการ
ท าเป็นตาราร้อยละ 
 3.2 ขอ้มูลส่วนของขอ้มูลความพึงพอใจและพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ ท าการวิเคราะห์โดยใชค่้าต ่าสุด ค่าสูงสุด 
ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในส่วนของขอ้มูลความพึงพอใจจะเป็นแบบสอบถาม ประเภท Likert Scale 
ตอ้งน าผลมาหาค่าเฉล่ีย ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นมาตรประเมินค่า 
 3.3 ท าการก าหนดตวัแปรในการแบ่งกลุ่ม โดยอาศยัเคร่ืองมือทางสถิติ คือ Cluster Analysis เป็นการแบ่งกลุ่มท่ี
เหมือนกนัใหจ้ดัอยูก่ลุ่มเดียวกนั และ ถา้แตกต่างกนักจ็ะจดัใหอ้ยูค่นละกลุ่มกนั เม่ือท าการแบ่งกลุ่มเรียบร้อยท าการ
ตั้งช่ือกลุ่มท่ีไดท้ าการแบ่งตามความแตกต่าง โดยการทดลองความแตกต่างจะใชส้ถิติ ANOVA 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     4.1 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านคา้ปลีกประเภทอุปกรณ์กีฬาในจงัหวดั
อุตรดิตถ์ โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะมาใช้บริการในเวลา 16.01-19.00 น. และแต่ละคร้ังท่ีมาใช้บริการจ าซ้ือ
จ านวน 1 ช้ิน ซ่ึงสินคา้ท่ีซ้ือเป็นประเภทรองเทา้กีฬา มีค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ัง ต ่ากว่า 1,000 บาท และกลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่จะหาขอ้มูลของสินคา้ก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือ โดยมีราคาเป็นตวัตดัสินใจซ้ือสินคา้ และส่วนใหญ่จะซ้ือ
อุปกรณ์กีฬาเพ่ือไปออกก าลงักายกบัเพ่ือน อีกทั้งยงับอกต่อใหก้บัเพ่ือนถึงคุณภาพสินคา้ของร้านท่ีใชบ้ริการ ซ่ึงมี
บา้งส่วนสอดคลอ้งกบังานวิจยั  ปิยนัท อาภาสกุลเดช (2554) โดยสอดคลอ้งในส่วนของ พฤติกรรมในการซ้ือ
อุปกรณ์กีฬาเพ่ือไปออกก าลงักายกบัเพ่ือน 
 4.2 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจร้านค้าปลีกประเภทอุปกรณ์กีฬาต่อส่วนประสม
การตลาดคา้ปลีกในจงัหวดัอุตรดิตถ ์มีความพึงพอใจอยูใ่นเกณฑ ์ดี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โกสินทร์ ด่านวิบูลย์
กิจ (2551) เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นดงัน้ี  
 4.2.1 ดา้นสินคา้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความเห็นในเกณฑดี์ ในเร่ืองของการจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีไม่ช ารุด ความ
หลกหลายของชนิดสินคา้ ความทนัสมยัของสินคา้ท่ีน ามาจดัจ าหน่ายรวมไปถึงสีของสินคา้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการ  
 4.2.2 ดา้นราคา พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความเห็นในเกณฑ์ดี ในเร่ืองของราคาเม่ือเทียบกลัประสิทธิภาพของ
สินคา้ การติดราคาท่ีชดัเจน สามารถต่อรองราคาสินคา้ภายในร้านได ้และ สามารถช าระเงินทางบตัรเครดิตได ้
 4.2.3 ดา้นการส่งเสริมการขาย พบว่า กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเห็นในเกณฑ ์ดี ในเร่ืองของการจดัโปโมชัน่ลดราคา 
20% การประชาสมัพนัธ์ร้าน มีการรับประกนัสินคา้หากช ารุดสามารถน ากลบัมาเปล่ียนไดภ้ายใน 3 วนั 
 4.2.4 ดา้นการวางผงัร้านคา้และการออกแบบร้านคา้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความเห็นในเกณฑ์ดี ในเร่ืองของ 
สินคา้จดัวา่งมองเห็นไดช้ดัเจน สินคา้หยิบง่าย มีการแสดงโชวสิ์นคา้ตวัอยา่ง และ มีการจดัวา่งโดยแบ่งเป็นเพศ ชาย 
และหญิง 
 4.2.5 ดา้นท าเลท่ีตั้งและช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความเห็นในเกณฑดี์ ในเร่ืองของ การ
เดินทางท่ีสะดวกในการมาใชบ้ริการ ร้านตั้งอยู่ในท าเลท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน มีช่องทางการจดัจ าหน่ายทั้ง
ทาง Facebook และ Lazada  
 4.2.6 ดา้นการบริการลูกคา้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความเห้นในเกณฑ์ดี ในเร่ืองของ การให้บริการอย่างเป็น
กนัเองของทางร้าน สามารถทดลองสินคา้ก่อนซ้ือได ้มีบริการขึงเอน็แบตบินตนั และ มีบริการจดัส่งสินคา้ถึงบา้น 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     5.1 สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านคา้ปลีกประเภทอุปกรณ์กีฬา พบวา่ ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งจะมี
ร้านประจ าในการมาใช้บริการคือร้านแสงฟ้าสปอร์ตโดยจะมาใช้บริการส่วนใหญ่ช่วงเวลา 16.00-19.00 น. ใช้
บริการคร้ังล่าสุดเม่ือ 1-5 เดือน ซ่ึงการใชบ้ริการแต่ละคร้ังมีค่าใชจ่้าย ต ่ากว่า 1,000 บาท ในการมาใชบ้ริการส่วน
ใหญ่จะเลือกซ้ือสินคา้อุปกรณ์กีฬาประเภท รองเทา้กีฬา และในการซ้ือสินคา้มีจ านวนช้ิน 1 ช้ิน ในการใชบ้ริการ
ร้านเน่ืองจากเห็นคนออกก าลงักายท าให้เกิดความสนใจท่ีจะหาซ้ืออุปกรณ์กีฬา และนอกจากซ้ือสินคา้เพ่ือไปออก
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ก าลงักายแลว้ยงัมาใชบ้ริการเพ่ือน าสินคา้ไปใชใ้นการศึกษาหรือซ้ือสินคา้เพ่ือน าไปเป็นของขวญัในช่วงเวลาต่างๆ 
ซ่ึงเม่ือไดซ้ื้อสินคา้ไปแลว้จะมีการหาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสินคา้ท่ีไดซ้ื้อไป  
 5.2 สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจในร้านคา้ปลีกประเภทอุปกรณ์กีฬาต่อส่วนประสมการตลาดคา้ปลีก พบว่า 
ในดา้นของสินคา้ กลุ่มตวัอย่างเห็นวา่ร้านประจ าท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชบ้ริการมีการจดัจ าหน่ายสินคา้ยี่หอ้ Adidas และมี
ความหลาหลายของชนิดสินคา้ภายในร้านรวมถึง สีสันของสินคา้ตามท่ีกลุ่มตวัอย่างตอ้งการ ในส่วนของราคา
สินคา้ ร้านประจ าท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชบ้ริการยงัติดราคาไวอ้ยา่งชดัเจนอีกทั้งราคายงัเหมาะสมกบัสินคา้เม่ือเทียบกบั  
ประสิทธิภาพการใชง้านของสินคา้รวมไปถึงราคาของร้านประจ าท่ีกลุ่มตวัอย่างใชบ้ริการยงัถูกกว่าร้านอ่ืนๆใน
จงัหวดัอุตรดิตถ ์ในดา้นการส่งเสริมการตลาดร้านประจ าท่ีกลุ่มตวัอย่างใชบ้ริการ มีรับประกนัสินคา้เม่ือมีการช ารุด
หลงัจากซ้ือไปไม่เกิน 3 วนัสามารถน ากลบัมาเปล่ียนได ้ส่วนของดา้นการวางผงัร้านคา้และการออกแบบร้านคา้ 
ร้านประจ าท่ีกลุ่มตวัอย่างใชบ้ริการมีการจดัวางสินคา้ท่ีสามารถเห็นไดช้ดัเจนอีกทั้งยงัมีการแสดงโชวต์วัอยา่งของ
สินคา้ดว้ย ในดา้นของท าเลท่ีตั้งและช่องทางการจดัจ าหน่ายร้านประจ าของกลุ่มตวัอย่างตั้งอยู่ในท าเลท่ีสามารถ
เดินทางไดส้ะดวกและยงัตั้งอยู่ในท าเลท่ีมองเห็นไดช้ดัเจนและดา้นสุดทา้นดา้นการบริการลูกคา้ร้านประจ าของ
กลุ่มตวัอยา่งมีการใหบ้ริการการขึงเอน็แบตบินตนัและสามารถทดลองสินคา้ก่อนตดัสินใจซ้ือได ้
 5.3. สรุปการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการร้านคา้ปลีกประเภทอุปกรณ์กีฬา ในจงัหวดัอุตรดิตถ ์สามารถแบ่งได ้3 กลุ่ม 
ดงัน้ี 
 กลุ่ม A : วยัท างาน มีจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 20 คน ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายมีสถานภาพโสด อายุจะอยู่
ในช่วง 27-32 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัมีรายไดต่้อเดือน 10,000-20,000 บาท 
โดยมีร้านประจ าท่ีใชบ้ริการเป็นประจ าคือร้านแสงฟ้าสปอร์ตซ่ึงมาใชบ้ริการคร้ังล่าสุดนาน มากกว่า 10 เดือน โดย
แต่ละคร้ังท่ีมาใช้บริการจะซ้ือสินคา้เป็นจ านวน 1 ช้ิน และจะเลือกซ้ือสินคา้อุปกรณ์กีฬาประเภทรองเทา้กีฬามี
ค่าใชจ่้ายในการมาใชบ้ริการแต่ละคร้ัง 2,001-3,000 บาท ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการจะมี 2 ช่วงเวลา คือ 13.01 -16.00 
น. กบั 16.01-19.00 น. โดยจะมาใชบ้ริการเม่ือตอ้งการท่ีจะออกก าลงักายพร้อมกบัเพ่ือนและจะนึกถึงร้านประจ า
ก่อนเป็นอนัดบัแรกเพราะการบริการของร้านประจ าดี กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ีมีความพึงพอใจในดา้นสินคา้ในเร่ืองของ 
ร้านประจ าไม่จดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีช ารุดในส่วนดา้นของราคาเน่ืองจากมีการติดราคาไวอ้ย่างชัดเจนและสามารถ
ต่อรองราคาไดแ้ละดา้นโปรโมชัน่ในเร่ืองของการรับประกนัสินคา้ 
 กลุ่ม B : วยัเรียน มีจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 105 คน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ในกลุ่มน้ีมีเพศหญิงมีสถานภาพโสด อายุ
จะอยูใ่นช่วง 15-20 ปี ระดบัการศึกษามธัยมศึกษา เป็นนกัเรียน นกัศึกษา มีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท โดย
มีร้านประจ าท่ีใชบ้ริการเป็นประจ าคือร้านร้านแสงฟ้าสปอร์ตซ่ึงมาใชบ้ริการคร้ังล่าสุดนาน ต ่ากวา่ 1 เดือน โดยแต่
ละคร้ังท่ีมาใช้บริการจะซ้ือสินค้าเป็นจ านวน 1 ช้ิน และจะเลือกซ้ือสินค้าอุปกรณ์กีฬาประเภทรองเท้ากีฬามี
ค่าใชจ่้ายในการมาใชบ้ริการแต่ละคร้ังต ่ากว่า 1,000 บาท ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการจะมี 16.01-19.00 น. โดยจะมาใช้
บริการเม่ือตอ้งการท่ีจะออกก าลงักายพร้อมกบัเพ่ือนและจะตอ้งมาดูสินคา้ท่ีหนา้ร้าน ท่ีเลือกร้านประจ าก็เพราะมี
สินคา้ท่ีตอ้งการเสมอโดยจะมีการบอกต่อเพ่ือนถึงคุณภาพท่ีดีของสินคา้ท่ีซ้ือมาจากร้านประจ า ในส่วนของความ
พึงพอใจในต่อส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกของกลุ่มB มีดา้นสินคา้ในเร่ืองของ ร้านคา้จดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีไม่ช ารุด 
ท่ีไม่พึงพอใจในเร่ืองน้ี 
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 กลุ่ม C : วยัใกลเ้กษียณ มีจ านวน 59 คน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ในกลุ่มน้ีมีเพศหญิงมีสถานภาพโสด อายุจะอยู่
ในช่วง 45-50 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัมีรายไดต่้อเดือน 10,000-20,000 บาท โดย
มีร้านประจ าท่ีใชบ้ริการเป็นประจ าคือร้านร้านแสงฟ้าสปอร์ตซ่ึงมาใชบ้ริการคร้ังล่าสุดนาน 1-5 เดือน โดยแต่ละ
คร้ังท่ีมาใชบ้ริการจะซ้ือสินคา้เป็นจ านวน 1 ช้ิน และจะเลือกซ้ื อสินคา้อุปกรณ์กีฬาประเภทรองเทา้กีฬาค่าใชจ่้าย
ในการมาใช้บริการแต่ละคร้ังต ่ากว่า 1,000 บาท ช่วงเวลาท่ีมาใช้บริการจะมี 16.01 -19.00 น. โดยกลุ่ม C จะมี
ค่าเฉล่ียในเร่ืองของพฤติกรรมการใชบ้ริการและความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดคา้ปลีก นอ้ยกว่า ค่าเฉล่ีน
รวม ซ่ึงหมายความว่า กลุ่ม C มีความไม่พึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกและไม่เห็นดว้ยกบัพฤติกรรมใน
การใชบ้ริการ 
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Companies Listed on the Stock Exchange of Thailand in the SET High Dividend         
30 index Group. 

วรัิญชนา จงเศรษฐี1 และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล2 
Viranchana Jongsettee and Phusit Wonglorsaichol 

บทคัดย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอตัราทางการเงิน และความสัมพนัธ์ท่ีส่งผลต่อเงินปันผลจ่ายของบริษทั

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรัพย ์SET High Dividend 30 Index (SET HD) โดย
แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัในการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการเก็บขอ้มูลจากงบการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET HD จ านวน 30 บริษทั
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2558 โดยน าขอ้มูลมาวิเคราะห์และพิจารณาการตวัเลขในงบการเงินท่ีมีผลต่อความสามารถใน
การท าก าไรของบริษทัต่างๆ เพ่ือให้ไดข้้อมูลในการวดัตวัแปรอย่างครบถว้นและสามารถเปรียบเทียบผลการ
ประมวลได ้การวิเคราะห์ขอ้มูลผูศึ้กษาจะเลือกใชห้ลกัสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และหลกัสถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics)  
 

Abstract 
The purpose of this research is to study financial ratios and correlation between profit margins that affect to Dividend 
Payout of Listed Companies in on the Stock Exchange of Thailand in the SET High Dividend 30 Index group (SET 
HD). Population in this study consists of 30 companies listed on the Stock Exchange of Thailand in the SET HD 
group. The data used in this study are secondary data, which were obtained by collecting information from the 
financial statements and notes to the financial statements that have been listed in the Stock Exchange of Thailand 
in the SET HD group since 2012 to 2015. Data was analyzed and the numbers in financial statements that affect 
the profitability of companies are considered. To obtain the complete measurement data and compare the results, 
descriptive Statistics and Inferential Statistics are used to analyze the data. 
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1. บทน า 

ในการด าเนินธุรกิจ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือการท าก าไรของธุรกิจเพ่ือท่ีจะสามารถน าก าไรตอบแทนใหก้บัผูถื้อ
หุน้ ซ่ึง Hostrand (2009) ไดก้ล่าวไวว้่า ก าไรคือเป้าหมายหลกัของการลงทุนในการด าเนินธุรกิจ หากธุรกิจขาดก าไร
กไ็ม่สามารถอยู่ไดใ้นระยะยาว ในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยก์็เช่นกนั ผูถื้อหุน้ตอ้งการใหบ้ริษทัมีก าไร และน า
ก าไรตอบแทนใหก้บัหุน้ในรูปของเงินปันผล หรือก าไรจากการขายหุน้ ถา้บริษทัจดทะเบียนท่ีมีผลประกอบการท่ีดี 
สามารถท าก าไรสุทธิให้กบับริษทัไดม้าก รวมทั้งมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีสูง จะส่งผลให้นักลงทุนมีความ
ตอ้งการในการลงทุนในหลกัทรัพยด์งักล่าวมากข้ึน ในทางตรงขา้ม หากบริษทัท่ีไม่มีผลประกอบการท่ีดี และไม่
สามารถท่ีจะจ่ายเงินปันผลเพ่ือตอบแทนให้กบัผูถื้อหุน้ได ้ก็ไม่อาจดึงดูดนกัลงทุนใหล้งทุนในหลกัทรัพยเ์หล่านั้น
ได ้ ซ่ึงตลอดระยะเวลา 20 ปีท่ีผา่นมา การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดมี้การเติบโตมาอย่างต่อเน่ือง ท าใหต้ลาดจึง
ไดริ้เร่ิมการค านวณ SET 50 Index SET 100 Index และดชันีตวัล่าสุดเรียกว่า SET High Dividend 30 Index คือดชันี
ท่ีอยู่ในกลุ่ม SET100 จ านวน 30 บริษทัท่ีมีมูลค่าราคาตามตลาดสูง (Market Capitalization) มีสภาพคล่องการซ้ือ
ขายสูงอย่างสม ่าเสมอ และมีการจ่ายเงินปันผลสูงอย่างต่อเน่ือง โดยมีหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกคือ 1) น ามูลค่า
หลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) และอตัราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) มาค านวณ
ร่วมกนัแบบถ่วงน ้าหนกั โดยก าหนดน ้าหนกัการค านวณของอตัราผลตอบแทนท่ีมาใชค้  านวณไม่เกินร้อยละ 15 ของแต่ละ
หลกัทรัพย ์2) ในการปรับฐานและการทบทวนรายช่ือของการเปล่ียนแปลงหลกัทรัพย ์ใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกนักบั 
SET 50 Index และ SET100 Index 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์หมายถึง การน าเงินท่ีเก็บสะสมเพ่ืออนาคต น ามาลงทุนในท่ีหลากหลาย 
เช่น หลกัทรัพย ์กองทุนรวมพนัธบตัร (Tyson: 2011) ซ่ึงผูท่ี้มีเงินออมในระดบัหน่ึง ส่วนใหญ่จะน าเงินออมไป
ลงทุนเพ่ือก่อให้เกิดรายได ้ซ่ึงการลงทุนท่ีแตกต่างกนัย่อมให้ผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบั
การตดัสินใจลงทุน (ธนภร: 2012) แต่การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์เป็นการลงทุนทางออ้มอยา่งหน่ึง ขอ้ดีของการ
ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยมี์อยู่ 5 ประการคือ 1) เป็นสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูง  2) มีความโปร่งใสในการจดัท า
ขอ้มูล 3) ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบ้ีย 4) เป็นเจา้ของกิจการ บริษทัมหาชน จ ากดั 5) ไม่เสียภาษี นอกจากนั้นก าไร
ของบริษทัสามารถช่วยใหส้ามารถวิเคราะห์ศกัยภาพของบริษทัและสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมินความเส่ียง
ของบริษทัในการตดัสินใจ  (ชญานุช: 2553) โดย 1) ใชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาทางการเงินและการด าเนินงาน
ของกิจการ 2) สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบอุตสาหกรรมเพ่ือเห็นความแตกต่าง 3) สะทอ้นความเป็นจริงทาง
เศรษฐกิจ 4)  สะทอ้นความโปร่งใสของการท าบญัชี ในการด าเนินกิจการหากบริษทัมีก าไร จึงตอ้งมีนโยบายในการ
จ่ายเงินปันผล โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการโดยจ่ายเงินปันผลต่อหุน้คงท่ี อตัราจ่ายเงินปันผลคงท่ี หรือ
จ านวนเงินปันผลข้ึนต ่าบวกเงินปันผลพิเศษให้กบัผูถื้อหุ้น โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลข้ึนอยู่กบั 1)อตัราการ
เติบโตของบริษัท  2) สภาพคล่องของบริษัทท่ีมีก าไรสะสม 3) ความสามารถในการกู้เงินยืมจากภายนอก 4) 
ความสามารถในการพยากรณ์ก าไรในอนาคต 5) ฐานะทางภาษี โดยการจ่ายเงินปันผล บริษทัสามารถด าเนินการได้
โดยปันผลในรูปของเงินสด หุน้ปันผล การแยกหุน้ การซ้ือหุน้กลบั หรือการรวมหุน้ 
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นพพล หาญวิชยัพฒันาและคณะ (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการท าก าไรกบัอตัรา
ผลตอบแทนจากส่วนต่างในราคาหุน้ของบริษทัในหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม พบวา่ อตัราผลตอบแทนจากส่วนต่างใน
ราคาหุน้ส่วนใหญ่มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั หากอตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรเปล่ียนแปลงไป จะสามารถ
สะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนัไม่ว่าจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง สิริสุดา เนียมนาค (2556) ได้
ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างเงินปันผลกบัความสามารถในการท าก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ กลุ่มท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัมีอยู่ทั้งหมดสามกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรม
และเคร่ืองจกัร กลุ่มแฟชัน่และกลุ่มส่ือส่ิงพิมพ ์ในส่วนกลุ่มท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้ม คือกลุ่มบรรจุภณัฑ ์และ
กลุ่มท่ีไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติมีทั้ งหมด 14 กลุ่ม มนกานต์ เดชน้อย (2559) ได้ศึกษาเร่ือง
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัวดัผลการด าเนินการท่ีมีต่อมูลค่าหลกัทรัพยแ์ละอตัราจ่ายเงินปันผล พบวา่อตัราก าไรขั้นตน้อตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น โดยอตัราส่วนทั้งหมดมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบั
ราคาหลกัทรัพย ์นอกจากนั้นอตัราอตัราก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และอตัราและผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น 
โดยทุกอตัราส่วนมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนหลกัทรัพย ์และพบว่าอตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไร
สุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราจ่ายเงินปันผลในกลุ่มธุรกิจ
ขนส่งและโลจิสติกส์ 
 
3. วธีิการวจิยั 
 การศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราก าไรและเงินปันผลจ่ายของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรัพย ์SET HD โดยประชากรท่ีตอ้งการศึกษา คือบริษทัท่ี         จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในกลุ่ม SET HD จ านวน 30 บริษทัโดยอา้งอิงจากขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์ณ. วนัท่ี 17 
มิถุนายน พ.ศ. 2559 จ านวนแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัในการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการเก็บ
ขอ้มูลจากงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัท่ี         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET HD 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2558 จ านวนทั้งส้ิน 120 ขอ้มูล โดยน าขอ้มูลมาวิเคราะห์และพิจารณาการตวัเลขในงบการเงินท่ีมีผลต่อ
ความสามารถในการท าก าไรของบริษทัต่าง  ๆเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลในการวดัตวัแปรอยา่งครบถว้นและสามารถเปรียบเทียบผลการ
ประมวลได ้การวิเคราะห์ขอ้มูลผูศึ้กษาจะเลือกใชห้ลกัสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และหลกัสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics)  
 

กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 

- อตัราตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) 
- อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) 
- อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 
- อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 
- อตัราเติบโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย 
  และภาษีเงินได ้(EBIT Growth) 
- อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TAT) 

- อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน  
  (Dividend Yield) 
- อตัราการจ่ายเงินปันผล  
  (Dividend Payout Ratio) 
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4. ผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราก าไรและเงินปันผลจ่ายของบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรัพย ์SET HD พบวา่ ค่าเฉล่ียของปัจจยัต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่าง โดย
การจดัเรียงล าดบัท่ี 1 – 3 จากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี 1) ปัจจยัดา้นอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) บริษทั เอสทีพี 
แอนด์ ไอ จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 33.34 ล าดบัท่ีสอง บริษทั ทิปโกแ้อส-ฟัลท์ จ ากดั (มหาชน)  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 29.14 ล  าดบัท่ีสาม บริษทั บีเจซี เฮฟว่ี อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 28.03 2) ปัจจยัดา้น
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) บริษทั บีเจซี เฮฟว่ี อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 
27.26 ล  าดบัท่ีสอง บริษทั เอสทีพี แอนด์ ไอ จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 24.14 ล  าดบัท่ีสาม บริษทั แอล.พี.
เอน็.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน)  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 18.40 3) ปัจจยัดา้นอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 82.33 ล  าดบัท่ีสอง บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน)  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 63.41 ล าดับท่ีสาม บริษทั ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
56.67 4) ปัจจยัดา้นอตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) บริษทั บางกอกแลนด์ จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ียสูงสุด
เท่ากบั 31.19 ล  าดบัท่ีสอง ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 29.99 ล าดบัท่ีสาม บริษทั ผลิต
ไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 29.38 5) ปัจจยัดา้นอตัราเติบโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบ้ียจ่ายและ
ภาษีเงินได้ (EBIT Growth) บริษทั พีทีทีโกลบอล จ ากัด (มหาชน) มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 395.73 ล าดับท่ีสอง 
บริษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 232.07 ล าดบัท่ีสาม บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน)  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 155.08 6) ปัจจยัดา้นอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TAT) บริษทั น ้ ามนัพืช
ไทย จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 243.20 ล  าดบัท่ีสอง บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 225.58 ล าดบัท่ีสาม บริษทั พีทีทีโกลบอล จ ากดั (มหาชน)  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 129.44 7) ปัจจยัดา้นอตัราส่วน
เงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 38.95 ล าดบัท่ีสอง 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 25.73 ล  าดบัท่ีสาม บริษทั บีเจซี เฮฟว่ี อินดสัทรี จ ากดั 
(มหาชน) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.21 8) ปัจจยัด้านอตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) บริษทั อนันดา ดี
เวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 183.30 ล าดบัท่ีสอง บริษทั ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 112.67 ล าดบัท่ีสาม บริษทั น ้ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 82.53 น อ ก จ า ก น้ี
ค่าเฉล่ียของปัจจยัต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่างของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่ม
หลกัทรัพย ์SETHD ระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ.2558 อธิบายผลไดว้่า ค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบั
ปัจจยัด้านอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) ของกลุ่มตวัอย่างมีเท่ากบั 16.91 ปัจจยัดา้น อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยร์วม (ROA) มีค่าเท่ากบั 16.91 ปัจจยัดา้นอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) มีค่าเท่ากบั 20.82 ปัจจยั
ด้าน อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) มีค่าเท่ากับ 14.57 ปัจจัยด้านอตัราเติบโตจากการด าเนินงานก่อนหัก
ดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้(EBIT Growth) มีค่าเท่ากบั 14.57 ปัจจยัดา้นอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TAT) 
มีค่าเท่ากบั 70.56 ปัจจยัดา้นอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) มีค่าเท่ากบั 5.83 และปัจจยัดา้นอตัรา
การจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) มีค่าเท่ากบั 54.40 

