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สารจาก 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 

 
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความยินดีที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วม กับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

และ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจ

และการบัญชี ครั้งที่ 6  ในส่วนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรามีนโยบายสนับสนุนให้นักศึกษา นักวิจัย พัฒนาแนวคิดและ

มีกระบวนการที่จะน างานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้รับจากสถาบันการศึกษาและการค้นคว้าไปใช้พัฒนาองค์กร เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์เชิงธุรกิจหรือก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงนวัตกรรมได้อย่างแท้จริง ซึ่งที่สุดแล้วกระบวนการน้ีจะน าไปสู่การสร้าง

สถาบันการศึกษายุคใหม่หรือมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่จะเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป 

 ดิฉัน ขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน และผู้มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและ 

การบัญชี ครั้งที่ 6  น้ีทุกท่าน และขออวยพรให้การจัดงานส าเร็จดังเจตนารมณ์ทุกประการ   

 

   

 

 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์) 

             อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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สารจาก 
คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 

 
         

ในนามของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี มาอย่างต่อเน่ือง ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ร่วมจัดการประชุมทาง
วิชาการในครั้งน้ีอีกครั้ง ผมรู้สึกชื่นชมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการโดยเฉพาะการวิจัยใน
สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชีให้มีความเข้มแข็งมาอย่างต่อเน่ือง  

การประชุมทางวิชาการในครั้งน้ี จึงไม่เพียงแต่เป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้รวมถึงสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการเท่าน้ัน แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสามสถาบันที่ต้องการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งคณาจารย์ 
นิสิตและนักศึกษาให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ ตลอดจนสามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ต่อไป 
   ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่า  การจัดประชุมทางวิชาการในครั้งน้ีจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน  และขอขอบคุณ
คณะท างานจัดการประชุมตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี เป็นอย่างสูง   
 
 

 

 
                                                                                

                                                                                   (รองศาสตราจารย์ ดร.วินิต ชินสุวรรณ) 
                                                                        คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  
  

                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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สารจาก 
รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 
 

ปัจจุบันหลายบริบทในโลกเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแบบดิจิทัล หรือที่เรียกว่า การ แปลงเป็น
ดิจิทัลน้ัน กาลังกลายเป็นสิ่งสาคัญที่ก่อให้เกิดโอกาสมากมาย การให้ความสาคัญกับทักษะด้านนวัตกรรม ดิจิทัลจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น ต้องอาศัยทักษะด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังน้ันการเตรียมความ
พร้อมบุคลากรในอนาคตต้องรองรับกลุ่มที่เป็นนักวิชาชีพด้านดิจิทัลเทคโนโลยี และคนทั่วไป ที่เป็นผู้ใช้ที่ต้องมีทักษะด้านดิจิทัล
ข้ันสูง หรือพลเมืองดิจิทัล แม้แต่บริบทของมหาวิทยาลัยเองก็ตาม ผู้บริหาร หน่วยงาน บุคลากรจึงต้องปรับตัวและเพ่ิมพูน
ทักษะให้ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือสามารถ นาไปพัฒนาผลงานด้านวิชาการ การวิจัย การเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ และการทานุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นพันธกิจหลักให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมได้เป็นอย่างดี  

สาหรับโครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่  6 (The 6th Annual 
National Conference on Business and Accounting)” ถือเป็นเวทีเสวนาที่นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาเสนอความก้าวหน้าของนวัตกรรม พร้อม ท้ังจะได้นาความรู้และทักษะที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้หลักแนวคิด ทฤษฎี เพ่ือให้สามารถรับมือกับความผันผวนที่เกิดข้ึน ในระบบเศรษฐกิจโลกได้เป็นอย่างดี  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความยินดีเป็นอย่างย่ิงที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการ ประชุมทาง
วิชาการฯ ในครั้งน้ี ขอขอบคุณผู้นาเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่ทาให้เวทีน้ี มีการมาเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
รวมทั้งขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ได้ดาเนินการจัดการประชุมจนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์มา ณ 
โอกาสน้ี  

 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รชัด ชมภูนิช)  
         รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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สารจาก 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 
 

 ในโลกยุคปัจจุบัน สภาพแวดล้อมของการแข่งขันทางธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงอย่า งรวดเร็ว เราจะเห็นได้จากการที่

องค์กรธุรกิจที่ประสบความส าเร็จในอดีต ก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงการที่จะสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างย่ังยืน องค์กรจึงมีความ

จ าเป็นที่จะต้องปรับตัวเพ่ือให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ รวมถึงการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเข้ ามามี

บทบาทส าคัญในทุกองค์กร  

 ในบทบาทขององค์กรการศึกษาน้ันจึงต้องสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง

และทันการความเปลี่ยนแปลง การวิจัยและพัฒนาจึงเป็นกลไกที่ส าคัญในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรทางธุรกิจให้สามารถพัฒนา

ได้อย่างก้าวกระโดด  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหน่ึงในการผลักดันให้เกิดการน าเสนอองค์ความรู้

ผ่าน การประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชีในครั้งที่ 6 น้ี เพ่ือเป็นแนวทางที่ดีในการที่องค์กร

สามารถน าองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

(ดร.ณัฐพันธ์  บัววราภรณ์)  
       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
            มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 

The 6th Annual National Conference on Business and Accounting 

วันที่ 2  มิถุนายน 2561 

ณ อาคาร 23 ชั้น 7 ห้อง 23701 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด กล่าวรายงาน 
 โดย ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 กล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย 
 รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 ด าเนินรายการ โดย ดร.ฐิติกานต์ สัจจะบุตร  
9.30.00 น. – 10.30 น. การปาฐกถา “สถาบันการศึกษา กับ การพัฒนาผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วย 
 นวัตกรรมส าหรับประเทศไทย 4.0” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย 
 รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
11.00 – 12.00 น. น าเสนอผลงาน 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. น าเสนอผลงาน 
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การน าเสนอผลงานวิจัย 

วันท่ี 2 มิถุนายน 2561  เวลา 11.00 – 12.00 น. 

ประธานการน าเสนอผลงาน : ดร.นงนภัส แก้วพลอย ห้อง 23201 
11.00 - 11.20 น. ประสิทธิภาพของเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคประเภท 

Oscillators บน Renko Chart: กรณีศึกษาราคาทองค า 
ณภัทร อมรสง่เจริญ 

11.20 - 11.40 น. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจ
ประกันภัยและประกันชีวิตที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

นฤทัย ทรัพย์สุคนธ์ 

11.40 - 12.00 น. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจ      
เช่าซื้อรถยนต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

กนกวรรณ คนซื่อ 

 

ประธานการน าเสนอผลงาน : ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา ห้อง 23202 
11.00 - 11.20 น. ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า

ของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ของ บริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน)      
ภูธิป สามวัง 

11.20 - 11.40 น. ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
ผู้บริโภคที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร
ข้าวต้มรอบดึกในจังหวัดนนทบุรี 

ธนวันต์ ลีลาวัฒนพงศ์ 

11.40 - 12.00 น. การรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์และความไว้วางใจตราสินค้า 
ISIS Pharma ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 

รัชนี วรรธนเศรณ ี

 

ประธานการน าเสนอผลงาน : ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม ห้อง  23203 
11.00 - 11.20 น. ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการและการใช้ข้อมูล

ภายในของผู้บริหาร 
กนกขวัญ  โมรวงศ์ 

11.20 - 11.40 น. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงไฟฟ้า 
พระนครใต้ 

ฐิติญา วงศ์จันทร์ 

11.40 - 12.00 น. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับความผูกพัน  
ต่อองค์กรของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

ปภาพินท์ ศิลปศร 
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ประธานการน าเสนอผลงาน : ดร.พันธิตรา ปัทมานนท์  ห้อง  23204 
11.00 - 11.20 น. ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อ

พฤติกรรมผู้บริโภคของผู้ใช้บริการร้านอาหารครัวจิตรา 
ปิยวัฒน์ จารุวิรุฬห์ 

11.20 - 11.40 น. การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพ่ือเพ่ิมความสุขในองค์กร 
กรณีศึกษา ฝ่ายตรวจสอบรายได้ กองทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 

วลาสินี ยืนนาน 

11.40 - 12.00 น. ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อความต้ังใจซื้อผลไม้ 
ออร์แกนิค 

ณิชา แดงไผ่ 

 

ประธานการน าเสนอผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี เอี่ยมละออภักดี ห้อง  23401 
11.00 - 11.20 น. การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกในการวางแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิม

ยอดขาย กรณีศึกษา: โรงเรียนสอนมวยไทยฟิตแฟค สาขา
ขอนแก่น 

คัทลียา จิรแสงหิรัญ 

11.20 - 11.40 น. การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคน้ าผลไม้พร้อมด่ืม 100% โดยใช้ความ
ต้องการด้านส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อ  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

รตินันท์ เบ็ญจรงค์กิจ 

11.40 - 12.00 น. การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคโดยใช้ทัศนคติด้านส่วนประสมทาง
การตลาดและพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้า
แฟชั่นมุสลิมของสุภาพสตรีช่วงอายุ 15-44 ปีในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร            

มนัสวี นาคนึก 

 

ประธานการน าเสนอผลงาน : ดร.ธฤตพน อูส่วัสด์ิ ห้อง  23402 
11.00 - 11.20 น. การวิเคราะห์องค์ประกอบก าหนดน้ าหนักอัตราส่วนทางการเงิน

ของความล้มเหลวทางการเงินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทย 
สุนันทา สุภพล 

11.20 - 11.40 น. ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีความสัมพันธ์ต่อหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 

ภาวิณี ศศิมล 

11.40 - 12.00 น. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับอัตราแลกเปลี่ยน
ระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

พิชัย กฤษดาธนดล 
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ประธานการน าเสนอผลงาน : ดร.ฐิติกานต์ สัจจะบุตร ห้อง  23403 
11.00 - 11.20 น. ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมชมงาน Asia Digital Expo 2018 : 

Digital Transformation 
จิราธิวัฒน์ บุราณะสวัสด์ิ 

11.20 - 11.40 น. ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า-
หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 

ทชภณ อ่ิมอร่าม 

11.40 - 12.00 น. แนวโน้มและทิศทางของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ณิชากร รอดสอาด 

 

ประธานการน าเสนอผลงาน :  ดร.สุกัญญา รักพานิชมณี ห้อง  23404 
11.00 - 11.20 น. ผลกระทบของระยะเวลาที่ เข้าจดทะเบียนต่อพฤติกรรมของ    

หุ้นที่มีอัตราส่วนราคาต่อบัญชีต่ า 
พงศภัค ต้นเถา 

11.20 - 11.40 น. คุณลักษณะผู้ท าบัญชีหน่วยงานของรัฐที่ส่งผลต่อคุณภาพ
รายงานการเงินหน่วยงานของรัฐ 

อทิรา โสตโยม 

 

ประธานการน าเสนอผลงาน : ดร.อนุฉัตร ช่ าชอง ห้อง  23405 
11.00 - 11.20 น. การเปรียบเทียบการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของกลุ่มผู้ใช้บริการ

แอปพลิเคชันซื้อขาย สินค้าออนไลน์ Lazada Shopee และ 11 
Street ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พิชชาพร ยุทธนาการวิกรม 

11.20 - 11.40 น. ค่านิยมและทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย
ของกลุ่มนักศึกษาชายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ธนชล อ่อนเนียม 

11.40 - 12.00 น. ปัจจัยที่ก าหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม รอบ
สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (เอ็มอาร์ที) สายเฉลิมรัชมงคล 

วิไลวรรณ ถวิลอ าพันธ์ 

 

ประธานการน าเสนอผลงาน : ดร.กิตตินันท ์พันธุมสุต ห้อง  23406 
11.00 - 11.20 น. ความพึงพอใจในคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้

บริการ กรณีศึกษา บริษัท สุวจันทร์ เซอร์วิส จ ากัด 
พิมพ์ชนก   สุวจันทร์ 

11.20 - 11.40 น. การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการขายของ
ตัวแทนประกันชีวิต ส านักงานตัวแทนคุณชัยพัฒน์  อัศวพัฒนากูล 
จังหวัดขอนแก่น 

ชัยพัฒน์ อัศวพัฒนากูล 

11.40 - 12.00 น. ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ใช้บริการร้าน After you ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร          

ศุภกิตต์ิ เลิศโกวิทย์ 
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ประธานการน าเสนอผลงาน : ดร.ยอดมนี เทพานนท ์ ห้อง  23501 
11.00 - 11.20 น. การวัดความคาดหวังของลูกค้า การรับรู้ความพึงพอใจในคุณภาพ

การบริการ KTB Net bank ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ        

สุจิรา สุทธิประภา 

11.20 - 11.40 น. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้าและสร้างรายได้
เพ่ิม กรณีศึกษา : ร้านค้าไม้ AAA 

ชมพูนุท อุดมผล 

11.40 - 12.00 น. การปรับปรุงกระบวนการท างานและประสิทธิภาพการผลิตธุรกิจ 
SMEs ด้วยหลักการ ECRS กรณีศึกษา ร้านไส้กรอกอีสาน 

สุวิจักขณ์ สีหนิลพันธ์ุ 
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การน าเสนอผลงานวิจัย 

วันท่ี 2 มิถุนายน 2561  เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ประธานการน าเสนอผลงาน : ดร.นงนภัส แก้วพลอย ห้อง 23201 
13.00 - 13.20 น. การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวม

เพ่ือการเลี้ยงชีพ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งปะเทศไทย     
วราทิพย์  สิทธิชัย 

13.20 - 13.40 น. ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ในหมวดวัสดุก่อสร้างที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วรัญญา เลศักด์ิ 

13.40 - 14.00 น. การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการประมวลผลสกุลเงินดิจิทัล ในพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น 

ปกป้อง ธนะจันทร์ 

14.00 - 14.20 น. ปัจจัยอัตราส่วนทางการเงินที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สมเจต พ่ึงพัฒนา 

14.20 - 14.40 น. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจเลี้ยง
ไก่ครบวงจรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ชลธิชา สุขเกษม 

14.40 - 15.00 น. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บริการนักวางแผนการเงินกับ
ความสามารถทางการเงิน 

วันเฉลิม อัศวแสงรัตน์ 

15.00 - 15.20 น. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนธุรกิจการบินที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประกายรัตน์  มีพร้อม 

15.20 - 15.40 น. การลงทุนแบบเน้นคุณค่าในประเทศไทย ด้วยแนวคิด Magic 
Formulaประเด็นการให้ความส าคัญการแบ่งสัดส่วนเงินลงทุน
ระหว่าง Equal Weight กับ Position Sizing by Fundamental 
Score 

ญาณิศา แผ่รุ่งเรือง 

15.40 - 16.00 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

อาภาทิพย์ แซ่จัง 
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ประธานการน าเสนอผลงาน : ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา ห้อง  23202 
13.00 - 13.20 น. การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการร้าน Pub & Restaurant ที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ตลาดนัด
รถไฟ สาขารัชดา 

ศุภรางค์ เสตะจันทน์ 

13.20 - 13.40 น. ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าในธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ศิริรักษ์ เกตุทิม 

13.40 - 14.00 น. การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านต้นทุนในการเปลี่ยนแปลง
ไปใช้ตราย่ีห้ออื่นที่ส่งผลกระทบต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิทูรย์ รัตนสิริภูมิ 

14.00 - 14.20 น. การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเสื้อผ้ากีฬาของผู้บริโภคใน
เขตเทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

ธีรพันธ์ จรดล 

14.20 - 14.40 น. การรับรู้ด้านสื่อสังคมออนไลน์ของซอสปรุงรสอาหาร ตราแม็กกี้  
ที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองต่อตราสินค้าของผู้บริโภค 

พัฒทนาท เถรว่อง 

14.40 - 15.00 น. คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของลูกค้า และความต้ังใจใช้
บริการ : กรณีศึกษาบริษัท ซิลเวอร์แซนด์ จ ากัด จังหวัดหนองคาย 

ปิยดา ภูมิสุราษฏร ์

15.00 - 15.20 น. ความต้องการของผู้ลงทุนเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดและ
รูปแบบการด าเนินชีวิตมีผลต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านอินเตอร์เน็ต 

พรพรรณ บุตรม ี

15.20 - 15.40 น. การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ
การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์รถพ่วงลากจูงส าหรับผู้บริโภคในอ าเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

พีรพัชร์ ทองสกุล 
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ประธานการน าเสนอผลงาน : ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม ห้อง 23203 
13.00 - 13.20 น. The Influences of Training Input Factors on Training 

Transfer 
ภคิน ศานตนันทน์ 

13.20 - 13.40 น. An Evolution of Sustainable Supply Chain Management: 
Overview and trends moving forward 

ณัฐ ศรีธีระวิศาล 

13.40 - 14.00 น. ความยึดมั่นผูกพันในงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานเขตขอนแก่น 1        

ญาณภัทร ทองมี 

14.00 - 14.20 น. การศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ : 
กรณีศึกษาบริษัท แฟรี่การไฟฟ้า 1994 จ ากัด จังหวัดขอนแก่น 

ตรีวิทย์  พัฒนธนทรัพย์ 

14.20 - 14.40 น. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันองค์กรของข้าราชการ 
พนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมา กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน (ส่วนกลาง) 

อภิญญา มากแสง 

14.40 - 15.00 น. การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบั ติงานของพนักงานสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ ากัด 

ศุภาภัทร ภคูลงั 

15.00 - 15.20 น. การจัดการความรู้ของบุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป ลาว) 

บุญธรรม เพ็งศรีชนะ 

15.20 - 15.40 น. วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

ณัฐธภา เอ่ียมโกศลเลิศ 

 

ประธานการน าเสนอผลงาน : ดร.พันธิตา ปัทมนนท ์ ห้อง 23204 
13.00 - 13.20 น. ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดบริการและความเชื่อมั่นในตราที่

มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย กรณีศึกษา : 
ธนาคารธนชาต ในเขต กรุงเทพมหานคร 

ศุภชัย หลิมสกุล 

13.20 - 13.40 น. การวิเคราะห์การจัดกลุ่มผู้บริโภคตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและ
พฤติกรรมการเลือกซื้อชุดชั้นในของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

อุษณีย์ พรสุขทวีชัย 

13.40 - 14.00 น. การศึกษาคุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย คุณค่าด้านความเพลิดเพลิน
ทางอารมณ์ ความเชื่อมั่นต่อระบบเติมเงิน และกระบวนการ       
เติมเงิน ส่งผลต่อการเลือกเติมเงินเกมออนไลน์บนสมาร์ท โฟน 
กรณีศึกษาเกม Realm of Valor (ROV) 

วีรภัทร เรือนเงิน 

14.00 - 14.20 น. ปัจจัยจ าแนกแนวโน้มการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรูปแบบ
ใหม่ของ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก 

กชภทร คมศุภวิชช ์
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ประธานการน าเสนอผลงาน : ดร.พันธิตา ปัทมนนท์ (ต่อ) ห้อง 23204 
14.20 - 14.40 น. การแบ่งส่วนตลาดของผู้บริโภคที่มีปัญหาผิวหน้าแพ้ง่ายโดยใช้

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์มาแก้ปัญหาในเขตกรุงเทพมหานคร 
ชัญญา นิยมพงศ์ 

14.40 - 15.00 น. การรับรู้ด้านราคา การรับรู้ด้านการส่งเสริมการตลาด และการ
ยอมรับทางด้านเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่น
ไ ล น์แมนในการสั่ ง อ าหารออนไล น์ขอ งผู้ บ ริ โ ภค ใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

เบ็ญจวรรณ หรุ่มค า 

15.00 - 15.20 น. ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการ KTB NETBANK ของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อริญชัย แผ่รุ่งเรือง 

15.20 - 15.40 น. การรับรู้คุณภาพการให้บริการและพฤติกรรมการใช้งานระบบ
พร้อมเพย์ที่มีผลต่อความชื่อมั่นผู้ ใช้บริการธนาคารในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ชมพูนุช แตงอ่อน 

 

ประธานการน าเสนอผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี เอี่ยมละออภักดี ห้อง 23401 
13.00 - 13.20 น. การวิเคราะห์ปัจจัยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนที่มีผลต่อการซื้อ 

สินสินค้าออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ธณัฏฐ์มนทน์ โมรานนท์ 

13.20 - 13.40 น. การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของ
ผู้บริโภคในเขต อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

พาฝัน  แถมพรมศร ี

13.40 - 14.00 น. การรับรู้ความเสี่ยงของลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องส าอางในร้าน EVEANDBOY ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พัชรี ชุนหสุนทร 

14.00 - 14.20 น. อิทธิพลของความต้องการส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ซีเรียลกราโนล่า ตราไดมอนด์ เกรนส์ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ลลิตา พรหมมา 

14.20 - 14.40 น. การวัดความคาดหวัง การรับรู้ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
และพฤติกรรม ความต้ังใจใช้บริการของร้านเอ็นเตอร์ บาร์แอนด์ บิ
สโทร จังหวัดขอนแก่น 

วรวิทย์ กาญจันดา 

14.40 - 15.00 น. ภาพลักษณ์ตราสินค้าและความเต็มใจของผู้บริโภคที่ยอมจ่ายใน
ราคาท่ีสูง ภายใต้ตราสินค้า “ร้านขนมบ้านอัยการ” 

ปฐมพร ศรีประสงค ์

15.00 - 15.20 น. การแบ่งกลุ่มผู้ที่ซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น LAZADA THAILAND 
บนมือถือโดยใช้ระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 

ภัทราภรณ์ ประดับค า 

15.20 - 15.40 น. การศึกษาการรับรู้คุณภาพ ด้านเทคโนโลยี ด้านเน้ือข่าวด้าน 
ผู้ประกาศ และด้านการผลิตของสื่อทีวีดิจิทัลส่งผลต่อการรับชม
ข่าวของผู้ชมในเขตจังหวัดกรุงเทพ:กรณีศึกษาช่องข่าวเนชั่นทีวี 

สาริสา ทองดี 
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ประธานการน าเสนอผลงาน : ดร.ธฤตพน อูส่วัสด์ิ ห้อง  23402 
13.00 - 13.20 น. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการรับช าระสินค้าและบริการด้วย 

บิทคอยน์ :  กรณีศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 
เชาวณัฐ วิฆเนศรังสรรค ์

13.20 - 13.40 น. ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในหมวด
ธุรกิจการแพทย์ (HELTH) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 

ธนวัฒน์ แสงจันทร์ 

13.40 - 14.00 น. ปัจจัยความส าเร็จของการใช้บริการร่วมกันในด้านระบบบัญชี
การเงิน: กรณีศึกษา กลุ่มบริษัทในเครือบริษัทพริ้นซิเพิลเฮลล์แคร์
ประเทศไทย จ ากัด 

ศิรินันท์  วงศ์ชะอุ่ม 

14.00 - 14.20 น. อิทธิพลของปัจจัยที่มีผลระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่าง
ค่าเงินบาทต่อเยน 

กัญญาวีร์  พันธ์ภักดี 

14.20 - 14.40 น. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หมวดธนาคารพาณิชย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นิชานันท์ ภัคนันท์สิทธิโชค 

14.40 - 15.00 น. ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(ประเภทคอนโดมิเน่ียม) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ชานน วาทีทิพย์ 

15.00 - 15.20 น. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
กับความเสี่ยงที่มาจากตลาดและระดับความเสี่ยงของกองทุนที่จัด
โดย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ณณัท  สงวนวิทย์ 

15.20 - 15.40 น. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทย นัทิชา เอ้ือประเสริฐ 
15.40 - 16.00 น. การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

พัณณิตา กาญจนหฤทัย 
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ประธานการน าเสนอผลงาน : ดร.ฐิติกานต์ สัจจะบุตร ห้อง 23403 
13.00 - 13.20 น. ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) กับ

ความย่ังยืนของกลุ่มบริษัทเบญจจินดา 
ศศพรรณ พวงนาค 

13.20 - 13.40 น. การศึกษาความคาดหวัง การรับรู้ ความพึงพอใจในคุณภาพ 
การบริการ และความต้ังใจใช้บริการของลูกค้าต่อบริษัท ทีดีไอ 
จ ากัด 

วลียา โชควัฒนพรชัย 

13.40 - 14.00 น. การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพ่ือเ พ่ิมยอดขายกรณีศึกษา :          
ร้านนิภาดารถบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

นิภาดา คุณสาร 

14.00 - 14.20 น. แรงจูงใจในการท างานกับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อโรงแรม
อัล มีรอซ 

รุสนานี  โมงสะอะ 

14.20 - 14.40 น. ประสบการณ์ในธุรกิจบริการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและ
การบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ภคนันท์ ภิรมย์เลิศ 

14.40 - 15.00 น. แรงจูงใจในการท างานของพนักงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานโรงพยาบาลเลอลักษณ์ 

ลาญา กระจายศร ี

15.00 - 15.20 น. การจัดสรรสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลกับความผูกพันของ
พนักงาน บริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด 

ชยพล ต้ังศักด์ิสมหวัง 

15.20 - 15.40 น. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานสายช่างบริษัทขนาดเล็กในจังหวัดปทุมธานี 

อนุวัฒน์ ศรีธุวนนท์ 

 

ประธานการน าเสนอผลงาน : ดร.สุกัญญา รักพานิชมณี ห้อง  23404 
13.00 - 13.20 น. แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการ

ควบคุมภายในมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง  

อทิรา โสตโยม 

13.20 - 13.40 น. การวัดประสิทธิภาพผลการด าเนินงานของกองทุนรวมตราสารหน้ี สมฤทยั  มุ่งชอบ 

13.40 - 14.00 น. ผลกระทบของระบบการควบคุมภายในที่มีต่อความเสี่ยงด้านเครดิต
ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ณัฐธยาน์ อธิรัฐจิรชัย 

14.00 - 14.20 น. ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีราคาหุ้น NIKKEI 225 ภูริเดช ลิ้นปราชญา 
14.20 - 14.20 

 
น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะ เบียนในตลาด

หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
ณัฐธยาน์ อธิรัฐจิรชัย 
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ประธานการน าเสนอผลงาน : ดร.สุกัญญา รักพานิชมณี (ต่อ) ห้อง  23404 
14.40 - 15.00 น. การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ ์

ในจังหวัดสมุทรสาคร 
สุพัตรา คุ้มถ่ินแก้ว 

15.00 - 15.20 น. ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน
ตลาดแนวราบที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ชุติมา จ่าชัย 

15.20 - 15.40 น. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ของบริษัท
ประกันภัยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

พัชรมณฑ์ นุชสวัสด์ิ 

15.40 - 16.00 น. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินกับ
ผลตอบแทนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ณัฐธยาน์ อธิรัฐจิรชัย 

 

ประธานการน าเสนอผลงาน : ดร.อนุฉัตร ช่ าชอง ห้อง 23405 
13.00 - 13.20 น. การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ชาดอกไม้บานจากดอกไม้ไทยส าหรับ

ผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น 
อาทิตยา คุณโน 

13.20 - 13.40 น. ทัศนคติในคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสนาม
แบดมินตันในเขตนนทบุรี 

พรรัตน์ ธนวัฒนานุกูล 

13.40 - 14.00 น. การตระหนักรู้และความเชื่อมั่นที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์กันแดดแบบสเปรย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ศศิชา ชะนาผล 

14.00 - 14.20 น. ปัจจัยส่วนบุคคลและคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
การบริการของผู้บริโภคร้านแบล๊คแคนยอน ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

สมภพ วิโรจน์ชัยยันต์ 

14.20 - 14.40 น. การรับรู้ด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผัก
สลัดไฮโดรโปนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด ารงเกียรติ สงวนศิษย์ 

14.40 - 15.00 น. การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ ใช้บริการศูนย์ความงามการแพทย์แผน
ตะวันออก อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้ปัจจัย
เก่ียวกับความต้องการส่วนประสมการตลาดบริการ 

อารีรัตน์ บุตรดี 

15.00 - 15.20 น. การศึกษาพฤติกรรมทัศนคติและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ศิวพร ยาสมร 

15.20 - 15.40 น. การรับรู้ของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผักอินทรีย์ 
ร้านเลมอนฟาร์ม ในกรุงเทพมหานคร 

ปรางนุช เลิศหริัณย์ 
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ประธานการน าเสนอผลงาน : ดร.กิตินันท์ พันธมุสุต ห้อง 23406 
13.00 - 13.20 น. การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อพีวีซี 

(เอสซีจี)  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
อรอัญญา วิญญูตระกูล 

13.20 - 13.40 น. ผลกระทบคุณภาพการให้บริการของคลินิกการแพทย์แผนไทย  
ในกรุงเทพมหานคร ท่ีส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

พรรณิสา เหรียญทอง 

13.40 - 14.00 น. ผลกระทบของความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับรูปแบบบ้าน    
สิ่งอ านวยความสะดวกและข้อเสนอเรื่องราคาต่อการตัดสินใจซื้อ
โครงการบ้านจัดสรร (กรณีศึกษาบ้านเด่ียวในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี) 

คุณัญญา อรรถมงคลชัย 

14.00 - 14.20 น. การศึ กษาการ เชื่ อม โย งตราสินค้ า ส่ ง ผล ต่อความเ ต็ม ใจ 
ในการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เบียร์ช้าง 

ณัฐดนัย ชวนนิยมตระกูล 

14.20 - 14.40 น. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความภักดีของ
ผู้ใช้บริการแท็กซี่ ผ่านแกร็บ แอพพลิเคชั่น ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กฤษฎา ลีโกมล 

14.40 - 15.00 น. การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกในการวางแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิม
ยอดขายเครื่องปรับอากาศ กรณีศึกษา: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี แอล 
พี เอ็นจิเนียริ่ง 

ศิวดล ดอนละภา 

15.00 - 15.20 น. การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ Instagram ที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้บริโภค 

วันเทียน  ภู่ยาโต 

15.20 - 15.40 น. การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าเดินทางล้อลากสตรี ของสตรี
วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิสรุต โพธ์ิศรี 
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ประธานการน าเสนอผลงาน : ดร.ยอดมนี เทพานนท ์ ห้อง  23501 
13.00 - 13.20 น. การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพรส าหรับผู้บริโภค 

ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
อรประไพ เตชะก าธรกิจ 

13.20 - 13.40 น. ความคาดหวังและการรับรู้ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
และความต้ังใจใช้บริการของลูกค้าที่มีต่อร้านลงเอยหมูกระทะ
บุฟเฟต์ จังหวัดขอนแก่น 

อัจฉรา แจ้งไชย 

13.40 - 14.00 น. การรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อความมุ่งมั่นต้ังใจใช้โซลาร์เซลล์
ที่ติดบนหลังคาบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

นวลนาถ  อารยธรรมรัตน์ 

14.00 - 14.20 น. ความมั่นใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเวชส าอาง  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปิยกาญจน์  แก้วจารนัย 

14.20 - 14.40 น. ความต้องการต่อปัจจัยส่วนประสมการค้าปลีก ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อดอกมะลิ ของผู้บริโภค ณ ตลาดปากคลองตลาดในเขต
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

อนุศักด์ิ ดิสดี 

14.20 - 14.40 น. คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการขนส่ง
ไปรษณีย์ ด่วนพิเศษในประเทศ (EMS) ผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทินภัทร สุวรรณจักร ์

14.40 - 15.00 น. ความต้องการด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านเสริมสวยครบวงจรของผู้หญิง ในอ าเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

นิศาชล ลอยฟู 

15.00 - 15.40 น. แรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิผลการท างานของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาล xxx 

ปัทมา  เอี่ยมสุขมงคล 
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คณะกรรมการพิจารณาบทความ 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ดร.รวิดา วิริยกิจจา    ดร.ฐิติกานต์ สัจจะบุตร    

ดร.อังศุธร ศรีสุทธิสอาด   ดร.สุทธาวรรณ ซาโต้               

 ดร.สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง   ดร.ฐานิตา ฆ้องฤกษ์   

 ดร.พันธิตรา ปัทมานนท์   ดร.อนุฉัตร ช่ าชอง    

 ดร.สวรส ศรีสุตโต    ดร.จรัชวรรณ จันทรัตน์   

 ดร.ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์   ดร.นงนภัส แก้วพลอย   

 ดร.ประสิทธ์ิ มะหะหมัด   ดร.ธีริน วาณิชเสนี     

ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา   ดร.แสงดาว ประสิทธิสุข                  

ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์   ดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ            

ดร.ธฤตพน อู่สวัสด์ิ    ผศ.ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์              

ผศ.ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์   ผศ.ดร.ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์              

ผศ.ดร.โรจนศักด์ิ โฉมวิไลลักษณ์  ผศ.ดร.ปราณี เอ่ียมละออภักดี                             

ผศ.ดร.ธีรนุช พูศักด์ิศรีกิจ   ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจตร              

ผศ.ดร.ษิรินุช น่ิมตระกูล   รศ.ดร.กิตติมา อัครนุงพงศ์                

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รศ.ดร.ภัทรกิตต์ิ เนตินิยม   ผศ.ดร.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์              

ผศ.ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง   ผศ.ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล               

ดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย   รศ.ดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร           

รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ   ดร.ณัฐพล พันธ์ุภักดี             

ผศ. ดร.สิริจิตน์ วงศ์จารุพรรณ  ดร.สวัสด์ิ วรรณรัตน์              

ดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย   ดร.ยอดมณี เทพานนท ์              

รศ.ไพบูลย์ ผจงวงศ์    ผศ.ดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อ าไพ               

ดร.สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท ์   ดร.พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์               

ดร.ลัพธ์พร สวราชย์   รศ.ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์               

รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ   ดร.ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์              

ผศ.ดร.ทรงพร หาญสันติ   ผศ.ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล               

ดร.ชลลดา สัจจานิตย์   ผศ.กิริยา กุลชนะรัตน์                         

รศ.ดร.ยุรพร ศุทธรัตน์   ผศ.ดร.นิรันดร ทัพไชย              

ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์   ดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ              

ดร.พิทวัส เอ้ือสังคมเศรษฐ์                 



บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

2 มถินุายน 2561   21 
  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.ดร.ดนัยพงษ์ เชษฐโชติศักด์ิ  รศ.ดร.ทิพย์วรรณา งามศักด์ิ               

รศ.ดร.นิติพล ภูตะโชติ   ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน              

ผศ.ดร.ช่อ วายุภักตร์   ผศ.ดร.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร              

ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม   ผศ.ดร.นวลฉวี แสงชัย              

ผศ.ดร.ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์  ผศ.ดร.นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร              

ดร.ภัทรวดี เพ่ิมวานิชกุล   ดร.ธัญมัชฌ สรุงบุญมี   

  ดร.บุษกร ลีเจ้ยวะระ   ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดื   ดร.พิเชษฐ์ โสภาพงษ ์   

 ผศ.ยุวดี เครือรัฐติกาล   ผศ.รองเอก วรรณพฤกษ ์  

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

ดร.ธณษ์วรรณ ร่างใหญ ่    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

สารบัญ 
เรียงตามช่ือผู้แต่งหลัก (ตามล าดับตัวอักษร) 

ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขียน หน้า 
ปัจจยัจ าแนกแนวโนม้การตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัรูปแบบใหม่ของ
ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก 
Discriminating Factors Likely to Purchase New Insurance Policy of Plastic 
Industrial Entrepreneurs 
กชภทร คมศุภวิชช ์และ ปนดัดา  อินทร์พรหม 

1 – 9 

ความสมัพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกิจการ และการใชข้อ้มูลภายในของผูบ้ริหาร 
The Relation between Corporate Governance and Insider Trading 
กนกขวญั  โมรวงศ ์

10 - 18 

ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุม่ธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต ์
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
FACTORS AFFECT THE RETURN OF HIRE PURCHASE SECTOR IN THE 
STOCK EXCHANGE OF THAILAND 
กนกวรรณ คนซ่ือ 

19 - 26 

ความพึงพอใจดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการแทก็ซ่ี

ผา่นแกร็บ แอพพลิเคชัน่ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Effect of Satisfaction in Service Quality towards of users grab taxi 

Application Brand Loyalty in Bangkok 

กฤษฎา ลีโกมล และปราณี เอ่ียมลออภกัดี 

27 - 34 

อิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินระหว่างค่าเงินบาทต่อเยน 
กญัญาวีร์  พนัธ์ภกัดี 

35 - 46 

การประยกุตใ์ชสุ้นทรียสาธกในการวางแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขาย กรณีศึกษา: 
โรงเรียนสอนมวยไทยฟิตแฟค สาขาขอนแก่น 
Applying Appreciative Inquiry for Marketing Planning to Increase Sales: A Case 
Study of Fitfac Muaythai Academy, Khon Kaen 
คทัลียา จิรแสงหิรัญ และ อจัฉริยะ อปุการกลุ 

47 - 55 

 

 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

สารบัญ (ต่อ) 
เรียงตามช่ือผู้แต่งหลัก (ตามล าดับตัวอักษร) 

ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขียน หน้า 
ผลกระทบของความตอ้งการของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัรูปแบบบา้น ส่ิงอ านวย 
ความสะดวกและขอ้เสนอเร่ืองราคาต่อการตดัสินใจซ้ือโครงการบา้นจดัสรร 
(กรณีศึกษาบา้นเด่ียวในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี) 
IMPACT OF CONSUMER REQUIREMENT ON HOUSE MODEL, FACILITIES 
AND PRICE PROPOSALS FOR THE DECISION TO PURCHASE HOUSING 
PROJECTS. (THE CASE STUDY IS SINGLE DETACHED HOUSES 
IN NONTHABURI AREA) 
คุณญัญา อรรถมงคลชยั 

56 - 65 

ประสบการณ์ของผูเ้ขา้ร่วมชมงาน Asia Digital Expo 2018 : Digital 
Transformation 
EXPREIRNCE OF VISITORS OF ASIA DIGITAL EXPO 2018 : DIGITAL 
TRANSFORMATION 
จิราธิวฒัน์ บุราณะสวสัด์ิ และบณัฑิต สวรรยาวิสุทธ์ิ 

66 - 77 

การรับรู้คุณภาพการให้บริการและพฤติกรรมการใชง้านระบบพร้อมเพยท่ี์มีผลต่อ      
ความเช่ือมัน่ของผูใ้ชบ้ริการธนาคาร ในเขตกรุงเทพมหานคร 
PERCEPTION OF SERVICE QUALITY AND BEHAVIORS IN USING 
PROMPT PAY SYSTEM AFFECTING BANK USER’S TRUST IN BANGKOK 
AREA 
ชมพูนุช แตงอ่อน และ ผสุดี พลสารัมย ์

78 - 87 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการคลงัสินคา้และสร้างรายไดเ้พ่ิมกรณีศึกษา
ร้านคา้ไม ้AAA 
Optimizing warehouse management and generating additional revenue. 
Case study : AAA wood shop 
ชมพูนุท อุดมผล, วนัชยั รัตนวงษ ์และ อ านวย แกใ้ส 
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305 - 316 

ความสมัพนัธ์ระหว่างสมรรถนะการปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
ของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญา้-หมู่เกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง 
Work Competency and Efficiency of Park Officers in 
Khao Leam Ya – Mu Ko Samet National Park, Rayong Province 
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ด่วนพิเศษในประเทศ (EMS) ผา่นบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั  
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อสงัหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสต ์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
THE RETURN AND RISK ANALYSIS OF PROPERTY FUNDS AND REAL 
ESTATE INVESTMENT TRUST IN THE STOCK EXCHANGE OF 
THAILAND 
พณัณิตา กาญจนหฤทยั 

620 - 629 

การศึกษาพฤติกรรม ทศันคติและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ 
การตดัสินใจเลือกใชสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภคในเขต อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
A Study of Consumer Behavior, Attitude and Marketing Mix Factors Affecting 
Selection of Housing Loan of Consumer in Amphor Moung,  
Khon Kaen Province 
พาฝัน  แถมพรมศรี และทิพยว์รรณา งามศกัด์ิ 

630 - 639 

การเปรียบเทียบการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนัซ้ือขาย
สินคา้ออนไลน์ Lazada Shopee และ 11 Street ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Perception of Brand Equity of Online Shopping Application: a Comparison 
between Lazada, Shopee and 11 Street users in Bangkok 
พิชชาพร ยทุธนาการวิกรม และพิศมร กิเลนทอง 

640 - 648 

ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ 
The relationship between economic factors and the exchange rate  
between the baht and US dollar. 
พิชยั กฤษดาธนดล 

649 - 660 

ความพึงพอใจในคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการใชบ้ริการ  
กรณีศึกษา บริษทั สุวจนัทร์ เซอร์วิส จ ากดั 
Satisfaction toward the Service Quality influencing the Customer Loyalty  
case study of Suwajun Services Co., Ltd. 
พิมพช์นก  สุวจนัทร์ และแสงดาว  ประสิทธิสุข 

661 - 669 
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ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขียน หน้า 
การศึกษาพฤติกรรม ทศันคติ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการพฒันาแนวคิด
ผลิตภณัฑร์ถพ่วงลากจูงส าหรับผูบ้ริโภคในอ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ 
A STUDY OF CONSUMER BEHAVIOR, ATTITUDES, MARKETING MIX 
FACTORS AND PRODUCT CONCEPT DEVELOPMENT FOR TRAILER FOR 
CONSUMERS IN SUWANNAPHUM DISTRICT, ROI-ET PROVINCE 
พีรพชัร์ ทองสกุล และทิพยว์รรณา งามศกัด์ิ 

670 - 681 

ประสบการณ์ในธุรกิจบริการของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบญัชี
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
EXPERIENCE IN SERVICE BUSINESS OF STUDENTS  
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION AND ACCOUNTANCY 
KHONKAEN UNIVERSITY 
ภคนนัท ์ภิรมยเ์ลิศ และบณัฑิต สวรรยาวิสุทธ์ิ 

682 - 691 

The Influences of Training Input Factors on Training Transfer 
Pakin Santanan 

692 - 702 

การแบ่งกลุ่มผูท่ี้ซ้ือสินคา้ผา่นแอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand บนมือถือ 
โดยใชร้ะดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 
GROUPING CUSTOMERS OF THE MOBILE APPLICATION LAZADA 
THAILAND BY COMPARING THE LEVEL OF SATISFACTION TO 
THE MARKERTING MIX. 
ภทัราภรณ์ ประดบัค า และปราณี เอ่ียมละออภกัดี 

703 - 713 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องกลุ่ม
ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 
Macroeconomic Variables which Relate to Non-performing Loans (NPLs)  
of Commercial Bank Group 
ภาวิณี ศศิมล 

714 - 722 

ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการ 
อินเทอร์เน็ตของบริษทั ทีโอที จ ากดั(มหาชน) 
Marketing Factor That Influence Internet Users’s Perception Of The TOT Public 
Company Limited  Brand Equity 
ภูธิป สามวงั, ทรงพร หาญสนัติ และพวงชมพู โจนส์ 

723 - 729 
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ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขียน หน้า 
ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้น NIKKEI 225 
The Economic Factors affecting the NIKKEI225 stock price index. 
ภูริเดช ล้ินปราชญา 

730 - 738 

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคโดยใชท้ศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม
กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่มุสลิมของสุภาพสตรี                                 
ช่วงอาย ุ15-44 ปีในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
Consumer Segmentation Using the Attitudes towards Marketing Mix and 
Behavioral Decision Making Process in the Purchase of Islamic Ladies Fashion 
Clothing by Muslim Women aged 15-44 in Bangkok Metropolitan Area 
มนสัวี นาคนึก และพิศมร กิเลนทอง 

739 - 749 

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% โดยใชค้วามตอ้งการดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
CONSUMER SEGMENTATION OF 100% INSTANT FRUIT JUICE USING 
NEEDS OF MARKETING MIX AND PURCHASING BEHAVIOR IN 
BANGKOK 
รตินนัท ์เบญ็จรงคกิ์จ และพิศมร กิเลนทอง 

750 - 758 

การรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละความไวว้างใจตราสินคา้ ISIS Pharma  
ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
THE PERCEPTION OF PERCEIVED QUALITY, BRAND TRUST  
AND DECISION MAKING PROCESS. 
รัชนี วรรธนเศรณี และธีริน วาณิชเสนี 

759 - 767 

แรงจูงใจในการท างานกบัความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อโรงแรมอลั มีรอซ 
The Motivation to work with Employees Commitment of the Al Meroz Hotel 
รุสนานี  โมงสะอะ 

768 - 778 

อิทธิพลของความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑซี์เรียลกราโนล่า ตรา ไดมอนด ์เกรนส์ ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครTHE INFLUENCE OF MARKETING MIX FACTORS ON 
CONSUMER’S BUYING DECISION FOR DIAMOND GRAINS GRANOLA 
CEREAL  
IN BANGKOK 
ลลิตา พรหมมา และลดัดาวลัย ์เลขมาศ 

779 - 787 
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แรงจูงใจในการท างานของพนกังานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ 
พนกังานโรงพยาบาลเลอลกัษณ์ 
STUDYING OF EMPLOYEE’S MOTIVATION WHICH IS RELATED TO 
LELUX HOSPITAL ORGANIZATIONAL COMMITMENT  
ลาญา กระจายศรี และภูษิต วงศห์ล่อสายชล 

788 - 796 

การวดัความคาดหวงั การรับรู้ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและพฤติกรรม
ความตั้งใจใชบ้ริการของร้านเอน็เตอร์ บาร์แอนดบิ์สโทร จงัหวดัขอนแก่น 
Measuring Customer Expectations, Perceptions, Satisfaction in Service Quality 
and Behavioral Intentions in the Enter Bar & Bistro, Khon Kaen Province 
วรวิทย ์กาญจนัดา และทิพยว์รรณา งามศกัด์ิ 

797 - 809 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดวสัดุก่อสร้างท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
FACTORS AFFECTING THE STOCK PRICE OF CONSTRUCTION 
MATERIALS LISTED ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND 
วรัญญา เลศกัด์ิและวรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

810 - 821 

การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ          
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
The comparison between Rate of Return and Risk of Retirement Mutual Fund 
(RMF) registered in the Stock Exchange of Thailand 
วราทิพย ์ สิทธิชยั 

822 - 828 

การประยกุตใ์ชสุ้นทรียสาธกเพ่ือเพ่ิมความสุขในองคก์ร กรณีศึกษา ฝ่ายตรวจสอบ
รายได ้กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
Applying Appreciative Inquiry to Increase Happiness in Workplace: A Case Study 
of Income Audit Department, Inter City Motorway Division,  Department of 
Highways, Ministry of Transport 
วลาสินี ยืนนาน และสุวฒัน์ จิตตป์ราณีชยั 

829 - 838 

การศึกษาความคาดหวงั การรับรู้ ความพึงพอใจในคณุภาพการบริการและ 
ความตั้งใจใชบ้ริการของลกูคา้ต่อบริษทั ทีดีไอ จ ากดั 
Measuring Customer Expectations, Perceptions, Satisfaction and Behavioral 
Intentions in Service Quality for the TDI Co., Ltd., Khon Kaen Province 
วลียา โชควฒันพรชยั และทิพยว์รรณา งามศกัด์ิ 

839 - 851 
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ความสมัพนัธ์ระหว่างการใชบ้ริการนกัวางแผนการเงินกบัความสามารถทางการเงิน 
A Relationship between Using the Services of Financial Planners and Users’ 
Financial Capability 
วนัเฉลิม อศัวแสงรัตน์, พลวฒัน์  เลิศกุลวฒัน์ และณฐัวุฒิ  คูวฒันเธียรชยั 

852 - 860 

การส่ือสารการตลาดผา่นส่ือ Instagram ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
แฟชัน่ของผูบ้ริโภค  
MARKETING COMMUNICATION THROUGH INSTAGRAM  
AFFECTED TO DECISION MAKING PROCESS ON PURCHASING 
FASHIONABLE CLOTHES OF CONSUMERS  
วนัเทียน  ภู่ยาโต และปราณี เอ่ียมละออภกัดี 

861 - 870 

การศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางดา้นตน้ทุนในการเปล่ียนแปลงไปใชต้รา 
ยี่ห้ออ่ืนท่ีส่งผลกระทบต่อความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN SWITCHING COSTS AND 
CONSUMER LOYALTY OF MOBILE PHONE USERS 
วิทูรย ์รัตนสิริภูมิ และธีรนุช พูศกัด์ิศรีกิจ 

871 - 879 

ปัจจยัท่ีก าหนดราคาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมรอบสถานี 
รถไฟฟ้ามหานคร (เอม็อาร์ที) สายเฉลิมรัชมงคล 
Price Determinant Factors of Condominium Real Estate Areas Near Stations on 
the Metropolitan Rapid Transit Chaloem Ratchamongkhon Line, MRT 
วิไลวรรณ ถวิลอ าพนัธ์ 

880 - 888 

การศึกษาพฤติกรรม ทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือกระเป๋าเดินทางลอ้ลากสตรี ของสตรีวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
A Study of Consumer Behavior, Attitude and Marketing Mix Factors Affecting 
The Purchase Decision for Cove Luggage of Working Women  
in Bangkok Metropolis 
วิสรุต โพธ์ิศรี และทิพยว์รรณา งามศกัด์ิ 

889 - 903 
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การศึกษาคุณค่าดา้นประโยชน์ใชส้อย คุณค่าดา้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์  
ความเช่ือมัน่ต่อระบบเติมเงิน และกระบวนการเติมเงิน ส่งผลต่อการเลือกเติมเงิน
เกมออนไลน์บนสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาเกม Realm of Valor (ROV) 
The impact of utility value, hedonic value, and trust in the top-up system and 
process willingness to top-up money to online games on smartphones:  
A case study of Realm of Valor (ROV). 
วีรภทัร เรือนเงิน และศิริรัตน์ รัตนพิทกัษ ์

904 - 912 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจ (CSR)  
กบัความย ัง่ยืนของกลุ่มบริษทัเบญจจินดา 
Relationship between Corporate Social Responsibility (CSR)  
and Sustainability of Benchachinda Group 
ศศพรรณ พวงนาค และผสุดี พลสารัมย ์

913 – 920 

การตระหนกัรู้และความเช่ือมัน่ท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ผลิตภณัฑ์ 
กนัแดดแบบสเปรย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
The impact of brand awareness and brand trust customer’s reliance on brand 
loyalty of sunscreen spray product in Bangkok 
ศศิชา ชะนาผล และนภวรรณ คณานุรักษ์ 

921 - 928 

ปัจจยัความส าเร็จของการใชบ้ริการร่วมกนัในดา้นระบบบญัชีการเงิน: กรณีศึกษา  
กลุ่มบริษทัในเครือบริษทัพร้ินซิเพิลเฮลลแ์คร์ประเทศไทย จ ากดั 
Critical Success Factors for Financial Accounting Shared Service: A Case Study 
of the Principle Healthcare (Thailand) Company Limited 
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บทคดัย่อ 

 
การศึกษา ปัจจยัจ าแนกแนวโนม้การตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัรูปแบบใหม่ของผูป้ระกอบการโรงงาน

อุตสาหกรรมพลาสติก มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัรูปแบบ
ใหม่ของผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก และ 2) เพ่ือให้ขอ้เสนอแนะแก่บริษทัประกนัวินาศภยัเก่ียวกบั
รูปแบบการให้บริการท่ีสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ี  คือ โรงงาน
อุตสาหกรรมพลาสติก ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 200 ราย  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี 
คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์สถิติดว้ยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบของ
กรมธรรมภ์าพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นบริการภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ความพึงพอใจต่อ
กรมธรรมป์ระกนัรูปแบบใหม่อยูใ่นระดบัมาก  การตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัรูปแบบใหม่ มีการตดัสินใจซ้ือ
อยู่ในระดบัมาก ปัจจยัดา้นการป้องกนัความ และดา้นความเอาใจใส่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูป้ระกอบการต่อ
กรมธรรม์ประกนัภยัรูปแบบใหม่ และความพึงพอใจของผูป้ระกอบการต่อกรมธรรม์ประกันภยัรูปแบบใหม่ท่ี
แตกต่างสามารถจ าแนกแนวโน้มการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัภยัรูปแบบใหม่ของผูป้ระกอบการโรงงาน
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study were 1) study the factors leading to the decision to buy a new type of insurance 
policy for plastic industry operators, and 2)  to provide advice to non- life insurance companies on the form of 
services that create satisfaction.  Satisfied customers.  The samples used in this study were plastic industry.  The 
research instruments used in this research were questionnaires and statistical analyzes by computer program .  The 
results showed that the overall policy model was at a high level .  The overall service factor was at a high level. 
Satisfaction with the new insurance policy is very high.  The decision to buy a new insurance policy.  The decision 
to buy is very high.  Protection factor And care Impact on the satisfaction of the new insurance policy .  Different 
types of insurance policies can be classified into different insurance policies. 

 
Keywords:  Insurance Policy Plastic Industrial 
 

บทน า (Introduction) 
 

ปัจจุบนัอุบติัภยั หรือภยัต่าง ๆ ท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ หรือเกิดจากธรรมชาติ มีเกิดข้ึนอยูบ่่อยคร้ัง ซ่ึงส่ิงอุบติัภยัมี
ทั้งทราบ และท่ีไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบแต่ไม่ไดร้ะมดัระวงัป้องกนัอยา่งดี ก็จะท าให้ประชาชนหรือทรัพยสิ์น
ของประชาชนไดรั้บความเสียหาย หรือเสียชีวิต แต่ทั้งน้ีประชาชนสามารถกระท าไดโ้ดยการท าประกนัภยั ซ่ึงการ
ประกนัภยั เป็นการเฉล่ียความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหน่ึงไปยงับุคคลอ่ืนโดยมีผูรั้บประกนัภยัท าหน้าท่ีเป็นคน
กลางคอยเฉล่ียความเสียหายให้วิธีการก็คือ ให้ผูท่ี้เต็มใจจะเขา้ร่วมในโครงการการประกนัภยัน้ีจ่ายเงินซ่ึงเป็น
จ านวนเงินไม่มากนกัท่ีเรียกว่าเบ้ียประกนัภยัให้กบัผูรั้บประกนัภยั ผูรั้บประกนัภยัก็จะท าหนา้ท่ีรวบรวมไวเ้ป็นเงิน
กองกลาง ซ่ึงเม่ือมีบุคคลในโครงการคนใดไดรั้บความเสียหายตามเหตุการณ์ท่ีเอาประกนัไวผู้รั้บประกนัภยัก็จะน า
เงินกองกลางนั้นไปชดใชใ้ห้ตามจ านวนท่ีไดต้กลงกนัไว ้(อจัฉรา ชีวะตระกูลกิจ, 2545: 13)   

การประกนัวินาศภยัถือเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการประกอบธุรกิจการคา้การลงทุนและการด าเนินชีวิตประจ าวนั
ก็มีความความเส่ียงภยัจากวินาศภยัท่ีไม่คาดคิดต่างๆ ทั้งท่ีเป็นภยัธรรมชาติ และท่ีเกิดจากความประมาทรวมถึง 
การกระท าโดยจงใจของมนุษยเ์ช่น น ้ าท่วม สึนามิ พายุ อคัคีภยั ไฟไหม ้ฟ้าผ่า การระเบิด อุบติัเหตุจากการเดินทาง 
การโจรกรรม หรือการก่อความเสียหายให้เกิดข้ึนกบัชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกซ่ึงความเสียหายทางการเงิน
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความเส่ียงภยัต่างๆ เหล่าน้ี ลว้นบรรเทาไดด้ว้ยประกนัวินาศภยั (ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั, 2560) ในปัจจุบนัธุรกิจประกันวินาศภยัมีความส าคญัต่อการพฒันา
เศรษฐกิจของชาติเป็นอยา่งมาก จะเห็นไดช้ดัเจนว่าในปีพ.ศ. 2559 ธุรกิจประกนัวินาศภยัสามารถท่ีจะสร้างรายได้
มูลค่า 215,155 ลา้นบาท มีการเติบโต 15% เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2558 (ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยั, 2560) จากสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรง ท าให้บริษทัประกนัวินาศภยัต่างๆ ตอ้งสร้าง
ภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือในดา้นต่างๆ การติดต่อประสานงาน การดูแลคุม้ครอง และติดตามปกป้องผลประโยชน์
ของกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความศรัทธาและไว้วางใจเลือกใช้บริการตลอดไป  
การประกนัวินาศภยัถือเป็นการคุม้ครองหรือสร้างหลกัประกนัให้แก่ทรัพยสิ์น ท่ีหลายฝ่ายเร่ิมให้ความส าคญัมากข้ึน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในหน่วยงานธุรกิจเอกชนเพ่ือรักษาประสิทธิภาพการท างาน ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน และส่งผล
กระทบต่อธุรกิจทั้งทางตรงและทางออ้ม 
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โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกให้ความส าคญัต่อการท าประกนัวินาศภยัเป็นอย่างมากเน่ืองจากสถิติ
การเกิดไฟไหมโ้รงงานในปี พ.ศ. 2559 พบว่า เกิดข้ึนจ านวน 98 คร้ัง แบ่งกลุ่มโรงงานท่ีเกิดเหตุไดเ้ป็น 8 กลุ่ม คือ  
1) กลุ่มโรงงานส่ิงทอ เส้นใยพืช ฟอกยอ้มผา้ จ านวน 11 แห่ง 2) กลุ่มโรงงานแปรรูปไม ้จ านวน 6 โรง 3) กลุ่มโรงงาน
พลาสติก โฟม กระดาษ ยาง จ านวน 17 โรง 4) กลุ่มโรงงานเคมีภณัฑ ์ปิโตรเคมี สารเคมี สารอนัตราย จ านวน 9 โรง 
5) กลุ่มโรงงานสีและสารไวไฟ จ านวน 5 โรง 6) กลุ่มโรงงานกาก หรือ ขยะอุตสาหกรรม จ านวน 12 โรง 7) กลุ่ม
โรงงานอาหาร จ านวน 14 โรง และ 8) กลุ่มอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่โรงงาน เช่น โกดงัสินคา้ จ านวน 24 จะเห็นว่าไดโ้รงงาน
อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นโรงงานท่ีมีความเส่ียงสูงกว่าโรงงานอ่ืนๆ 

ดงันั้นผูป้ระกอบการตอ้งท าการปรับตวั ปรับกลยทุธ์และปรับปรุงรูปแบบของการประกนัภยัให้มีความทนัสมยั 
และตรงต่อความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย จึงไดเ้กิดรูปแบบของกรมธรรมรู์ปแบบใหม่โดยกรมธรรมรู์ปแบบ
น้ีจะแตกต่างจากกรมธรรมเ์ดิมคือ การส ารวจพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัในโรงงานก่อนการรับประกนัภยั จดัอบรม
ให้ความรู้เร่ืองความปลอดภัยในโรงงานแก่พนักงาน การจัดวางระบบความปลอดภัยร่วมกันระหว่างบริษทั
ประกนัภยัและโรงงาน การก าหนดมูลค่าเบ้ียประกนัรูปแบบใหม่ในราคาท่ีถูกลงเม่ือเทียบกบัประกนัภยัรูปแบบเดิม 
และเป็นบริการแบบเบด็เสร็จโดยรวมบริการอบรมให้ความรู้เร่ืองความปลอดภยัร่วมดว้ย  จากเหตุผลดงักล่าวท าให้
ผูวิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัจ าแนกแนวโน้มการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัภยัรูปแบบใหม่ของผูป้ระกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์จ าแนกประเภท (Discriminant Analysis) ส าหรับใช้เป็น
แนวทางให้ผูป้ระกอบการประกนัภยัใชใ้นการพฒันากลยทุธ์ ในการด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
 

งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัจ าแนกแนวโน้มการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันภยัรูปแบบใหม่ของผูป้ระกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก ผูวิ้จยัไดท้บทวนเอกสารและงานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีไดมี้มาก่อน
หนา้น้ีซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้การวิจยั โดยท่ีผูวิ้จยัไดแ้บ่งประเดน็น าเสนอดงัน้ี 

1. ความรู้เก่ียวกบัการประกนัภยั และการประกนัวินาศภยั การประกนัวินาศภยัถือว่ามีความส าคญัอยา่งยิ่ง
ส าหรับมนุษยเ์รา ซ่ึงการประกนัภยัจะช่วยแบ่งเบาภาระอนัเกิดจากการเส่ียงภยั ท่ีอนัจะหลีกเล่ียงไม่ไดใ้ห้กบัมนุษย์
เราในฐานะเจา้ของธุรกิจ หรือชีวิตและทรัพยสิ์นของเราเอง ซ่ึงเกิดจากการกระท าจากภยัธรรมชาติ โดยจะเห็นไดว้่า
ธุรกิจบริษทัประกนัวินาศภยัไดเ้ติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วดงัจะเห็นว่าใน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองมีสาขา
ของบริษทัประกนัภยัถึง 31 บริษทั จากขอ้มูลเบ้ียประกนัวินาศภยัในปี พ.ศ. 2560 พบว่า ธุรกิจประกนัภยัมีเบ้ียรับ
รวม 1.43 แสนลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3.79% ซ่ึงเป็นผลมาจากประชาชนมีการซ้ือประกนัภยัทุกประเภทเพ่ิมข้ึน แยกเป็น 
เบ้ียประกนัภยัรถยนต์ 8.37 หม่ืนลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3.75% เบ้ียประกนัภยัเบ็ดเตล็ด 4.89 หม่ืนลา้นบาท (ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการประกนัวินาศภยัมีความส าคญั
ยิ่งส าหรับลูกคา้ โดยลูกคา้สามารถพิจารณาเลือกบริษทัประกนัวินาศภยัท่ีจะมาดูแลทรัพยสิ์นของตวัเอง ซ่ึงผูวิ้จยัให้
ความสนใจว่าลูกคา้ท่ีใชบ้ริการบริษทัประกนัวินาศภยัซ่ึงมีผลิตภณัฑ์ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้เหมือนๆ กนัทุก
บริษทั อาศยัปัจจยัอะไรในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัประกนัวินาศภยั ของผูป้ระกอบการโรงงานพลาสติก 
จึงไดท้  าการก าหนดออกแบบประกนัภยัรูปแบบใหม่ข้ึนมา โดยมีรูปแบบดงัน้ี 1) มีการส ารวจพ้ืนท่ี ความปลอดภยั
ในโรงงานก่อนการรับประกนัภยั 2) จดัอบรมให้ความรู้เร่ืองความปลอดภยัในโรงงานแก่พนกังาน 3) การจดัวาง
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ระบบความปลอดภยัร่วมกนัระหว่างบริษทัประกนัภยัและโรงงาน 4) มูลค่าเบ้ียประกนัรูปแบบใหม่ไม่แพงเม่ือเทียบกบั
ประกนัภยัรูปแบบเดิม และ 5) เป็นบริการแบบเบด็เสร็จโดยรวมบริการอบรมให้ความรู้เร่ืองความปลอดภยัร่วมดว้ย 

2. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดดา้นการบริการ ฉตัยาพร เสมอใจ (2550 ) กล่าวว่า การบริการ (Service) หมายถึง
กิจกรรม ประโยชน์ หรือความพอใจซ่ึงไดเ้สนอเพ่ือขาย หรือกิจกรรมท่ีจดัข้ึนรวมกบัการขายสินคา้ โดยทัว่ไปแลว้ 
บริการไม่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัสินคา้เท่านั้น แต่บริการจะมีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนความตอ้งการใชก้ารฝึกอบรม
ผูบ้ริโภคให้รูจกัวิธีใช ้เป็นตน้ Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990) ไดก้ล่าวว่า การประเมินคุณภาพการให้บริการ
หรือ SERVQUAL ท่ีปรับปรุงใหม่ ประกอบดว้ย 1)ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) 2) ความน่าเช่ือถือ
ไวว้างใจ (Reliability) 3) การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (Responsiveness) 4) การให้ความเช่ือมัน่ (Assurance) และ 
5) ความเอาใจใส่ต่อผูรั้บบริการ (Empathy)  

3. แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ Kotler (2006) ไดก้ล่าวว่าความพึงพอใจโดยรวมของลูกคา้ (Total Customer 
Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกพอใจหรือผิดหวงัของบุคคล อนัเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบผลลพัธ์หรือผลการ
ท างานของผลิตภณัฑ์บริการท่ีรับรู้กบัท่ีคาดหวงั โดยจิตตินนัท์ นนัทไพบูลย ์(2551) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของ
ความพึงพอใจไว้ว่า ธุรกิจต้องค้นหาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์บริการและความชอบของลูกคา้
เก่ียวกับลักษณะการน าเสนอบริการ เน่ืองจากจะท าให้ธุรกิจทราบถึงความรู้สึกและข้อคิดเห็นท่ีลูกค้ามีต่อ
คุณลกัษณะบริการท่ีปรารถนา และกระบวนการสนองต่อความปรารถนาในแต่ละส่ิงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

4. ทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ ฉตัยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนั
ในดา้นต่างๆ ซ่ึงมีผลมาจากความแตกต่างกนัของลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ท าให้ 
การตดัสินใจซ้ือของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือของผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกอยา่งเหมาะสม 

 
กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั 

 

รูปแบบของกรมธรรม์ 
1. จ านวนเงินความรับผิดชอบ 
2. การส ารวจพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยั 
3. การจดัอบรมความปลอดภยั 
4. การวางแผนการผลิต 
5. การป้องกนัความเส่ียง 
6. ภยัเพ่ิมพิเศษ 

ปัจจยัด้านบริการ 
1. รูปธรรมของการบริการ 
2. ความน่าเช่ือถือ 
3. การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 
4. ความเช่ือมัน่ 
5. ความเอาใจใส่ 
 

ความพงึพอใจ 
การตดัสินใจซ้ือ

กรมธรรม์ประกันภยั
รูปแบบใหม่ 
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วธีิการศึกษา (Methodology) 
  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็น ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก ประเภทการผลิต ประเภท 

injection-extrusion molding ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 ราย ผูวิ้จัยได้ค านวณหาขนาดของ
ตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ Yamane (1973) และยอมรับความคลาดเคล่ือนในการเลือกตวัอยา่ง 5% ไดข้นาดตวัอย่าง
จ านวน 200 ตวัอยา่ง โดยผูวิ้จยัใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่เจาะจง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงสร้างข้ึนเพ่ือศึกษาถึงขอ้มูล

เก่ียวกบัรูปแบบของกรมธรรม์ ปัจจยัดา้นบริการ ความพึงพอใจของผูป้ระกอบการต่อกรมธรรม์ประกนัภยัรูปแบบ
ใหม่ และการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัรูปแบบใหม่  

3. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือและทดสอบแบบสอบถาม 
ล าดบัขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดงัน้ี 
3.1 ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และแนวคิดจากต าราเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั รูปแบบของ

กรมธรรม ์ปัจจยัดา้นบริการ และความพึงพอใจ 
3.2 รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา แลว้สรุปขอบข่ายเน้ือและทฤษฎีท่ีสอดคลอ้งกบัตวัแปรมาสร้าง

ขอ้ค าถาม  
3.3 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบแก้ไขจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ไปทดสอบความน่าเช่ือถือ 

(Reliability) โดยเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง 50 ชุด โดยดา้นรูปแบบของกรมธรรม์มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.832 
ปัจจยัดา้นบริการ มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.879 ดา้นความพึงพอใจของผูป้ระกอบการต่อกรมธรรม์ประกันภยั
รูปแบบใหม่ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.804 และดา้นการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัรูปแบบใหม่ มีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.916 

3.4 ปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และน าแบบสอบถามท่ีได้ท าการ
ปรับปรุงแลว้ไปเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษา คือ ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก จ านวน 
200 ราย 

4. วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 
4.1 การวิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับ

รูปแบบของกรมธรรม ์ปัจจยัดา้นบริการ ความพึงพอใจของผูป้ระกอบการต่อกรมธรรมป์ระกนัภยัรูปแบบใหม่ และ
การตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัรูปแบบใหม่ของผูป้ระกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก โดยสถิติท่ีเลือกใช้
คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจยัคร้ังน้ี ใชก้ารทดสอบค่าสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่  
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และ วิเคราะห์จ าแนก
ประเภท (Discriminant Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise Method) โดยวิธีวิลค ์แลมบด์า (Wilk’s Lamda) 
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ผลการศึกษาและอภปิราย (Results and Discussion) 
 

1. ผลการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์พบว่า 1) รูปแบบของกรมธรรม์ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายด้าน

พบว่า ดา้นจ านวนความรับผิดชอบ ดา้นการส ารวจพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยั ดา้นการจดัอบรมความปลอดภยั 
ด้านการวางแผนการผลิต ด้านการป้องกันความเส่ียง และภยัเพ่ิมพิเศษ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทุกด้าน  
2) ปัจจยัดา้นบริการภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาพบว่า ดา้นรูปธรรมของบริการ ดา้นความน่าเช่ือ 
ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ดา้นความเช่ือมัน่ และดา้นความเอาในใจ ผูป้ระกอบการให้ความส าคญัอยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น 3) ความพึงพอใจของผูป้ระกอบการพบว่า มีความพึงพอใจต่อกรมธรรม์ประกันรูปแบบใหม่อยู่ใน
ระดบัมาก และ 4) การตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัรูปแบบใหม่ มีการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมาก ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบของกรมธรรม ์ปัจจยัดา้นบริการ ความพงึพอใจของผูป้ระกอบการ

ต่อกรมธรรมป์ระกนัภยัรูปแบบใหม่ และการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัรูปแบบใหม่ 
ตัวแปร x̄  S.D. ระดับความคดิเห็น 