ในดา้นผลความสัมพนัธ์ของอตัราก าไรและเงินปันผลจ่ายโดยแบ่งตามทิศทางความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนัไดจ้ านวนทั้งส้ิน 7 ความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ 1) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น 
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(ROE) กับปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอัตรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) กบัปัจจยัดา้นอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ดา้นอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) กบัปัจจยัดา้น อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 4) ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัดา้นอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) กบัปัจจยัดา้นอตัราเติบโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบ้ียจ่ายและ
ภาษีเงินได ้(EBIT Growth) 5) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) กับ
ปัจจยัดา้นอตัราเติบโตจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ (EBIT Growth) 6) ความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) กบัปัจจยัอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TAT) 7) 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) กบัปัจจยัดา้นอตัราก าไรสุทธิ (Net Profit 
Margin) 

ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้งกนัไดจ้ านวนทั้งส้ิน 4 ความสมัพนัธ์ ไดแ้ก่ 1) ความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัดา้นอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) กบัปัจจยัดา้นอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TAT) 
2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอัตราอัตราก าไรขั้ นต้น (Gross Profit Margin) กับปัจจัยด้าน  (TAT) 3) 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นอตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) กบัปัจจยัอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 
(TAT) 4) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านอตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) กับปัจจยัด้านอตัราส่วนเงินปัน
ผลตอบแทน (Dividend Yield) 

จากสมการท่ีส่งผลกระทบในลกัษณะแปรผนัตามกบัปัจจยัดา้นอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) และ
อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TAT) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณเท่ากบั 0.129 และ 0.029 ตามล าดบั 
และแปรผกผนักบัปัจจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 
อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) และอตัราเติบโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้(EBIT 
Growth) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณ เท่ากบั 0.408, 0.044, 0.002 และ 0.003 ตามล าดบั 

รูปแบบสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Y =  ̂   + ̂ 1 X1 + ̂ 2 X2 + ̂ 3 X3 + ̂ 4 X4 + ̂ 5 X5 + ̂ 6 X6 
Y = 7.127 + 0.129X1 - 0.408X2 - 0.044X3 - 0.002X4 - 0.003X5 + 0.029X6 

เม่ือพิจารณาจากค่า p-value พบว่ามีเพียงปัจจัยด้านอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ท่ีมีค่าน้อยกว่าค่า
นยัส าคญัท่ี 0.05  ดงันั้นจึงสามารถจดัสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานไดใ้หม่ดงัน้ี 

Y = 7.127 – 0.408X2 
โดย  
Y = อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) 
X1 = อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) 
X2 = อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) 
X3 = อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 
X4 = อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 
X5 = อตัราเติบโตจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้(EBIT Growth) 
X6 = อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TAT) 
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Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 0.323 0.105 0.056 7.74564 

 
 ดงันั้น R Square ท่ีใช้ในการอธิบายความผนัแปรของค่าตวัแปรตวัแปรตอบสนองจะส่งผลผนัแปรต่อ
ปัจจยัดา้นอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) คิดเป็นร้อยละ 10.50 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่ายงัมีผลกระทบ
ของปัจจยัในดา้นอ่ืน ๆ แฝงอยู ่

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นอตัราตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน 
(Dividend Yield) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) ส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนเงินปัน
ผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ  

สมมิฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นอตัราเติบโตจากการด าเนินงานสมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross 
Profit Margin) ส่งผลกระทบต่อ อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจัยด้านอัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) ไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินปัน
ผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ  

สมมติฐานท่ี 5ก่อนหักดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้(EBIT Growth) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนเงินปัน
ผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ  

สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัดา้นอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TAT) ไม่ส่งผลกระทบต่อ อตัราส่วนเงินปัน
ผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ  

สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัดา้น อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราการจ่ายเงินปัน
ผล (Dividend Payout Ratio) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

สมมติฐานท่ี 8 ปัจจยัดา้นอตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราการจ่ายเงินปันผล 
(Dividend Payout Ratio) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งนยัส าคญัทางสถิติ  

สมมติฐานท่ี 9 ปัจจยัด้านอตัราตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) ไม่ส่งผลกระทบต่อ อตัราการจ่ายเงินปันผล 
(Dividend Payout Ratio) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

สมมติฐานท่ี 10 ปัจจยัด้านอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราการ
จ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนด 
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สมมติฐานท่ี 11 ปัจจยัดา้น อตัราเติบโตจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้(EBIT 
Growth) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

สมมติฐานท่ี 12 ปัจจยัดา้นอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TAT) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราการจ่ายเงิน
ปันผล (Dividend Payout Ratio) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
5. สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 

จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TAT) ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราการ
จ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนด พบวา่ปัจจยัดา้นผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) 
และปัจจยัดา้นอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) ส่งผลกระทบต่ออตัราตอบแทนจากเงินปันผล อตัราส่วน
เงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  มนกานต์ เดชน้อย (2559) ท่ีพบว่าอตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะใน
ปัจจุบนัผูล้งทุนท่ีสนใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่มหลกัทรัพย ์High Dividend ส่วนใหญ่นั้นใหค้วามสนใจใน
การสร้างรายไดจ้ากการลงทุน และความปลอดภยัในการลงทุนเป็นหลกั ตามหลกัเกณฑใ์นการเขา้กลุ่มหลกัทรัพย ์
High Dividend ท่ีต้องมีมูลค่าราคาตามตลาด สภาพคล่องในการซ้ือขาย และมีการจ่ายเงินปันผลท่ีอตัราสูง ซ่ึง
สอดคลอ้งตามแนวคิดของ Jason Van Bergen (2016) ท่ีกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการลงทุนตอ้งประกอบดว้ยความ
ปลอดภยัในการลงทุน รายไดจ้ากการลงทุน การงอกเงยของเงินลงทุน ประโยชน์ทางดา้นภาษี และการเปล่ียนเป็น
เงินสด และเม่ือพิจารณาถึงลกัษณะการเลือกลงทุนของผูล้งทุนในปัจจุบนัท่ีให้ความส าคญัถึงความสามารถในการ
ท าก าไรของกลุ่มบริษทัเหล่าน้ีท่ีมีความสามารถในการท าก าไรท่ีสูง ตามแนวคิดเก่ียวกบัก าไรของ Dechow (2010) 
ท่ีกล่าวถึงก าไรว่าเป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัในการเลือกลงทุน แต่ก็ไม่ไดเ้ช่ือมัน่จากการน าเสนอผลประกอบการของ
กลุ่มบริษทัเหล่าน้ีเสมอไป เน่ืองจากการน าเสนอผลประกอบการนั้นอาจเกิดการตกแต่งก าไรท่ีได้ท่ีเป็นส่ิงท่ี
อนัตรายต่อการลงทุน จึงท าให้นกัลุงทุนพิจารณาสภาพของกลุ่มบริษทัเหล่าน้ีจากภาพรวมของขอ้มูลท่ีสามารถ
เขา้ถึงได ้เช่น ประเภทของธุรกิจท่ีด าเนินการ ขนาดของธุรกิจ หรือสินทรัพยท์างธุรกิจท่ีถือครองอยู่ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ี
เป็นท่ีมาของอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม ดงันั้นบริษทัในกลุ่มหลกัทรัพย ์SETHD จึงพยายามบริหารจดัการ
สินทรัพยข์องตนใหก่้อเกิดก าไรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือและน่าสนใจให้แก่ผูล้งทุน
ตามลกัษณะการเลือกลงทุนในปัจจุบนั  

นอกจากน้ีจากการศึกษายงัพบว่าปัจจยัดา้นอตัราก าไรทุกปัจจยัไม่ส่งผลกระทบต่อปัจจยัดา้นอตัราการ
จ่ายเงินปันผลอตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) โดยสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ แกว้มณี อุหิรัมย ์
(2557) ท่ีไดข้อ้คน้พบจากการศึกษาวา่ อตัราก าไรต่อหุน้และอตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุน้ ไม่มีความสัมพนัธ์
กับผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100) และผล
การศึกษาของ มนกานต์ เดชน้อย (2559) ท่ีไดข้อ้คน้พบจากการศึกษาว่า อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรสุทธิอตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะอตัราก าไรในแต่ละอุตสาหกรรมมีสัดส่วนท่ีแตกต่างกนัออกไปตามการด าเนินงานของธุรกิจ เช่นบริษทัท่ีมี
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อตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีสูงอาจเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัเหล่าน้ีไม่มีความจ าเป็นในการลงทุนหรือขยายกิจการ หรือ
บริษทัท่ีมีอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีต ่าก็ไม่แน่ว่าบริษทัเหล่านั้นจะสามารถจ่ายปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นไดถ้า้สภาพ
ปัจจยัอ่ืน ๆ ไม่เอ้ืออ านวย เช่น สภาพเศรษฐกิจ เป็นตน้ ท าให้การพิจารณาอตัราการจ่ายเงินปันผลจะควบคู่ไปกบั
การวิเคราะห์อุตสาหกรรมของธุรกิจนั้น ๆ แทนท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัอตัราก าไร 
 
6. ข้อเสนอแนะในงานวจิยั 
 การศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราก าไรและเงินปันผลจ่ายของบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหลกัทรัพย ์SET HD มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 1) นกัลงทุนสามารถน าผลของ
อตัราปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อปัจจยัดา้นเงินปันผลจ่ายจากการศึกษา มาประกอบกบัขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริง เพ่ือใชใ้นการ
วิเคราะห์แนวโน้มและประกอบการตดัสินใจในการพิจารณาการลงทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและแม่นย  ามาก
ยิ่งข้ึน 2) นกัลงทุนสามารถน าขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นอตัราก าไรทั้ง 6 ปัจจยั กบัปัจจยัดา้นเงินปันผล
จ่ายทั้ง 2 ปัจจยั ท่ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัทั้ง 7 ความสมัพนัธ์ และความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้งกนั
ทั้ง 4 ความสัมพนัธ์ มาใชใ้นการวิเคราะห์แนวโนม้และประกอบการตดัสินใจในการพิจารณาการลงทุนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและแม่นย  ามากยิ่งข้ึน 3) บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยส์ามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นอตัราก าไรทั้ง 6 ปัจจยั และปัจจยัดา้นการจ่ายเงินปันผล ไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจใน
การปรับหรือก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ให้เกิดประโยชน์ สร้างความน่าสนใจ ความน่าเช่ือถือ 
และความมัน่ใจใหเ้กิดแก่ผูส้นใจลงทุนต่อไปในอนาคต 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ “ดอยค า” ของผูบ้ริโภค  ใช้แบบสอบถาม 

เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง อายุ 25 ปีข้ึนไป ท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร และเป็นผูท่ี้เคยบริโภคผลิตภณัฑ์ตรา 
“ดอยค า” จ านวน 200 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจดักลุ่ม (Cluster Analysis) 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA)  การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (Chi-Square) 
ผลการวิจยัพบว่า สามารถแบ่งได ้3 กลุ่ม ประกอบดว้ย 1) กลุ่ม Brand Recognition 2) กลุ่ม Top of Mind 3) กลุ่ม 
Unaware of Brand โดยทั้ง 3 กลุ่ม มีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

ค ำส ำคัญ : คุณค่าตราสินค้า  
 

Abstract 
 This research aims to classify consumer segments brand equity of "Doi Kham". The questionnaire were 
collected from 200 people who aged 25 years old and above living in Bangkok. The data were analyzed using the 
Mean, Standard Deviation, Cluster Analysis, One Way ANOVA and Chi-Square.  The research results can be 
classified into three groups: 1) Brand Recognition 2) Top of Mind 3) Unaware of Brand. All three groups were 
found to be different in brand equity at 0.05 statistically significant level. 
 

.Keywords : Brand Equity, Consumer Segments, Cluster Analysis 
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1. บทน า 
 
 ปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะในผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ผูบ้ริโภคหันมาให้ความใส่ใจในเร่ืองของสุขภาพ พร้อมกบัมองหาความหลากหลายและรสชาติใหม่ๆ  
อยู่ตลอดเวลา ซ่ึ งแนวโน้มน้ีท าให้ เกิดการเข้ามาของแบรนด์ใหม่จากทั้ งในประเทศและต่างประเทศ 
จึงท าใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนในตลาด ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการหลายๆ บริษทัมีการปรับกลยทุธ์ ส าหรับ “ดอยค า”   
เป็นตราสินคา้ของผลิตภณัฑผ์กัผลไมแ้ปรรูปของบริษทั ดอยค าผลิตอาหาร จ ากดั ประกอบดว้ย น ้ าผลไมป้ระเภท
ต่างๆ ผลไม้อบแห้ง สมุนไพรอบแห้ง ผลไม้ในน ้ าเช่ือม ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองแปรรูป น ้ าสมุนไพร ข้าวสาร  
และสินค้าเพ่ือสุขภาพอีกหลายรายการ ในปี 2557 ดอยค า มียอดขายผลิตภัณฑ์รวม 1,200 ลา้นบาท (ผูจ้ ัดการ
ออนไลน์ :2558) ในปี  2558 ยอดขายเติบโตข้ึน 11% โดยสามารถท ายอดขายได้ 1,480 ล้านบาท  (ไทยรัฐ
ออนไลน์:2559) ในปี 2559 ตรา “ดอยค า” ไดป้รับต าแหน่งทางการตลาดใหม่ โดยใช้แนวคิด “ดอยค า โฉมใหม่ 
หวัใจเดิม” เพ่ือใหมี้ความทนัสมยั เนน้ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑร์ะดบัพรีเมียม และสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มคนรุ่น
ใหม่ให้มากข้ึน ดว้ยแนวทางการด าเนินงานท่ีมีจุดหมายส าคญัเพ่ือตอ้งการให้ประชาชนไดบ้ริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมี
คุณภาพในราคาท่ีเป็นธรรม และร่วมเป็นส่วนหน่ึง ในการสนบัสนุนเกษตรกรไทยใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน อยา่งไร
ก็ตามในการด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน บริษทัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งตอบสนองผูบ้ริโภคดว้ยคุณค่าท่ีเหนือความ
คาดหวงั เพ่ือเป็นอีกหนทางหน่ึงท่ีจะช่วยผูกใจผูบ้ริโภคใหอ้ยู่กบัธุรกิจอยา่งยาวนาน โดยการสร้างคุณค่าตราสินคา้
ให้อยู่ในใจผูบ้ริโภค ผูศึ้กษาจึงเห็นความส าคัญในการศึกษาคุณค่าตราสินค้า “ดอยค า” เพ่ือเข้าใจมุมมองและ
แนวคิดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ียืนยนัไดถึ้งความส าเร็จในการพฒันาตราสินคา้ “ดอยค า”  
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ “ดอยค า” ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 2. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามการรับรู้ คุณค่าตราสินคา้ “ดอยค า” ในเขตกรุงเทพมหานคร  
      
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ือใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์และปรับปรุงกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มตลาดเป้าหมาย  
 2. เพ่ือใชใ้นการบริหารตราสินคา้ ใหมี้คุณค่าในความรู้สึกของผูบ้ริโภคเพ่ิมมากข้ึน   
 

2. ทบทวนวรรณกรรม  
 

ทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัการวจิยั 
 

ปณิศา ลญัชานนท์ (2548: 111-124) ไดก้ล่าวว่าการแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation) เป็นการแบ่ง
ตลาดออกเป็นตลาดย่อย (Submarket) หรือส่วนตลาด (Market segment) ตามลักษณะความต้องการหรือ
ลกัษณะเฉพาะอย่างทีคลา้ยคลึงกนั เพ่ือเลือกส่วนตลาดใดส่วนตลาดหน่ึงหรือหลายส่วนตลาดหรือทั้งหมดเป็น
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ตลาดเป้าหมาย (Target market) แลว้น าเสนอผลิตภณัฑแ์ละส่วนประสมการตลาดในแต่ละตลาดเป้าหมายนั้นอย่าง
เหมาะสม หลกัเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาด (Bases of market segmentation) ขั้นตอนแรกในการพฒันากลยุทธ์การ
แบ่งส่วนตลาดก็คือการเลือกเกณฑ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การแบ่งส่วนตลาดตามหลกัภูมิศาสตร์  
2) การแบ่งส่วนตลาดตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 3) การแบ่งส่วนตลาดตามหลกัจิตวิทยา ไดแ้ก่ ชั้นทางสังคม 
ค่านิยมและรูปแบบการด าเนินชีวิต บุคลิกภาพ 4) การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม ได้แก่ โอกาสในการซ้ือ  
การแสวงหาผลประโยชน ์สถานะของผูใ้ช ้อตัราการใช ้ความภกัดีต่อตราสินคา้ ความพร้อมของผูซ้ื้อ และทศันคติ  

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าซ่ึงการบริโภค 
และการจบัจ่ายใช้สอย ซ่ึงสินคา้และบริการ รวมทั้ งกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนทั้งก่อนและหลงัการกระท า
ดงักล่าวดว้ย (Engle, Blackwell, and Miniard. 1990, น.3 อา้งอิงใน ศุภร เสรีรัตน.์ 2550, น.5) 

Ambwani (2014) รูปแบบการซ้ือสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ ซ้ือเพ่ือบริโภคเอง ซ้ือเพ่ือให้
ของขวญัตวัเอง และซ้ือเพ่ือเป็นของขวญัให้ผูอ่ื้น ส่วนการให้เพ่ือการบริจาคจะเป็นรูปแบบการให้ของขวญัท่ีมี 
ความแตกต่างจากประเภทอ่ืน เน่ืองจากทางพฤติกรรมผูใ้หแ้ละผูรั้บท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กนัโดยตรง  

บรรยงค์  โตจินดา (2543: 287) ให้ความหมายการรับรู้ว่าหมายถึง การท่ีบุคคลได้รับตีความและ 
ตอบสนองต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน การรับรู้แบ่งไดเ้ป็น 2 กิจกรรม คือ การรับขอ้มูลและการแปลขอ้มูลใหเ้ป็น ขอ้ความตาม
ความเขา้ใจ การรับรู้จะตอ้งค านึงถึงความรู้ความเข้าใจในขอ้มูลข่าวสาร ความสนใจและ ประสบการณ์จึงสามารถ
ท าให้แปลความถูกตอ้ง ซ่ึงกล่าวไดว้่า การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลไดรั้บ ความรู้สึกและ
แปลความหมายหรือตีความจากส่ิงเร้าท่ีรับเข้ามาผ่านการวิเคราะห์โดยอาศัยความจ า ความรู้ ผสมผสานกับ
ประสบการณ์เดิมท่ีมีอยูอ่อกมาเป็นความรู้ความเขา้ใจ 

Aaker (1991) อธิบายว่า คุณค่าของตราสินค้านั้ นมีองค์ประกอบ  4 อย่างด้วยกัน คือ 1) การรู้จักช่ือ 
ตราสินค้า (Brand Name Awareness) การรู้จักตราสินค้าจะท าให้ผู ้บ ริโภคเกิดความคุ้น เคยกับตราสินค้า  
และสามารถพฒันาสู่การช่ืนชอบต่อตราสินคา้ 2) คุณภาพท่ีถูกรับรู้ (Perceived Quality) การรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมี
ต่อคุณภาพโดยรวม ความเหนือกว่าของสินค้าหรือบริการ 3) การเช่ือมโยงตราสินค้า (Brand Association)   
การเช่ือมโยงตราสินค้า คือทุกส่ิงทุกอยางท่ีเช่ือมต่อกับตราสินค้าโดยการเช่ือมโยงจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ
ประสบการณ์หรือการเปิดรับการส่ือสารของผูบ้ริโภค 4) ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) เป็นความภกัดี 
ท่ีผูบ้ริโภคมีใหก้บัตราสินคา้ถือไดว้่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดของคุณค่าตราสินคา้สามารถลดตน้ทุนทางการตลาดใหก้บั
ตราสินคา้ มีอ  านาจในการต่อรองกบัร้านคา้และยงัช่วยปกป้องตราสินคา้ต่อการคุกคามจากคู่แข่ง 

ภัทรญาณ์ บุญนาค ดร.เอกชัย พวงกล่ิน (2557) ศึกษาเร่ืองคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และการสร้าง 
ตราสินคา้มีผลต่อความตั้ งใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าเม่ือวิเคราะห์ปัจจัย 
ดา้นคุณลกัษณะของผลิตภณัฑพ์บว่า ดา้นช่ือเสียงของผูข้าย/ตราสินคา้ มีผลต่อความตั้งใจซ้ือมากท่ีสุด รองลงมาคือ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การรับประกัน และ คุณภาพผลิตภัณฑ์ มีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  
ดา้นการสร้างตราสินคา้ มีผลต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทุกองคป์ระกอบ โดยดา้นความจงรักภกัดีมีผล
ต่อความตั้ งใจซ้ือมากท่ีสุด รองลงมา คือ คุณภาพท่ีรับรู้ การรู้จักตราสินค้า และการเช่ือมโยงกับตราสินค้า  
โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 สุธนา บุญเหลือ จิราพรรณ ช่อรักษ์ (2557) ศึกษาเร่ืองผลกระทบของคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีต่อพฤติกรรม 
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในจงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบวา่ดา้นความรู้สึกผูกพนักบัตราสินคา้มีผลกระทบ
กบัการตดัสินใจซ้ือโดยรวมของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการเขา้ถึงตราสินคา้ ดา้นการรู้จกัตราสินคา้              
ดา้นความแตกต่างและความเก่ียวพนักบัตราสินคา้ โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยบริโภคผลิตภณัฑ์ตรา “ดอยค า” ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาย ุ 
25 ปี ข้ึนไป  
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์แบบ (Top Down Analysis) โดยการน ายอดขายผลิตภัณฑ ์
ตราดอยค าในปี 2558 จ านวน 1,840 ลา้นบาท (มติชนออนไลน์, 2559) หารดว้ยอตัราการบริโภคเฉล่ียต่อปี จ านวน 
17,376 บาท (สานักงานสถิติแห่งชาติ,2558) ไดป้ระมาณการประชากรจ านวน 105,893 คน ผูว้ิจยัเลือกประชากร
บางส่วนมาเป็นกลุ่มตวัอย่างของงานวิจยั โดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ในการก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่าง 350 คน ภายใต้ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% และระดับความคลาดเคล่ือนท่ี 
 ± 5.23% ใช้แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลซ่ึงมีค าถามเป็นลกัษณะปลายปิด จ านวน 13 หน้า  แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลแบบส ารวจรายการ (Check List) จ านวน 7 ขอ้  ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบั
คุณค่าตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตราดอยค า จ านวน 45 ข้อ ซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกับการจดจ าได้ แบบส ารวจรายการ  
(Check List) 1 ขอ้ ดา้นการตระหนักรู้ในตราสินคา้ ใชต้น้แบบของค าถามจาก พิชัย นิรมานสกุล (2550) สุศิษฎา 
อินทรา (2551) และปรับปรุงให้ใช้ไดก้บังานวิจยัน้ีโดยใช้มาตรวดัแบบ Likert-Scale  เพ่ือวดัระดบัการรู้จ านวน  
5 ระดบั ด้านการับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ การเช่ือมโยงตราสินคา้ ความภกัดีในตราสินค้า ใช้ตน้แบบของค าถาม 
จาก พิชัย นิรมานสกุล (2550) สุศิษฎา อินทรา (2551) และปรับปรุงให้ใช้ไดก้ับงานวิจยัน้ีโดยใช้มาตรวดัแบบ 
Likert-Scale  เพ่ือวดัระดบัความเห็นดว้ยจ านวน 5 ระดบั   
 

1. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูวิ้จยัไดใ้ช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 ก าหนดพ้ืนท่ีบริเวณ
ร้านค้าและตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ตรา “ดอยค า” ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามท่ีตั้งของสถานท่ีจดัจ าหน่าย  
ขั้นท่ี 2 ไดสุ่้มเลือกสถานท่ีจดัจ าหน่ายตามเขตท่ีตั้งไดด้งัน้ี  
 1. ร้านในเครือดอยค า  
  ก)  ร้านดอยค า ไดแ้ก่ ร้านดอยค า สาขาเทสโกโ้ลตสั จรัญสนิทวงศ ์ร้านดอยค า สาขาโรงพยาบาลศิริราช  
ร้านดอยค า สาขาโลตสัพระราม 2 ร้านดอยคา สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี  
  ข) ร้านโครงการหลวง ไดแ้ก่ ร้านโครงการหลวง สาขาตลาด อตก. ร้านโครงการหลวง สาขาดิโอลดส์ยาม  
ร้านโกลเดน้เพลส สาขาโรงพยาบาล ปิยะมหาราชการุณย ์ร้านโกลเดน้เพลส สาขาโรงพยาบาล ศิริราช ร้านโกลเดน้
เพลส สาขาศูนยร์าชการ  
 2.  ร้านขายสินคา้เพ่ือสุขภาพท่ีจ าหน่ายสินคา้ดอยค า 
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  ก) แบบมีหลายสาขา ไดแ้ก่ ร้านโดยเฉพาะ สาขาศิริราช 
 3. หา้งสรรพสินคา้ท่ีมีหลายสาขา 
 ก) Discount Store ไดแ้ก่ เทสโกโ้ลตสั (สาขาหลกัส่ี) 
 

 ผูวิ้จยัลงพ้ืนท่ีเก็บแบบสอบถามไดจ้ านวน 350 ชุด หลงัจากนั้น ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีขอ้มูลครบถว้น
สมบูรณ์ท าใหค้งเหลือแบบสอบถามท่ีสามารถใชใ้นการวิเคราะห์ไดจ้ านวน 200 ชุด  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูวิ้จยัน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 1.การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา   
      1.1 การวิเคราะห์ตวัแปรเชิงลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง ใช้วิธีการแจกแจงความถ่ี (Frequency) โดยแสดงผล
เป็นค่าร้อยละ (Percentage) จากขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  
      1.2 การวิเคราะห์ตวัแปรย่อยเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ คุณค่าตราสินคา้ โดยวิธีหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
      1.3 ประเมินความสมัพนัธ์ของตวัแปรโดยการจดัหมวดหมู่ตวัแปรยอ่ยท่ีคาดวา่จะมีความสมัพนัธ์ดว้ยกนัเอง  
 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน   
  2.1 การวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) แบ่งกลุ่มดว้ยวิธี Hierarchical เพ่ือคน้หาจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม 
และใช้ Ward’s Algorithms ในการค านวณระยะห่างระหว่างกลุ่มย่อย จนทุกรายการถูกรวมไวใ้นกลุ่มใหญ่ 
กลุ่มเดียวและจดัขอ้มูลลงกลุ่มย่อยดว้ยวิธี K-means เพ่ือก าหนดจ านวนกลุ่มท่ีตอ้งการและจดัขอ้มูลแต่ละรายการ 
ลงกลุ่มยอ่ย  พร้อมตรวจสอบกลุ่มท่ีมีลกัษณะผิดปกติ (Outlier) 
  2.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (One-way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง 
ของรูปแบบการด าเนินชีวิตในแต่ละกลุ่มยอ่ย ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Significance Level)  0.05 
  2.3 การวิเคราะห์ Chi-Square เพ่ือคน้หาความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยดว้ยตวัแปรเชิงลกัษณะ ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ (Significance Level)  0.05 
  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่าง  
 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69 มีอายุ 25-44 คิดเป็นร้อยละ 78 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
คิดเป็นร้อยละ 57 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 - 25,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 36.5 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
คิดเป็นร้อยละ 76 และมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 58.5  
 

คุณค่าตราสินค้า  
 การตระหนักรู้ในตราสินค้า พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผลิตภณัฑ์ตรา  “ดอยค า” ดา้นการ
ระลึกไดมี้การตระหนักรู้มากท่ีสุด เป็นอนัดบัแรก เม่ือเม่ือกล่าวถึงตรา “ดอยค า” ท่านจะคิดถึงโครงการหลวง มี
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ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.74 รองลงมา เม่ือกล่าวถึงตรา “ดอยค า” ท่านจะคิดถึงในหลวงรัชกาลท่ี 9  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67  
และเม่ือกล่าวถึงผลิตภณัฑต์รา ”ดอยค า” จะคิดถึงสินคา้ท่ีมีประโยชนต่์อร่างกาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 
 ด้านการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ตรา “ดอยค า” มากท่ีสุด  
คือ ผลิตภณัฑต์รา “ดอยค า” ผลิตจากผกั ผลไมพ้นัธ์ุดี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 รองลงมา ผลิตภณัฑต์รา “ดอยค า” เป็น
ผลิตภัณฑ์ทีมีมาตรฐานในการผลิต ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.42 และผลิตภัณฑ์ตรา “ดอยค า”  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีปลอด
สารเคมี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 
 ด้านการเช่ือมโยงตราสินค้า พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการเช่ือมโยงตราสินคา้ “ดอยค า” มากท่ีสุด คือ การบริโภค
ผลิตภณัฑต์รา “ดอยค า”ท าใหท่้านนึกถึงผกั ผลไมท่ี้สดใหม่ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 รองลงมาเม่ือนึกถึงตราสินคา้ไทย  
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ ท่านจะนึกถึงตรา “ดอยค า” ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 และการประชาสัมพนัธ์
ผลิตภณัฑผ์า่นช่องทางต่างๆ ท าใหท่้านรู้สึกเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑต์รา “ดอยค า” ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 
 ด้านความภักดีในตราสินค้า พบวา่กลุ่มตวัอย่างมีความภกัดีตราตรา “ดอยค า” มากท่ีสุด  ดา้นความรู้สึกภูมิใจใน
ผลิตภณัฑต์รา “ดอยค า” ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 รองลงมา กลุ่มตวัอย่างจะแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคผลิตภณัฑต์รา “ดอย
ค า” ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 และ จะซ้ือผลิตภณัฑต์รา “ดอยค า” เม่ือมีผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลาด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 
 
ผลการแบ่งกลุ่ม 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน  พบว่าการท า Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierachical 
(Ward'sMethod) เพ่ือก าหนดจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม โดยดูจากค่าร้อยละการเปล่ียนแปลงค่า Agglomerration 
Coefficient ในแต่ละขั้นท่ีมีการยบุรวมกนั แลว้เลือกใชจ้ านวนขั้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมากเม่ือเทียบกบัการยุบ
รวมในขั้นอ่ืนๆ  หลงัจากยุบไปแลว้ 3 กลุ่มไม่พบความแตกต่าง ดงันั้นจึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม และท าการจดั
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างลงในกลุ่มย่อยด้วยวิธี K-means ได้ดังน้ี  กลุ่มท่ี 1 (Brand Recognition)  จ านวน 62 คน   
กลุ่มท่ี 2 (Top of Mind) จ านวน 81 คน และกลุ่มท่ี 3 (Unaware of Brand) จ านวน 57 คน   
 จากผลการวิ เคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (One-way ANOVA) พบว่าการรับ รู้คุณค่าตราสินค้า  
“ดอยค า” มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ การตระหนักรู้ในตราสินค้า คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ท่ีรับรู้ การเช่ือมโยงตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้า ท่ีใช้ในการแบ่งกลุ่มแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากผลการวิเคราะห์ Chi-Square พบว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ อาย ุ
ระดบัการศึกษา รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพทางครอบครัว และจ านวนสมาชิกในครอบครัว   
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของแต่ละกลุ่มยอ่ย 

  

กลุ่ม Brand 
Recognition 

(จ านวน 62 คน) 

กลุ่ม Top of Mind 
(จ านวน 87 คน) 

กลุ่ม Unaware 
of Brand 

(จ านวน 51 คน) 
รวม 

เพศ  
    ชาย 33.87% 19.54% 47.06% 31.00% 

หญิง 66.13% 80.46% 52.94% 69.00% 
อายุ 

    25-34 ปี 41.94% 39.08% 35.29% 39.00% 
35-44 ปี 41.94% 35.63% 41.18% 39.00% 
45-44 ปี 11.29% 14.94% 13.73% 13.50% 
55 ปีข้ึนไป 4.84% 10.34% 9.80% 8.50% 
การศึกษา  

    ประถมศึกษา-มธัยมศึกษาตอนตน้ 1.61% 2.30% 1.96% 2.00% 
มธัยมศึกษาตอนปลาย//ปวช. 4.84% 4.60% 7.84% 5.50% 
อนุปริญญา/ปวส. 3.23% 4.60% 7.84% 5.00% 
ปริญญาตรี 50.00% 62.07% 56.86% 57.00% 
สูงกวา่ปริญญาตรี 40.32% 26.44% 25.49% 30.50% 
อาชีพ 

    รับราชการ/ พนง.รัฐวสิาหกิจ 29.03% 26.44% 21.57% 26.00% 
พนง.บริษทัเอกชน 38.71% 37.93% 37.25% 38.00% 
พอ่บา้น/แม่บา้น-ผูเ้กษียณอาย ุ 6.45% 6.90% 5.88% 6.50% 
ประกอบกิจการส่วนตวั 16.13% 20.69% 23.53% 20.00% 
อ่ืนๆ 9.68% 8.05% 11.76% 9.50% 
     
ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของแต่ละกลุ่มยอ่ย (ต่อ) 

  

กลุ่ม Brand 
Recognition 

(จ านวน 62 คน) 

กลุ่ม Top of Mind 
(จ านวน 87 คน) 

กลุ่มUnaware 
of Brand 

(จ านวน 51 คน) 
รวม 

รายได้      
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 3.23% 6.90% 9.80% 6.50% 
15,000 - 25,000 บาท 22.58% 45.98% 37.25% 36.50% 
25,001 - 35,000 บาท 27.42% 19.54% 21.57% 22.50% 
35,001 - 45,000 บาท 16.13% 8.05% 11.76% 11.50% 
45,001 - 55,000 บาท 14.52% 9.20% 5.88% 10.00% 
มากกวา่ 55,000 บาทข้ึนไป 16.13% 10.34% 13.73% 13.00% 
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กลุ่ม Brand 
Recognition 

(จ านวน 62 คน) 

กลุ่ม Top of Mind 
(จ านวน 87 คน) 

กลุ่มUnaware 
of Brand 

(จ านวน 51 คน) 
รวม 

สถานภาพครอบครัว      
โสด-หยา่/หมา้ย 53.23% 66.67% 52.94% 59.00% 
สมรสแลว้แต่ยงัไม่มีบุตร 12.90% 5.75% 15.69% 10.50% 
สมรสแลว้ มีบุตรแลว้ 33.87% 27.59% 31.37% 30.50% 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว  

    อยูค่นเดียวไม่มีสมาชิกในครอบครัว 11.29% 9.20% 3.92% 8.50% 
จ านวน 2 คน 8.06% 9.20% 15.69% 10.50% 
จ านวน 3 คน 9.68% 20.69% 15.69% 16.00% 
จ านวน 4 คน 27.42% 32.18% 29.41% 30.00% 
จ านวน 5 คน 12.90% 11.49% 15.69% 13.00% 
มากกวา่ 5 คนข้ึนไป 30.65% 17.24% 19.61% 22.00% 
 
ตารางที่ 2 การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของแต่ละกลุ่มยอ่ย 
 กลุ่มBrand Recognition 

(จ านวน 62 คน) 
กลุ่ม Top of Mind 
(จ านวน 87 คน) 

กลุ่มUnaware of Brand 
(จ านวน 51 คน) 

การตระหนักรู้ 
ในตราสินค้า 

ตระหนกัรู้ขอ้มูลตราสินคา้ 
ในระดบัปานกลาง  

ตระหนกัรู้ขอ้มูลตราสินคา้ในระดบั
มาก  

ตระหนกัรู้ขอ้มูลตราสินคา้ 
ในระดบัปานกลาง   

การระลกึได้  ระลึกถึงตราสินคา้ไดใ้นระดบั 
มากท่ีสุด  

ระลึกถึงตราสินคา้ไดใ้นระดบั 
มากท่ีสุด  

ระลึกถึงตราสินคา้ไดใ้น 
ระดบัมาก 

การรับรู้คุณภาพผลติภัณฑ์ รับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑ ์
ในระดบัมาก 

รับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑใ์นระดบั
มาก 

รับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑ์ 
ในระดบัมาก 

การเช่ือมโยงตราสินค้า  เช่ือมโยงตราสินคา้ในระดบัมาก เช่ือมโยงตราสินคา้ในระดบัมาก เช่ือมโยงตราสินคา้ในระดบัปาน
กลาง 

ความภกัดต่ีอตราสินค้า  ภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบัมาก ภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบัมาก ภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบั 
ปานกลาง 

   
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มBrand Recognition คนกลุ่มน้ีรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้ โดยรับรู้ขอ้มูลทั้งดา้นผลิตภณัฑ ์ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย และวตัถุประสงคใ์นการก่อตั้งตราสินคา้ในระดบัปานกลาง รู้จกัผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมประเภทน ้า
ผลไมม้ากท่ีสุด ทราบว่าผลิตภณัฑ์ตรา “ดอยค า”มีจ าหน่ายในร้านคา้ของกลุ่มโครงการหลวงและร้านคา้หลกัช่ือ 
“ดอยค า” เม่ือกล่าวถึงตรา “ดอยค า” จะคิดถึงโครงการหลวงเและในหลวงรัชกาลท่ี 9 รวมถึงคิดถึงสินค้าท่ีมี
ประโยชนต่์อสุขภาพ ยงัจดจ าตราสินคา้เดิม (ตราสินคา้เก่า) วา่เป็นตราสินคา้ในปัจจุบนั มีความคิดเห็นวา่ผลิตภณัฑ์
ตราดอยค าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานในการผลิต ปลอดสารเคมี และมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า
ผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพยี่หอ้อ่ืน สามารถเช่ือมโยงประสบการณ์ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์และสะทอ้นความคิดเห็นท่ีมีต่อตรา
ดอยค าไดใ้นระดบัมาก เม่ือนึกถึงกลุ่มผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพจะนึกถึงตรา “ดอยค า” เป็นล าดบัตน้ๆ โดยรู้สึก
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วา่การบริโภคผลิตภณัฑต์รา “ดอยค า” ท าใหนึ้กถึงผกั ผลไมท่ี้สดใหม่  การประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางต่างๆ จะท า
ให้รู้สึกมีความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์มากข้ึน ภูมิใจในผลิตภณัฑ์ตรา “ดอยค า” จะแนะน าให้ผูอ่ื้นมาบริโภค หากมี
ผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั ยงัคงยืนยนัจะบริโภคผลิตภณัฑ“์ดอยค า”  
 สรุป คนกลุ่มน้ีรับรู้คุณค่าตราสินคา้ “ดอยค า” ไดป้านกลาง แต่ยงัขาดการตระหนกัรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัตรา
สินคา้ รับรู้วา่ผลิตภณัฑต์ราดอยค า เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดี มีความภกัดีในตราสินคา้ในระดบัมาก    
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มTop of Mind คนกลุ่มน้ีรับรู้รายละเอียด ขอ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้ไดม้ากท่ีสุด ทั้งดา้นผลิตภณัฑ ์
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้ รู้จกัผลิตภณัฑ์เกือบทุกประเภทเป็นอย่างดี  เช่น 
เคร่ืองด่ืม แยม ขา้วสาร สมุนไพรอบแหง้ ผลไมก้ระป๋อง นมถัว่แหลือง ทราบวา่ผลิตภณัฑต์รา “ดอยค า” มีจ าหน่าย
ในร้านคา้ของกลุ่มโครงการหลวงและร้านคา้หลกัช่ือ “ดอยค า” และร้านจ าหน่ายสินคา้เพ่ือสุขภาพทัว่ไปเป็นอยา่งดี  
เม่ือกล่าวถึงตรา “ดอยค า” จะคิดถึงในหลวงรัชกาลท่ี 9  คิดถึงโครงการหลวงรวม คิดถึงผลิตภณัฑ์ท่ีมีเอกลกัษณ์
ความเป็นไทย และคิดถึงสินคา้ท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ยงัจดจ าตราสินคา้เดิม (ตราสินคา้เก่า)ว่าเป็นตราสินคา้ใน
ปัจจุบนั  เห็นดว้ยว่าผลิตภณัฑ์ตราดอยค ามีคุณภาพและมีมาตรฐานในการผลิต  ปลอดสารเคมี มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพมากกว่าผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภาพยี่ห้อสามารถเช่ือมโยงประสบการณ์ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ และสะท้อนความ
คิดเห็นท่ีมีต่อตราดอยค าไดม้ากท่ีสุด โดยรู้สึกว่าการบริโภคผลิตภณัฑ ์ตรา “ดอยค า” ท าให้นึกถึงกลุ่มผลิตภณัฑ์
อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีมีผกั ผลไมส้ดใหม่ ท่ีตอบสนองความต้องการผูบ้ริโภคอยู่เสมอ  การประชาสัมพนัธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ จะท าให้มีความเช่ือมัน่มากยิ่งข้ึน ภูมิใจในผลิตภณัฑ์ตรา “ดอยค า” เป็นอย่างมาก โดยบริโภคเป็น
ประจ า หากมีผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีออกสู่ตลาดจะซ้ืออยา่งแน่นอนและจะคอยแนะน าใหผู้อ่ื้นมาบริโภคอีก  
 สรุป คนกลุ่มน้ีมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในระดบัดีมากในทุกดา้น และมีความภกัดีต่อตราสินคา้มากท่ีสุด 
 

 กลุ่มที่ 3 กลุ่มUnaware of Brand คนกลุ่มน้ีรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้ไดป้านกลาง โดยรวมมีการรับรู้ท่ีนอ้ย
ทั้งดา้นผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้ รับรู้บา้งว่ามีผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม
ประเภทน ้าผลไมจ้ าหน่าย พอทราบบา้งวา่ผลิตภณัฑต์รา “ดอยค า” มีจ าหน่ายในร้านคา้ของกลุ่มโครงการหลวง และ
ร้านคา้หลกัช่ือ “ดอยค า” ท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพ  ระลึกไดน้อ้ยเม่ือกล่าวถึงตรา “ดอยค า” ในดา้นต่างๆ เช่น 
จะคิดถึงในหลวงรัชกาลท่ี 9  จะคิดถึงโครงการหลวง และคิดถึงสินคา้ท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ยงัจดจ าตราสินคา้
เดิม (ตราสินคา้เก่า) ว่าเป็นตราสินคา้ในปัจจุบนั รับรู้คุณภาพผลิตภณัฑ์ไดน้้อยว่ามีมาตรฐานในการผลิต ปลอด
สารเคมี และมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพยี่ห้ออ่ืน สามารถเช่ือมโยงประสบการณ์ท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑ ์และสะทอ้นความคิดเห็นท่ีมีต่อตราดอยค าไดใ้นระดบัปานกลาง โดยรวมมีการเช่ือมโยงตราสินคา้ได้
นอ้ยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ไม่ไดรู้้สึกว่าการบริโภคท าให้นึกถึงผกั ผลไมท่ี้สดใหม่หรือตราสินคา้ไทยในกลุ่มผลิตภณัฑ์
อาหารเพ่ือสุขภาพ  และการประชาสัมพนัธ์ไม่ไดท้ าให้รู้สึกเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ ์หากมีการปรับราคาสูงข้ึนหรือมี
ผลิตภณัฑ์อ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัท่ีสามารถใช้ทดแทนกนัไดมี้แนวโนม้ท่ีจะลดการบริโภคลง และอาจจะไม่
แนะน าใหผู้อ่ื้นมาบริโภค   
 สรุป คนกลุ่มน้ีมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ไดน้อ้ยในทุกๆ ดา้น มีความภกัดีต่อตรา “ดอยค า”  นอ้ยมีโอกาสท่ีจะ
บริโภคสินคา้ทดแทนเม่ือมีการปรับราคา หรือมีสินคา้อ่ืนๆท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 การตระหนักรู้ในตราสินค้า การรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้ โดยรับรู้ขอ้มูลทั้งดา้นผลิตภณัฑ์  ช่องทางการ 
จดัจ าหน่าย และรับรู้ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้ ทั้ง 3 กลุ่มมีความแตกต่างกนัโดยกลุ่ม Top of Mind มีระดบั
การรับรู้มากสามารถเช่ือมโยงตราสินคา้ไดม้ากกว่ากลุ่ม Unaware of Brand ซ่ึงมีการรับรู้นอ้ย สอดคลอ้งกบั Aaker 
(1991) ท่ีกล่าววา่เม่ือผูบ้ริโภครู้จกัตราสินคา้จะเอ้ือประโยชน์ต่อการส่ือสารคุณสมบติัของสินคา้สู่ผูบ้ริโภคเน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคสามารถเช่ือมโยงตราสินคา้เขา้กบัคุณสมบติัของสินคา้ไดท้นัที 
 คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่รับรู้ กลุ่ม Brand Recognition และกลุ่ม Top of Mind มีการรับรู้ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑใ์น
ระดับมาก ขณะท่ีกลุ่ม Unaware of Brand มีการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์น้อย โดยกลุ่มท่ีมีการรับรู้ด้านคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์มาก สามารถเช่ือมโยงตราสินค้าได้มากกว่ากลุ่มท่ีรับรู้คุณภาพได้น้อย สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ                
เฉลิมพล ชนะมินทร์ ปพฤกษ ์อุตสาหะวาณิชกิจ และธนชาติ เลาประเสริฐ (2556) ท่ีพบวา่คุณค่าตราสินคา้ดา้นการ
สร้างความเขา้ใจต่อคุณภาพตราสินค้ามีความสัมพันธ์และมีผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงานโดยรวม 
เน่ืองจากการเขา้ใจต่อคุณภาพสินคา้นั้นส่งผลใหผู้บ้ริโภครู้จกัสินคา้มากข้ึน เช่ือมัน่ในคุณภาพตราสินคา้ และดึงดูด
ใหซ้ื้อมากข้ึน  
 การเช่ือมโยงตราสินค้า กลุ่ม Brand Recognition และกลุ่ม Top of Mind มีการเช่ือมโยงตราสินคา้ไดม้าก กลุ่ม
Unaware of Brand มีการเช่ือมโยงตราสินคา้ไดน้อ้ย โดยกลุ่มท่ีมีการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ไดม้ากจะมีความภกัดีใน
ตราสินคา้มากกว่ากลุ่มท่ีมีการเช่ือมโยงกับตราสินคา้ไดน้้อย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณชัยศกัด์ิ จุณณะปิยะ 
(2558) ท่ีพบวา่ความเช่ือมโยงในตราสินคา้จะส่งผลท าใหเ้กิดความภกัดีต่อตราสินคา้ได ้
 ความภักดีในตราสินค้า ทั้ง 3 กลุ่มมีความภกัดีในตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนั โดยกลุ่มBrand Recognition และกลุ่ม
Top of Mind มีความภกัดีในระดบัมาก และรู้สึกภูมิใจในผลิตภณัฑต์รา “ดอยค า” ในระดบัมาก มากท่ีสุดตามล าดบั  
กลุ่มUnaware of Brand มีความภกัดีปานกลาง และรู้สึกเฉยๆ กบัผลิตภณัฑ์ตรา “ดอยค า” สอดคลอ้งกบั (Aaker, 
1991, p.41) ท่ีกล่าวว่าระดบัสุดของผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีในตราสินคา้ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีรู้สึกภูมิใจเม่ือไดใ้ช้ตรา
สินคา้นั้น 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับองค์กร 
 1. ควรมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับตราสินค้าโดยการสร้างการตระหนัก รู้ในตราสินค้า  
(Brand Awareness) ในกลุ่ม Brand Recognition โดยการให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ และท าให้ผูบ้ริโภคจดจ าตรา
สินคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน เห็นความแตกต่างระหวา่ง ตรา “ดอยค า” กบัตราสินคา้อ่ืน ร่วมกบัการจดัรายการส่งเสริมการตลาด
อ่ืนๆ เช่น การเปิดรับสมคัรบตัรสมาชิก การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในส่ือช่องทางต่างๆ เพ่ือพฒันาความสมัพนัธ์กบั
ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีใหก้ลายเป็นลูกคา้ประจ า  
 2.  มุ่งเนน้การสร้าง Brand Spirit (วิเลิศ ภูริวชัร: 2560) ในกลุ่มTop of Mind เพ่ือลงลึกถึงระดบัจิตใจ และรับรู้ 
เขา้ใจในคุณค่าตราสินคา้ไปในทิศทางเดียวกบัองค์กร เพ่ือให้เกิดความทรงจ าในตราสินคา้อย่างต่อเน่ือง (Living 
Memory) และเป็นลกัษณะความ ทรงจ าท่ีดีข้ึนเร่ือยๆ (Growth memory) เพ่ือท าใหต้ราสินคา้คงอยู่ตลอดไป และยงั
เป็นการสร้างความผูกพันกับตราสินค้ามากข้ึนจนสามารถพัฒนาไปเป็น “คู่ค้า” ได้ในอนาคต ร่วมกับการใช้
การตลาดแบบสายสมัพนัธ์เพ่ือคน้หาลูกคา้ท่ีมูลค่าสูง และสามารถพฒันาความสมัพนัธืไดต่้อไปในอนาคต  
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 3. สร้างการรับรู้ในตราสินคา้ ดา้นผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย เพ่ือใหค้นกลุ่มUnaware of Brand ใหเ้กิด
การรับรู้ขอ้มูลของตราสินคา้ไดดี้ข้ึน ร่วมกบักิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพ่ือสร้างประสบการณ์ระหวา่งผูบ้ริโภคกบั
ตราสินคา้   
 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  
1. ควรเกบ็กลุ่มตวัอยา่งใหไ้ดม้ากข้ึน เพ่ือใหผ้ลการวิจยัมีความน่าเชือถือมากยิ่งข้ึน  
2. ควรมีการเกบ็ขอ้มูลเชิงคุณภาพ แบบ Focus Group เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดและชดัเจนมากยิ่งข้ึน  
3. ควรศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินคา้โดยวิธีประเมินน ้ าหนกัความสัมพนัธ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้ไดข้อ้มูลในการพฒันา 
กลยุทธ์ทางการตลาด และการสร้างคุณค่าตราสินค้าให้มีความชัดเจนมากข้ึนว่าปัจจัยด้านใดท่ีมีผลกระทบ 
กบัโอกาสในการซ้ือของผูบ้ริโภค  
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บทคดัย่อ 
            การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน และศึกษาการ
แบ่งกลุ่มพนกังานระดบัปฏิบติัการ พนกังานระดบัปฏิบติัการสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ส านกังานใหญ่ โดยไดท้ าการเก็บแบบสอบถามจ านวน 254 ชุด และน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการวิเคราะห์เชิงสถิติ โดย
การหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน One Way ANOVA และ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
           จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ต าแหน่ง พนกังาน กลุ่มบริการอุตสาหกรรม และกลุ่ม
วิจยัและพฒันาดา้นอุตสาหกรรมชีวภาพ ระยะเวลาปฏิบติังาน 1-3 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาโท อายุระหวา่ง 31-40 ปี 
มีรายได ้20,001-30,000 บาท ความคิดเห็นดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
อยู่ในระดบั “มาก” ยกเวน้ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั “ปานกลาง” และสามารถจ าแนก
พนกังานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 พนกังานท่ีใหค้วามส าคญักบัเงินเดือน กลุ่มท่ี 2 คือ พนกังานท่ีใหค้วามส าคญักบั
ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน และกลุ่มท่ี 3 คือ พนกังานท่ีใหค้วามส าคญักบัโอกาสในการเล่ือนขั้นหรือต าแหน่ง 
ค าส าคัญ: การแบ่งกลุ่มพนักงาน, แรงจูงใจในการท างาน, พนักงานระดับปฏิบัติการ 