รูปแบบของกรมธรรม์    
1. จ  านวนเงินความรับผิดชอบ 4.51 0.53 มากท่ีสุด 
2. การส ารวจพื้นท่ีเพื่อเพิม่ความปลอดภยั 4.29 0.62 มาก 
3. การจดัอบรมความปลอดภยั 4.28 0.61 มาก 
4. การวางแผนการผลิต 4.43 0.57 มาก 
5. การป้องกนัความเส่ียง 4.33 0.79 มาก 
6. ภยัเพิ่มพิเศษ 4.29 0.77 มาก 
ปัจจัยด้านบริการ    
1. รูปธรรมของการบริการ 4.36 0.59 มาก 
2. ความน่าเช่ือถือ 3.97 0.68 มาก 
3. การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 3.98 0.72 มาก 
4. ความเช่ือมัน่ 4.18 0.72 มาก 
5. ความเอาใจใส่ 4.16 0.74 มาก 
ความพงึพอใจของผู้ประกอบการ 4.04 0.78 มาก 
การตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัรูปแบบใหม่ 4.07 0.80 มาก 

 
จากการทดสอบความสมัพนัธของรูปแบบของกรมธรรม ์ปัจจยัดา้นบริการ กบัความพึงพอใจของผูป้ระกอบการ

ต่อกรมธรรม์ประกันภยัรูปแบบใหม่ พบว่า จ านวนเงินความรับผิดชอบ การส ารวจพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยั  
การจัดอบรมความปลอดภยั การวางแผนการผลิต การป้องกนัความเส่ียง ภยัเพ่ิมพิเศษ รูปธรรมของการบริการ  
ความน่าเช่ือถือ การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ และความเช่ือมัน่ความเอาใจใส่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ผลการวิเคราะห์จ าแนกแนวโนม้การตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัรูปแบบใหม่ของผูป้ระกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมพลาสติก พบว่า ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของผูป้ระกอบการต่อกรมธรรม์ประกนัภยัรูปแบบใหม่ท่ี
แตกต่างกนั สามารถจ าแนกแนวโน้มการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัภยัรูปแบบใหม่ของผูป้ระกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมพลาสติก ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2  ตัวแปรที่สามารถจ าแนกแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยรูปแบบใหม่ของ

ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก 
ตวัแปร Wilk’s Lamda Sig. ค่าสัมประสิทธ์ิ 

ความพึงพอใจของผูป้ระกอบการต่อกรมธรรมป์ระกนัภยั
รูปแบบใหม่ 

.403 .000* 173.319 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
2. อภิปรายผล  

จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยจ าแนกแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยรูปแบบใหม่ของ
ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

รูปแบบของกรมธรรม์ ดา้นการป้องกนัความเส่ียง พบว่า ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูป้ระกอบการต่อ
กรมธรรม์ประกันภยัรูปแบบใหม่ สามารถอธิบายได้ว่า ปัจจุบนัผูป้ระกอบการมีความคาดหวงัในรูปแบบของ
กรมธรรมเ์ก่ียวกบัการป้องกนัความเส่ียง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของประไพ คงสมบูรณ์ (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัใน
การตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีซ้ือประกนัชีวิต บริษทัอยธุยา อลิอนัซ์ ซี.พี. ผา่นธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน)สาขาบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  พบว่า ลูกคา้ท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
รูปแบบในการประกนัท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจการตดัสินซ้ือประกนัชีวิตแตกต่างกนั 

ปัจจยัดา้นการบริการ ไดแ้ก่ ความเอาใจใส่ พบว่า ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูป้ระกอบการต่อกรมธรรม์
ประกนัภยัรูปแบบใหม่ ดงันั้นยิ่งบริษทัประกนัภยัมีความเอาใจใส่ต่อลูกคา้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งท าให้ผูป้ระกอบการมี
ความพอใจมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จิราภรณ์ ไชยโนฤทธ์ิ (2557) ไดศึ้กษาความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดและปัจจยัคุณภาพด้านการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ประกนัภยัรถยนต์ภาค
สมคัรใจกบับริษทัมิตรแทป้ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ส านกังานตวัแทนอ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี พบว่า ปัจจยั
ดา้นกระบวนการในการจดัการดา้นการบริการ เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชป้ระกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจกบับริษทั มิตรแทป้ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ดงันั้น บริษทัฯ ควรพฒันาการให้บริการอยา่งต่อเน่ือง 

ความพึงพอใจของผูป้ระกอบการต่อกรมธรรม์ประกนัภยัรูปแบบใหม่ พบว่า ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัรูปแบบใหม่ เน่ืองจาก ความพึงพอใจของผูป้ระกอบการต่อกรมธรรมเ์กิดจากประสบการณ์และส่ิง
ท่ีได้รับมาในอดีต จะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือในอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของจิตตินันท์ นันทไพบูลย์ 
(2551) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของความพึงพอใจไวว้่า ธุรกิจตอ้งคน้หาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์
บริการและความชอบของลูกคา้เก่ียวกบัลกัษณะการน าเสนอบริการ เน่ืองจากจะท าให้ธุรกิจทราบถึงความรู้สึกและ
ขอ้คิดเห็นท่ีลูกคา้มีต่อคุณลกัษณะบริการท่ีปรารถนา และกระบวนการสนองต่อความปรารถนาในแต่ละส่ิงตามท่ี
ลูกคา้ตอ้งการ เพราะถา้ธุรกิจมีบริการท่ีไดคุ้ณภาพตามท่ีลูกคา้ปรารถนาและคาดหวงั จะท าให้ลูกคา้พึงพอใจในการ
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บริการ และอาจกลบัมาเพ่ือรับบริการอีก ดงันั้นบริษทัประกนัวินาศภยัจึงตอ้งให้ความใส่ใจต่อความพึงพอใจของ
ลูกคา้ และหาวิธีการสร้างความพึงพอใจเพ่ือเสนอบริการท่ีถูกตอ้ง และสามารถครองส่วนแบ่งตลาด ลูกคา้ก็จะได้
บริการท่ีไดคุ้ณภาพท่ีตรงตามความปรารถนา  
 

สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 
 

การศึกษา ปัจจยัจ าแนกแนวโนม้การตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัรูปแบบใหม่ของผูป้ระกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมพลาสติก มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัรูปแบบ
ใหม่ของผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก และให้ข้อเสนอแนะแก่บริษทัประกันวินาศภยัเก่ียวกบั
รูปแบบการให้บริการท่ีสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ พบว่า รูปแบบของกรมธรรมภ์าพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
ปัจจยัดา้นบริการภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ความพึงพอใจต่อกรมธรรมป์ระกนัรูปแบบใหม่อยูใ่นระดบัมาก 
การตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัภยัรูปแบบใหม่ มีการตดัสินใจซ้ืออยู่ในระดบัมาก รูปแบบของกรมธรรม์ ดา้น 
การป้องกนัความเส่ียง ปัจจยัดา้นการบริการ ดา้นความเอาใจใส่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูป้ระกอบการต่อกรมธรรม์
ประกนัภยัรูปแบบใหม่ และความพึงพอใจของผูป้ระกอบการต่อกรมธรรมป์ระกนัภยัรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างสามารถ
จ าแนกแนวโนม้การตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัรูปแบบใหม่ของผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก 
ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัการป้องกนัความเส่ียง และความเอาใจใส่ต่อผูรั้บบริการ เน่ืองจากทั้ง
สองปัจจยันั้นส่งผลต่อความพึงพอใจของผูป้ระกอบการต่อกรมธรรม์ประกนัภยัรูปแบบใหม่โดยตรง ถา้ปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบท่ีส าคญัต่อความพึงพอใจของผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัต่อการพฒันาท่ีเก่ียวข้องกับ
ปัจจยัเหล่าน้ี เน่ืองจากความพึงพอใจของผูป้ระกอบการนั้นส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัรูปแบบใหม่ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัจ าแนกแนวโน้มการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัภยัรูปแบบใหม่ของผูป้ระกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. บริษทัประกนัวินาศภยั ควรให้ความส าคญักบัการพฒันารูปแบบของกรมธรรม์ให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้อยู่เสมอ เพ่ือให้กรมธรรม์ท่ีมอบความคุม้ครอง และผลประโยชน์ท่ีดีต่อผูป้ระกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรม 

2. บริษทัประกนัวินาศภยั ควรให้ความส าคญัในการพฒันามาตรฐานในการให้บริการ รวมทั้งมีการปรับปรุง
กระบวนการให้บริการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ ไดแ้ก่ การจดัสถานท่ีรับรองลูกคา้ เพ่ือให้
ไดรั้บความสะดวกสบาย การอบรมรมพนกัทั้งดา้นรูปลกัษณ์ภายนอก มารยาท และไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหนา้ คอยรับฟังปัญหาของลูกคา้อยูเ่สมอ พนกังานตอ้งรักษาความลบัของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี เพ่ือตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของผูป้ระกอบการ เพ่ือให้ผูป้ระกอบการรู้สึกพึงพอใจในการให้บริการของบริษทัประกนัวินาศภยั 

3. บริษทัประกนัวินาศภยัควรให้ความส าคญักบัการสร้างความพึงพอใจอยูเ่สมอ เป็นการกระตุน้และสนอง
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการและน าไปสู่การตดัสินใจกรมธรรมป์ระกนัภยัอยา่งต่อเน่ือง 
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บทคดัย่อ 

 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสามารถในการท าก าไรเกินปกติจากการใชข้อ้มูลภายในของผูบ้ริหาร 

และบุคคลภายนอกตามพฤติกรรมการลงทุนของผูบ้ริหาร รวมถึงศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกิจการ
และความสามารถในการท าก าไรเกินปกติจากการใชข้อ้มูลภายในของผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย จากแบบรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหาร (59-2)  ในปีพศ. 2557-2560 โดย
ใช้วิธีการศึกษาเหตุการณ์ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ทดสอบความความสัมพนัธ์ของปัจจัยด้าน 
การก ากบัดูแลกิจการ เหตุการณ์ช่วงก่อนการประกาศขอ้มูลข่าวสารต่อสาธารณชน และตวัแปรควบคุมอ่ืนๆ ท่ีมีผล
ต่อความสามารถในการท าก าไรเกินปกติจากการใชข้อ้มูลภายในของผูบ้ริหาร ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารและ
บุคคลภายนอกมีการใชข้อ้มูลภายในประกอบการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาใกลเ้คียงวนัซ้ือขาย และสามารถท า
ก าไรเกินปกติไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั แต่บุคคลภายนอกมีการท าก าไรไดใ้นช่วงระยะเวลาท่ีสั้นกว่าของผูบ้ริหาร ทั้งน้ียงั
พบว่าบริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีแย ่ผูบ้ริหารสามารถขายหลกัทรัพยแ์ละท าก าไรเกินปกติไดม้ากกว่าบริษทัท่ีมี
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และพบว่าปัจจยัดา้นความขดัแยง้ของผลประโยชน์ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
เหตุการณ์ก่อนการประกาศขอ้มูลข่าวสารต่อสาธารณชนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบักบัการท าก าไรเกินปกติ ส่วน
โครงสร้างคณะกรรมการ สิทธิของผูถื้อหุ้น การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการท า
ก าไรเกินปกติ 
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Abstract 
 

The study aimed at the abnormal return from insider trading of executives and outsiders according to the 
investment behavior of executives. Furthermore the study also examines the relation between corporate governance 
and insider trading abnormal return. The sample was drawn from transactions in the reporting of changes in securities 
holdings (Form 59-2) of listed company in Stock Exchange of Thailand during year 2014 – 2017. Using event study 
and run a multiple regression of insider trading abnormal return on Corporate Governance Index, Blackout Period 
and other control variables. The results indicated that executives and outsiders use internal information for securities 
trading at close to trading day and make excess profits significantly. However, the outsiders make excess profits in 
shorter term than the executives do. The results also found that executive of the companies with Poor Corporate 
Governance can make more excess profit from trading than the companies with Good Corporate Governance. 
Another finding of this study is that Conflict of Interest, Board Responsibilities, Blackout Period and abnormal 
returns have positive relationship while Board Structure, Disclosure & Transparency, Shareholder Rights and 
abnormal returns have negative relationship. 
 
Keyword : Corporate Governance, Insider Trading 
 

บทน า 
 

ในปัจจุบนัผูมี้ส่วนร่วมในตลาดและนกัวิชาการทัว่โลกเร่ิมตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการ
มากข้ึน ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกนั นบัตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ไดเ้ร่ิมรณรงค์
และส่งเสริมให้บริษทัจดทะเบียนตระหนกัถึงความส าคญัและประโยชน์ของการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นต้นมา  
จึงไดมี้การปรับปรุงแก้ไขและมีการออก “หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555” เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้นอกจากน้ียงัมีส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เป็นหน่วยงานของรัฐ ท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยพ์.ศ. 2535 ดว้ย เพ่ือท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล พฒันาตลาดทุนให้มีความน่าเช่ือถือ รวมถึงการป้องกนัการ
กระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์แต่ในความเป็นจริงแลว้ ผูบ้ริหารหรือบุคคลภายในองค์กร
สามารถล่วงรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงาน ความเคล่ือนไหวต่างๆ ภายในองค์กรไดเ้หนือกว่า
สาธารณชน ท าให้สามารถหาผลตอบแทนได้จากการรับรู้ขอ้มูลท่ีไม่เท่าเทียมกนัระหว่างองค์กรและตลาดทุน  
ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพของตลาด  

พิเศษ  เสตเสถียร (2559) ไดก้ล่าวถึงกรณีของผูบ้ริหารของบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) (MAKRO) 
ในการอาศยัข้อมูลภายในก่อนมีการเปิดเผยต่อประชาชน ซ้ือหุ้นผ่านบญัชีตวัเองหรือบุคคลใกลชิ้ดเขา้ข่ายเป็น
ความผิดตามมาตรา 241 จะเห็นไดว้่า ถึงแมจ้ะมี พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ ก็ยงัมีการหลีกเล่ียงดว้ยการถือผ่านบุคคลอ่ืน  
จึงท าให้เกิดประโยชน์จากการใชข้อ้มูลภายในไดอ้ยู ่และผูบ้ริหารยงัสามารถท าก าไรไดจ้ากการรับรู้ขอ้มูลภายใน
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ก่อนท่ีจะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนดว้ย จึงมีความน่าสนใจในความสมัพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกิจการและการ
ใช้ข้อมูลภายใน ท าให้งานวิจัยน้ีมุ่งเน้นท่ี การศึกษาความสามารถในการท าก าไรเกินปกติจากการซ้ือและขาย
หลกัทรัพย์ของผูบ้ริหารจากการใช้ข้อมูลภายใน ในช่วงก่อนการประกาศข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน และ
ความสามารถในการท าก าไรเกินปกติของบุคคลภายนอกตามพฤติกรรมการลงทุนของผู้บริหาร และศึกษา
ความสมัพนัธ์และผลกระทบระหว่างการก ากบัดูแลกิจการและความสามารถในการท าก าไรเกินปกติจากการซ้ือและ
ขายหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหาร บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) จากการใชข้อ้มูลภายใน 
เพ่ือเป็นแนวทางให้กบันกัลงทุนประกอบการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์และเป็นประโยชน์ต่อกลต. ในการ
เพ่ิมความเขม้งวดและปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายควบคุมดูแลการซ้ือขายของผูบ้ริหารให้มีความรัดกุมมากข้ึน  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

1. สมมตฐิานประสิทธิภาพตลาด (Efficient Market Hypothesis) 
ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Market) คือ ขอ้มูล ข่าวสาร ความเช่ือ ความคาดหวงั และทุกอย่างท่ี

เก่ียวข้องทั้งหมดได้สะท้อนออกมาเป็นราคาตลาด กล่าวคือ ทุกคนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลทุกอย่างได้
เหมือนกัน พร้อมกัน ส่งผลให้ราคาตอบสนองต่อขอ้มูลต่าง ๆ เหล่านั้นออกมาโดยทนัทีเพ่ือสะทอ้นขอ้มูลใหม่ 
สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาดแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ 1. สมมติฐานแบบอ่อน ราคาหลกัทรัพยใ์นอนาคตไม่
สามารถพยากรณ์ไดด้ว้ยราคาในอดีต การท าไรเกินกว่าปกติไม่สามารถท าไดใ้นระยะยาวโดยใชก้ลยุทธ์การลงทุน
บนพ้ืนฐานของราคาในอดีตหรือประวติัศาสตร์ และการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพ่ือให้เกิดก าไรเกินกว่าปกติไม่
สามารถท าได ้2. สมมติฐานแบบกลาง ราคาหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงตามขอ้มูลข่าวสารท่ีสาธารณชนไดรั้บอย่าง
รวดเร็วและไม่มีอคติ ไม่มีใครสามารถท าก าไรเกินปกติได้จากข้อมูลข่าวสารท่ีสาธารณชนได้รับ รวมถึงการ
วิเคราะห์เชิงพ้ืนฐานและการวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิคด้วย 3. สมมติฐานแบบเข้ม ราคาหลกัทรัพย์สะทอ้นทุก
ข่าวสารทั้งสาธารณะและขอ้มูลภายใน (Insider Information) ไม่มีใครสามารถสร้างก าไรเกินปกติไดใ้นระยะยาว 
โดยใชก้ฎหมายกีดกนัขอ้มูลภายในบริษทั เพ่ือป้องกนัและลงโทษบุคคลภายในบริษทัท่ีจะใชข้อ้มูลข่าวสารภายใน
เพ่ือท าก าไรเกินกว่าปกติ 

2. ความไม่สมมาตรของข้อมูล  (Asymmetric Information) 
ความไม่สมมาตรของขอ้มูลเป็นสาเหตุหน่ึงของความล้มเหลวของตลาด (Market failure) เน่ืองจากผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียในตลาดแต่ละฝ่ายนั้นมีขอ้มูลไม่เท่ากนั หรือการส่ือสารขอ้มูลไม่ไดคุ้ณภาพ รวมถึงขอ้มูลนั้นไม่ทนั
ต่อเวลา  ส่งผลท าให้ราคาไม่สามารถใชเ้ป็นสญัญาณท่ีเหมาะสมในการจดัสรรทรัพยากรส าหรับผูซ้ื้อและผูข้าย การ
เคล่ือนยา้ยทรัพยากรจึงท าไดไ้ม่สมบูรณ์ ผลลพัธ์คือเกิดการใชท้รัพยากรอยา่งไร้ประสิทธิภาพ  ซ่ึงความไม่สมบูรณ์
ของข้อมูลก่อให้เกิดปัญหาส าคญั 2 ประการ ได้แก่ 1. Adverse Selection เป็นลกัษณะของความไม่สมมาตรของ
ขอ้มูลในรูปแบบท่ีคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงมีขอ้มูลนอ้ยกว่าอีกฝ่ายหน่ึง บางคร้ังเราจะเรียกปัญหาน้ีว่า การมีขอ้มูลแอบแฝง 
(Hidden Information) 2. Moral Hazard เป็นลกัษณะของความไม่สมมาตรของขอ้มูลในรูปแบบท่ีทั้งสองฝ่ายมีขอ้มูล
ท่ีครบถว้นแลว้ แต่ผลลพัธ์หรือผลตอบแทนข้ึนอยูก่บัการกระท าของคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดท่ีไม่สามารถตรวจสอบ
ได ้บางคร้ังจะเรียกปัญหาน้ีว่า มีการกระท าแอบแฝง (Hidden Action)  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84
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3. การก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)  
ตามความหมายของ ตลท. บรรษทัภิบาล หรือ การก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance) คือ ระบบท่ี

จดัให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ  ฝ่ายจดัการ และผูถื้อหุ้น เพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั น าไปสู่ความเจริญเติบโตและเพ่ิมมูลค่าให้กบัผูถื้อหุ้นในระยะยาว โดยค านึงถึงผูมี้ส่วน
ไดเ้สียอ่ืน ตลท. ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและประโยชน์ของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยในปีพ.ศ. 2545 ไดเ้สนอ
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีให้แก่บริษทัจดทะเบียน 15 ขอ้ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัในขั้นเร่ิมแรก และในปีพ.ศ. 
2555 ไดมี้การปรับปรุงเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์การประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน โดยมีเน้ือหาแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี สิทธิของผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั บทบาท
ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

4. ทฤษฎตีวัแทน (Agency Theory)  
จากแนวคิดของ Jensen and Meckling (1976) ทฤษฎีตวัแทน มองว่าเจา้ของกิจการไม่สามารถบริหารงาน

เพียงผูเ้ดียวได ้จึงท าให้ตอ้งมีบุคคลท่ีเขา้มาช่วยในการบริหารงานแทนเจ้าของกิจการ ทฤษฎีน้ีอธิบายความสัมพนัธ์
ระหว่างการเป็นตวัแทนว่าเกิดข้ึนระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย โดยฝ่ายมอบอ านาจคือ ตวัการ (Principle) และฝ่ายท่ีไดรั้บ
มอบอ านาจคือ ตวัแทน (Agent) เม่ือใดท่ีผูบ้ริหารซ่ึงเป็นตวัแทน ตดัสินใจลงทุนเพ่ือสร้างผลตอบแทนสูงสุดจากเงิน
ลงทุน ในวิธีท่ีสอดคลอ้งกบัการสร้างผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นตวัการแลว้ ความสมัพนัธ์ของการเป็น
ตวัแทนระหว่างผูถื้อหุ้นกบัผูบ้ริหารจะยงัคงมีประสิทธิผลท่ีดี แต่ถา้หากผลประโยชน์และวตัถุประสงคข์องผูถื้อหุ้น
กบัผูบ้ริหารไม่สอดคลอ้งกนัจะท าให้ เกิดปัญหาการเป็นตวัแทน (Agency Problem) ข้ึน คณะกรรมการจึงเป็นบุคคล
ส าคญัท่ีมีส่วนช่วยในการผลกัดนัให้เกิดการปฏิบติัท่ีเป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงกลต. ได้ให้
แนวทางส าหรับคณะกรรมการในการปฏิบติัไวใ้นดา้นความยติุธรรม (Fairness) ความโปร่งใส (Transparency) และ
ความรับผิดชอบตามหนา้ท่ี (Responsibility)  

5. ทฤษฎผู้ีมีส่วนได้เสีย (Stakeholder Theory) 
พฒันาการของทฤษฎีผูมี้ส่วนไดเ้สียมีพ้ืนฐานมาจากกรอบแนวคิดของ Barnard (1938) ท่ีน าเสนอมุมมอง

ดา้นบวกของผูจ้ดัการในการสนบัสนุนความรับผิดชอบต่อสงัคม และต่อมา Freeman (1984) สนบัสนุนว่า ผูบ้ริหาร
มีหนา้ท่ีส าคญัท่ีตอ้งสร้างความพอใจต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อผลลพัธ์ของบริษทั ประกอบดว้ย พนกังาน ลูกคา้ ผูข้าย
ปัจจยัการผลิต องคก์รชุมชนในทอ้งถ่ิน กล่าวไดว้่า ผูมี้ส่วนไดเ้สีย คือ บุคคลหรือกลุ่มคนท่ีมีผลหรือไดรั้บผลกระทบ
จากความส าเร็จขององคก์ร โดยองคก์รตอ้งวิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์รอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น  และตอ้งมี
ความเขา้ใจในส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์รไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้มดว้ย 

6. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาความสามารถในการท าก าไรเกินปกติของผูบ้ริหารจากการใช้ขอ้มูล

ภายใน และความสามารถในการท าก าไรเกินปกติของบุคคลภายนอก มีงานวิจยัของ รัฐพล  สกุลเหลืองอร่าม (2549) 
ศึกษาผลกระทบของการท าธุรกรรมซ้ือขายหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหารท่ีมีต่ออตัราผลตอบแทนเกินปกติ ผลการศึกษา
พบว่า บุคคลภายในสามารถท าก าไรเกินปกติไดจ้ากการซ้ือขายของผูบ้ริหาร และบุคคลทัว่ไปสามารถท าก าไรเกิน
ปกติจากการเลียนแบบพฤติกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหารไดใ้นช่วงเวลาสั้นๆ การเลียนแบบธุรกรรมการ
ขายสามารถท าก าไรไดใ้นระยะสั้นกว่าธุรกรรมการซ้ือ และพบว่าผูบ้ริหารระดบัสูงไม่สามารถใชข้อ้มูลภายในท า
ก าไรไดใ้นระยะสั้น 

http://www.set.or.th/sustainable_dev/th/cg/files/2013/CGPrinciple2012Thai-Eng.pdf


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 14 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

ในหลายงานวิจยัมีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกิจการและอตัราผลตอบแทนเกินปกติ ซ่ึงมี
ผลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกนั เช่น บุญญฉตัร  บุญญาลยั (2559) ศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามญัตามผล
การประเมินการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ในช่วงปีพ.ศ. 
2555-2559 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มหุ้นสามญัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะมีแนวโน้มอตัราผลตอบแทนเกินปกติ
น้อยกว่ากลุ่มหุ้นสามญัท่ีขาดการก ากบัดูแลกิจการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Dai et al. (2012) ศึกษาบทบาทของ
ระบบการก ากบัดูแลกิจการในการจ ากดัความสามารถในการท าก าไรจากการใชข้อ้มูลภายใน ผลการศึกษาพบว่า 
บริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลท่ีดีจะมีก าไรเกินปกติจากการขายน้อยกว่าบริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลท่ีแย่และงานวิจยัของ 
พลอยพรม  เดชธนประเสริฐ (2556)  ท่ีท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์กบัความไม่
แน่นอนของขอ้มูล/การก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในช่วงปีพ.ศ. 2550-2554 ผล
การศึกษาพบว่า ความไม่แน่นอนของขอ้มูล/การก ากบัดูแลกิจการมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนเกินปกติของ
หลกัทรัพยอ์ย่างมีนยัส าคญั เช่นเดียวกบังานวิจยัของศิโรรัตน์  จรัสรุ่งโรจน์กุล (2552) ท่ีท าศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างธรรมาภิบาลบริษทัและก าไรเกินปกติจากการซ้ือขายหุ้นโดยผูบ้ริหาร ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์
ระหว่างธรรมาภิบาลบริษทัและก าไรส่วนเกินจากการขายหุ้นเป็นลบ ส่วนความสมัพนัธ์ระหว่างธรรมาภิบาลบริษทั
และก าไรส่วนเกินจากการซ้ือหุ้นเป็นบวก และผูบ้ริหารยงัไดรั้บก าไรส่วนเกินจากการซ้ือและขายหุ้นในช่วงก่อน
การประกาศผลการด าเนินกิจการสูงกว่าช่วงอ่ืน   

นอกจากน้ีในหลายงานวิจยัไดมี้การศึกษาปัจจยัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีส่งผลต่อการใชข้อ้มูลภายใน เช่น 
Dai et al. (2015) ศึกษาอิทธิพลของระบบการก ากบัดูแลกิจการในการจ ากดัความสามารถในการท าก าไรจากการใช้
ขอ้มูลภายใน และวิธีการท่ีระบบจะมีอิทธิพลต่อความสามารถในการจ ากดัความสามารถดงักล่าว ผลการศึกษาพบว่า 
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะช่วยลดความสามารถในการท าก าไรจากการขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายในได ้และ
ยงัพบว่าบริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลในระดบัท่ีดีมากจะลดความสามารถในการท าก าไรจากการขายไดโ้ดยใชม้าตรการ
ป้องกนัล่วงหน้า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Dai et al. (2012) ศึกษาบทบาทของระบบการก ากบัดูแลกิจการในการ
จ ากดัความสามารถในการท าก าไรจากการใชข้อ้มูลภายใน ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะการก ากบัดูแล ประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมการ และคุณภาพการตรวจสอบมีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการลดความสามารถในการท าก าไรจากการขาย  

Ararat, Black and Yurtogl (2016) ศึกษาแนวทางการก ากับดูแลกิจการของบริษทัมหาชนในตุรกีตั้งแต่ปี 
2006-2012 โดยการสร้างดชันีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของประเทศตุรกี (TCGI) ซ่ึงประกอบไปด้วยโครงสร้าง
คณะกรรมการ, ขั้นตอนคณะกรรมการ, การเปิดเผยขอ้มูล, ความเป็นเจ้าของ และสิทธิของผูถื้อหุ้น ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจยัยอ่ยของ TCGI คือ การเปิดเผยขอ้มูล คาดการณ์มูลค่าตลาดท่ีสูงข้ึนและความสามารถในการท าก าไรใน
ระดบับริษทัท่ีสูงข้ึนดว้ย  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Opiyo (2013) ศึกษาผลกระทบของการก ากบัดูแลกิจการท่ีมีต่อ
การใชข้อ้มูลภายในของตลาดหลกัทรัพย์ Nairobi (NSE) ประเทศเคนยา ผลการศึกษาพบว่า การก ากบัดูแลกิจการมี
ผลกระทบต่อการใชข้อ้มูลภายใน โดยขนาดคณะกรรมการ ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ ความเป็นเจ้าของ
สถาบนั ความเขม้ขน้ของความเป็นเจ้าของ มีผลต่อการใชข้อ้มูลภายในองค์กรในระดบัท่ีสูง เช่นเดียวกบังานวิจยั
ของ Bricker and Markarian (2012) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นเจา้ของสถาบนัและความสามารถในการ
ท าก าไรจากใชข้อ้มูลภายใน ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นเจา้ของสถาบนัมีความสมัพนัธ์ทิศทางลบกบัความสามารถ
ในการท าก าไรจากการขายหลกัทรัพย ์และพบความสมัพนัธ์ในทิศทางบวกกบัความสามารถในการท าก าไรจากการซ้ือ
หลกัทรัพย ์ 
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วธีิการศึกษา 
 
กลุ่มตวัอย่าง 
ในการศึกษาจะใชก้ารวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ขอ้มูลธุรกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง

ผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ระยะเวลายอ้นหลงั 4 ปี ตั้งแต่เดือน มกราคม 
2557 ถึงเดือนธนัวาคม 2560 ท่ีแสดงในแบบรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหาร (59 -2) กลุ่ม
ตวัอย่างไม่รวมถึงบริษทัท่ีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและบริษทัท่ีอยู่ระหว่างกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึงมีจ านวน
ทั้งส้ิน 425 บริษทั 

แหล่งข้อมูล 
ใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยใชข้อ้มูลภายในจากแบบรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ

หลกัทรัพยข์องผูบ้ริหาร (59-2) ในเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ขอ้มูลเฉพาะของบริษทั รวมถึงขอ้มูลการก ากบัดูแลกิจการ
จากแหล่งขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน เช่น แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) รายงานประจ าปีของบริษทั 
เวบ็ไซตข์องบริษทั เวบ็ไซต ์SETSMART (SET Market Analysis and Reporting Tool)  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 ศึกษาความสามารถในการท าก าไรเกินปกติจากการซ้ือและขายหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหารจากการใช้

ขอ้มูลภายใน ในช่วงก่อนการประกาศขอ้มูลข่าวสารต่อสาธารณชน และ ศึกษาความสามารถในการท าก าไรเกิน
ปกติของบุคคลภายนอกตามพฤติกรรมการลงทุนของผูบ้ริหาร 

โดยใชวิ้ธีการศึกษาเหตุการณ์ (Event Study) ด าเนินการศึกษาโดยการสังเกตราคาของหลกัทรัพยใ์นช่วงเกิด
เหตุการณ์ เพ่ือวิเคราะห์หาอตัราผลตอบแทนเกินปกติ คือ ส่วนต่างระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์
เกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์คาดการณ์ไวจ้ากการใชแ้บบจ าลองดชันีตลาด (Market Model)  
ซ่ึงท าการศึกษาเหตุการณ์แยกกนัส าหรับการซ้ือและการขายหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหาร และวนัท าการซ้ือขายและวนั
ประกาศขอ้มูลข่าวสารต่อสาธารณชน 

ส่วนที่ 2 ศึกษาความสัมพนัธ์และผลกระทบระหว่างการก ากับดูแลกิจการและการท าก าไรเกินปกติจาก 
การซ้ือและขายหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหาร จากการใชข้อ้มูลภายใน 

ท าการค านวณอตัราผลตอบแทนเกินปกติสะสม (CAR) ของการใช้ข้อมูลภายใน โดยใช้วิธีการศึกษา
เหตุการณ์  (Event Study) และท าการค านวณตวัแปรการก ากบัดูแลกิจการตามวิธีการของ ศิโรรัตน์  จรัสรุ่งโรจน์กุล 
(2552 อา้งถึง Ananchotikul, 2006) ซ่ึงมี 5 ปัจจยัย่อยท่ีครอบคลุมดา้นการก ากบัดูแลกิจการในประเทศไทยได้แก่ 
โครงสร้างคณะกรรมการ ความขดัแยง้ของผลประโยชน์ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สิทธิของผูถื้อหุ้น  
การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และท าการทดสอบความความสัมพนัธ์ของปัจจยัการก ากบัดูแลกิจการ เหตุการณ์
ช่วงก่อนการประกาศขอ้มูลข่าวสารต่อสาธารณชน และตวัแปรควบคุมอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการท าก าไรเกินปกติ โดย
วิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาความสมัพนัธ์และผลกระทบระหว่าง
การก ากบัดูแลกิจการและความสามารถในการท าก าไรเกินปกติของผูบ้ริหารจากการใชข้อ้มูลภายใน   

ท าการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แยกกรณี ดงัน้ี กลุ่มตวัอย่างรวม 
กลุ่มตวัอยา่งการซ้ือและกลุ่มตวัอยา่งการขาย 
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สมการส าหรับกลุ่มตวัอยา่งรวม ดงัน้ี 
CARit  =  β0 + β1 CGIit + β2 BlackoutDit + β3ROEit +  β4DAit +  

Β5MTBit + β6Log(Mktcapit) +β7SaleDit + it  

สมการส าหรับกลุ่มตวัอยา่งการซ้ือและขาย ดงัน้ี 
CARit  =  β0 + β1 CGIit + β2 BlackoutDit + β3ROEit +  β4DAit +  

Β5MTBit + β6Log(Mktcapit) + it  

ตวัแปรตาม คือ อตัราผลตอบแทนเกินปกติสะสม (CARit) 
ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ (CGIit) ไดแ้ก่ โครงสร้างคณะกรรมการ ความขดัแยง้ของ

ผลประโยชน์ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สิทธิของผูถื้อหุ้น การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส รวมถึง
เหตุการณ์ช่วงก่อนการประกาศขอ้มูลข่าวสารต่อสาธารณชน (BlackoutDit) ก าหนดให้เป็นตวัแปรหุ่น หากผูบ้ริหาร
มีการซ้ือขายในช่วง 60 วนัก่อนการประกาศงบการเงินรายปี ให้ค่าเป็น 1 นอกนั้นให้ค่าเป็น 0 

ตวัแปรควบคุม ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น (ROEit) อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์(DAit) ราคา
ตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี (MTBit) มูลค่าตามราคาตลาด (Mktcapit) และการขาย (SaleDit) ก าหนดให้เป็นตวัแปรหุ่น 
หากผูบ้ริหารมีการใชข้อ้มูลในการขายให้ค่าเป็น 1 นอกนั้นให้ค่าเป็น 0 

 

ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาความสามารถในการท าก าไรเกินปกติจากการซ้ือและขายหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหารจาก

การใชข้อ้มูลภายใน ในช่วงก่อนการประกาศขอ้มูลข่าวสารต่อสาธารณชน พบว่า ผูบ้ริหารมีการใชข้อ้มูลภายใน
ประกอบการซ้ือและขายหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาใกลเ้คียงวนัซ้ือขายอย่างมีนยัส าคญั  โดยเฉพาะวนัท่ีเกิดการซ้ือขาย
จะมีอตัราผลตอบแทนเกินปกติสูงท่ีสุด เน่ืองจากผูบ้ริหารสามารถจบัจงัหวะตลาดได ้เพ่ือเขา้ซ้ือหลกัทรัพยใ์นช่วงท่ี
ราคาหลกัทรัพยล์ดลง (AAR มีค่าเป็นลบ) และขายหลกัทรัพยใ์นช่วงท่ีราคาหลกัทรัพยสู์งข้ึน (AAR มีค่าเป็นบวก) 
อีกทั้งยงัสามารถท าก าไรเกินปกติจากการใชข้อ้มูลภายใน ในช่วงก่อนการประกาศขอ้มูลข่าวสารต่อสาธารณชนดว้ย  

ผลศึกษาความสามารถในการท าก าไรเกินปกติของบุคคลภายนอกตามพฤติกรรมการลงทุนของผูบ้ริหาร 
พบว่า การซ้ือและขายหลกัทรัพยข์องบุคคลภายนอกตามพฤติกรรมการลงทุนของผูบ้ริหาร สามารถท าก าไรเกินปกติ
ได้ แต่ท าก าไรได้ในช่วงระยะเวลาท่ีสั้ นกว่าของผูบ้ริหาร เน่ืองจากผูบ้ริหารรับรู้ข้อมูลภายในได้รวดเร็วกว่า
บุคคลภายนอก 

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาความสมัพนัธ์และผลกระทบระหว่างการก ากบัดูแลกิจการและการท าก าไรเกินปกติใน
การซ้ือและขายหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหารจากการใชข้อ้มูลภายใน พบว่า บริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ผูบ้ริหาร
สามารถซ้ือหลกัทรัพยแ์ละท าก าไรเกินปกติไดอ้ย่างมีระดบันัยส าคญั และบริษทัท่ีมีการก ากับดูแลกิจการท่ีแย่ 
ผูบ้ริหารสามารถขายหลกัทรัพย์และท าก าไรเกินปกติได้มากกว่าบริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างมีระดบั
นัยส าคญั นอกจากน้ียงัพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการและการท าก าไรเกินปกติจากการซ้ือ
หลกัทรัพยข์องผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์กนัเชิงลบอยา่งมีนยัส าคญั แต่ไม่มีความสมัพนัธ์ส าหรับการขายหลกัทรัพย ์
ซ่ึงปัจจยัดา้นความขดัแยง้ของผลประโยชน์ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เหตุการณ์ก่อนการประกาศขอ้มูล
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ข่าวสารต่อสาธารณชนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบักบัท าก าไรเกินปกติ ส่วนโครงสร้างคณะกรรมการ สิทธิของผูถื้อ
หุ้น การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสมีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัการท าก าไรเกินปกติ 

 

สรุปผลการศึกษา 
 
การศึกษาความสามารถในการท าก าไรเกินปกติจากการซ้ือและขายหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหารจากการใชข้อ้มูล

ภายใน ในช่วงก่อนการประกาศขอ้มูลข่าวสารต่อสาธารณชน และการซ้ือขายของบุคคลภายนอกตามพฤติกรรมการ
ลงทุนของผูบ้ริหาร พบว่า ทั้งผูบ้ริหารและบุคคลภายนอกมีการใชข้อ้มูลภายในประกอบการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น
ช่วงเวลาใกลเ้คียงวนัซ้ือขาย และสามารถท าก าไรเกินปกติได ้นอกจากน้ียงัพบว่าบริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีแย ่
ผู ้บริหารสามารถขายหลกัทรัพย์และท าก าไรเกินปกติได้มากกว่าบริษัทท่ีมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการและการท าก าไรเกินปกติจากการซ้ือหลักทรัพย์ของผู้บริหารมี
ความสมัพนัธ์กนัเชิงลบ 

 

ข้อเสนอแนะ  
 

1. การศึกษาความสามารถในการท าก าไรของผูบ้ริหาร อาจมีการเพ่ิมตวัแปรปริมาณการซ้ือขายของผูบ้ริหาร
ต่อปริมาณการซ้ือขายในตลาด เพ่ือวดัการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยแ์ละศึกษาความสมัพนัธ์กนัของการใชข้อ้มูล
ภายในไดช้ดัเจนข้ึน 

2. ศึกษาเหตุการณ์อ่ืนเพ่ิมเติมท่ีอาจเกิดการใช้ข้อมูลภายในซ้ือขายหลกัทรัพย์ของผูบ้ริหารได้มากข้ึน 
นอกเหนือจากการซ้ือขายก่อนการประกาศงบการเงิน เช่น การควบรวมกิจการ การซ้ือหุ้นคืน การประกาศจ่ายเงิน
ปันผล หรือเหตุการณ์ส าคญัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์
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ธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงใช้กลุ่มตวัอย่างจากหลกัทรัพย ์กลุ่ม
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financials) หมวดธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพย์ (Finance & Securities) จากทั้งหมด 
จ านวน 32 บริษทั ซ่ึงคดัเลือกเฉพาะหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต ์ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ก่อนปี พ.ศ. 2550 เท่านั้นจ านวน 8 บริษทั โดยการเก็บขอ้มูลยอ้นหลงั รายไตรมาส ตั้งแต่เดือนมกราคม  พ.ศ. 
2550 ถึง  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 รวมทั้งส้ิน 40 ไตรมาส และใช้วิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 
Regression) ด้วยวิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) เพ่ือวิเคราะห์หาค่านัยส าคัญทางสถิติ ของ
แบบจ าลอง โดยใชก้ารประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ       

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยั อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) และ อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย์หมวด
ยานยนต์ (AUTO) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในทิศทางเดียวกนั และปัจจยั นโยบายรถยนตค์นัแรก
ของรัฐบาล (POLICY) มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือรถยนตท่ี์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในทิศทางตรงขา้มกนั 

 
ค ำส ำคัญ : อัตรำผลตอบแทนของหลักทรัพย์,อัตรำส่วนมลูค่ำหุ้นต่อมลูค่ำทำงบัญชี,อัตรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น,อัตรำก ำไรสุทธิ,อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์,อัตรำผลตอบแทนจำกส่วนของผู้ถือหุ้น,อัตรำผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์หมวดยำนยนต์,อัตรำสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้,นโยบำยรถยนต์คันแรกของรัฐบำล 
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Abstract 
 
The study aims to examine the relationship among the factors affecting the rate of return of the automotive 

hire-purchase sector registered in the Stock Exchange of Thailand. The sample of the study consisted of assets from 
32 companies in the financial and finance & assets sectors.  Only the assets of the automotive hire-purchase sector 
registered in the Stock Exchange of Thailand prior to 2007 have been included in the study, thus only eight 
companies have been included. The data were collected from the quarterly record since January 2007 to December 
2016, resulted in the total of 40 quarters. The multiple regression equations with the ordinary   least squares method 
were used to analyze the statistical values of the model. The statistical significance was at 0.05 level. The data have 
been processed by the statistical software package.  

The findings indicated that at 0.05 level of statistical significance, the Return on Assets (ROA) is  associated 
with the ROA of Group Lease Public Company Limited (GL)  and the ROA of the automotive sector  (AUTO)  is 
likewise related with the ROA of  Ratchthani Leasing Public Company Limited (THANI). The government's first-
time car buyer policy (POLICY)  is contrarily correlated with the ROA of Asia Sermkij  Leasing Public Company 
Limited (ASK).  

 
Keywords: Price to Book Value Ratio, Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin, Return on Assets, Return on Equity, 
Automotive Sector Assets Index, Non-Performing Loan, First-time car buyer policy, Return on Assets,  Automotive 
Hire Purchase Business 
 

1. บทน า 
 

การลงทุนในหลกัทรัพย ์ เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของนกัลงทุน ซ่ึงเป็นทั้งการออมเงิน  และการสร้างผลตอบแทน
จากการลงทุน เน่ืองจากการลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นมีโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนกลบัมาในอตัราท่ีสูงกว่าการลงทุน
ประเภทอ่ืนๆ อีกทั้ง นกัลงทุนยงัสามารถเลือกระดบัความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับไดเ้พ่ือผลตอบแทนจากการลงทุน
ในหลกัทรัพยน์ั้นๆ อตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์เกิดจากปัจจยัหลายๆ ดา้น เช่น 
การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานดว้ยอตัราส่วนทางการเงิน (เฉลิมขวญั ครุฑนุญยงค,์ 2551) กล่าวว่า การวิเคราะห์อตัราส่วน
ทางการเงิน เป็นเคร่ืองมือในการการวางแผน การจดัการ และการควบคุม ทางดา้นการบญัชีและการเงินไดดี้ จึงถือ
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการช่วยวิเคราะห์และตดัสินใจของนกัลงทุนในเร่ืองของปัจจยัความเส่ียงในด้านต่างๆ ของ
ธุรกิจท่ีนกัลงทุนจะร่วมลงทุน อีกทั้งยงัแสดงถึงฐานะการเงินของธุรกิจโดยดูจากผลการด าเนินงานทั้งในอดีตและ
ปัจจุบนั ว่าประสบความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด    

รถยนตน์ั้น นบัไดว้่าเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัเพ่ิมข้ึนอีกปัจจยัหน่ึง ส าหรับคนในยคุปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นส่ิง
ท่ีสามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการเดินทาง ช่วยให้ระยะเวลาในการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ ไดร้วดเร็วข้ึน 
จะเห็นไดว้่า แนวโน้นของการใชร้ถยนตต์นั้นมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนทุกๆ ปี โดยในช่วงวนัท่ี 16 กนัยายน 2554 ถึง 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ภาครัฐบาลมีการประกาศใช ้นโยบายรถยนตค์นัแรก วตัถุประสงคเ์พ่ือกระตุน้การใชจ่้ายใน
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ภาคประชาชน เพ่ือให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเพ่ิมมากข้ึน และเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี
ความเป็นอยู่ท่ีสะดวกสบายข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองไป
พร้อมๆกนัดว้ย ซ่ึงโครงการดงักล่าวถือเป็นโครงการท่ีไดรั้บความสนใจจากประชนเป็นจ านวนมาก จะเห็นไดว้่า 
แนวโน้นของการใชร้ถยนตต์นั้นมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนทุกๆ ปี เม่ือมีปริมาณความตอ้งการรถยนต์มากข้ึน ธุรกิจเช่า
ซ้ือรถยนตซ่ึ์งถือเป็นธุรกิจเก่ียวเน่ือง จึงเขา้มามีบทบาทส าคญัในการอ านวยความสะดวกดา้นสินเช่ือให้กบัประชาชน 
ท าให้ธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง และมีผลการด าเนินท่ีดีข้ึน ซ่ึงธุรกิจสินเช่ือเพ่ือการเช่าซ้ือรถยนตมี์
ความสมัพนัธ์ โดยตรงกบัภาวะการเติบโตของอตุสาหกรรมรถยนต ์กล่าวคือ  เม่ือผูบ้ริโภคมีความตอ้งการใชร้ถยนต์
มากข้ึน อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตรถยนต์ออกสู่ตลาดก็จะมีแนวโน้มขยายตวั และความตอ้งการเงินทุน
ส าหรับการขยายธุรกิจก็เพ่ิมสูงข้ึนตามไปดว้ย นั้นเอง และส่งผลให้นกัลงทุนเกิดความสนใจท่ีจะเขา้มาลงทุนใน
กลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์ท่ีก าลงัมีการขยายตวั ซ่ึงก็จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่างๆ ของ
กลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์ ผูศึ้กษาจึงให้ความสนใจจะศึกษา โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ทราบว่าปัจจยัดา้นใดบา้งท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือรถยนตแ์ละเป็นไปในทิศทางใด 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎกีารลงทุน   
การลงทุน หมายถึง การกนังินไวจ้ านวนหน่ึง ในระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพ่ือก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ

ในอนาคต โดยสามารถแบ่งการลงทุนออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1. การลงทุนเพ่ือการบริโภค  2. การลงทุนในธุรกิจ 
3. การลงทุนในหลกัทรัพย ์ลงทุนแต่ ละท่านตอ้งมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนของตนเอง (จิรัตน์ สงัขแ์กว้, 2544) ซ่ึง
พอจะแบ่งจุดมุ่งหมายดงักล่าวในลกษัณะต่างๆ ไดด้งัน้ี (1) ความปลอดภยัของเงินลงทุน (2) เสถียรภาพของรายได ้
(3) ความงอกเงยของเงินลงทุน (4) ความคล่องตวัในการซ้ือขาย (5) ความสามารถในการเปล่ียนเป็นเงินสดไดท้นัที 
(6) การกระจายเงินลงทุน ซ่ึงการกระจายเงินลงทุนสามารถท าได ้4 วิธี ไดแ้ก่ วิธีท่ี 1 การลงทุนระหว่างหลกัทรัพยท่ี์มี
เงินประกนัการลงทุนมีรายไดจ้ากการลงทุนท่ีแน่นอน กบัลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนตามผลประกอบการ
ของธุรกิจ วิธีท่ี 2 การลงทุนในหลกัทรัพยห์ลายๆอยา่งปนกนั วิธีท่ี 3 การลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์บริษทัตั้งอยูบ่นความ
แตกต่างดา้นภูมิศาสตร์ เพ่ือลดความเส่ียงดา้นภยัธรรมชาติ วิธีท่ี 4 ลงทุนในหลกัทรัพยข์องธุรกิจท่ีมีการผลิตต่าง
แบบกนัคือ แบบVertical คือ ลงทุนธุรกิจตั้งแต่วตัถุดิบ จนถึงสินคา้ส าเร็จรูป หรือ แบบ Horizontal เป็นการลงทุน
ในกิจการท่ีประกอบ ธุรกิจเดียวกนั (7) ความพอใจในดา้นภาษี 

2.2 แนวคดิและทฤษฎอีัตราผลตอบแทน   
ผลตอบแทน หรืออตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นๆ (Yield) คือ ส่ิงท่ี

นกัลงทุนคาดหวงั อตัราผลตอบแทนท่ีค านวณไดจ้ะใชป้ระโยชน์ในการเปรียบเทียบกบัความเส่ียงท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
จากการลงทุนนั้นว่าเหมาะสมท่ีจะลงทุนหรือสมควรท่ีจะเข้าไปเส่ียงลงทุนหรือไม่ โดยปกติแลว้ หลกัทรัพยท่ี์มี
ความเส่ียงจากการลงทุนสูง ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัย่อมจะต้องสูงเพ่ือให้คุ ้มกับ ความเส่ียงการค านวณอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์(เพชรี ขุมทรัพย,์ 2544) ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ Yield คือ กระแสเงิน
สดหรือรายไดท่ี้ผูล้งทุนไดรั้บระหว่างช่วงระยะเวลาลงทุน อาจอยู ่ในรูปของเงินสด ปันผลหรือดอกเบ้ีย ท่ีผูอ้อกตรา
สารหรือหลกัทรัพยจ่์ายให้แก่ผูถื้อหุ้น, Capital gain (loss) คือ ก าไร (ขาดทุน) จากการขายหลกัทรัพยไ์ดใ้นราคาท่ี
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สูงข้ึน (หรือต ่าลง) กว่าราคาซ้ือ หรือเรียกว่าเป็น การเปล่ียนแปลงของราคา (Price Change) ของหลกัทรัพยน์ัน่เอง 
การค านวณอตัราผลตอบแทนสามารถท าไดด้งัน้ี 

อตัราผลตอบแทนกรณีท่ีมีเงินปันผล 

 
โดยท่ี  R คือ อตัราผลตอบแทนจาการลงทุน , P0 คือ ราคาปิดของหลกัทรัพย ์ณ เวลาท่ี 0 ,  P1 คือ ราคาปิด

ของหลกัทรัพย ์ณ เวลาท่ี 1 , D คือ เงินปันผล 
2.3 การวเิคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน 

การวิเคราะห์ท่ีเร่ิมตน้จาก (สิริวรรณ โฉมจ ารูญ, 2551) (1) การวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยทัว่ไป เก่ียวขอ้ง
สมัพนัธ์กบัแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและแนวนโยบายของภาครัฐบาล ว่าส่งผลต่อธุรกิจของผูอ้อกหลกัทรัพยอ์ย่างไร 
รวมไปถึงการวิเคราะห์วฎัจกัรของเศรษฐกิจ (2) การวิเคราะห์อุตสาหกรรม  เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและวิเคราะห์
วงจรอุตสาหกรรม สภาพของการตลาดและการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนแนวโน้มการเติบโต
ของอุตสาหกรรมว่าจะมีการเติบโตในทิศทางใด (3) การวิเคราะห์บริษทั เป็นขั้นสุดทา้ยของการวิเคราะห์ เก่ียวขอ้ง
กบัการวิเคราะห์ปัจจยัภายในบริษทัท่ีส่งผลต่อผลการด าเนินงาน โดยการน าขอ้มูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์หามูลค่าของ
หลกัทรัพยท่ี์แทจ้ริง แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยรวมของ
ธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยตวัเลข สามารถใชวิ้ธีการเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการ
เงิน มาช่วยวิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของข้อมูล (พูนศกัด์ิ แสงสันต์และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิ เกียรติ, 2556) 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีน ามาใชใ้นการศึกษา มีดงัน้ี (1) อตัราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชี (Price to Book Value) 
(2) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) (3) อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) (4) อตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(Return on Asset) (5) อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น (Return on Equity) 

2.4 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
 
 

ตวัแปรอิสระท่ีจะศึกษา ตวัแปรตามท่ีจะศึกษา

1. อตัราส่วนมูลค่าหุน้ต่อมูลค่าทางบญัช ี(PBV)

2. อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (DE)

3. อตัราก าไรสุทธ ิ(NP)

4. ,อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (ROA)   อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์

5. อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE)   กลุม่ธุรกจิเช่าซื้อรถยนตท์ีจ่ดทะเบยีน

6. อตัราผลตอบแทนหลกัทรพัย์หมวดยานยนต ์(AUTO)   ในตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย

7. อตัราสนิเชือ่ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได ้(NPL)

8. นโยบายรถยนตค์นัแรกของรฐับาล (POLICY) 
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3. วธีิการศึกษา 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
ใชก้ลุ่มตวัอย่างจากหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financials) หมวดธุรกิจเงินทุนและ 

หลกัทรัพย ์(Finance & Securities) จากทั้งหมด จ านวน 32 บริษทั ซ่ึงคดัเลือกเฉพาะหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือ
รถยนต์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนปี พ.ศ. 2550 เท่านั้นจ านวน 8 บริษัท ได้แก่  
(1) บริษทั อะมานะฮ์ ลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) : AMANAH, (2) บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) : ASK, 
(3) บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ ากดั (มหาชน) : ECL, (4) บริษทั กรุ๊ปลิส จ ากดั (มหาชน) : GL, (5) บริษทั 
ไมด้า ลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) : ML, (6) บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) :PL, (7) บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั 
(มหาชน) : THANI, (8) บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) : TK 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
ใชก้ารเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ แบบสถิติประเภทอนุกรมเวลา รายไตรมาส ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง  

เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 ระยะเวลา 10 ปี รวมทั้งส้ิน 40 ไตรมาส เพ่ือหา ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการสร้างสมการ
ถดถอย เชิงซ้อน (Multiple Regression) ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) เพ่ือวิเคราะห์หาค่าสถิติ
ต่างๆ ของแบบจ าลอง โดยใชก้ารประมวลผล ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงมีการก าหนดตวัแปรท่ีจะใชใ้น
การศึกษา ดังน้ี ตัวแปรตาม ได้แก่ อ ัตราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์กลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์ ตัวแปรอิสระ  
1.อตัราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชี(PBV), 2.อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(DE), 3.อตัราก าไรสุทธิ
(NP), 4.อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(ROA), 5.อ ัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น(ROE), 6.อัตรา
ผลตอบแทนหลกัทรัพยห์มวดยานยนต์(AUTO), 7.อตัราสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได(้NPL), 8.นโยบายรถคนัแรก
ของรัฐบาล (POLICY) 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่าง ตวั แปรอิสระท่ี

เลือกทั้ง 8 ปัจจยักบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์มาท าการหาค่าสัมประสิทธ์ของตวั
แปรอิสระแต่ละตวั จากนั้นจึงน าตวัแปรอิสระท่ีผ่านการทดสอบมาหาค่าความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม แลว้น าผลมา
สรุปและอธิบายถึง ความสัมพนัธ์ของ ตวัแปรอิสระทั้ง 8 ตวัแปร กับตวัแปรตาม คือ อตัราผลตอบแทนของ 
หลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ระดบันยัส าคญั 0.05 โดยมีแบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษาดงัน้ี  

     Rit      =   α + β1PBV + β2DE + β3NP  + β4 ROA + β5 ROE + β6 AUTO + β7NPL  
     +β8POLICY + i  

โดยก าหนดให้ R  หมายถึง อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์ท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย , I หมายถึง หลกัทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์ จ านวน 8 บริษทั ได้แก่ 
AMANAH.ASK,ECL,GL,ML,PL,THANI และ TK, t หมายถึง ระยะเวลารายไตรมาส, α หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิ
ของค่าคงท่ี, β หมายถึง ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ, PBV หมายถึง อตัราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชี ,DE 
หมายถึง อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น, NP หมายถึง อตัราก าไรสุทธิ, ROA หมายถึง อตัราผลตอบแทนจาก
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สินทรัพย์, ROE หมายถึงอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น, AUTOหมายถึง ดัชนีหมวดยานยนต์, NPL 
หมายถึงอตัราสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได,้ POLICY หมายถึง นโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล เป็นตวัแปร DUMMY 
(ตวัแปรหุ่น) โดยท่ี ช่วงเวลา ไตรมาสท่ี 3 ปี 2554 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ปี 2555 มีค่าเท่ากบั 1 และช่วงเวลา ไตรมาสท่ี 1 ปี 
2550 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 มีค่าเท่ากบั 0 (โดยไม่รวมช่วงเวลาท่ีเท่ากบั 1),  i หมายถึง ค่าความคาดเคล่ือน    

 

4. ผลการศึกษา และสรุปผลการศึกษา 
 
ตารางสรุปค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือ
รถยนต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
อตัราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชี (PBV) สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์AMAMAH , ASK , ECL , GL , PL , ML, THANI , TK และ Hire Purchase ในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบั
นัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ซ่ึงการท่ี PBV ยิ่งมากยิ่งส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์เพ่ิมมากข้ึน อาจ
เน่ืองมาจาก นกัลงทุน ท่ีสนใจท่ีจะเขา้มาร่วมลงทุนกบัหลกัทรัพยข์องบริษทัดงักล่าว ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการท า
ให้หลกัทรัพยใ์นตลาดปรับตวัสูงข้ึน หรือลดลง ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่า PBV สะทอ้นถึงความคาดหวงัของกลุ่มนกัลงทุน
ในตลาดเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน หรือก าไรของบริษทัท่ีดีในอนาคต  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DE) สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์
ASK ,ML, PL ในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 และ 0.10 ตามล าดบั ซ่ึงการท่ีบริษทัมีหน้ีสินสูง
นั้น ก็ไม่ไดห้มายความว่า เป็นสญัญาณไม่ดีเสมอไป เพราะอาจมองไดว้่า บริษทันั้นๆ อาจจะมีการกูเ้งินจากสถาบนั
การเงินเพ่ือน ามาลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือ ขยายธุรกิจ หากการท่ีบริษทักูย้ืมเงินมาแลว้น าไปลงทุนหรือขยายธุรกิจ  
ก็จะท าให้ไดรั้บผลตอบแทนกลบัมาเป็นบวก และสามารถน าผลก าไรท่ีไดรั้บมาช าระดอกเบ้ียและภาระหน้ีสินท่ีมี
อยูจ่นหมด ท าให้บริษทัเติบโตข้ึนพร้อมราคาหุ้น และอตัราผลตอบแทนในหลกัทรัพย ์ก็เพ่ิมสูงข้ึนตามไปดว้ย 

อตัราก าไรสุทธิ (NP) สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยข์องกลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือ
รถยนต ์ในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 ซ่ึงอตัราก าไรสุทธิ(NP) เป็นอตัราส่วนทางการเงินเพ่ือดู
ความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจ ถา้อตัราส่วนก าไรสุทธิสูงจะส่งผลดีเน่ืองจากแสดงถึงความสามารถในการ
ท าก าไรสุทธิ ให้กบัธุรกิจไดดี้ นัน่อง 
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อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์GL 
ในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.10  และ ความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ML ในทิศ
ทางตรงข้ามกัน ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยบริษทัท่ีมีผลตอบแทนต่อสินทรัพยสู์งนั้นหมายความว่า
สินทรัพยข์องบริษทันั้นๆ ท่ีไดมี้การซ้ือหรือลงทุนไปนั้นไดใ้ห้ผลตอบแทนเป็นก าไรกบับริษทั โดยนกัลงทุนนั้น
สามารถน า ROA ไปใชเ้ปรียบเทียบประสิทธิภาพบริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัเพ่ือหาบริษทัท่ีมีความสามารถ
ในการท าก าไรจากสินทรัพย์มากท่ีสุด แสดงว่าธุรกิจได้น าสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ไปใช้ในการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพท าให้ไดผ้ลตอบแทนรับผลตอบแทนสูง 

อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) ไม่สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย ์ใดๆได ้อย่างมีค่านยัส าคญัทางสถิติ ส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี ถึงแมจ้ะมีแนวคิดท่ี
กล่าวว่า บริษทัท่ี ROE เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองนั้นแปลว่าบริษทัสามารถในการบริหารและท าก าไรจากส่วนของผูถื้อ
หุ้นไดม้ากข้ึน แต่ในทางกลบักนัถา้ ROE ลดลงก็บอกถึงการท่ีบริษทัอาจบริหารเงินลงทุนจากผูถื้อหุ้นไดไ้ม่ดีมาก
นกัแต่ถา้ตอ้งท าความเขา้ใจว่าถา้ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง ROE นั้นจะเพ่ิมข้ึน โดยอาจะเกิดข้ึนไดใ้นกรณีท่ีบริษทัมี
หน้ีสินมากเพ่ิมข้ึน ก็จะท าให้ส่วนของผูถื้อหุ้นนั้นลดลงบางอุสาหกรรมนั้นมีค่า ROE ค่อนขา้งสูงเพราะประเภทของ
การด าเนินธุรกิจ 

อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยห์มวดยานยนต์ (AUTO) สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทน
หลกัทรัพยข์องกลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์ และอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์TK ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ML,THANI ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ECL 
และ PL ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ ดชันีหลกัทรัพย ์เป็นดชันีท่ีเกิดจากการ
ค านวณทางสถิติ ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดัท าข้ึน เพ่ือติดตามการเปล่ียนแปลงของส่ิงท่ีตอ้งการวดั หรือ
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการบ่งช้ีสถานการณ์ ในภาคเศรษฐกิจ ใชส้ะทอ้นการเคล่ือนไหวของราคาหลกักทรัพยท่ี์มี
พ้ืนฐานเดียวกนั ในท่ีน้ีหมายถึงหลกัทรัพยห์มวดยานยนต์ โดยค่าของดชันีท่ีแสดงในแต่ละวนั เป็นค่าของดชันีท่ี
เปรียบเทียบระหว่าง มูลค่าตลาดรวมในวนัปัจจุบนั ของหุ้นสามญัหมวดยานยนตท์ั้งหมด กบัมูลค่าตลาดรวมของวนั
ฐานของหลกัทรัพยห์มวดยานยนต์ 

อตัราสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย์ ใดๆได้ อย่างมีค่านัยส าคญัทางสถิติ ส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี ถึงแม้สินเช่ือท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายได ้จะหมายถึง เงินให้สินเช่ือหท่ีลูกหน้ีคา้งช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ีย นบัจากวนัท่ีครบก าหนดในการ
ช าระน้ีตามวนัครบก าหนดท่ีระบุในสัญญา เกินกว่า 3 เดือน เป็นตน้ไป จึงจดัเป็นหน้ีจดัชั้นต ่ากว่ามาตราฐาน ตาม
หลกัเกณฑก์ารจดัชั้นในประกาศธนาคารแห่ง ประเทศไทย ซ่ึงอาจส่งผลถึงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ก็ตาม 
แต่หากธุรกิจดงักล่าวมีมาตรการควบคุม NPL เป็นอย่างดี ก็จะมีผลท าให้ก็ ความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจ 
เป็นไปในทิศทางท่ีดีได ้ 

นโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล (POLICY) สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย์ 
ASK ในทิศทางตรงข้ามกัน ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  ถึงแม้นโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล เป็นไปเพ่ือ
ยกระดบัคุณภาพชีวิต ของประชาชนโดยเพ่ิมก าลงัซ้ือภายในประเทศสร้างสมดุลและความเขม้แข็งอยา่งมีคุณภาพ
ให้แก่ ระบบเศรษฐกิจมหภาค และท าให้ยอดการจ าหน่ายรถยนต์ ในช่วงท่ีเกิดนโยบยดงักล่าว เพ่ิมสูงข้ึนก็ตาม แต่
ดว้ยเหตุผลน้ีก็ท าให้ตน้ทุนการผลิต หรือการบริหารจดัการของอุตสาหกรรม หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองเพ่ิมสูงข้ึนตาม
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ไปดว้ย และหากอุตสาหกรรม หรือธุรกิจดงักล่าว มีการบริหารจดัการดา้นตน้ทุน หรือกลยุทธ์ไม่ดีพอ ก็จะท าให้
ความสามารถในการท าก าไรของอุตสาหกรรม หรือธุรกิจนั้นๆ ลดลง ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยข์อง
ธุรกิจดงักล่าว มีความสมัพนัธ์กบั นโยบายในทิศทางตรงขา้มกนั    
 

5. ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาในคร้ังนี้  
จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือรถยนตท่ี์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในคร้ังน้ีพบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
ดงักล่าว แต่ละปัจจัย มีความแตกต่างกันในแต่ละหลกัทรัพย์ นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยใน ด้าน
อัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี (PBV), อ ัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(DE), อ ัตราก าไรสุทธิ 
(NP),อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย(์ROA), อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น(ROE), อตัราผลตอบแทน
หลกัทรัพย์หมวดยานยนต์(AUTO), อตัราสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และนโยบายรถยนต์คนัแรกของ
รัฐบาล (POLICY) โดยละเอียด เพ่ือประกอบในการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงอตัราผลตอบแทน
ท่ีดียิ่งข้ึนในอนาคต 

5.2 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาในคร้ังต่อไป  
จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือรถยนตท่ี์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัท่ีเลือกน ามาศึกษานั้น ไดผ้ลท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา
ผลตอบแทนจ านวน 2 ปัจจยั และไม่ตรงตามสมมุติฐานถึง 4 ปัจจยั ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลจากปัจจยัพ้ืนฐานเป็นส่วน
ใหญ่ และจ านวนขอ้มูลมีน้อยเกินไป จึงมีผลท าให้ค่าทางสถิติท่ีไดอ้าจมีความคลาดเคล่ือน ซ่ึงการศึกษาในคร้ัง
ต่อไป ควรใช้ปัจจัยในการศึกษาเป็นปัจจัยภายนอก และปัจจัยด้านเทคนิค ต่างๆ เพ่ือท าการเปรียบเทียบอตัรา
ผลตอบแทนของกลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์ไดช้ดัเจนแม่นย  ามากข้ึน และควรเก็บขอ้มูลให้มีจ านวนมากข้ึนเพ่ือความ
แม่นย  าในการหาค่าทางสถิติ  
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ความพงึพอใจด้านคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความภกัดขีองผู้ใช้บริการแท็กซ่ี
ผ่านแกร็บ แอพพลิเคช่ัน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Effect of Satisfaction in Service Quality towards of users grab taxi 
Application Brand Loyalty in Bangkok 
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บทคดัย่อ 
 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาความพึงพอใจ ความภกัดีของผูใ้ช้บริการ และหาความสัมพนัธ์

ระหว่างความพึงพอใจในด้านคุณภาพการให้บริการท่ีมีต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการแท็กซ่ีผ่าน แกร็บ 
แอพพลิเคชัน่ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือวิเคราะห์และน าผลของการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไปใชป้ระโยชน์ และเป็น
แนวทางในการพฒันาคุณภาพการบริการแทก็ซ่ีของ แกร็บ แอพพลิเคชัน่(ไทยแลนด)์ ซ่ึงกลุ่มผูท่ี้ศึกษาคือ ผูท่ี้เคยใช้
บริการหรือก าลงัใชบ้ริการ Grab Application ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple regression) และท าการทดสอบความแปรปรวนระหว่าง เพศ การศึกษา อาย ุรายไดเ้ฉล่ีย ท่ีมีผลต่อ
ความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการแกร็บ แทก็ซ่ี (One-Way Anova) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความคิดเห็นในส่วนของคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดบัมาก ส่วนของความ
คิดเห็นในส่วนของความภกัดีอยู่ในระดบัมาก ในการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริการทั้ง 5 มิติ ไดแ้ก่ 1.ดา้นรูปธรรมการบริการ 2.ดา้นความน่าเช่ือถือ 3.ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ 4.ดา้น
การให้ความเช่ือมัน่ 5.ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัผูใ้ชบ้ริการ ส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการแกร็บ แท็กซ่ีในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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Abstract 
 
The purpose of this study was to study the satisfaction of users and the satisfaction of the service quality on 

the loyalty of the users.  In Bangkok, the analysis and presentation of this research is useful and a guide to the 
development of payment systems. Job seekers in 400 Bangkok metropolitan areas using the criteria for calculating 
statistics. Multiple regression and gender variance One-way ANOVA significant level of 0.05 

The study indicated that level of feedback on the quality of service.  Very high level of loyalty is very high. 
To test the hypothesis.  Satisfaction of service quality in 5 dimensions:  1.concrete service.  2.  Reliability 3.  The 
response to the user. 4. Confidence 5. Understand and know the user. Affect the loyalty of the service users. Taxi 
in Bangkok 