 

Abstract 
 The Objectives of this research is to study the work motivation factors of employees and to study the 
cluster analysis of Operational Workers of Thailand Institute of Scientific and Technological Research (The 
Headquarters). Tools used to collect 254 of data and used to statistics analyze mean, standard deviation, One way 
ANOVA and Chi-Square in statistically significant at the 0.05 level. 
 The results showed almost sample group is Female as employee positive of Industrial Services Group 
and Research and Development Group for Bio-industries, Period of work 1-3 years, Master’s Degree level, Age 
range between 31-40 years old, Salary range between 20,000-30,000 Baht. Opinion of work motivation had high 
level except salary and benefit had medium level and can analyze in 3 groups. Group 1: employees who give 
precedence to salary. Group 2: employees who give precedence to performance indicator. And Group 3: 
employees who give precedence to promotion opportunity. 
Key Word: Cluster analysis, Work motivation, Operational Workers 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย e-mail address: srisuda@tistr.or.th 
2 อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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บทน า  
 

           ปัจจุบนัประเทศไทยเร่ิมให้ความสนใจในดา้นการวิจยัและพฒันามากข้ึน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของ
กระแสโลกาภิวตัน์ และเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีมีการพฒันากนัมาอยา่งต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดการแข่งขนัในการท างานวิจยั
มากข้ึน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซ่ึงด าเนินการด้านงานวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม ไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นดา้นสุขภาพ ดา้นอาหาร ดา้น
เกษตรกรรม ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรม การวิเคราะห์ทดสอบต่างๆ รวมถึงปัญหาด้านสภาพ
เศรษฐกิจ จึงท าให้สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ไดแ้นวคิดท่ีจะน างานวิจยัดา้น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม มาใชใ้นการพฒันาประเทศ ซ่ึงจะส่งผลใหแ้กปั้ญหาไดอ้ยา่งตรงจุด และท า
ให้ประเทศไทยมีความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยี และกระตุน้ให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยดียิ่งข้ึน ดงันั้น 
พนักงานจึงมีความส าคญัอย่างมากในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานต่างๆให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรท่ีวางไว ้
เพราะฉะนั้น จึงตอ้งมีการส ารวจความคิดเห็นของพนักงาน เพ่ือจะไดท้ราบถึงปัจจยัใดท่ีท าให้คนในองค์กรเกิด
แรงจูงใจในการท างาน เพ่ือเป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลลพัธ์ความตอ้งการและความสามารถของบุคลากร และ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจของหน่วยงาน และเพ่ือท าใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

            แนวความคิดเร่ืองแรงจูงใจนั้น มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานขององคก์ร การสร้างความจงรักภกัดี และ
ความเช่ือมัน่ของพนกังาน โดยทัว่ไปความหมายในดา้นการจูงใจประกอบดว้ยค าเหล่าน้ี ความปรารถนา (Desires) 
ความตอ้งการ (Wants) ความมุ่งหวงั (Wishes) เป้าประสงค์ (Aims) เป้าหมาย (Goals) ความตอ้งการ (Needs) แรง
ขบั (Motives or Drives) และส่ิงตอบแทน (Incentives) (Lovell, 1980) ไดใ้ห้นิยามแรงจูงใจว่า แรงจูงใจ หมายถึง 
กระบวนการท่ีชกัน าโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพ่ือท่ีจะสนองตอบความตอ้งการบางประการให้
บรรลุผลส าเร็จ (Walters, 1978) ไดใ้ห้นิยามแรงจูงใจว่า แรงจูงใจ หมายถึง บางส่ิงบางอย่างท่ีอยู่ภายในตวัของ
บุคคลท่ีมีผลท าให้บุคคลตอ้งกระท า หรือเคล่ือนไหว หรือมี พฤติกรรม ในลกัษณะท่ีมีเป้าหมาย (Loundon and 
Bitta, 1988) ได้ให้นิยามแรงจูงใจว่า แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะท่ีอยู่ภายในตัวท่ีเป็นพลงั ท าให้ร่างกายมีการ
เคล่ือนไหว ไปในทิศทางท่ีมีเป้าหมาย ท่ีไดเ้ลือกไวแ้ลว้ ซ่ึงมกัจะเป็นเป้าหมายท่ีมีอยู่ในภาวะส่ิงแวดลอ้ม (Domjan, 
1996) ไดใ้หนิ้ยามแรงจูงใจว่า แรงจูงใจ หมายถึง การจูงใจเป็นภาวะในการเพ่ิมพฤติกรรมการกระท ากิจกรรมของ
บุคคล โดยบุคคลจงใจกระท าพฤติกรรมนั้นเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ  
           แนวคิดเร่ืองการแบ่งกลุ่ม (ปราลี มณีรัตน์, 2554) ไดใ้ห้นิยามการแบ่งกลุ่มว่า การแบ่งกลุ่มเป็นขั้นตอน
เบ้ืองต้นของการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งชุดข้อมูลออกมาเป็นกลุ่ม โดยน าข้อมูลท่ีมีลกัษณะเหมือนกันหรือ
คลา้ยกนัจดัไวใ้นกลุ่มเดียวกนั เพ่ือใชใ้นการลดขนาดขอ้มูล (วีระยุทธ์ พิมพาภรณ์ และ พยุง มีสัตย,์ 2557) ไดใ้ห้
นิยามการแบ่งกลุ่มวา่ เป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบไม่มีผูส้อน ซ่ึงมีเป้าหมายในการจ าแนกกลุ่มขอ้มูลท่ีมีคุณลกัษณะ
คลา้ยกนัอยูก่ลุ่มเดียวกนั โดยขอ้มูลแต่ละกลุ่มจะถูกเรียกวา่ คลสัเตอร์ (Cluster) 
            ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับแรงจูงใจ (Maslow’s, 1943) กล่าวว่า มนุษย์ทุกคนต่างพยายามด้ินรนเพ่ือไปสู่
จุดมุ่งหมายของตนเอง แต่เน่ืองจากการท่ีมนุษยมี์ความสามารถท่ีแตกต่างกนั ฉะนั้นความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการ
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ตอบสนองย่อมข้ึนอยู่กบัศกัยภาพของแต่ละบุคคล (Herzberg, 1959) ไดม้ีการพฒันาทฤษฎีการจูงใจ คือ ทฤษฎี
สองปัจจยั โดยแบ่งเป็นปัจจยัจูงใจ (Motivating factors)  และปัจจยัค ้ าจุน (Hygiene factors) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน 
           ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งกลุ่ม (Kerin Roger A., Rudelus William, 2004) STP Model เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการแบ่งกลุ่ม ก าหนดเป้าหมาย และวางต าแหน่ง ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์สามารถ
น ามาใชใ้นประกอบการวางแผนกลยทุธ์ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว ้
             จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจ (ชูเกียรติ ยิ้มพวง, 2554) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบติังาน กรณีศึกษาบริษทับางกอกกล๊าส จ ากดั โรงงานจงัหวดัปทุมธานี พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการท างานไม่แตกต่างกนั และลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
การปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจในดา้นการ
ยอมรับนบัถือ และดา้นความกา้วหนา้แตกต่างกนั เน่ืองจากอายุมีความสัมพนัธ์กบัประสบการณ์ในการท างาน จึงมี
ผลในดา้นการยอมรับนบัถือและดา้นความกา้วหนา้ (อทิตยา เสนะวงศ,์ 2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ
ในการท างานของบุคลากรระดบัปฏิบติัการและระดบัหัวหนา้งานท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มหาวิทยาลยั M พบวา่ ปัจจยัการจูงใจมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ความส าเร็จในการท างาน การยอมรับ
นับถือ ความรับผิดชอบในงาน บุลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ยกเวน้ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ และ
ความกา้วหนา้ในการท างาน บุลากรมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัค ้าจุน ความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความมัน่คงในงาน บุลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้
ค่าตอบแทน นโยบายบริหารการลา ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน วิธีการปกครองบงัคบับญัชา 
สวสัดิการ บุลากรมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
             จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการแบ่งกลุ่ม (นรุตม์ อุดมโชค, 2557) ศึกษาเร่ือง การแบ่งกลุ่ม
พนกังานรายเดือนโดยใชปั้จจยัดา้นความผูกพนัต่อองคก์าร กรณีศึกษา บริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย 
จ ากดั มหาชน พบว่า ส่วนใหญ่พนกังานเป็นเพศชาย มีอายุ 26-30 ปี สถานภาพโสด ศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี 
ระยะเวลาการปฏิบติังาน 1-5 ปี มีรายได ้20,000-30,000 บาท อยู่แผนกฝ่ายผลิต ซ่ึงจากการท าแบบสอบถามพบว่า 
สามารถแบ่งกลุ่มพนกังานไดเ้ป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก Self-Oriented & Problem Solving เป็นกลุ่มท่ีท างานจบไดด้ว้ย
ตนเอง และท างานกบัเพ่ือนร่วมงานเพ่ือแกไ้ขปัญหาได ้กลุ่มท่ี 2 High Performance เป็นกลุ่มคนท่ีองค์การตอ้ง
รักษาไว ้เพราะเป็นบุคคลท่ีท างานเพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าหมายขององค์การ มีความเช่ือมัน่ในองค์การ เต็มใจท่ีจะใช้
ความพยายามอย่างเต็มท่ีท่ีจะท างานเพ่ือองคก์าร และมีความรักในองคก์ารน้ี กลุ่มท่ี 3 Goal-Oriented & Promoter 
เป็นกลุ่มคนท่ีเนน้เป้าหมายขององคก์าร และพูดถึงความดีของบริษทั 
 

วธิีการศึกษา 
 

             การศึกษาการแบ่งกลุ่มพนักงานโดยใช้ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ 
กรณีศึกษาสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ ไดศึ้กษาขอ้มูลจากหนงัสือและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือ
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น ามาวิเคราะห์สถิติ และสรุปผล โดยไดท้ าการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่างจ านวน 254 คนโดยใชวิ้ธีการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามตารางส าเร็จรูปของ (Krejcie and Morgan, 1970) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
ระดบัความคลาดเคล่ือนอยู่ท่ี ร้อยละ 5 จากนั้นน าแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ โดยสถิติท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม 
Hierarchical และ K-Means การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งกลุ่ม Chi-Square Test  
 

กรอบแนวความคิด 
                  ประชากรท่ีจะศึกษา                                                                       ประชากรกลุ่มยอ่ย                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างาน และเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่ม
พนกังานระดบัปฏิบติัการโดยใชปั้จจยัดา้นแรงจูงใจในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ โดยผลการศึกษา
พบว่า ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.6 ต าแหน่ง พนกังาน คิด
เป็นร้อยละ 47.6 กลุ่มบริการอุตสาหกรรม และกลุ่มวิจยัและพฒันาดา้นอุตสาหกรรมชีวภาพมีจ านวนท่ีเท่ากนั คิด
เป็นร้อยละ 26.8 ระยะเวลาปฏิบติังาน 1-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.6 ระดบัการศึกษา ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 54.3 
อาย ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.4 รายได ้20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.6 

 
กลุ่มท่ี1 

 
กลุ่มท่ี2 

 
กลุ่มท่ี3 

 
กลุ่มท่ี K 

พนกังานระดบัปฏิบติัการ 

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

ตวัแปรที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 
แรงจูงใจในการท างาน 

ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’ Two–Factor Theory ) 
 1. องคป์ระกอบจูงใจ (Motivation Factors) ไดแ้ก่ ความส าเร็จของงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้  
 2. องค์ประกอบค ้ าจุน (Maintenance Factors) หรือองค์ประกอบสุขอนามยั (Hygiene Factors) ไดแ้ก่ 
ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นนโยบายและการพฒันา ดา้นความมัน่คง                
ในงาน ดา้นการปกครองการบงัคบับญัชา ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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ตารางที ่1 แสดงขอ้มูลดา้นปัจจยัจูงใจ 

ปัจจัยจูงใจ x̄  (S.D) ระดับความคิดเห็น 
ดา้นความส าเร็จของงาน 3.768 0.7375 มาก 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3.724 0.7141 มาก 
ดา้นลกัษณะของงาน 3.887 0.7217 มาก 
ดา้นความรับผดิชอบ 4.252 0.6058 มากท่ีสุด 
ดา้นความกา้วหนา้ 3.651 0.8384 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัจูงใจ ในภาพรวมพบว่า พนกังานมีความคิดเห็น ดา้นความส าเร็จของงาน 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความกา้วหนา้ ในระดบัมาก และดา้นความรับผิดชอบใน
ระดบัมากท่ีสุด 
 

ตารางที ่2 แสดงขอ้มูลดา้นปัจจยัค ้าจุน   
ปัจจัยค า้จุน x̄  (S.D) ระดับความคิดเห็น 

ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 3.156 0.9116 ปานกลาง 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 3.838 0.7487 มาก 
ดา้นนโยบายและการพฒันา 3.617 0.9114 มาก 
ดา้นความมัน่คงในงาน 3.820 0.7892 มาก 
ดา้นการปกครองการบงัคบับญัชา 3.884 0.7936 มาก 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 3.786 0.8726 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยค ้ าจุน ในภาพรวมพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นด้านความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล ด้านนโยบายและการพัฒนา ด้านความมั่นคงในงาน ด้านการปกครองการบังคับบัญชา ด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ในระดบัมาก และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ในระดบัปานกลาง 

 

สรุปผลการศึกษา 
 การวิจยัในคร้ังน้ีไดท้ าการศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ จากการ
ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 62.6 ต าแหน่ง 
พนกังาน จ านวน 121 คนคิดเป็นร้อยละ 47.6 กลุ่มบริการอุตสาหกรรม และกลุ่มวิจยัและพฒันาดา้นอุตสาหกรรม
ชีวภาพมีจ านวนท่ีเท่ากนั คือ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 ระยะเวลาปฏิบติังาน 1-3 ปี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.6 ระดบัการศึกษา ปริญญาโท จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 อายุ 31 -40 ปี จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.4 รายได ้20,001-30,000 บาท จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 
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 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นดา้นความส าเร็จของงาน ด้านการไดรั้บการยอมรับนับถือ ดา้น
ลกัษณะงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดา้นนโยบายการพฒันา ดา้น
ความมัน่คงในงาน ดา้นการปกครองการบงัคบับญัชา ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ภาพรวมพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.768 ยกเวน้ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ท่ีมีระดบั
ความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พลาทูน ปัญญาธร (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง การแบ่งกลุ่ม
พนกังานบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยใชร้ะดบัความพึงพอใจในการท างาน ยกเวน้ 
ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการท่ีไม่สอดคลอ้งกนั เน่ืองจากมีโครงสร้างเงินเดือนท่ีแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ ปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557) ท่ีศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลต าบลค่าย
เนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ บุคลากรเทศบาลต าบลค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ 
อ าเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี มีแรงจูงใจในดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้น
ความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นนโยบายและการพฒันา ในระดบัมาก ยกเวน้ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล ด้านความมัน่คงในงาน ด้านการปกครองการบังคับบัญชา และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ซ่ึงมี
แรงจูงใจในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากมีโครงสร้างและลกัษณะงานท่ีแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อา
ทิตยา เสนะวงค ์(2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรระดบัปฏิบติัการและระดบั
หวัหนา้งานท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยั M พบว่า ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นการ
ไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจในระดบัมาก ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ มีแรงจูงใจใน
ระดบัปานกลาง ยกเวน้ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความกา้วหน้า ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นนโยบายการ
พฒันา ดา้นการปกครองการบงัคบับญัชา มีแรงจูงใจในระดบัปานกลาง ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน มีแรงจูงใจในระดบัมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประเสริฐ ฉัตรชยัศกัด์ิ (2556) ท่ีศึกษา
เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรส านกัราชเลขาธิการ: กรณีศึกษาดา้นแรงจูงใจ พบว่า ดา้น
ความส าเร็จของงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นนโยบายการ
พฒันา ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน มีแรงจูงใจในระดบัมาก 
 สรุปผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มพนกังานโดยใชปั้จจยัดา้นแรงจูงใจในการท างาน มีทั้งหมด 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 ตั้งช่ือกลุ่มวา่ “พนกังานท่ีใหค้วามส าคญักบัเงินเดือน” 
 กลุ่มท่ี 2 ตั้งช่ือกลุ่มวา่ “พนกังานใหค้วามส าคญักบัตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน” 
 กลุ่มท่ี 3 ตั้งช่ือกลุ่มวา่ “พนกังานท่ีใหค้วามส าคญักบัโอกาสในการเล่ือนขั้นหรือต าแหน่งงาน” 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยน าปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ความจงรักภักดี ความพึงพอใจ ฯลฯ มาศึกษา
เพ่ิมเติม หรือน าทฤษฎีใหม่ๆ มาปรับใชก้บังานวิจยั เพ่ือใหไ้ดผ้ลท่ีชดัเจนมากข้ึน 
 2. ควรมีการท าวิจยัเชิงคุณภาพ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกมากข้ึน 
 3. ควรเกบ็แบบสอบถามจากพนกังานสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สาขาอ่ืนๆ
ร่วมดว้ย เช่น ท่ีบางเขน บางปู หรือสะแกราช 
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การเพิม่ประสิทธิภาพในกระบวนการท างานเร่ืองของการเบิกค่าใช้จ่าย 
กรณศึีกษาการกฬีาแห่งประเทศไทย 

 

สวรรยา วุฒิศักดิ์1, วนัชัย  รัตนวงษ์2,  
Sawanya Wuttisak, Wanchai Rattanawong, 

 

บทคัดย่อ 
กระบวนการท างานในการเบิกจ่ายท่ีไม่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบโดยตรงกบัมารับเช็ค/

เงินสด ทั้งหน่วยงานของรัฐ ร้านคา้ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล สมาคมกีฬา และบุคคลภายใน กกท .เม่ือมาท าการ
วิเคราะห์หาสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาพบว่ามีทั้งหมด 6 ปัจจยั คือปัญหาจากกระบวนการท างานเบิกจ่ายปัญหาจาก
บุคลากรขาดทกัษะปัญหาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ทนัต่อการท างานในปัจจุบนัปัญหาดา้นระเบียบขอ้บงัคบัไม่
ทนัต่อสถานการณ์ปัญหาดา้นภูมิศาสตร์สถานท่ีตั้งในการท างานแยกกนั และปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน วตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ีเพ่ือเพ่ือใหส้ามารถก าหนดวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่าย และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในกระบวนการท างานใหร้วดเร็ว ลดขั้นตอนการท างาน ลดเวลาในการเบิกจ่าย และสามารถลดตน้ทุน
ค่าใช้จ่ายได้  เพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ของงานวิจัยน้ีจึงได้ท าการศึกษาใน ขั้นตอนดังต่อไปน้ี คือวิเคราะห์
กระบวนการท างานในปัจจุบนัเร่ืองของการเบิกจ่ายโดยใช ้Flowchart เพ่ือคน้หากระบวนการท่ีไม่จ าเป็นออกไป
แลว้ใช้หลกัการ ECRS เขา้มาช่วยในการจดัการกระบวนการใหม่และน าระบบอนุมติัออนไลน์เขา้มาช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยมีผูรั้กษาการในต าแหน่งท่ีว่างเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีแทนไม่ให้เกิดการรอคอย มอบ
อ านาจให้ฝ่ายการคลงัสามารถเซ็นเช็คแทนได ้ทั้งน้ีไดมี้การติดตามผลการท างานของพนกังานโดยใชต้วัช้ีวดัใน
เร่ืองของเวลา จากการปรับเปล่ียนกระบวนการท างานพบว่า สามารถลดขั้นตอนการท างาน ลดบุคลากร และลด
ระยะเวลาในการท างาน ดงัน้ี กระบวนการเบิกค่ารักษาพยาบาลของผูป่้วยภายนอกดา้นขั้นตอนการท างาน 50% 
จ านวนคน 68% เวลา 82% กระบวนการเบิกค่ารักษาพยาบาลของผูป่้วยภายในดา้นขั้นตอนการท างาน 67% จ านวน
คน 78% เวลา 77% กระบวนการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆของส่วนกลางดา้นขั้นตอนการท างาน 50% จ านวนคน 64% 
เวลา 78%กระบวนการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆของส่วนภูมิภาคดา้นขั้นตอนการท างาน 34% จ านวนคน 20% เวลา 66% 

ค าส าคัญ: หลกัการECR; กระบวนการ; ระบบอนุมติัออนไลน์; ตัวชีว้ัด 
 

Abstracts 
The ineffective disbursement process is a direct matter of check / cash receipt. When it comes to analyzing the 
cause of the problem, there are 6 factors that are the problem from the disbursement process. Problems from lack 
of skills The problem of information technology is not working in the present. Regulatory issues do not work for 
the situation. Geographic problems, location of work separately And work environment issues. The purpose of this 

                                                           
1นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ  
2คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ  
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paper is to provide a way to determine how to improve the disbursement process. And increase the efficiency in 
the workflow for fast. Reduce the work process. Reduced disbursement time And can reduce costs. In order to 
achieve the objectives of this research, The steps are as follows. It analyzes the current workflow, the issue of using 
Flowchart to find out unnecessary processes, and uses ECRS to help manage new processes and bring the online 
approval system to work. By having a vacant position to act as a replacement for waiting.Authorized Finance 
Department to sign checks instead. Employees are monitored by using time indicators. From workflow 
modification, it was found that Can reduce the work process, reduce personnel and reduce the time to work as 
follows: The process of reimbursement of medical expenses of external patients. Work process 50% Number of 
people 68% 82% Work process 67% Number of people 78% 77% Central disbursement process Work process 50% 
People 64% 78% Expenditure process of regional offices Work process 34% People 20% Time 66% 
 
Keyword: ECR principles; Process; Online Approval System; Indicators 
 
1. ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
การกีฬาแห่งประเทศไทยไดด้ าเนินการส่งเสริมกีฬาตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายโดยใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของ
รัฐบาลเพ่ือเป็นประโยชน์ของประเทศชาติ เยาวชนและประชาชน  ดงันั้นหน่ึงในภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายคือการ
สนบัสนุนเงินในการด าเนินงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวดเร็วต่อการด าเนินงาน 
แต่ปัจจุบนัน้ีการสนบัสนุนทางการเงินเกิดความล่าชา้ในการรับเงินสนบัสนุน  ท าใหเ้กิดปัญหาต่างๆตามมา ดงันั้น
เงินสนบัสนุนจึงเป็นส่ิงส าคญัใหก้ารท างานเพ่ือสนบัสนุนในการท างานไดอ้ย่างต่อเน่ืองและใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุดทั้งน้ีผลกระทบของปัญหาในการรับเงิน คือผลของการด าเนินงานไม่เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
องคก์รขาดความน่าเช่ือถือท าใหผู้ฝึ้กสอน นกักีฬา และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง เกิดความเสียหายและยงัส่งผลกระทบ
ต่อบุคคลภายนอก 
 
2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง   
2.1 แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.1.1 หลกัการ เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด  
 กิตติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ (2550) ถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิผลสูงในการวิเคราะห์จุกบกพร่องใน
งานโดยอาศยั “ขอ้มูลตวัเลข” ทีเกบ็ไดแ้ละพยายามหาจุดบกพร่องนั้นเพ่ือน าไปปรับปรุงงาน เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีใชป้ระโยชนไ์ดท้ั้งการแกปั้ญหาคุณภาพ การควบคุมคุณภาพของกระบวนการ 
 2.1.2 หลกัการ การไหลของกระบวนการ 
 กิติศกัด์ิพลอยพานิชเจริญ (2550) กล่าวไวว้่าในกระบวนการแกปั้ญหาคุณภาพนั้นเม่ือท าการจ าแนกประ
เภทของขอ้มูลแลว้จะทาให้ทราบประเด็นในการแกปั้ญหาจึงควรมีการท าความเขา้ใจถึงกิจกรรมต่างๆท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นดงักล่าวโดยจะเรียกแผนภูมิท่ีแสดงถึงล าดบัของกิจกรรมตลอดจนความสัมพนัธ์ของกิจกรรม
ต่างๆน้ีวา่แผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Process Flow Chart) 
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 .2.1 3 หลกัการ ECRS 
 (Hines and Rich, 2540) เป็นหลกัการท่ีประกอบดว้ยการกาจดั (Eliminate) การรวมกนั (Combine) การจดั
ใหม่ (Rearrange) และการท าให้ง่าย (Simplify) ซ่ึงเป็นหลกัการง่ายๆท่ีสามารถใชใ้นการเร่ิมตน้ลดความสูญเปล่า
หรือขั้นตอนการปฏิบติังานลงไดเ้ป็นอยา่งดีโดยแนวทางการลดขั้นตอนงานลงสามารถทาไดโ้ดยใชห้ลกัการ ECRS 

.2.1 3 หลกัการ การบริหารคุณภาพโดยรวม  (TQM : Total Quality Management) 
การด าเนินงานคุณภาพท าใหผู้บ้ริหารองคก์ารต่างใหค้วามส าคญัในการพฒันาคุณภาพทั้งองค์การ  TQM 

เป็นหลกัการบริหารท่ีมีความหมายบูรณาการเขา้กบัทุกส่วนขององคก์ารเพ่ือแกปั้ญหา สร้างคุณค่าเพ่ิม การควบคุม
ตน้ทุน การปรับโครงสร้างองคก์ารและมีคุณประโยชน์ต่อองคก์ารอย่างมหาศาล TQM เป็นทางเลือกและแนวทาง
ในการปฏิบติัเพ่ือช่วยใหอ้งคก์รไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและกา้วไปขา้งหนา้ 

.2.1 4 หลกัการ ไคเซ็น KAIZEN 
การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองท่ีท าทุกวนั ท าทุกท่ี และท าทุกคน”เป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัท่ีสุดในการบริหารแบบ

ญ่ีปุ่น หรือจะเรียกว่ากุญแจสู่ความส าเร็จของการแข่งขนัแบบญ่ีปุ่น ไคเซ็นแปลว่าการปรับปรุงซ่ึงจะปรับปรุง
ตลอดเวลาและเป็นหนา้ท่ีของทุกๆ คน ตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูงผูจ้ดัการ และคนงานในประเทศญ่ีปุ่น 
 .2.1 6 หลกัการ การวิเคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 
 รองศาสตราจารยส์มยศ  นาวีการ (2548) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินสภาวะแวดลอ้มและสถานภาพของ
องคก์ร โดยเนน้ศกัยภาพและความพร้อมท่ีองคก์รมีอยู่ และพยายามหลีกเล่ียงอุปสรรค หรือความเส่ียงจากสภาวะ
แวดลอ้มภายนอกท่ีอาจคุกคาม หรือสร้างความเสียหายให้แก่องค์กรไดม้หาศาลเช่นเดียวกนัโดยวิเคราะห์จาก
สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปารเมศ ชุติมา (2551) งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการท างานและเสนอแนะแนวทางการลดความ
สูญเปล่าในกระบวนการท างานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตวัอย่างท่ีประกอบกิจการเก่ียวกบัการขนส่งมวลชนและ
ขนส่งสินคา้โดยเนน้ไปท่ีแผนกบุคคลและแผนกบญัชีซ่ึงปัญหาหลกัของหน่วยงานอยู่ท่ีการท ากิจกรรมท่ีไม่จ าเป็น
การขนส่งท่ีไม่จ าเป็นและการรอคอยงานงานวิจยัน้ีจึงน าเอาแนวคิดการลดความสูญเปล่าอนัเน่ืองจากกิจกรรมท่ีไม่
ก่อให้เกิดคุณค่าเพ่ิมของลีน (Lean) มาประยุกต์ซ่ึงประกอบด้วย  4 แนวทางคือการก าจัด (Eliminate: E) การ
ผสมผสาน (Combine: C) การจดัล าดบัใหม่ (Re-sequence: R) และการท าใหง่้ายข้ึน(Simplify: S) โดยอาจมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเสริมเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนผลท่ีได้รับหลงัการด าเนินการ
ปรับปรุงพบว่าความสูญเปล่าในการใชท้รัพยากรไม่วา่จะเป็นทางดา้นเวลาหรือจานวนเอกสารมีปริมาณลดลงอยา่ง
เห็นไดช้ดัโดยสามารถลดเวลาด าเนินงานและปริมาณเอกสารในแผนกบุคคลได ้

ศจีวลัย ์ไวยานิกรณ์ และสีรง ปรีชานนท ์(2554) งานวิจยัน้ีเร่ือง “การปรับปรุงกระบวนการคลงัสินคา้ของ
บริษทัเคร่ืองด่ืม” เป็นการปรับปรุงกิจกรรมการด าเนินงานของคลงัสินคา้ในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมเพ่ือแกปั้ญหา
ปริมาณการส่งสินคา้ไปยงัสาขาต่างๆไม่ทนัตามก าหนดและการท างานซ ้ าซ้อนท่ีไม่เกิดประโยชน์การวิจยัเร่ิมจาก
การศึกษาภาพรวมของกระบวนการทางธุรกิจโดยใช้แผนภาพกระบวนการทางธุรกิจจากนั้ นใช้แผนผัง
ความสัมพนัธ์วิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาจากการวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาท าให้สามารถ
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หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาโดยเลือกพิจารณาความส าคญัของปัญหาจากคะแนนความเส่ียงช้ีนาเม่ือไดปั้ญหา
แลว้ทาการปรับปรุงดว้ยเคร่ืองมือ ECRS โดยการขจดัขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็นออกจากกิจกรรมการด าเนินงานคลงัสินคา้
พบว่าขั้นตอนการปฏิบติังานนั้นลดลงร้อยละ 36.36 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเวลางานท่ีลดลงร้อยละ 16.06 และปริมาณ
การส่งสินคา้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.97 

พรพิมล โกพุฒห้อย (2544) ศึกษางานวิจยัเร่ืองการประยุกต์แนวคิดแบบเบ็ดเสร็จ TQM ในการพฒันา
คุณภาพบริการทางการแพทยข์องโรงพยาบาลในเขต 4 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความรู้เก่ียวกบัแนวคิดการ
บริหารคุณภาพในระดบัสูง มีทศันะคติต่อการบริหารคุณภาพในระดบัท่ีดีตอ้งการให้มีการน าแนวคิดการบริหาร
แบบเบด็เสร็จน้ีมาใชใ้นงานการบริหารงานโรงพยาบาล และมีขอ้เสนอแนะวา่ควรมีการส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์
การด าเนินงานให้มากข้ึน ผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัตั้งใจจริงในการพฒันาคุณภาพโดย การประกาศ
นโยบายและก าหนดแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนและมีคณะกรรมการด าเนินงานในทุกหน่วยงานสามารถสรุปโดย
ภาพรวมไดด้งัน้ี บุคลากรส่วนใหญ่ร้อยละ 82.4 เป็นเพศหญิง มีอายุร้อยละ 27.8 อยู่ในช่วง 31-40 ปี เก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานร้อยละ 33.9 ปฏิบติังานท่ีโรงพยาบาลนครปฐม และร้อยละ 78.8 ท างานในต าแหน่งผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงร้อย
ละ 49.4 อยูใ่นวิชาชีพยาบาล และร้อยละ 38.8 อยูใ่นระดบั )ซี ( 6 

(สราวุธเดชอินทรนารักษ์และปวีณาเชาวลิตวงศ์, 2553) การวิจัยเร่ืองการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการไหลของสินคา้ออกจากคลงัสินคา้โดยงานวิจยัน้ีมีจุดประสงคใ์นการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน
ของพนกังานกิจกรรมกระบวนการไหลของสินคา้ออกจากคลงัสินคา้ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอนคือการหยิบ
สินคา้ออกจากคลงัสินคา้การจดัเตรียมสินคา้การพกักองสินคา้และการยกสินคา้ข้ึนรถบรรทุกโดยปัญหาดงักล่าวเกิด
จากความไม่สัมพนัธ์กนัในแต่ละช่วงเวลาของภาระงานกบัก าลงัพลท่ีรับผิดชอบจึงท าให้เกิดการใช้ทรัพยากร
แรงงานท่ีเกินจ าเป็นทั้ งน้ีงานวิจัยฉบับน้ีได้ใช้ความรู้ในด้านการจัดการกระบวนการไหลของสินคา้ออกจาก
คลงัสินคา้และการจดัการกระบวนการไหลของสินคา้และวสัดุมาท าการออกแบบโครงสร้างกลุ่มงานโดยมีการใช้
มาตรฐานเวลาครบรอบปริมาณค าสั่งซ้ือและแผนภูมิควบคุมเวลาจดัส่งสินคา้มาเป็นขอ้มูลในการประเมินจ านวน
พนกังานและจดัตารางการปฏิบติังานของพนกังานนอกจากนน้ียงัไดศึ้กษาแนวทางการออกแบบเคร่ืองมือควบคุม
เวลาซ่ึงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและควบคุมเวลาในการส่งมอบระหว่างกระบวนการไดผ้ลงานวิจยั
น้ีพบว่าการจดัตารางเวลาปฏิบติังานและการปรับแผนภูมิควบคุมการจดัส่งสินคา้ในกิจกรรมกระบวนการไหลของ
สินคา้ออกจากคลงัสินคา้สามารถลดจ านวนพนักงานลงจาก  32 คนเหลือเพียง 22 คนและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานรวมของพนกังานจาก 64.5% เป็น 93.8% โดยยงัคงบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัท่ีสุดของกิจกรรมกระบวน
การไหลของสินคา้ออกจากคลงัสินคา้คือการส่งมอบสินคา้ไดต้รงเวลา 

 
3. ระเบียบวธีิการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท างานเร่ืองของการ
เบิกค่าใชจ่้าย หาสาเหตุ วิเคราะห์ปัญหา แกไ้ขปัญหาต่างๆ และเสนอแนวทางในการน าไปปฏิบติั ตามรายละเอียด
ในส่วนของปัญหา และลกัษณะปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร โดยมีระเบียบวิธีการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการท างานในการเบิกค่าใชจ่้าย จากการสงัเกต
วิธีการท างานรวมถึงสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกระบวนการท างานดา้นของการเบิกจ่าย ผูช่้วยปฏิบติังาน พนกังาน 
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ผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้งในการรับเงินสด/เช็คและเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆและประยุกต์ใช้ขอ้มูลจากหลกัการ 
ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุโดยใชผ้งัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
เป็นเคร่ืองมือในการช่วยวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาในส่วนของการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือใช้เป็น
ขอ้มูลสนบัสนุนในการท างานวิจยัในคร้ังน้ี 

2. ศึกษาสภาพการท างานดา้นของกระบวนการเบิกจ่ายผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษากระบวนการในการเบิกค่าใชจ่้าย
ดว้ยการเขา้ไปศึกษาสอบถามผูบ้ริหาร พนกังาน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่
รูปแบบของการปฏิบติังานดา้นการเบิกจ่าย มีขั้นตอนการท างานท่ีมากและถา้ในแต่ละขั้นตอนมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึน
กจ็ะท าเร่ืองส่งคืนไปยงัตน้เร่ืองฝ่าย/ส านกัโดยการผา่นผูบ้งัคบับญัชา หรือส่งคืนใหผู้ด้  าเนินการโดยตรง 

3. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในแต่ละกระบวนการของการเบิกจ่ายทั้ง 4 กระบวนการคือ การวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนของกระบวนการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผูป่้วยภายนอก การวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนของกระบวนการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผูป่้วยภายใน การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ของการกระบวนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆของส่วนกลาง และการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนของ
กระบวนการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆของส่วนภูมิภาค 

4. การระบุแนวทางการแกไ้ขปัญหาในแต่ละกระบวนการของการเบิกจ่าย ท าการวิเคราะห์กระบวนการ
ท างานในปัจจุบนัเร่ืองของการเบิกค่าใชจ่้ายโดยใช ้Flowchart เพ่ือคน้หากระบวนการท่ีไม่จ าเป็นออกไป แลว้น า
ขั้นตอนของการท างานโดยใชห้ลกัการ ECRS เขา้มาช่วยในการจดักระบวนการท างานรูปแบบใหม่ โดยน าระบบ
การอนุมติัออนไลน์ ติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้ตัวช้ีวดัในด้านของเวลา (การท างานของ
พนกังาน) ทั้งน้ีมอบอ านาจใหฝ่้ายการคลงัสามารถเซ็นเช็คไดแ้ละมีผูรั้กษาการในต าแหน่งวา่ง (ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน) 

5. รวบรวมและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 

 
4. ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์กระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้แนวทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการเบิกค่าใช้จ่าย แบ่งแยกออกเป็น 4กระบวนการ คือ กระบวนการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลของผูป่้วยภายนอก กระบวนการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผูป่้วยภายใน การกระบวนการเบิกจ่าย
ค่าใชจ่้ายต่างๆของส่วนกลาง และกระบวนการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆของส่วนภูมิภาค ผลการด าเนินงานหลงัจาก
การปรับปรุงดงัน้ี 

1.  กระบวนการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผูป่้วยภายนอก 
จากการศึกษากระบวนการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผูป่้วยนอกในปัจจุบนั พบว่าปัญหาขั้นตอนของกระ

บนการท างานท่ีเป็นคอขวด (Bottle-Neck) อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบประวติัของพนกังาน และขั้นตอนการ
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ผู ้ศึกษาจึงได้ตัดกระบวนการตรวจสอบประวัติท่ีผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ
กระบวนการเบิกจ่ายท่ีส่งมาเบิกในฝ่ายการคลงั แลว้ใหท้างโรงพยาบาลตรวจสอบผา่นระบบออนไลน ์ทั้งน้ีน ามาจดั
กระบวนการใหม่ ไดผ้ลการด าเนินงานหลงัปรับปรุง ตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 แสดงการไหลของกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผูป่้วย
ภายนอกหลงัปรับปรุง 

 
 

2. กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผูป่้วยภายใน 
จากการศึกษากระบวนการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผูป่้วยใน ในปัจจุบนัพบวา่ปัญหาขั้นตอนของกระบน

การท างานท่ีเป็นคอขวด (Bottle-Neck) อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบประวติัของพนักงาน ท าเร่ืองส่งตวัไป
ภายนอกองคก์ร และขั้นตอนการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ผูศึ้กษาจึงไดต้ดักระบวนการตรวจสอบประวติัท่ีผา่นฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล ท าหนงัสือส่งตวั และกระบวนการเบิกจ่ายท่ีส่งมาเบิกไปยงัฝ่ายการคลงั แลว้ใหท้างโรงพยาบาล
ตรวจสอบผา่นระบบออนไลน ์ทั้งน้ีน ามาจดักระบวนการใหม่ ไดผ้ลการด าเนินงานหลงัปรับปรุง ดงัตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 แสดงการไหลของกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผูป่้วย
ภายในหลงัปรับปรุง 

 

3. กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆของส่วนกลาง 
จากการศึกษากระบวนการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ ของส่วนกลาง ในปัจจุบนัพบวา่ปัญหาขั้นตอนของกระบน

การท างานท่ีเป็นคอขวด (Bottle-Neck) อยูใ่นขั้นตอนของการอนุมติัและการเบิกจ่ายในส่วนของพนกังานตรวจสอบ
การเบิกจ่าย และผูบ้ริหารมีการประชุมเดินทางไปราชการต่างจงัหวดัค่อยขา้งมากท าให้เซ็นอนุมติัและเซ็นเช็ค
ค่อนขา้งใชเ้วลาหลายวนั ผูศึ้กษาจึงไดน้ าอนุมติัออนไลน์เขา้มาช่วยให้กระบวนการเบิกจ่าย และมีการประเมินผล
การด าเนินงานของผูป้ฏิบติั โดยใช ้KPI ทั้งน้ีน ามาจดักระบวนการใหม่ ไดผ้ลการด าเนินงานหลงัปรับปรุง ดงัตาราง
ท่ี 3 

ล ำดบั ขัน้ตอนกำรท ำงำน ปฏบิตั ิ ตรวจสอบเคลือ่นยำ้ยรอคอย พจิำรณำ-อนุมัติ เวลำ (วนั)
จ ำนวน

พนักงำน
รำยละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง

1 โรงพยำบำลสง่ใบวำงบลิ • 1 1 ใบวำงบลิ 

2 ธรุกำรฝ่ำยกำรคลงั • 1 รับเรือ่งเขำ้และออกเลขสง่ตอ่ใหก้ับพนักงำนกำรเงนิ

3 พนักงำนกำรเงนิ • 1 ตรวจสอบ ท ำใบอนุมัตขิอเบกิเงำน เชค็ ใบส ำคญัชำ่ยเงนิ

4 หน.งำนกำรเงนิ กกท. • 1 ตรวจสอบและเซน็อนุมัตใิบส ำคญัจำ่ยเงนิ

5 ผอ.กองกำรเงนิ • 1 ตรวจสอบเนื้อหำ เชค็ และใบส ำคญัรับเงนิ

6 ผอ.กองบญัชี • 1 ตรวจสอบบญัชแียกประเภทของใบเบกิเงนิ ,เซน็ใบส ำคญัจำ่ยเงนิ

7 เลขำ (ผอ.ฝ่ำย) • 1 เชค็ลำยเซน็ครบถว้นไหม

8 ผอ.ฝ่ำยกำรคลงั • 1 พจิำรณำ และลงนำมอนุมัต ิเซน็เชค็ ใบส ำคญัจำ่ยเงนิ

9 เลขำ (ผอ.ฝ่ำย) • 1 สง่เรือ่งใหก้ับพนักงำนจำ่ยเงนิ

10 พนังำนจำ่ยเชค็ • 1 1 จำ่ยเชค็ใหก้ับทำงโรงพยำบำล

5 10

3

รวม

ล ำดับ ขัน้ตอนกำรท ำงำน ปฏบิตั ิ ตรวจสอบ เคลือ่นยำ้ย รอคอย พจิำรณำ-อนุมัติเวลำ (วัน)
จ ำนวน

พนักงำน
รำยละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง

1 โรงพยำบำลสง่ใบวำงบลิ • 1 1 ใบวำงบลิ 

2 ธุรกำรฝ่ำยกำรคลัง • 1 รับเรือ่งเขำ้และออกเลขสง่ตอ่ใหก้บัพนักงำนกำรเงนิ

3 พนักงำนกำรเงนิ • 1 ตรวจสอบ ท ำใบอนุมัตขิอเบกิเงำน เชค็ ใบส ำคัญชำ่ยเงนิ

4 หน.งำนกำรเงนิ กกท. • 1 ตรวจสอบและเซน็อนุมัตใิบส ำคัญจำ่ยเงนิ

5 ผอ.กองกำรเงนิ • 1 ตรวจสอบเนื้อหำ เชค็ และใบส ำคัญรับเงนิ

6 ผอ.กองบัญชี • 1 ตรวจสอบบัญชแียกประเภทของใบเบกิเงนิ ,เซน็ใบส ำคัญจำ่ยเงนิ

7 เลขำ (ผอ.ฝ่ำย) • 1 เชค็ลำยเซน็ครบถว้นไหม

8 ผอ.ฝ่ำยกำรคลัง • 1 พจิำรณำ และลงนำมอนุมัต ิเซน็เชค็ ใบส ำคัญจำ่ยเงนิ

9 เลขำ (ผอ.ฝ่ำย) • 1 สง่เรือ่งใหก้บัพนักงำนจำ่ยเงนิ

10 พนังำนจำ่ยเชค็ • 1 1 จำ่ยเชค็ใหก้บัทำงโรงพยำบำล

5 10

3

รวม
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ตารางที่ 3 แสดงการไหลของกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆของส่วนกลาง
หลงัปรับปรุง 

 

4.  กระบวนการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆของส่วนภูมิภาค 
จากการศึกษากระบวนการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ ของส่วนกลาง ในปัจจุบนัพบวา่ปัญหาขั้นตอนของกระบน

การท างานท่ีเป็นคอขวด (Bottle-Neck) อยูใ่นขั้นตอนของการอนุมติัและการเบิกจ่ายในส่วนของพนกังานตรวจสอบ
การเบิกจ่าย และการติดต่อส่งเอกสารในการเบิกจ่ายใชเ้วลานานโดยท าการส่งกลบัไปกลบัมา ผูศึ้กษาจึงไดน้ าอนุมติั
ออนไลนเ์ขา้มาช่วยใหก้ระบวนการเบิกจ่าย และมีการประเมินผลการด าเนินงานของผูป้ฏิบติั โดยใช ้KPI ทั้งน้ีน ามา
จดักระบวนการใหม่ ไดผ้ลการด าเนินงานหลงัปรับปรุง ดงัภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆของส่วนภูมิภาค 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
งานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานเร่ืองของการเบิกค่าใชจ่้าย กรณีศึกษาการ

กีฬาแห่งประเทศไทยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกระบวนการท างานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้
ตอบสนองความตอ้งการของพนกังานและบุคคลภายนอกองคก์ร ในการเขา้มาติดต่อรับเช็คหรือเงินสดก็จะท าการ

ล ำดบั ขัน้ตอนกำรท ำงำน ปฏบิตั ิ ตรวจสอบ เคลือ่นยำ้ย รอคอย พจิำรณำ-อนุมัติ เวลำ (วนั)
จ ำนวน

พนักงำน
รำยละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง

ผูด้ ำเนนิกำรท ำเรือ่งอนุมัต ิฝ่ำย/ส ำนัก • 1 จัดท ำอนุมัต ิ

หวัหนำ้งำนฝ่ำย/ส ำนัก • 1 ตรวจสอบเซน็

ผอ.กองของฝ่ำย/ส ำนัก ตรวจสอบและเซน็ • 1 ตรวจสอบเซน็

ผอ.ฝ่ำยของฝ่ำย/ส ำนัก ตรวจสอบและเซน็ • 1 ตรวจสอบเซน็

ผูว้ำ่กำร/รองผูว้ำ่กำร • 1 พจิำรณำ และลงนำมอนุมัติ

2 เตรยีมเอกสำรในกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ย • 1 1 เตรยีมเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ย

3 หวัหนำ้งำนฝ่ำย/ส ำนัก • 1 ตรวจสอบเซน็

4 ผอ.กองของฝ่ำย/ส ำนัก ตรวจสอบและเซน็ • 1 ตรวจสอบเซน็

5 ผอ.ฝ่ำยของฝ่ำย/ส ำนัก ตรวจสอบและเซน็ • 1 ตรวจสอบเซน็

6 ธรุกำรฝ่ำยกำรคลงั • 1 รับเรือ่งเขำ้และออกเลขสง่ตอ่ใหก้ับพนักงำนกำรเงนิ

7 พนักงำนกำรเงนิ • 1 ตรวจสอบ ท ำใบอนุมัตขิอเบกิเงำน เชค็ ใบส ำคญัชำ่ยเงนิ

8 หน.งำนกำรเงนิ กกท. • 1 ตรวจสอบและเซน็อนุมัตใิบส ำคญัจำ่ยเงนิ

9 ผอ.กองกำรเงนิ • 1 ตรวจสอบเนือ้หำ เชค็ และใบส ำคญัรับเงนิ

10 ผอ.กองบญัชี • 1 ตรวจสอบบญัชแียกประเภทของใบเบกิเงนิ ,เซน็ใบส ำคญัจำ่ยเงนิ

11 เลขำ (ผอ.ฝ่ำย) • 1 เชค็ลำยเซน็ครบถว้นไหม

12 ผอ.ฝ่ำยกำรคลงั • 1 พจิำรณำ และลงนำมอนุมัต ิเซน็เชค็ ใบส ำคญัจำ่ยเงนิ

13 เลขำ (ผอ.ฝ่ำย) • 1 สง่เรือ่งใหก้ับพนักงำนจำ่ยเงนิ

14 พนังำนจำ่ยเชค็ • 1 1 จำ่ยเชค็/เงนิสดใหก้ับ พนักงำน บคุคลภำยใน นอก องคก์ร บรษัิท รำ้นคำ้

8 18

3

รวม

2

1

1
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จ่ายเช็คหรือเงินสดใหเ้กิดความพึงพอใจ โดยการเปล่ียนรูปแบบในกระบวนท างานซ่ึงไดน้ าระบบอนุมติัออนไลน์
เขา้มาใชร้วมถึงการปรับปรุงขั้นตอนและหนา้ท่ีในการท างานโดยใชห้ลกัการ ECRS ท าให้สามารถลดระยะเวลา
และขั้นตอนในการท างานซ่ึงจากการปรับปรุงตั้งแต่กระบวนการเบิกค่าใชจ่้ายตน้ทาง-ปลายทาง พบว่าสามารถลด
ขั้นตอนการท างาน จ านวนคน และเวลาได ้จากทั้ง 4 กระบวนการได ้
กระบวนการเบิกค่ารักษาพยาบาลผูป่้วยใน 
- ดา้นขั้นตอนการท างาน 67% จ านวนคน 78% เวลา 77% 

กระบวนการเบิกค่ารักษาพยาบาลผูป่้วยนอก 
- ดา้นขั้นตอนการท างาน 50% จ านวนคน 68% เวลา 82% 

กระบวนการเบิกค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 
- ดา้นขั้นตอนการท างาน 50% จ านวนคน 64% เวลา 78% 

กระบวนการเบิกค่าใชจ่้ายส่วนภูมิภาค 
- ดา้นขั้นตอนการท างาน 34% จ านวนคน 20% เวลา 66% 
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การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการร้านสปากระเป๋าแบรนด์เนมโดยใช้ปัจจยัความต้องการส่วน
ประสมทางการตลาดด้านบริการและพฤตกิรรมผู้ใช้กระเป๋าแบรนด์เนม 

A study into luxury handbag spa based on demand for service marketing mix 
and customer behavior 

สาวติรี วงษ์ศรี*และ ศิริรัตน์ รัตนพทิกัษ์** 

Sawitree  Wongsri  and Sirirat Rattanapituk 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการร้านสปากระเป๋าแบรนดเ์นมโดยใชปั้จจยัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นบริการและพฤติกรรมผูใ้ชก้ระเป๋าแบรนดเ์นม ดว้ยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวมรวมขอ้มูล
โดยท าการเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุมากกว่า 18 ปีข้ึนไป และในปัจจุบันใช้กระเป๋าแบรนด์เนม 
จ านวน 260 ราย และใชโ้ปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 260 สามารถแบ่งกลุ่มผูใ้ชก้ระเป๋าแบรนดเ์นมไดจ้ านวน 3 กลุ่ม โดย กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มคุม้ค่า ใหค้วามส าคญั
และพึงพอใจกบัปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา รองลงมาคือกลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มสะดวกสบาย กลุ่มน้ีให้
ความส าคญักบัช่องทางการจดัจ าหน่ายมากท่ีสุด และกลุ่มท่ี 3 คือ กลุ่มคุณภาพมาก่อน ให้ความส าคญักบัความ
ตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดในทุกๆดา้น 
 
ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาดด้านบริการ,พฤติกรรมผู้ใช้กระเป๋าแบรนด์เนม, กระเป๋าแบรนด์เนม 

 

Abstract 
The research aims to study customer behavior of luxury handbag repair, restoration, and cleaning service, to 
examine the level of demand for service marketing mix, and to cluster customer based on the level of demand for 
service marketing mix and behaviours. Questionnaire has been selected as data collection method. The 
respondent aged over 18 years old, who use luxury handbag, were asked to fill in the questionnaire and there 
were 260 people participated in this research. The data, then, were analyzed by using SPSS. The results of this 
research divide customer into three groups. The first group is value consciousness customer who pay attention to 
the price. The second group is convenience consciousness customers. This group of customer tend to recognized 
the place of service providers as a critical factor. The last group is quality consciousness customer who see the 
quality of service as the most important element service marketing mix. 
 