 
Keyword:  Satisfaction, quality of service, loyalty, taxi, grab application  
 

1. บทน า 
 

จากขอ้มูลของกรมการขนส่งไดท้ าการส ารวจจ านวนรถแท็กซ่ีมิตเตอร์ปี 2558 มีจ านวน 103,881 คนั เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2559 มีจ านวน 95,231 คนั ซ่ึงมีตวัเลขท่ีลดลงแต่ยงัเป็นการคมนาคมท่ีส าคญัของผูใ้ชบ้ริการใน
กรุงเทพมหานครฯ การให้บริการและคุณภาพของแท็กซ่ียงัคงเป็นปัญหาอย่างต่อเน่ือง จากการส ารวจความในใจ
ของผูใ้ชบ้ริการรถแทก็ซ่ีมิเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าส่วนใหญ่เป็นการปฎิเสธไม่รับผูโ้ดยสารร้อยละ 34.12 
และรองลงมาเป็นการขบัรถไม่ถูกกฎจราจรร้อยละ 12.72 และรวมไปถึงคนขบัพูดจาหรือพฤติกรรมไม่สุภาพร้อยละ
11.98 นอกจากน้ีผูใ้ชบ้ริการยงัให้ ขอ้เสนอแนะถึงการแกไ้ขปัญหาหากมีการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว เช่น การบงัคบัใช้
กฎหมายลงโทษอยา่งเขม้งวด, มีการตรวจสอบประวติัและการคดัเลือกผูข้บัข่ี, มีการอบรมผูข้บัข่ีทุกๆ 1-2 ปี รวมถึง
การพฒันาในดา้นการบริการของคนขบัข่ีและท าให้การเขา้มาท าธุรกิจผา่นแอพพลิเคชัน่เกิดข้ึน โดยแกร็บ แอพพลิเคชัน่ 
ท าการร่วมธุรกิจระหว่าง แทก็ซ่ี เพ่ือพฒันาศกัยภาพ ในการให้บริการผูใ้ชบ้ริการผ่านทางแอพพลิเคชัน่ในสมาทโฟน 
จึงท าให้เกิดการแข่งขนัในอุตสาหกรรม แอพพลิเคชัน่เรียกรถแทก็ซ่ีในปัจจุบนัมากข้ึน และปัญหาท่ียงัคงเกิดอยา่ง
ต่อเน่ืองจากผูใ้ห้บริการรถแท็กซ่ีแบบเดิม โดยผ่านการวิเคราะห์ให้คลอบคลุมในดา้นคุณภาพการให้บริการ ท่ีจะ
ส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดกลบัมาใชซ้ ้ า เพ่ือจะน าผลการวิจยัน ามาเป็นขอ้มูลประกอบการจดัท านโยบายทางการตลาด
ในทุกมิติ อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1  แนวคดิ ทฤษฎคีวามพงึพอใจ 
ธุรกิจการให้บริการแท็กซ่ี คือการให้บริการรถสาธารณะแก่ผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือให้เกิดความสะสวด สบาย

และเกิดความพอใจสูงสุด ดงันั้นการบริการถือเป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงท่ีจะท าให้ผูใ้ชบ้ริการรู้สึกแตกต่างกนัไป 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 29 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

ซ่ึงวิรุฬ พรรณเทวี (2542) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจเกิดจากความคาดหวงัในการให้บริการแตกต่างกนัไปในแต่ละ
บุคคล จะตอบสนองตามส่ิงเร้า ถา้รู้สึกในทางบวก จะตอบสนองในดา้นดี แต่ถา้รู้สึกในทางลบ ก็จะตอบสนอง
ในทางตรงกนัขา้ม  

2.2  แนวคดิ ทฤษฎคุีณภาพการให้บริการ 
การสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจบริการแท็กซ่ีนั้น เป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะท าให้ผูใ้ช้บริการคาดหวงักบั

บริการท่ีจะไดรั้บ และขอ้มูลต่างๆท่ีท าให้เกิดการบริการท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง  พาราซูรามาน และคณะ (Parasuraman et al., 
1985) สร้างเคร่ืองมือเพ่ือวดัคุณภาพการให้บริการออกเป็น 5 มิติ 1.ดา้นรูปธรรมการบริการ 2.ดา้นความน่าเช่ือถือ  
3.ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ 4.ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ 5.ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัผูใ้ชบ้ริการ โดยวดัการรับรู้
ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อผูใ้ห้บริการ 

2.3  แนวคดิ ทฤษฎคีวามภกัดี 
การสร้างความสมัพนัธ์กบัผูใ้ชบ้ริการธุรกิจนั้นเป็นส่ิงท่ี ธุรกิจบริการตอ้งท าการศึกษาทั้ง 2 ดา้น 1.ดา้น

พฤติกรรม 2.ดา้นทศันคติ ท่ีส่งผลต่อธุรกิจท่ีจะสามารถบริหารความสมัพนัธ์ไดใ้นระยะยาว ท าให้เกิดการกลบัมาใช้
บริการอีกคร้ัง โดยอาศยัขอ้มูลท่ีใชบ้ริการต่อคร้ัง ในดา้นทศันคติ จะเป็นการบอกต่อ หรือนึกคิดถึงการบริการท่ีดี 
และการแนะน าให้ผูอ่ื้นมาใชบ้ริการในคร้ังต่อไป ซ่ึงปง และยี (Pong & Yee, 2001) เขียนว่า ปัจจยัท่ีใชว้ดัความภกัดี 
มี 7 แบบ 1.พฤติกรรมการซ้ือซ ้ า 2.ค าบอกเล่า 3.ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ 4.ความหวัน่ไหวต่อราคาท่ีเปล่ียนแปลง 5.ความ
ตั้งใจจะซ้ือ 6.ความชอบ 7.อนัดบัแรกในใจ  

2.4  แนวคดิ ทฤษฎMีobile Application  
โมบาย แอพพลิเคชัน่ (Mobile Application) คือ ซอฟตแ์วร์ท่ีท างานบนอุปกรณ์ส่ือสาร ท่ีเรียกว่า สมาทโฟน 

ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในแต่ละประเภท ท่ีแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ซ่ึงสุชาดา พลาชยัภิรมยศิ์ล 
(2553) ได้กล่าวว่า แอพพลิเคชัน่เป็นการปฏิบติัการบนระบบ OS ท่ีต่างกัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1.ส่วนท่ีเป็น
ประเภทระบบ หรือซอฟต์แวร์เพ่ือรองรับการใชง้านของโปรแกรมต่างๆ 2.ประเภทแอพพลิเคชัน่ตอบสนองตาม
ความตอ้งการของผูใ้ช ้เช่น กลุ่มท่ีตอ้งการถ่ายภาพ, กลุ่มท่ีตอ้งการเกม, กลุ่มสงัคมโลกออนไลน์ 

2.5  กรอบแนวคดิการวจิยั 
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า ธุรกิจการให้บริการแทก็ซ่ีผา่น แกร็บแอพพลิเคชัน่ เป็นธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการโดยตรงกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีทั้ง พนกังาน และระบบปฏิบติัการ จึงรวบรวม
และศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ หรือ SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 
1985) ท่ีสร้างเคร่ืองมือวดัการรับรู้ในดา้นการบริการไว ้5 มิติ ประกอบกบัการศึกษาของธชัพล ใยบวัเทศ (2556)  
ท่ีน าปัจจยัดา้นความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของลูกคา้ บริษทัหลกัทรัพย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร เช่นกัน 
ดงันั้นจึงน าความพึงพอใจดา้นคุณภาพการให้บริการเป็นปัจจยัตน้ เพ่ือน ามาศึกษาเปรียบเทียบกบัปัจจยัความภกัดี
ของผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ ดา้นทศันคติ และดา้นพฤติกรรม (Pong & Yee, 2001) 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดท้ าการก าหนดสมมติฐานในการศึกษา ดงัน้ี 
1. ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ดา้นรูปธรรมของการบริการ ส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ

แทก็ซ่ี ผา่น แกร็บ แอพพิลเคชัน่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ด้านด้านความน่าเช่ือถือ ส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ช้บริการ

แทก็ซ่ี ผา่น แกร็บ แอพพิลเคชัน่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ด้านการตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ ส่งผลต่อความภกัดีของ
ผูใ้ชบ้ริการแทก็ซ่ีผา่น แกร็บ แอพพิลเคชัน่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ด้านการให้ความเช่ือมัน่ผูใ้ช้บริการ ส่งผลต่อความภกัดีของ
ผูใ้ชบ้ริการแทก็ซ่ีผา่น แกร็บ แอพพิลเคชัน่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ด้านความเข้าใจและรู้จักผูใ้ช้บริการ ส่งผลต่อความภกัดีขอ
ผูใ้ชบ้ริการแทก็ซ่ีผา่น แกร็บ แอพพิลเคชัน่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

       ตวัแปรอิสระ         ตวัแปรตาม 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
-Research) ซ่ึงจะด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยใช ้แบบสอบถาม (Questionnaire ) เป็นเคร่ืองมือในการส ารวจเก็บขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 ชุด 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีท าการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการหรือ ก าลงัใชบ้ริการ Grab Application ตั้งแต่อายุ 

18 – 60 ปี ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร แต่เน่ืองจากผูวิ้จยัไม่ทราบจ านวนประชากรของกลุ่มตวัอย่าง ท่ีแน่นอน
ผู้วิจัยจึงใช้สูตรในการก าหนดขนาด ของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 0.50 ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และยอมให้
คลาดเคล่ือนได ้5% (Cochran, 1977)  

3.2 วธีิการสุ่มตวัอย่าง  
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้น (Multi-Stage sampling) โดยขอบเขตของ

การสุ่มตวัอยา่งในวิจยั คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการ หรือเคยใชบ้ริการแทก็ซ่ีผา่น แกร็บ แอพพลิเคชัน่ ท่ีอาศยัในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจบัฉลากเพ่ือสุ่มเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่ง จากจ านวน 50 เขตปกครองในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามท่ีตั้งของพ้ืนท่ี ไดแ้ก่  

 

ความพึงพอใจดา้นคุณภาพการให้บริการ 
1.ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
2. ดา้นความน่าเช่ือถือ 
3. ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ 
4. ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อผูใ้ชบ้ริการ 
5. ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัผูใ้ชบ้ริการ 
(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985) 
 

ความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการแทก็ซ่ี
ผา่น Grab Application ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
(Pong & Yee, 2001) 
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1. เขตชั้นใน ประกอบดว้ย 21 เขตปกครอง คือ พระนคร ปอมปราบศตัรูพ่าย สัมพนัธ์วงศ์ ปทุมวนั 
บางรัก ยานนาวา สาทร บางคอแหลม ดุสิต บางซ่ือ พญาไท ราชเทวี ห้วยขวาง คลองเตย จตุจกัร ธนบุรี คลองสาน 
บางกอกนอ้ย บางกอกใหญ่ ดินแดง และวฒันา 

2. เขตชั้นกลาง ประกอบดว้ย 18 เขตปกครอง คือ พระโขนง ประเวศ บางเขน บางกะปิ ลาดพร้าว บึงกุ่ม 
บางพลดั ภาษีเจริญ จอมทอง ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง บางนา ทุ่งครุ บางแค วงัทองหลาง คนันายาว สะพานสูง และ
สายไหม 

3. เขตชั้นนอก ประกอบดว้ย 11 เขตปกครอง คือ มีนบุรี ดอนเมือง หนองจอก ลาดกระบงั ตล่ิงชนั 
หนองแขม บางขนุเทียน หลกัส่ี คลองสามวา บางบอน และทวีวฒันา จากการจบัฉลากในแต่ละกลุ่มพ้ืนท่ีเขตชั้นใน
เขตชั้นกลาง และเขตชั้นนอกขา้งตนผูวิ้จยัไดท้  าการจบัฉลากเพ่ือสุ่มตวัอย่างจากพ้ืนท่ีเขตชั้นกลางจ านวน 1 เขต
ปกครอง พ้ืนท่ีเขตชั้นนอก จ านวน 1 เขตปกครอง และจากพ้ืนท่ีเขตชั้นในจ านวน 2 เขตปกครอง เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ี
ท่ีมีจ านวนเขตปกครองมากท่ีสุด โดยไดก้ลุ่มตวัปอยางรวมจ านวน 4 เขตปกครอง คือ เขตปทุมวนั เขตดินแดง เขต
บางกะปิ  และเขตหลกัส่ี   

ขั้นตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็นการเลือกสุ่มตวัอยา่งเพ่ือ
ก าหนดสถานท่ีท่ีจะใช้ในการศึกษาโดยในการศึกษาคร้ังน้ี จะเป็นการศึกษาในบริเวณห้างสรรพสินค้าช่ือดงั / 
สถานศึกษาช่ือดงั และ คอนโดหรือหมู่บา้น จาก ทั้ง 4 เขตท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานคร ดงัต่อน้ี ห้างสยามพารากอน  
ห้าง Esplanade รัชดา ห้างเดอะมอลลบ์างกะปิ และห้าง IT Square เน่ืองจากมีประชากรท่ีงานออฟฟิตและ Shopping 
จ านวนมาก 

ขั้นตอนท่ี 3 การสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) เป็นการก าหนดเพ่ือก าหนดโควตาในแต่ละ
แห่งโดยผูวิ้จยัจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในบริเวณห้างสรรพสินคา้ / สถานศึกษาและท่ีอยูอ่าศยั 
(คอนโดหรือหมู่บา้น) ทั้งหมด 4 เขตอย่างละ 100 ตวัอย่าง เพ่ือให้กลุ่มตวัอย่างมีการกระจายอยู่ในแต่ละเขตพ้ืนมี
อตัราส่วนท่ีเท่าๆกนั จากทั้ง 4 เขต ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 4 การสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (บงัเอิญ) (Accidental Sampling) โดยท าการเก็บขอ้มูลจากกลุม่
ตวัอยา่งท่ีคาดว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมาเดินหรือมา shopping ในบริเวณห้างสรรพสินคา้ โดยถา้หากกลุ่มตวัอย่าง
บุคคลนั้นเขา้เง่ือนไขในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูวิ้จยัจะท าการยื่นแบบสอบถาม ให้กบัผูต้อบแบบสอบถามและให้
ผูต้อบแบบสอบถามด าเนินการกรอกขอ้มูลลงในแบบสอบถามดว้ยตนเอง 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนโดยการศึกษาจากเอกสาร 

ทฤษฎี และผลการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง และวตัถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ี มีค าถามลกัษณะปลายปิด (Close-end 
Questionnaire) โดยผูต้อบแบบสอบถามตอบดว้ยตนเอง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวขอ้งกบั ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
รายไดส้ถานภาพของผูม้าใชบ้ริการ ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด ให้เลือกตอบ จ านวน 5 ขอ้  

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวข้องกับ ตัวแปรด้านความพึงพอใจในด้านคุณภาพการให้บริการของ
ผูใ้ช้บริการแท็กซ่ีผ่าน Grab Application ทั้ง 5 มิติ ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกให้
คะแนน โดยใชม้าตรวดัประมาณค่า (Rating scale) และให้คะแนนแต่ละระดบัตั้งแต่ค่า คะแนนนอ้ยท่ีสุด คือ 1 ถึงค่า
คะแนนมากท่ีสุดคือ 5 ตามล าดบั จ านวน 24 ขอ้  
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ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบั ตวัแปรดา้นความภกัดีในการใชบ้ริการแทก็ซ่ีผ่าน Grab Application  
ทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นทศันะคติ กบัดา้นการกระท า ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดซ่ึงประกอบดว้ยค าตอบยอ่ยท่ีแบ่งเป็น 5 
ระดบั โดยใชม้าตรวดั ประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดบัตั้งแต่ค่าคะแนนนอ้ยท่ีสุด คือ 1 ถึงค่า
คะแนนมากท่ีสุด คือ 5 ตามล าดบั จ านวน 9 ขอ้ 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด จะน ามาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ

ส าเร็จรูป SPSS โดยน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าด าเนินการดงัน้ี  
1. น าแบบสอบถามมาท าการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามในแต่ละส่วน 

จ านวน 30 ชุด  
2. น ามาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยการหา ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ  
3. น ามาวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิง โดยการทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ถดถอยแบบพหุ (Multiple 

Regression) ท่ีส่งต่อกนัระหว่างตวัแปรอิสระ กบัตวัแปรตาม 
 

4. ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษา ขอ้มูลคุณลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูท่ี้เคยใชบ้ริการหรือก าลงัใชบ้ริการ 
Grab Application ตั้งแต่อายุ 18 ปีข้ึนไป ท่ีอาศยัหรือท างานอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 
จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50  มีอาย ุ21-30 ปี จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.30 มีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี จ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 72.3  มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 และมีรายได้
ต่อเดือน ต ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน     
สมมติฐานท่ี 1 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ ความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการแท็กซ่ีผ่าน แกร็บ 

แอพพลิเคชัน่ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านของผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกัน พบว่า ความภกัดีด้านทัศนคติ 
(Attitude) มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05, ดา้นผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุแตกต่างกนั พบว่า ความภกัดีดา้นทศันคติ และดา้นการ
กระท า มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05,  ดา้นผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั พบว่า ความภกัดีดา้นทศันคติ และ
ดา้นการกระท า มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05, ดา้นผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนักนั พบว่า ความภกัดีดา้นทศันคติ และ
ดา้นการกระท า มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05, ดา้นผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั ความภกัดีดา้นทศันคติ และ
ดา้นการกระท า มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 พบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ดา้นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) กบั 
ความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการแทก็ซ่ีผ่าน แกร็บ แอพพลิเคชัน่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า 
ยอมรับสมมติฐานหลกั  (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H0) หมายความว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
ดา้นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) ส่งผลต่อ ความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการแท็กซ่ีผ่าน แกร็บ แอพพลิเคชัน่ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ไดร้้อยละ 6.00 (R square = 0.060) 
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สมมติฐานท่ี 3 พบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) กบั ความภกัดี
ของผูใ้ชบ้ริการแท็กซ่ีผ่าน แกร็บ แอพพลิเคชัน่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับ
สมมติฐานหลกั  (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H0) หมายความว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ดา้น
ความน่าเ ช่ือถือ (Reliability) ส่งผลต่อ ความภักดีของผู้ใช้บริการแท็กซ่ีผ่าน แกร็บ แอพพลิเคชั่นในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ไดร้้อยละ 17.40 (R square = 0.174) 

สมมติฐานท่ี 4 พบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ด้านการตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ 
(Responsiveness) กบั ความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการแท็กซ่ีผ่าน แกร็บ แอพพลิเคชัน่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. 
น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั  (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H0) หมายความว่า ความพึงพอใจ
ในคุณภาพการให้บริการ ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ (Responsiveness) ส่งผลต่อ ความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ
แทก็ซ่ีผา่น แกร็บ แอพพลิเคชัน่ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ไดร้้อยละ 18.00 (R square = 0.180) 

สมมติฐานท่ี 5 พบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ดา้นความเช่ือมัน่ (Assurance) กบั ความภกัดี
ของผูใ้ชบ้ริการแท็กซ่ีผ่าน แกร็บ แอพพลิเคชัน่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับ
สมมติฐานหลกั  (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H0) หมายความว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ดา้น
ความเ ช่ือมั่น (Assurance)  ส่งผลต่อ ความภักดีของผู้ใช้บริการแท็ก ซ่ีผ่าน แกร็บ แอพพลิเคชั่นในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ไดร้้อยละ 52.20 (R square = 0.522) 

สมมติฐานท่ี 6 พบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ (Empathy)  กบั 
ความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการแทก็ซ่ีผ่าน แกร็บ แอพพลิเคชัน่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า 
ยอมรับสมมติฐานหลกั  (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H0)  หมายความว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ (Empathy)  ส่งผลต่อ ความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการแทก็ซ่ีผ่าน แกร็บ แอพพลิเคชัน่ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ไดร้้อยละ 35.20 (R square = 0.352) 

 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎกีารตลาด 
1. เคร่ืองมือในการวดัคุณภาพการให้บริการ (SERVQUAL) สามารถน ามาประเมินธุรกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และครอบคลุมในเร่ืองของการให้บริการไดค้รบทุกด้าน โดยการน าทฤษฎีมาประยุกต์ ตอ้งมีการ
วิเคราะห์และตรวจสอบเพ่ือให้เหมาะสมกบัธุรกิจนั้นๆ โดยมุ่งเนน้ไปยงัธุรกิจท่ีให้บริการเป็นหลกั และยงัสามารถ
น าไปใชก้บัธุรกิจอ่ืนๆไดต้ามความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะเชิงบริหารการตลาด 
ในการท าธุรกิจบริการ จากหลกัการ 5 ดา้น ของเคร่ืองมือในการวดัคุณภาพการให้บริการ (SERVQUAL) 

ส าคญัต่อการบริการอยา่งยิ่ง 
1. ด้านการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรม การร่วมมือกับองค์กรแท็กซ่ี ในการตรวจสภาพรถ

ให้บริการ พร้อมต่อการบริการ และมีความทนัสมยัในดา้นเทคโนโลยี 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 34 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

2. ดา้นการให้ความน่าเช่ือถือในการบริการ การให้การบริการดว้ยใจของพนกังานทั้ง ผูข้บัข่ี รวมไปถึง
พนกังานท่ีให้บริการผ่านโทรศพัท์ เพ่ือการส่งมอบบริการท่ีดีให้กบัผูใ้ชบ้ริการ ท าให้เกิดการใชบ้ริการซ ้ าในคร้ัง
ถดัไป 

3. ด้านการตอบสนองการบริการ ควรมีการพัฒนาผู้ข ับข่ีให้มีมาตรฐาน และมีการตอบสนอง
ผูใ้ชบ้ริการให้เพียงพอต่อจ านวนผูใ้ชบ้ริการ 

4. ดา้นการบริการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ ควรพฒันาในเร่ืองระบบเทคโนโลยีท่ีให้เกิดความแม่นย  าใน
การเดินทาง GPS พร้อมกบับทลงโทษในการไม่รับผูโ้ดยสารในทุกกรณีท่ีสามารถให้บริการได ้ 

5. ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ ความท าการศึกษาผูใ้ชบ้ริการให้ครบทุกดา้น เช่น พฤติกรรมการใช้
บริการ ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ รวมถึงความตอ้งการท่ีผูบ้ริโภคยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง เพ่ือการบริการท่ี
ครบถว้นและสามารถตอบสนองความตอ้งการได ้

5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจต่อใช้บริการแท็กซ่ีผ่าน Grab Application ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือให้

ไดผ้ลวิจยัท่ีสมบูรณ์มากข้ึน และนามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา Grab Application ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ท าการศึกษาปัจจยัย่อยอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงหากมีการวิเคราะห์

ปัจจยัยอ่ยท่ีละเอียดมากข้ึนจะสามารถนามาวิเคราะห์เพ่ือให้ใชป้ระโยชน์ในการจดัท าเป็นแผนพฒันากลยทุธ์ในการ
ให้บริการ Grab Application มากยิ่งข้ึน  

3. แนะน าให้ศึกษากบัธุรกิจบริการด้านอ่ืนๆ ของ บริษทัแกร็บ แท็กซ่ี เช่น แกร็บคาร์ แกร็บวี ไอ พี
รวมถึงบริการใหม่ๆ เช่น บริการ แกร็บไบท ์

4. แนะน าให้ศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริการของ บริษทัแกร็บ แท็กซ่ี เช่น ภาพลกัษณ์
ขององค์กร คุณค่าตราสินคา้ การรับรู้ของผูใ้ช้บริการ เพ่ือให้ครอบคลุมกับการเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจ
บริการ 
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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อเยน 

และพยากรณ์อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเยน จากตวัแบบจ าลองอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีได ้ คือ ส่วน
ต่างอตัราดอกเบ้ียระหว่างญ่ีปุ่ นกบัไทย Interest Rate (JP – TH), ส่วนต่างอตัราเงินเฟ้อระหว่างญ่ีปุ่ นกบัไทย Inflation 
Rate (JP – TH), ดุลบญัชีเดินสะพดั Current Account, ดุลการช าระเงิน Balance of Payments, ส่วนต่างของดุลการคา้ 
Trade Balance (EXJP – IMJP), จ านวนนกัท่องเท่ียว Tourist, ดชันีหุ้น Nikkei 225 เป็นตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา โดย
ใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) เป็นขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2556 จนถึง 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2560 รวมทั้งส้ิน 60 เดือน มาท าการวิเคราะห์ดว้ยสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression 
Model) จากนั้นประมาณค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม โดยใชวิ้ธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary 
Least Squares OLS) เพ่ือค านวณหาค่าทางสถิติและความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียน
ระหว่างค่าเงินบาทต่อเยน จากการศึกษาในกรณีดงักล่าวนั้น พบว่า ดชันีหุ้น Nikkei 225 มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียน
ระหว่างค่าเงินบาทต่อเยน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบัอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อเยน ส าหรับปัจจยัท่ีเหลือ ไดแ้ก่ ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียระหว่าง
ไทยกบัญ่ีปุ่ น ส่วนต่างอตัราเงินเฟ้อระหว่างไทยกบัญ่ีปุ่ น ดุลบญัชีเดินสะพดั ดุลการช าระเงิน ส่วนต่างของดุลการคา้ 
จ านวนนกัท่องเท่ียว ไม่มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อเยนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95  

 
ค าส าคญั : ส่วนต่างอตัราเงินเฟ้อระหว่างญ่ีปุ่ นกบัไทย Inflation Rate (JP – TH), ดุลบญัชีเดินสะพดั Current Account, 
ดุลการช าระเงิน Balance of Payments  , ส่วนต่างของดุลการคา้ Trade Balance (EXJP – IMJP), จ านวนนกัท่องเท่ียว 
Tourist, ดชันีหุ้น Nikkei 225 
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Abstract 
 

This research aims to study the influencing of important factors that affect the exchange rate of Thai Bath 
against the yen and forecast influence the exchange of Thai Bath against the Yen from the foreign exchange rate 
model. The difference of Interest Rate (JP – TH), the difference of inflation rate (JP – TH), the current account, the 
balance of payments, the difference of trade balance (EXJP –  IMJP) , The Tourist, The item Nikkei 225 as the 
variables in this study.  Using secondary data time series (Time Series Data)  monthly data from January 1, 2013 
until December 31, 2017, a total 60 months were analyzed by Multiple Regression Model, Then the estimated 
coefficient of the independent variables, the following variables by using the method of least squares (OLS: 
Ordinary Least Squares)  to calculate the statistical value and relationship of the variables that affect the exchange 
rate between bath per us yen.  In such a case study found the item Nikkei 225, effect the currency exchange rate 
between bath per yen statistically significant at the 95 percent for the item Nikkei 225 had the relationship in the 
opposite direction of exchange rate between Thai Bath and the yen .  The other factors included the difference of 
interest rate, the difference of inflation rate, the current account, the balance of payments, the difference of trade 
balance, and the tourist were factors which were not affect exchange rates between the Thai Bath against the yen 
by statistically significant at the 95 percent 
 
Keywords:  Currency exchange rate between bath per us yen, The difference of Interest Rate (JP –  TH) , The 
difference of inflation rate (JP – TH), the current account, the balance of payments, the difference of trade balance 
(EXJP – IMJP), the Tourist, the item Nikkei 225 
 

1. บทน า 
 

ตลาดเงินตราต่างประเทศ หรือตลาดปริวรรตเงินตรา (Foreign Exchange Market) คือ ตลาดท่ีมีการซ้ือขาย
แลกเปล่ียนระหว่างสกุลเงินต่างๆ  โดยราคาของเงินตราต่างประเทศสกุลหน่ึงเม่ือเทียบกบัอีกสกุลหน่ึง จะเรียกว่า 
"อัตราแลกเปล่ียน" (Foreign Exchange Rates) เช่น อัตราแลกเปล่ียนของเงินบาทเทียบกับเงินเยน ซ่ึงอัตรา
แลกเปล่ียนจะเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงไปตามอุปสงคแ์ละอุปทานของเงินตราต่างประเทศในแต่ละช่วงเวลา ปัจจยั
ส าคญัท่ีก าหนดอตัราแลกเปล่ียน ไดแ้ก่ มูลค่าการคา้และกระแสเงินลงทุนระหว่างประเทศรวมทั้งการคาดการณ์ของ
ผูล้งทุนต่างๆในตลาดอีกดว้ย ประเทศไทยไดเ้ปล่ียนมาใชร้ะบบอตัราแลกเปล่ียนลอยตวัแบบมีการจดัการ (Managed 
Float) ตั้งแต่วนัท่ี 2กรกฎาคม 2540 เป็นต้นมา โดยธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวทางการบริหารจดัการอตัรา
แลกเปล่ียนเพ่ือดูแลเสถียรภาพ โดยไม่ไดก้ าหนดเป้าหมายว่าอตัราแลกเปล่ียนควรจะอยู ่ณ ค่าใดค่าหน่ึงโดยเฉพาะ 
แต่จะคอยติดตามและดูแลให้อตัราแลกเปล่ียนเคล่ือนไหวให้สอดคลอ้งกบัพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ และไม่ให้เกิดความ
ผนัผวนมากเกินไป จนเป็นอุปสรรคต่อการปรับตวัของภาคเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดผลกระทบดา้นลบท่ีรุนแรงต่อ
ระบบเศรษฐกิจการเงิน ประเทศไทยไดมี้อตัราแลกเปล่ียนระหว่างประเทศโดยเทียบกบัเงินสกุลบาทกบัเงินสกุล
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อ่ืนๆ ท่ีใชก้นัอยู่ เดิม 35 สกุล ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2551 เป็นตน้มา รวมทั้ง 45 สกุล (ท่ีมา: อตัราแลก เปล่ียน
เฉล่ียของธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร ปี 2545 - ปัจจุบนั: ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558) 

บทความน้ี มีวตัถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลระทบต่ออตัรา
แลกเปล่ียนเงินระหว่างค่าเงินบาทต่อเยน 

 

2. แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

ทฤษฎคีวามเสมอภาคของอัตราดอกเบีย้ Interest Rate Parity Theory Interest Rate Parity Theory – IRP 
แสดงถึงความสมัพนัธ์ ระหว่างปัจจยัทางดา้นอตัราดอกเบ้ีย ท่ีมีผลต่อการก าหนดอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลหน่ึง
เม่ือเทียบกบัอีก สกุลหน่ึง โดยผลตอบแทนท่ีไดจ้ากเงินทุนในรูปบญัชีเงินฝากจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัสองปัจจยั คือ อตัรา
ดอกเบ้ีย และอตัราแลกเปล่ียน IRP เป็นการเปรียบเทียบบญัชีเงินฝากในรูปเงินสกุลสองสกุล ท่ีหากปัจจยัด้าน
ดอกเบ้ีย ท าให้ผลตอบแทนในรูปของบญัชีเงินฝากนั้นแตกต่างกนัแลว้ จะท าให้เกิดการไหลของเงินทุนสกุลหน่ึงท่ี
ให้ ผลตอบแทนน้อยไปยงัอีกสกุลหน่ึงท่ีให้ผลตอบแทนมากกว่าอยา่งมาก จนกระทัง่ผลตอบแทนระหว่างเงินสอง
สกุลจะเท่ากนั (ศรีวงศ ์สุมิตร ความสมัพนัธ์ทางการเงินระหว่างประเทศ 2524) แนวความคดิและทฤษฎทีี่สนับสนุน
สภาวะความเสมอภาคในส่วนของอัตราดอกเบี้ย  ทฤษฎี The International Fisher Effect ไดมี้การเช่ือมโยงจาก 
ทฤษฎ ีThe Fisher Effect กบั ทฤษฎีอ านาจซ้ือเสมอภาคแบบเปรียบเทียบโดยอาศยัความแตกต่างของอตัราเงินเฟ้อ
ระหว่างสองประเทศเป็นตวักลาง และเป็นท่ีมาของทฤษฎี The International Fisher Effect ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์
ระหว่างอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศโดยหลกัการของทฤษฎีนั้น กล่าวว่า “ความแตกต่าง
อตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงิน ” (Nominal Interest Rate) ในตลาดเงินของสองประเทศนั้นจะเท่ากบั เปอร์เซ็นต์การ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินสองสกุลนั้น แต่มีเคร่ืองหมายหรือทิศทางตรงกนัขา้มจากทฤษฎี  The 
International Fisher Effect เงินตราสกุลท่ีมีอตัราดอกเบ้ีย ต ่ากว่าโดยเปรียบเทียบ จะมีแนวโน้มแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบ
กบัเงินตราสกุลท่ีมีอตัราดอกเบ้ียสูงกว่า ในส่วนของนกัลงทุนแลว้ หากสกุล เงินของประเทศท่ีไปท าการลงทุนไว้มี
แนวโน้มอ่อนค่าลงนั้น นักลงทุนจะยินยอมเรียกร้องการชดเชยผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราในรูปของอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงกว่าโดยเปรียบเทียบ เพ่ือให้ไดรั้บอตัรา ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงเท่ากบัการไป
ลงทุนในประเทศท่ีมีแนวโน้มว่าค่าเงินจะแขง็ค่าข้ึน(พรชยั ชุนหจินดา, 2545) การปรับตวัของอัตราแลกเปลี่ยนตาม
กลไกตลาด บัญชีดุลการช าระเงิน (Balance of Payment) ของประเทศ เป็นการบนัทึกรายการรายรับรายจ่ายท่ีเกิด
จากการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชากรในประเทศและต่างประเทศภายในช่วง ระยะเวลาใดเวลาหน่ึง จะ
ประกอบบญัชีท่ีส าคญั 3 บญัชี ไดแ้ก่ บญัชีเดินสะพดั (Current Account) จะบนัทึกธุรกรรมดา้น การน าเขา้ส่งออก 
สินคา้และบริการ บนัทึกการรับและจ่าย ในส่วนของรายได ้เช่น ค่าจา้ง เงินเดือนหรือผลตอบแทนต่างๆ และบนัทึก
ส่วนของเงินโอนและบริจาค  บญัชีเงินทุนเคล่ือนยา้ยและการเงิน (Capital and Financial Account) บนัทึกธุรกรรม
การซ้ือขายและโอนสินทรัพยใ์นสองประเทศ รวมทั้งบนัทึก การโอนสิทธิสินทรัพยถ์าวรท่ีไม่ก่อให้เกิดการผลิตดว้ย  
และบญัชีเงินทุนส ารองระหว่างประเทศ (Reserve Assets Account) เป็นบญัชีบนัทึกสินทรัพยต่์างประเทศท่ีธนาคาร
กลาง ควบคุมอยู่ เช่น ทองค า หรือ สินทรัพยใ์นรูปเงินตราต่างประเทศ เป็นตน้ โดยธนาคารกลางจะเก็บเงินทุน
ส ารองของประเทศไวส่้วนหน่ึงเพ่ือใชด้ าเนินนโยบายต่างๆ เช่น แทรกแซงตลาดอตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้ (สมยศ 
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อวเกียรติ, 2559) ดัชนีราคาหุ้น ดชันี คือ ค่าทางสถิติแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลง เช่น ดชันีมูลค่า ดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีผลผลิตอุสาหกรรม ดชันีปริมาณ เป็นต้น ในส่วนของตลาดหลกัทรัพยน์ั้น 
เรียกว่า ดชันีราคาหุ้น คือ เป็นค่าทางสถิติท่ีพฒันา เพ่ือใชช้ี้วดัสะทอ้นถึงภาพรวมการเคล่ือนไหวของระดบัราคาซ้ือ
ขายหุ้นว่า มีการเปล่ียนแปลงสูงข้ึนลงอยา่งไรในปัจจุบนั เม่ือเทียบกบัวนัท่ีเร่ิมมีการค านวณดชันีราคาหุ้นนั้น (วนัฐาน) 
หรือวนัอ่ืนๆก่อนหน้านั้น การค านวณดชันีราคา หุ้นสามารถท าได้หลายวิธี ซ่ึงแต่ละวิธีก็มีข้อสมมติฐานและ
หลกัเกณฑ์ในการค านวณท่ีแตกต่างกนัดชันีราคาหุ้นชนิดถ่วงน ้ าหนกัดว้ยราคาตลาด (Price Weighted Index) เป็น
การค านวณดชันีราคาหุ้นโดยเฉล่ียของราคาหุ้นท่ีมีการซ้ือขายในแต่ละวนั เพราะฉะนั้น หุ้นราคาสูงมีการเคล่ือนไหว 
จะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในดชันีราคาหุ้นมาก เช่น NIKKEI225 และ Dow Jones Industrial Average เป็นตน้ (ณฐัวุฒิ 
แซ่อ้ึง, 2558) ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อตลาดหลักทรัพย์ได้หลายทาง (Ajayi and Mougoue, 1996)  
การอ่อนค่าลงของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นตวัเงินจะท าให้เกิดการคาดการณ์เงินเฟ้อในอนาคต เงินเฟ้อถูกมองในแง่ลบ
ส าหรับตลาดหลกัทรัพยเ์พราะจะชะลอการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะส่งผลรายไดต่้อบริษทั นกัลงทุนต่างชาติไม่ยอม
ท่ีจะถือทรัพยสิ์นในสกุลเงินอ่อนค่าลง เพราะท าให้ผลตอบแทนลดลง เช่น การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  
นกัลงทุนจะหลีกเล่ียงการถือทรัพยสิ์นในสหรัฐฯ ซ่ึงรวมหุ้นดว้ยโดยนกัลงทุนจะเทขายหุ้นสหรัฐดว้ย ผลกระทบของ
อตัราค่าเงินลดลงของอตัราแลกเปล่ียนของแต่ละบริษทัจะแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บับริษทันั้นส่งออกหรือน าเขา้มากกว่ากัน 
เป็นเจา้ของหน่วยงานในต่างประเทศหรือไม่ มีการป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนหรือไม่ 
บริษทัจะไดผ้ลกระทบจากตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีผลตอบแทนลดลง เม่ือค่าเงินในประเทศอ่อนค่าลง จะส่งผลให้
ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทันั้นลดลง ส่วนบริษทัขา้มชาติ จะไดรั้บผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนเม่ือค่าเงินประเทศนั้นอ่อนค่าลง 
ในบริษทัท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เพราะฉะนั้น ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเป็นแหล่งรวมของบริษทั
ต่างๆ มกัมีการตอบสนองต่อการอ่อนค่าของเงินในลกัษณะยากจะเขา้ใจ ค่าเงินท่ีอ่อนค่าลงจะกระตุน้อุตสาหกรรม
การส่งออกและท าให้การน าเขา้ลดลง การผลิตภายในประเทศจะไดรั้บผลดี การเพ่ิมข้ึนผลผลิตภายในประเทศเป็น
ตวัช้ีวดัความเฟ่ืองฟูของเศรษฐกิจส าหรับผูล้งทุนและส่งผลดีต่อราคาหลกัทรัพย ์( ชนญัญู เวสพนัธ์, 2556) 

กรอบแนวความคิดของการวิจัย จากการทบทวนทฤษฎี และผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ทฤษฎีความเสมอ
ในอ านาจซ้ือ ทฤษฎีการก าหนดอตัราแลกเปล่ียน ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียน 
การศึกษาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจการเงินท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนและผลจากอตัราเงินเฟ้อ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
อตัราแลกเปล่ียนและการคาดการณ์จากค่าเงินบาทและงานวิจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูศึ้กษาน้ีให้ความสนใจต่อตวั
แปรอิสระต่างๆตามกรอบแนวความคิด จะมีปัจจยัผลกระทบอย่างน้อย 1 ปัจจยัข้ึนไป ต่อตวัแปรตาม คือ อตัรา
แลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อเงินเยน (THB: JPY) 
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ตารางที่ 1 กรอบแนวความคิด 

 
 

3. ระเบียบวธีิการศึกษา  
 
ในการศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียน ค่าเงินบาทต่อค่าเงินเยนขอ้มูลท่ีน ามาใช้ใน

การศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยท าการเก็บขอ้มูลโดยใชส้ถิติของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม
ทั้งหมดเป็นรายเดือน  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2556 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2560 จ านวน 60 เดือน ตวัแปรท่ีใช้
ในการศึกษา ตวัแปรตาม(Dependent Variable : Y)  คือ อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อเยน (spot rate) ตวัแปรอิสระ
(Independent Variable : X) ท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียน ไดแ้ก่ ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียระหว่างญ่ีปุ่ นกบัไทย (Interest 
Rate) JP – TH ส่วนต่างอตัราเงินเฟ้อระหว่างญ่ีปุ่ นกบัไทย (Inflation Rate) JP – TH ดุลบญัชีเดินสะพดั (Current 
Account) ดุลการช าระเงิน (Balance of Payments ) ส่วนต่างของดุลการค้า (Trade Balance) EXJP – IMJPจ านวน
นกัท่องเท่ียว (Tourist) และดชันีหุ้น Nikkei 225 แบบสมการใชใ้นการศึกษา การสร้างความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผล
ต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อเยน โดยก าหนดให้แสดงสมการจ าลองไดด้ั้งน้ี 

สมการจ าลองท่ี 1    JPY   = a + b1IRR + b2INF + b3CA+ b4BOP + b5TB + bTR6 + b7NIKKEI  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  
การศึกษาโดยใช้วิธีการสร้างสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) น าข้อมูลดิบมาประมาณค่า

สัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม ดว้ยวิธี (OLS : Ordinary Least Squares) วิธีก าลงัน้อยท่ีสุด เพ่ือมา
ค านวณหาค่าทางสถิติและหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อเยน 
รายละเอียดขั้นตอนการวิเคราะห์  มีดงัน้ี รายละเอียดขั้นตอนการวิเคราะห์  มีดงัน้ี  ขั้นที่ 1 วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
ท่ีส าคญัเบ้ืองต้นเพ่ือท าการหาค่า ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean)ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum)และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ของตวัแปรตาม (Y) และตวัแปรอิสระ (X)  ขั้นที่ 2 การเขา้วิเคราะห์ขอ้มูล
จะตอ้งมีการทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Unit Root) ของตวัแปรต่างๆก่อน และน ามาตรวจสอบความสัมพนัธ์เชิง
เส้นระหว่างตวัแปรอิสระกับตวัแปรตามคู่ใดบ้างท่ีมีความสัมพนัธ์กัน ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 

ตวัแปรต้น หรือ ตวัแปรอสิระ คือ ปัจจยัทางเศรษฐกจิ
ด้านต่างๆ ได้แก่ 
1. ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียระหว่างญ่ีปุ่นกบัไทย  JP-TH  
2. ส่วนต่างอตัราเงินเฟ้อระหว่างญ่ีปุ่นกบัไทย  JP-TH 
3. ดุลบญัชีเดินสะพดั  
4. ดุลการช าระเงิน  
5. ส่วนต่างของดุลการคา้ EXJP-IMJP   
6. จ  านวนนกัท่องเท่ียว  
7. ดชันีหุ้น Nikkei 225 

ตวัแปรตาม ได้แก่ อตัรา
แลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อเยน 
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สามารถวดัจากค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) กนั ค่าจะมีตั้งแต่ -0.8 ถึง 0.8 แสดงว่าไม่เกิดปัญหา (Multicollinearity) 
หากมีความสัมพนัธ์(Correlation)กนัสูง นัน่คือเกิดปัญหา (Multicollinearity)  ขั้นที่ 3 สร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน 
(Multiple Regression) และตรวจสอบคุณสมบัติความเคล่ือน (Error Term) โดยใช้วิธีการสร้างสมการถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple Regression) และประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม โดยวิธีก าลงัสอง
น้อยท่ีสุด (Ordinary Least Square : OLS) เพ่ือค านวณหาค่าสถิติ และความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าว ท่ีมี
ผลกระทบโดยตรงต่อการเปล่ียนแปลงของเงินตราต่างประเทศระหว่างเงินบาทกับเงินเยนซ่ึงในขั้นตอนการ
วิเคราะห์สมการถดถอยจะตอ้งมีการตรวจสอบคุณสมบติัความคลาดเคล่ือน 2 ประการ คือ ความแปรปรวนไม่คงท่ี
ของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedassticity) และการทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์กันเองของความคลาดเคล่ือน 
(Autocorrelation)การก าหนดระดบันยัส าคญั (Significant Level) ท่ีใชว้ดัการทดสอบสมมุติฐาน จะก าหนดระดบั
นยัส าคญัในการทดสอบสมมุติฐานเท่ากบั 5% เสมอการสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน โดยพิจารณาค่า Prob โดย
สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานให้ใชเ้กณฑ์ดงัน้ี ถา้ค่า Prob มีค่าน้อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมุติฐาน (H0) หรือกล่าว
ในอีกนยัหน่ึงคือ ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ถา้ค่า Prob มีค่ามากกว่า 0.05 จะไม่ปฏิเสธสมมุติฐาน (H0) หรือกล่าว
ในอีกนยัหน่ึงคือ ยอมรับสมมุติฐานหลกั (H0)  ขั้นท่ี 4 สถิติวิเคราะห์เพ่ือศึกษาหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆท่ีมี
ผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินเยน ซ่ึงพิจารณาจากค่า F-Statistic และ Adjusted R-squared โดย
สมการถดถอยท่ีใชใ้นการวิจยัท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินเยน  

 

4. ผลการศึกษา  
 

การทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Stationary Test or Unit Root) ก่อนน าขอ้มูลเขา้สมการถดถอย 

ตารางที่ 2 วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาของตวัแปร (X) และตวัแปรตาม (Y) แสดงการวิเคราะห์ค่าสถิติ
เบื้องตน้ของตวัแปรต่างๆ 

Variables Mean Median Maximum Minimum Std.Deviation 

THB:JPY 31.02881356 31.31 34.70 27.39 1.848391738 

IRR 1.449661017 1.20 2.21 1.10 0.348864988 

INF -0.013220339 -0.01 1.32 -1.55 0.375749553 

CA 79659.73966 82804.95 270308.56 -108869.63 79232.63251 

BOP 23161.99746 10563.16 240406.83 -125439.09 78232.34717 

TB -35835.05678 -35799.86 -8031.35 -65819.25 10463.18342 

TR 2469.318475 2433.25 3197.05 1491.30 403.6065436 

Nikkei 225 17072.95 17234.98 22724.96 11138.66 2596.586983 

จากตารางท่ี 2 ค่าท่ีไดม้าจากการค านวณ เป็นการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรท่ีส าคญัเบ้ืองตน้
เพ่ือหาค่าเฉล่ีย ค่าฐานนิยม ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบความน่ิงของขอ้มูล ของตวัแปรต่างๆ 
Variables Prob.* 

ก่อนปรับขอ้มูล หลงัปรับขอ้มูล 
THB:JPY 0.3496 2.72e-006 
IRR 0.08367 1.174e-008 
INF 1.904e-012 1.904e-012 
CA 0.4134 1.417e-007 
BOP 4.82e-006 4.82e-006 
TB 1.87e-005 1.87e-005 
TR 0.9557 7.997e-011 
Nikkei 225 0.6122 2.439e-007 

จากตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบความน่ิงของข้อมูลตวัแปรก่อนและหลงัปรับข้อมูล จากตารางท่ี 3 
แสดงผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลตวัแปร เป็นขอ้มูลรายเดือนก่อนปรับขอ้มูล พบว่าตวัแปรทุกตวัค่ามีProb.* 
มีค่ามากกว่า 0.05 จะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรืออีกนยัหน่ึงคือยอมรับสมมิฐานหลกั (H0) คือตวั
แปรเป็นขอ้มูลไม่น่ิง ยกเว้น ตวัแปร INF(อตัราเงินเฟ้อ) BOP(ดุลการช าระเงิน) TB(ดุลการคา้) มีค่า Prob.* INF 
(อตัรา-เงินเฟ้อ) เท่ากบั 1.904e-012 BOP (ดุลการช าระเงิน) เท่ากบั 4.82e-006 TB (ดุลการคา้) เท่ากบั 1.87e-005 จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรืออีกนยัหน่ึงคือยอมรับสมมิฐานรอง (H1) คือ ตวัแปรเป็นขอ้มูลน่ิง (Stationary) และ
จากตวัแปรท่ีมีข้อมูลไม่น่ิง (Non-Stationary) มีการปรับเปล่ียนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีน่ิง แล้วพบว่าหลงัปรับ
ข้อมูลตวัแปรทุกตวัมีค่า Prob.* น้อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หรืออีกนัยหน่ึงคือยอมรับสมมิ
ฐานรอง (H1) ขอ้มูลตวัแปรทุกตวัเป็นขอ้มูลน่ิงแลว้ (Stationary)    

การวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (X) ท าการตรวจสอบปัญหา Multicollinearity โดย
พิจารณาจากค่า Correlation Matrix ของตวัแปรอิสระ (x) ทั้ง 7 ตวั ผลการค านวณไดต้ามตารางท่ี 4 มีค่าดงัน้ี   
ตารางที่ 4 แสดงค่าความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอิสระของอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาทต่อเยน 

Variables IRR INF CA BOP TB TRN Nikkei225 
IRR 1.0000 0.1184 0.0600 0.1077 0.0198 -0.1297 -0.1765 
INF  1.0000 0.2007 0.1959 0.1275 0.1215 0.1396 
CA   1.0000 0.0698 0.2820 0.2335 -0.1090 

BOP    1.0000 0.2825 -0.2595 -0.1469 
TB     1.0000 0.0763 -0.0771 

TRN      1.0000 0.3447 
Nikkei225       1.0000 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
จากตารางท่ี 4 แสดงค่าความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระทั้งหมด ปรากฏว่าความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรมี

ค่าไม่เกิน +,- 0.8 แสดงว่าไม่เกิดปัญหา Multicollinearity  
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การสร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร (X) ที่มีผลต่อตวัแปรตาม (Y) 
โดยจะน าตวัแปรอิสระทั้งหมด 7 ตวั และตวัแปรตามท่ีไดผ้่านการทดสอบปัญหาของ Multicollinearity นั้น

น ามาสร้างเป็นสมการไดด้งัต่อไปน้ี สมการท่ี 1  
JPY = 0.0477043+ 0.200940IRR + 0.106074INF + 0.00000117934CA + 0.000000289892BOP + 

    (0.1320)          (0.1730)           (0.4395)              (0.8203)                      (0.2426) 
    0.000000261752TB + 0.0000245478TRN - 0.000470319NIKKEI 

             (0.02682)                      (0.08739)               (-4.006)* 
วิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) และประมาณค่าสมัประสิทธ์ิ ของตวัแปรอิสระท่ีมี

ต่อตวัแปรตามกบัผลการทดสอบ (Heteroskedassticity) เพ่ือดูค่าความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนคงท่ีหรือไม่ 
และผลการทดสอบ (Autocorrelation) ทดสอบว่ามีปัญหาความสมัพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือนหรือไม่  

F-Statistic      = 0.007587*     R-squared     = 0.311761     Adjusted R-squared     = 0.213441 
* แสดงนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัส าคญั 95 % และ ตวัเลขในวงเลบ็ คือค่า T- Ratio ของสมัประสิทธ์ิตวั

แปร การค านวณหาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆนั้น โดยจะท า Multiple Regression และจะตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือทางสถิติของ การทดสอบค่า F-Statistic โดยสรุปไดว้่า การใชค้่าสถิติทดสอบ F-Statistic ในการตรวจสอบ
ความน่าเช่ือถือ ผลการค านวณไดค้่า F เท่ากบั 0.007587 ซ่ึงค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีทดสอบนั้นมีค่านอ้ยกว่า 0.05  จึง
ส่งผลให้ปฏิเสธสมมุติฐาน (H0) ไม่มีตวัแปรอิสระใดๆ ท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อเยน หรือกล่าวในอีก
นยัหน่ึงคือ ยอมรับ สมมุติฐานรอง (H1) โดยจะมีตวัแปรอิสระอยา่งน้อย 1 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม 
มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อเยน อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบันยัส าคญั 95 % ผลการศึกษาสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ี
มีผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อเยน มี 1 ปัจจยั คือ ดชันีหุ้น Nikkei225 ค่า 
P- Value ท่ีไดเ้ท่ากบั 0.0002 หรือ ค่า ซ่ึงค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีทดสอบนั้นมีค่าน้อยกว่า 0.05  จึงส่งผลให้ปฏิเสธ
สมมุติฐาน (H0) ไม่มีตวัแปรอิสระใดๆ ท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อเงินเยน แต่ยอมรับ สมมุติฐานรอง 
(H1) โดยจะมีตวัแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม มีค่าสัมพนัธ์ต่ออตัราแลกเปล่ียน
ค่าเงินบาทต่อเยนในทิศทางตรงกนัขา้ม อย่างมีนยัส าคญั ณ ระดบันยัส าคญั 95 และผลการทดสอบค่า Adjusted R-
squared สมการถดถอยค่าท่ีไดเ้ท่ากบั 0.213441 ค่าท่ีไดน้ี้สามารถอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆท่ีมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อเยนไดเ้ท่ากบั 21.34% และระหว่างปัจจยัอ่ืนท่ีไม่ได้
ดึงมาใชไ้ดเ้ท่ากบั 78.66% 
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5. สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ  
 
ตารางที่ 5 ตารางผลสรุปการทดสอบสมมุติฐาน สรุปและเปรียบเทียบค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระที่มีผล

ต่ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาทต่อเงินเยน 
ตวัแปร ค่าสัมประสิทธิ์ 

IRR 0.200940 
INF 0.106074 

CA 0.00000117934 
BOP 0.000000289892 

TB 0.000000261752 
TR 0.0000245478 

NIKKEI225 -0.000470319 * 

ท่ีมา:จากการค านวณ   หมายเหตุ: * แสดงนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัส าคญั 95%   
ผลการวิจยัจะพบว่ามี 1 ปัจจยั ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อ

เยน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยมีค่า F-Statistic = 0.007587 R-squared = 0.311761 
Adjusted R-squared    = 0.213441 ดงันั้น จากผลการวิจยั จะเห็นว่า ค่าดชันี Nikkei225 ค่าเท่กบั -0.000470319 มีผล
ต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อเยน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95 
% และมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางตรงกนัขา้ม 

อภปิรายผล  
ตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อเยน อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ มีดงัต่อไปน้ี  1.ดชันีหุ้น Nikkei 225 มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อเงินเยนโดยดชันีหุ้น Nikkei 
225 มีความสัมพนัธ์กันกบัอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อเยนในทิศทางตรงกนัข้าม อย่างมีนัยส าคญั ณ 
ระดบันยัส าคญั 95 % หมายความว่าถา้ดชันีหุ้น Nikkei 225 ลดลง จะส่งผลให้ค่าเงินบาทแขง็ค่าข้ึน และเม่ือถา้ดชันี
หุ้น Nikkei 225 เพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนตวัลง เน่ืองจากเงินบาทไดไ้หลสู่ออกต่างประเทศ และถา้หาก
ดชันีหุ้น Nikkei 225 เพ่ิมข้ึนอาจท าให้นกัลงทุนสนใจเขา้มาลงทุนในดชันีหุ้น Nikkei 225 มากข้ึน และไดมี้ส่วนท า
ให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลง ค่าเงินเยนจะแข็งค่าไปกว่าน้ีไม่มากนกั เพราะมนัอาจจะเป็นสินทรัพยท่ี์ปลอดภยัของการ
ลงทุนในช่วงตลาดหุ้นโลกท่ีมีความผนัผวนไม่แน่นอนหรือมีความเส่ียงสูงและปัจจยัต่างๆไดข้ึ้นอยูก่บัธนาคารกลาง
ของยุโรปและญ่ีปุ่ นท่ีมีนโยบายทางการเงินเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจ และท าให้ดชันีหุ้น Nikkei225 มีการปรับตวัเพ่ิม
มากข้ึนและถา้หากนกัลงทุนต่างชาติไดเ้ขา้มาลงทุนในประเทศไทย ถา้ค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่าข้ึนจะมีผลท าให้ตลาดหุ้น
ในประเทศไทยปรับตวัสูงข้ึนได ้ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น เพราะการท่ีค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าข้ึน ท าให้นกัลงทุน
ต่างชาติตอ้งการมาซ้ือหุ้นในประเทศไทยมากข้ึน เพราะนอกจากจะมีโอกาสไดรั้บก าไรจากราคาหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึนแลว้  
และยงัมีโอกาสไดก้ าไรจากค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่าข้ึนอีกดว้ย  ดงันั้นหากค่าเงินบาทมีแนวโนม้จะปรับตวัแขง็ค่าข้ึน ก็มี
โอกาสท่ีจะดึงดูดให้นกัลงทุนต่างชาติหลัง่ไหลเขา้มาลงทุนในตลาดหุ้นไทยได ้และในทางกลบักนัถา้หากค่าเงิน
บาทมีแนวโนม้อ่อนค่าลง ก็ตอ้งระวงันกัลงทุนต่างชาติมีโอกาสท่ีจะเทขายหุ้นในไทยออกไป และท าให้ตลาดหุ้นใน
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ไทยปรับตวัลงและราคาหุ้นก็จะลดลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ณฐัวุฒิ แซ่อ้ึง,2558 ชนญัญู เวสพนัธ์ ,2556 
ในส่วนตวัแปรอิสระที่ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อเยน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ มีดงัต่อไปน้ี  1.ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียระหว่างไทยกบัญ่ีปุ่ น (Interest Rate) IRR(TH) - IRR(JP) 2.ส่วนต่าง
อตัราเงินเฟ้อระหว่างไทยกับญ่ีปุ่ น (Inflation Rate) NF(TH) - INF(JP) 3.ดุลบญัชีเดินสะพดั (Current Account)  
4.ดุลการช าระเงิน (Balance of Payments ) 5.ส่วนต่างของดุลการคา้ (Trade Balance) 6.จ านวนนกัท่องเท่ียว (Tourist)  

ข้อเสนอแนะการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจในบางส่วน ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตรา รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงทั้งในและต่างประเทศ หากรัฐบาล
ตอ้งการให้มีเงินไหลเขา้มาประเทศมากข้ึน เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจให้มีการขยายตวัมากข้ึน รัฐบาลจะตอ้งท าให้อตัรา
แลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อเยนมีค่าลดลง โดยใชน้โยบายการเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียในประเทศให้สูงข้ึน และถา้
หากรัฐบาลมีการกระตุน้อตัราเงินเฟ้อเพ่ิมข้ึน จะส่งผลต่อค่าเงินบาทต่อเยนมีค่าสูงข้ึน รัฐบาลควรกระตุน้ให้มีการ
ส่งออกเพ่ิมมากข้ึน รัฐบาลควรแทรกแซงระบบอตัราแลกเปล่ียนระหว่างคา่เงินบาทต่อเยนให้นอ้ยท่ีสุด เพราะอาจจะ
สะทอ้นสภาพเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของประเทศไดแ้ละเป็นไปตามกลไกตลาดระหว่างประเทศ และยงัท าให้นกัลงทุน
ต่างประเทศสามารถตดัสินใจจะเขา้มาลงทุนมากข้ึน 
 

บรรณานุกรม 
 
ศรีวงศ ์สุมิตร.  แนวคิดความสมัพนัธ์ทางการเงินระหว่างประเทศ 2524 ทฤษฎีความเสมอภาคของอตัราดอกเบ้ีย 

Interest Rate Parity Theory Interest Rate Parity Theory –IRP 
สมยศ อวเกียรติ.  ศึกษาการปรับตวัของอตัราแลกเปล่ียนตามกลไกตลาด บญัชีดุลการช าระเงิน (Balance of 

Payment) ของประเทศเพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เงิน
บาทต่อยโูร และเงินบาทต่อเยน และ พยากรณ์อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เงินบาทต่อยโูร และ
เงินบาทต่อเยน ตวั)  ผลการศึกษาพบว่า อตัราเงินเฟ้อ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ เงินบาทต่อยโูร และเงินบาทต่อเยน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในทิศทางเดียวกนั และอตัรา
ดอกเบ้ียให้กูย้ืมระหว่าง ธนาคารมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อยู
โร อยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 แต่ไม่มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ และ อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อเยน ส าหรับปัจจยัท่ีเหลือ ไดแ้ก่ ดุลบญัชีเดินสะพดั 
และมูลค่าการส่งออกสินคา้ ไทย-สหรัฐอเมริกา มูลค่าการส่งออกสินคา้ไทย-สหภาพยโุรป มูลค่าการส่งออก
สินคา้ไทย-ญ่ีปุ่ น เป็นปัจจยัท่ีไม่มี ผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เงินบาทต่อยโูรและ
เงินบาทต่อเยน อยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  2559 มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

กรรณิกา ศรีสงัขง์าม และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ.  ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีก าหนดอตัราแลกเปล่ียนระหว่าง
เงินบาทกบัเงินหยวน ตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีมีความสมัพนัธ์ต่ออตัราแลกกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ผลการ
ทดสอบพบว่า มีปัจจยัทางเศรษฐกิจ 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหว่างธนาคาร (IBR) ค่าเงินบาทท่ี
แทจ้ริง (REER) มูลค่าสินคา้ส่งออกไทย-จีน (XCN) และดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
มีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัเงินหยวน ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัส าคญัทาง 
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สถิติท่ี 95% โดยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหว่างธนาคาร (IBR) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ค่าเงินบาทท่ี
แทจ้ริง (REER) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม มูลค่าสินคา้ส่งออกไทย-จีน (XCN) มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนั และดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
ส่วนอตัราเงินเฟ้อ (INF) ไม่มีความสมัพนัธ์กนักบัอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัเงินหยวนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติวารสารบณัฑิตในกลุ่มธุรกิจและสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 2559  

ชนญัญู เวสพนัธ์.  ศึกษาแนวคิดผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนต่อตลาดหลกัทรัพย ์ศึกษาขอ้มูลการเปล่ียนแปลง
ของอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อเงินสกุลต่างประเทศ คือเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เงินเยน เงินยโูร เงินดอลลาร์
สิงคโปร์ เงินปอนสเตอร์ลิง และเงินหยวน กบัขอ้มูลอตัราผลตอบแทนของดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผล
การศึกษาพบว่า อตัราการเปล่ียนแปลงของ เงินดอลลาร์สหรัฐฯ เงินยโูร  เงินปอนสเตอร์ลิง และเงินหยวน มี
ความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชค้่าระดบั
นยัส าคญัท่ี 0.05 และอตัราผลตอบแทนของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและอตัราแลกเปล่ียนของ เงิน
เยนและเงินดอลลาร์สิงคโปร์ มีความสมัพนัธ์ทั้งสองทิศทาง บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย
2556 

ณฐัวุฒิ แซ่อ้ึง.  ศึกษาปัจจยัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แนวคิดศึกษาทฤษฎีดชันีหุ้น  ศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพย ์FTSE SET Large Cap เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปริมาณการ
ซ้ือขายสุทธิของนกัลงทุนต่างชาติอตัราแลกเปล่ียน เงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา การเปล่ียนแปลงของ
ดชันี Dow Jones การเปล่ียนแปลงของ ดชันี Nikkei225 และการเปล่ียนแปลงของดชันี Hang Seng ท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงของดชันี FTSE SET Large Cap ผลการศึกษาพบว่า การเปล่ียนแปลงของดชันี Dow Jones การ
เปล่ียนแปลงของดชันี Nikkei225 การเปล่ียนแปลงของดชันี Hang Seng ปริมาณการซ้ือขายสุทธิของนกัลงทุน
ต่างชาติ มี ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์FTSE SET Large Cap ส่วนการเปล่ียนแปลงของอตัรา 
แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์FTSE SET Large Cap 
ความส าคญั: ดชันีราคาหลกัทรัพย,์ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันี FTSE SET Large Cap, การเปล่ียนแปลงของ ดชันี 
FTSE SET Large Cap รายวนั, การซ้ือขายของนกัลงทุนต่างชาติ, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง ประเทศไทย 
วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลยักรุงเทพ 2558 

นิภาพร โชติพฤกษวนั.  ศึกษาการปรับตวัของอตัราแลกเปล่ียนตามกลไกตลาด ปัจจยัก าหนดเงินตราต่างประเทศ, 
ความเสมอภาคของอตัราดอกเบ้ีย,การส่งผา่นของอตัราแลกเปล่ียนต่อราคาสินคา้น าเขา้ของประเทศไทย ศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียน ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ยโูร และหยวน การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
อตัราแลกเปล่ียน ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อ ยโูร และค่าเงินบาทต่อหยวน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่าง ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อยโูร และค่าเงินบาท
ต่อหยวน ตวัแปรท่ีน ามาศึกษา ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียให้กูย้ืมระหว่างธนาคาร (IBR) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดุลบญัชี
เดินสะพดั (CA) มูลค่าการส่งออกสินคา้ไทย-สหรัฐอเมริกา (XUS) มูลค่าการส่งออกสินคา้ไทย-สหภาพยโุรป 
(XEU) และมูลค่าการส่งออกสินคา้ไทย-จีน (XCN) จากการศึกษาพบว่า อตัราเงินเฟ้อ (INF) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ
อตัราแลกเปล่ียนระหว่าง ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อยโูร และค่าเงินบาทต่อหยวน ในทิศทาง
เดียวกนั ซ่ึงตรงตามสมมติฐานท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัส าคญั 95% ส าหรับตวั แปร
อตัราดอกเบ้ียให้กูย้ืมระหว่างธนาคาร (IBR) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่าง ค่าเงินบาทต่อยโูร ใน
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ทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัส าคญั 95% แต่ไม่มีผลต่อ
อตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และค่าเงินบาทต่อหยวน 2554  มหาวิทยาลยัหอการคา้
ไทย 

พรชยั ชุนหจินดา.  แนวคิดทฤษฎี The International Fisher Effect ไดมี้การเช่ือมโยงจากทฤษฎี The Fisher Effect 
กบั ทฤษฎีอ านาจซ้ือเสมอภาคแบบเปรียบเทียบโดยอาศยัความแตกต่างของอตัราเงินเฟ้อระหว่างสองประเทศ
เป็นตวักลาง และเป็นท่ีมาของทฤษฎี The International Fisher Effect , 2545 
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การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกในการวางแผนการตลาดเพ่ือเพิม่ยอดขาย  
กรณศึีกษา: โรงเรียนสอนมวยไทยฟิตแฟค สาขาขอนแก่น 

Applying Appreciative Inquiry for Marketing Planning to Increase Sales:  
A Case Study of Fitfac Muaythai Academy, Khon Kaen 

 
คทัลียา จิรแสงหิรัญ* และอัจฉริยะ อปุการกลุ** 

Cuttaleeya Jirasanghirun* and Adchariya Auppakarakul** 
 

บทคดัย่อ 
 
ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือคน้หาความประทบัใจและประสบการณ์เชิงบวกของลูกคา้ พนกังาน 

และเจา้ของกิจการ และหาแนวทางการเพ่ิมยอดขายให้กบัโรงเรียนสอนมวยไทยฟิตแฟค สาขาขอนแก่น โดยการใช้
สุนทรียสาธกในการตั้งค าถาม จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์หาจุดร่วม จุดโดดเด่นแลว้น าไปสร้างเป็นแผนการ
ตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กบัองคก์ร จากการศึกษาท าให้ไดแ้ผนการตลาด ไดแ้ก่ การเพ่ิมช่องทางการติดต่อส่ือสารและ
ประชาสัมพนัธ์ การปรับปรุงดา้นความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ และการเพ่ิมความหลากหลายของอุปกรณ์กีฬา  

 
ค ำส ำคญั: สุนทรียสำธก, กำรเพ่ิมยอดขำย  
 

Abstract 
 

The objectives of the study were to find the positive experiences from customer, staff and business owner 
of Fitfac Muaythai Academy, Khon Kaen, and to set up marketing plan to increase sales volume . The study applied 
Appreciative Inquiry: AI procedure to create questionnaires then used data to analyze the convergences and 
divergence.  The research results were used to set up the marketing plans which were to increase communication 
channel and public relations, improve sanitary of the service areas, and provide various sport equipment.     