Keyword: Service Marketing Mix, Consumer behavior, Luxury Brand 
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1.บทน า         
   ปัจจุบนัในยุคโลกาภิวตันก์ระแสการบริโภคนิยมเพ่ิมมากข้ึน การใชสิ้นคา้แบรนดเ์นมมีใหเ้ห็นอยู่อย่างแพร่หลาย
แมส้ภาวะเศรษฐกิจจะมีการเปล่ียนแปลงผลกระทบให้คนใชก้ระเป๋าแบรนด์เนมลดน้อยลงจากขอ้มูลการน าเขา้
สินคา้ฟุ่ มเฟือยของประเทศไทยจะเห็นว่ามียอดการน าเขา้ของกระเป๋าหนังและเข็มขดัเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองใน
ระยะเวลา 5 ปี  ในปี 2557 อยู่ท่ี 13.86 พนัลา้นบาท และในปี 2558 อยู่ท่ี 15.06 พนัลา้นบาท (ส านกังานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร กรมศุลกากร) นอกจากน้ีพฤติกรรมในการใชก้ระเป๋าแบรนดเ์นมเม่ือใชไ้ปในระยะหน่ึง 
ยอ่มมีการเส่ือมสภาพไปตามระยะเวลาและพฤติกรรมการใช ้เพ่ือเป็นการยืดอายกุารใชง้านของกระเป๋าและท าใหดู้
ใหม่สวยงามตลอดเวลาท าใหมี้ธุรกิจชนิดใหม่เกิดข้ึน คือ ธุรกิจสปากระเป๋า ธุรกิจสปากระเป๋าเป็นธุรกิจท่ีเกิดข้ึนมา
ในประเทศไทยในระยะหน่ึงโดยผูป้ระกอบการรายแรกเม่ือประมาณปี 2548 เป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ท่ีมีความน่าสนใจ  
เพราะการยืดอายุการใชง้านของกระเป๋าแบรนดเ์นมนั้นเป็นความคุม้ค่าอย่างหน่ึงของผูท่ี้ใชก้ระเป๋าแบรนดเ์นมซ่ึง
การใช้กระเป๋าแบรนด์เนมของผูค้นในยุคปัจจุบันนั้นก็เพ่ิมมากข้ึน แนวโน้มในการท่ีจะมาใช้บริการร้านสปา
กระเป๋าแบรนดเ์นมจึงเพ่ิมตามข้ึนไปดว้ย โอกาสท่ีมีในการท่ีจะเขา้ไปแข่งขนัในธุรกิจน้ียงัมีอยูม่ากเน่ืองจากคู่แข่ง
ในปัจจุบนัยงัมีอยูน่อ้ยราย (สิรัชชา พชัรโสภาชยั,2555) 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
     แนวคิดทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดดา้นบริการ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, และคณะ (2538) ให้แนวคิดส่วนประ
สมการการตลาด (4Ps) น ามาประยุกตจ์ากเดิมเพ่ือน ามาวางแผนในการด าเนินงานธุรกิจของการใหบ้ริการเน่ืองจาก
งานบริการนั้นมีความแตกต่างจากธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจบริการนั้นไม่มีตวัตนไม่มีความแน่นอน ไม่สามารถ
แบ่งแยกการใหบ้ริการได ้ไม่สามารถจะเก็บไวไ้ด ้ธุรกิจบริการนั้นมีขอ้จ ากดัหลายอย่าง  มีขอ้จ ากดัดา้นเวลา ดา้น
สถานท่ี กลยุทธ์เดิมๆจึงไม่เพียงพอต่อธุรกิจการใหบ้ริการ จึงท าใหเ้กิดส่วนประสมทางการตลาดดา้นบริการเกิดข้ึน 
(7Ps) ซ่ึงประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ(์Product) ราคา(Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย(Place) การส่งเสริมการตลาด
(Promotion) บุคคลหรือพนักงาน (People) หลักฐานทางกายภาพ(Physical Evidence and Presentation) และ
กระบวนการ(Process)  
     แนวคิดทฤษฏีการจูงใจ อาดุลย ์จาตุรงกุล(2543) ให้แนวคิดการจูงใจและกลยุทธ์การตลาดไวว้่า การจูงใจ คือ 
การท่ีบุคคลถูกกระตุน้จากส่ิงเร้าเพ่ือท าให้เกิดการกระท าท่ีจะท าให้ตนบรรลุถึงเป้าหมายท่ีตนเองนั้นต้องการ
ส่ิงจูงใจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.ส่ิงจูงใจท่ีแสดงออก เป็นส่ิงจูงใจท่ีผูบ้ริโภครับรู้และยอมรับอยู่แลว้กระตุน้ให้
เกิดพฤติกรรมหรือการแสดงออก 2. ส่ิงจูงใจท่ีซ่อนเร้น เป็นส่ิงจูงใจท่ีผูบ้ริโภคไม่รู้ หรือรู้แต่รู้สึกลงัเลท่ีจะยอมรับ
เป็นส่ิงทีอยูภ่ายในบุคคลนั้นมีความสนใจและมีความปรารถนาตอ้งการส่ิงนั้น 
     แนวคิดการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) การก าหนดเป้าหมายตลาด (Targeting) การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ ์
(Position)  อาดุลย ์จาตุรงคกุล (2542) อธิบาย การแบ่งส่วนตลาด คือการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มใหญ่ท่ีมีความ
แตกต่างกนัให้เป็นกลุ่มย่อยท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัโดยใชเ้กณฑใ์นการแบ่งกลุ่มพ้ืนฐานคือ เกณฑภู์มิศาสตร์ เกณฑ์
ประชากรศาสตร์ เกณฑล์กัษณะจิตนิสัย  เกณฑพ์ฤติกรรม   การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting)  นนัทสารี สุข
โต (2555) การก าหนดกลุ่มตลาดเป้าหมายเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเป็นการก าหนดกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นเป้าหมายซ่ึง
จะท าต่อเน่ืองจากการท่ีท าการแบ่งส่วนตลาดแลว้การก าหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดนั้นจะค านึงถึง 3 ปัจจยั
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หลกั คือ 1. ขนาดของส่วนตลาดและการเจริญเติบโต 2.ความน่าสนใจในโครงสร้างของส่วนตลาด 3.วตัถุประสงค์
ขององคก์รและทรัพยากรท่ีมีอยู่  การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Positioning) นนัทสารี สุขโต (2555) กล่าววา่ การ
ก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์เป็นการน าเสนอคุณค่าของผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างให้กบักลุ่มตลาดเป้าหมาย เป็นการ
ตดัสินใจในต าแหน่งท่ีธุรกิจจะตอ้งการจะเป็นในตลาดอุตสาหกรรมนั้น อดุลย ์จาตุรงกุล (2542)  กล่าวว่า การวาง
ต าแหน่งของผลิตภณัฑน์ั้นสามารถวางไดห้ลายวิธี ดงัน้ี 1.วางต าแหน่งโดยใชล้กัษณะผลิตภณัฑ ์2.วางต าแหน่งโดย
ใชคุ้ณประโยชน ์3.วางต าแหน่งโดยการใช ้4.วางต าแหน่งโดยผูใ้ช ้5.วางต าแหน่งประชนัคู่แข่ง 
   แนวคิดพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริโภค อดุลย ์จาตุรงกุล (2542)  กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน 1.การเล็งเห็นปัญหาหรือตระหนักถึงความต้องการ 2. การเสาะแสวงหา
ข่าวสาร 3. การประเมินค่าทางเลือกก่อนซ้ือ 4.การซ้ือ 5. การบริโภคหรืออุปโภค 6.การประเมินทางเลือกหลงัการ
ซ้ือ 7.การจดัการกบัส่ิงท่ีเหลือใช ้
     จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง วีรภรณ์ กรีถาวร( 2558) ศึกษาโครงการธุรกิจเช่า ซ้ือ ขาย จ าหน่าย และท า
ความสะอาดกระเป๋าแบรนด์เนม พบว่าปัจจยัพ้ืนฐานมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือหรือใช้
บริการกระเป๋าแบรนด์เนมของคนในอายุช่วงวยั 25-34 ปี เป็นส่วนมาก โดยกลุ่มผูท่ี้ใชแ้บรนดเ์นมจะเป็นกลุ่มท่ีมี
รายไดม้ากกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป ซ่ึงพฤติกรรมในการใชจ่้ายในการซ้ือ เช่า และท าความสะอาดกระเป๋าแบรนดเ์นม
จะพบวา่พฤติกรรมเหล่าน้ีมีความสอดคลอ้งกบัส่วนของทศันคติมีอิทธิพลดา้นภาพพจน์มากท่ีสุด คือ ตราสินคา้ท่ีมี
ช่ือเสียงโด่งดงัและเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่โลก แนวโนม้ของค่าใชจ่้ายในการ เช่า ซ้ือ ขาย และท าความสะอาดกระเป๋า
แบรนด์เนมของกลุ่มเป้าหมายต่อเดือน คือ มากกว่า 5,000 บาทต่อเดือน เนตรนภา เมตมนักุล(2553) ท าการศึกษา
ความเป็นไปไดข้องธุรกิจร้านบริการท าความสะอาดดูแลรักษากระเป๋าและรองเทา้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
การเปิดร้านใหบ้ริการท าความสะอาดดูแลรักษากระเป๋าในประเทศไทยควรใชส้ถานท่ีท่ีหา้งสรรพสินคา้ สยามพารา
กอน เน่ืองจากเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีคุณภาพและศกัยภาพ สามารถท่ีจะจดัท าราคาท่ีสมเหตุสมผลกบัคุณภาพการ
ให้บริการระดบัสูงได ้รวมไปถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจน้ีในประเทศไทยยงัมีอยู่สูงโดยท่ีผูบ้ริโภคนั้น
มุ่งหวงัในเร่ืองของคุณภาพของการให้บริการมากกว่าท่ีจะให้ความส าคัญกับด้านราคารวมถึงผูบ้ริโภคนั้นมี
ความหวงัท่ีจะยืดระยะเวลาในการใช้งานของกระเป๋าและรองเทา้ซ่ึงลูกคา้จะให้ความส าคญักบัคุณภาพของการ
บริการท าความสะอาดดูแลกระเป๋า และการเดินทางท่ีสะดวกสบาย และระบบการจดัการและการใหบ้ริการแก่ลูกคา้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีช่างท่ีช านาญการและมีประสบการณ์เป็นผูดู้แลกระเป๋าของตน การลงทุนในธุรกิจท าความ
สะอาดกระเป๋าและรองเทา้โดยประมาณท่ี 700,000-1,000,000 บาท สามารถข้ึนทะเบียนเป็นธุรกิจ SME ได ้
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กรอบแนวคิด 

 
 

3.วธีิการศึกษา 
        ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้มีอายุ 18 ปีข้ึนไป เพศชาย และเพศหญิง ปัจจุบนัใชก้ระเป๋าแบ
รนด์เนมท่ีมีราคามากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป ไดแ้ก่ยี่ห้อ Hermes, Chanel, Louis Vuitton, Balenciaga, Dior, Gucci  
โดยผูท้  าวิจยัจะมีค าถามในการคดักรองผูต้อบแบบสอบถามเพ่ือให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีตรงกบัความตอ้งการของการ
ท าวิจยัฉบบัน้ี  ผูวิ้จยัไดมี้การก าหนดตวัอยา่งโดยใชต้าราง Krejcie and Morgan (1970) โดยใชร้ะดบัความน่าเช่ือถือ
เท่ากบั 95% และมีความคลาดเคล่ือนท่ีระดบั ±5% ท าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 384 ราย อย่างไรก็
ตาม ในการวิจยัคร้ังน้ีผูท้  าการวิจัยได้ท าการลดกลุ่มจ านวนตวัอย่างลงให้เหลือเพียง 260 ราย ซ่ึงเป็นจ านวนท่ี
เพียงพอส าหรับน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ (Richard, 2014:117) จากนั้นท าการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage Cluster) โดยการก าหนดรายช่ือของสถานท่ีไปเกบ็แบบสอบถามโดยเลือก 2 หมวด คือ หมวดสถานท่ี
จดัจ าหน่ายสินคา้ ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้ ร้านจ าหน่ายกระเป๋าแบรนด์เนม และหมวดส านักงานหรือท่ีท าการบริษทั 
ไดแ้ก่ Office Buildings  จากนั้นท าการจบัสลากสุ่มสถานท่ีตามรายช่ือ และตามเขตพ้ืนท่ีดงัน้ี หมวดสถานท่ีจดั
จ าหน่ายสินคา้ สถานท่ีท่ีไปท าการเก็บแบบสอบถามไดแ้ก่ 1. เซ็นทรัลพลาซ่า ป่ินเกลา้ 2 .เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสท ์
วิลล ์3.โรบินสันแฟชัน่ไอแลนด ์4. ซีคอนบางนา และหมวดส านกังานหรือท่ีท าการบริษทั สถานท่ีท่ีไปท าการเก็บ
แบบสอบถามไดแ้ก่ 1.เขตดุสิต 2.เขตหว้ยขวาง 3.เขตวงัทองหลาง 4.เขตสายไหม 5.เขตสวนหลวง 6.เขตวฒันา ซ่ึง
ผูท้  าการวิจยัไดก้ระจายการเกบ็แบบสอบถามแต่ละสถานท่ีตามความเหมาะสม 
        เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัฉบบัน้ี ผูท้  าการวิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลเพ่ือน ามาท า
การวิเคราะห์โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ค าถามคดักรองเพ่ือใหผู้ต้อบแบบสอบถามเป็นผูท่ี้
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ตรงตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยั ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการใชก้ระเป๋าแบรนด์เนมใชเ้กณฑก์ารตอบ
แบบสอบถามแต่ละขอ้ค าถาม ใชม้าตรวดั Likert Scale วดัระดบัของความเห็นดว้ย มีตวัเลือกทั้งหมด 5 ตวัเลือก มี
ระดบัคะแนนแต่ละตวัเลือก ดงัน้ี 1=ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง, 2=ไม่เห็นดว้ย, 3=เฉยๆ, 4=เห็นดว้ย, 5=เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
ค าถามในส่วนน้ีจะสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช ้5W1H โดยมีค าถามทั้งหมด 29 ขอ้ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถาม
ความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นบริการของผูใ้ชก้ระเป๋าแบรนดเ์นมใชเ้กณฑก์ารตอบแบบสอบถามแต่
ละขอ้ค าถาม ใชม้าตรวดั Likert Scale วดัระดบัของความตอ้งการ มีตวัเลือกทั้งหมด 5 ตวัเลือก มีระดบัคะแนนแต่
ละตวัเลือก ดงัน้ี 1=ไม่ตอ้งการอยา่งยิ่ง, 2=ไม่ตอ้งการ, 3=เฉยๆ, 4= ตอ้งการ, 5=ตอ้งการอย่างยิ่ง ค าถามในส่วนน่ีจะ
สอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นบริการของร้านสปากระเป๋าแบรนดเ์นม โดยมีค าถาม
ทั้งหมด 42 ขอ้ ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ การศึกษา รายได ้
        การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามจ านวน 260 ชุด และ
ใช้การวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ  เคร่ืองมือทางสถิติท่ีใช้ใน
งานวิจยัคร้ังน้ี คือ Cluster Analysis มีการวิเคราะห์ขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 ก าหนดตัวแปรท่ีใช้ในการ
แบ่งกลุ่ม โดยตวัแปรในงานวิจยัน้ีมีตวัแปรคือ พฤติกรรมการใชก้ระเป๋าแบรนดเ์นม และความตอ้งการส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นบริการ ขั้นท่ี 2 ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยผูท้  าการวิจยัท าการก าหนดกลุ่มย่อยท่ีตอ้งการนั้น
ควรมีไม่เกินก่ีกลุ่ม และจะต้องมีคนอยู่ในกลุ่มนั้ นจ านวนเท่าใด โดยการวดัระยะห่างส่ิงท่ีต้องการแบ่งกลุ่ม 
ระยะห่างยิ่งมากคือยิ่งดี จะตอ้งท าการแปลงขอ้มูลเป็นค่ามาตรฐาน Z score ขั้นท่ี 3 การก าหนดวิธีการแบ่งกลุ่ม โดย
การหาจ านวนกลุ่มโดยใชวิ้ธี Hierarchical เพ่ือท าการคน้หาจ านวนกลุ่มดว้ยการใช ้Ward’ Method ในการรวมกลุ่ม 
และใชวิ้ธีวดัระยะห่างระหว่างกลุ่มและการวดัความคลา้ยของขอ้มูลประเภท Interval Scale  ในแต่ละตวัแปรของ
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นบริการกบัค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มดว้ยวิธีการ Square Euclidean distance ซ่ึงวิธีน้ีจะท า
ใหไ้ดค่้า Sum of the square with in cluster distance เพ่ิมข้ึนนอ้ยท่ีสุด การจ าแนกตวัแปรเขา้กลุ่มโดยใชเ้ทคนิค K-
mean ขั้ น ท่ี  4 อ ธิบ ายลักษณ ะ เฉพ าะของแ ต่ ละก ลุ่ ม  โด ยใช้  ANOVA , Chi-Square Test และMultiple 
Correspondence Analysis  
 

4. ผลการวจัิย 
        1. กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 260 ชุด พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจ านวน 197 คิด
เป็นร้อยละ 75.8 อายุระหว่าง 32-38 ปี จ านวน 104 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.0 มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 
143 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.0  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 191 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.5 และมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 75,001 - 100,000 บาท จ านวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.8 
       2. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัพฤติกรรมการใชก้ระเป๋าแบรนดเ์นม  พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชก้ระเป๋าแบรนดเ์นมท่ี
ท ามาจากหนังแท้ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.12 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.87  ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเม่ือไป
ต่างประเทศเป็นประจ ามีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.07 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.93 ส่วนใหญ่เป็นผูต้ดัสินใจเลือกใชย้ี่ห้อ
กระเป๋าแบรนด์เนมดว้ยตนเอง มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.725  ใชก้ระเป๋าแบรนด์เนม
เพ่ือไปติดต่อธุรกิจมีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.26 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.847 ใชก้ระเป๋าแบรนดเ์นมเพราะการออกแบบ 
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ของกระเป๋าสวยงาม มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.33 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.795 และเม่ือใช้กระเป๋าเสร็จแลว้มกัจะเก็บ
กระเป๋าเอาไวใ้นถุงผา้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.91 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.519 
    3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัความตอ้งการดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นบริการ (7PS) พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
มีความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นบริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ ตอ้งการใหร้้านสปากระเป๋าแบรนดเ์นมมี
บริการท านาโนโคท้เพ่ือป้องกนัน ้าซึมเขา้กระเป๋า มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.09 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.822 ดา้นราคา คือ 
ตอ้งการใหร้้านสปากระเป๋าแบรนดเ์นมรับช าระเงินผา่นทางบตัรเครดิตโดยไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมในการรูดบตัร 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.680 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  คือ ตอ้งการใหร้้านสปากระเป๋าแบ
รนด์เนมมีช่องทางการติดต่อไดท้างแอพพลิเคชัน่ Line  มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.736 ดา้น
การส่งเสริมการตลาด คือ ตอ้งการให้ร้านสปากระเป๋าแบรนด์เนมมีส่วนลดเดือนเกิด 20% ส าหรับลูกค้าท่ีเป็น
สมาชิก มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.700 ดา้นบุคลากร คือ ตอ้งการให้พนกังานมีการแจง้ลูกคา้
ทางโทรศัพท์เม่ือกระเป๋าท่ีส่งเขา้รับบริการเสร็จแลว้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.37 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.693 ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ คือ ตอ้งการใหร้้านสปากระเป๋าแบรนดเ์นมภายในร้านไม่มีกล่ินของสารเคมี 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.24 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.813 และ ดา้นกระบวนการ  คือ ตอ้งการให้ร้านสปากระเป๋ามีการ
ตรวจเช็คกระเป๋าร่วมกนักบัลูกคา้หลงัจากท าสปาเสร็จเรียบร้อย มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.59 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.655  
        ผลการจดัขอ้มูลลงกลุ่มจาก Cluster Analysis ดว้ยวิธี K-Means โดยการก าหนดเง่ือนไขการแบ่งกลุ่มตวัอย่าง
เป็นกลุ่มย่อยไม่เกิน 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มยอ่ยท่ีแบ่งไดค้วรจะมีกลุ่มตวัอยา่งอยู่ขั้นต ่าอยา่งนอ้ย 20 คน ผลการวิเคราะห์
พบว่าบางกลุ่มมีจ านวนนอ้ยกว่า 10% จึงท าการตดัจ านวนขอ้มูลชุดท่ีมีปัญหาออกจากการวิเคราะห์จ านวน 15 ราย 
ท าใหมี้จ านวนขอ้มูลท่ีสามารถใชใ้นการวิเคราะห์จ านวน 245 ราย 
ตารางที่ 1 แสดงผลการท า Cluster Analysis  ดว้ยวิธี K-Means 

กลุ่มที่ จ านวนกลุ่มตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
1 81.000 33.06 
2 75.000 30.61 
3 89.000 36.33 
รวม 245.000 100.00 

 
        จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มท่ี 3 มีจ านวนกลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุด 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.33 รองลงมาคือ
กลุ่มท่ี 1 มีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 81 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.06 และกลุ่มท่ี 2 มีกลุ่มตวัอย่างจ านวนนอ้ยท่ีสุด 75 รายคิด
เป็นร้อยละ 30.61  
 