 
Keywords: Appreciative Inquiry: AI, Increasing Sales 
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บทน า (Introduction) 
 

โรงเรียนสอนมวยไทยฟิตแฟค เป็นศูนยอ์อกก าลงักายและลดน ้าหนกัดว้ยมวยไทย ท่ีมีการผสมผสานระหว่าง
การใชศิ้ลปะแม่ไมม้วยไทยกบัวิทยาศาสตร์ทางกีฬาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการลดน ้ าหนกั โดยเน้นไปท่ี
ความไม่น่าเบ่ือของกิจกรรมในชั้นเรียน ท าให้ผูใ้ช้บริการได้ออกก าลงักายอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และ
ค านึงถึงความปลอดภยัระหว่างการท ากิจกรรมในชั้นเรียน ในปี พ.ศ.2559 โรงเรียนสอนมวยไทยฟิตแฟคมีกิจการอยู่
ท ั้งหมด 9 สาขา กระจายอยู่ในกรุงเทพมหานคร 8 สาขา ไดแ้ก่ สาขาพระรามเก้า สาขาตล่ิงชนั สาขาศรีนครินทร์ 
สาขาสุขุมวิท สาขาราชพฤกษ์ สาขารังสิต สาขาเพลินจิต สาขารามอินทรา และต่างจงัหวดัอีก 1 สาขา ไดแ้ก่ สาขา
ขอนแก่น โดยทุกสาขาจะมีโปรแกรมการออกก าลงักายให้ใชบ้ริการไดเ้ลือกอยู ่2 แบบ ไดแ้ก่ General Class ซ่ึงเป็น
โปรแกรมท่ีให้ผูใ้ชบ้ริการไดท้ ากิจกรรมร่วมกบัผูส้อนไปพร้อมๆ กบัผูใ้ชบ้ริการคนอ่ืนๆ และ VIP Dual-Fit ซ่ึงเป็น
โปรแกรมท่ีให้ผูใ้ชบ้ริการไดท้ ากิจกรรมกบัผูส้อนแบบตวัต่อตวั ในเร่ืองของการด าเนินกิจกรรมภายในห้องเรียน
ของทุกสาขาจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกนัเพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ใชบ้ริการท่ีสาขาใดก็ไดท่ี้ตนเองสะดวก 

 จากจ านวนสถานท่ีออกก าลงักายในจังหวดัขอนแก่นท่ีเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ผูใ้ช้บริการเข้ามาใช้บริการ
โรงเรียนสอนมวยไทยฟิตแฟค สาขาขอนแก่น ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ในปี พ.ศ.2560 โรงเรียนสอนมวย
ไทยฟิตแฟคจึงไดข้ายแฟรนไชส์ (Franchise) กิจการของโรงเรียนสอนมวยไทยฟิตแฟค สาขาขอนแก่น ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ 
ชั้น 3 Hugz Mall (ตรงขา้ม ตึกคอม) ถ.ศรีจนัทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ให้กบัคุณณิชมน เหล่าอนั ท าให้ในปัจจุบนั 
โรงเรียนสอนมวยไทยฟิตแฟค สาขาขอนแก่น สามารถด าเนินกิจการไดเ้ป็นอิสระจากสาขาอ่ืนๆ ในเร่ืองของการจดั
โปรโมชัน่ และราคาค่าเรียน ซ่ึงในไตรมาสท่ีผ่านมา (เดือนกนัยายน – ธนัวาคม พ.ศ.2560) ยอดขายไดล้ดลงอยา่ง
มาก ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ยอดขายของโรงเรียนสอนมวยไทยฟิตแฟค สาขาขอนแก่น เดือนกนัยายน – ธนัวาคม พ.ศ.2560 

เดือน กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม 
ยอดขาย (บาท) 313,010 335,950 213,270 185,160 

ท่ีมา: โรงเรียนสอนมวยไทยฟิตแฟค สาขาขอนแก่น (2560) 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ยอดขายเดือนกนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน และธนัวาคม มีมูลค่าอยู่ท่ี 313,010 บาท  

335,950 บาท 213,270 บาท และ 185,160 บาท ตามล าดบั ยอดขายท่ีลดลงส่งผลท าให้ธุรกิจขาดทุนอย่างต่อเน่ืองใน 
2 เดือนสุดทา้ยของปี พ.ศ.2560 เม่ือสอบถามกบัคุณณิชมน เหล่าอนั ถึงสาเหตุพบว่า กระแสการว่ิงมาราธอนท าให้
ลูกคา้บางส่วนหนัไปสนใจการออกก าลงักายดว้ยการว่ิง จึงไม่ไดเ้ลือกสมคัรใชบ้ริการต่อกบัโรงเรียนสอนมวยไทย
ฟิตแฟค สาขาขอนแก่น ในฐานะท่ีผูศึ้กษาเป็นหน่ึงในผูท่ี้เคยเขา้ใช้บริการโรงเรียนสอนมวยไทยฟิตแฟค สาขา
ขอนแก่น เห็นว่าในขณะน้ีโรงเรียนมีการวางแผนการตลาดอย่างต่อเน่ืองเพ่ือดึงดูดให้ลูกคา้เขา้มา้บริการแต่ยงัไม่
สามารถท าไดถึ้งเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ เน่ืองจากผูศึ้กษาเห็นว่าสุนทรียสาธกเป็นทฤษฎีท่ีถูกน ามาใชใ้นการศึกษาการ
พฒันาศกัยภาพของคนและองค์กรในดา้นต่าง ๆ แต่การศึกษายงัไม่แพร่หลายนกั  จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการสุนทรียสาธกในการคน้หาประสบการณ์เชิงบวกของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ พนักงานใน
องค์กร และเจ้าของกิจการ เพ่ือน าไปวางแผนการตลาดให้มีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการโรงเรียนสอนมวยไทยฟิตแฟค 
สาขาขอนแก่น เพ่ิมมากข้ึน  
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1. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1.1. เพ่ือค้นหาความประทบัใจและประสบการณ์เชิงบวกของลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ พนักงาน และ

เจา้ของกิจการโรงเรียนสอนมวยไทยฟิตแฟค สาขาขอนแก่น 
1.2. เพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมยอดขายของโรงเรียนสอนมวยไทยฟิตแฟค สาขาขอนแก่น 

2. ขอบเขตของการศึกษา 
2.2. ขอบเขตของเน้ือหา: การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ได้ก าหนด

ขอบเขตการศึกษาโดยใชท้ฤษฎีสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) เป็นแนวทางการตั้งค าถามและสมัภาษณ์ 
2.3. ขอบเขตกลุ่มตวัอย่าง: กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานและลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ

จ านวน 50 คน โดยไม่มีการเจาะจงเพศและอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง สามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
2.3.1. ลูกคา้ จ านวน 40 คน  
2.3.2. พนกังานโรงเรียนสอนมวยไทยฟิตแฟค สาขาขอนแก่น จ านวน 9 คน  
2.3.3. เจา้ของกิจการ จ านวน 1 คน  

2.4. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ีท่ีศึกษา: โรงเรียนสอนมวยไทยฟิตแฟค สาขาขอนแก่น  
2.5. ระยะเวลาในการศึกษา: ศึกษาทั้งส้ิน 5 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม  พ.ศ.2561 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
3.2. ผูป้ระกอบการสามารถน าผลการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการเพ่ิมยอดขายของโรงเรียนสอนมวย

ไทยฟิตแฟค สาขาขอนแก่น ได ้
3.3. สามารถน าแนวทางและผลการศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจอ่ืน ๆ ต่อไป 

 

ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
 

1. ทฤษฎสุีนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) 
สุนทรียสาธก หรือ สุนทรียปรัศนีย ์คือ กระบวนการเรียนรู้และร่วมคน้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดในตวับุคคล องคก์ร 

และส่ิงต่างๆ รอบตวัเรา (Cooperrider, Whitney, & Stavros, 2008) ผา่นศิลปะการตั้งค าถามเชิงบวกแทนการมองหา
จุดบกพร่องหรือการวิพากษวิ์จารณ์ในเชิงลบ (ภิญโญ รัตนพนัธ์ุ, 2555) หาเหตุผลว่าอะไรท าให้ระบบการท างานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในตวับุคคลหรือองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน (Whitney & 
Trosten-Bloom, 2010) กระบวนการสุนทรียสาธก หรือ แบบจ าจอง 4 D (4-D Model) (Cooperrider, Whitney, และ 
Stavros, 2008) ประกอบดว้ย 

การคน้หา (Discovery) คือ กระบวนการท่ีใชค้  าถามเชิงบวกเพ่ือร่วมกนัคน้หาส่ิงดี ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล
หรือองคก์ร ปัจจยัท่ีก่อให้ความส าเร็จทั้งในดา้นการท างานและการใชชี้วิต แลว้น าส่ิงดีๆ ท่ีเกิดข้ึนไปประยกุตใ์ชใ้น
การหาโอกาสและคน้หาจุดแขง็เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในตวับุคคลหรือองคก์ร 

การวาดฝัน (Dream) คือ การน าเอาส่ิงดีๆ ท่ีพบจากกระบวนการคน้หาไปสร้างเป็นเป้าหมายในอนาคต
ขององคก์ร โดยตั้งเป็นวิสยัทศัน์ขององคก์รเพ่ือให้ทุกคนในองคก์รไดรั้บรู้ร่วมกนั 

การออกแบบ (Design) คือ การสร้างกระบวนการท างานภายในองค์กรให้มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว ้เพ่ือให้วิสยัทศัน์ขององคก์รเป็นจริง 
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การปฏิบติั  (Destiny) คือ การด าเนินตามแผนการ และกระบวนการต่างๆ ท่ีไดอ้อกแบบไวอ้ยา่งสร้างสรรค์ 
รวมไปถึงการตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่  

2. การตลาดบริการ (Services Marketing) 
Kotler & Keller (2016) ให้ความหมายของค าว่า บริการ (Services) หมายถึง กิจกรรมหรือผลประโยชน์ท่ี

เสนอให้แก่บุคคลอ่ืน โดยมีลกัษณะท่ีไม่มีตวัตน ไม่สามารถจบัตอ้งได ้และไม่ก่อให้เกิดความเป็นเจ้าของ การท า
การตลาดท่ีดีท่ีสุดในงานบริการประกอบไปดว้ยการท าการตลาด 3 ส่วน ดงัน้ี 

2.1. การตลาดภายนอก (External Marketing) คือ การท าการตลาดท่ีมุ่งเน้นการส่ือสารคุณค่าของ
ผลิตภณัฑไ์ปยงัลูกคา้ผา่นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

2.2. การตลาดภายใน (Internal Marketing) คือ การฝึกฝนและสนบัสนุนพนกังานให้ท าหน้าท่ีบริการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การสนบัสนุนท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การท าให้ทุกคนในองคก์รเกิดความสบายใจในการท างาน 

2.3. การตลาดโตต้อบ (Interactive Marketing) คือ ทกัษะของพนกังานในการบริการท่ีมีความยืดหยุ่น 
และสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์ เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจในการใชบ้ริการมากท่ีสุด  

3. การวเิคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) 
การวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) คือ เคร่ืองมือส าหรับคน้หาแนวทางการวางแผนกลยุทธ์ โดย

มุ่งเน้นไปท่ีการน าประสบการณ์เชิงบวกของคนในองคก์รมาสร้างเป็นจุดแขง็ (Stavros & HinRichs, 2009) เป็นตวั
เช่ือมโยงวิสัยทศัน์ พนัธะกิจ และเป้าหมายขององคก์ร (อจัฉริยะ อุปการกุล, 2554) สามารถน ามาใชเ้ป็นทางเลือก
แทนการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) การวิเคราะห์สออ่าร์พฒันามาจากสุนทรียสาธก การวิเคราะห์สออ่าร์
จะตอ้งวิเคราะห์ 4 องคป์ระกอบ ดงัตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 การวเิคราะห์สออ่าร์ (ดดัแปลงจาก อจัฉริยะ อุปการกุล, 2554) 

Strategic Inquiry 
ส่ิงท่ีตอ้งคน้หาในเชิงกลยทุธ์ 

Strengths 
ทรัพยากรหรือส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีเรามีใน

ขณะน้ี มีอะไรบา้ง 

Opportunities 
มีโอกาสอะไรท่ีเป็นไปไดบ้า้งท่ีจะเป็น

ประโยน์ต่อองคก์ร 
Appreciative Intent 

เจตนาหรือส่ิงดีๆ ท่ีอยากเห็นเพ่ือ
องคก์ร 

Aspirations 
ส่ิงท่ีเราตอ้งการจะเป็นและส่ิงท่ีเรา
อยากจะเห็นส าหรับองคก์รในอนาคต 

Results 
ผลลพัธ์ท่ีเราอยากเห็นและสามารถวดัผล

ท่ีเป็นรูปธรรมได ้

จากตารางท่ี 2 สามารถอธิบายองคป์ระกอบของการวิเคราะห์สออ่าร์ (ภิญโญ รัตนพนัธ์ุ, 2556) ดงัน้ี     
3.1. จุดแขง็ (Strengths) คือ เร่ืองราว หรือประสบการณ์ดี ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัคนในองคก์ร 
3.2. โอกาส (Opportunities) คือ ปัจจยัท่ีท าให้องคก์รเกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
3.3. แรงบนัดาลใจ (Aspirations) คือ พลงัท่ีใชใ้นการขบัเคล่ือนความคิดและการกระท าท่ีพึงประสงค์ 
3.4. ผลลพัธ์ (Results) คือ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าต่าง ๆ ตอ้งสามารถวดัได ้โดยอาจเช่ือมโยงกบั KPI 

4. กรอบแนวความคดิในการศึกษา 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

ประสบการณ์เชิงบวกของลูกคา้
พนกังาน และเจา้ของกิจการ

แนวทางการ
เพ่ิมยอดขาย

การเพ่ิมข้ึนของ
ยอดขาย
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วธีิการศึกษา (Methodology) 
 

การประยกุตใ์ชสุ้นทรียสาธกในการวางแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขาย กรณีศึกษา:โรงเรียนสอนมวยไทยฟิต
แฟค สาขาขอนแก่น เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชท้ฤษฎีสุนทรียสาธก (Appreciative 
Inquiry: AI) ในการตั้งค าถามเชิงบวกเพ่ือคน้หาประสบการเชิงบวกของผูเ้ขา้ใชบ้ริการ และประสบการณ์เชิงบวกใน
การท างานของพนกังาน แลว้ท าการวิเคราะห์ปัจจยั ท่ีเป็นจุดร่วม (Convergences)  และจุดโดดเด่น (Divergences) 
เพ่ือก าหนดแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขาย โดยมีวิธีการด าเนินการศึกษาตามกระบวนการสุนทรียสาธก (4-D 
Model) ดงัน้ี 

1. การค้นหา (Discovery) 
ใชท้ฤษฎีสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) ในการตั้งค าถามเชิงบวกเพ่ือคน้หาประสบการเชิงบวก

ของผูเ้ขา้ใชบ้ริการ ประสบการณ์เชิงบวกในการท างานของพนกังาน และประสบการณ์เชิงบวกในการบริหารงาน
ของเจา้ของกิจการ จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาจุดร่วมและจุดโดดเด่น 

1.1. กลุ่มตวัอยา่งและผูมี้ส่วนร่วม 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานและลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการจ านวน 50 คน โดยไม่มีการ

เจาะจงเพศและอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง สามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
1.1.1. ลูกคา้ จ านวน 40 คน แบ่งออกเป็น 

1.1.1.1. ลูกคา้ใหม่ คือ ลูกคา้ท่ีมีระยะเวลาการใชบ้ริการต ่ากว่า 1 เดือน จ านวน 15 คน 
1.1.1.2. ลูกคา้ประจ า คือ ลูกคา้ท่ีมีระยะเวลาการใชบ้ริการสูงกว่า 1 เดือน จ านวน 25 คน 

1.1.2. พนกังาน FITFAC MUAYTHAI ACADEMY KHON KAEN จ านวน 9 คน  
1.1.3. เจา้ของกิจการ จ านวน 1 คน  

1.2. ประเภทของขอ้มูล 
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบไปดว้ย 
1.2.1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต และสัมภาษณ์ลูกค้าและ

พนกังานโดยตรงดว้ยวิธีการตั้งค าถามแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) เพ่ือคน้หาประสบการณ์เชิง
บวกของผูเ้ขา้ใชบ้ริการ และประสบการณ์เชิงบวกในการท างานของพนกังาน 

1.2.2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข้อมูลท่ีไดจ้ากการสืบค้นเอกสาร งานวิจัย บทความ 
หนงัสือ และค าแนะน าของผูรู้้ 

1.3. ค าถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์ 
รูปแบบค าถามท่ีใช ้คือ ค าถามปลายเปิด (Open-Ended Questions) โดยน าแนวคิดสุนทรียสาธกเขา้

มาใชใ้นการตั้งค าถามเพ่ือคน้หาประสบการณ์เชิงบวกของกลุ่มตวัอยา่ง และใชเ้ทคนิค 5W1H ในการรวบรวมขอ้มูล 
1.4. การตรวจสอบขอ้มูล 

ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลดว้ยการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) ของ 2 
กลุ่มไดแ้ก่ การตรวจสอบขอ้มูลระหว่างกลุ่มลูกคา้ใหม่และกลุ่มลูกคา้ประจ า และการตรวจสอบขอ้มูลระหว่างกลุ่ม
พนกังาน ว่าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งบุคคลและเวลาท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม ค าตอบท่ีไดจ้ะเหมือนกนัหรือไม่  
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2. การวาดฝัน (Dream) 
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระบวนการคน้หา (Discovery) มาก าหนดส่ิงท่ีองคก์รอยากจะเป็นในอนาคต หรือการ

ตั้งวิสยัทศัน์ให้กบัองคก์ร ซ่ึงตอ้งเป็นส่ิงท่ีสามารถเกิดข้ึนไดจ้ริงภายในกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้
3. การออกแบบ (Design) 

น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระบวนการคน้หา (Discovery) มาสร้างเป็นแนวทางในการด าเนินงาน โดยการสร้าง
เป็นแผนกลยทุธ์เพ่ือให้องคก์รประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย หรือวิสยัทศัน์ท่ีก าหนดไว ้

4. การลงมือท า (Destiny) 
มอบหมายงานตามแผนงานท่ีก าหนดไวใ้ห้พนกังานในองค์กร ยาว จากนั้นท าการติดตามผลหลงัการ

ด าเนินงานว่าเป็นไปตามท่ีคาดหวงัหรือไม่ 
 

ผลการศึกษาและอภปิราย (Result and Discussion) 
 

1. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ลูกค้าประจ าที่มาใช้บริการโรงเรียนสอนมวยไทยฟิตแฟค สาขาขอนแก่น 
1.1. แหล่งขอ้มูลท่ีท าให้ลูกคา้รู้จกัองคก์ร 

จุดร่วม: โฆษณาบนเฟซบุ๊ก (Facebook) การชกัชวนของคนรู้จกั การแนะน าของคนรู้จกั และการ
แวะเขา้มาในศูนยก์ารคา้ 

จุดโดดเด่น:การเชค็อินสถานท่ีของเพ่ือนหรือคนรู้จกั 
1.2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการของลูกคา้ 

จุดร่วม: ตอ้งการลดน ้าหนกั ตอ้งการดูแลสุขภาพ ความสะดวกในการจอดรถ และประเภทของกีฬา  
จุดโดดเด่น: ช่ือเสียงขององคก์ร ราคาเหมาะสม และมาพร้อมเพ่ือน 

1.3. ความประทบัใจท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการใชบ้ริการ 
จุดร่วม: ความเป็นกนัเองของผูส้อน ความเหมะสมในการจดัสถานท่ี การให้ค าแนะน าของผูส้อน 

และความตั้งใจสอนของผูส้อน 
จุดโดดเด่น: สามารถลดน ้าหนกัไดจ้ริง ไม่มุ่งขายคอร์สเรียน และคลาสเรียนท่ีสนุก 

1.4. ความประทบัใจท่ีก่อให้เกิดการบอกต่อ 
จุดร่วม: การลดน ้าหนกั และการออกก าลงักาย 
จุดโดดเด่น: การดูแลสุขภาพ 

1.5. ส่ิงท่ีกลุ่มลูกคา้อยากให้องคก์รพฒันา 
จุดร่วม: ความสะอาดของสถานท่ีและอุปกรณ์  
จุดโดดเด่น: ต่อยอดทกัษะการชกมวยให้ลูกคา้ แยกระดบัความแขง็แรงของลูกคา้เพ่ือการออกก าลงั

กายท่ีเหมาะสม ความพร้อมของอุปกรณ์ และเปล่ียนผา้ม่านในห้องน ้าเป็นประตู 
2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ลูกค้าใหม่ที่มาใช้บริการโรงเรียนสอนมวยไทยฟิตแฟค สาขาขอนแก่น 

2.1. แหล่งขอ้มูลท่ีท าให้ลูกคา้รู้จกัองคก์ร 
จุดร่วม: โฆษณาบนเฟซบุ๊ก (Facebook) การชกัชวนของคนรู้จกั และการแนะน าของคนรู้จกั 
จุดโดดเด่น: การแวะเขา้มาในศูนยก์ารคา้ และการเชค็อินสถานท่ีของเพ่ือนหรือคนรู้จกั 
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2.2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการของลูกคา้ 
จุดร่วม: ตอ้งการลดน ้าหนกั ตอ้งการออกก าลงักาย และความสะดวกในการจอดรถ 
จุดโดดเด่น: ถูกชกัชวน มีเพ่ือนเล่น  ราคาเหมาะสม และมีโปรโมชัน่ 

2.3. ความประทบัใจท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการใชบ้ริการ 
จุดร่วม: ความเป็นกนัเองของผูส้อน และความสนุกของคลาสเรียน  
จุดโดดเด่น: สามารถลดน ้าหนกัไดจ้ริง และความใส่ใจของผูส้อน 

2.4. ความประทบัใจท่ีก่อให้เกิดการบอกต่อ 
จุดร่วม: การลดน ้าหนกั  
จุดโดดเด่น: การออกก าลงักาย คลาสเรียนท่ีสนุก และการดูแลลูกคา้  

2.5. ส่ิงท่ีกลุ่มลูกคา้อยากให้องคก์รพฒันา 
จุดร่วม: ความหลากหลายของคลาสเรียนและอุปกรณ์ 
จุดโดดเด่น: เปล่ียนผา้ม่านในห้องน ้าเป็นประตู 

3. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พนักงานโรงเรียนสอนมวยไทยฟิตแฟค สาขาขอนแก่น 
3.1. ความประทบัใจท่ีเกิดข้ึนจากการท างานในองคก์ร 

จุดร่วม: ความมีน ้าใจของเจา้นาย และความสามคัคีของเพ่ือนร่วมกนั 
จุดโดดเด่น: ลูกคา้ให้เกียรติพนกังาน 

3.2. ผลท่ีเกิดจากความประทบัใจในองคก์ร 
จุดร่วม: พนกังานอยากมาท างาน พนกังานตั้งใจท างาน 
จุดโดดเด่น: บรรยากาศในองคก์รดีข้ึน 

3.3. ส่ิงท่ีพนกังานอยากให้องคก์รพฒันา 
จุดร่วม: ความสะอาดของสถานท่ีและอุปกรณ์ 
จุดโดดเด่น: การสร้างนกัมวยมืออาชีพในนามขององคก์ร 

4. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการโรงเรียนสอนมวยไทยฟิตแฟค สาขาขอนแก่น 
4.1. ความประทบัใจท่ีเกิดข้ึนหลงัจากเขา้มาบริหารงานในองคก์ร 

ไดช่้วยให้ความเป็นอยูข่องพนกังานดีข้ึน และการบอกต่อความประทบัใจของลูกคา้แบบปากต่อปาก 
4.2. ผลท่ีเกิดจากความประทบัใจในองคก์ร  

การดูแลลูกคา้โดยคิดว่าลูกคา้คือคนในครอบครัว เน้นการสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ในขณะรับ
บริการ และสร้างความมัน่คงให้กบัพนกังาน เช่น การให้ประกนัสงัคมแก่พนกังาน 

4.3. ส่ิงท่ีอยากจะให้องคก์รเป็นในอนาคต 
อุปกรณ์กีฬามีความหลากหลายมากข้ึน และการให้บริการแบบเบด็เสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Service) 

5. การวางแผนการตลาดเพ่ือเพิม่ยอดขาย 
จากการสัมภาษณ์ลูกคา้ พนกังานและเจ้าของกิจการโรงเรียนสอนมวยไทยฟิตแฟค สาขาขอนแก่น และ

ท าการวิเคราะห์หาจุดร่วม จุดโดดเด่น ของข้อมูลท่ีได้ในแต่ละกลุ่ม สามารถน ามาสร้างแผนการตลาดเพ่ือเป็น
แนวทางในการเพ่ิมยอดขายโดยใชต้ารางวิเคราะห์สออ่าร์ ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 การวเิคราะห์สออ่าร์ของโรงเรียนสอนมวยไทยฟิตแฟค สาขาขอนแก่น 
Strategic Inquiry 

ส่ิงท่ีตอ้งคน้หาในเชิงกลยทุธ์ 
Strengths 

 พนกังานตั้งใจท างาน 
 ความเป็นกนัเองของผูส้อน 
 บรรยากาศในการท างานท่ีดี 

Opportunities 
 ความสะดวกของท่ีจอดรถ 
 สามารถด าเนินงานเป็นอิสระจาก
สาขาอ่ืน 

Appreciative Intent 
เจตนาหรือส่ิงดีๆ ท่ีอยากเห็น

เพ่ือองคก์ร 

Aspirations 
โรงเรียนสอนมวยไทยฟิตแฟค สาขา
ขอนแก่น จะเป็นศูนยอ์อกก าลงักายและ
ลดน ้าหนกัท่ีให้บริการแบบเบด็เสร็จ ณ 
จุดเดียว(One-Stop Service) 

Results 
 มี ช่องทางการประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ 3 ช่องทาง 
 การร้องเรียนเ ร่ืองความสะอาด
ลดลง 80% 
 มีอุปกรณ์กีฬาหลากหลายข้ึน 40% 

 

สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 
 

1. สรุปผลการศึกษา 
จากการสัมภาษณ์ลูกค้าและพนักงานโรงเรียนสอนมวยไทยฟิตแฟค สาขาขอนแก่นโดยน าแนวคิด

สุนทรียสาธกเขา้มาใชใ้นการตั้งค าถามเพ่ือคน้หาประสบการณ์เชิงบวก พบว่า การท าการตลาดขององคก์รเน้นไปท่ี
การท าการตลาด 3 ส่วน ตามหลกัการตลาดบริการ ดงัน้ี 

1.1. การตลาดภายนอก ไดแ้ก่ การประชาสมัพนัธ์ผา่นเฟซบุ๊ก และการแนะน าแบบปากต่อปาก 
1.2. การตลาดภายใน ไดแ้ก่ ความมีน ้าใจของเจา้ของกิจการ และความสามคัคีของพนกังานในองคก์ร ท า

ให้พนกังานมีความกระตือรือร้นในการท างาน 
1.3. การตลาดโตต้อบ ไดแ้ก่ การสร้างความสนิทสนมกบัลูกคา้ท าให้ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการรู้สึกสนุก มี

การปรับการสอนตามความตอ้งการของลูกคา้ 
เม่ือท าการวิเคราะห์จุดร่วม จุดโดดเด่นของขอ้มูลท่ีไดรั้บมา ท าให้ทราบว่าการท าการตลาดภายนอก และ

การท าการตลาดโตต้อบขององค์กรยงัสามารถพฒันาให้มีศกัยภาพเพ่ิมข้ึน จึงน าไปสู่การวางแผนการตลาด ไดแ้ก่ 
การเพ่ิมช่องทางการติดต่อส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ การปรับปรุงดา้นความสะอาดของสถานท่ีท่ีให้บริการ และ
การเพ่ิมความหลากหลายของอุปกรณ์กีฬา ท าให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการไดม้ากข้ึน 

จากแผนการตลาดขา้งตน้ ผูศึ้กษาคาดหวงัว่าประสบการณ์เชิงบวกจะส่งผลให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ
ในองคก์ร และน าไปสู่การบอกต่อและการแนะน าองคก์รให้เป็นท่ีรู้จกัและเป็นทางเลือกให้ผูท่ี้สนใจเขา้มาใชบ้ริการ
ซ่ึงจะส่งผลให้ยอดขายขององคก์รเพ่ิมข้ึนดว้ย  

 
ข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยน าแนวคิดสุนทรียสาธกเขา้มาใชใ้นการตั้งค าถามเพ่ือคน้หา

ประสบการณ์เชิงบวก แลว้น าไปขยายผลเป็นแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กบัองคก์ร ผูศึ้กษาสามารถน าขอ้มูล
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จากการสมัภาษณ์ไปจดัท าเป็นแบบสอบถาม และท าการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณเพ่ือตรวจวดัระดบัความพึงพอใจของ
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ และความพึงพอใจในการท างานของพนกังานเพ่ือพฒันาองคก์รต่อไป 
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ผลกระทบของความต้องการของผู้บริโภคเกีย่วกับรูปแบบบ้าน ส่ิงอ านวยความสะดวก 
และข้อเสนอเร่ืองราคาต่อการตัดสินใจซ้ือโครงการบ้านจัดสรร 

(กรณศึีกษาบ้านเดีย่วในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี) 
IMPACT OF CONSUMER REQUIREMENT ON HOUSE MODEL, FACILITIES 
AND PRICE PROPOSALS FOR THE DECISION TO PURCHASE HOUSING 

PROJECTS. THE CASE STUDY IS SINGLE DETACHED HOUSES IN 
NONTHABURI AREA) 

 
คุณญัญา อรรถมงคลชัย*

Kununya Atthmongkolchai* 
 

บทคดัย่อ 
 

งานวิจยัคร้ังน้ี มีวถัตุประสงคเ์พ่ือศึกษาความตอ้งการดา้นรูปแบบบา้น ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโครงการ
และขอ้เสนอเร่ืองราคา ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัและส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโครงการจดัสรรประเภทบา้นเด่ียว ซ่ึง
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยั 2 วิธี คือการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยท าการส ารวจเบ้ืองตน้ (Exploratory Survey) ดว้ยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi Structured Interview) จ านวน 6 คน จากผูบ้ริโภคท่ีมีต้องการซ้ือบ้านเด่ียวใน
โครงงานจดัสรรบริเวณพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี เพ่ือศึกษาประเด็นความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงน าขอ้มูลท่ีไดม้า
วิเคราะห์เพ่ือใช้ส าหรับเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม และการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีอาย ุ25 ปีข้ึนไป มีรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือน 60,000 บาทข้ึนไป และมี
ความตอ้งการซ้ือโครงการจดัสรรประเภทบ้านเด่ียวบริเวณจงัหวดันนทบุรี จ านวน 230 คน จากนั้นจึงใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการดา้นรูปแบบบา้นโดยตอ้งการให้มีสถาปนิกในการออกแบบ
และตกแต่งภายในบ้าน, ความตอ้งการด้านฟังค์ชัน่การใชง้านของบ้านมีความตอ้งการให้มีระบบหมุนเวียนอากาศ 
และดา้นขอ้เสนอเร่ืองราคามีความตอ้งการให้มีระยะเวลาส าหรับการผ่อนช าระมากกว่า 20 ปีข้ึนไป มีความส าคญัท่ีมี
ผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือโครงการจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวเพ่ือตอ้งการพ้ืนท่ีส าหรับสมาชิกในครอบครัว  อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05) 
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ค ำส ำคัญ: รูปแบบบ้ำน, ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก, ข้อเสนอเร่ืองรำคำ, กำรตัดสินใจ, บ้ำนเดี่ยว 
 

ABSTRACT 
 
This research The purpose is to Study the needs of consumers about house style, facilities and price proposals 

at Consumers value and influence the decision to buy a single-detached house project.  This research is two-way 
research is qualitative research by Exploratory survey by semi-structured interview 6 people. to study the needs of the 
target group and the data to be analysis is used for data creation. And quantitative research survey was conducted using 
questionnaires. The sample was 25 years old. The average monthly income is 60,000 baht. And There is a need to buy 
a single-detached house project in Nonthaburi.  230 people. The data was analyzed by using descriptive statistics and 
multiple regression  

The study indicated that most of the samples had Interior need to have an architect to design for home use 
functions need to have an Air System and the price proposition more than 20 years to installment there are important 
implications decision to buy a single-detached house project to need space for family members.  as a statistical level 
(P-value < 0.05) 

 
Keywords: House Style, Facilities, Price proposal, Decision making, Single Detached house  
 

1. บทน า 
 

ตามท่ีกรมธนารักษ ์(2559) ไดป้ระกาศการเปล่ียนแปลงราคาท่ีดินในปี 2560 พบว่า พ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี มีการ
ปรับราคาท่ีดินสูงท่ีสุด ซ่ึงมีราคาเฉล่ีย 170,000 บาท/ตารางวา โดยสมาคมอสงัหาริมทรัพย ์(2559) ยงัไดเ้ปิดเผยขอ้มูล
ท าเลท่ีไดรั้บความนิยมส าหรับโครงการจัดสรร พบว่า บริษทัท่ีพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์ห้ความสนใจกบัพ้ืนท่ีจงัหวดั
นนทบุรี เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพสูง อีกทั้งยงัเป็นพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บการสนบัสนุนตามนโยบายการพฒันาโครงการ
พ้ืนฐานดา้นการคมนาคม ส่งผลให้เกิดพ้ืนท่ีใหม่ๆ ทางดา้นขอ้มูลศูนยอ์สังหาริมทรัพยข์องธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(2560) ได้สรุปราคาของอสังหาริมทรัพย์โดยการเปรียบเทียบระหว่างปี 2558-2559 พบว่า บ้านเด่ียวบริเวณพ้ืนท่ี
ปริมณฑลมีการปรับราคาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 โดยเฉพาะท่ีระดบัราคา 3-5 ลา้นบาท และมียอดขายมากท่ีสุดถึงร้อยละ 60 
ซ่ึงมากกว่าอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ 

จากรายงานของธนาคารเกียรตินาคิน พบว่า บริษทัอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยท่ีมีผลประกอบการสูงสุด 5 
อนัดบัแรก มีรายไดห้ลกัมาจากการด าเนินธุรกิจโครงการจดัสรรประเภทบา้นเด่ียว โดยท่ีแต่ละบริษทัฯ ไดน้ าเสนอ
รูปแบบโครงการให้มีความโดดเด่น และดึงดูดโดยน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มามีส่วนร่วมเพ่ือให้สามารถตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

อย่างไรก็ตาม มีงานวิจยัก่อนหน้า พบว่า สาเหตุท่ีผูบ้ริโภคไม่ตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว มาจากสาเหตุหลกัๆ คือ 
รูปแบบท่ีพกัอาศยั, ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโครงการ, ขั้นตอนการด าเนินการเร่ืองสัญญาซ้ือ-ขาย และการ
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ส่งเสริมการขาย ท่ีไม่สามารถตอบสนองต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคได ้อา้งอิงจากศูนยวิ์จยัภาควิชาการตลาด 
คณะพาณิชยแ์ละการบญัชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2560) 

จากขอ้มูลขา้งตน้ท าให้ผูวิ้จยัตอ้งการศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัรูปแบบบ้าน ส่ิงอ านวยความ
สะดวกภายในโครงการ และขอ้เสนอเร่ืองราคา ท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือโดรงการจดัสรรประเภทบา้นเด่ียว 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ผูวิ้จยัไดท้บทวนวรรณกรรมเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการตั้งสมมติฐานและก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 
2.1 แนวคดิ ทฤษฎส่ีวนประสมการตลาด 

แนวความคิดเร่ืองความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด ท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการกระตุน้เพ่ือให้เกิด
การตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ริโภค อ้างอิง Kotler & Keller (2016) โดยการวิจัยคร้ังน้ีผูวิ้จยัมุ่งเน้นส่วน
ประสมทางการตลาด 3 ดา้น คือ 1.ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) คือสินคา้หรือบริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค โดยสุมาลี ทศพรวิชยั (2554) ไดศึ้กษาการตดัสินใจซ้ือบ้านเด่ียว พบว่าปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ในเร่ือง
คุณภาพของวสัดุ-อุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับการก่อสร้าง และนวตักรรมใหม่ๆ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ สอดคลอ้งกบัสยาม 
อเดโช (2553) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออสงัหาริมทรัพย ์พบว่าการออกแบบและตกแต่งภายในส่งผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือ 2.ดา้นบริการ (Service) คือการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ และส่งผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือ ส าหรับกนกวรรณ ศรีจนัทร์หลา้ (2556) อธิบายการให้บริการนั้นเกิดไดท้ั้ง 2 รูปแบบ คือ การ
ให้บริการโดยบุคคล และการให้บริการโดยใชร้ะบบซ่ึงเป็นการน าเทคโนโลยีเขา้มามีส่วนร่วม ส าหรับภฐัฬเดช มา
เจริญ (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว พบว่า การให้บริการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก
ภายในโครงการมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และ 3.ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นกิจกรรมท่ีก าหนดข้ึนเพ่ือ
น าเสนอและจูงใจให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจ โดยภรณ์ธิดา จงพิพิธพร (2558) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจ
ซ้ือท่ีพกัอาศยั พบว่า การส่งเสริมการขายในเร่ืองของการให้ส่วนลดนั้นส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

2.2 แนวคดิพฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือ 
Sproles & Kendall (1986) อธิบายถึงลกัษณะของพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ

สินคา้หรือบริการท่ีเกิดจากความตอ้งการ ขณะท่ีเพชรัศม์ มณีรัฐรุ่งเรือง (2557) ไดพ้บว่าพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภคนั้นจะใช้เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือ โดยฉัตรนาพร เสมอใจ (2550) อธิบายลกัษณะพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวเกิดจากความตอ้งการ เช่นเดียวกบังานวิจยัของวีณา ถิระโสภณ (2558) ท่ีศึกษาปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรนั้นมาจากส่ิงกระตุน้ของส่วนประสมทางการตลาด สอดคลอ้งกบับริบท
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีผู ้บริโภคตัดสินใจซ้ือบ้านเด่ียวมาจากการสาเหตุท่ีต้องการพ้ืนท่ีส าหรับสมาชิกใน
ครอบครัว  

2.3 กรอบแนวคดิการวจิัย 
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัไดน้ าแนวคิดความตอ้งการดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด ท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือบ้านเด่ียวบริเวณพ้ืนท่ีจังหวดันนทบุรีเพ่ือต้องการพ้ืนท่ี
ส าหรับสมาชิกในครอบครัว โดยตั้งสมมติฐานและกรอบแนวคิดของงานวิจยั  คือ  
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สมมติฐาน (H1) ความตอ้งการดา้นรูปแบบบา้นส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค  
สมมติฐาน(H2)  ความตอ้งการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโครงการส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจ

ซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค 
สมมติฐาน (H3)  ความต้องการด้านข้อเสนอเร่ืองราคาส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านเด่ียวของ

ผูบ้ริโภค อีกทั้งไดก้ าหนดกรอบแนวคิด ดงัน้ี 
 

 
รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

2.4 วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือศึกษาความตอ้งการด้านรูปแบบบ้าน ส่ิงอ านวยความสะดวก และขอ้เสนอเร่ืองราคาท่ีผูบ้ริโภคให้

ความส าคญัและส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคบริเวณพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารวิจยั 2 ประเภท คือ 1.การวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-
Structured Interview) จ านวน 6 ตวัอย่าง ซ่ึงผลสรุปท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้ประกอบการ
ออกแบบเคร่ืองมือแบบสอบถาม 2.การวิจยัเชิงปริมาณ เป็นการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงประชากรของการวิจัย 
คือ ผูท่ี้ตอ้งการซ้ือโครงการจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี ท่ีระดบัราคา 3-5 ลา้นบาท มีรายไดเ้ฉล่ีย
รวมต่อเดือน 60,000 บาทข้ึนไป โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งรวมทั้งส้ิน จ านวน 230 ตวัอย่าง ดว้ยวิธีการ
สุ่ม 3 ขั้นตอน คือ 1.แบบเจาะจงพ้ืนท่ีเฉพาะจังหวดันนทบุรี 2.แบบโควต้า แบ่งออกเป็น 5 อ าเภอ 3. การสุ่มแบบ
สะดวก แจกแบบสอบถามให้กบัลูกคา้ท่ีเขา้ไปดูโครงการจดัสรรบา้นเด่ียว ซ่ึงแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบ
ไปดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความตอ้งการดา้นรูปแบบบา้น, ส่ิงอ านวยความ
สะดวกภายในโครงการ และขอ้เสนอเร่ืองราคา และส่วนท่ี 3 การตดัสินใจซ้ือบ้านเด่ียวเพ่ือต้องการพ้ืนท่ีส าหรับ
สมาชิกในครอบครัว จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์เชิงสถิติและน าเสนอผลการศึกษา ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

สถิตเิชิงพรรณนา  

 ร้อยละ(Percentage), ความถ่ี (Frequency) ใชส้ าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 
 ค่าเฉล่ีย (Mean), ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชส้ าหรับการวิเคราะห์ตวัแปร  
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 การทดสอบค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) เน่ืองจากงานวิจยัคร้ังน้ีเป็นลกัษณะของ Uni-dimension ซ่ึงเป็น
การศึกษาความตอ้งการด้านรูปแบบบา้น, ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโครงการ และดา้นขอ้เสนอ
เร่ืองราคาในแต่ละมิติ อา้งอิงงานวิจยัของ (Anselin, 1998) ท่ีศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นภูมิศาสตร์เพ่ือท า
การวิเคราะห์หน้าท่ีในการส ารวจพ้ืนท่ีของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือใช้ในการบริหาร ซ่ึงเป็นงานวิจยัท่ีศึกษา
โครงสร้างหนา้ท่ีในแต่ละดา้นท่ีมีความส าคญัต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน  

สถิตเิชิงอนุมาน   

 การหาผลกระทบความแตกต่างของประชากรศาสตร์ ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 
 การทดสอบผลกระทบของความต้องการด้านรูปแบบบ้าน ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโครงการ 
และดา้นขอ้เสนอเร่ืองราคา ท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือโครงการจดัสรรบา้นเด่ียวเพ่ือตอ้งการพ้ืนท่ี
ส าหรับสมาชิกในครอบครัวดว้ยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression)  

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงพรรณนา  
ขอ้มูลเชิงลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 59.1 

เพศหญิง จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 40.9 และกลุ่มตวัอยา่งมีสถานภาพแต่งงาน จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 
รองลงมามีสถานะภาพโสด จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 ขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาท่ี
ปริญญาตรี จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1 รองลงมามีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 86 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.4 โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 31-35 ปี จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 รองลงมามีอายุ 36-40 ปี 
จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือน 60,000-70,000 บาท 
จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมามีรายได้เฉล่ียรวมต่อเดือน 70,001-80,000 บาท จ านวน 68 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 29.6 โดยท่ีวตัถุประสงค์ของการซ้ือบา้นเด่ียวส าหรับสมาชิก 2-3 คน จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 รอง
ลงนามส าหรับสมาชิก 3-4 คน จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 

ผูวิ้จยัไดท้  าการทดสอบการกระจายของขอ้มูล พบว่า เป็นการกระจายตวัแบบโคง้ปกติ โดยมีค่า Skewness and 
Kurtosis ท่ีค่าความความเคล่ือนท่ีสามารถยอมรับได้อยู่ระหว่าง ± 2 (Brown, 1977) สามารถสรุปความหมายของ
ค่าเฉล่ียของตวัแปรต่างๆ และแปรผลตามค่าอนัตรภาคชั้นของตวัแปรต้นและตวัแปรตาม  โดยมีรายละเอียดความ
ตอ้งการในแต่ละดา้น ดงัน้ี  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตอ้งการดา้นรูปแบบบา้น ในส่วนของการออกแบบดีไซน์หรูหรา ค่าเฉล่ียท่ี 3.62 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) ท่ี 0.754 สรุปไดว้่า ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการในระดบัมาก ส าหรับความตอ้งการดา้นการ
แบ่งสัดส่วนของบา้นแบบ 4 ห้องนอน 3 ห้องน ้ า 1 ห้องนัง่เล่น 1 ห้องอาหาร 1 ห้องครัว ค่าเฉล่ียท่ี 3.08 SD. ท่ี 0.885 
สรุปไดว้่า ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการในระดบัปานกลาง ความตอ้งการจ านวนท่ีจอดรถ 2 คนั ค่าเฉล่ียท่ี 4.23 SD. ท่ี 
0.719 สรุปได้ว่าผูบ้ริโภคมีความต้องการในระดบัมากท่ีสุด ความต้องการด้านการออกแบบภายในโดยสถาปนิก 
ค่าเฉล่ียท่ี 2.81 SD. ท่ี 0.895 สรุปไดว้่า ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการในระดบัปานกลาง ในส่วนของฟังค์ชัน่ภายในบ้าน 
ความตอ้งการนวตักรรมแผงโซล่าเซล ค่าเฉล่ียท่ี 3.88 SD. ท่ี 0.925 สรุปไดว้่า ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการในระดบัมาก 
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ในส่วนของวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับการก่อสร้าง ความตอ้งการกระเบ้ืองมุงหลงัคา ยี่ห้อ SCG ค่าเฉล่ียท่ี 4.28 SD. ท่ี 
0.663 สรุปไดว้่า ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการในระดบัมากท่ีสุด ส าหรับความตอ้งการกระเบ้ืองปูพ้ืน-ผนงัยี่ห้อคอตโต้ 
ค่าเฉล่ียท่ี 4.30 SD. ท่ี 0.759 สรุปไดว้่า ผูบ้ริโภคมีความต้องการในระดบัมากท่ีสุด ดา้นความตอ้งการสุขภณัฑ์ท่ีใช้
ส าหรับห้องน ้ า ยี่ห้อคอตโต้ เฉล่ียท่ี 4.39 SD. ท่ี 0.837 สรุปได้ว่า ผูบ้ริโภคมีความต้องการในระดบัมากท่ีสุด และ 
ความตอ้งการสีท่ีใชท้าบา้น ยี่ห้อดูลกัซ์ ค่าเฉล่ียท่ี 3.50 SD. ท่ี 0.947 สรุปไดว้่า ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการในระดบัมาก 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความตอ้งการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโครงการ ความตอ้งการให้มีบริการ 
Fee Wi-Fi บริเวณสวนสาธารณะ เฉล่ียท่ี 3.96 SD. ท่ี 0.806 สรุปไดว้่า ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการในระดบัมาก   

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความตอ้งการด้านขอ้เสนอเร่ืองราคาในส่วนของการส่งเสริมการขาย ความตอ้งการ
ส่วนลดเงินสด (พิเศษ) ค่าเฉล่ียท่ี 4.56 SD. ท่ี 0.555 สรุปไดว้่า ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการในระดบัมากท่ีสุด ส าหรับการ
กู้ซ้ือกบัสถาบนัการเงิน ความตอ้งการอตัราดอกเบ้ียอยู่ระหว่างร้อยละ 2.5- ร้อยละ 3.5 ต่อปี ค่าเฉล่ียท่ี 4.26 SD. ท่ี 
0.494 สรุปไดว้่า ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการในระดบัมากท่ีสุด  

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือโครงการจดัสรรบ้านเด่ียวเพ่ือต้องการพ้ืนท่ีส าหรับสมาชิกในครอบครัว 
ค่าเฉล่ียท่ี 3.85 SD. ท่ี 0.993 สรุปไดว้่า ผูบ้ริโภคความส าคญัในระดบัมาก  

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงอนุมาน 
การวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  
การทดสอบผลกระทบของความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัในลกัษณะประชากรศาสตร์ของแต่ละดา้น พบว่า 
ความตอ้งการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโครงการ ในช่วงอาย ุ25-30 ปี มีความตอ้งการท่ีแตกต่างกันกบั

ช่วงอาย ุ36-40 ปี เน่ืองจากทั้ง 2 ช่วงอายมีุการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนั 
ความตอ้งการดา้นการกู้ซ้ือบา้นกบัสถาบนัการเงิน ในช่วงอายุ 25-30 ปี มีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนักบัช่วง

อายุ 46 ปีข้ึนไป เน่ืองจากช่วงอายุ 25-30 เป็นช่วงการเร่ิมต้นของการสร้างครอบครัว โดยอาจยงัไม่มีความมัน่คง
ทางดา้นการเงิน 

การตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวเพ่ือตอ้งการพ้ืนท่ีส าหรับสมาชิกในครอบครัว ในช่วงอาย ุ25-30 ปี ให้ความส าคญัท่ี
แตกต่างกนักบัช่วงอาย ุ46 ปีข้ึนไป  ส าหรับอาย ุ46 ปีข้ึนไปนั้นให้ความส าคญักบัครอบครัวเป็นหลกั 

 การตดัสินใจซ้ือบ้านเด่ียวเพ่ือต้องการพ้ืนท่ีส าหรับสมาชิกในครอบครัว ส าหรับสถานะภาพโสด มีความ
ตอ้งการท่ีแตกต่างกนักบัสถานะภาพการหย่าร้าง ซ่ึงอาจมาจากการท่ียงัไม่มีครอบครัวจึงท าให้ยงัไม่ไดใ้ห้ความส าคญั
ต่อความตอ้งการพ้ืนท่ีของบา้น 

ความตอ้งการดา้นวสัดุ-อุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับการก่อสร้างบา้น กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญา
ตรี มีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนักบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  
 

การทดสอบสมมตฐิานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression)  
ผลการทดสอบ ความตอ้งการดา้นรูปแบบบา้น, ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโครงการ และขอ้เสนอดา้นราคา 

ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านเด่ียวบริเวณพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรีของผูบ้ริโภคเพ่ือตอ้งการพ้ืนท่ีส าหรับสมาชิกใน
ครอบครัว ดงัน้ี 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมการ 
ตวัแปร (B) (Beta) Tolerance VIF t P-value 

ค่าคงท่ี 3.415    3.961 .000 
รูปแบบบา้นดีไซน์โมเดล .168 .114 .978 1.022 1.854 .065 
มีสถาปนิกออกแบบตกแต่งภายใน .286 .258 .931 1.074 4.088 .000* 

มีระบบหมุนเวียนอากาศ   .235 .188 .928 1.078 2.965 .003* 

สีทาบา้นยี่ห้อโจตนั -.066 -.071 .953 1.049 -1.143 .254 
บริการฟรี Wi Fi บริเวณส่วนกลาง .068 .056 .983 1.017 .904 .367 
ส่วนลดเงินสด (พิเศษ) -.146 -.082 .982 1.019 -1.329 .185 
เวลาผอ่นช าระมากกว่า 20 ปีข้ึนไป -.225 -.129 .992 1.008 -2.115 .036* 

R = 0.418 ; R Square = 0.175 ; Adjusted R Square = 0.149 ; F = 6.726 ; p-value = 0.000 
ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือบ้านเดี่ยวเพ่ือต้องการพ้ืนที่ส าหรับสมาชิกในครอบครัว 
    รหสั (B) คือ Unstandardized Coefficients   (Beta) คือ Standardized Coefficients   
           *        คือ ระดบัความส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

จากการทดสอบ สามารถสรุปความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจ
ซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค คือ 

ความตอ้งการดา้นรูปแบบบา้น ในเร่ืองของการตกแต่งภายในบา้นส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีค่า p-value = 0.000*  

ความตอ้งการดา้นรูปแบบบา้น ในเร่ืองของฟังคช์ัน่การใชง้านตอ้งการให้มีระบบหมุนเวียนอากาศภายในบ้าน
ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีค่า p-value = 0.003* 

ความต้องการด้านข้อเสนอเร่ืองราคา ในเร่ืองของการกู้ซ้ือกับสถาบนัการเงินโดยระยะเวลาการผ่อนช าระ
มากกว่า 20 ปี ข้ึนไป ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีค่า p-value = 0.036* 
 

5. สรุปผลการผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาวิจยัเก่ียวกับความตอ้งการด้านรูปแบบบ้าน, ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโครงการ และ

ขอ้เสนอเร่ืองราคา ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านเด่ียวเพ่ือตอ้งการพ้ืนท่ีส าหรับสมาชิกในครอบครัว บริเวณพ้ืนท่ี
จงัหวดันนทบุรี แสดงให้เห็นว่า 

ความต้องการด้านรูปแบบบ้าน  
ความตอ้งการในส่วนของการดีไซน์แบบบา้น ไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค ซ่ึง

ขดัแยง้กบัสมมติฐานท่ี HI1.1 โดยขดัแยง้กบังานวิจยัของสยาม อเดโช (2553) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อสังหาริมทรัพย ์พบว่าการออกแบบบา้นส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงปัจจุบนัเร่ืองการออกแบบดีไซน์
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บ้าน มีการปรับเปล่ียนตามความนิยม โดยจะมีการออกแบบให้มีความโดดเด่นสวยงามเพ่ือให้สามารถดึงดูด
กลุ่มเป้าหมายได ้เพ่ือสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

ความต้องการให้มีสถาปนิกออกแบบตกแต่งภายในบ้าน มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านเด่ียวของ
ผูบ้ริโภคอย่างมีระดบันัยส าคญัทางสถติ ประกอบด้วย (B = 0.286; t = 4.088; p-value = 0.000) ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ี HI1.2 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสยาม อเดโช (2553) ท่ีพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว
จากการออกแบบและตกแต่งภายในบา้น ซ่ึงการตกแต่งภายในของบา้นจะท าให้ผูบ้ริโภครับรู้ไดถึ้งการแบ่งสัดส่วน
ของบา้น อีกทั้งยงัสามารถท าให้เกิดแรงจูงใจต่อการตดัสินใจซ้ือไดอี้กดว้ย 

ความต้องการด้านฟังค์ชัน่การใช้งานของบ้าน โดยต้องการให้มีระบบหมุนเวียนอากาศภายในบ้านส่งผล
กระทบต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านเด่ียวของผูบ้ริโภคอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ประกอบด้วย (B = 0.235; t = 2.965;  
p-value = 0.003) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี HI1.3  อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุมาลี ทศพรวิชยั (2554) ท่ี
พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยจ์ากปัจจยัดา้นนวตักรรมท่ีน ามาใชส้ าหรับบา้น โดยท่ีนกัการ
ตลาดไดน้ าเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีสร้างความสะดวกสบายให้กบัผูบ้ริโภคเพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับการตดัสินใจ 

ความตอ้งการดา้นวสัดุ-อุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับก่อสร้าง ส าหรับสีท่ีใชท้าบา้นยี่ห้อโจตนั ไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค ซ่ึงขดัแยง้กบัสมมติฐานท่ี HI1.4 อีกทั้งยงัขดัแยง้กบังานวิจยัของสุมาลี ทศพรวิชยั 
(2554) ท่ีพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือบา้นจากปัจจยัดา้นคุณภาพของวสัดุ-อุปกรณ์ เน่ืองจากวสัดุและอุปกรณ์ 
ท่ีใชใ้นการก่อสร้างนั้น โครงการจดัสรรจะช้ีแจง้ให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจเร่ืองวสัดดุ-อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการก่อสร้างมีคุณภาพท่ี
เป็นมาตรฐาน ส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจ 

ส าหรับการทดสอบผลกระทบความแตกต่างลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ANOVA พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีความต้องการด้านวสัดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับ
ก่อสร้าง แตกต่างจากกลุ่มตวัอย่างท่ีระดบัการศึกษา ท่ีค่า p-value = 0.028 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ เน่ืองจากความ
ตอ้งการดงักล่าวท่ีกลุ่มตวัอยา่งระดบัการศึกษาปริญญาตรีแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนนั้นสะทอ้นให้เห็นถึงรายได ้

ความต้องการด้านส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโครงการ 
ความต้องการส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโครงการ ในส่วนของการให้บริการฟรี Wi Fi บริเวณส่วน

สาธารณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค ซ่ึงขดัแยง้กบัสมมติฐานท่ี HI2.1 และขดัแยง้กบั
ผลการวิจยัของภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2560) ท่ีพบว่าสาเหตุท่ีผูบ้ริโภคไม่ตดัสินใจซ้ือโครงการ
จดัสรรประเภทบา้นเด่ียวนั้นมาจากสาเหตุเร่ืองของส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโครงการ ส าหรับส่ิงอ านวยความ
สะดวกภายในโครงการนั้น ส่วนมากจะมีการให้บริการในลักษณะของท่ีฟิตเนตและสระว่ายน ้ ามากกว่ากการ
ให้บริการ Wi Fi เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ของงานวิจยัคร้ังน้ีมีการด าเนินชีวิตประจ าวนัเป็นการท างานประจ า จึง
อาจไม่ให้ความส าคญัในเร่ืองน้ี 

ในขณะเดียวกนัจากการทดสอบผลกระทบความแตกต่างลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน ANOVA พบว่า ช่วงอายุ 25-30 ปี มีความตอ้งการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโครงการท่ีแตกต่าง
จากช่วงอายุ 36-40 ปี ท่ีค่า p-value = 0.007 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ อย่างไรก็ตามนักการตลาดควรจะต้องศึกษา
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของแต่ละช่วงอายสุ าหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
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ความต้องการด้านข้อเสนอเร่ืองราคา 
ความตอ้งการดา้นการส่งเสริมการขาย เร่ืองส่วนลดเงินสด (พิเศษ) ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของ

ผูบ้ริโภค ซ่ึงขดัแยง้กบัสมมติฐานท่ี HI3.1 ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการวิจยัของวีณา ถิระโสภณ (2558) ท่ีพบว่า การส่งเสริมการ
ขายเป็นส่ิงกระตุ้นท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ส าหรับการส่งเสริมการขายท่ีโครงการน าเสนอให้กับ
ผูบ้ริโภคมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ ส่วนลด ของแถมไดแ้ก่เคร่ืองปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ หรือฟรีค่าธรรมเนียมการ
โอนกรรมสิทธ์ิ และยงัมีอีกหลายรูปแบบให้ไดเ้ลือก ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือก 

ความตอ้งการดา้นการกู้ซ้ือกบัสถาบนัการเงินโดยระยะเวลาการผ่อนช าระมากกว่า 20 ปีข้ึนไป ส่งผลกระทบ
ต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านเด่ียว อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติประกอบด้วย (B = -0.225; t = -2.115; p-value = 0.036) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี HI3.2  โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกนกวรรณ ศรีจนัทร์หลา้ (2560) ท่ีพบว่าอตัราดอกเบ้ีย
และระยะเวลาส าหรับการกู้ซ้ือกับสถาบนัการเงินนั้นส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เน่ืองจากการปล่อย
สินเช่ือของสถาบนัการเงินส าหรับการกูซ้ื้ออสงัหาริมทรัพยน์ั้น มีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียและระยะเวลาในการผ่อน
ช าระไปในทิศทางเด่ียวกัน กล่าวคืออตัราดอกเบ้ียต ่า ระยะเวลาการผ่อนช าระจะเป็นช่วงสั้น หากอตัราดอกเบ้ียสูง 
ระยะเวลาในการผอ่นช าระจะเป็นระยะยาวนาน 

ส าหรับการทดสอบผลกระทบความแตกต่างลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ANOVA พบว่า ช่วงอาย ุ25-30 ปี มีความตอ้งการดา้นการกูซ้ื้อกบัสถาบนัการเงินท่ีแตกต่างจากช่วงอาย ุ46 ปีข้ึนไป ท่ี
ค่า p-value = 0.003 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ อย่างไรก็ตามนักการตลาด อาจวางกลยุทธ์ในการเป็นพนัธมิตรกับ
สถาบนัการเงิน เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของโครงการในเร่ืองของการกูซ้ื้อบา้น 

อย่างไรก็ตาม นกัการตลาดควรท่ีจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชส้ าหรับวางแผน และก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดส าหรับโครงการจัดสรรประเภทบา้นเด่ียว บริเวณจังหวดันนทบุรี เพ่ือให้สามารถน าเสนอรูปแบบของ
โครงการ และตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยงัสามารถประยกุต์แนวคิดความตอ้งการ
ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือโครงการจดัสรรส าหรับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ บริเวณกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล เพ่ือให้สามารถทราบถึงความตอ้งการในแต่ละดา้นไดอี้กดว้ย  
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บทคดัย่อ 

 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสบการณ์ของผูเ้ข้าร่วมงาน Asia Digital Expo 2018 : Digital 

Transformation เป็นงานนิทรรศการและงานแสดงเทคโนโลยีดา้นดิจิทลั พร้อมกิจกรรมสมัมนาและเจรจาธุรกิจใน
อุตสาหกรรมดิจิทลัแห่งภูมิภาคเอเชีย โดยผูวิ้จยัศึกษาในส่วนของงานแสดงเทคโนโลยีดา้นดิจิทลัเท่านั้น เป็นการวิจยั
เชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากผูเ้ขา้ร่วมชมงาน Asia Digital Expo 2018 ท่ีจดัข้ึนโดยส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 
(DEPA : Digital Economy Promotion Agency) หน่วยงานในสงักดักระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม เม่ือวนัท่ี 
25 – 27 มกราคม 2561 ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ โดยท าการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมงาน 
ทั้งหมดจ านวน 23 คน เพ่ือจดักิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) งานวิจยัคร้ังน้ีอาศยัแนวคิดการตลาดเชิง
ประสบการณ์ (Experiential Marketing) โดยเน้นท่ีการใชป้ระสาทสัมผสัในการท าการตลาด (Sensory Marketing) 
คือ การมองเห็นดว้ยตา การไดย้ินดว้ยหู การไดก้ล่ินดว้ยจมูก การรู้รสดว้ยล้ิน และความรู้สึกดว้ยการสัมผสั การใช้
ประสาทสมัผสัทั้ง 5 ท าให้เกิดประสบการณ์ในการรับรู้ (Perception)  

จากการวิจยัพบว่า แนวคิดการจดักิจกรรมทางการตลาดในขั้นตน้ ส่ิงส าคญัคือการสร้างส่ือในการประชาสัมพนัธ์
เน่ืองจากมีอิทธิพลในการตดัสินใจท่ีจะมาร่วมงาน ซ่ึงจะวัดจากส่ิงท่ีเห็นจากช่องทางการส่ือสารต่างๆ เป็น
ตวักระตุน้ให้เกิดความตอ้งการท่ีจะเข้าร่วมงาน ผูท่ี้เขา้มาร่วมงานมีประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างเขา้ชมงาน ส่ิงท่ี
ส าคญัท่ีสุดคือการท าให้ผูเ้ขา้ร่วมงานเกิดการรับรู้ ธุรกิจ สินคา้ เทคโนโลยีดา้นดิจิทลั ไดส้ัมผสักบัสินคา้ ไดเ้ขา้ใจ
ประโยชน์ของสินคา้ ผา่นการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นการตอกย  ้าให้สินคา้ฝังอยูใ่นความรู้สึกของผูเ้ขา้ร่วมงาน 
ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจสุดทา้ยของผูเ้ขา้ร่วมงาน คือ จะมาร่วมงานน้ีในคร้ังต่อไป  

จากผลการวิจยัท าให้เห็นชดัเจนว่าการสร้างประสบการณ์ให้ผูเ้ขา้ร่วมงานนั้นมีความส าคญัอย่างมาก การใช้
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ท าให้สามารถรับรู้ถึงลกัษณะของส่ิงเร้าท่ีมาจากทั้งภายนอกและภายในของมนุษย์ เป็น
การตลาดท่ีใชป้ระสาทสมัผสัและความรู้สึก เป็นเทคนิคทางดา้นการตลาดท่ีจะชกัจูงให้กลุ่มเป้าหมายเขา้มาร่วมงาน
เพ่ือให้เกิดประสบการณ์และเกิดการบอกต่อในเชิงบวก 
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ค าส าคญั : การตลาดเชิงประสบการณ์, ประสาทสมัผสัทั้ง 5, งานแสดงเทคโนโลยีดา้นดิจิทลั  
 

Abstract 
 
This research aims to study on experience of visitors of Asia Digital Expo 2018:Digital Transformation that 

was an expo on digital technology consisted of seminars and business negotiation regarding digital industry in Asian  
region.  The researcher studied on digital technology expo only.  This research was conducted in the form of 
qualitative research by studying on 23 key informants who were visitors of Asia Digital Expo 2018 held by Digital 
Economy Promotion Agency (DEPA)  under the Ministry of Digital Economy and Society during January 25 th – 
27th, 2018, at Queen Sirikit National Convention Center in order to utilize the obtained data for event marketing . 
This research was conducted based on the experiential marketing concept by emphasizing on sensory marketing, 
i.e., perception through eyes, ears, nose, tongue, and touching was considered as perception based on five senses .    

The results revealed that the important thing on the primary concept of event marketing was creating  PR 
media because it influenced on decision making of visitors to participate in such event marketing . This stage could 
be evaluated by considering on communication channels that motivated people to participate in such event 
marketing and experience of visitors obtained from such event marketing.  The most important thing was making 
visitors to recognize digital technology business and products as well as benefits of those products through efficient 
communication. This would help to emphasize and embed such products in their perception affecting to their final 
decision, i.e., decision making on participating in the next event marketing of the same products and business .    

The results explicitly revealed that visitors’ experience building was very important. The use of five senses 
enabled us to perceive characteristics of both internal and external stimulus.  This was considered as sensory 
marketing that was a kind of marketing techniques encouraging the target group to participate in event marketing 
for building positive experience leading to positive word of mouth.    