5. สรุปผลการศึกษา 
        การวิจยัคร้ังน้ีท าการศึกษาเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการร้านสปากระเป๋าแบรนดเ์นมโดยใชปั้จจยัความตอ้งการ
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นบริการและพฤติกรรมการใชก้ระเป๋าแบรนด์เนมในเขตกรุงเทพมหานคร จากการ
ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีทั้งหมด 260 ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียพฤติกรรมในการใชก้ระเป๋าแบรนดเ์นม
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ให้ความส าคญัในเร่ือง เหตุผลในการใชม้ากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 รองลงมา โอกาสในการใช ้มีค่าเฉล่ีย 4.04 
สถานท่ีในการใช้ มีค่าเฉล่ีย 3.95 ใชง้านอย่างไรมีค่าเฉล่ีย 3.54 ผูมี้อิทธิพลร่วมในการใช้ มีค่าเฉล่ีย 3.22 ลกัษณะ
ของการใช ้มีค่าเฉล่ีย 3.03 ตามล าดบั ดา้นความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นบริการของกลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ใหค้วามส าคญัในดา้นของราคามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 รองลงมา ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.30 ดา้นกระบวนการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 ดา้นหลกัฐาน
ทางกายภาพ มีค่าเฉล่ีย 3.87 และดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 ตามล าดบั ซ่ึงจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 260 คน 
สามารถท าการแบ่งกลุ่มออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มดงัต่อไปน้ี 
        กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคุม้ค่า มีจ านวน 81 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.06 มีเพศหญิงจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 67.9 และ
เพศชายจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ  32.1 ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 32-38 ปี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั 
การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-50,000 บาท ลกัษณะเด่นของกลุ่มน้ี คือ มีรายได้
ระดบัปานกลางพฤติกรรมการใชก้ระเป๋าแบรนดเ์นมมกัจะใชร่้วมกบัคนในครอบครัว การตดัสินใจใชก้ระเป๋านั้น
ตนเองจะเป็นผูจ้ดัสินใจจะใชก้ระเป๋าแบรนดเ์นมตามแฟชัน่ ใชส้ าหรับการไปออกงานและโอกาสพิเศษต่างๆ โดย
จะเลือกกระเป๋าท่ีใชเ้ป็นยี่หอ้ท่ีตนเองช่ืนชอบ มีความทนทาน และการออกแบบท่ีสวยงาม ในดา้นของปัจจยัความ
ตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นบริการของร้านสปากระเป๋าแบรนดเ์นมในกลุ่มน้ีจะเนน้ดา้นของราคาในการ
ให้บริการจะตอ้งไม่มีราคาท่ีสูงจนเกินไป ตอ้งอยู่ในอตัราค่าบริการท่ีสามารถยอมรับได ้มีการรับประกนัความ
เสียหายของกระเป๋าท่ีน าเขา้ไปรับบริการ มีส่วนลดให้กบัสมาชิก มีการรับผ่อนช าระผ่านทางบตัรเครดิต พนกังาน
ตอ้งแจง้ราคาในการใหบ้ริการอย่างถูกตอ้งและชดัเจน เม่ือกระเป๋าท าสปาเสร็จเรียบร้อยทางพนกังานควรโทรแจง้
ใหก้บัทางลูกคา้ไดรั้บทราบ 
        กลุ่มท่ี 2 กลุ่มสะดวกสบาย มีจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 30.61 ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด มีเพศหญิงจ านวน 
61 คน คิดเป็นร้อยละ 81.3 และเพศชายจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 32-38 ปี 
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 75,001-100,000 บาท ลกัษณะเด่น
กลุ่มน้ีจะมีรายไดสู้ง มีพฤติกรรมการใชก้ระเป๋าแบรนดเ์นมท่ีเป็นการใชง้านแบบทุกวนั ทุกโอกาส ชอบใชก้ระเป๋า
แบรนด์เนมในการเดินทางไปต่างประเทศ ไปต่างจงัหวดัและไปห้างสรรพสินคา้ กระเป๋าแบรนดเ์นมท่ีใชจ้ะเป็น
กระเป๋าแบรนดเ์นมท่ีท ามาจากหนงัแท ้มีการออกแบบท่ีสวยงาม ตนเองเป็นผูต้ดัสินใจในการเลือกกระเป๋าแบรนด์
เนม ดา้นปัจจยัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นบริการของร้านสปากระเป๋าแบรนดเ์นมของคนกลุ่มน้ี 
จะเน้นในเร่ืองของความสะดวกสบายในการติดต่อจากช่องทางการจดัจ าหน่ายต่างๆความตอ้งการของกลุ่มน้ีจะ
ตอ้งการให้มีความหลากหลายในช่องทางของการติดต่อ ทั้งช่องทางของ Facebooks, อินสตาแกรม, และช่องทาง
แอพพลิเคชัน่ Line  ตอ้งการใหก้ารช าระเงินนั้นสามารถท่ีจะช าระผ่านทาง Mobile Banking การช าระผ่านทางบตัร
เครดิตนั้นตอ้งไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรูดบตัร มีส่วนลดพิเศษในโอกาสต่างๆใหก้บัทางสมาชิก  มีการตรวจเช็ค
สภาพของกระเป๋าหลงัเขา้รับบริการร่วมกบัพนกังานของทางร้าน 
        กลุ่มท่ี 3 คุณภาพมาก่อน มีจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 36.33 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีเพศหญิง 72 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.9 เพศชาย 17 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 32-38 ปี ประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 75,001-100,000  ลกัษณะเด่นของกลุ่มน้ีคือ มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนสูง พฤติกรรมการใชก้ระเป๋าแบรนดเ์นมจะเป็นการใชเ้พ่ือเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของตนเองใหดู้ดี มีกระเป๋า
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แบรนด์เนมท่ีใชอ้ยู่มากกว่า 1 ยี่ห้อ กระเป๋าแบรนดเ์นมท่ีใชจ้ะเป็นกระเป๋าท่ีท ามาจากหนงัแท ้ซ่ึงจะใชก้ระเป๋าแบ
รนดเ์นมเป็นประจ าทุกวนั การตดัสินใจเลือกกระเป๋าแบรนดเ์นมจะเป็นผูต้ดัสินใจเลือกดว้ยตนเอง เนน้โทนสีด ามี
การออกแบบท่ีสวยงาม และมีความทนทานต่อการใชง้าน ดา้นปัจจยัความตอ้งการทางการตลาดดา้นบริการของ
ร้านสปากระเป๋าแบรนดเ์นม กลุ่มน้ีใหค้วามส าคญัในเร่ืองของความตอ้งการทางการตลาดดา้นบริการในทุกๆดา้น
การน ากระเป๋าเขา้มารับบริการกบัทางร้านสปากระเป๋าจะตอ้งมีการตรวจเช็คกระเป๋าเป็นอยา่งดีทั้งก่อนเขา้รับบริการ
และหลงัรับบริการเสร็จแลว้ จะตอ้งมีการถ่ายภาพเอาไวเ้ป็นหลกัฐานใหก้บัลูกคา้กลุ่มน้ีไดรั้บทราบ พนกังานตอ้ง
ให้ความสนใจกับกลุ่มน้ีเป็นพิเศษการช าระเงินต้องมีความสะดวกสบายการรูดบัตรเครดิตจะต้องไม่เสีย
ค่าธรรมเนียมในการรูด ควรจดัท าส่วนลดพิเศษใหก้บัสมาชิกในโอกาพิเศษต่างๆ 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา เร่ืองการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการร้านสปากระเป๋าแบรนดเ์นมโดยใชปั้จจยัพฤติกรรมการใชก้ระเป๋าแบ
รนด์เนมและความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นบริการจะเห็นไดว้่ามีการแบ่งกลุ่มไดท้ั้ งหมด 3 กลุ่ม             
ซ่ึงลกัษณะเด่นของแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกนัออกไป กลุ่มท่ีโดดเด่นและมีความน่าสนใจในการก าหนดเป็น
กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มสะดวกสบาย และกลุ่มคุม้ค่ามาก่อน ซ่ึงทั้ง 2 กลุ่มน้ีนั้นจะเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนสูง คือ 75,001-100,000 บาท ลกัษณะโดดเด่นของทั้ง 2 กลุ่มในเร่ืองพฤติกรรมการใชก้ระเป๋าแบรนด์เนม
นั้น 2 กลุ่มน้ีจะเป็นลกัษณะของการใชก้ระเป๋าแบรนด์เนมทุกวนั และมีกระเป๋าแบรนด์เนมมากกว่า 1 ใบข้ึนไป 
แนวโนม้ในการท่ีจะมาใชบ้ริการท่ีร้านสปากระเป๋าจึงมีอยู่ค่อนขา้งสูงกว่า จึงควรจดัท าวางแผนก าหนดกลยุทธ์ให้
เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มน้ี 
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บทคดัย่อ 

 

     การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการของลูกคา้ท่ีเป็นธุรกิจ 

(Business to Business : B2B) และเพ่ือแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นธุรกิจ (B2B) โดยใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจในคุณภาพ

การให้บริการ (SERVQUAL) ของ Parasuraman, Ziethaml and Berry (1990) ท่ีไดรั้บจากบริษทั ศรีไทย การ์เมนท ์

จาํกดั ประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ลูกคา้ท่ีเป็นธุรกิจ (B2B) ท่ีไดซ้ื้อ สั่งซ้ือ หรือสั่งผลิตสินคา้ และ

ไดรั้บบริการของร้านจาํหน่ายสินคา้ในเครือบริษทั ศรีไทย การ์เมนท์ จาํกดั จาํนวน 250 ราย โดยไม่รวมตวัแทน

จาํหน่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม  

     ผลการศึกษาพบว่าขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีท่ีต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจใน

คุณภาพการให้บริการ ยกเวน้ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ และประเภทของสินค้าท่ีนิยมซ้ือมากท่ีสุด โดยประชากรกลุ่ม

ตวัอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ (Empathy) มากท่ีสุด รองลงมา

พึงพอใจในด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) ด้านรูปลักษณ์ขององค์กรและพนักงานผู ้ให้บริการ 

(Tangibles) ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ (Assurance) และดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) ตามลาํดบั เม่ือ

ทาํการเปรียบเทียบกบังานวิจยัท่ีศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ B2C หรือผูใ้ชง้านจริง (End User) จะพบว่าลูกคา้ B2C จะ

ให้ความสําคญักบัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากสินคา้หรือบริการนั้นๆ ขณะท่ีลูกคา้ B2B โดยเฉพาะในธุรกิจท่ีสินคา้และ

ราคาไม่ค่อยมีความแตกต่างกนั ลูกคา้ประเภทน้ีจะให้ความสําคญักบัการดูแลเอาใจใส่ในการให้บริการท่ีแตกต่างและ

เหนือกว่าคู่แข่ง ซ่ึงเป็นผลในการตดัสินใจกลบัมาซ้ือซํ้ าหรือบอกต่อผูอ่ื้น และจากผลจากการวิเคราะห์กลุ่มโดยใช ้

Cluster Analysis สามารถแบ่งลูกคา้ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีคาํนึงถึงคุณภาพสินคา้และความสะดวกของตนเอง กลุ่มท่ี

ใหค้วามสาํคญักบัพนกังานขาย และกลุ่มท่ีมุ่งเนน้ความหลากหลาย 

คําสําคัญ: ปัจจัยด้านความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ, การแบ่งกลุ่ม, ลูกค้าท่ีเป็นธุรกิจ (Business to 

Business: B2B) 
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Abstract 

 

     This research aims to study factors that affect the satisfaction of Business-to-Business (B2B) customers in terms of 

service quality, as well as to segment B2B customers into different groups, using Factors of Satisfaction in the Service 

quality (SERVQUAL) developed by Parasuraman, Ziethaml, and Berry (1990), and Srethai Garment Company Limited as 

a case study. The sample group comprises of 250 B2B customers, whom have either purchased the products, ordered for 

the products, or ordered for the manufacturing of products, and have received services from any of the retail stores under 

Srethai Garment Company Limited, excluding agents. The data were collected using questionnaires.  

     The results indicated that personal information and consumer buying behavior have no correlation with the customer 

satisfaction regarding the service quality, except for the frequency of purchase and the type of product that is most 

popular for the purchase. The overall level of satisfaction of the sample group was “highly satisfied”. The aspect of 

service offerings that provides the highest level of satisfaction is “empathy”, followed by “responsiveness”, “tangibles”, 

“assurance”, and “reliability” respectively. Taking into account the research study that examines the level of 

satisfaction of B2C customers or the end users, it is apparent that B2C customers put emphasis on the benefits that they 

received from a particular product or service. On the other hand, B2B customers tend to focus more on the service 

quality, especially in the case of homogenous products with low price variation. The differences in the service 

provisions allow for product differentiation, and therefore create a competitive advantage. Such factors affect 

customers’ decision to repurchase the product or recommend the product to other people; in other words, generate the 

“word of mouth”. Upon the cluster analysis of the sample group, B2B customers can be Segmented into three groups, 

comprising of: a group that takes the quality of products and personal convenience into consideration, a group that 

emphasizes on the sales representatives, and a group that focuses on the variety of products.  

Keywords: Factors of Satisfaction in the Service quality (SERVQUAL), Segmenting, Business-to-Business (B2B) 

customers 

 

1.  บทนํา 
 
     การบริการท่ีดีมีคุณภาพ หรือบริการท่ีเป็นไปตามความคาดหวงัและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ลูกคา้หรือผูรั้บบริการ 

(Parasuraman, Ziethaml & Berry, 1990) ถือเป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับธุรกิจต่างๆในปัจจุบนั ทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ตวัสินคา้และไม่เก่ียวขอ้งกบัตัวสินคา้ เน่ืองมาจากกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจมีการ

เจริญเติบโต มีการแข่งขนัสูง หน่ึงในนั้น คือ ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเส้ือยืดเปล่า (เส้ือท่ีเน้ือผา้มีลกัษณะเป็นผา้ยืด ไม่มี

ลวดลายใด ๆ บนเน้ือผ้า) และโปโล โดยในธุรกิจน้ีส่วนใหญ่จะมีลูกค้าท่ี เป็นธุรกิจ (Business to Business : B2B) 

ประมาณร้อยละ 80 ซ่ึงมกัใหค้วามสาํคญักบัราคาสินคา้ (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2559) ทาํใหธุ้รกิจน้ีเกิดการแข่งขนัดว้ย

ราคา แต่การลดราคาย่อมไม่เป็นผลดีกบัธุรกิจ โดยเฉพาะในองคก์รหรือผูป้ระกอบการท่ีมีขอ้จดัทางธุรกิจ การบริการท่ี

แตกต่างเหนือกว่าคู่แข่ง จึงเป็นส่ิงท่ีสามารถทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจและกลบัมาซ้ือสินคา้ซํ้ าอีก จนถึงมีการบอกต่อ
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แก่ผูอ่ื้น (ธงชยั สนติวงษ,์ 2532) ซ่ึงแหล่งคา้ปลีก/ส่งเส้ือยืดเปล่าและโปโลท่ีสาํคญัของประเทศไทย คือ โบ๊เบ๊ทาวเวอร์ โดย

มีผูผ้ลิตและจาํหน่ายรายใหญ่และน่าสนใจ คือ บริษทั ศรีไทย การ์เมนท ์จาํกดั เน่ืองจากมีจาํนวนสาขามาก และตวัผูวิ้จยั

เองกเ็ป็นหน่ึงในคณะผูบ้ริหารขององคก์รดว้ย 

     บริษทั ศรีไทย การ์เมนท ์จาํกดั ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2555 เป็นบริษทัผูผ้ลิตและจาํหน่ายเส้ือยืดเปล่าและโปโล ลูกคา้ส่วน

ใหญ่เป็นลูกคา้ B2B มีสาขาจาํหน่ายสินคา้รวม 14 สาขา ตวัแทนจาํหน่ายอีก 12 ราย โดยมีคู่แข่งท่ีสาํคญัซ่ึงประกอบดว้ย

แบรนด ์Indy, สมานการ์เมนท,์ Xesun, ตะวนั และโมดิษฐ ์นอกจากน้ียงัเกิดองคก์รและผูป้ระกอบการรายใหม่เพ่ิมข้ึนดว้ย 

ทาํใหก้ารแข่งขนัยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน (ขอ้มูลจากบริษทั ศรีไทย การ์เมนท ์จาํกดั เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559) องคก์ร

จึงมองหาวิธีการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดยการสร้างความแตกต่างดว้ยการใช้การบริการท่ีแตกต่างและ

เหนือกวา่คู่แข่ง เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจและเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ดว้ย อนัจะเป็นผลใหส้ามารถ

รักษาลูกคา้เดิมและเพ่ิมลูกคา้ใหม่ได ้ซ่ึงองคก์รยงัไม่เคยดาํเนินการเร่ืองดงักล่าวและศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้อย่าง

เป็นทางการ ทั้ งน้ีไดใ้ห้ความสนใจไปท่ีลูกคา้ท่ีเป็นธุรกิจ (B2B) จาํพวกบริษทัและร้านคา้  เน่ืองจากเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ี

ส่งผลต่อรายไดแ้ละมีจาํนวนมากท่ีสุดขององคก์ร สาํหรับเกณฑใ์นการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ B2B พิจารณาจาก

คุณภาพของการให้บริการ (Service Quality: SERVQUAL) ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจได้

ของผูใ้ห้บริการ (Reliability) ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ (Assurance) การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) ดา้น

การดูแลเอาใจใส่ลูกค้า (Empathy) และรูปลักษณ์ขององค์กรและพนักงานผู ้ให้บริการ (Tangibles) (Parasuraman, 

Ziethaml & Berry, 1990) ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจยัการแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นธุรกิจ (Business to Business : 

B2B) โดยใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการ กรณีศึกษา บริษทั ศรีไทย การ์เมนท ์จาํกดั เพ่ือนาํผลท่ีได้

จากการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันากระบวนการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง

กบัความพึงพอใจของลูกคา้มากท่ีสุด และเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง พฒันาการดาํเนินงานโดยรวมของ

องคก์รใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้งมีงานวิจยันอ้ยท่ีศึกษากลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นธุรกิจ (B2B) 

     ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของลูกคา้ท่ีเป็นธุรกิจ 

(B2B) และเพ่ือแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นธุรกิจ (B2B) โดยใช้ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการท่ีไดรั้บจาก

บริษทั ศรีไทย การ์เมนท ์จาํกดั 

 

2.  ทบทวนวรรณกรรม 
 
     2.1  แนวคิด/ทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ ของ Parasuraman, Ziethaml and Berry (1990) 

     คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) เป็นส่ิงท่ีเกิดจากความคาดหวงัของลูกคา้หรือผูรั้บบริการท่ีมีต่อบริการนั้น 

คุณภาพ ก็คือบริการท่ีดีท่ีสุด และเป็นตามความคาดหวงัของผูรั้บบริการ โดยจะตอ้งมีคุณค่าและมีประโยชน์ตรงตาม

ความตอ้งการของผูรั้บบริการ ซ่ึงเป็นผลจากการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในการให้บริการ หาก

ผูรั้บบริการไดรั้บการบริการท่ีมากกว่าหรือตรงตามความคาดหวงั จึงจะถือว่าการบริการมีคุณภาพ ผูรั้บบริการจะเป็นผู ้

ประเมินหลงัจากท่ีได้รับบริการเสร็จส้ินแล้ว โดยใช้เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า “SERVQUAL” เป็นเกณฑ์ในการประเมิน 

ประกอบดว้ย ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้ของผู้ให้บริการ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการอย่าง

ถูกต้องแม่นยาํตรงกับสัญญาท่ีให้ไวก้ับลูกค้า และมีความสมํ่าเสมอ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) 
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หมายถึง ความสามารถในการสร้างความมัน่ใจและมัน่คงปลอดภยัใหแ้ก่ลูกคา้ ผูใ้หบ้ริการมีทกัษะในการบริการท่ีดี การ

ให้ในส่ิงท่ีลูกคา้ไม่ไดเ้รียกร้องอะไรและเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อลูกคา้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) 

หมายถึง ความพร้อม ความเต็มใจท่ีจะใหบ้ริการทนัที ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า (Empathy) หมายถึง ความเห็นอกเห็น

ใจและเขา้ใจลูกคา้ การดูแลเอาใจใส่ใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยความตั้งใจ การรับรู้ความตอ้งการของลูกคา้ และการจดจาํขอ้มูล

พ้ืนฐานของลูกค้า โดยในงานวิจัยน้ีจะเน้นท่ีพนักงานผูใ้ห้บริการ และ ด้านรูปลักษณ์ขององค์กรและพนักงานผู้

ให้บริการ (Tangibles) หมายถึง หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏใหเ้ห็น สถานท่ี ทาํเลท่ีตั้ง ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

พนกังาน และส่ิงท่ีใชใ้นการส่ือสาร  

     2.2 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 

     นํ้ าลิน  เทียมแกว้ (2556) และจุฑามาศ  เลิศจิรกุล (2557) ท่ีไดร้ะบุว่า เจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการมีส่วนสําคญัมากท่ีสุดใน

การตดัสินใจเขา้รับบริการและมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในระดบัมากดว้ยเช่นกนั ในขณะท่ี พรนภสั  โลกนิยม 

(2558) ไดร้ะบุว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้คุณภาพหรือช่ือเสียงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มากท่ีสุด นอกจากน้ี อลิษา  

กฤษฎาธาร (2558) ยงัไดร้ะบุวา่ ลูกคา้ B2B ใหค้วามสาํคญักบัการแจง้การปรับราคาล่วงหนา้ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ซํ้ า 

โดยเม่ือศึกษางานวิจัยท่ีมีการเรียงลาํดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ วชัรีพร  ราวิน (2557) พบว่า 

ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อบริการดา้นส่ิงท่ีสัมผสัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ ดา้นการตอบสนอง 

ดา้นความเอาใจใส่ และดา้นความน่าเช่ือถือ ตามลาํดบั สาํหรับงานวิจยัในกรอบของการแบ่งกลุ่มลูกคา้ของ สุจิตรา  ศรีศิ

ริสกุลชัย (2558) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามระดับความสําคัญด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

กรณีศึกษา โรงแรม ชยัพูนอินน์ พทัยา” ผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้กลุ่มท่ี 1 ให้ความสําคญัมากท่ีสุดในดา้นการส่งเสริม

การตลาด มีช่ือกลุ่มว่า “กลุ่มเน้นการส่งเสริมการตลาด” ลูกคา้กลุ่มท่ี 2 ส่วนมากให้ ความสําคญัในดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ มีช่ือกลุ่มว่า “กลุ่มความความต้องการหลากหลาย” และลูกคา้กลุ่มท่ี 3 ให้ความสาํคญัมากท่ีสุดในดา้นบุคคล มี

ช่ือกลุ่มวา่ “กลุ่มคาํนึงถึงบคุคล” 

 

3.  วธีิการศึกษา 
 

     ประชากร คือ ลูกคา้ท่ีเป็นธุรกิจ (B2B) จาํพวกบริษทัและร้านคา้ท่ีมีกาํลงัการซ้ือต่อคร้ังไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท และ

ไดรั้บบริการตั้งแต่ 1 คร้ังข้ึนไป โดยผูท่ี้ใหข้อ้มูล คือ ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนองคก์รหรือกิจการในการติดต่อกบับริษทั 

ศรีไทย การ์เมนท ์จาํกดั โดยไม่รวมตวัแทนจาํหน่าย จาํนวน 250 ราย โดยในงานวิจยัน้ีเก็บรวบรวมจากประชากรทั้งหมด

จึงไม่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงทั้ งน้ีได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้แก่ประชากร ซ่ึงได้

กาํหนดให้พนกังานฝ่ายขายเป็นผูเ้ก็บขอ้มูล เก็บขอ้มูลในเดือนมกราคม 2560  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ 

คือ Cluster Analysis ซ่ึงมีการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ โดยใชค้วามถ่ี ค่าร้อยละ วิเคราะห์

ความพึงพอใจของลูกคา้ ทาํการแบ่งกลุ่มแบบ 2 ขั้นตอน (Hierarchical) เพ่ือเลือกจาํนวนกลุ่ม และตามดว้ย Partitioning 

โดยใช ้K-Means เพ่ือจาํแนกคนลงในกลุ่มย่อย การหาค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) การอธิบาย

ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มและการตั้งช่ือกลุ่มย่อย และใช ้Chi-square Test ท่ีระดบันัยสําคญัท่ี 0.05 เพ่ือหา

ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้กบัลูกคา้แต่ละกลุ่ม  ทั้งน้ีมีกรอบแนวคิด

ดงัแสดงในรูปท่ี 1 
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รูปที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดการวิจยัเพ่ือการแบ่งกลุ่ม 

 

4.  ผลการศึกษา 
 
     4.1  ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจาํนวน 157 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.80 มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี 

จาํนวน 105 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.00 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 158 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.20 ประกอบธุรกิจ

ร้านคา้ส่ง/คา้ปลีกเส้ือผา้แฟชัน่/ปัก/สกรีน จาํนวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.40 จดทะเบียนแบบบุคคลธรรมดา/เจา้ของ

คนเดียว จาํนวน 148 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.20 และดาํเนินธุรกิจกบับริษทั ศรีไทย การ์เมนท์ จาํกดั เป็นระยะเวลา 1-3 ปี 

จาํนวน 109 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.60 

     4.2 ข้อมูลพฤติกรรมการซ้ือสินค้า พบว่าส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากคุณภาพของสินคา้ จาํนวน 175 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 70.00 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํไปสกรีน/ปัก จาํนวน 115 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.00 มีความถ่ีในการซ้ือสินคา้อยู่ท่ี 2-3 

คร้ัง/เดือน จาํนวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.80 ซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อคร้ังอยู่ท่ี 1,000 – 5,000 บาท จาํนวน 130 ราย คิด

เป็นร้อยละ 52.00 และนิยมซ้ือเส้ือยืดคอกลมมากท่ีสุด จาํนวน 207 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.80 

     4.3 ข้อมูลด้านความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.94 เม่ือทาํการพิจารณา

เป็นรายดา้น พบว่าลูกคา้มีความพึงพอใจดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ (Empathy) มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.04 รองลงมาคือ 

ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านรูปลักษณ์ขององค์กรและพนักงานผูใ้ห้บริการ 

(Tangibles) มีค่าเฉล่ีย 3.97 ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ (Assurance) มีค่าเฉล่ีย 3.92 และดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ

ได ้(Reliability) มีค่าเฉล่ีย 3.79 ตามลาํดบั โดยทุกดา้นจดัอยูใ่นระดบัมาก 

     4.4 การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่เป็นธุรกิจ (B2B) ใชวิ้ธีการวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) โดยใช้ Dendrogram ท่ีมา

จากการวิเคราะห์กลุ่มแบบ 2 ขั้นตอน (Hierarchical) ช่วยในการพิจารณาจาํนวนกลุ่มย่อยท่ีเหมาะสมจาก Dendrogram 

ประชากรทีจ่ะศึกษา 

ลูกคา้ท่ีเป็นธุรกิจ (B2B) ท่ีได้ซ้ือ สั่งซ้ือ หรือสั่งผลิตสินคา้ 

และไดรั้บบริการของบริษทั ศรีไทย การ์เมนท ์จาํกดั 

 