 
Keywords: Experiential marketing, five senses, Digital Technology Expo  
 

บทน า (Introduction) 
 

ปัจจุบนัระบบเศรษฐกิจของโลกได้มีการขบัเคล่ือนด้วยระบบเศรษฐกิจกระแสใหม่ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับว่า
เทคโนโลยีกลายเป็นปัจจัยส าคญัในการก าหนดนโยบายของรัฐบาลหลายประเทศ ประเทศไทยได้ประกาศ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 โดยมีจุดเปล่ียนท่ีส าคญั คือการก้าวขา้มระบบ
เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนประเทศดว้ยอุตสาหกรรมหนกัและการส่งออก (Thailand 3.0) ไปสู่ยุคการขบัเคล่ือนระบบ
เศรษฐกิจดว้ยนวตักรรม (Thailand 4.0) หรือ ระบบเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Thailand) 
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ระบบเศรษฐกิจดิจิทลัไดส้ร้างการเปล่ียนแปลงให้กบัอุตสาหกรรมของประเทศไทยในทุกระดบั โดยเฉพาะ
ธุรกิจจดัประชุมและการแสดงสินคา้ ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของประเทศไทย สามารถสร้างรายได้
ให้ประเทศอย่างมหาศาล อีกทั้งยงัเป็นธุรกิจท่ีมีความเก่ียวข้องและมีความสัมพนัธ์กับธุรกิจอ่ืนๆ ได้แก่ ธุรกิจ
ท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจการจัดประชุมการท่องเท่ียว และธุรกิจการแสดงสินค้าหรือ
นิทรรศการนานาชาติ 

ส านกัพฒันาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กลุ่มงานพฒันาและส่งเสริมธุรกิจบริการ 3 เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์  พ.ศ.
2561 เปิดเผยมูลค่าการคา้และการลงทุน ขอ้มูลจากสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจดังาน หรือ Business of Creative 
and Event Management Association (EMA) ได้ระบุว่า ธุรกิจการจัดงาน (Event Business) ของไทยในปี 2560 มี
มูลค่าตลาดรวมประมาณ 15,000 ล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่าตลาดในประเทศ 13,500 ล้านบาท และมูลค่าตลาด
ต่างประเทศ 1,500 ล้านบาท ขยายตวัจากมูลค่าในปี 2559 ร้อยละ 5 และคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดในปี 2561 จะ 
เติบโตเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 7 จากมูลค่าในปี 2560 (ส านกัพฒันาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กลุ่มงานพฒันาและส่งเสริม
ธุรกิจบริการ 3, 2561) 

งาน Asia Digital Expo 2018 :  Digital Transformation จัด ข้ึนโดยส านักงานส่ง เสริมเศรษฐกิจ ดิ จิทัล 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เม่ือวนัท่ี 25 – 27 มกราคม 2561 ณ ศูนยก์ารประชุม
แห่งชาติสิริกิต์ิ ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั ไดใ้ห้ความส าคญัและมองเห็นโอกาสในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระตุน้ระบบเศรษฐกิจให้เกิดความมัน่คง มัง่ค ัง่ และ
ย ัง่ยืน ผูเ้ขา้ร่วมชมงานนิทรรศการและงานแสดงเทคโนโลยีดา้นดิจิทลัจะไดรั้บประสบการณ์ในหลายช่วงเวลาของ
การเข้าร่วมชมงาน ดงันั้นผูบ้ริหารการจัดงานหรือออกาไนเซอร์ ยงัต้องให้ความส าคญัและพร้อมรับมือกบัการ
เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือกระตุน้และชกัจูงให้มาร่วมชมงาน เกิดการรับรู้ท่ีจะส่งผลให้มี
ประสบการณ์ท่ีดีเกิดการบอกต่อ และการมาร่วมชมงานในคร้ังต่อไป  

1. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
เพ่ือศึกษาประสบการณ์ของผูเ้ขา้ร่วมงาน Asia Digital Expo 2018 : Digital Transformation 

2. ขอบเขตของการวิจยั 
การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาเฉพาะผูเ้ขา้ร่วมชมงาน Asia Digital Expo 2018 : Digital Transformation 

เป็นงานนิทรรศการและงานแสดงเทคโนโลยีด้านดิจิทลั พร้อมกิจกรรมสัมมนาและเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรม
ดิจิทลัแห่งภูมิภาคเอเซีย โดยผูวิ้จยัศึกษาในส่วนของงานแสดงเทคโนโลยีดา้นดิจิทลัเท่านั้น จดัข้ึนโดยส านกังาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (DEPA : Digital Economy Promotion Agency) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ท าการศึกษาเม่ือวนัท่ี 25 – 26 มกราคม พ.ศ.2561 ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร โดยการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคือผูเ้ขา้ร่วมงาน สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ผ่านแนวคิดการจดั
กิจกรรมทางการตลาด แนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ และแนวคิดการใชป้ระสาทสมัผสัในการท าการตลาด  
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3. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 

ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
 
การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดด้ าเนินการทบทวน วรรณทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แนวคิดการจดักิจกรรม

ทางการตลาด แนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ แนวคิดการใชป้ระสาทสมัผสัทั้ง 5 ในการท าการตลาด ทฤษฎีดา้น
การรับรู้ของมนุษย ์ดงัต่อไปน้ี  

แนวคดิการจดักิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) 
การจดักิจกรรมทางการตลาด หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยการออกแบบท่ีใชใ้นการส่ือสารขอ้มูลข่าวสาร

ไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคโดยเฉพาะ เป็นการจดักิจกรรมท่ีอาจจะอยูใ่นรูปของการจดัอบรมสัมมนา นิทรรศการ รวมถึง
การประกวด (Kotler, 1997)  

การจดักิจกรรมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดในเชิงกิจกรรม โดยแต่ละองค์กรสร้างข้ึนมา
เพ่ือดึงดูดลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ให้มีประสบการณ์โดยตรงกบัตวัสินคา้และองคก์ร อีกทั้งยงัสามารถกระตุน้ยอดขาย
สร้างภาพลกัษณ์ เกิดความน่าสนใจ จนสามารถจดจ าส่ิงแวดลอ้มต่างๆภายในงานไดท้นัที (เกรียงไกร กาญจนะ
โภคิน, 2555) 

สรุปว่าการตลาดเชิงกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมท่ีสร้างข้ึนเพ่ือกระตุน้ให้กลุ่มเป้าหมายไดเ้ขา้มาสัมผสัและมี
ส่วนร่วม เป็นกลยทุธ์ทางการตลาดอยา่งหน่ึงท่ีมีความส าคญั เป็นช่องการในการส่งมอบคุณค่าของสินคา้หรือบริการ 
ไปยงัผูบ้ริโภค จนเกิดความประทบัใจและเกิดความภกัดีต่อสินคา้หรือบริการในเชิงบวก 

แนวคดิการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) 
การตลาดเชิงประสบการณ์ หมายถึง การบริหารประสบการณ์ของลูกคา้ เพ่ือให้ไดก้ลยุทธ์ประสบการณ์

โดยรวมของลูกคา้ (Entire Customer Experience) ท่ีมีผลต่อสินคา้หรือองค์กร โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้าง
ความภกัดีในกลุ่มเป้าหมาย ครองใจกลุ่มผูบ้ริโภค ให้อยู่กบัสินคา้หรือองค์กร เป็นระยะเวลายาวนานท่ีสุด เพ่ือให้
ตราสินคา้มีคุณค่า และคงอยูใ่นธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน (ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ, 2549) 
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การตลาดเชิงประสบการณ์ หมายถึง การสร้างความรู้สึกดีๆท่ีมีต่อสินคา้หรือองค์กร เพ่ือเกิดประสบการณ์ 
และความผกูพนั เพ่ือเช่ือมโยงกลุ่มผูบ้ริโภค หลอมรวมเขา้กบักบัธุรกิจไดอ้ยา่งแขง็แรง ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 
โดยองค์กรท่ีมุ่งสร้างประสบการณ์ให้กบัผูบ้ริโภค ส่งผลให้เกิดความประทบัใจ มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบั สินคา้หรือ
องค์กร ผ่านทางจุดสัมผสั (Touch Points) เช่น จุดลงทะเบียน เว็บไซด์ ท่ีจอดรถ บริเวณนั่งรอ หรือส่ือท่ีใช้
ประกอบการขายต่างๆ (วิทยา ด่านธ ารงกูล, 2549) 

สรุปว่าการตลาดเชิงประสบการณ์ หมายถึง การตลาดท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วม เกิดความรู้สึกดีต่อสินคา้
และบริการ นอกจากน้ียงัเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นความสนใจให้ผูบ้ริโภคมีปฏิสัมพนัธ์กบัสินค้าและบริการ 
เพ่ือให้ผูบ้ริโภค เกิดความภกัดีต่อสินคา้ และสนบัสนุนสินคา้เป็นระยะเวลายาวนานท่ีสุด 

แนวคดิการใช้ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ในการท าการตลาด (Sensory Marketing) 
ประสาทสัมผสั (Sense) หมายถึง ความสามารถทางกายภาพของส่ิงมีชีวิต น าเขา้ปัจจยัท่ีใชใ้นการรับรู้ คือ 

การมองเห็นดว้ยตา การไดย้ินดว้ยหู การไดก้ล่ินดว้ยจมูก การรู้รสดว้ยล้ิน และความรู้สึกดว้ยการสัมผสั ซ่ึงอวยัวะ
ทั้งหมดเป็นส่วนหน่ึงของระบบประสาทสัมผสั (Sensory System) ท าหน้าท่ีน าขอ้มูลท่ีได ้ส่งต่อไปประมวลผลท่ี
สมอง (Martin, 1985) 

การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผสั (Sense)  หมายถึง การออกแบบสินคา้หรือบริการ โดยการ
สร้างการบรรยากาศ ณ จุดขาย รวมถึงการส่ือสารทางการตลาด ท่ีส่งผลกระทบต่อประสาทสัมผสัทั้ง 5 คือ ตา หู 
จมูก ล้ิน และการสมัผสั เม่ือน ามาบูรณาการ สามารถสร้างผลกระทบ ให้ผูบ้ริโภค เกิดความทรงจ าท่ีดี เกิดการสร้าง
คุณค่าให้กบัสินคา้และองคก์ร (Schmitt, 1999)  

สรุปว่าการใช้ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ในการท าการตลาด หมายถึง การจัดกิจกรรมทางการตลาด โดยใช้ 
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ของมนุษยม์าช่วยประเมินการรับรู้ ความรู้สึก อนัประกอบไปดว้ย การมองเห็นดว้ยตา การได้
ยินดว้ยหู การไดก้ล่ินดว้ยจมูก การรู้รสล้ิน เพ่ือให้ผูบ้ริโภคไดเ้ขา้ใจและเขา้ถึงสินคา้หรือบริการไดอ้ยา่งลึกซ้ึง อีกทั้ง
เป็นโอกาส ในการสร้างความประทบัใจ และครองใจผูบ้ริโภคให้ยาวนานท่ีสุด 

ทฤษฎด้ีานการรับรู้ (Perception) 
การรับรู้ หมายถึง การรับรู้ขอ้มูลของบุคคล เพ่ือท าการจดัประเภท ตีความ กระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจ ซ่ึงจะ

มีการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัออกไป หากบุคคลสองคน มีส่ิงท่ีมากระตุน้ในลกัษณะเดียวกนัและสถานการณ์เดียวกันเกิด
การรับรู้ท่ีต่างกนั ส่งผลให้มีการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัออกไป เน่ืองจากแต่ละบุคคลมีประสบการณ์ในอดีตท่ีแตกต่างกัน 
จากประสาทสมัผสัทั้ง 5 อยา่ง คือ เห็น ไดย้ิน ไดก้ล่ิน รับรส และสมัผสั โดยมี ปัจจยัท่ีส่งผล 3 ประการ คือ ลกัษณะของ
ส่ิงท่ีมากระตุน้ ความสมัพนัธ์ระหว่างส่ิงกระตุน้กบัส่ิงแวดลอ้ม และสถานการณ์ของแต่ละบุคคล (Maslow, 1962) 

สรุปว่า การรับรู้ หมายถึง ประสบการณ์ท่ีเกิดจากประสาทสมัผสัทั้ง 5 คือ การมองเห็นดว้ยตา การไดย้ินดว้ย
หู การไดกิ้นดว้ยจมูก การล้ิมรสดว้ยล้ิน และการสัมผสั เป็นการรับรู้ขอ้มูลหรือส่ิงท่ีมากระทบ และเป็นการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้าดว้ยการกระท า อารมณ์
และความรู้สึก 

งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง  
ปณิชามน ตระกูลสม (2559) ไดเ้สนอแนวคิดว่า ในการจดักิจกรรมและการส่ือสารการตลาดผ่านงานแสดง

สินคา้ เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะสามารถสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมายหรือผูบ้ริโภคร่วมกบัแบรนดไ์ดเ้ป็นอย่าง
ดี ซ่ึงปฏิสมัพนัธ์น้ีจะท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม จึงเกิดความผกูพนัทางจิตใจ รวมทั้งประสบการณ์
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กบัสินคา้และบริการ ประสบการณ์และความรู้สึกน้ีจะน าไปสู่ความชอบในสินค้า บริการ และอาจท าให้เกิดการ
ตดัสินใจซ้ือจนเกิดความจงรักภกัดีต่อแบรนดห์รือองคก์รในท่ีสุด 

ชลิดา อู่ผลเจริญ (2559) ได้เสนอแนวคิดว่า ปัจจัยการตลาดท่ีใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมผ่านแคมเปญ
ส่ือสารการตลาดมี 2 ปัจจยัส าคญัไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดและปัจจยัการตลาดเชิงประสบการณ์ โดยการ
วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดพบว่า แคมเปญการตลาดส่วนใหญ่ใช้ส าหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและ
เทคโนโลยีซ่ึงใชเ้พ่ือการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และการส่งเสริมการขาย และการ
วิเคราะห์ปัจจยัการตลาด เชิงประสบการณ์พบว่า เป็นแคมเปญท่ีมีการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาท
สัมผสั (Sense) และการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึก (Feel) มากท่ีสุด รองลงมาคือการรับรู้
การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด (Think) การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระท า (Act) และการ
รับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความเช่ือมโยง (Relate)  

วรมาศ บุบผาชาติ (2558) ได้เสนอแนวคิดว่า การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึกและจาก
ประสาทสมัผสั สามารถเขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการ โดยสามารถรับรู้ไดจ้ากประสาทสมัผสัและเกิดเป็นความประทบัใจของผู้
มาใช้บริการ น ามาซ่ึงความภกัดีท่ีต้องการกลบัมาใช้บริการอีก โดยมีความมัน่คงตั้งใจท่ีจะใช้บริการร้านนั้นๆ 
ประกอบกบัเกิดทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร และสุดทา้ยผูใ้ชบ้ริการเกิดเป็นความผกูพนั รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสินคา้ 

วราภรณ์ ฉตัราติชาต (2556) ไดเ้สนอแนวคิดว่า กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนดคื์อการส่ือสารแบบสอง
ทางรูปแบบพิเศษท่ีเน้นการสร้างประสบการณ์ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย ผ่านสัมผสัทั้งห้า คือรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั 
เพ่ือให้ กลุ่มเป้าหมายไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัองค์กรหรือผลิตภณัฑ์/บริการขององค์กร และในการเลือกจดั กิจกรรม
พิเศษน้ีองคก์รธุรกิจก็จะพิจารณาจากวตัถุประสงคข์องการส่ือสารกลุ่มเป้าหมายและเน้ือหาหลกัท่ีตอ้งการจะส่ือสาร
เป็นปัจจยัส าคญั 

สุภคั มหารมย ์(2556) ไดเ้สนอแนวคิดว่า กลยทุธ์การสร้างความสมัพนัธ์เชิงประสบการณ์ ดา้นการท่ีผูบ้ริหาร
เขา้ไปสัมผสัเชิงลึก ดา้นการสร้างต านานหรือเร่ืองราว ดา้นการสร้างสัมผสัไดจ้ริง ดา้นการปลุกกระแสการตลาด 
และดา้นการสร้างชุมชนลูกคา้ ส่งผลต่อการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการ ในขณะท่ีกลยทุธ์การสร้างความสมัพนัธ์เชิง
ประสบการณ์ ดา้นการสร้างความแปลกใหม่ ดา้นการสร้างประสบการณ์ใหม่ การให้ลูกคา้มีส่วนร่วม ดา้นการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้โดยให้ ประสบการณ์ท่ีแตกต่างเป็นเลิศ และดา้นการสร้างแบรนด์ดว้ยแนวคิดไม่ส่งผลกบั
การตดัสินใจการ เลือกใชบ้ริการผลิตภณัฑ ์ 
 

วธีิการศึกษา (Methodology) 
 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการ

สมัภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลจากผูท่ี้เขา้ร่วมงาน จ านวนทั้งหมด 23 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มแวดวงธุรกิจ อาทิ เจา้ของกิจการ ผูบ้ริหาร
และผูป้ระกอบการในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชร้ะบบดิจิทลั 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผูวิ้จยัไดแ้บ่งวิธีการเขา้ถึงขอ้มูลและเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงทุติย

ภูมิ (Primary Data) และการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  ดงัน้ี 
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1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงทุติยภูมิ (Primary Data) 
ผูวิ้จัยได้ทาการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลด้านวิชาการจากแหล่งขอ้มูล และส่ือส่ิงพิมพ์ ต่างๆ เช่น 

เอกสารทางวิชาการ นิตยสาร วารสาร บทความต่าง ๆ ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

เป็นขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปของประสบการณ์ส่วนบุคคล รวบรวมดว้ยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
แบบตวัต่อตวัเพ่ือให้เห็นถึงทศันคติของผูใ้ห้ขอ้มูล ซ่ึงในการเลือกตวัอย่างจะเป็นแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยอาศยัการเก็บตวัอยา่งแบบใชวิ้ธีการสุ่มโดยความบงัเอิญ (Accidental Sampling) เป็นการเลือกตวัอยา่ง
โดยผูวิ้จยัพยายามเก็บตวัอย่างเท่าท่ีจะท าไดต้ามท่ีมีอยูห่รือท่ีไดรั้บความร่วมมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีใช้
การสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured interview)  

ก่อนเร่ิมการสัมภาษณ์ผูท้  าการวิจยัไดแ้นะน าตวั แสดงถึงวตัถุประสงคข์องการสัมภาษณ์ เตรียมค าถามท่ีจะ
สัมภาษณ์ เตรียมอุปกรณ์ในการบนัทึกเสียง โดยขออนุญาตในการบนัทึกเสียง ระหว่างการสัมภาษณ์ผูวิ้จยัไดมี้
ปฏิสัมพนัธ์แบบต่อหน้ากบัผูใ้ห้ขอ้มูลเพ่ือเกิดการแลกเปล่ียน แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยจะใชเ้วลาในการ
สมัภาษณ์ประมาณ 20 นาที ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความร่วมมือของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั  

ขั้นตอนการสัมภาษณ์จะถามค าถามท่ีเตรียมไวล้่วงหน้าเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ ตั้งใจฟังและติดตาม 
การสมัภาษณ์แต่ละรายจะท าการสัมภาษณ์จนกว่าจะไม่พบขอ้สงสยัหรือไม่มีขอ้มูลใหม่เกิดข้ึนหรือท่ีเรียกว่า ขอ้มูล
อ่ิมตวั (Data saturation) จึงจะท าการหยุดการสัมภาษณ์ ในขณะสัมภาษณ์ผูวิ้จยัจะใชก้ารสังเกตุปฏิกิริยาของผูใ้ห้
ขอ้มูล เม่ือจบการสมัภาษณ์จะน าขอ้มูลจากการสงัเกตุมาบนัทึกสั้นๆ ตั้งเป็นช่ือไฟลข์องเสียงอกุกรณ์ท่ีบนัทึกไว ้เพ่ือ
ป้องกนัการหลงลืมขอ้มูลท่ีส าคญั 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ โดยเคร่ืองบนัทึกเสียงจะถูกน ามาท าการบนัทึก ขอ้มูลไวท่ี้เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ของผูท้  าการวิจยั เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดและความเสียหาย ของขอ้มูล และเพ่ือท าการตรวจสอบขอ้มูลท่ีไม่ชดัเจน
หรือไม่ครบถว้น เพ่ือน าไปศึกษาเพ่ิมเติม ในการสัมภาษณ์คร้ังต่อไป และขอ้มูลท่ีไดม้าจากการสัมภาษณ์ผูวิ้จยัจะ
น ามาถอดเทปแบบค าต่อค า (Word by  word) ถอดทุกค าพูด คงค าพูดเดิม ประโยคต่อประโยคแลว้จึงตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้มูลอีกคร้ังดว้ยการฟังการบนัทึกเสียง ท่ีไดจ้ากการบนัทึกไวท่ี้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูวิ้จยัไดท้  าการอ่านขอ้มูลอยา่งละเอียดหลายๆคร้ัง จนกระทัง่เขา้ใจและจบัประเดน็หลกั น าปากกามาเนน้ท่ี

ประเดน็ส าคญั จากนั้นผูวิ้จยัท าการเปล่ียนประเดน็ส าคญัเป็นรหสัของขอ้มูล ท าการเปล่ียนประเด็นส าคญัเป็นกลุ่ม
ขอ้มูล โดยสรุปของแต่ละขอ้ความไวท้า้ยขอ้ความ หลงัจากนั้นท าการแยกแยะจดักลุ่มขอ้มูล รวมทั้งเช่ือมโยงขอ้มูล
ท่ีสามารถจบักลุ่มความหมาย หรือแนวคิด (Concept) โดยแบ่งกลุ่มขอ้มูล ออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ กลุ่มขอ้มูลก่อนเขา้
ร่วมงาน กลุ่มขอ้มูลระหว่างเขา้ร่วมงาน และกลุ่มขอ้มูลหลงัเขา้ร่วมงาน หลงัจากนั้น ท าการเช่ือมโยงแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือหาแบบแผนความสมัพนัธ์และปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน จากนั้นท าการตีความและหาความหมาย
ตามแบบแผนความสัมพนัธ์และปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน สุดท้ายหาข้อสรุปท่ีเป็นสาระหลกัของผลการวิเคราะห์
น าไปสู่การตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัในคร้ังน้ี 
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ผลการศึกษาและอภปิราย (Result and Discussion) 
 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี สรุปผลการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลจากผูร่้วมงาน โดยแบ่งออกเป็น ประสบการณ์ก่อน

การเขา้ร่วมงาน ประสบการณ์ระหว่างเขา้ร่วมงาน ประสบการณ์หลงัเขา้ร่วมงาน ดงัน้ี 
ประสบการณ์ก่อนเข้าร่วมงาน 

ประเด็นค าถาม ผลการวจิัย 
- การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
- ความคาดหวงัก่อนเขา้ร่วมงาน 
- การเดินทางมาสถานที่จดังาน 

ผูเ้ขา้ร่วมชมงานมีการรับรู้ถึงขอ้มูลข่าวสารของงานผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเป็น
ส่วนใหญ่ รองลงมาคือ การบอกต่อจากคนใกลชิ้ด โดยมีประสบการณ์ในการ
เห็นส่ือต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน อาทิ โลโก ้โปสเตอร์ ประชาสัมพนัธ์ โดยเห็น
ตรงกนัว่า ส่ือต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานมีความน่าสนใจ ความทนัสมยั ความ
เป็นไทย โดยผูเ้ขา้ร่วมงานคาดหวงัว่าจะได้เห็นและสัมผสักับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ไอเดียใหม่ๆในการต่อยอดธุรกิจ ผูเ้ขา้ร่วมงานเดินทางมาชมงานโดย
รถไฟฟ้าใตดิ้น รถยนตส่์วนตวั มีความสะดวกในการเดินทาง สถานท่ีในการ
จัดงานมีความเหมาะสม จุดลงทะเบียนมีความสะดวกและรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 

 

ประสบการณ์ระหว่างเข้าร่วมงาน 
ประเด็นค าถาม ผลการวจิัย 

- การใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 ภายในงาน 
- การส่ือสารและบริการของเจา้หนา้ท่ี 

ผูเ้ขา้ร่วมงานให้ความรู้สึกแรกท่ีเขา้มาภายในงานคือคนเขา้มาร่วมงานมี
จ านวนน้อย มีความคาดหวงั ความยิ่งใหญ่ของงาน สัดส่วนของงานยงัไม่ได้
มาตรฐาน ไม่มีเสียงรบกวนภายในงาน แสงสว่างเพียงพอ อากาศภายในงาน
ค่อนขา้งเยน็ รู้สึกปลอดภยั เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดี สามารถใหข้อ้มูลไดร้วดเร็ว 
อธิบายเขา้ใจ มีการสาธิตสินคา้และส่ือสารภาษาองักฤษไดดี้ 

 

ประสบการณ์หลังเข้าร่วมงาน 
ประเด็นค าถาม ผลการวจิัย 

- ประเ มินภาพรวมของงานเทียบกับ
วตัถุประสงคข์องงาน 

- การมางานในคร้ังถดัไป  

ผูเ้ขา้ร่วมงานให้ความหมายหรือค านิยามเก่ียวกบันวตักรรมดา้นดิจิทลัคือการ
น าเอาเทคโนโลยีมาใชใ้นการท่ีจะปรับเปล่ียนและสร้างสรรคก์ารท าอาชีพ 
การท าธุรกรรม ในทุกอาชีพ เน่ืองจากนวตักรรมใชไ้ดก้บัทุกแขนง ผูเ้ขา้ร่วม
งานให้ขอ้มูลตรงกนัว่าประเทศไทยยงัไม่มีศกัยภาพเป็นศูนยก์ลางการแสดง
นวตักรรมด้านดิจิทลัแห่งภูมิภาค เน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์ไม่เพียงพอ 
ส่งผลใหผู้เ้ขา้ร่วมงานมีจ านวนนอ้ย รวมถึงอุตสาหกรรมดิจิทลัไทยยงัไม่เป็น
ท่ีรู้จักในระดับนานาชาติ ผูป้ระกอบการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรผลักดนัและ
กระตุน้อุตสาหกรรมดิจิทลัของไทยให้มากขึ้น ดว้ยงานน้ีสามารถส่งเสริมให้
เกิดการน าดิจิทลัเทคโนโลยีไปใชใ้นการพฒันาธุรกิจได ้งานน้ีสามารถสร้าง
แรงบนัดาลใจไดโ้ดยไดเ้ห็นส่ิงท่ีใหม่ๆ เห็นโอกาสทางธุรกิจ เห็นส่ิงท่ีจะช่วย
สนับสนุนให้ธุรกิจท่ีท าอยู่ หากมีงานท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีดา้นดิจิทลัในคร้ัง
ต่อไปจะมาร่วมงานอีก เน่ืองจากตอ้งการอพัเดตเทคโนโลยีใหม่ๆและหาส่ิงท่ี
จะมาท าใหธุ้รกิจเติบโตต่อไป 
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การอภปิรายผลการวจิยั 
ประสบการณ์ก่อนการเข้าร่วมงาน 
ผูเ้ขา้ร่วมชมงานมีการรับรู้ถึงขอ้มูลข่าวสารจากผูท่ี้จดังานโดยมีการเตรียมงาน มีการเผยแพร่ส่ือท่ีใชใ้นการ

ประชาสมัพนัธ์งาน โดยการออกแบบท่ีใชใ้นการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารไปยงักลุ่มผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ในการจดักิจกรรมทางการตลาด (Kotler, 1997) โดยผูเ้ขา้ร่วมชมงานรับรู้ผา่นช่องทางเฟซบุ๊ก ซ่ึงเป็นส่ือออนไลน์ท่ี
นิยมใชก้นัมากในยุคดิจิทลั รองลงมาคือการบอกต่อ ผูเ้ขา้ร่วมชมงานมีประสบการณ์ในการเห็นส่ือต่างท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังาน อาทิ โลโก ้โปสเตอร์ ประชาสมัพนัธ์ โดยเห็นตรงกนัว่า ส่ือต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน มีความน่าสนใจ ความ
ทนัสมยั ความเป็นไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (เกรียงไกร กาญจนะโภคิน, 2555) เคร่ืองมือทางการตลาดใน
เชิงกิจกรรม สามารถสร้างภาพลกัษณ์ เกิดความน่าสนใจ จนสามารถจดจ าไดท้นัที ส่งผลให้ผูเ้ขา้ร่วมงานเกิดการ
คาดหวงัว่าจะไดเ้ห็นและสัมผสักับเทคโนโลยีใหม่ๆ ไอเดียใหม่ๆในการต่อยอดธุรกิจ ผูเ้ขา้ร่วมชมงานให้ความ
สนใจ เกิดการคาดหวงั และเดินทางมาชมงานโดยรถไฟฟ้าใตดิ้น รถยนต์ส่วนตวั ซ่ึงมีความสะดวกในการเดินทาง 
ผูเ้ขา้ร่วมชมงานให้ความคิดเห็นว่าสถานท่ีในการจดังาน มีความเหมาะสม เม่ือผูเ้ขา้ร่วมงานลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน
โดย การลงทะเบียนหนา้งาน มีความสะดวก มีความรวดเร็วในการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี 

ผลการวิเคราะห์คร้ังน้ีพบว่าการจดักิจกรรมทางการตลาดท่ีจะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายให้เขา้มามีประสบการณ์
ร่วมกบัสินคา้ คือการสร้างส่ือในการประชาสมัพนัธ์ให้มีความน่าสนใจ เป็นตวักระตุน้แรงจูงใจให้เกิดแรงผลกัดนัท่ี
จะมาร่วมงาน เน่ืองจากเป็นขั้นตอนแรกท่ีจะเป็นตวัช้ีวดัว่า จะมาเขา้ร่วมงานน้ีหรือไม่ โดยเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ให้กบักลุ่มเป้าหมายก่อนท่ีจะมาร่วมงาน  

สรุปว่าแนวคิดการจดักิจกรรมทางการตลาดในขั้นตน้ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือการสร้างส่ือในการประชาสัมพนัธ์ 
มีอิทธิพลในการตดัสินใจท่ีจะมาเขา้ร่วมงานของบุคคล ซ่ึงจะวดัจากส่ิงท่ีเห็นและพบเจอจากช่องทางการส่ือสาร
ต่างๆ ว่ามีความสนใจมากน้อยเพียงใด จะเป็นตวักระตุ้นให้เกิดความต้องการท่ีจะสนองส่ิงต่างๆ ส่งผลให้มี
แรงผลกัดนัท่ีจะเขา้มาสร้างประสบการณ์ต่างๆภายในงาน  

ประสบการณ์ระหว่างเข้าร่วมงาน 
ผูเ้ขา้ร่วมงานมีประสบการณ์ก่อนท่ีจะเขา้ร่วมงาน เกิดความคิดหวงัในขั้นตน้ เม่ือเขา้ร่วมงานผูเ้ขา้ร่วมงานให้

ความรู้สึกแรกท่ีเขา้มาภายในงานมีความคาดหวงั ความยิ่งใหญ่ของงาน สดัส่วนของงานยงัไม่ไดม้าตรฐาน ผูเ้ขา้ร่วม
งานเกิดประสบการณ์ค่อนขา้งไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั นอกจากน้ีผูเ้ขา้ร่วมงานให้ความรู้สึกเก่ียวกบับรรยากาศ
ภายในงานคือไม่มีเสียงรบกวนภายในงาน แสงสว่างเพียงพอ อากาศภายในงานค่อนขา้งเยน็ รู้สึกปลอดภยั เจา้หนา้ท่ี
ให้บริการดี สามารถให้ขอ้มูลไดร้วดเร็ว อธิบายเขา้ใจ มีการสาธิตสินคา้และส่ือสารภาษาองักฤษไดดี้ เป็นการใช้
ประสาทสมัผสั (Sense) ส่งผลให้เกิดประสบการณ์ระหว่างเขา้ชมงาน ส่งผลให้เกิดการรับรู้ คือ การมองเห็นดว้ยตา 
การไดย้ินดว้ยหู และความรู้สึกดว้ยการสัมผสั ท่ี (Martin, 1985) ไดก้ล่าวไว ้คืออวยัวะทั้งหมดเป็นส่วนหน่ึงของ
ระบบประสาทสัมผสั (Sensory System) ท าหน้าท่ีน าขอ้มูลท่ีได ้ ส่งต่อไปประมวลผลท่ีสมอง การให้ขอ้มูล การ
อธิบาย การสาธิตสินค้า และศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีประจ าบูธ สะท้อนให้เห็นถึงการน าเสนอท่ีท าให้เ กิด
ประสบการณ์ร่วมภายในงานท่ีดี เป็นการสร้างประสบการณ์ร่วม ระหว่างสินค้ากับผูบ้ริโภคได้เป็นอย่างดี ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Lenderman (อ้างถึงใน วราภรณ์ ฉัตราติชาต) ท่ีกล่าวว่าการท ากิจกรรมทางตลาดเชิง
ประสบการณ์เป็นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ในช่วงเวลาและสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคพร้อมรับท่ีสุด  
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ผลการวิเคราะห์คร้ังน้ีพบว่าประสบการณ์ท่ีผูเ้ข้าร่วมงานได้รับรู้ความเป็นแบรนด์ประจ าบูธต่างๆ จาก
ประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางออ้มผ่านสัมผสัทั้งห้า (The Five Senses) ประกอบไปดว้ย รูป (Sight) รส (Taste) 
กล่ิน (Smell) เสียง (Hearing) และสัมผสั (Touch) เป็นการสร้างกระบวนการให้ผูเ้ขา้ร่วมงาน เกิดความเขา้ใจหรือ
สามารถรับรู้ถึงวตัถุประสงคข์องสินคา้ได ้ จึงเป็นความสามารถในการท าการส่ือสารของแบรนด์ให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจว่า
แบรนดส์ร้างมาเพ่ืออะไร มีประโยชน์อยา่งไร และตวัตนของแบรนดเ์ป็นอยา่งไร ทั้งหมดน้ีคือการส่ือสารทางการตลาด
เพ่ือสร้างประสบการณ์ร่วมกนัระหว่างแบรนด์สินคา้และผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย (เกรียงไกร กาญจนะโภคิน, 
2555)  

สรุปว่าแนวคิดการใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 ในการท าการตลาดเพ่ือให้ผูเ้ข้าร่วมชมงานมีประสบการณ์ท่ีดี
ระหว่างเขา้ชมงาน ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือการท าให้ผูบ้ริโภคไดส้มัผสักบัสินคา้ เขา้ใจว่าสินค ้รู้จกัประโยชน์และตวัตน
ของสินคา้ ผา่นการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นการตอกย  ้าให้แบรนดฝั์งอยูใ่นความรู้สึกของผูบ้ริโภค  

ประสบการณ์หลังเข้าร่วมงาน  
ผูเ้ขา้ร่วมชมงานให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั เก่ียวกบัความหมายหรือค านิยามของนวตักรรมดา้น

ดิจิทลัคือการน าเอาเทคโนโลยีมาใชใ้นการท่ีจะปรับเปล่ียนและสร้างสรรคก์ารท าอาชีพ การท าธุรกรรม ในทุกอาชีพ 
เพราะนวตักรรมสามรถใชไ้ดก้บัทุกแขนง สอดคลอ้งกบัค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ในวนัศุกร์ท่ี 18 กนัยายน 2557 คือส่งเสริมภาคเศรฐษกิจ
ดิจิทลัและวางรากฐานของเศรฐษกิจดิจิทลัให้เร่ิมขบัเคล่ือนไดอ้ย่างจริงจงั ผูเ้ขา้ร่วมงานให้ขอ้มูลตรงกนัว่าประเทศ
ไทยยงัไม่มีศกัยภาพเป็นศูนย์กลางการแสดงนวตักรรมด้านดิจิทลัแห่งภูมิภาค เน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์ไม่
เพียงพอ ส่งผลให้ผูเ้ขา้ร่วมงานมีจ านวนน้อย รวมถึงอุตสาหกรรมดิจิทลัไทยยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัในระดบันานาชาติ 
ผูป้ระกอบการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรผลกัดนัและกระตุน้อุตสาหกรรมดิจิทลัของไทยให้มากข้ึน ดว้ยงานน้ีสามารถ
ส่งเสริมให้เกิดการน าดิจิทลัเทคโนโลยีไปใชใ้นการพฒันาธุรกิจได ้งานน้ีสามารถสร้างแรงบนัดาลใจไดโ้ดยไดเ้ห็น
ส่ิงท่ีใหม่ๆ เห็นโอกาสทางธุรกิจ เห็นส่ิงท่ีจะช่วยสนบัสนุนให้ธุรกิจท่ีท าอยู่ หากมีงานท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีด้าน
ดิจิทลัในคร้ังต่อไปจะมาร่วมงานอีก เน่ืองจากตอ้งการอพัเดตเทคโนโลยีใหม่ๆและหาส่ิงท่ีจะมาท าให้ธุรกิจเติบโต
ต่อไป ซ่ึงผลการวิจยัในขา้งตน้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานคือ เป็นเวทีในการสร้างแรงบนัดาลใจและโอกาส
ทางธุรกิจให้กบัผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม SMEs และผูป้ระกอบ การอุตสาหกรรมดิจิทลัไดน้ าไปสร้าง หรือต่อ
ยอดธุรกิจ 

ผลการวิเคราะห์คร้ังน้ีพบว่าประสบการณ์หลงัจากท่ีเขา้ร่วมงานสามารถแสดงให้เห็นว่า งาน Asia Digital 
Expo 2018  เป็นเวทีในการสร้างแรงบนัดาลใจและโอกาสทางธุรกิจให้กบัผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม SMEs 
และผูป้ระกอบ การอุตสาหกรรมดิจิทลัไดน้ าไปสร้าง หรือต่อยอดธุรกิจ เป็นวตัถุประสงคท่ี์ตอบสนองผูเ้ขา้ร่วมชม
งานได้มากท่ีสุด เน่ืองจากผูเ้ข้าร่วมชมงานส่วนใหญ่ เป็นเจ้าของกิจการ ผูบ้ริหารและผูป้ระกอบการในธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชร้ะบบดิจิทลั ผูเ้ขา้ร่วมชมงานทีการรับรู้ขอ้มูล ท าการจดัประเภท ตีความ ตดัสินใจ ท่ีเกิดจาก
ประสาทสมัผสัทั้ง 5 อยา่ง คือ เห็น ไดย้ิน ไดก้ล่ิน รับรส และสมัผสั โดยมี ปัจจยัท่ีส่งผล 3 ประการ คือ ลกัษณะของ
ส่ิงท่ีมากระตุน้  ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงกระตุน้กบัส่ิงแวดลอ้ม และสถานการณ์ของแต่ละบุคคล (Maslow, 1962) 
ซ่ึง การสัมผสัท่ีอาศยัประสบการณ์เป็นเคร่ืองมือช่วยในการตีความหมายและแปลความหมาย ท าให้เกิดการ
ตอบสนองพฤติกรรมต่างๆ ท่ีรับรู้จากสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ปัจจยัการรับรู้ประกอบไปดว้ยประสาทสมัผสั
และปัจจยัทางจิต ขอ้บกพร่องของวิจยัน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัการวิจยัในขา้งตน้คือ ผูวิ้จยัท าการศึกษาการวิจัยงาน
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แสดงเทคโนโลยีด้านดิจิทลัเพียงเท่านั้น ยงัขาดการวิจัยงานนิทรรศการ กิจกรรมสัมมนาและเจรจาธุรกิจใน
อุตสาหกรรมดิจิทลัแห่งภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงทุกกิจกรรมถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของงาน 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

สรุปว่าการสัมผสัท่ีอาศยัประสบการณ์เป็นเคร่ืองมือช่วยในการ รับรู้ถึงความตอ้งการก่อนท่ีจะมาร่วมงาน 
รับรู้ถึงความหมายและลักษณะของงาน รับรู้ถึงการสัมผัสและอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนหลังจากเข้าร่วมงาน เกิด
ประสบการณ์ต่างๆ สามารถตอบสอบโดยเช่ือมโยงจากวตัถุประสงค์ของงานว่าสอดคลอ้งกนัมากนอ้ยเพียงใด และ
ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจสุดทา้ยของผูเ้ขา้ร่วมงาน คือ จะมาร่วมงานน้ีในคร้ังต่อไป  

จากการศึกษาประสบการณ์ของผูเ้ขา้ร่วมงาน ทั้งก่อนเขา้ร่วมงาน ระหว่างเขา้ร่วมงาน และหลงัเขา้ร่วมงาน 
ท าให้เห็นเป็นท่ีประจกัษว์่า แนวคิดการจดักิจกรรมทางการตลาด แนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ แนวคิดการใช้
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ในการท าการตลาด และทฤษฎีดา้นการรับรู้ของมนุษย ์มีความส าคญัอย่างมากในการจดังาน 
Asia Digital Expo 2018 : Digital Transformation งานนิทรรศการและงานแสดงเทคโนโลยีดา้นดิจิทลั ในคร้ังน้ี เป็น
ผลสะทอ้นภาพลกัษณ์ขององค์กร สะทอ้นศกัยภาพขององค์กร สะทอ้นให้เห็นถึงความส าคญัของงาน และเห็น
ช่องว่างท่ีจะไดป้รับปรุงในการจดังานคร้ังต่อไป 

 

 ข้อเสนอแนะ 
 

ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพและท าการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณควบคู่กนั โดยท าการ
วิจยังานนิทรรศการ งานแสดงเทคโนโลยีดา้นดิจิทลั กิจกรรมสัมมนาและเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมดิจิทลัแห่ง
ภูมิภาคเอเชียให้ครบถว้น เพ่ือให้ทราบถึงประสบการณ์ของผูเ้ขา้ร่วมงานในทุกกิจกรรมภายในงานและน าผลท่ีไดม้า
ปรับปรุงการจดังานให้ดียิ่งข้ึน  
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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ระดบัการรับรู้คุณภาพการให้บริการ พฤติกรรมการใชง้าน และการ

รับรู้คุณภาพการให้บริการและพฤติกรรมการใชง้านท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารระบบพร้อมเพย์
ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาใชแ้นวคิดทฤษฎีคุณภาพการให้บริการของพาราซุรามาน (Parasuraman, 1985) 
ใชแ้บบสอบถามแบบเป็นเคร่ืองมือ  เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ชุดวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติค่าความถ่ี  
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Multiple Regression Analysis และ One-Way Analysis of Variance  
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท มีระดบัการรับรู้ท่ี ระดบัมาก 
พฤติกรรมการใชง้านส่วนใหญ่ท าธุรกรรมโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพยก์บัธนาคารกสิกรไทย เลือกลงทะเบียนโดย
ผ่านแอปพลิเคชัน่มือถือ  เหตุผลท่ีใชง้านพร้อมเพยเ์พราะสะดวก ใชบ้ริการ 1 - 3 คร้ังต่อเดือน รับทราบขอ้มูลจาก
พนกังานธนาคาร ผลการทดสอบการรับรู้คุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ พบว่า การตอบสนองและความ
รวดเร็วในการลงทะเบียนโอนเงิน ความไวว้างใจและน่าเช่ือถือในการโอนเงิน ความเอาใจใส่ และการรับประกนั มีผลต่อ
ความเช่ือมัน่มีผลต่อความเช่ือมัน่ พฤติกรรมการใช้งานระบบพร้อมเพย์ท่ีต่างกันในด้าน ธนาคารท่ีท าธุรกรรม  
จุดลงทะเบียน เหตุผลการเลือกลงทะเบียน (สะดวกในการใชง้าน ช่วยลดการจดจ าเลขบญัชี และประหยดัค่าธรรมเนียม
การโอนเงิน) จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ ช่องทางในการใช ้และการรับทราบขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความเช่ือมัน่
แตกต่างกนั  ธนาคารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรให้ความส าคญัต่อการประชาสัมพนัธ์คุณภาพบริการ ดา้นความ
ไวว้างใจและความน่าเช่ือถือของระบบ เนน้ช่องทางการรับทราบข่าวสาร ผา่นการให้พนกังานเป็นผูเ้ชิญชวน เพ่ือสร้าง
ความเช่ือมัน่จนเกิดการทดลองใชง้าน  
                                                             
* นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 E-mail: tickled.pink1988@gmail.com 
**อาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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Abstract  
 

This study aims to investigate the level of service quality perception, using behavior, and service quality 
perception and behavior in using Prompt Pay that affect trust of Prompt Pay users in Bangkok.  The SERVQUAL 
model developed by Parasuraman et al. (1985) was brought to use as a background theory and questionnaires were 
used as a research tool collecting 400 samples.  Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, Multiple 
Regression Analysis, and One-Way Analysis of Variance were employed to analyze the data at a 0.05 significance 
level. 

The results reveal that the majority of samples are female, aged 20-30 years, working in private companies, 
bachelor's degree graduates, and earning 15,001 - 25,000 baht per month. The perception is at a high level; in term 
of behavior, they transfer money via K-Bank, register through mobile applications.  In addition, they use Prompt 
Pay because of convenience, for 1-3 times per month, and receive the Prompt Pay information from bank staffs. 
The result of the effect of service quality perception on trust shows that response and quickness in registration, trust 
and reliability in money transfer, carefulness, and guarantee affect users' trust significantly. Furthermore, different 
behavior in using Prompt Pay in terms of banks, registration points, reasons in using Prompt Pay (i.e. convenience, 
no necessity to remember account number, and transaction fee reduction) , frequency of use, channels of use, and 
channels of receiving Prompt Pay information affect the Prompt Pay users' trust differently .  Banks and related 
departments are supposed to attach importance to public relations of service quality in terms of trust and reliability 
on the Prompt Pay system, emphasizing information channels through bank staffs to build reliability as well as 
system trials 
 
Keywords : Service of Quality, Behaviors in using, Prompt Pay system, Bank user’s trust, Online Banking. 
 

1. บทน า 
 

ปัจจุบนัสถาบนัการเงินในประเทศไทย ได้พฒันาการบริการธนาคารออนไลน์ ทั้ง Internet Banking และ 
Mobile Banking ให้ก้าวหน้าอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความสะดวกสบาย รวดเร็ว สามารถท าธุรกรรม
ทางการเงินไดทุ้กท่ีทุกเวลา และตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ของรัฐบาล เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2559 
ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงประกาศใชโ้ครงการ "พร้อม-เพย"์ (Prompt Pay) ท่ีเป็นบริการโอนเงินแบบใหม่โดยใช้
เลขบตัรประชาชนหรือเบอร์โทรศพัทมื์อถือแทนเลขบญัชีของผูรั้บโอน หลงัจากเปิดให้บริการไดเ้กือบ 1 ปี ในวนัท่ี 
21 พฤษภาคม 2560 ในทางสมาคมธนาคารไทยไดเ้ปิดเผย สถิติว่า มีบุคคลธรรมดาลงทะเบียนพร้อมเพย์ ดว้ยรหสั
ประจ าตวัประชาชนมี จ านวน 21.7 ลา้นบญัชีและเบอร์โทรศพัท์มือถือจ านวน 6.6 ลา้นบญัชี รวม 28.3 ลา้นบญัชี 
จากจ านวนบญัชีออมทรัพยท์ั้งหมด 82,830,257 บญัชี (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) และมีนิติบุคคลท่ีลงทะเบียน
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พร้อมเพยแ์ลว้มีจ านวน 30,000 บญัชี มูลค่าการโอนเงินรวมกว่า 4.8 หม่ืนลา้นบาทมีรายการโอนเงินผ่านพร้อมเพย ์
7.5 ลา้นรายการ  แต่เม่ือน าจ านวนรายการท่ีใชง้านมาเปรียบเทียบกบัจ านวน   ผูล้งทะเบียนพบว่ามีผูใ้ชง้านจริงเพียง
ร้อยละ 25.50 ในขณะท่ีขอ้มูลสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย (2559)  ท่ีสรุป ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 พบว่า 
การท าธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบ Internet Banking, Mobile Banking สูงถึง 91.39 ลา้นรายการ เพราะเหตุใดผูท่ี้
ลงทะเบียนพร้อมเพยแ์ลว้ยงัไม่ใชบ้ริการ ทั้งท่ีธนาคารไดมี้การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลและรายละเอียดการบริการให้
ประชาชนรับทราบอยา่งต่อเน่ืองและหลากหลายช่องทาง ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาการรับรู้ของประชาชนและพฤติกรรม
การใชง้านพร้อมเพยว์่ามีผลต่อความเช่ือมัน่ของผูใ้ชบ้ริการหรือไม่  เพ่ือเป็นขอ้มูลให้สถาบนัการเงินน าไปวิเคราะห์
เพ่ือสร้างกลยทุธ์ในการประชาสมัพนัธ์และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเช่ือมัน่ในคุณภาพการให้บริการของระบบ
พร้อมเพยแ์ละมัน่ใจในการใชง้าน อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์ต่อภาคเอกชนในการน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ประกอบการ
ตดัสินใจลงทะเบียนหรือใชง้านการโอน-รับเงินผา่นพร้อมเพยอี์กดว้ย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับความเช่ือมั่น 
ความเช่ือมัน่ คือ ความสามารถในการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภค โดยผูใ้ห้บริการตอ้งสามารถท า

ให้ผูบ้ริโภคหรือผูรั้บบริการบรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีตั้งไว ้ โดยผูบ้ริโภคหรือผูรั้บบริการตอ้งรู้สึกถึงส่ิงท่ีได้รับ
บริการและเกิดความมัน่ใจว่าเป็นการรับบริการท่ีดีท่ีสุด (Parasuraman, Berry & Zeithaml, 1985) และความเช่ือมัน่
ยงัเป็นพ้ืนฐานของความสมัพนัธ์ในการติดต่อส่ือสารในระหว่างท่ีให้บริการกบัลูกคา้ เพ่ือสร้างความคุน้เคยให้เกิด
กับผูรั้บบริการและสามารถครอบใจลูกคา้ไดน้ั้น ผูใ้ห้บริการจะต้องเรียนรู้ในเร่ืองเก่ียวกับทฤษฎีความสัมพนัธ์
ใกลชิ้ด ซ่ึงมี 5 องค์ประกอบ คือ การติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ การดูแลและรู้จกัให้ลูกคา้     การให้ค ามัน่สัญญากับ
ลูกคา้ การให้ความสอดคลอ้งหรือความสะดวกสบาย และการแก้ไขความไม่ไวว้างใจและสถานการณ์ท่ีมีความ
ขดัแยง้ (Stern, 1997) 

2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับการรับรู้ 
การรับรู้ (Perception) คือ กระบวนการแปลความหมายจากการท่ีบุคคลนั้นไดรั้บส่ิงเร้ากระตุน้ให้เลือก

ท่ีจะรับ จดัการองค์ประกอบของส่ิงท่ีส่ือสาร การตีความหมาย หรือการคิดวิเคราะห์เพ่ือให้ไดผ้ลลพัธ์ออกมาเป็น
ความหมายและเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจต่อส่ิงนั้น บุคคลไดรั้บอิทธิพลจากการรับรู้ในสถานการณ์นั้นๆ และแสดงเป็น
การกระท าออกมา โดยข้ึนอยูก่บักระบวนการท่ีแต่ละบุคคลจะเลือกสรร จดัระเบียบและแปลความหมายจากท่ีส่ิงท่ี
ไดรั้บกระตุน้ (Kotler Philip) โดยมีส่ิงท่ีกระตุน้ออกมาแลว้เกิดเป็นภาพท่ีมีความหมายและเป็นวิธีการท่ีบุคคลมอง
โลกท่ีอยู่รอบตวั (Schiffman and Kanuk,1994)  นอกจากน้ี การได้รับสัมผสัจากประสาททั้ง 5จะส่งผลให้แต่ละ
บุคคลแสดงทศันคติ และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบในหลายๆ ปัจจยั) เช่น ขีดความสามารถใน
การรับรู้ สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก (พชัรียา สุตา, 2555) 

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับคุณภาพบริการ 
คุณภาพการให้บริการมีหลากหลายมุมมอง พาราซุรามานและคณะ (Parasuraman et al.,1985) ไดส้รุป

ไว ้5 ดา้น ไดแ้ก่ องคป์ระกอบทางกายภาพ (Tangibles), ความไวว้างใจ (Reliability), ความรวดเร็ว (Responsiveness) 
การรับประกนั (Assurance) และการเอาใจใส่ (Empathy) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจของลูกคา้ โดยมี
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ส่วนประกอบอ่ืนๆ อีก 2 ส่วน ท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจได ้คือ คุณภาพของสินคา้และราคา อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะ
มีครบทุกดา้นแต่ก็อาจจะท าให้ลูกคา้เกิดความคิดและวิตกว่าจะเกิดความเส่ียงต่อการใชบ้ริการ และไม่มีความเช่ือมัน่
ในการใชบ้ริการได ้

2.4 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 
ตามแนวคิด Consumer Behavior Model ไดอ้ธิบายไวว้่า พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั เกิดจากกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือซ่ึงอาจจะไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึง   มี 4 ปัจจยั ไดแ้ก่  
1)ปัจจัยภายนอก ท่ีก าหนดความต้องการและพฤติกรรมของมนุษย์ 2)ปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือ เช่น ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ื้อ 3) ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุ อาชีพ เศรษฐกิจ 
การศึกษา รูปแบบการด าเนินชีวิต และ4)ปัจจยัทางจิตวิทยา ประกอบดว้ยการจูงใจ การรับรู้ ความเช่ือและเจตคติ 
บุคลิกภาพและแนวความคิด (Philip Kotler, 1997) 
 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดก้ าหนดกรอบแนวคิด ดงัน้ี  

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Approach)  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร คือ ผูใ้ชบ้ริการธนาคารท่ีลงทะเบียนในระบบพร้อมเพยแ์ลว้ ทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป พกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จากจ านวนผูล้งทะเบียนพร้อมเพยท์ั้งหมด 28.3 ลา้นบญัชี 

1. การรับรู้คุณภาพการให้บริการของระบบพร้อมเพย์ 
1.1 องคป์ระกอบทางกายภาพ  
1.2 ความเอาใจใส่  
1.3 การรับประกนั  
1.4 ความไวว้างใจและน่าเช่ือถือในการโอนเงิน  
1.5 การตอบสนองและความรวดเร็วในการลงทะเบียนโอนเงิน 

 

ความเช่ือมัน่ของ

ผูใ้ชบ้ริการธนาคาร 2. พฤตกิรรมการใช้งานระบบพร้อมเพย์  
2.1  ธนาคารท่ีท าธุรกรรมโอนเงินผา่นระบบพร้อมเพย ์  
2.2  จุดบริการลงทะเบียนระบบพร้อมเพย  ์
2.3  การเลือกผกูบญัชี  
2.4  เหตุผลท่ีลงทะเบียนพร้อมเพย ์ 
2.5  จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ  
2.6  ช่องทางในการใชง้านระบบพร้อมเพย ์ 
2.7  การรับทราบขอ้มูลของพร้อมเพย ์

ตวัแปรตาม 

ตวัแปรต้น 
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(สมาคมธนาคารไทย, 21 พฤษภาคม 2560) ค านวณขนาดตวัอย่าง โดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973)  
โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 400  

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา    
เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  แบบเลือกตอบ ใชม้าตรวดั Likert rating scale เลือกตอบ

แบบหลายตวัเลือก (Multiple choices question) และมีค าถามคดักรอง 2 ขอ้ คือ ปัจจุบนัท่าน อาศยั ท างาน หรือก าลงัศึกษา 
อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ใช่หรือไม่ และ ปัจุบนัท่านใชบ้ริการระบบพร้อมเพย ์(Prompt Pay) อยา่งนอ้ย 1 ธนาคาร 
ใช่หรือไม่   

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1  ค าถามเก่ียวกับการรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการของระบบพร้อมเพยข์องผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพฯ 5 ดา้น (องคป์ระกอบทางกายภาพ ความเอาใจใส่ การ
รับประกนั  ความไวว้างใจและน่าเช่ือถือในการโอนเงิน  และดา้นการตอบสนองและความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โอนเงิน)  ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมกรรมการใชง้านระบบพร้อมเพยข์องผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพฯ ส่วน
ท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัความเช่ือมัน่ในคุณภาพการให้บริการของระบบพร้อมเพย ์(Prompt Pay) ของผูใ้ชบ้ริการในเขต
กรุงเทพฯ 5 ดา้น (การติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ การดูแลและรู้จกัให้ลูกคา้ การให้ค ามัน่สัญญากบัลูกคา้ การให้ความ
สอดคลอ้ง หรือ ความสะดวกสบาย การแก้ไขความไม่ไวว้างใจและสถานการณ์ท่ีมีความขดัแยง้) และค าถามสรุป 
ส่วนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการพร้อมเพยใ์นเขตกรุงเทพฯ (เพศ อาย ุอาชีพ 
การศึกษาและรายได)้ การศึกษาน้ีไดอ้อกแบบการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบเป็นขั้นตอน  2 ขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 การสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยเก็บตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่งจาก 8 กลุ่ม 
เพ่ือให้ขอ้มูลเกิดการกระจายตวั ไม่กระจุกอยูที่อาชีพใดอาชีพหน่ึง หรือช่วงอายใุดอายหุน่ึงเท่านั้น โดยสถานท่ีเก็บ
ขอ้มูลประกอบไปดว้ย ตลาดนดักลางคืน (ตลาดนดัหวัมุมเกษตร 50 คน, ตลาดรถไฟรัชดา 50 คน) ส านกังาน/บริษทั 
(เขตดินแดง 50 คน, เขตบางรัก 50 คน) สถาบนัการศึกษา (มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 50 คน, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 
50 คน) โซนธนาคารในห้างสรรพสินคา้ (เซ็นทรัลพระรามเกา้ 50 คน, เมเจอร์รัชโยธิน 50 คน)  

ขั้นท่ี 2 การสุ่มตวัอยา่งโดยสะดวก (Convenience Sampling) โดยผูวิ้จยัและผูช่้วยวิจยัไดเ้ขา้ไปสอบถาม
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชาชนท่ีอยูใ่นบริเวณดงักล่าวขา้งตน้ว่าใชบ้ริการพร้อมเพยห์รือไม่  หากผูใ้ดตอบรับว่า “ใช”้  
ไดด้  าเนินการขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  ท าการเก็บขอ้มูล 2 เดือน (มกราคม – กุมภาพนัธ์ 2561) 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล   
สถิติในการวิเคราะห์ คือ 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยน าข้อมูลมาหาความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standards Deviation)  
2) สถิติเชิงเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) และสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)  

4. ผลการศึกษา 
 

1. ผลการศึกษา ขอ้มูลคุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน พบว่าผูต้อบส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 20-30 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และ
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 25,000 บาท    
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2. ผลการศึกษา ระดบัการรับรู้คุณภาพการให้บริการของระบบพร้อมเพย์ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารในเขต
กรุงเทพฯ อยู่ในระดบัการรู้มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 และเม่ือพิจารณาในแต่ระดา้นพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มีระดบัการรับรู้ดา้นการตอบสนองและความรวดเร็วในการลงทะเบียนโอนเงิน สูงท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.17 รองลงมาคือดา้นการรับประกนั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93  ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.82 ด้านความเอาใจใส่ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81 และด้านความไว้วางใจและน่าเช่ือถือในการโอนเงิน โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37  

3. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการระบบพร้อมเพยข์องผูใ้ชบ้ริการะนาคารในเขตกรุงเทพฯ พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ท าธุรกรรมโอนเงินระบบพร้อมเพยผ์่านธนาคารกสิกรไทย มากท่ีสุด เลือกลงทะเบียนโดยผ่าน
แอปพลิเคชัน่มือถือมากท่ีสุด มีเหตุผลท่ีลงทะเบียนใชง้านพร้อมเพย์เพราะสะดวกต่อการใชง้าน มีจ านวนคร้ังท่ีใช้
บริการพร้อมเพยอ์ยูท่ี่ 1 - 3 คร้ังต่อเดือน และรับทราบขอ้มูลของพร้อมเพยจ์ากพนกังานธนาคารแนะน า  

4.  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ดว้ยการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
และสมมติฐานท่ี 2 ด้วยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) จากกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 400 คน  
 

สมมตฐิานที่ 1: การรับรู้คุณภาพบริการของระบบพร้อมเพย์มีผลต่อความเช่ือมั่นของผู้ใช้บริการธนาคารใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

ตารางที่ 1 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยระหวา่งการรู้คุณภาพบริการ กบัความเช่ือมัน่ของผูใ้ชบ้ริการธนาคาร  

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
(ค่าคงท่ี)  1.729 .143  12.113 .000*   
ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ -.051 .038 -.062 -1.346 .1790  .597 1.675 
ดา้นความเอาใจใส่ .149 0.36 .201 4.093 .000* .524 1.909 
ดา้นการรับประกนั .194 0.35 .263 5.555 .000* .565 1.771 
ดา้นความไวว้างใจและน่าเช่ือถือ
ในการโอนเงิน 

.124 0.28 .214 4.390 .000* .515 1.942 

ดา้นการตอบสนองและความ
รวดเร็วในการลงทะเบียนโอน
เงิน 

.198 0.32 .263 6.141 .000* .688 1.453 

R = .709a, R2 =.503, Adjusted R2 = .497, SEE = .458, F = 79.752, Sig. = .05*, df. = 399 
ค่าความคลาดเคล่ือนตวัแปรท่ียอมรับไดต้อ้งน้อยกว่า 1 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์จากตารางท่ี 1พบว่า 

ตวัแปรทุกตวัมีค่า Tolerance นอ้ยกว่า 1 จึงเป็นค่าความคลาดเคล่ือนตวัแปรท่ียอมรับได ้และสามารถน าไปใชเ้ป็น
ตวัวดัความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามได ้ และจากตารางท่ี 1 พบว่า การรับรู้คุณภาพบริการทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการ
ตอบสนองและความรวดเร็วในการลงทะเบียนโอนเงิน (Sig.= .000) ด้านการรับประกัน (Sig. .000) ด้านความ
ไวว้างใจและน่าเช่ือถือในการโอนเงิน (Sig.= .000) และดา้นความเอาใจใส่ (Sig.= .000) มีผลต่อความเช่ือมัน่ของ
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ผูใ้ชบ้ริการธนาคารในเขตกรุงเทพฯ ส่วนดา้นองค์ประกอบทางกายภาพ (Sig.= .179) ไม่มีผลต่อความเช่ือมัน่ของ
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารในเขตกรุงเทพฯ ดงันั้นจึงยอมรับสมมุติฐานท่ี 1 บางส่วน โดยสามารถสร้างสมการท่ีสามารถ
พยากรณ์ไดร้้อยละ (R2 = .503, Sig = .05) ดว้ยการใชแ้บบจ าลองสมัประสิทธ์ิการถดถอยไดด้งัน้ี  

 Y = ค่าคงท่ี – β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 
ความเช่ือมัน่ของผูใ้ชบ้ริการธนาคาร = 1.729 + 0.198 (การตอบสนองและความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โอนเงิน) + 0.194 (การรับประกนั) + 0.149 (ความไวว้างใจและน่าเช่ือถือในการโอนเงิน) + 0.124 (ความเอาใจใส่) 
– 0.051 (ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ) 

สมมุติฐานที่ 2: พฤติกรรมการใช้งานระบบพร้อมเพย์มีผลต่อความเช่ือมั่นของผู้ใช้บริการธนาคารในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ตารางที่ 2 แสดงความแตกต่างระหวา่งกลุ่มของพฤติกรรมการใชง้าน กบักบัความเช่ือมัน่ของผูใ้ชบ้ริการ 
ตวัแปร        F Sig. 
ธนาคารท่ีท าธุรกรรมโอนเงินผา่นระบบพร้อมเพย ์  2.204  .004* 
จุดท่ีลงทะเบียน 1.938  .014* 
การเลือกผกูบญัชีดว้ยเบอร์โทรศพัทมื์อถือ หรือรหสัประจ าตวัประชาชน 1.248 .224 
เหตุผลท่ีลงทะเบียน  

- สะดวกต่อการซ้ือ-ขายสินคา้ออนไลน์ (Online) 
- สะดวกในการใชง้าน 
- ช่วยลดการจดจ าเลขบญัชี 
- ประหยดัค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 
- สะดวกต่อการรับเงินคืนภาษีและเงินช่วยเหลือฉุกเฉินจากรัฐบาล 

 
1.638 
1.990 
2.700 
2.837 
.509 

 
.052 
 .011* 
 .000* 
 .000* 
.949 

จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ  2.956  .000* 
ช่องทางในการใชง้านระบบพร้อมเพย  ์ 1.664  .047* 
การรับทราบขอ้มูลของพร้อมเพย ์  

- พนกังานธนาคารแนะน า 
- ครอบครัว /เพ่ือน / คนรู้จกัแนะน า 
- โฆษณาผา่นทางตูเ้อทีเอ็ม (ATM) 
- โฆษณาผา่นทาง Mobile Application Banking 
- โฆษณาทางโทรทศัน์ 
- เวบ็ไซตข์องธนาคาร 

 
2.414 
1.590 
.780 
.574 
.695 
.862 

 
 .001* 
.064 
.717 
.911 
.808 
.620 

df = 399, Sig. = 0.05*  
จากตารางท่ี 2 พบว่าพฤติกรรมการใชง้านระบบพร้อมเพยท่ี์ต่างกนั ไดแ้ก่ ธนาคารท่ีท าธุรกรรมโอนเงินท่ี

ต่างกนั (Sig.= .004) จุดท่ีลงทะเบียนท่ีต่างกนั (Sig.= .014) เหตุผลท่ีลงทะเบียนท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ สะดวกในการใชง้าน 
(Sig.=.011) ช่วยลดการจดจ าเลขบญัชี (Sig.= .000) และประหยดัค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Sig.= .000)จ านวนคร้ัง
ท่ีใชบ้ริการท่ีต่างกนั (Sig.= .000) ช่องทางในการใชง้านระบบพร้อมเพย ์ท่ีต่างกนั (Sig.= .047) และการรับทราบ
ข้อมูลของพร้อมเพย์ท่ีต่างกัน ได้แก่ ช่องทางพนักงานธนาคารแนะน า (Sig.= .001) มีผลต่อความเช่ือมัน่ของ
ผูใ้ช้บริการธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ส่วนการผูกบญัชีด้วยเบอร์โทรศพัท์มือถือ หรือรหัส
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ประจ าตวัประชาชน (Sig.= .224) เหตุผลท่ีลงทะเบียนท่ีต่างกัน ได้แก่ สะดวกต่อการซ้ือ-ขายสินค้าออนไลน์ 
(Online) (Sig.= .052) และการรับทราบขอ้มูลของพร้อมเพย์ท่ีต่างกนั ได้แก่ ครอบครัว /เพ่ือน / คนรู้จักแนะน า 
(Sig.= .064) โฆษณาผ่านทางตูเ้อทีเอม็ (ATM) (Sig.= .717)  โฆษณาผ่านทาง Mobile Application Banking (Sig.=.
911) โฆษณาทางโทรทศัน์ (Sig.= .808) และเว็บไซต์ของธนาคาร (Sig.= .620) ไม่มีผลต่อความเช่ือมั่นของ
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมุติฐานท่ี 2 บางส่วน 

 

5. สรุปและอภปิลายผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชง้านพบว่า ส่วนใหญ่ท าธุรกรรมโอนเงินระบบพร้อมเพยผ์่านธนาคารกสิกร
ไทย มากท่ีสุด ส่วนใหญ่เลือกลงทะเบียนโดยผ่านแอปพลิเคชัน่มือถือมากท่ีสุด มีเหตุผลท่ีลงทะเบียนใชง้านพร้อม
เพยเ์พราะสะดวกต่อการใชง้าน มีจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการพร้อมเพยอ์ยูท่ี่ 1 - 3 คร้ังต่อเดือน และรับทราบขอ้มูลข่าว
เก่ียวกบัพร้อมเพยจ์ากการท่ีพนกังานธนาคารแนะน า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลศูนยส์ ารวจความคิดเห็นบา้นสมเด็จ
โพลล์ ท่ีส ารวจความคิดเห็น เก่ียวกับธนาคารพาณิชย์ จากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในจังหวดั
กรุงเทพมหานคร ในวนัท่ี 30 มีนาคม-3 เมษายน 2560 ท่ีพบว่า ธนาคารกสิกรไทย เป็นธนาคารท่ีประชาชนใชบ้ริการ
มากท่ีสุด (ร้อยละ 28.90) และเป็นธนาคารท่ีประชาชนใชบ้ริการทางการเงินแบบออนไลน์ (Mobile Banking app) 
มากท่ีสุด(ร้อยละ 29.20) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อภิชาติ  เทศสวสัด์ิวงศ์ (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองทศันคติและ
พฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  จากการศึกษาพบว่าส่วน
ความถ่ีในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือต่อเดือนเฉล่ียอยูท่ี่ ประมาณ 3 คร้ัง/เดือน มีพฤติกรรมการใช้
บริการอยูใ่นระดบัสูงในเร่ืองใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนมือ ถือเพราะสะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา ประหยดั
ค่าใชจ่้ายมากกว่า  

ผลการศึกษาระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการของระบบพร้อมเพย์ของผู้ใช้บริการธนาคารในเขต
กรุงเทพฯ โดยรวมอยู่ในระดบัการรู้มาก โดยพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้ดา้นการตอบสนองและ
ความรวดเร็วในการโอนเงินสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการรับประกนั ดา้นองค์ประกอบทางกายภาพ ดา้นความเอา
ใจใส่ และความไวว้างใจและความน่าเช่ือถือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีคุณภาพการบริการของพาราสุรามานและคณะ 
(Parasuraman et al.,1985)  ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการก าหนดความรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ โดย
การรับรู้เป็นผลมาจากขนาดและทิศทางของความคาดหวงั หากการรับรู้จากบริการท่ีไดรั้บจริงมีค่ามากกว่าความ
คาดหวังจะส่งผลให้ผู ้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ อีกทั้ งจากการวิจัยกลุ่มตวัอย่างส่วนมากมีอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน มีการด าเนินชีวิตในรูปแบบท่ีเร่งรีบ ต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบาย เม่ือได้รับขอ้มูลของ
พร้อมเพยจ์ากพนกังานธนาคารแลว้ จึงเกิดการรับรู้ว่าพร้อมเพยส์ามารถตอบสนองและรวดเร็วในการโอนเงิน และ
ยงัทราบว่ามีการรับประกนัในการใชง้านว่ามีความปลอดภยั  

การรับรู้คุณภาพการให้บริการมีผลต่อความเช่ือมัน่ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารในเขตกรุงเทพฯ มี 4 ดา้นไดแ้ก่ 
ดา้นการตอบสนองและความรวดเร็วในการโอนเงิน (Responsiveness),  ดา้นการรับประกนั (Assurance),  ดา้นความ
ไวว้างใจและน่าเช่ือถือในการโอนเงิน (Reliability)  และดา้นความเอาใจใส่ (Reliability) และท่ีไม่ส่งผลต่อความ
เช่ือมัน่ของผูใ้ชบ้ริการธนาคาร คือ องค์ประกอบทางกายภาพ (Tangibles) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกชนิภา บวั
มณี และนภสัวรรณ ชูจนัทร์ (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือมัน่ในตราสินค้า 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 86 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

EVEANDBOY ของกลุ่มผูบ้ริโภคเพศหญิงในสยามสแควร์  ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความ
เช่ือมัน่ในตราสินคา้ EVEANDBOY เพียง 4 ดา้น ประกอบไปดว้ย ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได(้Reliability), 
ดา้นการตอบสนอง (Responsiveness), ดา้นการรับประกนั (Assurance) และดา้นการ เอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล 
(Empathy) และไม่ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ คือ ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้(Tangibles) กล่าวคือ หากตราสินคา้ 
EVEANDBOY ให้ความส าคัญในเร่ืองด้านความน่าเช่ือถือและ ไว้วางใจได้(Reliability), ด้านการตอบสนอง 
(Responsiveness), ดา้นการรับประกนั (Assurance)และ ดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล (Empathy) จะท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในตราสินคา้เพ่ิมมากข้ึน และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีคุณภาพการให้บริการของพาราสุรามาน
และคณะ (Parasuraman et al.,1985) ท่ีกล่าวว่า แมว้่าการบริการนั้นมีองค์ประกอบทางกายภาพท่ีชดัเจน ดูน่าไวว้างใจ 
มีการรับประกนั ว่าเป็นการบริการท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั สะดวกสบาย รวดเร็ว และเขา้ถึงบริการไดทุ้กท่ีทุกเวลา 
อาจจะท าให้ลูกคา้เกิดความคิดและวิตกว่าจะเกิดความเส่ียงต่อการใชบ้ริการ และไม่มีความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการได ้

พฤติกรรมการใช้งานระบบพร้อมเพย์ท่ีต่างกัน มีผลต่อความเช่ือมั่นของผู้ใช้บริการธนาคารในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกัน นั้น ประกอบไปด้วย ธนาคารท่ีท าธุรกรรมโอนเงินท่ีต่างกนั จุดท่ีลงทะเบียนท่ี
ต่างกนั เหตุผลท่ีลงทะเบียนท่ีต่างกนั (สะดวกในการใชง้าน ช่วยลดการจดจ าเลขบญัชี และประหยดัค่าธรรมเนียม
การโอนเงิน) จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการท่ีต่างกัน ช่องทางในการใชง้านระบบพร้อมเพยท่ี์ต่างกัน และการรับทราบ
ข้อมูลของพร้อมเพย์ท่ีต่างกัน (รับทราบจากการแนะน าของพนักงานธนาคาร) สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ของฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler, 1997) ท่ีกล่าวว่า รูปแบบพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอาจไดรั้บอิทธิพล
จากปัจจัยต่างๆ หลากหลายปัจจัยและส่งผลให้แสดงออกในรุปแบบการตอบสนองท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ 
พฤติกรรมการเลือกธนาคาร จุดท่ีลงทะเบียน เหตุผลในการลงทะเบียนพร้อมเพย์ จ านวนคร้ังท่ีใชง้าน รวมทั้งช่อง
การการใช้งานและช่องทางในการรับทราบขอ้มูลของพร้อมเพยท่ี์แตกต่างกนั เป็นผลมาจากปัจจยัต่างๆท่ีท าให้
ผูใ้ชบ้ริการเลือกวิธีหรือใชบ้ริการท่ีต่างกนันั้น จะส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความมัน่ใจในระบบท่ีต่างกนั  

5.1 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหารธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. ควรให้ความส าคญักบัการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสาร ผูป้ระกอบการธนาคารและหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งควรให้ความส าคญัในการประชาสัมพนัธ์คุณภาพบริการดา้นความไวว้างใจและความน่าเช่ือถือของระบบ 
เน่ืองจากพบว่าผูใ้ชบ้ริการยงัมีการรับรู้ในดา้นน้ีอยูใ่นระดบัต ่ากว่าดา้นอ่ืนๆ  

2. ควรใชก้ลยทุธ์พนกังานแนะน า เชิญชวนการใชบ้ริการ  ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการ 
เกิดความเช่ือมัน่จากการรับทราบขอ้มูลของพร้อมเพยจ์ากพนกังานแนะน า ดงันั้นการแนะน าแบบตวัต่อตวั และภาพ
ลกัษร์ท่ีน่าเช่ือถือของพนกังาน ท่ีสามรถส่ือสารสองทางท่ีตรงเป้าหมายจะส่งผลให้เกิดความเช่ือมัน่ เกิดการทดลอง
ใชง้านและเพ่ิมจ านวนประชาชนให้ใชง้านระบบพร้อมเพยม์ากข้ึน  

5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
การศึกษาคร้ังต่อไปอาจศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ควบคู่ไปกบัการวิจยั

เชิงปริมาณ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัท่ีแทจ้ริงมากข้ึน และควรศึกษาและเก็บขอ้มูลวิจยัในเขตอ่ืนๆ เช่น ปริมณฑล หรือ
ต่างจงัหวดั เพ่ือให้ทราบถึงขอ้มูลและแนวคิดท่ีกวา้งขวางและหลากหลายมากข้ึน 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 87 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

บรรณานุกรม 
 
พรชนก พลาบูลย.์ (2558). การยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี และพฤตกิรรมผู้บริโภคที่ส่งผล

ต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงนิผ่านระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของ
รัฐบาลไทย. มหาวิทยาลยักรุงเทพ. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต.  

อรชพร ศกัด์ิพรหม และ จิรพล สงัขโ์พธ์ิ. (2559). ปัจจยัที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบพร้อมเพย์ (Prompt 
Pay) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต. 

สาขาวิชานโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิทยาลยันวตักรรม. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
อภิชาติ เทศสวสัด์ิวงศ.์ (2553). ทัศนคตแิละพฤตกิรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงนิบนมือถือของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบญัฑิต. สาขาวิชาการตลาด  
มหาวิทยลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
กชนิภา บวัมณี และนภสัวรรณ ชูจนัทร์. (2559). ปัจจยัคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเช่ือมัน่ในตราสินค้า 

EVEANDBOY ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในสยามสแควร์. นเรศวรวิจยั คร้ังท่ี 12: วิจยัและนวตักรรมกบัการ
พฒันาประเทศ 

Morgan & Hunt, 1994. Trust. อา้งถึงใน สราวุธ ควชะกุล. (2557).  ความไว้วางใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลยัรังสิต คณะบริธุรกิจ 

Parasuraman, Berry & Zeithaml. 1985, Trust. ถึงใน สราวุธ ควชะกุล. (2557).  ความไว้วางใจในการใช้บริการ
ธนาคารออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลยัรังสิต คณะบริธุรกิจ 

Parasuraman Berry & Zeithaml, 1985. Service Querity. อา้งถึงใน ชยัสมพล  ชาวประเสริฐ.  2546. การตลาด
บริการ. กรุงเทพฯ ซีเอด็ยเูคชัน่  

Schiffman and Kanuk,1994. Perception. ศิริวรรณ เสรีรัตน์.  2538. พฤตกิรรมผู้บริโภค ฉบบัพ้ืนฐาน. 
Stern,1997. Trust. อา้งถึงใน สุรียพ์ร เหมืองหล่ิง. (2558).  ปัจจยัที่มีผลต่อความเช่ือมั่นในการใช้บริการทางการเงนิ

ผ่าน Mobile Banking Application ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. คณะบริการธุรกิจ 

(2559) ข่าว ธปท. ส านกัส่ือสารสมัพนัธ์ ฝ่ายบริหารการส่ือสารองคก์ร. https://www.bot.or.th/thai/ 
2560) สถิติระบบการช าระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย. https://www.bot.or.th/ 
(2560) พร้อมเพย.์..การเงินยคุใหม่ คนไทยยคุดิจิทลั ธนาคารแห่งประเทศไทย. https://www.bot.or.th/thai/ 
(2560) ข่าวประชาสมัพนัธ์ สมาคมธนาคารไทย www.thaipr.net/ 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 88 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

 
 

การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลงัสินค้าและสร้างรายได้เพิม่ 
กรณศึีกษาร้านค้าไม้ AAA 

Optimizing warehouse management and generating additional revenue. 
Case study : AAA wood shop 

 
ชมพูนุท อุดมผล*, วันชัย รัตนวงษ์**, อ านวย แก้วใส*** 

 
บทคดัย่อ 

 
ธุรกิจร้านขายวสัดุก่อสร้างมีการแข่งขนัค่อนข้างสูง จึงต้องมีการปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยหา

แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการคลงัสินคา้และสร้างรายไดเ้พ่ิม กรณีศึกษาร้านคา้ไม ้AAA จาก
การศึกษาพบว่า มีปัญหาด้านการบริหารจดัการคลงัสินคา้ ได้แก่ สินค้ามีความหลากหลาย ยงัขาดการจัดกลุ่มท่ี
ชดัเจน ไม่ทราบอตัราการหมุนเวียนของสินคา้ ไม่มีป้ายบ่งช้ีสินคา้ พนกังานใชร้ะยะเวลานานในการคน้หาสินคา้ 
และยงัขาดการสร้างรายไดเ้พ่ิม ผูวิ้จยัไดจ้ดัประเภทสินคา้เป็น 10 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มไม ้กลุ่มปูน กลุ่มอิฐ กลุ่มประตู 
กลุ่มหน้าต่าง กลุ่มวงกบประตูหน้าต่าง กลุ่มอุปกรณ์ก่อสร้าง กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า กลุ่มอุปกรณ์ห้องน ้ า และกลุ่ม
อุปกรณ์รักษาเน้ือไม ้และน าผลการวิเคราะห์อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงคลงั (Inventory Turnover) มาจดักลุ่ม
สินคา้ ABC Analysis โดยสินคา้ท่ีมีราคาสูง ผูวิ้จยัใชย้อดขายสินคา้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มและสินคา้ท่ีมีราคาต ่า 
จดักลุ่มโดยใชอ้ตัราหมุนของสินคา้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม สินคา้ทั้งหมด 200 รายการ และจดั Lay out ใหม่ใน
พ้ืนท่ีหน้าร้านและพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ ผูวิ้จยัพบว่าการสร้างรหัสสินคา้ใหม่ ท าป้ายบ่งช้ีสินคา้และจดัแผนผงั Lay out 
ใหม่ สามารถลดระยะเวลาในการคน้หาสินคา้ได ้10 นาที และการเพ่ิมกลยทุธ์สร้างรายไดเ้พ่ิม โดยการน าผลิตภณัฑ์
ใหม่มาจ าหน่าย เพ่ือตอบสนองความตอ้งของการลูกคา้กลุ่มคนรุ่นใหม่ ท่ีตอ้งการความทนัสมยั สะดวกสบาย และ
เพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่าน Line@ และโถสุขภณัฑ์แบบสองช้ิน สามารถสร้างก าไรในระยะเวลา 3 เดือน คิด
เป็นเงิน 19,800 บาท และโถสุขภณัฑแ์บบญ่ีปุ่ น สามารถสร้างก าไรในระยะเวลา 3 เดือน คิดเป็นเงิน 121,050 บาท  

 
ABSTRACT 

 
           Building materials business is quite competitive.  Therefore, work processes must be improved.  Find ways 
to increase warehouse management efficiency and increase revenue.  Case study of AAA wooden shop.  There are 
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problems in warehouse management.  The lack of clear grouping.  Unknown rate of turnover No signs Employees 
spend a long time searching for products.  And also lack of revenue generation.  Researchers classified the product 
into 10  groups:  wood group, brick group, brick group, door group, window group Window frames Construction 
Equipment Electrical Equipment Bathroom accessories And wood preservation equipment Inventory Turnover is 
used to group ABC Analysis products with high prices.  Researchers used product sales as a criterion for 
segmentation and low cost products.  Grouping by product rotation is a criterion for segmentation.  All 200  items 
and new layouts in storefront and warehouse space. The researchers found that the creation of a new code. Branding 
and Lay out Layout can reduce product search time by 10 minutes and increase revenue generation strategies.  By 
bringing new products.  To meet the needs of new generation customers.  Convenience and distribution channel 
through Line @ and two piece toilet.  Earned a 3 -month profit of 19 ,800  baht and a Japanese toilet.  Earned a 3 -
month profit in the amount of 121,050 baht. 
 

บทน า 

 
ร้านขายวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างไดแ้ก่ ไม ้ปูน อิฐ ประตู หนา้ต่าง วงกบ อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์

ห้องน ้ า อุปกรณ์รักษาเน้ือไม้ เปิดด าเนินการเป็นระยะเวลา 20 ปี ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนในจังหวัด และ
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง ดงัภาพท่ี 1 

การศึกษาในคร้ังน้ี จึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการคลงัสินคา้และ
สร้างรายไดเ้พ่ิม โดยการจดัประเภทสินคา้ การศึกษา (Inventory Control) การจดักลุ่มสินคา้ (ABC Analysis)  การ
วางรหัสสินค้า การวางผงั Layout ใหม่ และสร้างรายได้เพ่ิมให้แก่ธุรกิจ ส่งผลให้กระบวนการบริหารจัดการ
คลงัสินคา้และสร้างรายไดเ้พ่ิมให้แก่ธุรกิจมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงถึงการเก็บสินคา้ 
จากภาพท่ี 1 แสดงถึงการเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้ไดแ้ก่ ไม ้ประตู หนา้ต่าง วงกบ ปูน เป็นตน้ สินคา้มีจ านวน

มาก ไม่ทราบอตัราการหมุนเวียนของสินคา้และตน้ทุนสินคา้จม 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 90 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

ทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 
ธิญาดา ใจใหมคร้าม (2558) ท าการวิจยัเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษาคลงัสินคา้ 

2 ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร องคก์ารคลงัสินคา้  โดยการศึกษาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บในคลงัสินคา้ 
วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแกไ้ข และปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ โดยวิธีการศึกษาขอ้มูล
และวิธีการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) จากการศึกษาพบว่าการใช้
แผนภูมิการไหลของงานพิจารณาขั้นตอนการท างานท่ีซ ้ าซ้อนและไม่ไดป้ระสิทธิภาพ โดยน าระบบสารสนเทศท่ี
พฒันาข้ึนมาใหม่มาใชใ้นการปฎิบติังาน แกไ้ขกระบวนการท างานสายธารแห่งคุณค่าตามแนวคิดลีน มาประยกุตใ์ช้
ให้เกิดประโยชน์ในด้านการลดขั้นตอนการท างานซ ้ าซ้อน และรวมขั้นตอนท่ีท างานร่วมกันเข้าด้วยกัน โดย
วิเคราะห์ ABC Analysis แบ่งตามประเภทสินคา้ท่ีจดัเก็บ ก าหนดสินคา้ประเภท A มีปริมาณ 20% กลุ่มสินคา้ B มี
ปริมาณ 30% และสินคา้ในกลุ่ม C มีปริมาณ 50% เพ่ือให้การจดัวางต าแหน่งสินคา้มีความเหมาะสมกบัขนาดของ
คลงัสินคา้และง่ายต่อการเบิกจ่ายสินคา้ 

สุนนัทา ศิริเจริญวฒัน์ (2555) ท าการวิจยัเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา บริษทั 
ภูมิไทย คอมซีส จ ากดั พบปัญหาการด าเนินงานของบริษทัท่ีขาดประสิทธิภาพ มีสินคา้คงคลงัสูง มีการจดัเก็บและ
จดัวางสินคา้ไม่เหมาะสม กระบวนการเบิกจ่ายสินคา้ใชเ้วลานานและมีขอ้ผิดพลาดสูง ดงันั้นจึงตอ้งแกปั้ญหาโดย
การปรับปรุงวิธีการบริหารงานคลงัสินคา้ ในดา้นการรับสินคา้ การจดัเก็บ การเบิกจ่าย การใชวิ้ธี (ABC Analysis)  
ในการบริหารจดัการอะไหล่ให้มีประสิทธิภาพ ตั้งรหัสสินคา้ ตั้งรหัสการจดัเก็บ ออกแบบแผนผงัการจดัเก็บ ระบุ
ต าแหน่งการจดัเก็บ และตรวจนบัสินคา้ทั้งหมด ท าให้สินคา้ในคลงัสินคา้มีระเบียบ โดยใชเ้วลาในการบริหารงาน
และปรับปรุงแก้ไข 3 เดือน  ท าให้เวลาในการเบิกจ่ายอะไหล่ลดลง 11 นาทีต่อคร้ัง ลดความผิดพลาดในการตรวจ
นบัสินคา้จาก 46.14% เป็น 21.25% การจดัท า Stock Card และแบบฟอร์มส าหรับการตรวจนบัสินคา้และการจดัเก็บ
สินค้ามาใช้ในการปฏิบติังานจริง เพ่ือปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ท าให้ทราบต้นทุนจมของสินค้าในคลงัมูลค่าถึง 
2,563,896 บาท ดงันั้นผูบ้ริหารตอ้งวางแผนการแกไ้ขปัญหาตน้ทุนสินคา้จม 

ลกัขณา ชยัพฒันานนท ์(2552) ท าการวิจยัเร่ือง การจดัการคลงัสินคา้บริษทั ไดกา้ (ไทย) จ ากดั โดยการศึกษา
การจดัสินคา้ในคลงัสินค้า แผนผงัคลงัสินคา้ อตัราการหมุนเของสินคา้คงคลงั และการแบ่งประเภทสินคา้คงคลงั
ตามกิจกรรม (ABC Analysis) เพ่ือแบ่งประเภทสินคา้ และห่วงโซ่อุปทานในการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
บริษทัสามารถขายสินคา้หมดคลงัสินคา้เพียง 5 คร้ัง ใชร้ะยะเวลาในการขายต่อคร้ังประมาณ 72 วนั ถา้อตัราการ
หมุนเวียนของสินคา้ในคลงัสูง สามารถลดค่าใชจ่้ายในการคลงัสินคา้ได ้และ(ABC Analysis)  A มีตน้ทุนขายรวม
เป็น 70.82% แต่มีตน้ทุนของสินคา้คงคลงัเพียง 28.34% จากทั้งหมด B มีตน้ทุนขายรวมเป็น 31.24% และมีตน้ทุน
ของสินค้าคงคลงัเพียง 25.69% จากทั้งหมด C มีต้นทุนขายรวมเป็น 40.42% แต่มีต้นทุนของสินคา้คงคลงัเพียง 
3.49% จากทั้งหมด  
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วธีิการศึกษาและแนวทางการแก้ไขปัญหา  
 

ปัญหาที่เกิดจากสินค้ามีความหลากหลาย ขาดการจดักลุ่มที่ชัดเจนและไม่ทราบอัตราการหมุนเวยีน  
ตารางที่ 1 แสดงสินคา้ทั้งหมดแบ่งตามประเภทสินคา้ 
ไม ้ ไมเ้น้ือแขง็  ไมรั้กเขา ไมห้ลุมพอ ไมฝ้า ไมแ้บบ ไมอ้ดัยาง ไมร้ะแนง 
อิฐ อิฐดินตนั อิฐมวลเบา อิฐซีแพค 
ปูน ปูนเสือ ปูนคอนกรีตแหง้ ปูนซิเมนต ์TPI  ปูนซิเมนตอิ์นทรี 
ประตู ประตูไมส้ยาแดง ประตูไมเ้น้ือแขง็ ประตูไมส้ัก 
อุปกรณ์หอ้งน ้ า โถปัสสาวะชาย  นัง่ยอง นัง่ราบราดน ้ า ฝารองนัง่ราบ ฝักบวัโครเม่ียม กระจกชุดกลม  

กระจกชุดส่ีเหล่ียม 
อุปกรณ์ไฟฟ้า สวิตชท์างเดียว คทัเอาท ์ปลัก๊ 3 ท่ี  "เนชัน่" เทปพนัสายไฟ ลูกถว้ยไฟฟ้า ลูกถว้ยไฟฟ้าใหญ่ บล็อก

ลอยพลาสติก สตาร์ทเตอร์  หลอดซุปเปอร์ หลอดไฟทอร์นาโด นีออน รางปลัก๊ไฟ 3 ท่ี รางนีออน 
อุปกรณ์ก่อสร้าง ฟองน ้ า ซิลิโคน อะคริลิคซีลแลนด ์สายเอ็น ตะปู มือจบับวัซิงค ์กลอน ดอกสว่านสแตนเลส บานพบั 

กระดาษทราย แปรงทาสี สีฝุ่ น สีสเปรย ์เกรียง สังกะสี สีน ้าปามมาสติกเดอร์ทชิลด ์โซดาไฟ 
วงกบ วงกบประตูไมแ้ดง วงกบประตูไมเ้น้ือแขง็ วงกบหนา้ต่างไมแ้ดง 2 ช่อง บานเปิด  

วงกบหนา้ต่างไมแ้ดง 1 ช่อง บานเปิด 
อุปกรณ์รักษาเน้ือไม ้ เชนไดร้ทรั์กษาเน้ือไม ้ยนิูเทน สีน ้ ามนัปาลม์ไลท ์ทินเนอร์ 
หนา้ต่าง หนา้ต่างไมส้ักปีกนกกระจก หนา้ต่างไมส้ัก หนา้ต่างไมเ้น้ือแขง็ดอกจิกกระจก  

หนา้ต่างไมส้ักทึบ (เซาะร่อง) หนา้ต่างไมเ้น้ือแขง็ลูกฟัก 6 เตา้ หนา้ต่างไมเ้น้ือแขง็สเปนตรง 

แนวทางแก้ไข  
สินคา้มีความหลากหลาย ผูวิ้จยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงสถิติ และน าสินคา้มาจดักลุ่มตามประเภทสินคา้ได้

ทั้งหมด 10 กลุ่ม และน ามาวิเคราะห์การหมุนเวียนของสินคา้ โดยใช ้(Inventory turnover) และ (ABC Analysis) จดั
กลุ่มสินคา้ ผูวิ้จยัมีการแบ่งแต่ละประเภทโดยใชย้อดขาย/และอตัราการหมุนของสินคา้ เป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจ 
ดงัตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 
ตารางที่ 2 แสดงการจดักลุ่มสินคา้ตามประเภทสินคา้ 

กลุ่ม สินคา้ จ านวนรายการ 
A-G01 ไม ้ 56 
W02 ประตู 11 
W03 หนา้ต่าง 7 
W04 วงกบ 7 
W05 อิฐ 3 
W06 ปูน 8 
W07 อุปกรณ์ไฟฟ้า 17 
W08 อุปกรณ์หอ้งน ้ า 8 
W09 อุปกรณ์รักษาเน้ือไม ้ 18 
W10 อุปกรณ์ก่อสร้าง 65 
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การจดักลุ่มแบบ ABC Analysis ของแต่ละกลุ่มจากตารางท่ี 2 
ผูวิ้จยัไดท้  าการวิเคราะห์ตวัอย่างกลุ่มไม ้ดงัตารางท่ี 3.1 ผูวิ้จยัไดพ้บว่าสินคา้ท่ีมียอดขายมากท่ีสุด 3 อนัดบั

แรก 1.ไมเ้น้ือแข็ง1 1/2x3x3 m 2.ไมเ้น้ือแข็ง 1 1/2x3x4 m 3.ไมเ้น้ือแข็ง 1x8x3.5 m จดักลุ่ม ABC Analysis โดยใช้
ยอดขายสินคา้เป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มสินคา้ เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีราคาสูง  

 
ผูวิ้จยัไดท้ าการวิเคราะห์ตวัอยา่งกลุ่มประตู ดงัตารางท่ี 3.2 ผูวิ้จยัไดพ้บว่าสินคา้ท่ีมียอดขายมากท่ีสุด 3 อนัดบั 

1.ประตูไม้สัก ฟักคู่ประกบดอกไม้ 80*200 (คู่) 2.ประตูไม้สักฟักเรียบ 100*200*4 (ลูกฟัก 8 เต้า) 3.ประตูไมส้ัก 
กลาง-มุมดอกไม-้ดอกจนัทร์ล่าง 80*200 จดักลุ่ม ABC Analysis โดยใชย้อดขายสินคา้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม
สินคา้ เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีราคาสูง  
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ผูวิ้จยัไดท้  าการวิเคราะห์ตวัอย่างกลุ่มหน้าต่าง ดงัตารางท่ี 3.3 ผูวิ้จยัไดพ้บว่าสินคา้ท่ีมีอตัราหมุนเร็วสุด 3 

อนัดบั 1.หนา้ต่างไมเ้น้ือแขง็ลูกฟัก 6 เตา้ 60*100*3 มีอตัราการหมุนของสินคา้คือ 12.05 คร้ังต่อปี 2.หนา้ต่างไมส้ัก
ทึบ (เซาะร่อง) 60*100*3 มีอตัราการหมุนของสินค้าคือ 11.41 คร้ังต่อปี 3.หน้าต่างไมส้ัก 5 เตา้ปีกนก 60*100*4 
อตัราการหมุนของสินคา้คือ 0.80 คร้ังต่อปี จดักลุ่ม ABC Analysis โดยใชอ้ตัราการหมุนของสินคา้เป็นเกณฑใ์นการ
แบ่งกลุ่มสินคา้ เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีราคาต ่า  

 
ผูวิ้จยัไดท้  าการวิเคราะห์ตวัอย่างกลุ่มอิฐ ดงัตารางท่ี 3.4 ผูวิ้จยัไดพ้บว่าสินคา้ท่ีมีอตัราหมุนเร็วสุด 3 อนัดบั

แรก 1.อิฐมวลเบา 2.อิฐซีแพค 3.อิฐดินตนั จดักลุ่ม ABC Analysis โดยใชอ้ตัราการหมุนของสินคา้เป็นเกณฑใ์นการ
แบ่งกลุ่มสินคา้ เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีราคาต ่า  

  
ผูวิ้จยัไดท้  าการวิเคราะห์ตวัอยา่งกลุม่ปูน ดงัตารางท่ี 3.5 ผูวิ้จยัไดพ้บว่าสินคา้ท่ีมีอตัราหมุนเร็วสุด 3 อนัดบั 1.

ปูนเสือ มีอตัราการหมุนของสินคา้คือ 52.80 คร้ังต่อปี 2.ปูนซิเมนต์อินทรีเพชร (ปอร์ตแลนด์) 50 กก. มีอตัราการ
หมุนของสินคา้คือ 10.55 คร้ังต่อปี 3. ปูนซิเมนต์อินทรีแดง 50 กก. อตัราการหมุนของสินคา้คือ 6.64 คร้ังต่อปี จดั
กลุ่ม ABC Analysis โดยใชอ้ตัราการหมุนของสินคา้เป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มสินคา้ เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีราคาต ่า  

 
ผูวิ้จยัไดท้ าการวิเคราะห์ตวัอย่างกลุ่มสินคา้รักษาเน้ือไม ้ดงัตารางท่ี 3.6 ผูวิ้จยัไดพ้บว่าสินคา้ท่ีมีอตัราหมุน

เร็วสุด 3 อนัดบั 1.สีน ้ามนัปาล์มไลท ์ไฮกลอส สีขาว มีอตัราการหมุนของสินคา้คือ 4.47 คร้ังต่อปี 2.ยนิูเทน ภายใน 
เบเยอร์ (กล.) มีอตัราการหมุนของสินคา้คือ 2.59 คร้ังต่อปี 3.น ้ ามนั ปาล์มไลท์ ไฮกลอส สีน ้ าตาลเขม้ และสีน ้ ามนั 
ปาลม์ไลท ์สีด า อตัราการหมุนของสินคา้คือ 1.12 คร้ังต่อปี จดักลุ่ม ABC Analysis โดยใชอ้ตัราการหมุนของสินค้า
เป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มสินคา้  

รหสัสนิคา้ รายการสนิคา้ ตน้ทนุ สนิคา้ ปรมิาณซือ้สนิคา้เพือ่ ตน้ทนุสนิคา้ปรมิาณขาย ราคาขาย ยอดขาย ปรมิาณสนิคา้มูลคา่สต็อก ปรมิาณสนิคา้ ตน้งวด Inventory กลุม่

ตอ่หน่วย ตน้งวด ตอ่ปี ขายตอ่ปี เพือ่ขาย ตอ่ปี ตอ่ปี ปลายงวด เฉลีย่ตอ่ปี trun over

w03006 หนา้ตา่งไมเ้นื้อแข็งลกูฟัก 6 เตา้ 60*100*3 635 7 3 10 6,350  9 850 7,650   1 635          4 4,445       12.05

w03005 หนา้ตา่งไมส้ักทบึ( เซาะร่อง) 60*100*3 355 7 3 10 3,550  9 450 4,050   1 355          4 2,485       11.41 A

w03002 หนา้ตา่งไมส้ัก 5 เตา้ปีกนก 60*100*4 843 5 2 7 5,901  3 900 2,700   4 3,372       4.5 4,215       0.80

w03007 หนา้ตา่งไมเ้นื้อแข็งสเปนตรง 50*100*4 327 5 2 7 2,289  2 450 900      5 1,635       5 1,635       0.55 B

w03001 หนา้ตา่งไมส้ัก ปีกนกกระจก 60*100*3 359 5 2 7 2,513  2 430 860      5 1,795       5 1,795       0.48

w03003 หนา้ตา่งไมเ้นื้อแข็งดอกจกิกระจก 60*100*3 290 5 2 7 2,030  1 390 390      6 1,740       5.5 1,450       0.22 C

w03004 หนา้ตา่งไมส้ัก ทบึ (เซาะร่อง) 60*110*3.5 364 5 2 7 2,548  1 450 450      6 2,184       5.5 1,820       0.21
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ผูวิ้จยัไดท้  าการวิเคราะห์ตวัอยา่งกลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า ดงัตารางท่ี 3.7 ผูวิ้จยัไดพ้บว่าสินคา้ท่ีมีอตัราหมุนเร็วสุด 

3 อนัดบั 1.ลูกถว้ยไฟฟ้าใหญ่ มีอตัราการหมุนของสินคา้คือ 10.00 คร้ังต่อปี 2.นีออนสั้น 18 W "PHILPIS" มีอตัรา
การหมุนของสินคา้คือ 4.70 คร้ังต่อปี 3.คทัเอาท์ 2P 60A "ชา้ง" อตัราการหมุนของสินคา้คือ 4.38 คร้ังต่อปี จดักลุ่ม 
ABC Analysis โดยใชอ้ตัราการหมุนของสินคา้เป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มสินคา้ เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีราคาต ่า  

 
ผูวิ้จยัไดท้  าการวิเคราะห์ตวัอยา่งกลุ่มอุปกรณ์ห้องน ้ า ดงัตารางท่ี 3.8 ผูวิ้จยัไดพ้บว่าสินคา้ท่ีมีอตัราหมุนเร็ว

สุด 3 อนัดบั 1.กระจกชุดส่ีเหล่ียม 3 ช้ิน BOSS มีอตัราการหมุนของสินคา้คือ 5.16 คร้ังต่อปี 2. นัง่ราบราดน ้ าสีขาว 
แชมเป้ียน มีอตัราการหมุนของสินคา้คือ 2.71 คร้ังต่อปี 3.นัง่ยองสีขาว แชมเป้ียน อตัราการหมุนของสินคา้คือ 2.70 
คร้ังต่อปี จดักลุ่ม ABC Analysis โดยใชอ้ตัราการหมุนของสินค้าเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มสินค้า เน่ืองจากเป็น
สินคา้ท่ีมีราคาต ่า  

 
ผูวิ้จยัไดท้  าการวิเคราะห์ตวัอยา่งกลุ่มวงกบประตูและหนา้ต่าง ดงัตารางท่ี 3.9 ผูวิ้จยัไดพ้บว่ากลุ่มวงกบประตู

และหนา้ต่าง สรุปผล สินคา้ท่ีมียอดขายมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก 1.วงกบประตูไมแ้ดง 80*200 2.วงกบหนา้ต่างไมแ้ดง 
2 ช่อง บานเปิด 60*100  3.วงกบประตูไมแ้ดง 80*180  จดักลุ่ม ABC Analysis โดยใชย้อดขายสินคา้เป็นเกณฑ์ใน
การแบ่งกลุ่มสินคา้ เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีราคาสูง  

รหัสสนิคา้ รายการสนิคา้ ตน้ทนุ สนิคา้ ปรมิาณซือ้สนิคา้เพือ่ ตน้ทนุสนิคา้ปรมิาณขาย ราคาขาย ยอดขาย ปรมิาณสนิคา้มูลคา่สต็อก ปรมิาณสนิคา้ ตน้งวด Inventory กลุม่

ตอ่หน่วย ตน้งวด ตอ่ปี ขายตอ่ปี เพือ่ขาย ตอ่ปี ตอ่ปี ปลายงวด เฉลีย่ตอ่ปี trun over
w09011 สนี ้ามัน ปาลม์ไลท ์ไฮกลอส #HE100 สขีาว (กล.) 394 5 0 5 1,968    4 440         1,760     1 394           3 1,968     4.47 A

w09017 ยูนเิทน ภายใน U-202 เบเยอร ์(กล.) 718 3 0 3 2,154    2 930         1,860     1 718           2 2,154     2.59

w09013 สนี ้ามัน ปาลม์ไลท ์ไฮกลอส #HE203 สนี ้าตาลเขม้ (กล.) 394 2 0 2 787       1 440         440       1 394           1.5 787       1.12

w09014 สนี ้ามัน ปาลม์ไลท ์ไฮกลอส #HE800 สดี า (กล.) 394 2 0 2 787       1 440         440       1 394           1.5 787       1.12

w09001 เชนไดรท้รั์กษาเนือ้ไม ้CLสใีส 5 ลติร(แกลลอน) 481 10 0 10 4,813    4 620         2,480     6 2,888         8 4,813     0.86 B

w09009 เชนไดรท้ ์สเตดฟาส 30 SC 1/4 ลติร (250 ซซี)ี 158 10 0 10 1,580    3 215         645       7 1,106         8.5 1,580     0.58

w09005 เชนไดรท้รั์กษาเนือ้ไม ้LB สชีา 1.8 ลติร(กป.) 178 7 0 7 1,243    2 240         480       5 890           6 1,243     0.54

w09018 ยูนเีทน คลัเลอร ์U-303 สไีมส้กั เบเยอร ์(กล.) 687 4 0 4 2,748    1 1,045      1,045     3 2,061         3.5 2,748     0.51

w09004 เชนไดรท้รั์กษาเนือ้ไม ้DB สนี ้าตาลด า 1.8 ลติร(กป.) 178 9 0 9 1,598    2 240         480       7 1,246         8 1,598     0.39

w09008 เชนไดรท้ ์สเตดฟาส 30 sc 1 ลติร  (1000 ซซี)ี 524 9 0 9 4,714    2 695         1,390     7 3,668         8 4,714     0.38

w09016 ทนิเนอร ์ยูรเิทน M-44 เบเยอร ์(กล.) 383 9 0 9 3,450    2 490         980       7 2,681         8 3,450     0.37

w09006 เชนไดรท้รั์กษาเนือ้ไม ้CL สใีส 1.8 ลติร (กป.) 178 10 0 10 1,776    2 240         480       8 1,424         9 1,776     0.34

w09003 เชนไดรท้รั์กษาเนือ้ไม ้LB สชีา 5 ลติร(แกลลอน) 442 6 0 6 2,655    1 620         620       5 2,210         5.5 2,655     0.28 C

w09010 เชนไดรท้ ์สเตดฟาส 30 SC 1/2 ลติร (500 ซซี)ี 280 19 0 19 5,320    3 370         1,110     16 4,480         17.5 5,320     0.25

w09012 สนี ้ามัน ปาลม์ไลท ์ไฮกลอส #HE402 สโีอค๊แดง (กล.) 394 7 0 7 2,755    1 440         440       6 2,364         6.5 2,755     0.19

w09015 ทนิเนอร ์ตราปลาลายน ้า (ขวด) 39 15 0 15 589       1 65          65         14 550           14.5 589       0.12

w09002 เชนไดรท้รั์กษาเนือ้ไม ้DB สนี ้าตาลด า 5 ลติร(แกลลอน) 467 25 0 25 11,682  2 620         1,240     23 10,741       24 11,682   0.12

w09007 เชนไดรท้ส์เปรย ์450  ซซีี 55 92 0 92 5,073    4 75          300       88 4,840         90 5,073     0.06

รหัสสนิคา้ รายการสนิคา้ ตน้ทนุ สนิคา้ ปรมิาณซือ้สนิคา้เพือ่ ตน้ทนุสนิคา้ปรมิาณขาย ราคาขาย ยอดขาย ปรมิาณสนิคา้มูลคา่สต็อก ปรมิาณสนิคา้ ตน้งวด Inventory กลุม่

ตอ่หน่วย ตน้งวด ตอ่ปี ขายตอ่ปี เพือ่ขาย ตอ่ปี ตอ่ปี ปลายงวด เฉลีย่ตอ่ปี trun over
w07006 ลกูถว้ยไฟฟ้า ใหญ่ 6 5 0 5 30 4 15 60 1 6 3 30 10.00 A

w07014 นอีอน สัน้18W  "PHILPIS" (เฉพาะหลอด) 30 3 5 8 240 6 47 282 2 60 2.5 90 4.70

w07002 คทัเอาท ์2P  60A  "ชา้ง" 103 4 0 4 411 3 150 450 1 103 2.5 411 4.38

w07013 นอีอนยาว 36 W   (เฉพาะหลอด)  "PHILPIS" 38 4 3 7 264 5 55 275 2 75 3 151 3.65 B

w07004 เทปพันสายไฟ กวางเล็ก 8 3 5 8 64 5 15 75 3 24 3 24 3.13

w07009 สตารท์เตอร ์ S10 P  "PHILIPS" 8 10 0 10 80 4 15 60 6 48 8 80 1.25

w07016 รางปลั๊กไฟ 3 ที ่สายสดี า VKF-2*0.5 ยาว 3 เมตร IONE 59 4 0 4 235 1 160 160 3 176 3.5 235 0.91

w07007 ลกูถว้ยไฟฟ้าใหญ ่(ลกูแหรก) 12 8 0 8 97 3 18 54 5 61 6.5 97 0.89

w07005 เทปพันสายไฟ กวางใหญ่ 18 7 0 7 126 2 25 50 5 90 6 126 0.56

w07017 รางนอีอน อเิลคทรอนกิส ์18W PHILIPS 199 2 5 7 1,393    2 270 540 5 995 3.5 398 0.54

w07003 ปลั๊ก 3 ที ่ "เนชัน่" 17 11 0 11 185 2 35 70 9 151 10 185 0.46

w07008 บล็อกลอยพลาสตกิ 2 " x 4 "   ชา้ง 9 5 0 5 45 1 15 15 4 36 4.5 45 0.42

w07015 นอีอนกลม 32W.  เดยไ์ลท ์"EVE" ( เฉพาะหลอด ) 44 5 0 5 220 1 65 65 4 176 4.5 220 0.37 C

w07010 หลอดซปุเปอรค์ุม้  PL 14W D/L  "PHILIPS" 62 10 0 10 620 2 90 180 8 496 9 620 0.36

w07012 หลอดไฟทอรน์าโด (PL) 24 W  W/W (มนิ)ิ "PHILIPS" 97 5 0 5 486 1 140 140 4 389 4.5 486 0.36

w07011 หลอดไฟทอรน์าโด (PL) 5 W D/L (มนิ)ิ "PHILIPS" 93 6 0 6 558 1 135 135 5 465 5.5 558 0.29

w07001 สวติชท์างเดยีว WEG 5001K "PANASONIC" 25 22 0 22 550 1 32 32 21 525 21.5 550 0.06
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ผูวิ้จยัไดท้  าการวิเคราะห์ตวัอยา่งกลุ่มอุปกรณ์ก่อสร้าง ดงัตารางท่ี 3.10 ผูวิ้จยัไดพ้บว่ากลุ่มอุปกรณ์ก่อสร้าง 

สินคา้ท่ีมีอตัราหมุนเร็วสุด 3 อนัดบั 1.ฟองน ้า 1" (ฉาบปูน) มีอตัราการหมุนของสินคา้คือ 55.13 คร้ังต่อปี  2.มือจบั
บวัซิงค์ทรงกลม #800 AC " SENDAI " มีอตัราการหมุนของสินคา้คือ 31.28 คร้ังต่อปี  3.กลอน 6" AC อตัราการ
หมุนของสินค้าคือ 24.06 คร้ังต่อปี จัดกลุ่ม ABC Analysis โดยใช้อ ัตราการหมุนของสินค้าเป็นเกณฑ์ในการ
แบ่งกลุ่มสินคา้ เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีราคาต ่า  

 
การวาง Layout ใหม่ บนพ้ืนท่ีหนา้ร้านความยาว 10 เมตร กวา้ง 4.5 ทั้งหมด 4 คูหา  เม่ือค านวณการวางสินคา้

ด้วย ABC Analysis และการวางผงั Layout ใหม่ เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และก าหนดเส้น
ทางเขา้ออกให้ชดัเจน 
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ภาพที่ 2 การวางผงั Layout แบบที1่                                   ภาพที่ 3 การวางผงั Layout แบบที2่ 
จากภาพท่ี 2 จะเห็นไดว้่า สินคา้มีการบริหารจดัการท่ีดี มีการจดักลุ่มสินคา้ดว้ย (ABC Analysis) ตามเกณฑ์

ยอดขายสินคา้และเกณฑ์อตัราการหมุนของสินคา้ มีโซนสินคา้โปรโมชัน่ มีการจดัวางสินคา้ตามกลุ่ม A, B และ C 
กลุ่ม A เป็นสินคา้ท่ีขายดี  

จากภาพท่ี 3 จะเห็นไดว้่า สินคา้มีการบริหารจดัการท่ีดี มีการจดักลุ่มสินคา้ดว้ย (ABC Analysis) ตามเกณฑ์
ยอดขายสินคา้และเกณฑ์อตัราการหมุนของสินคา้ มีโซนสินคา้ขายดีอยูด่า้นหน้า มีการจดัวางสินคา้ตามกลุ่ม A, B 
และ C กลุ่ม A เป็นสินคา้ท่ีขายดี มีอตัราการหมุนมากท่ีสุด จะอยูด่า้นหนา้ 
ตารางที่ 4 ทดลองการหยบิสินคา้จากการสุ่มหยบิสินคา้จ านวน 20 คร้ังในแต่ละวนั 

 
 
 
 

     
ดงันั้นเลือกแบบท่ี 2 เน่ืองจากใชร้ะยะเวลาในการหยิบสินคา้นอ้ยท่ีสุดพียง 25 นาที จากแบบเดิมใชร้ะยะเวลา

ในการหยิบสินคา้ 35 นาที แบบท่ี 2 เป็นการวางสินคา้ขายดีดา้นหน้าร้าน ท าให้เดินไปหยิบสินคา้ไดใ้นระยะทางท่ี
ใกล้กว่า ส่วนแบบท่ี 1 วางสินค้าโปรโมชัน่หน้าร้าน สามารถสร้างความสนใจให้แก่ลูกค้า แต่สินค้าขายดีใช้
ระยะเวลาท่ีน้อยกว่าในการท างาน และการวางผงัแบบใหม่ มีการจดัวางสินคา้ตามกลุ่ม A, B และ C กลุ่ม A เป็น
สินคา้ท่ีขายดี มีอตัราการหมุนมากท่ีสุด จะอยูด่า้นหนา้ เพ่ือให้ง่ายในการหยิบสินคา้ การดูแลสินคา้ และสามารถลด
ระยะเวลาในการท างาน   

ปัญหาที่เกิดจากไม่มีป้ายบ่งช้ีสินค้า พนักงานใช้เวลาค้นหาสินค้านาน 

 
ภาพที่ 4 แสดงการจดัเก็บสินคา้ที่ไม่มีป้ายบ่งช้ีสินคา้ 

แผนผงัหนา้ร้าน ใชเ้วลาในการหยบิสินคา้ 
แบบเดิม 35 นาที 
แบบท่ี1 28 นาที 
แบบท่ี2 25 นาที 
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จากภาพท่ี 4 แสดงให้เห็นคลงัสินคา้ โดยมีการจดัเก็บสินคา้ไม่เป็นระเบียบ ไม่มีป้ายบ่งช้ีสินคา้ บอกช่ือสินคา้ 
บอกรหสัสินคา้และราคา ท าให้ใชเ้วลาคน้หาสินคา้นาน บางคร้ังหาสินคา้ไม่เจอ 

แนวทางการแก้ไข ไม่มีป้ายบ่งช้ีสินค้า พนักงานใช้ระยะเวลานานในการค้นหาสินค้า 
1. สินคา้สามารถแบ่งกลุ่มเป็น 10 กลุ่ม และมีสินคา้ทั้งหมด 200 รายการ โดยการแทนสินคา้ดว้ยสัญลกัษณ์

ตวัอกัษรและตวัเลขท่ีแบ่งกลุ่ม และท าป้ายบ่งช้ีบอกแถวการจดัเก็บ รหัสสินคา้ ช่ือสินคา้ ราคา โดยการสร้างรหสั 
A01007 ไมเ้น้ือแข็ง 1 1/2×3×4.5 m โดย A แทนไมเ้น้ือแข็ง 01 แทนกลุ่มสินคา้ไม ้007 แทนรหัสสินคา้ และราคา 
254 บาท สามารถลดระยะเวลาและลดความผิดพลาดในการท างาน ดงัภาพท่ี5 

 
ภาพที่ 5 การแทนสินคา้ดว้ยสญัลกัษณ์และท าป้ายบ่งช้ีสินคา้ 

ปัญหาที่เกิดจากสินค้าล้าสมัย มีสินค้ารูปแบบเดิมๆ 

 
ภาพที่ 6 แสดงถึงโถสุขภณัฑรู์ปแบบเดิม 

จากภาพท่ี 5 แสดงถึงโถสุขภณัฑรู์ปแบบเดิม เป็นโถสุขภณัฑแ์บบนั้งราบราดน ้า และโถสุขภณัฑแ์บบนัง่ยอง
ราดน ้า เป็นสินคา้ราคาถูก ตอบสนองความตอ้งการให้แก่ลูกคา้กลุ่มดั้งเดิม ท าให้ทางร้านเสียโอกาสในการขายสินคา้
ให้แก่กลุ่มลูกคา้คนรุ่นใหม่ ท่ีตอ้งการความทนัสมยั สะดวกสบาย 

แนวทางการแก้ไข สินค้าล้าสมัย มสิีนค้ารูปแบบเดิมๆ 
โดยการใชก้ารวิเคาะห์ SWOT Analysis และใช ้Tows Matrix ในการสร้างกลยุทธ์ เพ่ือสร้างรายไดเ้พ่ิมแก่

ธุรกิจ เลือกกลยทุธ์การสร้างรายไดเ้พ่ิมให้แก่ธุรกิจคือ  การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ จากเดิมท่ีผลิตภณัฑโ์ถสุขภณัฑมี์
แต่รูปแบบเดิม ลา้สมยั ดงัภาพท่ี 6 โดยจะพฒันาให้มีรูปแบบท่ีทนัสมยั ดงัภาพท่ี 7 และเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย 
โดยใช ้Line@ ในการส่งเสริมการตลาด 

 
ภาพที่ 7 แสดงถึงโถสุขภณัฑส์องช้ินและแสดงถึงโถสุขภณัฑแ์บบญี่ปุ่ นรูปแบบใหม่ 
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จากภาพท่ี 7 น าผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีความแตกต่างจากสินค้าเดิมมาจ าหน่าย เป็นโถสุขภณัฑ์สองช้ิน วสัดุ
เซรามิค สามารถช่วยประหยดัน ้ า ทนัสมยั และใชง้านสะดวก ราคา 4,950 บาท/ชุด ก าไรชุดละ 1,980 บาท/ชุด ใน
ระยะเวลา 3 เดือน คิดเป็นเงิน 19,800 บาท และโถสุขภณัฑ์แบบญ่ีปุ่ น ท าให้เป็นท่ีสนใจของลูกคา้กลุ่มใหม่ ราคา
26,900 บาท/ชุด ก าไร 13,450 บาท/ชุด ท าให้ธุรกิจมีก าไรเพ่ิมข้ึน ในระยะเวลา 3 เดือน คิดเป็นเงิน 121,050 บาท 
โดยการขายผ่าน Line@ เพ่ือใชใ้นการโฆษณา  พุดคุยกบัลูกคา้ สามารถขายสินคา้ผ่านทางออนไลน์ไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง ส่งผลให้ไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากลูกคา้ ท าให้สร้างรายไดเ้พ่ิมให้แก่ธุรกิจ  
 

สรุป 
 

1. สินคา้มีความหลากหลาย ขาดการจดักลุ่มท่ีชดัเจน ไม่ทราบอตัราการหมุนเวียนของสินคา้และไม่มีป้าย
บ่งช้ีสินค้า พนักงานใช้เวลาค้นหาสินค้านาน โดยจัดกลุ่มสินค้าเป็น 10 กลุ่ม และน าผลการวิเคราะห์อตัราการ
หมุนเวียนของสินคา้คงคลงั (Inventory Turnover) มาจดักลุ่มสินคา้ ABC Analysis เพ่ือช่วยลดตน้ทุนในการสัง่ซ้ือ 
และตน้ทุนจดัเก็บสินคา้ เม่ือทราบอตัราการหมุนของสินคา้ว่าหมุนก่ีคร้ัง/ต่อปี สามารถน ามาจดัวาง (Layout) ใหม่ 
โดยจดักลุ่มสินคา้ (ABC Analysis)  และท าป้ายบ่งช้ี สร้างรหสัสินคา้ใหม่ จากเดิมใชเ้วลาในการหยิบสินคา้ 35 นาที 
โดยเลือกแบบจ าลองแผนผงัหนา้ร้านแบบท่ี 2 ใชเ้วลาในการหยิบสินคา้ 25  นาที ระยะเวลาลดลง 10 นาที  โดยการ
วางสินคา้ขายดีหน้าร้าน และสินคา้กลุ่ม A เป็นกลุ่มท่ีสร้างรายไดใ้ห้แก่ธุรกิจ เม่ือสินคา้กลุ่ม A อยู่ดา้นหน้า ส่งผล
ให้การท างานมีประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการท างาน  

2. การสร้างรายไดเ้พ่ิมให้แก่ธุรกิจ โดยการวิเคราะห์ (SWOT Analysis) และสร้างกลยุทธ์ (TOWS Matrix) 
กลยุทธ์การเพ่ิมยอดขายท่ีเลือก คือ การออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ ส่งผลให้มีลูกคา้กลุ่มใหม่มากข้ึน โถสุขภณัฑส์อง
ช้ินรูปแบบใหม่ ราคาขาย 4,950 บาท/ชุด ก าไรชุดละ 1,980 บาท/ชุด ในระยะเวลา 3 เดือน ก าไรเพ่ิมเท่ากบั 19,800 
บาท และโถสุขภณัฑ์แบบญ่ีปุ่ นรูปแบบใหม่ชุดละ 26,900 บาท ก าไร 13,450 บาท/ชุด ในระยะเวลา 3 เดือน ก าไร
เพ่ิมเท่ากบั 121,050 บาท และการเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่าน Line@ สามารถขายสินคา้ผ่านทางออนไลน์ได้
ตลอด 24 ชม. สามารถสร้างยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนให้แก่ธุรกิจ 

 

บรรณานุกรม 
 
วนัชยั รัตนวงษ.์  2554.  ถอดรหสัโลจิสตกิส์และซพัพลายเชน.  พิมพค์ร้ังท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร: บริษทั ไอทีแอล 

เทรด มีเดีย. 
พรธิภาท องคค์ุณารักษ.์  2554.  การจดัการโซ่อปุทานในอุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน้.  พิมพค์ร้ังท่ี 3.  

กรุงเทพมหานคร:ห้างหุ้นส่วนจ ากดัทริปเป้ิล เอ ก๊อปป้ี. 
ธิญาดา ใจใหมคร้าม.  (2558).  การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษาคลงัสินคา้ 2 ราษฎร์บูรณะ 

กรุงเทพมหานคร องคก์ารคลงัสินคา้.  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต.  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 สุนนัทา ศิริเจริญวฒัน์.  (2555).  การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา บริษทั ภูมิไทย คอมซีส  

จ ากดั.บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. กลุ่มวิชาการจดัการโลจิสติกส์. บณัฑิตวิทยาลยั. มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 99 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

ลกัขณา ชยัพฒันานนท.์  (2552).  การจดัการคลงัสินคา้บริษทั ไดกา้ (ไทย) จ ากดั.  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต.  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 100 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

 
 

การจัดสรรสวสัดกิารและผลประโยชน์เกือ้กูลกบัความผูกพนัของพนักงาน  
บริษทั ขนส่งน า้มันทางท่อ จ ากดั 

The welfare and benefits allocation and commitment of employee in Fuel 
Pipeline Transportation Limited 

 
ชยพล ต้ังศักดิ์สมหวัง* และภูษิต วงศ์หล่อสายชล** 

Chayaphol Tangsaksomwang and Phusit Wonglorsaichon 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือ (1) ศึกษาระดบัความผูกพนัของพนกังาน บริษทั ขนส่งน ้ ามนัทางท่อ จ ากดั 
(2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัระดบัความผูกพนัของพนกังาน บริษทั ขนส่งน ้ ามนั
ทางท่อ จ ากดั (3) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความพึงพอใจในการจดัสรรสวสัดิการของบริษทักบัระดบัความ
ผกูพนัของพนกังาน บริษทั ขนส่งน ้ามนัทางท่อ จ ากดั และ (4) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัสวสัดิการและ
ผลประโยชน์เก้ือกูลท่ีพนกังานตอ้งการกบัระดบัความผูกพนัของพนกังาน บริษทั ขนส่งน ้ ามนัทางท่อ จ ากดั กลุ่ม
ตวัอย่าง คือ พนกังาน บริษทั ขนส่งน ้ ามนัทางท่อ จ ากดั จ านวน 174 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว สถิติการวิเคราะห์ค่าที สถิติการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร
สนั และสถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 15,001-25,000 บาท มีต าแหน่งงานเป็นพนกังาน สงักดัฝ่ายปฏิบติัการระบบทอ่ 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ระหว่าง 1-5 ปี กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจในสวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกูล
โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดบัพึงพอใจ ด้านการจัดสวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกูลท่ีพนักงานต้องการ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมาก รายดา้น พบว่า สวสัดิการดา้นความมัน่คง และดา้นสุขภาพอนามยัอยูใ่นระดบัส าคญั
อย่างยิ่ง ส าหรับด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านนันทนาการอยู่ในระดบัส าคญัมาก 
ระดบัความผูกพนัของพนกังานโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ พบว่า ปัจจยั
ส่วนบุคคล ดา้นเพศ อายุ รายไดต่้อเดือน ต าแหน่งงาน และหน่วยงานท่ีสังกดัส่งผลต่อความผูกพนัท่ีแตกต่างกัน 
ดา้นระดบัความพึงพอใจในการจดัสวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกูลทั้ง 5 ดา้นมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนั และ
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ดา้นการจดัสวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกูลท่ีพนกังานตอ้งการในสวสัดิการดา้นการศึกษา ดา้นสังคมสงเคราะห์ 
ดา้นนนัทนาการ ดา้นความมัน่คง และดา้นสุขภาพอนามยัมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัในองคก์รท่ีระดบันยัส าคญั 
0.01 และผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ระดบัความพึงพอใจในการจดัสวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกลู
ความตอ้งการดา้นร่างกาย และดา้นความปลอดภยัและความมัน่คงมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความผูกพนัในองคก์ร  
และการจดัสวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกูลท่ีพนกังานตอ้งการดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคมสงเคราะห์ และดา้นความ
มัน่คง มีความสมัพนัธ์กบัระดบัความผกูพนัในองคก์รท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
Abstract 

 
The purposes of this study were ( 1)  to examine the level of employee commitment in Fuel Pipeline 

Transportation Limited (2)  to examine the relationship between demographic factors and the level of employee 
commitment in Fuel Pipeline Transportation Company Limited (3)  to examine the relationship between the level 
of satisfaction in the welfare and benefit allocation and the level of employee commitment in Fuel Pipeline 
Transportation Company Limited (4) to examine the relationship between welfare and benefits of employee needs 
and employee commitment in Fuel Pipeline Transportation Company Limited .  A sample size is 174 employees of 
Fuel Pipeline Transportation Company Limited. Questionnaire is a tool for data collection. Frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test, ANOVA, Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis was used 
for data analysis 

The findings revealed that most employees are male, aging between 30-39 years old, have bachelor degree, 
earning monthly income 15,001 -  25,000 Baht, employee position, working in pipeline department and having 
duration of work 1-5 years.  Overall and individual of satisfactory level in welfare and benefits was satisfaction. 
Overall of welfare and benefits that employee need was very important.  Employees attach the most importance in 
security and health welfare and attach very importance in economic, education, social work and recreation welfare. 
The overall level of commitment was high.  Demographic factors that affect the level of commitment in the 
organization were gender, age, earning monthly income, position and department . The correlation analysis revealed 
that all of satisfaction in welfare and benefits were correlated with commitment. And the welfare and benefits that 
employees need in education, social work, recreation, security and health were correlated with organizational 
commitment at significant level of 0.01. And the results of multiple regression analysis showed that satisfaction in 
welfare and benefits in physiological and security needs were correlated with commitment .  And the welfare and 
benefits that employees need in economy, social work and security were correlated with commitment at significant 
level of 0.05. 
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1. บทน า 

 
ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายพฒันาระบบขนส่งน ้ามนัของประเทศ ในปี 2531 เน่ืองจากประเทศประสบปัญหาดา้น

การจราจรติดขดั การเกิดมลภาวะทางสภาพแวดลอ้ม และความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ ดงันั้น รูปแบบการขนส่งท่ี
เหมาะสมท่ีสุด คือ การขนส่งน ้ ามนัผ่านระบบท่อ บริษทั ขนส่งน ้ ามนัทางท่อ จ ากดั จดัตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2534 เพ่ือด าเนินการขนส่งน ้ามนัผ่านระบบท่อจากคลงัน ้ามนัช่องนนทรีและโรงกลัน่น ้ ามนั
บางจากไปยงัคลงัน ้ ามนัดอนเมือง และบางปะอิน เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 คณะรัฐมนตรีไดเ้ห็นชอบมติของ
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ให้บริษทัขยายระบบท่อขนส่งน ้ ามนัไปภาคเหนือ โดยต่อขยาย
ระบบท่อเดิม ท่ีคลงัน ้ามนับางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไปยงัคลงัน ้ามนัพิจิตร และคลงัน ้ามนัล าปาง (บริษทั 
ขนส่งน ้ ามนัทางท่อ จ ากดั, แผนกประชาสัมพนัธ์และกิจกรรมสัมพนัธ์, 2560) จากความผนัผวนดา้นเศรษฐกิจและ
สังคม ประกอบกบัการขยายตวัของบริษทั ท าให้บริษทัตอ้งปรับเปล่ียนนโยบาย รูปแบบการบริหาร โครงสร้าง
องค์กร ท าให้พนักงานมีความกดดนัในการปฏิบติังานจากความเข้มงวดในเร่ืองมาตรฐานการปฏิบติังาน และ
เป้าหมายขององคก์รท่ีสูงข้ึน ความกดดนัอาจส่งผลให้พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รลดลง และอาจจะลาออกเพ่ือ
ไปสู่องคก์รท่ีให้ความก้าวหน้า ผลตอบแทนและสภาพสังคมท่ีดีกว่า (โสมยสิ์รี มูลทองทิพย,์ 2556) ซ่ึงความผูกพนั
ต่อองคก์รถือเป็นความรู้สึกท่ีพนกังานแสดงถึงความเป็นหน่ึงเดียวกบับริษทั เตม็ใจท่ีจะทุ่มเทก าลงักายก าลงัใจเพ่ือ
ปฏิบติังานตามเป้าหมายขององคก์ร (Steers, 1977) ซ่ึงความผกูพนัต่อองคก์รท าให้อตัราการขาดงานและการลาออก
อยู่ในระดบัต ่า ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร (มชัฌิมา พิมพ์ศิริ, 
2555) ความพึงพอใจเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของพนกังานไดรั้บการตอบสนอง ท าให้เกิดความรู้สึกดี เม่ือไดรั้บการ
ตอบสนองตรงตามความตอ้งการจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ (พรพิมล คงฉิม, 2554) การสร้างความพึงพอใจ
ในสวสัดิการ โดยท าให้พนกังานไดรั้บความสะดวกสบายในการปฏิบติังาน สร้างความมัน่คง ถือเป็นส่ิงจูงใจอนั
ก่อให้เกิดขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน เพ่ือให้พนกังานไดใ้ชศ้กัยภาพในการท างานอย่างเต็มท่ี น ามาซ่ึงความพึง
พอใจ และพฒันาไปสู่ความผกูพนั(มชัฌิมา พิมพศิ์ริ, 2555) ดงันั้น การจดัสรรสวสัดิการหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ จึง
ถือเป็นบริการขั้นพ้ืนฐาน โดยบริษทัไดก้ าหนดและจดัสรรสวสัดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งต่อความ
ตอ้งการของสังคม ครอบครัว และชุมชน เพ่ือส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดี และสร้างมัน่คงให้กบัพนกังาน (ปรางทิพย ์
ศุภเอม, 2554)  

จากการเก็บขอ้มูลของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ พบว่า การขยายระบบขนส่งน ้ามนัไปภาคเหนือ ส่งผล
ให้พนกังานมีความคาดหวงัผลตอบแทน สวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกูลเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัพนกังานบางส่วน
ยงัไม่มีความพึงพอใจในสวสัดิการท่ีไดรั้บในปัจจุบนั ส่งผลให้เกิดทศันคติในแง่ลบต่อองค์กร ซ่ึงอาจส่งผลต่อการ
ลาออกเพ่ือไปสู่องคก์รท่ีดีกว่า ผูวิ้จยัจึงเห็นควรว่า การศึกษาการจดัสรรสวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกูลกบัความ
ผกูพนัของพนกังานเป็นเร่ืองส าคญัยิ่ง เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงสวสัดิการ 
และผลประโยชน์เก้ือกูลของพนกังานบริษทั ขนส่งน ้ามนัทางท่อ จ ากดั เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังาน ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดความผูกพนั อีกทั้ง น าไปสร้างให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในสวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกูลของ
พนกังาน โดยน าขอ้มูลไปใชจ้ดัท าแผนกลยทุธ์การพฒันาความผกูพนัของพนกังานในองคก์ร 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิความผูกพนัต่อองค์กรของ Mowday, Steers and Porter 
แนวคิดทฤษฎีความผูกพนัต่อองค์กร ของ มาวเดย ์สเตียร์และพอร์ทเตอร์ (Mowday, Steers & Porter, 

1982 อา้งถึงใน ภทัรพล กาญจนปาน, 2552) ไดแ้บ่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รเป็น 4 องคป์ระกอบ คือ 
ลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะงานและบทบาท ดา้นโครงสร้างองคก์ร และดา้นประสบการณ์การท างาน และแบ่งการ
วดัทศันคติท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน ออกเป็น 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. ความเช่ือถือและยอมรับเป้าหมายขององคก์ร คือ ทศันิคติเชิงบวกต่อองคก์ร ซ่ึงแสดงถึงความผกูพนั
ต่อองคก์รต่อค่านิยม และเป้าหมายขององคก์ร รวมถึงความพร้อมท่ีจะสนบัสนุนองคก์ร 

2. ความพยายามท างานเพ่ือองค์กร คือ ความเต็มใจท่ีพร้อมเสียสละและอุทิศตนให้กบัการปฏิบติังาน
เตม็ความสามารถเพ่ือให้องคก์รประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย 

3. ความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์กรตลอดไป คือ การแสดงถึงความต้องการ และตั้งใจท่ี
พร้อมปฏิบติังานในองคก์รตลอดไป มีความจงรักภกัดี ความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององคก์ร   

2.2 แนวคดิความพงึพอใจตามทฤษฎลี าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Needs Hierarchy) 
มาสโลวไ์ดอ้ธิบายลกัษณะความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นล าดบัขั้น (Hierarchy & Needs) โดยตั้งสมมติฐานว่า 

ความตอ้งการของมนุษยไ์ม่มีท่ีส้ินสุด เม่ือไดรั้บการตอบสนอง ก็จะเกิดความตอ้งการอ่ืนเขา้มาแทนท่ี เม่ือความ
ตอ้งการใดไดรั้บการตอบสนองแลว้ จะไม่เป็นส่ิงจูงใจ แต่ความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองจะเป็นแรงจูงใจ
ของพฤติกรรม มนุษยมี์ความตอ้งการเป็นล าดบัขั้น เม่ือไดรั้บการตอบสนอง ความตอ้งการระดบัสูงกว่าจะมาแทนท่ี  
ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการ (Hierarchy of Needs) ของมาสโลว ์แบ่งออกเป็น 5 ล  าดบั ดงัน้ี (Maslow, 1970) 

1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการระดบัพ้ืนฐานเพ่ือความอยูร่อด  
2. ความปลอดภยัและความมัน่คง (Security Needs) เป็นความตอ้งการในล าดบัต่อมา เม่ือความตอ้งการ

อยูร่อดไดรั้บการตอบสนอง  
3. ความตอ้งการดา้นสงัคม (Social Needs) เม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกาย และความปลอดภยัและ

ความมัน่คงไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการขั้นถดัมาเป็นความตอ้งการในการให้และการไดรั้บความรัก ซ่ึง
จะก่อให้เกิดการสร้างความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

4. ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem Needs) แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ  
4.1 ความตอ้งการนบัถือตนเอง คือ ความตอ้งการอ านาจ มีความสามารถในตนเอง รวมถึงการมี

อิสระ ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความสามารถท่ีจะประสบความส าเร็จในงาน 
4.2 ความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากผูอ่ื้น คือ ความตอ้งการมีเกียรติยศ ไดรั้บยกยอ่งและ

ยอมรับจากผูอ่ื้น ไดรั้บความสนใจ มีสถานภาพทางสงัคม มีช่ือเสียง และเป็นท่ีช่ืนชม ไดรั้บการยกยอ่งชมเชยในส่ิง
ท่ีพึงกระท า รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าจากการไดรั้บการยอมรับในความสามารถของตนจากผูอ่ื้น  

5.  ความตอ้งการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต (Self - actualization Needs) เม่ือความตอ้งการทั้ง 4 
ล าดบัไดรั้บการตอบสนอง ในล าดบัสุดทา้ยนั้น ถือว่าเป็นความตอ้งการขั้นสูงสุด ซ่ึงจะตอ้งใชค้วามสามารถและ
ศกัยภาพอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จ รวมถึงความปรารถนาท่ีจะปรับปรุงตนเอง เพ่ือพฒันาความสามารถ
และศกัยภาพของตนเอง เพ่ือให้บรรลุถึงจุดสูงสุดของศกัยภาพ 
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2.3 แนวคดิหลักการจดัสวสัดิการ 6 ด้าน Pigors และ Myers 
แนวคิดการจัดสรรสวสัดิการของ Pigors และ Myers (1981) คือ การแบ่งสวสัดิการเป็น 6 ประเภท 

ไดแ้ก่ 
1. สวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ คือ การให้เงินเพ่ือช่วยเหลือพนกังาน เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อน เช่น ค่า

เช่าบา้น เงินกู้ดอกเบ้ียต ่า การให้ค่ารักษาพยาบาลพนกังานและครอบครัว การจดัซ้ือเคร่ืองแบบพนกังาน การจดัตั้ง
สหกรณ์ การจดัพาหนะรับส่งพนกังาน เป็นตน้  

2. สวสัดิการด้านการศึกษา คือ การจัดห้องสมุดวิชาการ การให้ทุนการศึกษาเพ่ือโอกาสในการ
ฝึกอบรมหรือศึกษาต่อทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งเงินช่วยเหลือดา้นการศึกษาของบุตร 

3. สวสัดิการด้านสังคมสงเคราะห์ คือ การให้ค าปรึกษา การแนะแนว การให้ความช่วยเหลือด้าน
กฎหมาย ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและเร่ืองราวร้องทุกข ์รวมถึงบริการอ่ืน ๆ  

4. สวสัดิการดา้นนนัทนาการ คือ การจดัให้มีสโมสร การจดัแข่งขนักีฬา จดัห้องพกัผอ่นหยอ่นใจเพ่ือ
ลดความตึงเครียดเวลาปฏิบติังาน ทั้งน้ี ยงัรวมถึงการจดักิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความสนุกสนานแก่พนกังาน  

5. สวสัดิการดา้นสร้างความมัน่คง คือ ผลประโยชน์หรือบริการตอบแทน อนัก่อให้เกิดความมัน่คงแก่
การด ารงชีพ เช่น เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินทดแทนการประเภทต่าง ๆ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 

6. สวสัดิการด้านสุขอนามยั คือ การจัดสรรบริการด้านสุขภาพให้แก่พนักงาน การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี การจดับริการดา้นการแพทยแ์ละการพยาบาล การจ่ายยา อนุญาตให้พนกังานลาป่วยเพ่ือรักษาตวั การจดัส่ง
ผูป่้วยอนัเกิดข้ึนระหว่างปฏิบติังานเขา้รับการรักษาใน โรงพยาบาล 

2.4 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

ประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. รายได ้
5. ต าแหน่งงาน 
6. หน่วยงานท่ีสงักดั 
7. ระยะเวลาในการท างาน 

ความพึงพอใจในการจดัสรรสวสัดิการ และผลประโยชน์เก้ือกูล 
1. ดา้นความตอ้งการดา้นร่างกาย 
2. ดา้นความปลอดภยั และความมัน่คง 
3. ดา้นความตอ้งการดา้นสงัคม 
4. ดา้นความตอ้งการยกยอ่ง 
5. ดา้นความตอ้งการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต 

 (ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการ Maslow, 1970) 

การจดัสวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกูลท่ีพนกังานตอ้งการ 
1. สวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
2. สวสัดิการดา้นการศึกษา 
3. สวสัดิการดา้นสงัคมสงเคราะห์ 
4. สวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
5. สวสัดิการดา้นสร้างความมัน่คง 
6. สวสัดิการดา้นสุขอนามยั 

(หลกัการจดัสวสัดิการ 6 ดา้น Pigors และ Myers,  1993) 

ความผูกพนัในองคก์ร 
1. ความเช่ือถือและยอมรับเป้าหมาย

ขององคก์ร 
2. ความพยายามท างานเพ่ือองคก์ร 
3. ความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิก

ขององคก์รตลอดไป 
 (แนวคิดความผูกพนัต่อองคก์รของ 
Mowday, Steers and Porter, 1982) 
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3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจัยในคร้ังน้ี ผู ้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานบริษทั ขนส่งน ้ามนัทางท่อ จ ากดั ทั้งหมดจ านวน 

174 คน  
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

เค ร่ืองมือ ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  เ ลือกใช้เ ป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Question) 
ประกอบดว้ยค าถามทั้งหมด 42 ขอ้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 แบบสอบถามดา้นลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 7 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ต าแหน่งงาน หน่วยงานท่ี
สงักดั ระยะเวลาปฏิบติังาน ทั้งน้ี ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียวท่ีตรงกบัความเป็นจริง
มากท่ีสุด ส่วนที่ 2 ระดบัความพึงพอใจในการจดัสรรสวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกูลของพนกังาน แบ่งออกเป็น 
5 ดา้น คือ ความตอ้งการดา้นร่างกาย ความปลอดภยั และความมัน่คง ความตอ้งการดา้นสงัคม ความตอ้งการยกย่อง 
และความตอ้งการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต มีจ านวนค าถามทั้งส้ิน 16 ขอ้ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามดา้นการจดั
สวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกูลท่ีพนกังานตอ้งการ แบ่งออกเป็น 6 ดา้นคือ สวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ สวสัดิการ
ดา้นการศึกษา สวสัดิการดา้นความมัน่คงและปลอดภยั สวสัดิการดา้นนนัทนาการ สวสัดิการดา้นสงัคมสงเคราะห์ 
และสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั มีจ านวนค าถามทั้งส้ิน 18 ขอ้ และ ส่วนที่ 4 แบบสอบถามดา้นระดบัความผูกพนั
ในองคก์ร แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเท
ความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร และความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร มีจ านวน
ค าถามทั้งส้ิน 9 ขอ้ ใชร้ะดบัการวดัแบบ 5 ระดบั โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 1-5 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูวิ้จยัก าหนดค่าสถิติเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ 

ความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ขอ้มูลดา้นลกัษณะขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ใชวิ้เคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการ
จดัสรรสวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกูลของพนกังาน ระดบัความตอ้งการสวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกูลของ
พนกังาน และระดบัความผกูพนัของพนกังานในองคก์ร การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชท้ดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้น และตวัแปรตาม ได้แก่ สถิติการวิเคราะห์ค่าที (Independent t-test) สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) สถิติการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation) สถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
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4. ผลการศึกษา 
 
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายอุยูร่ะหว่าง 30-39 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

รายไดต่้อเดือนอยูร่ะหว่าง 15,001-25,000 บาท ต าแหน่งเป็นพนกังาน สงักดัฝ่ายปฏิบติัการระบบท่อ และระยะเวลา
ปฏิบติังานอยูร่ะหว่าง 1-5 ปี 

ความพึงพอใจในสวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกูลอยู่ในระดบัพึงพอใจ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 เม่ือ
พิจารณารายได ้พบว่า ดา้นความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ดา้นความปลอดภยัและความมัน่คง ดา้นความตอ้งการดา้น
สังคม ดา้นความตอ้งการยกยอ่ง และดา้นความตอ้งการความตอ้งการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิตอยู่ในระดบั
พึงพอใจ  

การจดัสวสัดิการและผูป้ระโยชน์เก้ือกูลท่ีพนกังานตอ้งการ โดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมาก เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบว่า สวสัดิการดา้นความมัน่คง และสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยัอยู่ในระดบัส าคญัอย่างยิ่ง ในส่วนของ
สวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการศึกษาดา้นสงัคมสงเคราะห์ และดา้นนนัทนาการอยูใ่นระดบัส าคญัมาก 

ระดบัความผูกพนัของพนกังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นความเช่ือมัน่และ
ยอมรับเป้าหมายขององค์กร ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององค์กร และด้านความ
ปรารถนาท่ีจะรักษาสภาพภาพการเป็นสมาชิกขององคก์รไวอ้ยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลให้ระดบัความผกูพนัในองคก์รต่างกนั คือ ดา้นเพศ อาย ุรายไดต่้อเดือน ต าแหน่งงาน 
และหน่วยงานท่ีสงักดั ระดบัความพึงพอใจในการจดัสวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกูลดา้นความตอ้งการทางด้าน
ร่างกาย ดา้นความปลอดภยัและความมัน่คง ดา้นความตอ้งการยกย่อง ดา้นสังคม และดา้นความตอ้งการประสบ
ความส าเร็จสูงสุดในชีวิตมีความสมัพนัธ์กบัระดบัความผกูพนัในองคก์ร การจดัสวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกลูท่ี
พนกังานตอ้งการในสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการศึกษา ดา้นสังคม ดา้นนนัทนาการ ดา้นความมัน่คงและดา้น
สุขภาพอนามยัมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัในองคก์ร  
 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
1. บริษทัควรให้ความส าคญักบัพนกังานเพศชายเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าพนกังาน

เพศชายมีระดบัความผกูพนัต ่ากว่าเพศหญิง ซ่ึงพนกังานเพศชายส่วนใหญ่ท างานเป็นกะ ดงันั้น บริษทัควรจดัตาราง
การท างานท่ีเหมาะสม รวมถึงการจดัให้มีการสนบัสนุนการท างานให้ครอบคลุมทุกช่วงเวลา  

2. บริษทัควรให้ความส าคญักบัพนกังานท่ีมีช่วงอายุ 20-29 ปี เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากผลการวิจยัแสดงให้
เห็นว่าช่วงอายดุงักล่าว มีความผูกพนัต่อองค์กรต ่าท่ีสุด บริษทัจึงควรก าหนดนโยบายพฒันาพนกังาน เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ และความรู้ ซ่ึงแนวโนม้ท่ีพนกังานกลุ่มดงักล่าวจะเขา้มาทดแทนพนกังานท่ีเกษียณสูงมาก 

3. บริษทัควรมีนโยบายการปรับข้ึนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม เน่ืองจากการพฒันาทางเศรษฐกิจส่งผลให้
ราคาสินคา้อุปโภค บริโภคมีแนวโน้มสูงข้ึน ซ่ึงรายไดถื้อเป็นส่ิงส าคญั หากพนกังานมีรายได้ต ่า ในขณะท่ีราคา
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สินคา้แพงข้ึนก็จะส่งผลให้พนกังานมีแนวโน้มออกไปแหล่งท่ีสามารถตอบสนองพนกังานไดม้ากกว่า ผลการวิจยั 
พบว่า รายไดต่้อเดือนในช่วง 15,001-25,000 บาท มีระดบัความผกูพนัต ่า 

4. บริษทัควรมีนโยบายการปรับต าแหน่งงานท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม เพ่ือให้พนกังานมีโอกาสใน
การก้าวหน้าในอาชีพ จากผลงานวิจยันั้น พบว่า หัวหน้าแผนกมีความผูกพนัต่อองค์กรต ่าท่ีสุด ดงันั้น บริษทัควร
ปรับเปล่ียนต าแหน่งให้พนกังานในต าแหน่งน้ีมีโอกาสท างานในสายงานอ่ืนตามความเหมาะสมตามคุณสมบติั  

5. บริษทัควรทบทวนสวสัดิการ และผลประโยชน์เก้ือกูลในปัจจุบนั เพ่ือปรับปรุง และตอบสนอง
ความต้องการของพนักงาน ผลการวิจัยพบว่า ด้านความต้องการทางด้านร่างกาย เร่ือง การจัดหาชุดยูนิฟอร์ม 
พนกังานมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าท่ีสุด บริษทัควรให้ความส าคญัอยา่งมาก เน่ืองจากถือเป็นภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
เร่ืองความปลอดภยัและมัน่คง จากการวิจยันั้น บริษทัควรให้น ้าหนกักบัการจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองจกัรให้มีสภาพ
พร้อมใชง้าน และมีความปลอดภยั เพ่ือให้พนกังานรับรู้ความพร้อมท่ีบริษทัมอบให้ในการปฏิบติั งาน ดา้นความ
ตอ้งการดา้นสังคม บริษทัควรให้น ้ าหนกักบัการจดัแข่งขนักีฬาเพ่ือเช่ือมความสัมพนัธ์ นอกจากจะเป็นการเช่ือม
ความสมัพนัธ์ของพนกังาน ยงัเป็นการตอบสนองดา้นสุขภาพของพนกังานอีกดว้ย ดา้นความตอ้งการยกยอ่ง บริษทั
ควรให้ความส าคญัยิ่งต่อการจดัประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารเพ่ือให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น  และยงัเป็นการ
สะทอ้นให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนบริษทั ส าหรับดา้นความตอ้งการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต 
นั้น บริษทัควรให้น ้าหนกัมากท่ีสุด เน่ืองจากค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุด การจดัระบบ e-Learning ให้
พนกังานไดศึ้กษา เพ่ือพฒันาศกัยภาพตนเอง และการส่งเสริมให้พนักงานเรียนภาษาเพ่ือพฒันาศกัยภาพในการ
ท างานของพนกังาน เพ่ือการประสบความส าเร็จ ทั้ง 2 เร่ืองมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด บริษทัควรประชาสมัพนัธ์ให้พนกังาน
รับรู้ถึงระบบ e-Learning พร้อมทั้งอพัเดทข้อมูลสม ่าเสมอ เพ่ือให้พนักงานเรียนรู้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง และ
ส่งเสริมให้พนกังานเรียนภาษาเพ่ือพฒันาศกัยภาพในการท างานให้ครอบคลุมพนกังานทุกระดบั เพ่ือให้พนกังานทุก
ระดบัไดมี้การพฒันาศกัยภาพอยา่งเท่าเทียมกนั 

6. การวางแผนปรับปรุงสวสัดิการ และผลประโยชน์เก้ือกูลในอนาคต บริษทัควรเร่ิมจากสวสัดิการ
ดา้นความมัน่คง ซ่ึงพนกังานให้ความส าคญัอยา่งยิ่ง ในเร่ือง เงินชดเชยเม่ือพนกังานเกษียณอาย ุจากงานวิจยัพบว่ามี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เงินจ านวนน้ีถือเป็นเงินกอ้นสุดทา้ยท่ีพนกังานจะไดรั้บ หากพนกังานท างานจนกษียณ ต่อมาคือ เงิน
ช่วยเหลือพนกังาน กรณี ประสบภยัพิบติั ในปัจจุบนัภยัพิบติัเป็นเร่ืองส าคญั กรณีท่ีพนกังานไดรั้บผลกระทบ การเขา้
มาช่วยเหลือของบริษทั เป็นการสะทอ้นถึงการให้ความส าคญักบัพนกังาน น ามาซ่ึงความผูกพนัของพนกังาน ดา้น
สุขภาพอนามยั จากการวิจยันั้นพบว่าอยู่ในระดบัส าคญัยิ่ง เร่ือง การสนบัสนุนค่ารักษาพยาบาล (ส่วนเกิน) เม่ือ
พนักงานต้องพกัรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล เน่ืองด้วยค่าใช้จ่ายผูป่้วยในค่อนข้างสูง ซ่ึงพนักงานบางท่านมีเงินไม่
เพียงพอ และเร่ือง การอนุญาตให้ลาป่วยเพ่ือรักษาตวั กรณี พนกังานตอ้งเขา้รับการรักษาเป็นเวลานาน บริษทัควรให้
พนกังานเขา้รับการรักษาอยา่งเตม็ท่ี และ ไม่ให้พนกังานตอ้งพะวงถึงเร่ืองการท างาน หากพนกังานมีสุขภาพท่ีดี ก็จะ
ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพตามไปดว้ย ดา้นสังคมสงเคราะห์ บริษทัควรจดัห้องสุขาสะอาดถูกสุขลกัษณะ 
เพียงพอต่อการใชง้าน เพ่ือมอบอ านวยความสะดวกในเร่ืองอนามยัท่ีถูกสุขลกัษณะ ดา้นเศรษฐกิจ บริษทัควรเพ่ิมใน
เร่ือง ค่ารักษาพยาบาลผูอ้ยู่ในอุปการะ ของพนกังาน (บิดา มารดา) สังคมผูสู้งอายุในปัจจุบนัถือว่าเป็นเร่ืองท่ีใหญ่
มาก การสนบัสนุนทางดา้นน้ีจะเป็นการเพ่ิมขวญัก าลงัใจให้พนกังาน สร้างให้พนกังานรับรู้ถึงการเห็นคุณค่าในตวั
พนักงาน และครอบครัว สวสัดิการด้านการศึกษา บริษทัควรให้เงินช่วยเหลือดา้นการศึกษาของบุตรพนักงาน 
นอกจากจะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนของบุตรพนกังานแลว้ ยงัเป็นการ
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สร้างขวญัก าลงัใจให้แก่พนกังาน และในอนาคตดว้ยความผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อบริษทั จะท าให้บริษทัไดรั้บ
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัของพนกังาน เพ่ือเป็นขอ้มูลในการพฒันาความผูกพนัของ

พนักงานในระยะยาว และศึกษาทศันคติท่ีมีผลต่อสวสัดิการท่ีบริษทัจดัข้ึน เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง และ
พฒันาสวสัดิการท่ีตอบสนองความตอ้งการของพนกังาน 
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ปัจจัยที่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย์ที่ประกอบธุรกจิเลีย้งไก่ครบวงจร 
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

factors affecting the return of chicken farming business listed on  
the Stock Exchange of Thailand 

 
ชลธิชา สุขเกษม* 

Chonthicha Sukkasem 
 

บทคดัย่อ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์การประกอบ

ธุรกิจเล้ียงไก่แบบครบวงจรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลแบบทุติยภูมิ 
(Secondary Data) เป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง คือ 
บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลจะเป็น
การสร้างแบบจ าลองในรูปของสมการ ถดถอยเชิงซ้อนหลายตวัแปร (Multiple Linear Regression) โดยวิธีก าลงัสอง
นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square Method: OLS) 

จากการศึกษาพบว่าอตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) สามารถ
อธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.01 ในทิศทางเดียวกนั  และอตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการซ้ือขายของหลกัทรัพย(์VOLUME) ของ
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) สามารถ อธิบายการเปล่ียนแปลง
ของอตัราผลตอบแทนของ หลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.01 ในทิศทางเดียวกนั ส่วนปัจจยัอ่ืนๆท่ีน ามาศึกษาไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ด ้
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Abstract 
 

The purpose of this study is to study factors that influence rate of return of chicken farming business listed 
in the Stock Exchange of Thailand (SET) by using Secondary Data method. The data is a monthly data from January 
2005 to December 2016.  The samples are sample groups which are Chaoren Pokphand Foods Public Company 
Limited and GFPT Public Company Limited. The data is analyzed by creating Multiple Linear Regression equation 
using Ordinary Least Square method (OLS). 