ตัวแปรทีใ่ช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย (เชิงปริมาณ) 

ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ โดยใช้แนวคิด/ทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ 

(SERVQUAL) ของ Parasuraman, Ziethaml and Berry (1990) ประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability)  

2. ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ (Assurance)   

3. ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness)  

4. ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ (Empathy)  

5. ดา้นรูปลกัษณ์ขององคก์รและพนกังานผูใ้ห้บริการ (Tangibles) 

 กลุ่มท่ี 1           กลุ่มท่ี 2 

 

              กลุ่มท่ี 3 
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เลือกการรวมกลุ่มกันเม่ือระยะห่างเท่ากบั 15 จะมีการรวมกลุ่ม 3 กลุ่มเข้าด้วยกนั จากนั้นทาํการแบ่งกลุ่มด้วยวิธี K-

Means สรุปผลการทาํ Cluster Analysis ดงัน้ี เม่ือทาํการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม แลว้พบว่า กลุ่ม 3 มีสมาชิกมากท่ีสุด

จาํนวน 139 รายรองลงมาคือ กลุ่มท่ี 2 มีสมาชิก 67 ราย และกลุ่ม 1 มีสมาชิก 44 ราย ตามลาํดบั  

     4.5 การวิเคราะห์ความแตกต่างและลักษณะเฉพาะกลุ่ม โดยการหาค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way 

ANOVA) ของทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า กลุ่ม 1 มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ความมีช่ือเสียงดา้นคุณภาพสินคา้ มีคะแนน 4.02 จดัอยู่ใน

ระดับมาก กลุ่ม 2 มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ีความสามารถของพนักงานขายในการจดจาํรายละเอียดต่าง ๆ ของลูกค้ามี

คะแนน 4.76 จดัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และกลุ่ม 3 มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ีความมีช่ือเสียงดา้นคุณภาพสินคา้ มีคะแนน 4.34 

จดัอยูใ่นระดบัมาก โดยเกณฑ์ในการพจิารณาตั้งช่ือกลุ่ม พิจารณาจากค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 5 อนัดบัแรกของแต่

ละกลุ่ม และค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ีแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ซ่ึงมีลกัษณะโดยสรุป ดงัน้ี 

     กลุ่ม 1 ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 31-40 ปี ป.ตรี ร้านคา้ส่ง/คา้ปลีกเส้ือผา้แฟชัน่/ปัก/สกรีน  จดเป็นบุคคลธรรมดา/

เจา้ของคนเดียว  ดาํเนินธุรกิจกบับริษทั ศรีไทย การ์เมนท ์จาํกดั เป็นเวลา 1-3 ปี ซ้ือเพราะคุณภาพสินคา้ นาํไปขายต่อ ซ้ือ 

1 คร้ัง/เดือน ค่าใช้จ่าย/คร้ัง 1,000 - 5,000 บาท  และนิยมซ้ือเส้ือยืดคอกลมมากท่ีสุด พอใจในคุณภาพสินค้า ความ

ปลอดภัยของทําเลท่ีตั้ ง และทักษะความสามารถในการให้บริการของพนักงานขาย เพ่ือให้ตนเองได้รับความ

สะดวกสบายท่ีสุด จึงใหช่ื้อกลุ่มน้ีว่า “กลุ่มที่คํานึงถึงคุณภาพสินค้าและความสะดวกของตนเอง” 

     กลุ่ม 2 ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 31-40 ปี ป.ตรี ร้านคา้ส่ง/คา้ปลีกเส้ือผา้แฟชัน่/ปัก/สกรีน  จดเป็นบุคคลธรรมดา/

เจา้ของคนเดียว  ดาํเนินธุรกิจกบับริษทั ศรีไทย การ์เมนท ์จาํกดั เป็นเวลา 1-3 ปี ซ้ือเพราะคุณภาพสินคา้ นาํไปปัก/สกรีน 

ซ้ือ 6 คร้ังข้ึนไป/เดือน ค่าใชจ่้าย/คร้ัง 1,000 - 5,000 บาท  นิยมซ้ือเส้ือยืดคอกลมมากท่ีสุด พอใจในกิริยามารยาท ความเอา

ใจใส่ท่ีมีต่อลูกคา้ และความตั้งใจในการทาํงานและการบริการของพนกังานขาย รวมไปถึงความถูกตอ้งของเอกสารต่าง  ๆ

จึงใหช่ื้อกลุ่มน้ีวา่ “กลุ่มที่ให้ความสําคัญกับพนักงานขาย” 

     กลุ่ม 3 ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 31-40 ปี ป.ตรี ร้านคา้ส่ง/คา้ปลีกเส้ือยืด จดเป็นบุคคลธรรมดา/เจา้ของคนเดียว  

ดาํเนินธุรกิจกบับริษทั ศรีไทย การ์เมนท์ จาํกดั เป็นเวลา 1-3 ปี ซ้ือเพราะคุณภาพสินคา้ นาํไปปัก/สกรีน ซ้ือ 2-3 คร้ัง/

เดือน ค่าใช้จ่าย/คร้ัง 1,000 - 5,000 บาท  นิยมซ้ือเส้ือยืดคอกลมมากท่ีสุด พอใจในกระบวนการต่างๆในการให้บริการ 

รวมไปถึงกระบวนการขนส่ง การใหบ้ริการของพนกังานขนส่ง และการแสดงความรับผิดชอบเม่ือเกิดปัญหาระหว่างการ

ผลิต จึงใหช่ื้อกลุ่มน้ีว่า “กลุ่มที่มุ่งเน้นความหลากหลาย” 

     4.6 ความแตกต่างระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลและกลุ่มลูกค้า พบวา่ ทั้งหมดมีค่า Sig > 0.05 แสดงว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลไม่

มีความความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการ และขอ้มูลน้ีในแต่ละกลุ่มจะไม่ต่างกนั 

     4.7 ความแตกต่างระหว่างข้อมูลด้านพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและกลุ่มลูกค้า พบว่า มีเพียง เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ และประเภทสินคา้ท่ีนิยมซ้ือมากท่ีสุด ท่ีมีค่า Sig < 0.05  โดยมีค่า Sig = 0.02 และ 0.01 ตามลาํดบั แสดงว่า มีเพียง

ความถ่ีในการซ้ือสินค้า และประเภทสินค้าท่ีนิยมซ้ือมากท่ีสุดเท่านั้น ท่ีมีความความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจใน

คุณภาพการใหบ้ริการ โดยความถ่ีในการซ้ือสินคา้ และประเภทสินคา้ท่ีนิยมซ้ือมากท่ีสุด ของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่าง

กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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5.  สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 
     การอภิปรายผลการศึกษาในงานวิจยัน้ีไดท้าํการเปรียบเทียบระหว่างลูกคา้ B2C และลูกคา้ B2B อยู่ 2 ประเด็น คือ 

ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการและการแบ่งกลุ่มลูกคา้โดยใชปั้จจยัดงักล่าว  

     5.1 เม่ือศึกษาปัจจัยด้านความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ พบว่าลูกคา้มีความพึงพอใจดา้นการดูแลเอาใจใส่

ลูกคา้ (Empathy) มากท่ีสุด โดยดา้นน้ีในงานวิจยัน้ีจะเน้นท่ีตวัพนักงานผูใ้ห้บริการเป็นหลกั เม่ือพิจารณารวมทุกดา้น

เป็นรายปัจจยัทั้งหมด 48 ปัจจยั ท่ีใชใ้นการสอบถามลูกคา้ พบว่ามีความพึงพอใจในความมีช่ือเสียงดา้นคุณภาพสินคา้

ขององค์กรมากท่ีสุด ในขณะท่ีพอใจในความคงท่ีของการปรับราคาสินค้าน้อยท่ีสุด นํ้ าลิน  เทียมแก้ว (2556) และ

จุฑามาศ  เลิศจิรกุล (2557) ท่ีไดร้ะบุว่า เจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการมีส่วนสําคญัมากท่ีสุดในการตดัสินใจเขา้รับบริการและมี

ผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ อีกทั้งพรนภสั  โลกนิยม (2558) ยงัไดร้ะบุว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้คุณภาพหรือช่ือเสียงมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มากท่ีสุด ทั้งน้ียงัมี อลิษา  กฤษฎาธาร (2558) ท่ีไดร้ะบุว่า ลูกคา้ B2B ให้ความสําคญักบัการ

แจง้การปรับราคาล่วงหนา้ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ซํ้ า 

     เม่ือทาํการเปรียบเทียบกบังานวิจยัของวชัรีพร ราวิน (2557) ท่ีไดศึ้กษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

พนกังานโรงพยาบาลพิษณุเวช จงัหวดัพิษณุโลก โดยผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญักบัประสิทธิภาพของ

อุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูป่้วยและญาติผูป่้วยในการเขา้รับบริการ ต่างจากการบริการในกลุ่ม

งานท่ีขายสินคา้ท่ีไม่ค่อยมีความแตกต่าง กลุ่มน้ีจึงใชก้ารบริการเขา้มาช่วยในการดึงดูดและรักษาลูกคา้ โดยเฉพาะการ

ดูแลเอาใจซ่ึงจะทาํใหลู้กคา้รู้สึกพอใจ เม่ือลูกคา้เกิดความพึงพอใจ แสดงว่าบริการนั้นมีคุณภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

คุณภาพการให้บริการของ Parasuraman, Ziethaml and Berry (1990) ท่ีระบุว่า การบริการท่ีมีคุณภาพจะต้องบริการท่ี

เป็นไปตามความคาดหวงัและก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ลูกคา้หรือผูรั้บบริการ  

     ดงันั้นจะเห็นว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ B2C หรือผูใ้ชง้านจริง (End User) จะใหค้วามสาํคญักบัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ

จากสินคา้หรือบริการนั้นๆ ในขณะท่ีลูกคา้ B2B โดยเฉพาะในธุรกิจท่ีสินค้าและราคาไม่ค่อยมีความแตกต่าง จะให้

ความสาํคญักบัการดูแลเอาใจใส่ในการใหบ้ริการท่ีแตกต่างและเหนือกวา่คู่แข่ง  

     5.2 เม่ือทําการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่เป็นธุรกิจ (B2B) โดยใช้ปัจจัยด้านความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ที่ได้รับจาก

บริษทั ศรีไทย การ์เมนท์ จาํกดั พบวา่ 

     กลุ่ม 1 “กลุ่มที่คํานึงถึงคุณภาพสินค้าและความสะดวกของตนเอง” มีลกัษณะสําคัญ คือ ประกอบธุรกิจประเภท

ร้านคา้ส่ง/คา้ปลีกเส้ือผา้แฟชัน่/ปัก/สกรีน โดยใน 1 เดือนจะซ้ือสินคา้เพียง 1 คร้ัง ลูกคา้กลุ่มน้ีจึงชอบมาซ้ือสินคา้เพราะ

การท่ีร้านมีทําเลดี สะดวกต่อการเดินทาง เพราะสังเกตไดจ้ากความถ่ีการซ้ือสินค้า ซ่ึงสาเหตุอาจมาจากระยะทางท่ี

ห่างไกล การแนะนาํขนส่งท่ีมีราคาถูกและสะดวกให้แก่ลูกคา้จึงเป็นส่ิงสําคญัเช่นกนั และยงัไม่ลืมให้ความสําคญักบั

คุณภาพของสินคา้ดว้ย เน่ืองจากกลุ่มน้ีประกอบธุรกิจประเภทร้านคา้ส่ง/คา้ปลีกเส้ือผา้แฟชัน่/ปัก/สกรีน ซ่ึงมกันาํไป

จาํหน่ายใหก้บัผูมี้กาํลงัซ้ือค่อนขา้งสูงและเนน้คุณภาพ ซ่ึงจะตอ้งเนน้คุณภาพนัน่เอง 

     กลุ่ม 2 “กลุ่มที่ให้ความสําคัญกับพนักงานขาย” มีลกัษณะสําคญั คือ ประกอบธุรกิจประเภทร้านคา้ส่ง/คา้ปลีกเส้ือผา้

แฟชัน่/ปัก/สกรีน โดยใน 1 เดือนจะซ้ือสินคา้ตั้งแต่ 6 คร้ังข้ึนไป ลูกคา้กลุ่มน้ีตอ้งการความถูกตอ้งและรวดเร็ว แต่เน่ืองจากมี

ความถ่ีในการสั่งสินคา้ค่อนขา้งสูง ความเร่งรีบจึงส่งผลใหสิ้นคา้มีปัญหา โดยบางคร้ังการส่งสินคา้กอ็าจล่าชา้ตามไปดว้ย แต่
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พนกังานขายก็สามารถสร้างความประทบัใจ จึงทาํใหลู้กคา้กลุ่มน้ียงัคงดาํเนินธุรกิจกบัองคก์ร ซ่ึงสังเกตจากความถ่ีในการ

ซ้ือสินคา้ท่ีมีมากถึง 6 คร้ังข้ึนไป/เดือน 

     กลุ่ม 3 “กลุ่มที่มุ่งเน้นความหลากหลาย” มีลกัษณะสําคญั คือ ประกอบธุรกิจประเภทร้านคา้ส่ง/ปลีกเส้ือยืด โดยใน 1 

เดือนจะซ้ือสินคา้อยู่ท่ี 2 - 3 คร้ัง ลูกคา้กลุ่มน้ีมีความชอบในกระบวนการขนส่ง และความรับผิดชอบเม่ือเกิดปัญหาใน

การผลิต เน่ืองจากผลิตภณัฑ์หลกัขององค์กรคือ เส้ือยืดเปล่า จึงมีสินคา้คงคลงัเก็บไว ้อีกทั้งกลุ่มน้ีมีความถ่ีในการสั่ง

สินคา้ท่ีนอ้ยกว่ากลุ่ม 2 จึงทาํให้ไม่ค่อยพบปัญหากบัตวัสินคา้หรือการส่งสินคา้ล่าชา้ นอกจากน้ียงัให้ความสําคญักบั

ความถูกตอ้งของเอกสาร คุณภาพของสินคา้ การขนส่ง และการบริการของพนกังานผูใ้ห้บริการดว้ย เพราะในความรู้สึก

ของลูกคา้คิดว่าตนคือลูกคา้ประจาํ ซ่ึงดูจากความถ่ีในการซ้ือสินคา้ ลูกคา้กลุ่มน้ีจึงตอ้งการสิทธิพิเศษและการดูแลเอาใจ

ใส่ท่ีครอบคลุม กล่าวคือเป็นกลุ่มท่ีมุ่งเนน้ความหลากหลาย 

     เม่ือนาํมาทาํการเปรียบเทียบกบังานวิจยัของสุจิตรา  ศรีศิริสกุลชัย (2558) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง “การแบ่งกลุ่มลูกคา้ตาม

ระดบัความสําคญัดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาด กรณีศึกษา โรงแรม ชัยพูนอินน์ พทัยา” พบว่า ลูกคา้กลุ่มท่ี 1 ให้

ความสําคญักบัการส่งเสริมการตลาด ให้ช่ือว่า “กลุ่มเน้นการส่งเสริม” ลูกคา้กลุ่มท่ี 2 ให้ความสําคญักบัลกัษณะทาง

กายภาพ ใหช่ื้อวา่ “กลุ่มความความต้องการหลากหลาย” และลูกคา้กลุ่มท่ี 3 ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดในดา้นบุคคล ใหช่ื้อ

ว่า “กลุ่มคาํนึงถึงบุคคล” มีความสอดคลอ้งกับงานวิจยัในคร้ังน้ี คือ มุ่งเน้นสํารวจการบริการท่ีตอบสนองต่อลูกค้า

เหมือนกนั โดยพบว่าลูกคา้ให้ความสําคญักบัความหลากหลายในการบริการและการคาํนึงถึงความสะดวกสบายของ

บุคคลเช่นกนั ผูใ้หบ้ริการมีส่วนสาํคญัในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการหรือซ้ือสินคา้นั้นๆ แต่จะต่างกนัท่ีงานวิจยัในคร้ังน้ี 

กลุ่มตวัอย่างไม่ไดมุ่้งเน้นในดา้นการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นเท่าใดนัก เพราะการปรับราคาในธุรกิจเส้ือยืดท่ี

ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นแบบ B2B ย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้อย่างยิ่ง ผูป้ระกอบการจึงหลีกเหล่ียงการปรับราคา  

โดยลูกคา้ไดใ้ห้ความสนใจท่ีความถูกตอ้งของเอกสาร การผลิต ทาํเลท่ีตั้ง การขนส่ง และคุณภาพของสินคา้รวมไปถึง

การดูเอาใจใส่ในการบริการ 

     ดงันั้นจะเห็นว่า ลูกคา้ B2C หรือผูใ้ช้งานจริง (End User) จะให้คาํนึงถึงประโยชน์และความสะดวกสบายท่ีจะไดรั้บ

จากสินคา้หรือบริการนั้นๆ ในขณะท่ีลูกคา้ B2B โดยเฉพาะในธุรกิจท่ีสินค้าและราคาไม่ค่อยมีความแตกต่าง จะให้

ความสาํคญักบัการปรับราคาสินคา้หรือบริการ ความถูกตอ้งเหมาะสมของสินคา้หรือบริการ ความน่าเช่ือถือตรงต่อเวลา 

ทาํเลท่ีตั้ง การขนส่ง รวมไปถึงการดูเอาใจใส่ในการบริการ 

 

6.  ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้
 
     6.1  ข้อเสนอแนะเพ่ือช่วยในการรับรู้ปัญหาของการบริการ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ

ให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

     หากมองแบบภาพรวม องค์กรควรมีการบริหารจัดการกระบวนการต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดทอน

กระบวนการท่ีไม่จาํเป็นออกไป โดยจะตอ้งคาํนึงถึงลูกคา้เป็นหลกั เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม กลุ่ม 1 “กลุ่มที่คํานึงถึง

คุณภาพสินค้าและความสะดวกของตนเอง” เป็นกลุ่มท่ีไม่ค่อยชอบในความรวดเร็วในการแจง้ราคายอดชาํระ และการ

ขนส่ง จึงควรจดัการเร่ืองความรวดเร็วในการแจง้แจง้ราคายอดชาํระและการขนส่ง มีการอบรมพนกังานขายและขนส่ง 

การช้ีแจงรายละเอียดการขนส่งกบัลูกคา้ และลดทอนขั้นตอนท่ีไม่จาํเป็น กลุ่ม 2 “กลุ่มที่ให้ความสําคัญกบัพนักงานขาย” 
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เป็นกลุ่มท่ีไม่ค่อยชอบในความรับผิดชอบเม่ือเกิดปัญหาในการผลิต และการจดัส่งสินคา้ จึงควรมีการควบคุมการผลิต

และการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ ทาํขอ้ตกลงกบัลูกคา้ มีการแจง้ลูกคา้ทนัทีเม่ือเกิดปัญหา มีการอบรมพนกังานขนส่ง 

และลดทอนขั้นตอนท่ีไม่จาํเป็น กลุ่ม 3 “กลุ่มที่มุ่งเน้นความหลากหลาย” เป็นกลุ่มท่ีไม่ค่อยชอบในทกัษะความสามารถ

ในการใหบ้ริการของพนกังานขาย การชดเชยความเสียหาย ความถูกตอ้งของเอกสาร และความเหมาะสมของทาํเลท่ีตั้ง จึง

ควรบริหารจดัการกระบวนการต่างๆขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีการอบรมพนกังานทุกฝ่าย การชดเชยให้แก่ลูกคา้

อยา่งเป็นธรรม เพ่ิมช่องทางจดัจาํหน่าย และการสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้เป็นระยะ  ๆดว้ย  

     6.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือให้สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และพฒันาการดําเนินงานโดยรวม

ขององค์กร เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่าพนักงานผูใ้ห้บริการมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ และเพ่ือเป็นเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการแข่งขนัขององคก์ร จึงควรมีการดาํเนินงานและวางกลยทุธ์ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

     1) ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและการตลาด ควรใชก้ลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่าง การเนน้บริการท่ีแตกต่าง 

สร้างการรับรู้การมีอยู่ของแบรนดแ์ก่ลูกคา้ และการสร้างความเช่ือมัน่ในสินคา้ขององคก์ร สร้างคุณค่าของแบรนด ์โดย

ส่ิงท่ีไดเ้ปรียบคู่แข่งมาเป็นจุดยืน ใชก้ลยุทธ์ Blue Ocean มองหาส่วนตลาดใหม่ท่ีผลิตภณัฑส์ามารถปรับตวัและแข่งขนั

ได ้และใหมี้การสอบถามความพึงพอใจ ความตอ้งการของลูกคา้เป็นระยะ 

     2) ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริหารองค์กร เน่ืองจากผูวิ้จยัเป็นหน่ึงในคณะผูบ้ริหารขององค์กร จึงทราบ

ถึงวตัถุประสงค ์วฒันธรรม บุคลากร และโครงสร้างการดาํเนินงานขององคก์รเป็นอยา่งดี เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองและ

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ตามผลท่ีไดจ้ากการวิจยั และเพ่ือเพ่ิมความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั จึงควรบริหารจดัการ

วฒันธรรมองคก์ร ทรัพยากรมนุษย ์และโครงสร้างการดาํเนินงานขององคก์ร ดงัต่อไปน้ี 

 2.1) วฒันธรรมองค์กร ควรสร้างวฒันธรรมแบบ “มุ่งผลสําเร็จ” (Achievement Culture) ตามกรอบแนวคิด

ประเภทวฒันธรรมองค์กรของ D. R. Denison and A. K. Mishra (1995: 204-223) โดย ในระดับท่ีมองเห็นได ้

(Visible) จะต้องมีการตบแต่งอาคารให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานมากกว่าน้ี มีการติดป้ายวิสัยทัศน์ การแต่งกายท่ี

เหมาะสมคล่องแคล่วในการปฏิบติังานของแต่ละแผนก สําหรับในระดบัท่ีมองไม่เห็น (Invisible) จะตอ้งสร้าง

ค่านิยมท่ีมุ่งเน้นความสําเร็จท่ีชัดเจน มีการให้รางวลัและบทลงโทษ มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกคา้ ให้มีการ

แข่งขนักนัทาํงานเพ่ือสร้างผลงาน และเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความคิด  

 2.2) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีการจดัอบรม ฝึกฝนทกัษะ ทดสอบ และประเมินความสามารถของพนกังาน 

สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสใหทุ้กคนไดแ้สดงความคิดเห็นโดยการ Morning Talk  

 2.3) ระบบโครงสร้างการดาํเนินงาน ควรให้เป็นแบบโครงสร้างท่ีเป็นแบบจกัรกล (Mechanistic Structure 

ตามกรอบแนวคิดประเภทโครงสร้างองค์การของ Burns, T., & Stalker, G. (1961) ซ่ึงจะช่วยให้การดาํเนินงานของ

องค์การมีประสิทธิภาพ มีโครงสร้าง กฎขอ้บงัคบั การใชอ้าํนาจ และสายบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน แต่ก็ให้มีโครงสร้าง

แบบส่ิงมีชีวิต (Organic Structure) เขา้มาดว้ย เพ่ือใหพ้นกังานไดแ้สดงความคิดเห็น  
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โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ ภาคปกติ (MBA-Regular)
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(ไมจำกัดสาขา) ไมตองมีประสบการณการทำงาน หลักสูตรเฉพาะแผน ก. รับนิสิตสาขาละ 10 คน 
ประกอบดวย สาขาการจัดการ สาขาการเงิน สาขาการตลาด สาขาบัญชีการเงิน สาขาการจัดการ
เทคโนโลยีและการผลิต

โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ (Y-MBA)
    Young-Executive ผูเรียนตองมีประสบการณการทำงาน 3 ป หลักสูตร มี 2 แผน ก 
แบบ ก2 และ แผน ข รับนิสิตสาชาละ 30-35 คน ประกอบดวย สาขาการเงิน สาขาการจัดการ
สาขาการจัดการเทคโนโลยีและการผลิต สาขาการตลาด สาขาการบัญชีเพ่ือการวางแผนและควบคุม

โครงการปริญญาโทสำหรับผูบริหาร (Ex-MBA)
     Executive MBA ผูเรียนตองมีประสบการณในตำแหนงบริหารหรือเทียบเทาหลักสูตร มี 2 แผน 
ก แบบ ก 2 และ แผน ข เปดสาขาการจัดการ รับนิสิตไมเกินรุนละ 60 คน

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)
     เนนการเรียนดานการจัดการและมีการเรียนการสอนรวมกับฝายความม่ันคง หลักสูตร มี 2 แผน 
ก แบบ ก 2 และ แผน ข  เปดสาขาการจัดการ รับนิสิตไมเกินรุนละ 60 คน

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
      รับนิสิตทั้งคนไทย และตางชาติไมตองมีประสบการณ หลักสูตร มี 2 แผน ก แบบ ข และ 
แผน ข  เปดสาขาการจัดการ รับนิสิตรุนละ 30 คน

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงินประยุกต (ภาคพิเศษ)
       เนนการเงินเชิงประยุกต รับนิสิตประมาณ  หลักสูตร มี 2 แผน  ก แบบ ข และ แผน ข
รับนิสิตรุนละ 50 คน

โครงการปริญญาโทการบัญชี (ภาคพิเศษ)
       ผูเรียนตองจบปริญญาตรีดานบัญชี จุดเดนคือมีผูเชี่ยวชาญจาก Big 4 ในวงการบัญชีมา
ใหความรู เนนการใหความรูเชิงปฏิบัติจริง หลักสูตร มี 2 แผน ก แบบ ข และ แผน ข รับนิสิต
รุนละไมเกิน 60 คน 

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
      รับสมัครนิสิตรุนละไมเกิน 10 คน
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