The study found that the rate of changes of stock price index of the Stock Exchange of Thailand (SET)  has 
a positive relation with the rate of return of Chaoren Pokphand Foods Public Company Limited at the significance 
level of 0.01. Moreover, the rate of changes in trading volume of stock of Chaoren Pokphand Foods Public Company 
Limited and GFPT Public Company Limited have positive relation with the rate of return of Chaoren Pokphand 
Foods Public Company Limited and GFPT Public Company Limited at the significance level of 0 .01. Other factors 
that take into research could not explain the changes of rate of return on investment . 

 
Keyword : chicken farming business listed,  Return on invesment, SET, VOLUME 
 

1. บทน า 

 
ในปี 2547 เกิดการระบาดของไข้หวดันกส่งผลรุนแรงต่ออุตสาหกรรมไก่เน้ือของไทยตลอดห่วงโซ่

อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ ผูป้ระกอบการแปรรูป และผูส่้งออก ถือเป็นจุดเปล่ียนส าคญัท่ีท าให้
ประเทศไทยตอ้งมีการปรับเปล่ียนระบบการผลิตใหม่ตั้งแต่ในระดบัฟาร์มจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมโดยการปรับ
วิธีการเล้ียงมาเป็นฟาร์มระบบปิด ( EVAP ) อีกทั้งยงัมีการควบคุมมาตรฐานและเฝ้าระวงัโรคระบาดอยา่งใกลชิ้ดจน
สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2559 การผลิตไก่เน้ือส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 
90 มาจากผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีด าเนินธุรกิจครบวงจร ท่ีเหลืออีกร้อยละ 10 เป็นผลผลิตจากฟาร์มเกษตรกรราย
ย่อย (ศูนยอ์จัฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรม, 2558) ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ ท าการผลิตตั้งแต่ลูกไก่การเล้ียงไก่การผลิต
อาหารสตัวก์ารแปรสภาพไก่และการแปรรูปเน้ือไก่ เพ่ือขายในประเทศและเพ่ือส่งออก อุตสาหกรรมไก่เน้ือเกิดการ
ขยายตวัในช่วงท่ีผ่านในทิศทางท่ีดีข้ึน ท าให้เกิดการแข่งขนัท่ีทวีความรุนแรงทั้งในประเทศและการส่งออกไปยงั
ต่างประเทศผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมบริษทัตอ้งมีเงินลงทุนในการพฒันาดา้นต่างๆเหล่าน้ี  

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการลงทุนทางออ้มของผูท่ี้มีเงินแมเ้ม่ือไม่ตอ้งการเป็นผูป้ระกอบธุรกิจเอง 
เน่ืองจากมีความเส่ียงหรือผูอ้อมยงัมีเงินไม่มากพอ จึงน าเงินมาซ้ือหลกัทรัพยล์งทุนโดยให้ผลตอบแทนในรูปของ
อตัราดอกเบ้ียหรือเงินปันผล (yield) และ ส่วนต่างราคา (capital gain) ซ่ึงมากหรือน้อยจะข้ึนอยู่กบัความเส่ียงของ
หลกัทรัพยท่ี์ลงทุน การวิเคราะห์หลกัทรัพย์ โดยใช้ปัจจยัพ้ืนฐานเป็นแนวคิดท่ีมุ่งปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนด  อตัรา
ผลตอบแทนความเส่ียงจากการลงทุน และมูลค่าของหลกัทรัพย ์ซ่ึงปัจจยัพ้ืนฐานดงักล่าว ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาวะ
เศรษฐกิจปัจจยัดา้นภาวะอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) การแข่งขนัและการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรมน้ี ส่งผลต่อความตอ้งการเงินทุนส าหรับการขยายตวั จึงเกิดความน่าสนใจนกัลงทุนใน
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กลุ่มธุรกิจเล้ียงไก่ครบวงจร จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่างๆของกลุ่มธุรกิจเล้ียงไก่ครบ เพ่ือ
ความเขา้ใจถึงปัจจยัและเป็นแนวทางให้กบันกัลงทุนในการใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 แนวคดิการวเิคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน 

เป็นการประมวลสถานการณ์แวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ ไม่
ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคมการเมือง อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนองค์ประกอบภายในของกิจการ เพ่ือให้
สามารถคาดการณ์ได้ถึงแนวโน้มผลประกอบการของบริษทั แล้วน าผลสรุปท่ีได้มาเขา้สู่กระบวนการวิเคราะห์
ขอ้มูลทางการเงิน การวิเคราะห์หลกัทรัพยต์ามวิธีปัจจยัพ้ืนฐาน มีขั้นตอนดงัน้ี  1. วิเคราะห์เศรษฐกิจ วฎัจกัรของ
เศรษฐกิจในประเทศและทัว่โลก นโยบายการเงินและนโยบายการคลงั เป็นต้น 2. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม 
โครงสร้างของอุตสาหกรรม, ความสัมพนัธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน, ตวัแปรทางดา้นต้นทุน เป็นตน้ 3. การ
วิเคราะห์ขอ้มูลบริษทั ขนาดบริษทั คณะผูบ้ริหาร ผลิตภณัฑ์และบริการดุลบริษทั งบก าไรขาดทุน อตัราส่วนทาง
การเงินต่างๆ เป็นตน้ (ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน. 2555) 

2.2 แนวคดิเกี่ยวกับอัตราผลตอบจากการลงทุน 
การลงทุน (Investment)  การท่ีธุรกิจได้จ่ายเงินทุนออกไปเพ่ือกิจกรรมหน่ึงในวนัน้ี โดยธุรกิจหวงั 

“ผลตอบแทน” จากกิจกรรมในวนัขา้งหนา้ 
ผลตอบแทน (Return)  หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีนกัลงทุนจะไดรั้บในรูปแบบต่างๆจากการลงทุน เช่น 

ดอกเบ้ีย, เงินปันผล, และก าไรจากส่วนต่างของราคาเม่ือขายหลกัทรัพย ์หรือ Capital Gain เป็นตน้ 
ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน ไดแ้ก่  
1. เงินปันผล (Dividend) คือ เงินส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงานรายปีของกิจการ พิจารณาจดัสรร

โดยท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้น ท่ีจดัให้มีข้ึนภายหลงัจากการรับรองงบดุลและงบการเงินของประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นปีละ
หน่ึงคร้ัง ภายในส่ีเดือนนบัจากวนัส้ินสุดปีบญัชี และไม่เกินรอบ 12 เดือนนบัจากวนัท่ีประชุมคร้ังหลงัสุด  

2. ก าไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) คือ เงินไดท่ี้เกิดข้ึนจากผลต่างของราคาขายหลกัทรัพย ์ท่ีสูงกว่า
ราคาทุน (โครงการให้เงินท างาน ผา่นกองทุนรวม, 2002) 

อตัราผลตอบแทนกรณีจ่ายเงินปันผล 

อตัราผลตอบแทน   =  
เงินปันผล    +    (ราคาขาย − ราคาซ้ือ) 

ราคาซ้ือ
X100 

2.3 ทฤษฎกีารลงทุน 
การลงทุน (investment) หมายถึงการซ้ืออสงัหาริมทรัพยห์รือหลกัทรัพยข์องบุคคลหรือสถาบนั ซ่ึงให้

ผลตอบแทนเป็นสัดส่วนกบัความเส่ียงตลอดเวลาอนัยาวนานประมาณ 10 ปี แต่อย่างต ่าไม่เกิน 3 ปี การลงทุนแบ่ง
ออกเป็นประเภทใหญ่ๆได ้3 ประเภท 1. การลงทุนเพ่ือการบริโภค (consumer investment)  การซ้ือสินคา้ ประเภท
คงทนถาวรเช่น รถยนต์ รวมทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (real estate investment)  การลงทุนในลกัษณะน้ี
คาดหวงัความพอใจในการใชท้รัพยก์รเหล่านั้น  2. การลงทุนในธุรกิจ (business or economic invesment )  การซ้ือ
สินทรัพย์เพ่ือประกอบธุรกิจหารายได้  เป็นการลงทุนในสินค้าประเภททุน เคร่ืองจักร โรงงาน ประเภท
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อสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ การลงทุน ในท่ีดิน อาคารส่ิงปลูกสร้างเพ่ือผลิตสินคา้และบริการเพ่ือสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค และ3 .การลงทุนในหลกัทรัพย ์(financial or securities investment)  การลงทุนตามความหมายทางการ
เงินหรือการลงทุนในหลกัทรัพย ์(asset) การซ้ือหลกัทรัพยล์งทุนโดยให้ผลตอบแทนในรูปของอตัราดอกเบ้ียหรือ
เงินปันผล (yield) และ ส่วนต่างราคา (capital gain) ซ่ึงมากหรือน้อยจะข้ึนอยู่กบัความเส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์ลงทุน 
(เฉลิมขวญั. 2557) 

2.4 กรอบแนวคดิการวจิยั 
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า มีปัจจยัทั้งทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและบริษทัท่ีมีผลต่อการ

เปล่ียนราคาหลกัทรัพย ์ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของนกัลงทุน และเน่ืองจากธุรกิจเล้ียงไก่ครบวงจรมีการขยายตวั
อยา่งต่อเน่ือง ท าให้ผูศึ้กษาก าหนดกรอบในการศึกษาดงัน้ี 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ไดศึ้กษาในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีการประกอบ

ธุรกิจเล้ียงไก่แบบครบวงจรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลกัทรัพย์ท่ีน ามาใช้ใน
การศึกษามีการประกอบธุรกิจการเล้ียงไก่เน้ือแบบครบวงจร ตั้งแต่คดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ เพาะพนัธ์ไก่ เล้ียงไก่ การ
ช าแหละและแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากไก่ จ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ  จึงไดบ้ริษทัจ านวน 3 บริษทั แต่มีเพียง 2 
บริษทัท่ีสามารถน าขอ้มูลมาใชไ้ด ้เน่ืองจากมีขอ้มูลอยูใ่นช่วงเวลาท่ีผูวิ้จยัท าการศึกษา ไดแ้ก่ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) ช่ือหลกัทรัพย ์CPF  
บริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน)   ช่ือหลกัทรัพย ์GFPT  
ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 ถึง เดือน ธนัวาคม 2559  เป็นจ านวน  144 

เดือน ใชข้อ้มูลรายเดือน 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

แบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษาปัจจยัต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีการประกอบธุรกิจเล้ียงไก่
แบบครบวงจรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชวิ้ธีเศรษฐมิติในการสร้างสมการเชิงถดถอย 
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( Multiple Linear Regressions ) ดว้ยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS )  เพ่ือหาตวัแปรอิสระท่ี
มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน 

3.3 ขั้นตอนการวเิคราะห์ 
เป็นการทดสอบหาความสัมพนัธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่อต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ท่ีมีการ

ประกอบธุรกิจเล้ียงไก่แบบครบวงจร อีกทั้งยงัศึกษาทิศทางและขนาดของผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ระหว่าตวัแปร
ท่ีศึกษา โดย ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดน้ ามาประมาณค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรของตวัแปรอิสระแต่ละตวั  โดยมีขั้นตอน
การพิจารณาการท า Multiple Regressions ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1  ค านวณหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยแ์ละอตัราการเปล่ียนของตวัแปรอิสระ 
ขั้นท่ี 2  การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  
ขั้นท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการท า Regression  โดยมีแบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษาดงัน้ี 

RETURN = β0 + β1 VOLUMECPF + β2EXC + β3EXP + β4CPI + β5SET +β6PRICE  
+ β7BSI + β8MLR 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 

 
 

4.1. ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด(มหาชน) (CPF) สรุปได้ว่า ตวัแปรอิสระท่ีใช้ใน

การศึกษา ไดแ้ก่ อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(VOLUMECPF)  และอตัราการเปล่ียนแปลง
ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภค
ภณัฑ์อาหาร จ ากดั(มหาชน) ซ่ึงสามารถอธิบายสมการได ้36.72 % ส่วนท่ีเหลือ 63.28% เป็นอิทธิพลจากปัจจยัอ่ืน 
โดยอตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ (VOLUMECPF) มีผลต่อผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทั 
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด(มหาชน) สามารถอธิบายได้ว่า หากอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการซ้ือขาย
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หลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้อตัราผลตอบแทนของบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) เพ่ิมข้ึน 
0.053 ในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบันัยส าคญั 0.01 และอตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET) สามารถอธิบายไดว้่า หากอตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้อตัราผลตอบแทนของบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) เพ่ิมข้ึน 0.906 ใน
ทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 ส่วนตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ไม่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทั 
เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั(มหาชน) อยา่งมีนยัส าคญั 

ผลการศึกษาบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) (GFPT) สรุปไดว้่า ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 
อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ (VOLUMEGFPT)  มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
บริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน)  ซ่ึงสามารถอธิบายสมการได ้31.63 % ส่วนท่ีเหลือ 68.37% เป็นอิทธิพลจากปัจจยั
อ่ืน โดยอตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(VOLUMEGFPT) มีผลต่อผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
บริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) สามารถอธิบายไดว้่า หากอตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) เพ่ิมข้ึน 0.052 ในทิศทาง
เดียวกนั ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 ส่วนตวัแปรอิสระอ่ืนๆไม่มีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทั 
เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั(มหาชน) อยา่งมีนยัส าคญั 

4.2. อภปิรายผล 
อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(VOLUME) มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน

ของ 
หลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั(มหาชน)และอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทั จี

เอฟพีที จ ากดั (มหาชน) เกิดจากอุปสงค์ท่ีมีมากกว่าอุปทานส่งผลให้ราคาหุ้นมีแนวโน้ม จากการศึกษาปริมาณการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยจึ์งสะทอ้นกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั 

อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั(มหาชน)  ส่วนบริษทัจีเอฟพีที 
จ ากดั (มหาชน) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทัจีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจาก
หลกัทรัพย์จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน)  มีขนาดมูลค่าตามราคาตลาด (market cap)ในตลาดหลกัทรัพย์น้อยกว่า
หลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั(มหาชน) ท าให้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทัจีเอฟพีที 
จ ากดั (มหาชน)ไม่มีความสมัพนัธ์อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อตัราการเปล่ียนแปลงเงินแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ( EXC) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา
อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจเล้ียงไก่ครบวงจร เน่ืองจากทางบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร 
จ ากัด(มหาชน)  และบริษทัจีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน)และบริษทัย่อย ได้มีการบริหารจัดการความเส่ียงโดยใช้
เคร่ืองมือทางการเงิน โดยมีนโยบายท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าไวก้บัสถาบนัการเงินหลายแห่ง
ส าหรับรายการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเพ่ือคุม้ครองความเส่ียงดา้นความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั(มหาชน)โดยมีนโยบายเพ่ิมเติม โดยนกัวางแผนงานหน่วยกลางจะ
ท าหน้าท่ีรวบรวมรายรับและรายจ่ายท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนสร้างสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่าย 
รายรับเกิดจากการส่งสินคา้และยงัท าให้บริษทัฯ ทราบถึงตน้ทุนการผลิตท่ีแน่นอน ช่วยให้การก าหนดราคาขายมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเป็นหลกัประกนัไดใ้นระดบัหน่ึง ว่าบริษทัฯ จะไดรั้บผลก าไรตามแผนท่ีคาดการณ์ไว ้จึงท า
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ให้อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัเงินดอลลาร์สหรัฐไม่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญ
โภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั(มหาชน)และอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 

อตัราการเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกเน้ือไก่รวมของประเทศไทย (EXP) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัรา
อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจเล้ียงไก่ครบวงจร เพราะส่งออกของหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภค
ภัณฑ์อาหาร จ ากัด(มหาชน)และของหลกัทรัพย์บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) เป็นการส่งออกให้กับคู่ค้า
ต่างประเทศ กล่าวคือบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั(มหาชน) จะมีการส่งออกไก่ให้กบัเครือข่ายของบริษทัท่ีมี
การลงทุนไว้ในประเทศต่างๆ ส่วนบริษทั จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่ส่งออกไก่ให้กบั McDonald's ใน
ประเทศและต่างประเทศ ทั้งสองบริษทัจะมีการจดัท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าโดยมีการก าหนดทั้งปริมาณและราคา
ขาย เพ่ือลดความเส่ียงจากการผลิตสินคา้เกินความตอ้งการ ท าให้มูลค่าการส่งออกเน้ือไก่รวมของประเทศไทยไม่มี
ผลต่ออตัราอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั(มหาชน)และอตัราผลตอบแทน
ของหลกัทรัพยบ์ริษทั จีเอฟพีที จ ากดั 

อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ไม่มีความสัมพนัธ์กับอตัราอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจเล้ียงไก่ครบวงจร เน่ืองจากสินคา้ของบริษทัมีความหลายหลาก เป็นสินค้าท่ีมีความ
จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต และยงัมีนโยบายการพฒันาสินคา้เพ่ือเพ่ิมมูลค่า ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท าให้
รายไดบ้ริษทัเพ่ิมอยา่งต่อเน่ือง ถึงแมร้าคาสินคา้จะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใดก็ตาม ดงันั้นอตัราผลตอบแทนของ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด(มหาชน)และอัตราผลตอบแทนบริษทั จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) จึงไม่
เปล่ียนแปลงไปตามดชันีราคาผูบ้ริโภค  

อตัราการเปล่ียนแปลงราคาไก่ท่ีเกษตรขายได ้(PRICE) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราอตัราผลตอบแทน
ของหลกัทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจเล้ียงไก่ครบวงจร เน่ืองบริษทัหลกัทรัพย์บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด
(มหาชน)และของหลกัทรัพยบ์ริษทั จีเอฟพีที จ ากดั ทั้งสองบริษทัจึงมีการจดัการบริหารความเส่ียงจากความผนัผวน
ของราคาลูกไก่มีชีวิตและผลิตภณัฑเ์น้ือไก่ ดว้ยการเพ่ิมประเภทผลิตภณัฑเ์น้ือไก่ให้มีความหลากหลาย เพ่ิมมูลค่าใน
ตวัสินคา้ให้สอดคลอ้งตรงต่อความตอ้งการ มีผูเ้ช่ียวชาญในการวิเคราะห์อุตสาหกรรม ประเมินแนวโน้มปัจจยัท่ีมี
ผลต่อราคาและปริมาณสินคา้ท่ีจะออกสู่ตลาดล่วงหน้า เพ่ือปรับแผนการผลิต วางแผนโยกยา้ยสินคา้ไปยงัพ้ืนท่ีท่ี
ตอ้งการ ปรับแผนการจบัสัตว์รวมถึงการน าสัตว์เข้าสู่โรงงานแปรรูปเพ่ือยืดอายุการขายสินค้าออกไปได ้ดงันั้น
อตัราผลตอบแทนของบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั(มหาชน)และอตัราผลตอบแทนบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั 
(มหาชน) จึงไม่เปล่ียนแปลงไปตามราคาไก่ท่ีเกษตรขายได ้ 

อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีความเช่ือมนทางธุรกิจ (BSI) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราอตัราผลตอบแทน
ของหลกัทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจเล้ียงไก่ครบวงจร เน่ืองจากเป็นเคร่ืองช้ีภาวการณ์บริโภคของประเทศ โดยรวมถา้
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความรู้สึกเช่ือมัน่ต่อภาวะเศรษฐกิจ จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม แต่จากการศึกษา
พบว่าดชันีราคาหลกัทรัพยมี์การเคล่ือนไหวข้ึนลงอย่างต่อเน่ือง ไม่สอดคล้องกบัดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจท่ี
ค่อนขา้งคงท่ี และปัจจุบนัมีการขยายตวัของตลาดของผูบ้ริโภคไก่มีความตอ้งการปริมาณเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ปี 2552 – 
2559 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหรือบริโภคไก่ ส่งผลให้รายไดข้อง
บริษทัท่ีมีการประกอบธุรกิจเล้ียงไก่ครบวงจรไม่โดนกระทบ ดงันั้นอตัราผลตอบแทนของบริษทั เจริญโภคภณัฑ์
อาหาร จ ากดั(มหาชน)และอตัราผลตอบแทนบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) จึงไม่เปล่ียนแปลงไปตามดชันีความ
เช่ือมัน่ทางธุรกิจ 
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อตัราการเปล่ียนแปลงดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้น (MLR) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราอตัราผลตอบแทน
ของหลกัทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจเล้ียงไก่ครบวงจร เน่ืองจากหลกัทรัพยมี์การประกอบธุรกิจเล้ียงไก่ครบวงจรนั้นเป็น
บริษทัขนาดใหญ่จึงมีการกูเ้งินเพ่ือการลงทุนขยายกิจการและจดัซ้ือวตัถุดิบในการประกอบกิจการ ซ่ึงความผนัผวน
ของอตัราดอกเบ้ียจะส่งผลต่อรายได้บริษทัค่อนข้างมาก ดงันั้นหลกัทรัพย์บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด
(มหาชน)และบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) จึงมีหน่วยงานท่ีคอยติดตามการเคล่ือนไหวของทิศทางของอตัรา
ดอกเบ้ียอย่างใกลชิ้ด เพ่ือท าการบริหารจดัการความเส่ียงทางดา้นดอกเบ้ีย โดยบริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียง
จากการผนัผวนของอตัราดอกดอกเบ้ีย ดว้ยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ี (Fixed Rate) แต่หลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภค
ภณัฑ์อาหาร จ ากัด(มหาชน) ในบางคร้ังท่ีมีช่วงเวลาในการกู้ยืมไม่เหมาะสมกบัการกู้ยืมแบบดอกเบ้ียคงท่ี ทาง
บริษทัจะมีการกูย้ืมแบบดอกเบ้ียลอยตวั จะใชอ้นุพนัธ์ทางการเงินมาช่วยบริหารจดัการความเส่ียง 
 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบหลักทรัพย์บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด

(มหาชน)คือ SET และ VOLUME  ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีน ามาศึกษาไม่มีผลต่ออตัราผลตอบของหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภค
ภณัฑ์อาหาร จ ากัด(มหาชน) ส่วนปัจจัยมีผลต่ออตัราผลตอบหลกัทรัพย์บริษทั จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) คือ 
VOLUME ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีน ามาศึกษาไม่มีผลต่ออตัราผลตอบของหลกัทรัพยบ์ริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 

5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
จากผลการศึกษางานวิจัย พบว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

ประกอบธุรกิจเล้ียงไก่ครบวงจร ไดแ้ก่ อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(VOLUME) และอตัรา
การเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) ซ่ึงนกัลงทุนสามารถน าไปใชใ้นการพิจารณา
การลงทุนหลกัทรัพย์ประเภทน้ีได้ว่าถ้าปัจจัย 2 ตวัแปรน้ีมีการเปล่ียนแปลงจะมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยห์รือใชก้ารวิเคราะห์ทางเทคนิคเขา้มาช่วยในการตดัสินใจ 

5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ก าหนดตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อธุรกิจเล้ียงไก่ครบวงจร เช่น ราคาวตัถุดิบอาหารสตัว ์และปัจจยั

การเกิดโรคไขห้วดันกหรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัไก่ เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 
2. ศึกษาหลักทรัพย์อ่ืนๆ ท่ีอยู่ในหมวดธุรกิจครบวงจร เ พ่ือใช้ข้อมูลในการเปรียบเทียบและ

ประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนใน 
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การแบ่งส่วนตลาดของผู้บริโภคที่มีปัญหาผวิหน้าแพ้ง่ายโดยใช้พฤติกรรมการซ้ือ 
 ผลติภณัฑ์มาแก้ปัญหาในเขตกรุงเทพมหานคร 

 The Segmentation of sensitive facial skin consumers by using product buying 
behavior for solving problem. 

 
ชัญญา นิยมพงศ์* และกัญช์ อนิทรโกเศศ** 

Chanya Niyompong* and Gun Indrakoses** 
 

บทคดัย่อ 
 

ปัญหาผิวหน้าถือว่าเป็นเร่ืองใหญ่ส าหรับหลายๆคนโดยเฉพาะผูห้ญิง สามารถเกิดไดก้บัทุกเพศ โดยเฉพาะ
ส าหรับผิวหน้าแพ้ง่าย การศึกษาฉบบัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการแก้ปัญหาผิวหน้าแพ้ง่ายของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีสภาพผิวท่ีต่างกนั และเพ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะผิวหนา้ท่ีแตกต่างกนัว่าแต่ละกลุ่มมีปริมาณมาก
น้อยเพียงใด โดยการเก็บขอ้มูล 2 วิธีคือ 1.การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิจากการทบทวนทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 2. 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ ใชก้ารส ารวจโดยการใชแ้บบสอบถามจ านวน 385 ชุด แบ่งกลุ่มตวัอย่างโดยใชวิ้ธี 
Cluster Analysis วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้การแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์มาแก้ปัญหาผิวหน้าแพง่้ายนั้นส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์จาก
ร้านเพ่ือสุขภาพและความงามอยา่ง Watson  ราคา รายการส่งเสริมการขายและบล๊อกเกอร์มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด ระดบัราคาท่ีวางแผนก่อนซ้ือโดยเฉล่ียต่อคร้ังคือ 601-900 บาท/คร้ัง   ระดบัราคาท่ีซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์ฉล่ียต่อคร้ังคือ 901-1200 บาท/คร้ัง  ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ คือ จะเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เคย
ใชเ้ป็นประจ าเป็นอนัดบัแรก หากมีปัญหาผิวหน้าเร่ืองสิว หน้าหมองคล ้าและแห้งเป็นขุย ยินดีจะจ่ายต่อเดือน คือ 
901-1200 บาท/คร้ัง เร่ืองฝ้ากระ รอยจุดด่างด าและรูขมุขนกวา้ง ยินดีจะจ่ายต่อเดือน คือ 601-900 บาท/คร้ัง  วิธีรักษา
ปัญหาผิวหนา้ คือ ซ้ือยาตามร้านขายยาทัว่ไป กล่ินของผลิตภณัฑท่ี์ชอบ คือ กล่ินของผลไม ้และรูปแบบการใชง้าน
ของผลิตภณัฑท่ี์ ตอ้งการมากท่ีสุด คือ หลอดบีบ 
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*นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 e-mail : Chanya.niyompong@ktb.co.th  
**อาจารยป์ระจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 e-mail : gun_ind@utcc.ac.th 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 120 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

Abstract 
   
Face-skin problem is the big problem for many people in nowadays, especially  girls .  This problem can 

occur with everybody both boy and girl.  Especially whit the little lightly face skin.  This study has the purpose for 
studying the behavior of solve problem of the customers which have the difference of their face skin .  In order to 
separate the customer who has the difference face skin , so that we want to know the quantity of each group . So we  
have 2 data collection, such as 1.We collect the first data from the theory and according to research studying paper 
2.We collect the data from using the questionnaire  about 385 pieces.  We separate the target by using the  Cluster 
Analysis and analyzing the statistic data by separating frequency , standard deviation . So we analyze  the One Way 
Anova. So that we determine the statistic importance at 0.05 level. 

From this studying, we found that the most customers bought this product from the healthy shop such as 
Watson.   The pricing , the promotion and blocker  have the inspiration to make decision the buy or not .  The price 
level which influence for buying decision is 601-900 baht per 1 time. Pricing level for buying product is 901-1200 
baht per 1 time.  The important thing for buying product decision is the reason such as buying product which they 
used oftenly.  If they have the face skin problems, they can pay 901-1200 baht per month.  If they have the more 
problems about their face skin, they can pay about 601-900 baht per 1 time or maybe much more than ever.  But 
most of customer often buy the drug for solving face skin from the nearly drugs store .  The most favorite smell of 
this product is the fruit smell. The type of this product that the customers like are plastic tube. 
 
Keyword : Purchase Behavior , Face-skin problem , Blocker , Decision to buy , Promotion 
 

1. บทน า 
 

ปัจจุบนัตลาดสบู่สมุนไพร โดยตลาดรวมสบู่ของปี 2560 มีมูลค่าถึง 14,032 ลา้นบาท ซ่ึงตลาดรวมสบู่กอ้น
สมุนไพรนั้นมีเพียง 3,737.68 ลา้นบาททั้งน้ี ตลาดรวมสบู่ เติบโตจากปีก่อน 3.24% แบ่งออกเป็นสบู่เหลว 4,912 ลา้น
บาท เติบโต 5.62% สบู่กอ้น 9,120 ลา้นบาท เติบโต 1.96% ซ่ึงสบู่กอ้นสมุนไพร คิดเป็นสดัส่วน 40.9% ของสบู่กอ้น 
หรือมีมูลค่า 3,737.68 ล้านบาท เติบโต 17.2% ในขณะท่ีสบู่ก้อนอ่ืนๆ (สบู่ความงาม, สบู่ส าหรับเด็ก, สบู่ก้อน
ส าหรับผูช้าย ฯลฯ) มูลค่ากว่า 5,382.57 ลา้นบาท ตลาดติดลบ 6.4%  “หลกัๆ ยงัเป็นแบรนด์ไทยท่ีครองตลาดสบู่
สมุนไพร ตอนน้ีเบนเนทเป็นเจ้าตลาดสบู่ก้อนสมุนไพร ดว้ยส่วนแบ่งท่ี 33% ส่วนตลาดสบู่เหลวสมุนไพร แมย้งั
เป็นตลาดท่ีเล็กอยู ่คิดเป็นมูลค่าราว 19.79 ลา้นบาท แต่ก็เป็นตลาดท่ีมีการเติบโตท่ีดี ตลาดสบู่สมุนไพรเติบโตเร็ว
มาก สะท้อนผ่านยอดขายของสบู่วิภาดาในช่องทางร้านค้าสะดวกซ้ืออย่าง 7-eleven ท่ีโตกว่า 200% ต่อปี จาก
พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีให้ความสนใจสินค้ากลุ่มน้ีมากข้ึน  ท าให้อุตสาหกรรมน้ีมีการแข่งขันท่ีอย่างรุนแรง  
ผูป้ระกอบการต้องต้องศึกษาความต้องการและพฤติกรรมการซ้ือของผูบิ้โภคเพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณา
ด าเนินการวางแผนคิดคน้ผลิตภณัฑ์ตลอดจนการวางแผนการตลาดให้เหมาะสมตรงกบัตรงความตอ้งการผูบ้ริโภค 
ท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 121 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

2. ทบทวนวรรณกรรม  
 

2.1 แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับการตดัสินใจซ้ือของฮอว์กินส์ และ มาเธอร์เบิร์กส (Hawkins & Mothersbaugh, 
2013) 

การตดัสินใจซ้ือ เป็นกระบวนการส าหรับผูบ้ริโภคท่ีจะตอ้งท าการประเมิน รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผลิตภณัฑห์รือบริการนั้นอยา่งรอบคอบและผูบ้ริโภคจะตอ้งใชเ้หตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการ เพ่ือให้ตรง
กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  โดยแบ่งเป็น  1. การตดัสินใจซ้ือเป็นขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ของ
ผูบ้ริโภคโดยมีสองทางเลือกข้ึนไป  2. การตดัสินใจมีทั้งดา้น พฤติกรรมทางกายภาพและดา้นจิตใจ  3. การตดัสินใจ
ซ้ือเป็นการใชเ้หตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์4. การตดัสินใจซ้ือเป็นหน่ึงในกระบวนการตดัสินใจซ่ึงประกอบไป
ดว้ยขั้นตอนส าคญัคือ การคน้หา ขอ้มูล การประเมินทางเลือกตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

2.2 แนวคดิการจดัผลิตภณัฑ์และส่วนประสมทางการตลาด (STP) 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 1.การแบ่งส่วนตลาด (Marketing Segmentation) หมายถึง การแบ่งลูกคา้ออกเป็น

กลุ่มยอ่ยท่ีแตกต่างกนั โดยใชเ้กณฑต่์างๆ สามารถแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ระดบัคือ ตลาดรวม, ตลาดแบบแบ่งส่วน, 
ตลาดส่วนย่อย, ตลาดเฉพาะบุคคล 2. ตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) หมายถึง กลุ่มผูบ้ริโภคหรือส่วนตลาดท่ี
นกัการตลาดสนใจและเลือกท่ีจะเขา้ไปด าเนินกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ โดยมีทั้งหมด 3 
กลยุทธ์ คือ 2.1 ตลาดรวมหรือตลาดไม่แตกต่าง เลือกตลาดรวมเป็นตลาดเป้าหมายเพียงตลาดเดียว 2.2 ตลาดมุ่ง
เฉพาะส่วน หมายถึงการเลือกตลาดเป้าหมายเพียงส่วนตลาดเดียวเท่านั้นจากตลาดมวลรวมเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการไดดี้ท่ีสุด 2.3 ตลาดแตกต่าง หมายถึงการเลือกกลุ่มลูกคา้ท่ีมีควาตอ้งการในแต่ละอย่างท่ีมีแตกต่างกนัตั้งแต่
สองกลุ่มข้ึนไปภายในตลาดนั้นๆ 3. ต าแหน่งผลิตภณัฑ์ (Market Positioning) จัดผลิตภณัฑ์ให้มีความแตกต่าง
ชดัเจนและตรงกบัความตอ้งการโดยเปรียบเทียบผลิตภณัฑข์องบริษทักบัผลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนั  

2.3 ทฤษฏี 5 W1 H 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ทฤษฏี 5 W1 H หมายถึง ความสามารถใน

การจ าแนก แยกแยะองคป์ระกอบต่างๆ ของส่ิงหน่ึงส่ิงใดซ่ึงอาจจะเป็นวตัถ ุส่ิงของหรือเหตุการณ์ และหาความสมัพนัธ์
เชิงเหตุและผล ระหว่างองคป์ระกอบเหล่านั้น เพ่ือคน้หาความเป็นจริง หรือหาสาระส าคญั โดยประกอบดว้ยดงัน้ี 
ตารางที่ 1 แสดงทฤษฏี 5W 1H 

ค าถาม (5W 1H) ค าถามที่ตอ้งการทราบ 
ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer 
buy ?) 

เพื่อทราบถึงส่ิงที่ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ 

ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who 
Participates In the buying?) 

เพื่อให้ทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ย ผูริ้เร่ิม ผูมี้
อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อและผูใ้ช ้

ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does consumer 
buy ?) 

เพื่อให้ทราบถึงโอกาสในการซ้ือ เช่น ช่วงใดของปี ช่วงเวลาใดของเดือน โอกาสพิเศษต่างๆ 

ผูบ้ริโภคซ้ือที่ไหน (Where does consumer 
buy ?) 

เพื่อให้ทราบถึงช่องทางหรือแหลง่ที่ท  าการซ้ือ เช่นห้างสรรพสินคา้ ร้านตวัแทนจ าหน่าย ร้าน
สะดวกซ้ือ 

ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (How does consumer 
buy ?) 

เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การ
ประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

ผูบ้ริโภคตอ้งการอะไร(Why does consumer 
buy ?) 

เพื่อทราบถึงคุณสมบตัิหรือองคป์ระกอบของผลิตภณัฑท์ี่ผูบ้ริโภคตอ้งการ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 122 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

2.4 แนวคดิด้านพฤตกิรรมผู้บริโภค 
Gilbert D. Harrell หมายถึง การกระท าและ กระบวนการตดัสินใจของคนแต่ละคน ในการท่ีจะคน้หา 

ประเมิน จัดหาและใช้ผลิตภณัฑ์ต่างๆ และ ได้มุ่งเน้นกับการให้ความส าคญัหรือเก่ียวข้อง (involvement) ของ
ผูบ้ริโภคก่อนตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑห์มายถึง การท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการซ้ือสินคา้ชนิดใดๆ ในแต่ละคร้ัง
อาจไม่เท่ากนั บางคร้ังอาจไม่ไดส้นใจยี่ห้อเรียกว่าการเก่ียวขอ้งต่างๆ (low involvement) บางคร้ังใชเ้วลาในการเก็บ 
ขอ้มูล หาความรู้และรายละเอียดต่างๆ ก่อนตดัสินใจซ้ือ เรียกว่าเก่ียวขอ้งสูง (high involvement) 

ปริญ ลกัษิตานนท,์ 2544 หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรง กบัการจดัหา
และการใชผ้ลิตภณัฑ์ซ่ึงรวมถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อน และมีส่วนในการ ก าหนดให้มีการกระท า ซ่ึง
กระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อนนั้น หมายถึงลกัษณะทางพฤติกรรม ของผูบ้ริโภคในขณะหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ
สินคา้นั้น จะมีกระบวนการทางดา้นเร่ืองของจิตวิทยาและกระบวนการทางดา้นสังคมวิทยาท่ีมี ส่วนสร้างและขดั
เกลาทศันคติและค่านิยม 

Schiffman & Kanuk, 1991อา้งใน ศุภร เสรีรัตน์, 2544 หน้า 7 หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงผล
ออกในการแสวงหาส าหรับ การซ้ือ การใช ้การประเมินและการจบัจ่ายใชส้อย ซ่ึงสินคา้และบริการท่ีเขาคาดหวงัจะ
ท าให้ความ ตอ้งการของเขาไดรั้บความพึงพอใจ” 

Blackwell & Mineard, 1993อา้งใน พิบูล ทีปะปาล, 2545, หน้า 61 หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลเขา้
ไปเก่ียวข้องโดยตรงในการได้รับ การบริโภค และการก าจัดผลิตภัณฑ์และบริการหลังจากการใช้ รวมทั้ ง
กระบวนการตดัสินใจท่ีเกิด ข้ึนก่อนและหลงัการกระท ากิจกรรมเหล่าน้ี” 

Hoyer & Macinnis, 1997อ้างใน ดารา ทีปะปาล , 2542, หน้า 3 หมายถึง ตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค
ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง สมัพนัธ์กบัการไดรั้บมา การบริโภค และการก าจดั อนัเก่ียวกบัสินคา้ บริการ เวลา และความคิด 
โดยหน่วยตดัสินใจซ้ือ (คน) ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึง” 

2.5 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
 

จากการศึกษาทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีปัญหาผิวหนา้นั้นมีพฤติกรรมการดูแล
ผิวหนา้ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงท าให้ไดม้าซ่ึงกรอบแนวคิด 

พฤติกรรมการดูแลผวิหนา้ของผูท่ี้แพง่้าย 
              - Who 
             - What 
          - Where 
             - When 
             - Why 
             - How 
 

ผูบ้ริโภคท่ีมีปัญหาผวิหนา้แพ้

ง่าย 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 
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3. วธีิการศึกษา 

 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงมีการศึกษาเก็บขอ้มูลทุติยภูมิจากการทบทวนทฤษฏีและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมเน้ือหาตามกรอบแนวคิดของการ
วิจยั โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามความสะดวก ผูวิ้จยัด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่างตามพ้ืนท่ีท่ี
ไดก้ าหนดจนครบตามจ านวน 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีมีปัญหาผิวหน้าแพ้ง่ายทั้งเพศชายและเพศหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป และเน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีมีปัญหาผิวหนา้ท่ีแน่นอน จึง
ค านวณขนาดตวัอยา่งจากสูตรของคอแครน (Cochran, 1977) โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 96 และ ความ
คาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างท่ียอมให้เกิดข้ึนได้ร้อยละ 5 โดยใช้วิธีเลือกการเก็บกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก 
(Convenience sampling) โดยเก็บแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง ในวนัเสาร์-อาทิตย ์ช่วงเวลา 13.00-20.00 น. ซ่ึงใน
แต่ละวนัจะใช้ตวัอย่าง จ านวนประมาณ 40 คน ทั้งหมด 20 เขต รวมทั้งส้ิน 10 วนั เน่ืองจากเป็นวนัท่ีผูบ้ริโภค
เดินทางไปซ้ือของจ านวนมาก  ซ่ึงมีการสอบถามว่าเคยมีหรือปัจจุบนัยงัมีปัญหาเร่ืองผิวหน้าแพง่้ายหรือไม่ เพ่ือให้
ไดผู้ต้อบแบบสอบถามท่ีมีปัญหาปิวหนา้แพง่้ายเท่านั้น 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ โดยผูวิ้จยัไดส้ร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  วดัผลคร้ังเดียว ศึกษาปัญหาผิวหน้าแพ้ง่ายของผูบ้ริโภคและพฤติกรรมการแก้ปัญหา
ผิวหน้าแพง่้ายของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือน าขอ้มูลไปวิเคราะห์แลว้น ามาตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยั
ท่ีตั้งไว ้แบบออกเป็นได ้3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  เป็นค าถามเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามปลายปิดทั้งหมด 6 ขอ้  
ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal scale) 

ส่วนท่ี 2  เป็นค าถามเก่ียวกบัปัญหาผิวหนา้ของผูบ้ริโภค เป็นค าถามปลายปิดทั้งหมด 3 ขอ้ ใชร้ะดบัการ
วดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้นแบบ Likert Scale 

ส่วนท่ี 3  เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการแกปั้ญหาผิวหนา้ของผูบ้ริโภค แบบปลายปิดทั้งหมด 14 ขอ้ 
ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้นแบบ Likert Scale  ได้แก่ 

1. What 9 ขอ้  2. Where 2 ขอ้ 
3. When 1 ขอ้  4. Why  1 ขอ้ 
5. Who 1 ขอ้  6. How  1 ขอ้ 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บค าตอบจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 385 ชุด มาตรวจสอบความสมบูรณ์ จากการ

ลงรหัส (Coding) ตามคู่มือการลงรหัส แลว้ตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง ก่อนน าไป บนัทึกขอ้มูลใน SPSS data 
editor แลว้จึงน าขอ้มูลดงักล่าวไปท าการวิเคราะห์ 
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1. น าขอ้มูลส่วนท่ี 1 ซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายรุะดบั
การศึกษาอาชีพ สถานภาพ และรายไดต่้อเดือนเฉล่ียโดยมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด น ามาแจกแจง
ความถ่ีและหาค่าร้อยละเพ่ือน ามาสรุปผล  

2. น าขอ้มูลในส่วนท่ี 2 ซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกบั ปัญหาผิวหนา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นแบบสอบถามปลายปิด 
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า แบบ Likert Scale   

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
การเลือกจ านวนกลุ่ม แบ่งกลุ่มดว้ย Hierarchical โดยคน้หาจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม และยบุขอ้มูล2ราย

ท่ีมีระยะห่างนอ้ยท่ีสุดให้เหลือกลุ่มเดียว ท าไปเร่ือยๆจนทุกรายการถูกรวมไวใ้นกลุ่มใหญ่เพียงกลุ่มเดียว 
- ใช ้K-MEANS ในการจดัขอ้มูลกลุ่มยอ่ย เพ่ือก าหนดกลุ่ม เม่ือรู้ขนาดจ านวนสมาชิก 
- ใช ้ANOVA ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 
- ใช ้Chi-Square Test ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% เพ่ือคน้หาความแตกต่าง โดยการน าขอ้มูลหรือตวั

แปรอ่ืนๆ มาเปรียบเทียบ 
 

4. ผลการศึกษา 
 

จากการศึกษากลุ่มตวัอย่าง 385 ชุดจะพบว่า ดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑแ์กปั้ญหาพบว่า What ส่วน
ใหญ่ใชปั้จจยัในการเลือกซ้ือ คือ ราคา  ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ คือ สบู่  ระดบัราคาท่ีวางแผนก่อนซ้ือโดยเฉล่ียต่อ
คร้ังคือ 601-900 บาท/คร้ัง   ระดบัราคาท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์ฉล่ียต่อคร้ังคือ 901-1200 บาท/คร้ัง  ปัจจยัดา้นการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์ คือ จะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเคยใชเ้ป็นประจ าเป็นอนัดบัแรก หากมีปัญหาผิวหน้าเร่ืองสิว หน้าหมอง
คล ้าและแห้งเป็นขยุ ยินดีจะจ่ายต่อเดือน คือ 901-1200 บาท/คร้ัง เร่ืองฝ้ากระ รอยจุดด่างด าและรูขมุขนกวา้ง ยินดีจะ
จ่ายต่อเดือน คือ 601-900 บาท/คร้ัง  วิธีรักษาปัญหาผิวหนา้ คือ ซ้ือยาตามร้านขายยาทัว่ไป กล่ินของผลิตภณัฑท่ี์ชอบ 
คือ กล่ินของผลไม ้และรูปแบบการใชง้านของผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการมากท่ีสุด คือ หลอดบีบ   Where ส่วนใหญ่ซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ท่ี Watson  และใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีบา้น   When ส่วนใหญ่จะซ้ือผลิตภณัฑ์เน่ืองจาก รายการส่งเสริมการขาย   
Why คุณสมบัติท่ีต้องการให้มีในผลิตภัณฑ์ คือ ท าให้ผิวชุ่มช้ืน  Who บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดคือ บลอ็กเกอร์    How ช่วงเวลาท่ีใชผ้ลิตภณัฑม์ากท่ีสุด คือ เชา้ 

โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 
กลุ่มที่ 1  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 15-20 ปี สถานภาพโสด  มีรายได ้ต ่ากว่า 10,000 บาท มีการศึกษาต ่า

กว่าปริญญาตรี และประกอบอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา   สภาพผิวจะมีลกัษณะมนับริเวณหน้าผากและจมูก ลกัษณะ
แห้งบริเวณแกม้ ปัญหาอ่ืนนอกจากผิวแพง่้ายท่ีกงัวลคือ สิว ฝ้ากระ รอยจุดด่างด า หนา้หมองคล ้า แห้งเป็นขยุและรู
ขุมขนกวา้ง สถานท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ Booth   ปัจจยัท่ีใชใ้นการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ก้ปัญหาผิวหน้ามากท่ีสุดคือ 
ราคา  คุณสมบติัท่ีตอ้งการให้มีในผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้กไ้ขปัญหาผิวหนา้มากท่ีสุด คือ ท าให้ผิวชุ่มช้ืน  บุคคลท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ก้ปัญหาผิวหน้ามากท่ีสุดคือ บล็อกเกอร์  ลกัษณะผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ก้ไขปัญหา
ผิวหนา้ท่ีตอ้งการมากท่ีสุด คือ สบู่  โอกาสในการซ้ือมากท่ีสุดคือ เดินซ้ือสินคา้อ่ืนโดยไม่ไดต้ั้งใจจะซ้ือ  ระดบัราคา
ของผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ก้ปัญหาผิวหน้า ก่อนไปซ้ือ วางแผนจะซ้ือโดยเฉล่ียราคาต่อคร้ัง คือ ต ่ากว่า 300 บาท  ขณะซ้ือ
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ผลิตภณัฑ์แก้ปัญหาผิวหน้าโดยเฉล่ียอยู่ในช่วงราคา 301-600 บาท/คร้ัง  ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีใช้
แกปั้ญหาผิวหนา้ คือ เลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เคยใชเ้ป็นประจ าเป็นอนัดบัแรก  หากมีปัญหาเร่ือง แห้งเป็นขยุ จะยอมจ่าย
มากท่ีสุดในระดบัราคา 901-1200 บาท/คร้ัง  รักษาปัญหาผิวหน้าโดยวิธี ซ้ือยาตามร้านขายยาทัว่ไป  ช่วงเวลาท่ีใช้
ผลิตภณัฑ์แก้ปัญหาผิวหน้ามากท่ีสุด คือ เชา้และก่อนนอน  สถานท่ีท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์แก้ปัญหาผิวหน้ามากท่ีสุด คือ 
บา้น  กล่ินของผลิตภณัฑแ์กปั้ญหาผิวหน้าใดท่ีชอบมากท่ีสุด คือ กล่ินม้ินต ์ รูปแบบการใชง้านผลิตภณัฑ์แก้ปัญหา
ผิวหนา้ท่ีตอ้งการใชม้ากท่ีสุด คือ หลอดบีบ 

กลุ่มที่ 2  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40  ปี สถานภาพโสด  มีรายได ้มากกว่า 25,000 บาท  มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี และประกอบอาชีพ ขา้ราชการ   สภาพผิวจะมีลกัษณะมนับริเวณหนา้ผาก จมูกและแกม้ ไม่มีสภาพ
ผิวแห้ง ปัญหาอ่ืนนอกจากผิวแพง่้ายท่ีกงัวลคือ สิว และ หนา้หมองคล ้า สถานท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ Watson   ปัจจยัท่ีใช้
ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ก้ปัญหาผิวหน้ามากท่ีสุดคือ ส่วนผสมจากธรรมชาติ  คุณสมบติัท่ีตอ้งการให้มีใน
ผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้กไ้ขปัญหาผิวหน้ามากท่ีสุด คือ ท าให้ผิวชุ่มช้ืน ความกระจ่างใส ซึมสู่ผิวรวดเร็วและควบคุมความ
มัน  บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แก้ปัญหาผิวหน้ามากท่ีสุดคือ บล็อกเกอร์  ลักษณะ
ผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้กไ้ขปัญหาผิวหนา้ท่ีตอ้งการมากท่ีสุด คือ สบู่  โอกาสในการซ้ือมากท่ีสุดคือ โปรโมชัน่  ก่อนไปซ้ือ 
วางแผนจะซ้ือโดยเฉล่ียราคาต่อคร้ัง คือ 601-900 บาท/คร้ัง  ขณะซ้ือผลิตภณัฑแ์กปั้ญหาผิวหนา้โดยเฉล่ียอยูใ่นช่วง
ราคา 901-1200 บาท/คร้ัง  ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แก้ปัญหาผิวหน้า คือ มีการศึกษาขอ้มูลของ
ผลิตภณัฑ์   หากมีปัญหาเร่ือง สิหน้าหมองคล ้า  จะยอมจ่ายมากท่ีสุดในระดบัราคา 1200 บาทข้ึนไป  รักษาปัญหา
ผิวหน้าโดยวิธี เข้าคลินิก  ช่วงเวลาท่ีใช้ผลิตภณัฑ์แก้ปัญหาผิวหน้ามากท่ีสุด คือ เช้า  สถานท่ีท่ีใช้ผลิตภัณฑ์
แก้ปัญหาผิวหน้ามากท่ีสุด คือ บ้าน  กล่ินของผลิตภณัฑ์แก้ปัญหาผิวหน้าใดท่ีชอบมากท่ีสุด คือ กล่ินวนิลลา  
รูปแบบการใชง้านผลิตภณัฑแ์กปั้ญหาผิวหนา้ท่ีตอ้งการใชม้ากท่ีสุด คือ หลอดบีบ 

กลุ่มที่ 3  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40  ปี สถานภาพโสด  มีรายได ้มากกว่า 25,000 บาท  มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี และประกอบอาชีพ พนกังานรัฐวิสาหกิจ   สภาพผิวจะมีลกัษณะแห้งบริเวณหนา้ผาก จมูกและแกม้ 
ไม่มีสภาพผิวมนั ปัญหาอ่ืนนอกจากผิวแพง่้ายท่ีกงัวลคือ รอยจุดด่างด า แห้งเป็นขยุ รูขมุขนกวา้งและ หนา้หมองคล ้า 
สถานท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ Watson   ปัจจยัท่ีใชใ้นการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้กปั้ญหาผิวหน้ามากท่ีสุดคือ ส่วนผสม
จากธรรมชาติ  คุณสมบติัท่ีตอ้งการให้มีในผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้กไ้ขปัญหาผิวหน้ามากท่ีสุด ป้องกนัร้ิวรอย ท าให้ผิวชุ่ม
ช้ืน ลดฝ้ากระ รูขุมขนกระชบั ความกระจ่างใส ซึมสู่ผิวรวดเร็วและควบคุมความมนั  บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้กปั้ญหาผิวหนา้มากท่ีสุดคือ ดารา  ลกัษณะผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้กไ้ขปัญหาผิวหนา้ท่ีตอ้งการ
มากท่ีสุด คือ สบู่  โอกาสในการซ้ือมากท่ีสุดคือ เม่ือผลิตภณัฑ์ท่ีใชห้มด  ก่อนไปซ้ือ วางแผนจะซ้ือโดยเฉล่ียราคา
ต่อคร้ัง คือ 901-1200 บาท/คร้ัง  ขณะซ้ือผลิตภณัฑ์แก้ปัญหาผิวหน้าโดยเฉล่ียอยู่ในช่วงราคา 901-1200 บาท/คร้ัง  
ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้กปั้ญหาผิวหนา้ คือ เลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เคยใชเ้ป็นประจ าเป็นอนัดบัแรก  
หากมีปัญหาเร่ือง สิวและหน้าหมองคล ้า  จะยอมจ่ายมากท่ีสุดในระดบัราคา 1200 บาทข้ึนไป  รักษาปัญหาผิวหนา้
โดยวิธีเขา้คลินิก  ช่วงเวลาท่ีใชผ้ลิตภณัฑแ์กปั้ญหาผิวหนา้มากท่ีสุด คือ เชา้  สถานท่ีท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์แกปั้ญหาผิวหน้า
มากท่ีสุด คือ บา้น  กล่ินของผลิตภณัฑ์แก้ปัญหาผิวหน้าใดท่ีชอบมากท่ีสุด คือ กล่ินของผลไม ้ รูปแบบการใชง้าน
ผลิตภณัฑแ์กปั้ญหาผิวหนา้ท่ีตอ้งการใชม้ากท่ีสุด คือ หลอดบีบ 

จากขอ้มูลดงักล่าว ทางผูวิ้จยัไดเ้ลือกกลุ่มท่ี 2 เน่ืองจากลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มน้ีพบว่าอยู่ในวยั
ท างาน มีฐานเงินเดือนสูง  มีก าลงัซ้ือผลิตภณัฑ์โดยระดบัราคาท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์ฉล่ียต่อคร้ังคือ 901-1200 บาท/คร้ัง  
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และสามารถท าการตลาดไดง่้าย เพราะกลุ่มน้ีนั้นมีโอกาสในการซ้ือมากท่ีสุดคือ โปรโมชัน่ และตลอดจนผิวหนา้ มี
ลกัษณะผิวมนับริเวณแกม้ หน้าผากและจมูก ซ่ึงผิวมนัเป็นตน้เหตุของการเกิดปัญหาสิว น ้ ามนับนใบหน้านั้นจะท า
ให้เกิดการอุดตนัของส่ิงสกปรก เช้ือแบคทีเรียก็จะเติบโตอยา่งรวดเร็ว ท าให้เกิดการเน่าเสียภายในรูขุมขนและเกิด
การอกัเสบ ท าให้เกิด เป็นปัญหาสิว โดยเฉพาะสิวอุดตนั ซ่ึงหากยงัละเลยจะท าให้เป็นตน้เหตุให้เกิดสิวชนิดอ่ืนๆ
ตามมาในท่ีสุด  และผิวหน้ามนัเป็นสาเหตุท าให้หน้าหมองคล ้าเน่ืองจากการท างานของต่อมไขมนั ที่ผลิตน ้ ามนั
ออกมามากกว่าปกติเพื่อเพิ่มความชุ่มช้ืนให้แก่ผิว เม่ือผิวไม่สมดุล ขาดความชุ่มช้ืน มีปริมาณน ้ าในผิวน้อย 
ร่างกายจึงตอ้งมีกลไกดงักล่าว เพื่อปรับสภาพผิว โดยกระตุ้นการท างานของต่อมไขมนัให้ผลิตน ้ ามนัออกมา
ปกคลุมผิว เพื่อลดการสูญเสียน ้ าจากการระเหยออกจากผิว แต่เ มื่อต่อมไขมนัมีการผลิตน ้ ามนัออกมามาก
เกินไปผลท่ีตามมาคือ ผิวหน้าหมองคล ้า 

จากรายละเอียดข้างตน้นั้น จะเห็นได้ว่าปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ความมนัเป็นต้นเหตุของสิว
และหน้าหมองคล ้ า  โดยขอ้มูลขา้งต ้นนั้นเป็นขอ้มูลทางการแพทยที์่ผูบ้ ริโภคทราบกันดี แต่ในปัจจุบนั
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีขายในทุกวนัน้ีเก่ียวกบัการแก้ไขปัญหาผิวหน้านั้นมีออกมามากมายแต่ส าหรับผิวหน้าแพง่้ายมีเพียง
ไม่ก่ีรายท่ีน่าเช่ือถือ และตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพราะจะเห็นไดจ้ากรีวิวต่างๆท่ีผูบ้ริโภคน ามาเขียนหรือจาก
ตวับล็อกเกอร์เองนั้น จะพบว่าผลิตภณัฑ์ท่ีแก้ปัญหาเร่ืองความมนั สิวและหน้าหมองคล ้ าส่วนใหญ่จะมีการใส่
ส่วนผสมของ Salicylic acid (สามารถผลดัผิวและช่วยก าจดัเซลลผิ์วท่ีตายแลว้ ซ่ึงเป็นสาเหตุของสิวและความหมอง
คล ้ า)  มากจนเกินไปโดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ประเภททรีตเมนท์ตามคลินิกต่างๆ  เพราะจะท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกว่า
ผลิตภณัฑข์องแบรนดน้ี์หรือคลินิกท่ีนั้นๆสามารถท าให้สิวยบุ ความมนับนใบหน้าลดลงในระยะเวลาเพียงสั้นๆ ซ่ึง
ห้ามใส่ส่วนผสมเกิน 2% หากไดรั้บปริมาณท่ีมากเกินไปและเป็นเวลานานจะท าให้ผิวเกิดความแห้ง แตก รวมทั้งท า
ให้ผิวหน้าบางจนผูบ้ริโภคเจอกบัปัญหาผิวหน้าแพง่้ายในท่ีสุด โดย Salicylic acid  จดัเป็นสารก่อให้เกิดการระคาย
เคืองของผิวสูงมากๆ ตวัหน่ึง 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

5.1 อภปิรายผลและข้อเสนอแนะให้กับธุรกิจ 
ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างพฤติกรรมการแกปั้ญหาผิวหนา้แพง่้ายโดยการใชส้ถิติ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว( One-way ANOVA) พบว่ามีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
ความเช่ือมนั 0.05 (95 %) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฏีของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า
ทฤษฏี 5 W1 H คือ ความสามารถในการจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ  ของส่ิงหน่ึงส่ิงใดซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุ 
ส่ิงของ เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ และหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล ระหว่างองคป์ระกอบเหล่านั้น เพ่ือคน้หาความ
เป็นจริง หรือหาสาระส าคญั และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีของ ฮอว์กินส์ และ มาเธอร์เบิร์กส (Hawkins & 
Mothersbaugh, 2013) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า การตดัสินใจซ้ือ เป็นกระบวนการส าหรับผูบ้ริโภคท่ีจะตอ้งท าการประเมิน 
รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้นอย่างรอบคอบและผูบ้ริโภคจะตอ้งใชเ้หตุผลในการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ เพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  โดยจากผลการศึกษาดงักล่าวสามารถ
สร้างขอ้เสนอแนะให้กบัธุรกิจไดด้งัน้ี  น าไปวิจยัพฒันาคิดคน้ผลิตภณัฑ์แก้ปัญหาผิวหน้า ให้สามารถตอบสนอง
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ความต้องการของของผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด โดยเน้นเร่ืองของคุณภาพ เพราะคุณภาพของผลิตภณัฑ์เป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัท่ีสุดท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือ จนเกิดพฤติกรรมการซ้ือซ ้ า ซ่ึงจะน าไปสู่ความภกัดีในตราสินคา้
(Brand Loyalty) ในท่ีสุด 

5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  
5.1.1 เน่ืองจากในการท าการศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์มาแกปั้ญหาผิวหน้าแพ้

ง่ายในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีกวา้งมากข้ึน  เพ่ือให้เห็นและ
ทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภคมากข้ึนโดยมีลกัษณะพฤติกรรมการซ้ือแตกต่างจากผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครหรือไม่ อยา่งไร เพ่ือน าผลท่ีไดม้าก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคแต่ละพ้ืนท่ี  

5.1.2 ควรศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อแบรนดข์องผูบ้ริโภค และการซ้ือซ ้ า เพ่ือ
ทราบถึงปัจจยัว่าเพราะเหตุใดผูบ้ริโภคบางรายยงัคงมีความจงรักภกัดีต่อแบรนด์เดิม ทั้งๆท่ีในตลาดมีผลิตภณัฑใ์ห้
เลือกมากมาย ท าไมผูบ้ริโภคยงัคงเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มีราคาสูงกว่าบางยี่ห้อทั้งๆท่ีคุณภาพไม่ต่างกนั 

5.1.3 ศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือและความพึงพอใจในสินค้าผลิตภณัฑ์แก้ปัญหาท่ีมีวาง
จ าหน่ายในตลาด 
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บทคดัย่อ 
 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือคน้หาและรวบรวมประสบการณ์เชิงบวกหรือความประทบัใจในการท างาน

ของตวัแทนประกนัชีวิตส านกังานตวัแทนคุณชยัพฒัน์ อศัวพฒันากูล จากลูกคา้และตวัแทนประกนัชีวิต และน า
ขอ้มูลมาใชพ้ฒันาตวัแทนประกนัชีวิตให้มีศกัยภาพดา้นการขายประกนัชีวิตมากข้ึน การศึกษาประยุกต์ใชท้ฤษฎี
สุนทรียสาธกโดยท าการสมัภาษณ์เชิงบวก กลุ่มตวัอยา่งเป็นตวัแทน 20 คน และลูกคา้ 30 คน แลว้น ามาวิเคราะห์จุด
ร่วม และจุดโดดเด่น ผลจากการศึกษาพบจุดร่วมท่ีส าคญั คือ 1) การมีบรรยากาศการท างานท่ีดี 2) การให้บริการหลงั
การขายท่ีดี 3) การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ 4) การเรียนรู้จากผูท่ี้ประสบความส าเร็จ 5) ส านกังานสนบัสนุน
การท างานของตวัแทน 6) มีจ านวนตวัแทนมากข้ึน ซ่ึงไปสู่โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการขายของตวัแทนประกนั
ชีวิต จากการศึกษาท าให้ไดวิ้ธีพฒันาศกัยภาพตวัแทน ไดแ้ก่ การเพ่ิมความรู้ดา้นการเงิน การจบัคู่ตวัแทนท่ีมีความ
ช านาญต่างกนั และการเพ่ิมความสมัพนัธ์ในองคก์ร 

 
ค ำส ำคัญ: สุนทรียสำธก ศักยภำพด้ำนกำรขำย ตัวแทนประกันชีวิต 

 
Abstract 

 
The objectives of this study were to find and gather positive experiences or impressions of working 

performance of insurance agent of Chaipat Asavapattanakul's general agent office from the customers and the 
insurance agents, as well as to use the information obtained to develop sales potential of insurance agents. 
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Appreciative inquiry was applied to this study by positive interviewing. Sample groups were 20 insurance agent, and 
30 customer.  After that:  convergences and divergences were analyzed.  The study had the key of convergences:  
1) good work atmosphere, 2) best after-sales service, 3) customer relationship, 4) learning from successful person, 
5) office supported working, and 6) increasing numerous of agents. The results led to the projects for sales potential 
development of insurance agent:  increasing the knowledge of financial literacy, matching agents with different 
skills, and increasing the organization relationships. 
 
Keywords: Appreciative Inquiry, Sales Potential, Insurance Agents 
 

บทน า (Introduction) 
 

ส านกังานตวัแทนคุณชยัพฒัน์ อศัวพฒันากูล เปิดให้บริการเป็นส านกังานตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทั เอ
ไอเอ จ ากดั เม่ือ ปี 2556 ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ปัจจุบนัมีตวัแทนประกนัชีวิต 22 คน มีจ านวนลูกคา้
รายใหม่ 264 คน และเบ้ียประกนัชีวิตปีแรก 7,684,697 บาท (ส านกังานตวัแทนคุณชยัพฒัน์ อศัวพฒันากูล , 2561) 
จากผลการด าเนินงานพบปัญหา คือ ตวัแทนประกนัชีวิตออกจากอาชีพเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากไม่มีผลงานน าส่งให้กับ
บริษทั หรือไม่สามารถขายประกนัชีวิตให้กบัลูกคา้ได ้ท าให้บริษทั ยกเลิกสญัญาตวัแทนฯ ซ่ึงส่งผลให้เบ้ียประกนั
ชีวิตปีแรกของส านกังานตวัแทนฯ ลดลงตามไปดว้ย ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ขอ้มูลเบี้ยประกนัชีวติปีแรกและจ านวนตวัแทนประกนัชีวติ 

ปี พ.ศ. เบีย้ประกนัชีวติ
ปีแรก 

จ านวนตวัแทนฯ 
ทั้งหมด 

จ านวนตวัแทนฯ 
ใหม่ 

จ านวนตวัแทนฯ  
ทีล่าออก 

ร้อยละ 
การลาออก 

2556 8,171,618 44 20 22 50.00 
2557 9,447,794 47 17 15 31.91 
2558 11,046,893 35 12 22 62.86 
2559 11,521,727 28 10 10 35.71 
2560 7,864,697 22 3 12 54.55 

ท่ีมา: ส านกังานตวัแทนคุณชยัพฒัน์ อศัวพฒันากูล (2561) 
 

จากตารางท่ี 1 ขอ้มูล 3 ปี ยอ้นหลงั (พ.ศ. 2558-2560) พบว่า ตวัแทนมีจ านวนลดลง โดยปี 2558 ลดลงร้อยละ 
25.53 ของจ านวนตวัแทน ปี 2557 ปี 2559 ลดลงร้อยละ 20.00 เม่ือเทียบกับจ านวนตวัแทน ปี 2558 และปี 2560 
ลดลงร้อยละ 21.43 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 และเม่ือเทียบสดัส่วนจ านวนตวัแทนทั้งหมดกบัตวัแทนท่ีออกจาก
อาชีพ ในปี 2560 มีอตัราการออกจากอาชีพสูงถึงร้อยละ 54.55 สูงข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีตวัแทนออกจากอาชีพร้อยละ 
35.71 การออกจากอาชีพประกนัชีวิตของตวัแทนฯ ส่งผลให้เบ้ียประกนัชีวิตปีแรกลดลงตามไปดว้ย โดยปี 2560 เบ้ีย
ประกนัชีวิตปีแรกลดลงร้อยละ 31.74 ของปี 2559 
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ปัญหาการลาออกจากอาชีพของตวัแทนประกนัชีวิต ท่ีเกิดจากตวัแทนฯ ไม่มีลูกคา้รายใหม่ ไม่มีผลงานส่ง
ให้กบับริษทัฯ ซ่ึงสาเหตุส่วนหน่ึงเกิดจากตวัแทนฯ ขาดการใฝ่หาความรู้ทั้งในดา้นวิชาชีพ ประกนัชีวิต ดา้นการเงิน 
และการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน ท าให้ไม่สามารถให้ขอ้มูลแก่ผูซ้ื้อประกนัภยัท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ และความ
ตอ้งการท่ีหลากหลายตามวิทยาการใหม่ๆ ตลอดถึงความเส่ียงภยั และภยัในอนาคตท่ีมีความสลบัซับซ้อนมากข้ึน 
รวมทั้งไม่สามารถชกัชวน แนะน า และให้ค าปรึกษา ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นประกนัชีวิตและการเงินของ
ลูกคา้ได ้ดงันั้น ผูศึ้กษาซ่ึงเป็นเจ้าของส านักงานจึงตอ้งการพฒันาศกัยภาพด้านการขายของตวัแทนประกันชีวิต 
ส านกังานตวัแทนคุณชยัพฒัน์ อศัวพฒันากูล จงัหวดัขอนแก่น โดยใชแ้นวทางสุนทรียสาธกเพ่ือพฒันาศกัยภาพ 
ด้านการขาย และเพ่ิมยอดขายให้มากข้ึน โดยการสัมภาษณ์ตวัแทนประกันชีวิต ส านักงานตวัแทนคุณชยัพฒัน์  
อศัวพฒันากูล จ านวน 22 คน และลูกคา้ท่ีซ้ือประกนัชีวิต จ านวน 30 คน 

 

ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
 

1. สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI)  
สุนทรียสาธก (Appreciative  Inquiry: AI) คือ กระบวนการคน้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดในตวัคนในองคก์ร  หรือใน

โลกท่ีเราอยู่  หาสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ด าเนินไปอยา่งดีท่ีสุด  มีการถามค าถามท่ีท าให้ระบบมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะ
พัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุด วงจรAppreciative Inquiry AI จะเ ร่ิมจากการค้นหาประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด (Peak 
Experience) จากนั้นเอาประสบการณ์ท่ีไดไ้ปสานต่อเป็นความฝัน หรือวิสัยทศัน์ (Dream) วางแผนท าให้เป็นจริง 
(Design) และเร่ิมตน้ท า (Destiny) (Cooperrider, Whitney and Stavros, 2008) มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) กระบวนการคน้หา (Discovery) เป็นขั้นตอนแรกของ วงจร AI เป็นการส ารวจและค้นหาส่ิงดีๆ ท่ี
เกิดข้ึน ประสบการณ์ท่ีดี ปัจจัยแห่งความส าเร็จท่ีผ่านมาของบุคคลหรือองค์กร เพ่ือให้ได้มาซ่ึงโอกาส จุดแข็ง 
ศักยภาพ หรือส่ิงท่ีลูกค้าต้องการ (Consumer Insight) ซ่ึงท าให้ได้ประสบการณ์เชิงบวกหรือความประทบัใจ 
(Positive Experience) 

2) กระบวนการสร้างฝัน (Dream) เป็นสร้างฝันถึงจุดมุ่งหมาย เป้าหมายขององค์กรหรือวิสัยทัศน์ 
(Vision) ขององคก์ร ท่ีตอ้งการจะเป็นในอนาคต   

3) กระบวนการออกแบบ (Design) เป็นการพฒันาแนวทาง กลยุทธ์ หรือแผนปฏิบติัการ (Action plan) 
เพ่ือให้บรรลุตามท่ีไดว้าดฝันไว ้โดยมีการมอบหมายว่าใครจะรับผิดชอบอะไรบา้ง ใครจะมีส่วนร่วม ใชท้รัพยากร
อะไรบา้ง ระยะเวลา งบประมาณ ท่ีจะท าให้โครงการบรรลุตามเป้าหมาย 

4) กระบวนการลงมือท า (Destiny) เป็นการลงมือปฏิบติัหรือการน าเอาแผนไปปฏิบติัเพ่ือให้เกิดเป็น
รูปธรรม สามารถบรรลุความฝันท่ีตั้งไว ้รวมทั้งติดตามประเมินผลการลงมือท า 

2. การวเิคราะห์สอร์อ่า (SOAR Analysis) 
การวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) เป็นหลกัการวิเคราะห์เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนทางดา้น

กลยุทธ์ท่ีพฒันามาจาก SWOT Analysis ซ่ึง SWOT Analysis วิเคราะห์หาจุดแข็ง จดอ่อน  โอกาส อุปสรรค ของ
หน่วยงานหรือองค์กรของเรา  เม่ือวิเคราะห์เสร็จแลว้ก็จะหาแนวทางแก้ไขจุดอ่อน  แต่ส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ดงันั้น  การวางแผนทางกลยุทธ์หรือการวางการพฒันาดา้นการท างานท่ีเหมาะสมกบั
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องค์กรสมยัใหม่นั้น  ตอ้งใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกว่า SOAR Analysis  ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี (อจัฉริยะ อุปการกุล, 2554; 
ภิญโญ รัตนาพนัธ์ุ, 2556) 

จุดแขง็ (Strength: S) หมายถึง  ทรัพยากรหรือส่ิงท่ีดีท่ีสุด ท่ีเรามีอยูมี่อะไรบา้ง 
โอกาส (Opportunities: O) หมายถึง โอกาสท่ีเป็นไปไดอ้ะไรบา้ง ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ของเรามาก

ท่ีสุด 
ส่ิงท่ีเราตอ้งการจะเป็น (Aspirations: A) หมายถึง ส่ิงท่ีเราตอ้งการจะเป็นและส่ิงท่ีเราอยากเห็นส าหรับองคก์ร

ของเราในอนาคต 
ผลลพัธ์ (Results: R) หมายถึง ผลลพัธ์ท่ีเราตอ้งการจะเห็นซ่ึงสามารถวดัผลได้ 

3. งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาของ เมธชนัน วุฒิเกษ (2556) ได้ศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน

ส านกังานธุรกิจร้อยเอ็ด โดยวิธีสุนทรียสาธกกรณีศึกษา ธนาคารมุ่งมัน่พฒันาไทย จ ากดั (มหาชน) พบว่า ปัจจยั
ส าคญัท่ีท าให้ท างานไดผ้ลงานเป็นท่ีพอใจและใชเ้วลาท างานนอ้ย คือ ความร่วมมือของเพ่ือนพนกังานในการท างาน 
และได้แนวทางท่ีท าให้พนักงานสามารถท างานได้ผลงานเป็นท่ีพอใจ และใช้เวลาท างานน้อย คือ การถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเช่ือจากผูท่ี้มีความช านาญ การศึกษาของ อภิชน ยืนชีวิต (2559) ได้ศึกษาแนว
ทางการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการประยุกต์ใชสุ้นทรียสาธก กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน ส านกังานเขต
กาฬสินธ์ุ  พบว่า บุคลากรมีความรู้สึกท่ีดีในการช่วยเหลือผู้อ่ืน ยงัมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร และต้องการท่ีจะ
ปฏิบติังานเพ่ือองค์กรในระยะยาว ดา้นการตระหนกัรู้ในบทบาทและหน้าท่ี พบว่า บุคลากรมีความเขา้ใจบทบาท 
และหนา้ท่ีในการปฏิบติังานเป็นอย่างดี และการศึกษาของสญัญา ใจศิริ (2560) ศึกษาแนวทางการจดัการความรู้ดว้ย
สุนทรียสาธก เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการท างานของพนกังาน: กรณีศึกษา บริษทั เอสพีอีซี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั พบว่า 
ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม คือ สินคา้และบริการมีคุณภาพ การลงมือปฏิบติังานท าให้พฒันาไดเ้ร็วข้ึน และปัจจยัท่ีเป็นจุด
โดดเด่น คือ การเรียนรู้จากผูท่ี้เช่ียวชาญท าให้พฒันาไดเ้ร็วข้ึน การส่ือสารสองทางท าให้เกิดความเขา้ในทีมและ
ไดรั้บความร่วมมือมากข้ึน จากงานวิจยัท่ีไดร้วบรวมไวน้ั้น พบว่า สามารถประยุกต์ใชสุ้นทรียสาธกในการคน้หา
ประสบการณ์เชิงบวกของพนกังาน เพ่ือน ามาใชใ้นพฒันาตวัแทนประกนัชีวิตให้มีศกัยภาพดา้นการขายมากข้ึน  

4. กรอบแนวคดิ 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

วธีิการศึกษา (Methodology) 
 

1. การค้นหา (Discovery) 
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพและศึกษาเชิงปฏิบติัการ (สุภางค์ จนัทวานิช, 2556) โดยการใชวิ้ธี

สุนทรียสาธกเป็นหลกัในการคน้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดในองคก์รผา่นการสมัภาษณ์ตวัแทนฯ และลูกคา้ แลว้ท าการเช่ือมโยง
กบัการวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) จากนั้นน าผลการศึกษามาวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม และจุดโดดเด่น 

แนวทางการพฒันาศกัยภาพดา้น
การขายของตวัแทนประกนัชีวิต 

ศกัยภาพ 
ดา้นการขายและยอดขายเพ่ิมข้ึน 

ประสบการณ์เชิงบวกของลูกคา้ 
ประสบการณ์เชิงบวกของตวัแทน 
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ท่ีท าให้เกิดการพฒันาตวัแทนประกนัชีวิตให้มีศกัยภาพดา้นการขายประกนัชีวิตของส านกังานตวัแทนคุณชยัพฒัน์ 
อศัวพฒันากูล จงัหวดัขอนแก่น 

1.1 ผู้มีส่วนร่วม และกลุ่มตวัอย่าง 
 ผูมี้ส่วนร่วม และกลุ่มตวัอยา่ง ในการศึกษาคร้ังน้ีมี 2 กลุ่ม คือ  

1.1.1 ผูมี้ส่วนร่วม ไดแ้ก่ ตวัแทนประกนัชีวิต ส านกังานตวัแทนคุณชยัพฒัน์ อศัวพฒันากูล จ านวน 
20 คน 

1.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีซ้ือประกนัชีวิต จ านวน 30 คน ลูกคา้จ่ายเบ้ียประกนัมาแลว้ 2-5 ปี 
จ านวน 10 คน และ ลูกคา้จ่ายเบ้ียมาแลว้ 6 ปีข้ึนไป 20 คน 

1.2 ประเภทของข้อมูล 
ท าการศึกษาจากขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ดงัน้ี 
1.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi - Structured Interview) เป็น 

การสมัภาษณ์ตวัแทนประกนัชีวิตและลูกคา้ ดว้ยการตั้งค าถามเชิงบวกเพ่ือหาประสบการณ์เชิงบวกหรือความประทบัใจ 
1.1.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดจ้ากการศึกษา คน้ควา้ และรวบรวมเก่ียวกบัทฤษฎี แนวคิด องคค์วามรู้และ

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมาศึกษาท าการวิเคราะห์ โดยรวบรวมไดจ้ากการคน้ควา้เอกสาร วารสาร จากห้องสมุด และจาก
แหล่งขอ้มูลทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยการรวบรวม ขอ้มูล หลกัการ ทฤษฏี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.3 ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
การสมัภาษณ์เพ่ือคน้หาประสบการณ์เชิงบวกหรือความประทบัใจใชห้ลกัของสุนทรียสาธกในการ

ตั้ งค าถามเชิงบวก ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด ท่ี เปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างตอบได้อย่างอิสระไม่มีถูก ผิด  
ซ่ึงไดศึ้กษาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา มีหวัขอ้ค าถามดงัน้ี  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสมัภาษณ์ท่ีมีชุดค าถาม ดงัน้ี 
ตวัแทนประกันชีวติ ส านกังานตวัแทนคุณชยัพฒัน์ อศัวพฒันากูล 
1. ตั้งแต่ท่ีคุณท างานเป็นตวัแทนประกนัชีวิตท่ีน้ี คุณประทบัใจอะไรบา้ง ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ 

แลว้ประทบัใจเร่ืองไหนท่ีสุด  
2. คุณคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่น ส่ิงท่ีถนดั หรือท าไดดี้ท่ีสุด ท่ีท าให้ลูกคา้เลือกซ้ือประกนัชีวิตและ

สินคา้ทางการเงินกบัเรา  
3. คุณคิดว่าการเรียนรู้แบบไหนท่ีจะช่วยให้คุณท างานไดดี้ข้ึน ขายประกนัชีวิตไดม้ากข้ึน  
4. คุณอยากให้ส านักงานตวัแทนฯ ของเราเป็นอย่างไรในอนาคต และคุณคิดว่าจะมีส่วนร่วม

อยา่งไร ท่ีจะท าให้ฝันนั้นเป็นจริง  
ลูกค้าที่ซ้ือประกันชีวติ  
1. ตั้งแต่ท่ีคุณซ้ือประกนัชีวิตมา คุณชอบหรือประทบัใจตวัแทนประกนัชีวิตท่ีมีลกัษณะแบบไหน

มากท่ีสุด เพราะอะไร 
2. ตวัแทนประกนัชีวิตในฝันของคุณตอ้งมีลกัษณะและความรู้อยา่งไรครับ 

1.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
หลงัจากท าการคน้หาสรุปประเดน็ส าคญัส่ิงท่ีคน้พบแลว้ ก าหนดให้  
1. กลุ่มปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม (Convergences) คือ ปัจจยัท่ีมีความถ่ี  5 คนข้ึนไป 
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2. กลุ่มปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น (Divergences)  คือ ปัจจยัท่ีมีความถ่ีนอ้ยกว่า 5 คน 
2. การวาดฝัน (Dream)  

เม่ือไดค้น้พบขอ้มูลประสบการณ์เชิงบวกหรือความประทบัใจจากขั้นตอนคน้หาแลว้ให้น าปัจจยัท่ีเป็นจุด
ร่วมและจุดโดดเด่น ไปขยายผลต่อหรือสานต่อความฝัน โดยตอ้งการให้ตวัแทนประกนัชีวิตมีศกัยภาพดา้นการขาย
ประกนัชีวิตและสินคา้ทางการเงินมากข้ึน โดยส่ิงท่ีวาดฝันนั้นตอ้งสามารถปฏิบติัไดจ้ริงและสามารถเพ่ิมศกัยภาพ
ดา้นการขายประกนัชีวิตและสินคา้ทางการเงินให้กบัตวัแทนประกนัชีวิตให้ไดม้ากท่ีสุด  

3. การออกแบบ (Design) 
การออกแบบเป็นขั้นตอนในการท าให้ส่ิงท่ีเราวาดฝันไวใ้ห้เป็นจริง โดยพิจารณาจากจุดแขง็และโอกาสท่ี

ไดจ้ากการวิเคราะห์ในขั้นตอนของการคน้หาและการวาดฝัน เพ่ือท าให้ส่ิงท่ีวาดฝันไวส้ามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
โดยท าการวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR) ร่วมกบัการออกแบบโครงการเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพดา้นการขายประกนัชีวิตและ
สินคา้ทางการเงินให้กบัตวัแทนประกนัชีวิตท่ีไดจ้ดัท าข้ึน  

4. การลงมือท า (Destiny)  
การลงมือท าเป็นการน าแผนโครงการต่างๆ ท่ีไดอ้อกแบบไวไ้ปสู่การปฏิบติัในส่วนน้ีผูศึ้กษาเป็นผูล้งมือ

ท าดว้ยตนเอง ร่วมกบัตวัแทนประกนัชีวิตทุกคนในส านกังานตวัแทนคุณชยัพฒัน์ อศัวพฒันากูล ไดป้ฏิบติัร่วมกนั 
รวมทั้งติดตามและประมวลผลการด าเนินโครงการท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีผูศึ้กษาประเมินผลศกัยภาพของตวัแทนประกนั
ชีวิตจากจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ผ่านการอบรมหลกัสูตรต่างๆ การสังเกตจากตวัแทนประกันชีวิต และค่าเบ้ีย
ประกนัชีวิตปีแรก โดยประเมินผลแบ่งเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน 
 

ผลการศึกษาและอภปิราย (Results and Discussion) 
 

1. ส่ิงที่ค้นพบ (Discovery) 
จากขอ้มูลประสบการณ์ดา้นบวกของตวัแทนประกนัชีวิต ส านกังานตวัแทนคุณชยัพฒัน์ อศัวพฒันากูล 

และลูกคา้ท่ีซ้ือประกนัชีวิต ท าให้คน้พบ ดงัน้ี 
1.1 ส่ิงที่ค้นพบจากการสัมภาษณ์ตวัแทนประกันชีวติ 

จากการสัมภาษณ์ตวัแทนประกนัชีวิต ไดข้อ้มูลประสบการณ์ดา้นบวกในจากการขายประกนัชีวิต
ให้กบัลูกคา้ ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ขอ้มูลประสบการณ์ดา้นบวกจากการขายประกนัชีวติใหก้บัลูกคา้ ของตวัแทนประกนัชีวติ 

ปัจจัย ความถี่ ปัจจัย ความถี่ 

ความประทบัใจในการท างาน  จุดเด่นหรือส่ิงทีถ่นัดและท าได้ดีทีสุ่ด  
การไดใ้หค้วามช่วยเหลือแก่ลูกคา้ 10 การใหบ้ริการหลงัการขายท่ีดีแก่ลูกคา้  8 
การมีบรรยากาศการท างานที่ดี  5 การสร้างความสัมพนัธอ์นัดีกบัลูกคา้ 7 
การท างานร่วมกนัเป็นทีม 4 การมีความจริงใจใหก้บัลูกคา้ 6 
การท างานที่เป็นอิสระ  4 การใหบ้ริการท่ีดีก่อนการขาย 5 
รายไดแ้ละค่าตอบแทน  4 การเก็บขอ้มูลลูกคา้ 4 
การไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเอง 3 การมีความพยายาม 2 
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ตารางที่ 1 ขอ้มูลประสบการณ์ดา้นบวกจากการขายประกนัชีวติใหก้บัลูกคา้ ของตวัแทนประกนัชีวติ (ต่อ) 
ปัจจัย ความถี่ ปัจจัย ความถี่ 

ความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้  2 อธิบายใหลู้กคา้เห็นประโยชน์จากการท าประกนั 2 
การจดัคอร์สอบรม และสัมมนา 2 การเป็นคนมีมนุษยส์ัมพนัธ์ (ผูเ้ช่ือมโยง) 2 
ลูกคา้ช่วยแนะน าลูกคา้ใหม่ 2 การมีวิสัยทศัน์ 1 
การสร้างแรงจูงใจในการท างาน 1 การมีความฝัน และมุ่งมัน่ท าใหฝั้นเป็นจริง 1 
หวัหนา้ใหค้วามสนใจ และดูแลเอาใจใส่ 1 ความชอบในการใหค้วามช่วยเหลือคนอ่ืน 1 
การไดเ้รียนรู้จากผูท่ี้ประสบความส าเร็จ  1 การเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ 1 
การท างานที่เป็นระบบ 1 มีการติดต่อสม ่าเสมอ  1 
ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทั 1 ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทั 1 
การกา้วหนา้อาชีพ  1 ความซ่ือสัตยสุ์จริต 1 
  ความมัน่ใจในตนเอง 1 
  การเป็นคนมีเหตุผล 1 
  การเป็นคนชอบคน้ควา้หาความรู้ 1 
  ความเขา้ใจในตวัแทนและลูกคา้ 1 
การเรียนรู้ทีช่่วยให้การท างานดีขึน้  ส่ิงทีฝั่นในอนาคต  
การเรียนรู้จากผูท่ี้ประสบความส าเร็จ  7 ส านกังานใหก้ารสนบัสนุนการท างานของตวัแทน  7 
การอบรมหลกัสูตรต่างๆ 7 จ านวนตวัแทนเพ่ิมขึ้น 6 
การลงมือท า  (ออกขายภาคสนาม) 6 ส านกังานจดัใหมี้ประชุม สัมมนา แลกเปล่ียน 5 
ดูยทููป (Youtube) 3 ความรู้  
การสอนงานภายในส านกังาน  3 มีการสอนงานตวัแทน 4 
การตั้งเป้าหมายในการท างาน 2 การน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการท างาน  3 
มีการวางแผนการท างาน 2 การกระตุน้สร้างแรงบนัดาลใจ 3 
การแลกเปล่ียนความรู้และความส าเร็จ 2 ยอดขายเพ่ิมขึ้น  2 
การท าใหต้วัแทน มีความรู้ ทกัษะ และปัญญา 1 ชุดฟอร์มของทีมงาน 2 
ความเขา้ใจในตวัผลิตภณัฑแ์ละบริการ 1 การแบ่งแผนกงานใหช้ดัเจน 2 
การสร้างแรงบนัดาลใจจากคนท่ีส าเร็จ 1 การใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยั  2 
การเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้  1 ศูนยก์ลางใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ 2 
การสอบถามจากเพือ่นร่วมงาน 1 ส านกังานมีภาพลกัษณ์ท่ีดี  2 
การสอบถามคอลเซ็นเตอร์ 1 ส านกังานเป็นศูนยร์วมจิตใจ คิดดี ปฏิบตัิดี  1 
ขั้นตอนการเรียนรู้ท่ีเป็นแบบแผน 1 ตวัแทนมีความเป็นมืออาชีพ 1 
การรับรู้ข่าวสารใหม้ากขึ้น 1 มีส่ิงอ านวยความสะดวกใหลู้กคา้และตวัแทน  1 
ความเขา้ใจฐานลูกคา้ 1 การสร้างบรรยากาศในการท างานเป็นทีม 1 
ความเขา้ใจจุดมุ่งหมาย ความชอบ หรือความฝัน 1 ส านกังานที่ทนัสมยั 1 
ของตวัแทน  การแลกเปล่ียนประสบการณ์ความส าเร็จ 1 
  เพื่อนประสบความส าเร็จและไดรั้บรางวลั 1 
  การมีหลกัสูตรอบรมตวัแทนของส านกังาน 1 
  กิจกรรมมาสร้างความสัมพนัธ ์ 1 
  การดึงคนท่ีมีความฝันเขา้มาเป็นตวัแทน  1 
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จากการสัมภาษณ์ตวัแทนประกนัชีวิต ไดข้อ้มูลประสบการณ์ดา้นบวกในจากการขายประกนัชีวิต
ให้กบัลูกคา้ ดงัตารางท่ี 1 

จากตารางท่ี 1 สรุปปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและจุดโดเด่นท่ีส าคญัไดด้งัน้ี  
1.1.1 ความประทบัใจในการท างาน 
จุดร่วม: การไดใ้ห้ความช่วยเหลือแก่ลูกคา้ และการมีบรรยากาศการท างานท่ีดี 
จุดโดดเด่น: การท างานร่วมกันเ ป็นทีม การท างานท่ีเป็นอิสระ รายได้และค่าตอบแทน  

การไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเอง 
1.1.2 จุดเด่น/ส่ิงท่ีถนดั และท าไดดี้ ท่ีท าให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือดว้ย 
จุดร่วม: การให้บริการหลงัการขายท่ีดีแก่ลูกคา้ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ การมีความ

จริงใจให้กบัลูกคา้ และการให้บริการท่ีดีก่อนการขาย 
จุดโดดเด่น: การเก็บขอ้มูลลูกคา้ การมีความพยายาม การอธิบายให้ลูกคา้เห็นประโยชน์จากการท า

ประกนั และการเป็นคนมีมนุษยส์มัพนัธ์ (ผูเ้ช่ือมโยง) 
1.1.3 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีช่วยให้การท างานดีข้ึน 
จุดร่วม: การเรียนรู้จากผูท่ี้ประสบความส าเร็จ การอบรมหลกัสูตรต่างๆ และการลงมือท า  (ออกขาย

ภาคสนาม) 
จุดโดดเด่น: ดูยทููป (Youtube) การสอนงานภายในส านกังาน 
1.1.4 ส่ิงท่ีฝันอยากให้ส านกังานเป็น 
จุดร่วม: ส านกังานให้การสนบัสนุนการท างานของตวัแทน จ านวนตวัแทนเพ่ิมข้ึนส านกังานจดัให้มี

ประชุม สมัมนา แลกเปล่ียนความรู้ 
จุดโดดเด่น: มีการสอนงานตวัแทน การน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการท างาน การกระตุน้สร้างแรง

บนัดาลใจ 
1.2 ส่ิงที่ค้นพบจากการสัมภาษณ์ลูกค้า 

จากการสัมภาษณ์ลูกค้าไดข้้อมูลประสบการณ์ดา้นบวกท่ีมีต่อตวัแทนประกันชีวิตของลูกค้าดงั
ตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 ขอ้มูลประสบการณ์ดา้นบวกที่มีต่อตวัแทนประกนัชีวติของลูกคา้ 

ปัจจัย ความถี่ ปัจจัย ความถี่ 

ความประทบัใจ  ตวัแทนในฝัน  
การบริการหลงัขายท่ีดี 22 ตวัแทนใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาได ้ 18 
ตวัแทนที่ใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาได ้ 13 การบริการหลงัขายท่ีดี 15 
การใหบ้ริการท่ีดีก่อนการขาย 9 มีความรู้  9 
ความสม ่าเสมอในการพบหรือสอบถามลูกคา้ 4 มีความจริงใจ ซ่ือสัตย ์ 6 
การแสดงความห่วงใยลูกคา้ 4 ความสม ่าเสมอในการติดต่อลูกคา้ 5 
ตวัแทนทีต่ิดตามลูกคา้สม ่าเสมอ 4 มีความเขา้ใจและรู้ขอ้มูลของลูกคา้ 4 
การไม่บงัคบัลูกคา้ใหซ้ื้อประกนั 3 ใหค้วามรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อน ญาติ คนในครอบครัว 4 
ใหค้วามรู้สึกเหมือนเป็นคนในครอบครัว 3 ความสม ่าเสมอในการติดตามลูกคา้ 4 
ติดต่อไดต้ลอดเวลา 3 การอพัเดตขอ้มูลและโปรโมชัน่ใหลู้กคา้ 3 
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ตารางที่ 2 ขอ้มูลประสบการณ์ดา้นบวกที่มีต่อตวัแทนประกนัชีวติของลูกคา้ (ต่อ) 
ปัจจัย ความถี่ ปัจจัย ความถี่ 

การใหร้ายละเอียดขอ้มูลท่ีชดัเจน 2 ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 3 
ความน่าเช่ือถือ 2 การติดต่อได ้24 ชัว่โมง 2 
การจดักิจกรรมใหลู้กคา้ 2 ตวัแทนที่สามารถโนม้นา้วลูกคา้เห็นผลประโยชน์ 2 
การร่วมแสดงความยนิดีในวนัส าคญั  ของการท าประกนั  
รับฟังปัญหาของลูกคา้ 2 ความน่าเช่ือถือ 1 
การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 2 ความเป็นมืออาชีพ 1 
ความมัน่ใจในตวัแทน 1 การใชเ้ทคโนโลยใีนการน าเสนอและการขาย 1 
ตวัแทนมีบุคลิกภาพท่ีดี 1 ตวัแทนทีมีความเป็นกนัเอง 1 
การส่ือสารใหเ้ห็นผลประโยชน์ของประกนั  1 ตวัแทนมีความมัน่คง 1 
มีการบอกต่อแบบปากตอ่ปาก 1   
อธัยาศยัดี 1   
ตวัแทนมีความจริงใจ ซ่ือสัตย ์ 1   

 
จากตารางท่ี 2 สรุปขอ้มูลประสบการณ์ดา้นบวกท่ีมีต่อตวัแทนประกนัชีวิตของลูกคา้ ดงัน้ี 
1.2.1 ลกัษณะของตวัแทนประกนัชีวิตท่ีประทบัใจ 

จุดร่วม: การบริการหลงัขายท่ีดี ตวัแทนท่ีให้ค าแนะน าและค าปรึกษาได ้และการให้บริการท่ี
ดีก่อนการขาย 

จุดโดดเด่น: ความสม ่าเสมอในการพบหรือสอบถามลูกค้า การแสดงความห่วงใยลูกคา้ 
ตวัแทนติดตามลูกค้าสม ่าเสมอ การไม่บงัคบัลูกคา้ให้ซ้ือประกัน ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคนในครอบครัว และ
ติดต่อไดต้ลอดเวลา 

1.2.2 ลกัษณะตวัแทนในฝัน 
จุดร่วม: ตวัแทนให้ค าแนะน าและค าปรึกษาได้ การบริการหลงัขายท่ีดี มีความรู้ มีความ

จริงใจ ซ่ือสตัย ์และความสม ่าเสมอในการติดต่อลูกคา้ 
จุดโดดเด่น: มีความเขา้ใจและรู้ขอ้มูลของลูกคา้ ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเพ่ือน ญาติ คนใน

ครอบครัว ความสม ่าเสมอในการติดตามลูกคา้การอพัเดตขอ้มูลและโปรโมชัน่ให้ลูกคา้ และความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน 

2. การวาดฝัน (Dream) 
ส่ิงท่ีส านกังานตวัแทนคุณชยัพฒัน์ อศัวพฒันากูล ไดท้  าการวาดฝันไว ้คือ  
1. ตวัแทนมีความรู้และมีความเป็นมืออาชีพ 
2. ตวัแทนมีจ านวนเพ่ิมข้ึน 
3. เบ้ียประกนัปีแรกเพ่ิมข้ึน 

3. การออกแบบ (Design)  
หลังจากท่ีค้นพบและวาดฝันแล้ว ท าการออกแบบโครงการ รวมกับการวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR 

Analysis) ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 การวเิคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) 
การวเิคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) 

ส่ิงท่ีตอ้งคน้หาใน
เชิงกลยทุธ์ 

(Strategic Inquiry) 

จุดแข็ง  (Strengths) 
1. ตวัแทนมีการให้บริการหลงัการขายท่ีดี 
2. การเป็นตวัแทนแบบประจ า (full time) ท  าให้
มีความคล่องตวั ทั้งเรียนรู้ อบรม และบริการ
ลูกคา้ 
3. มีความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในทีมและเพ่ือน
ร่วมงาน 
4. ช่ือเสียงของบริษทัดีมีความน่าเช่ือถือ และ
ผลิตภณัฑท่ี์ทนัสมยัตรงกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ทุกกลุ่ม 

โอกาส (Opportunities) 
1. บริษทัและเจา้ของส านกังานฯ ใหค้วามส าคญั
กบัการพฒันาศกัยภาพของตวัแทนฯ 
2. การไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ ในเร่ือง
การวางแผนท าประกนัชีวิต และต่อยอดเร่ือง
การเงิน การลงทุน และเกิดการบอกต่อไปยงั
ลูกคา้รายใหม่ 
3. มีบรรยากาศในการท างานและการให้ความ
ช่วยเหลือภายในทีม 

เจตนาหรือส่ิงดีๆ  
ท่ีอยากเห็นเพ่ือ

องคก์ร 
(Appreciative 

Intent) 

ส่ิงทีเ่ราต้องการจะเป็น (Aspirations) 
1. ตวัแทนมีความรู้และมีความเป็นมืออาชีพ 
ผา่นการอบรมหลกัสูตร FChFP, CFP และ
ไดรั้บใบอนุญาตผูแ้นะน าการลงทุน 
(investment consultant)  
2. ตวัแทนมีจ านวนเพ่ิมข้ึน 
3. เบ้ียประกนัปีแรกเพ่ิมข้ึน 

ผลลพัธ์ (Results) 
1. ตวัแทนผา่นการอบรมหลกัสูตร FChFP, 
CFP  จ  านวน 5 คน 
2. ตวัแทนไดรั้บใบอนุญาตผูแ้นะน าการลงทุน 
(investment consultant) 10 คน  
3. ตวัแทนเพ่ิมข้ึน 15 คน 
4. เบ้ียประกนัปีแรกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 จากปี 
2560 

 
จากการวิเคราะห์สออ่าร์ในตารางท่ี 3 พบว่า ส านักงานตวัแทนคุณชยัพฒัน์ อศัวพฒันากูล มีจุดแข็ง 

(Strengths) คือ ตวัแทนมีการให้บริการหลงัการขายท่ีดี มีการดูแลเอาใจใส่ การติดตามลูกค้าหลงัจากท่ีลูกค้าซ้ือ
ประกันชีวิต การเป็นตวัแทนแบบประจ า (full time) ท าให้มีความคล่องตวั ทั้งเรียนรู้ อบรม และบริการลูกค้า  
มีความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในทีมและเพ่ือนร่วมงานท าให้มีการดูแลเอาใจใส่และให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และ
ช่ือเสียงของบริษทัดีมีความน่าเช่ือถือ และผลิตภณัฑ์ท่ีทนัสมยัตรงกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม และพบ
โอกาส (Opportunities) คือ บริษทัและเจ้าของส านกังานฯ ให้ความส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพของตวัแทนฯ ให้
เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน การไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ ในเร่ืองการวางแผนท าประกนัชีวิต และต่อยอดเร่ือง
การเงิน การลงทุน และเกิดการบอกต่อไปยงัลูกค้ารายใหม่ มีบรรยากาศในการท างานและการให้ความช่วยเหลือ
ภายในทีม จากจุดแขง็และโอกาสท่ีคน้พบท าให้เกิดแรงบนัดาลใจ (Aspirations) ท่ีอยากจะเป็น คือ ตวัแทนมีความรู้
และมีความเป็นมืออาชีพ ตวัแทนมีจ านวนเพ่ิมข้ึน และเบ้ียประกนัปีแรกเพ่ิมข้ึน โดยท าการวดัผลลพัธ์ (Results)  
ท่ีเกิดข้ึน คือ ตวัแทนผา่นการอบรมหลกัสูตร FChFP, CFP ตวัแทนไดรั้บใบอนุญาตผูแ้นะน าการลงทุน (investment 
consultant) และเบ้ียประกนัปีแรกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 จากปี 2560 

จากการออกแบบท าให้ได้วิธีพฒันาศกัยภาพตวัแทนประกันชีวิต ได้แก่ การเพ่ิมความรู้ด้านการเงิน  
การจบัคู่ตวัแทนท่ีมีความช านาญต่างกนั และการเพ่ิมความสมัพนัธ์ในองคก์ร โดยการจดัท าโครงการ ดงัน้ี 
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โครงการที่ 1 FA มืออาชีพ  
ท่ีมา: จุดร่วมท่ีส าคญั คือ ตวัแทนท่ีให้ค าแนะน าและค าปรึกษาได ้เป็นลกัษณะตวัแทนในฝันท่ีลูกคา้

ตอ้งการ จุดร่วมของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีช่วยให้การท างานดีข้ึน คือ การอบรมหลกัสูตรต่างๆ  
วตัถุประสงค:์  1.  เพ่ือให้ตวัแทนผา่นการอบรมหลกัสูตร FChFP, CFP 
 2. เพ่ือให้ตวัแทนไดรั้บใบอนุญาตผูแ้นะน าการลงทุน (investment consultant) 
  วิธีการด าเนินโครงการ: 
  1. ส่งตวัแทนเขา้อบรมท่ีปรึกษาการเงิน (Fellow Chartered Financial Practitioner: 

FChFP) ส านักงานคณะกรรมการการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.)  และนกัวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner: CFP) 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  

  2. ส่งตวัแทนเขา้สอบใบอนุญาตผูแ้นะน าการลงทุน (investment consultant)   
ระยะเวลาในการด าเนินงาน:  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นตน้ไป 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ:  

1. ตวัแทนผา่นการอบรมหลกัสูตร FChFP, CFP  จ านวน 5 คน 
2. ตวัแทนไดรั้บใบอนุญาตผูแ้นะน าการลงทุน (investment consultant) 10 คน  

โครงการที่ 2 บัดดี ้เทรนน่ิง  
ท่ีมา: จุดร่วมของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีช่วยให้การท างานดีข้ึน คือ การเรียนรู้จากผูท่ี้ประสบความส าเร็จ 

และการลงมือท า จุดร่วมส่ิงท่ีฝันในอนาคต คือ ส านกังานจดัให้มีประชุม สมัมนา แลกเปล่ียนความรู้ 
วตัถุประสงค:์ เพ่ือจบัคู่ตวัแทนท่ีมีความช านาญต่างกนัให้มีการแลกเปล่ียนวิธีการท างาน 
วิธีการด าเนินโครงการ: 
1. จบัคู่ตวัแทนท่ีเป็นทีมขอนแก่นคู่กบัทีมพทัยาซ่ึงมีความช านาญต่างกนัให้มีการแลกเปล่ียนวิธีการ

ท างาน 
2. ให้คู่ตวัแทนท่ีถูกจบัคู่ออกพบลูกคา้และลงมือปฏิบติัในภาคสนามพร้อมกนั 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน: ไตรมาสละ 1 คร้ัง (มีนาคม มิถุนายน กนัยายน ธนัวาคม) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ: ตวัแทนมีความรู้ความเขา้ใจในดา้นการขายประกนัชีวิตมากข้ึน และมีทศันคติท่ีดีใน

การท างานร่วมกนั 
โครงการที่ 3 สานสัมพนัธ์ทองอัศวร์ 
ท่ีมา: จากความประทบัใจในการท างานท่ีมีจุดร่วมท่ีส าคญั คือ การท างานเป็นทีม และโดดเด่นส่ิงท่ีฝันใน

อนาคต คือ กิจกรรมมาสร้างความสมัพนัธ์ 
วตัถุประสงค:์ 1. เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างตวัแทนแต่ละทีม 
 2. เพ่ือสร้างทศันคติท่ีดีในการท างานร่วมกนั 
วิธีการด าเนินโครงการ:  
5. จดักิจกรรมสานสัมพนัธ์อนัดีให้กบัตวัแทน ไดแ้ก่ กิจกรรมการละลายพฤติกรรม การสังสรรค์และ

รับประทานอาหารร่วมกนั และการท่องเท่ียว  
6. จดัให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การท างานท่ีท าให้ตวัแทนแต่ละคนประสบความส าเร็จ 
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ระยะเวลาในการด าเนินงาน: ไตรมาสละ 1 คร้ัง (มีนาคม มิถุนายน กนัยายน ธนัวาคม) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ: ตวัแทนมีความสมัพนัธ์และทศันคติท่ีดีในการท างานร่วมกนั 

4. การลงมือท า (Destiny) 
หลงัจากออกแบบวิธีพฒันาศกัยภาพตวัแทนประกนัชีวิตแลว้ เจ้าของส านกังานและตวัแทนประกนัชีวิต

ส านักงานตวัแทนคุณชัยพฒัน์ อศัวพฒันากูล เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการลงมือท า และมีการประเมินผลลพัธ์ของ
โครงการ  

5. อภปิรายผล 
จากส่ิงท่ีคน้พบท่ีช่วยให้ตวัแทนประกนัชีวิตท างานไดดี้ข้ึน คือ เพ่ือนร่วมงาน การเรียนรู้จากตวัแทนท่ี

ประสบผลส าเร็จ และการลงมือปฏิบติั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เมธชนนั วุฒิเกษ (2556) พบว่า ปัจจยัส าคญัท่ีท า
ให้ท างานไดผ้ลงานเป็นท่ีพอใจและใชเ้วลาท างานนอ้ย คือ ความร่วมมือของเพ่ือนพนกังานในการท างาน และทราบ
ถึงแนวทางท่ีท าให้พนักงานสามารถท างานได้ผลงานเป็นท่ีพอใจ และใช้เวลาท างานน้อย คือ การถ่ายทอด
ประสบการณ์จากผูท่ี้มีความช านาญ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สญัญา ใจศิริ (2560) พบว่า ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม 
คือ สินค้าและบริการมีคุณภาพ การลงมือปฏิบัติงานท าให้พัฒนาได้เร็วข้ึน และปัจจัยท่ีเป็นจุดโดดเด่น คือ  
การเรียนรู้จากผูท่ี้เช่ียวชาญท าให้พฒันาไดเ้ร็วข้ึน 
 

สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 
 

1. สรุปผลการศึกษา 
จากการสัมภาษณ์ตวัแทนประกนัชีวิตกบัลูกคา้ โดยการน าหลกัการสุนทรียสาธกเขา้มาใชใ้นการตั้งค าถาม

เพ่ือคน้หาประสบการณ์เชิงบวก ผลการศึกษาสรุปไดว้่ามีปัจจยัจุดร่วม (Convergences) ไดด้งัน้ี 
1.1 ส่ิงท่ีตวัแทนประกนัชีวิตประทบัใจในการท างาน คือ การไดใ้ห้ความช่วยเหลือแก่ลูกคา้ และการมี

บรรยากาศการท างานท่ีดี 
1.2 จุดเด่นหรือส่ิงท่ีถนัดและท าได้ดีท่ีสุด คือ การให้บริการหลังการขายท่ีดีแก่ลูกค้า การสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ การมีความจริงใจให้กบัลูกคา้ และการให้บริการท่ีดีก่อนการขาย  
1.3 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตอ้งการ คือ การเรียนรู้จากผูท่ี้ประสบความส าเร็จ การอบรมหลกัสูตรต่างๆ 

และการลงมือท า  (ออกขายภาคสนาม) 
1.4 ส่ิงท่ีอยากให้เป็นในอนาคต คือ ส านกังานให้การสนบัสนุนการท างานของตวัแทน จ านวนตวัแทน

เพ่ิมข้ึนส านกังานจดัให้มีประชุม สมัมนา แลกเปล่ียนความรู้ 
1.5 ลกัษณะของตวัแทนประกนัชีวิตท่ีประทบัใจ คือ การบริการหลงัขายท่ีดี ตวัแทนท่ีให้ค าแนะน าและ

ค าปรึกษาได ้และการให้บริการท่ีดีก่อนการขาย 
1.6 ลกัษณะตวัแทนในฝัน คือ ตวัแทนให้ค าแนะน าและค าปรึกษาได ้การบริการหลงัขายท่ีดี มีความรู้ มี

ความจริงใจ ซ่ือสตัย ์และความสม ่าเสมอในการติดต่อลูกคา้ 
เม่ือท าการวิเคราะห์จุดร่วม จุดโดดเด่นท่ีไดม้าแลว้ ท าให้ทราบถึงความตอ้งการของตวัแทนประกนัชีวิต

และลูกคา้เพ่ือน าผลการศึกษาไปสู่โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการขายของตวัแทนประกนัชีวิต จากการศึกษาท าให้
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ไดวิ้ธีพฒันาศกัยภาพตวัแทน ไดแ้ก่ การเพ่ิมความรู้ดา้นการเงิน การจบัคู่ตวัแทนท่ีมีความช านาญต่างกนั และการ
เพ่ิมความสัมพนัธ์ในองค์กร โดยการจดัท าโครงการ ดงัน้ี โครงการท่ี 1 FA มืออาชีพ โครงการท่ี 2 บดัด้ี เทรนน่ิง 
โครงการท่ี 3 สานสมัพนัธ์ทองอศัวร์ 

2. ข้อเสนอแนะ 
การท่ีจะน าวิธีพฒันาศกัยภาพตวัแทนท่ีไดอ้อกแบบไวไ้ปด าเนินการนั้น ควรมีการประเมินผลตามล าดบั

ขั้นตอน มีสงัเกตพฤติกรรมและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะท าให้รู้ว่าโครงการท่ีด าเนินไปได้ผล
หรือไม่ ดงันั้น จึงควรให้ความส าคญักบัการติดตาม และประเมินผลโครงการอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
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บทคดัย่อ 
 
การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นกลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพย(์ประเภทคอนโดมิเน่ียม) 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นกลุ่มพฒันา
อสงัหาริมทรัพย(์ประเภทคอนโดมิเน่ียม) โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจดงักล่าวนั้นไดแ้ก่ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกคา้ชั้นดี อตัราเงินเฟ้อ 
อตัราการว่างงาน และอตัราการแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลรายเดือน 
ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือท า
การทดสอบสมมุติฐาน และวิเคราะห์ขอ้มูลแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลการศึกษาพบว่า ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ดชันีความเช่ือมัน่
ทางธุรกิจ อตัราเงินเฟ้อ อตัราการว่างงาน และอตัราการแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ท่ีเปล่ียนแปลงมี
ผลต่อราคาหุ้นกลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเน่ียม อย่างมีนยัส าคคญัทางสถิติท่ี 0.05 และปัจจยัทาง
เศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัล าดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และอตัราการแลกเปล่ียนเงิน
สกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

 
Abstract 

 
This research is study on economic factors affecting to stock price of property development(condominium) 

in stock exchange of Thailand.  The purpose is to study the economic factors affecting to stock price of property 
development(condominium)  which is including of Stock price index in the stock exchange of Thailand, Private 
investment index, Business sentiment index, Minimum loan rate, inflation rate, Unemployment rate and Baht 
exchange rate per US dollar. This study uses monthly data (Secondary Data) from January 2013 to November 2017 
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and processed by using a software program to test the hypothesis and multiple regression analysis for test the 
relationship between independent variables and variables. 

The study indicated that the change of economic factors is affect to stock price of property 
development(condominium) in stock exchange of Thailand at statistical significance of 0.05 and the most important 
economic factors are the stock price index in the stock exchange of Thailand and Baht exchange rate per US dollar. 
 

บทน า 
 

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ เป็น 1 ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรมหลกั ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
การประกอบธุรกิจดา้นท่ีพกัอาศยั บา้นเด่ียว บา้นทาวน์เฮาส์ อาคารส านกังาน หรืออาคารส าหรับพกัอาศยัในใจกลาง
เมือง ดงันั้น กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์ จึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงและเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบนั เน่ืองจากมีการขยายสถานีรถไฟฟ้าทั้ง BTS และ MRT ท่ีท าให้เกิดโครงการต่างๆมากมาย เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของคนกรุงเทพมหานคร รวมถึงการเปิดรับการเป็นประชาคมอาเซียน ท่ีชาวต่างชาติสามารถเขา้มาท า
ธุรกิจในประเทศไทย และการสร้างนิคมอุตสาหกรรม ส าหรับการเขา้มาลงทุนเช่าพ้ืนท่ีในนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือใช้
เป็นฐานการผลิตในภาคเอเชีย จึงถือว่าหลกัทรัพกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์ เป็นหลกัทรัพย์ท่ีน่าลงทุน ซ่ึงใน
ปัจจุบันมูลค่าตลาดโดยประมาณอยู่ท่ี 4,387,062,040 บาท จากมูลค่าตลาดรวม 56,246.99 ล้านบาท (วันท่ี 17 
พฤศจิกายน 2560) 

การลงทุนถือเป็นการชะลอการใชจ่้ายเงินในงวดปัจจุบนั แลว้น าเงินไปซ้ือทรัพยสิ์นหรือสิทธิในทรัพยสิ์น 
โดยหวงัท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดรับในอนาคต โดยกระแสเงินสดรับควรคุม้กบัอตัราเงินเฟ้อและสามารถชดเชย
ความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึนกบักระแสเงินสดรับในอนาคต ซ่ึงความไม่แน่นอนดงักล่าวอาจเกิดจากผลกระทบของ
ปัจจยัต่างๆ ในปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนมากข้ึน ตวัแปร
ต่างๆในระบบเศรษฐกิจลว้นมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั การเปล่ียนแปลงของปัจจยัหน่ึง ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ปัจจยัอ่ืนๆ อยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดโ้ดยมีความหวงัว่าผลต่างท่ีไดน้ั้นจะคุม้ค่ากบัความเส่ียงท่ีตอ้งแบกรับ ทั้งความเส่ียง
ท่ีเป็นระบบ เช่น อตัราเงินเฟ้อ ภาวะสงคราม การก่อการร้าย ซ่ึงส่วนมากจะไม่สามารถป้องกนัได้ทางท่ีดีท่ีสุด
จะต้องมีการวางแผนฉุกเฉินเตรียมรับกับสถานการณ์ และความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ เช่น ความเส่ียงจากการ
ด าเนินงาน เป็นตน้  หากจะลงทุนโดยไม่สนใจปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเคล่ือนไหวของดชันีหุ้นในอดีตก็คงเป็นไปไม่ได ้
โดยในงานวิจยัน้ีจะคน้หาค าตอบว่าในช่วง 15 ปี ท่ีผ่านมา มีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการเคล่ือนไหวของ ดชันีหุ้น
กลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

ทฤษฏีการลงทุน 
การลงทุน หมายถึง การกนัเงินไวจ้ านวนหน่ึง ในช่วงเวลาหน่ึง เพ่ือก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับในอนาคต  

ซ่ึงชดเชยให้แก่ผูก้นัเงินไว ้โดยกระแสเงินสดรับน้ีควรคุม้กบัอตัราเงินเฟ้อ และคุม้กบัความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดแก่
กระแสเงินสดรับในอนาคต 
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1. การลงทุนเพ่ือการบริโภค  เป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้ ประเภทคงทนถาวร(Durable Goods) เช่น 
รถยนต ์เคร่ืองซกัผา้ ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ เป็นตน้ รวมทั้ง การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์การลงทุนในลกัษณะน้ีไม่ไดห้วงั
ก าไรในรูปตวัเงิน แต่หวงัความพอใจในการใชท้รัพยากรเหล่านั้น 

2. การลงทุนในธุรกิจ  หมายถึง การซ้ือสินทรัพยเ์พ่ือประกอบธุรกิจหารายได ้โดยหวงัว่าอย่างน้อยท่ีสุด
รายไดท่ี้ไดน้ี้จะเพียงพอท่ีจะชดเชยกบัความเส่ียงในการลงทุน ไดแ้ก่ การลงทุนในสินคา้ประเภททุน เคร่ืองจกัร 
โรงงาน เพ่ือผลิตสินคา้และบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค การลงทุนลษัณะน้ีมุ่งหวงัก าไรจากการ
ลงทุน ก าไรจะเป็นตวัดึงดูดให้ผูล้งทุนน าเงินมาลงทุน การลงทุนตามความหมายน้ีเป็นการน าเงินออม หรือ เงินท่ี
สะสมไว้ หรือกู้ยืมจากธนาคาร มาลงทุนเพ่ือจัดสร้างหรือจัดหาสินค้า ประกอบด้วย เคร่ืองจักรและสินทรัพย์
ประเภทอสังหาริมทรัพย ์ได้แก่ การลงทุนใน ท่ีดิน อาคารส่ิงปลูกสร้างเพ่ือน ามาใช้ผลิตสินค้าและบริการเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

3. การลงทุนในหลกัทรัพย ์  การลงทุนตามความหมายทางการเงินหรือการลงทุนในสินทรัพย์ในรูปของ
หลกัทรัพย ์เช่น พนัธบตัร หุ้นกู้ หุ้นทุน ตราสาร เป็นตน้ การลงทุนในลกัษณะน้ีเป็นการลงทุนทางออ้มท่ีแตกต่าง
จากการลงทุนทางธุรกิจ ผูท่ี้มีเงินเม่ือไม่ตอ้งการเป็นผูป้ระกอบธุรกิจเอง เน่ืองจากมีความเส่ียงหรือผูอ้อมยงัมีเงินไม่
มากพอ ผูล้งทุนน าเงินท่ีออมไดไ้ปซ้ือหลกัทรัพยล์งทุนโดยให้ผลตอบแทนในรูปของอตัราดอกเบ้ียหรือเงินปันผล 
และส่วนต่างราคา ซ่ึงจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัความเส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์ลงทุน  

ทฤษฏีการก าหนดราคาหุ้น (Arbitrage Pricing Theory) 
สูตรในการก าหนดราคาหุ้น เป็นสูตรท่ีเสนอโดยอาจารย ์Ross จาก Yale University เรียกว่าสูตรก าหนดราคา

หุ้นเผยแพร่ในปี ค.ศ. 1976 หรือกว่า 10 ปี หลงัสูตรทฤษฏี CAPM (Capital Asset Pricing Model) โดยมองว่ามีปัจจยั
เส่ียงท่ีก าหนดอตัราผลตอบแทนของหุ้นหลายปัจจัยนอกจากความผนัผวนของตลาดหุ้นเองแลว้ยงัมีปัจจัยทาง
เศรษฐกิจอ่ืนประกอบดว้ย Ross ไดส้ร้างกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนท่ีปราศจากความเส่ียงจากกลุ่มหลกัทรัพย ์และไม่ใช้
เงินลงทุน นั้นหมายความว่าในกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนของเขาอาจถือหุ้นบางตวัและขายหุ้นบางตวั เพ่ือให้เคร่ืองหมาย
ท่ีตรงกนัขา้มน้ีหกัลา้งกนัหมดไป และน าเงินจากการขายหุ้นบางตวัมาซ้ือหุ้นบางตวั ท าให้ไม่ตอ้งใชเ้งินลงทุน 

Stephen A. Ross (1976) ไดอ้ธิบายหลกัการของการท าก าไรโดยปราศจากความเส่ียงของทฤษฏีการก าหนด
ราคาหุ้น ว่าสูตรถูกเรียกว่า Arbitrage Pricing เพราะว่าอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนท่ีไม่มีความเส่ียง
และไม่ใชเ้งินลงทุนนั้น จะตอ้งเท่ากบัศูนย ์หากกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนท่ีให้ผลตอบแทนท่ีเป็นบวก นกัลงทุนคนแรก
เพียงคนเดียวท่ีเห็นโอกาสจะถือกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนน้ีจ านวนมหาศาล เพราะไม่ตอ้งใชเ้งินลงทุน เรียกว่า เป็นการ
ท าก าไรแบบ Arbitrage และผลกัให้ราคาหลกัทรัพยป์รับตวัสู่จุดท่ีไม่ก่อให้เกิดก าไรทนัที ซ่ึงระบุว่าหลกัทรัพยส์อง
ชนิดมีลกัษณะเหมือนกนัทุกประการจะตอ้งขายในราคาท่ีเท่ากนั ดงันั้นเม่ือมีสถาณการณ์ ซ่ึงหลกัทรัพยส์องชนิดให้
ผลลพัธ์การลงทุนเท่ากนัเกิดมีราคาแตกต่างกนัผูล้งทุนท่ีมีเหตุมีผลจะเขา้มาซ้ือขายหลกัทรัพยเ์หล่านั้นจนกระทั้ง
ราคาเขา้สู่ดุลยภาพกลไกของตลาดในลกัษณะน้ีเป็นรากฐานของแนวคิด Arbitrage และยงัไดอ้ธิบายตวัแบบและ
สมการของทฤษฏีการก าหนดราคาหุ้น ว่าการแปลงความสัมพนัธ์ทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนท่ีไม่มี
ความเส่ียงน้ีมาอยูใ่นรูปสูตรก าหนดราคาหุ้น APT ในลกัษณะท่ีคลา้ยกบัสูตร CAPM แต่มีปัจจยัมากกว่า เพ่ือสะทอ้น
ความเส่ียงทางดา้นอ่ืนๆ และแสดงให้เห็นว่าสูตร CAPM นั้นเป็นเพียงกรณีพิเศษของสูตร APT  ท่ีมีปัจจยัเส่ียงเพียง
ปัจจยัเดียว คือ ปัจจยัทางดา้นตลาดเท่านั้น ดงันั้นสูตร APT สามารถใชจ้ดัการกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนไดดี้กว่า 
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แนวคดิเศรษฐศาสตร์มหภาค 
เศรษฐศาสตร์มหภาค เป็นการศึกษาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนรวม เช่น ผลผลิตรวมของประเทศ การจา้ง

งาน การเงิน และการธนาคาร การพฒันาประเทศ การคา้ระหว่างประเทศ อตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นปัญหาท่ี
กวา้งขวาง เพราะว่าไม่ได ้กระทบเพียงหน่วยธุรกิจเท่านั้น แต่จะกระทบถึงหน่วยการผลิตอุตสาหกรรมทั้งหมดและ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เศรษฐศาสตร์มหภาคนั้นจะมุ่งเนน้ ท่ีผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติเบ้ืองตน้และการ
ว่าจ้างงาน จะหาว่าอะไรเป็นสาเหตุให้ผลตผลรวมและระดบัการว่าจา้งงานมีการเคล่ือนไหวข้ึนลง เพ่ือหาแนวทาง
แกปั้ญหาต่างๆไดต้รงจุด เช่น ภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดและปัญหาว่างงาน เป็นตน้ 

แนวคดิดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ 
ดชันีราคารายกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นดชันีราคาหลกัทรัพยท่ี์ใชส้ะทอ้นการเคล่ือนไหวของหลกัทรัพยท่ี์อยู่ใน

ภาคอุตสาหกรรมเดียวกนั 
ดชันีราคารายหมวดธุรกิจ เป็นดชันีราคาหลกัทรัพยท่ี์ใชส้ะทอ้นการเคล่ือนไหวของหลกัทรัพยท่ี์มีพ้ืนฐาน

เดียวกนั 
เกณฑก์ารค านวน หรือหลกัการค านวนเช่นเดียวกนักบัการค านวนดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย คือ ค านวนแบบถ่วงน ้าหนกัดว้ยมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด ค านวนโดยใชหุ้้นสามญัจดทะเบียนทุกตวัใน
แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมหรือแต่ละหมวดธุรกิจ ไม่น าหลกัทรัพยท่ี์ถูกข้ึนเคร่ืองหมาย SP เกิน 1 ปี มารวมในการ
ค านวน  

การปรับฐานการค านวนเช่นเดียวกนักบัดชันีราคา คือ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ใชใ้นการ
ค านวน  เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงจ านวนหุ้นของหลกัทรัพย์ท่ีเป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่างๆและรวมทั้งเม่ือมี
หลกัทรัพยย์า้ยกลุ่มอุตสาหกรรมหรือยา้ยหมวดธุรกิจ 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
จากการศึกษางานวิจัยข้างต้น ท าให้ผูวิ้จัยทราบถึงปัจจัยต่างๆท่ีส่งผลต่อการเคล่ือนไหวของดชันีราคา

หลักทรัพย์ของกลุ่มหลักทรัพย์ต่างๆอย่างมีนัยส าคัญ ท าให้ผู ้วิจัยสามารถน ามาก าหนดปัจจัยพ้ืนฐานท่ีจะ
ท าการศึกษาในคร้ังน้ี โดยน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ซ่ึงปัจจยัท่ีผูวิ้จยัจะท าการศึกษาไดแ้ก่ ดชันี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดีต่อปี 
(MLR) ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา ณ วนัสุดทา้ยของเดือน (EX)  และอตัราการว่างงาน (UNE)  

จากการศึกษางานวิจยัขา้งตน้พบว่าไม่มีงานวิจยัใดน าอตัราการว่างงานมาใช ้ ซ่ึงผูวิ้จยัเลง็เห็นความส าคญัของ
อตัราการว่างงาน ในเร่ืองของก าลงัซ้ือ แน่นอนว่าถา้หากมีอตัราการว่างงานสูง การซ้ือสินคา้ฟุ่ มเฟือย หรือสินคา้ท่ีมี
ราคาสูงจะนอ้ยลงตาม มีผลท าให้ผูค้นเลือกเช่ามากกว่าซ้ือ ท าให้บริษทัอสงัหาริมทรัพยข์าดรายไดล้ง มีผลต่อราคา
หุ้นของบริษทั เพราะก าไรสุทธิจะลดลงตามไปดว้ย 
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วธีิการศึกษา 
 

ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีจะวิเคราะห์ถึงความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นกลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเน่ียม โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นรายเดือนโดยใช้ราคาปิดรายเดือนตั้งแต่เดือน 
มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 59 เดือน ซ่ึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีน ามาศึกษา
ได้แก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ดชันีความ
เช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดีต่อปี (MLR) อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลบาท
ต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ วนัสุดทา้ยของเดือน (EX) และอตัราการว่างงาน (Unemployment Rate : UNE) 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเน่ียม (PROP) โดยใชข้อ้มูลจากแหล่ง
ต่างๆ เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) ศูนยข์อ้มูล
อสงัหาริมทรัพย ์(www.reic.or.th) และส านกังานดชันีเศรษฐกิจการคา้ (www.price.moc.go.th) เป็นตน้ 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ Secondary Data คือ ขอ้มูลดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

พฒันาอสงัหาริมทรัพย(์ประเภทคอนโดมิเน่ียม) เป็นรายเดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 59 เดือน และมีตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาซ่ึงประกอบดว้ย  

 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (SET Index) 

) 

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี ต่อ ปี (MLR) 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ ณ วนัสุดทา้ยของเดือน (EX) 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นกลุ่มพฒันา
อสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยประเภทคอนโดมิเน่ียม 
 

อตัราการว่างงาน (UNE) 

http://www.set.or.th/
http://www.reic.or.th/
http://www.price.moc.go.th/
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1.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  
1. ดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SET Index  
2. ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ BSI  
3. ดชันีการลงทุนภาคเอกชน PII   
4. อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดีต่อปี MLR 
5. อตัราเงินเฟ้อ INF  
6. อตัราแลกเปล่ียนเงินสกลุบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ วนัสุดทา้ยของเดือน EX  
7. อตัราการว่างงาน (UNE) 

1.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาหุ้นกลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพย(์ประเภทคอนโดมิเน่ียม)เป็นรายเดือน 
จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นจ านวน 14 บริษทั ไดแ้ก่บริษทั  

1. บริษทั แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั(มหาชน)  
2. บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  
3. บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั(มหาชน)  
4. บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน)  
5. บริษทั ปริญสิริ จ ากดั(มหาชน)  
6. บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั(มหาชน)  
7. บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน)  
8. บริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน)  
9. บริษทั แสนสิริ จ ากดั(มหาชน)  
10. บริษทั ศุภาลยั จ ากดั(มหาชน)  
11. บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั(มหาชน)   
12. บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน)   
13. บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั(มหาชน)  
14. บริษทั เอพี(ไทยแลนด)์ จ ากดั(มหาชน) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
ในการหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างราคาหุ้นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย(์ประเภทคอนโดมิเน่ียม) กบัปัจจยั

ทาง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Multiple Regressions Analysis โดยวิธี OLS และประมวลผลด้วยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และมีวิธีการสร้างสมการเชิงถดถอยเพ่ือใช้
ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์(PROP) ดงัน้ี 

PROP = a+b1(SET Index) +b2(BSI)+b3(PII)+b4(MLR)+b5(INF)+b6(EX)+b7(UNE) 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณา  
2. ทดสอบความน่ิงของขอ้มูล stationary 
3. ทดสอบ Multicollinearity 
4. ท า Regression 
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5. ทดสอบ Heteroscedasticity  
6. ทดสอบ Autocorrelation 
7. สรุปผลและอภิปลายผล 

 

ผลการศึกษา 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง งานวิจัยเร่ืองน้ีได้เลือกใช้วิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน
(Multiple Regression) ด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด(Ordinary Least Squares: OLS) ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยมีการทดสอบความน่ิงของขอ้มูล และการตรวจสอบปัญหา Multicollinearity 
ก่อน จากผลการวิเคราะห์ความน่ิงของขอ้มูล พบว่าขอ้มูลท่ีน ามาใชมี้ความน่ิง มีลกัษณะการกระจายตวัแบบเส้นโคง้
ปกติ สามารถน าชุดขอ้มูลไปใชไ้ด ้จึงท าการวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระในขั้นตอนถดัมา  ซ่ึงผล
การหาความสัมพนัธ์พบว่าไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระในระดบัสูง แต่เน่ืองจาก ตวัแปรอิสระ อตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี(MLR) นั้นมีลกัษณะเปล่ียนแปลงนอ้ยถึงไม่เปล่ียนแปลงเลย จึงถูกโปรแกรมค านวนตดัท้ิง
เน่ืองจากมีค่าเสมือนค่าคงท่ี  หลงัจากท่ีตรวจหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ ทางผูศึ้กษาจึงสามารถน าชุด
ตวัแปรอิสระไปวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน  จากผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นกลุ่ม
พฒันาอสงัหาริมทรัพย(์ประเภทคอนโดมิเน่ียม)ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มี 2 กรณี ดงัน้ี 

1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์(ประเภทคอนโดมิเน่ียม) ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 มี 9 บริษทั ดงัต่อไปน้ี  

บริษัท ตวัแปรอสิระ ระดับความสัมพนัธ์ 
บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั

(มหาชน) 
-ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 
-อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

27.77% 

บริษทั ปริญสิริ จ ากดั(มหาชน) -อตัราเงินเฟ้อ 
-อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

29.49% 

บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั(มหาชน) -ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
-อตัราการว่างงาน 
-อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

87.03% 

บริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั
(มหาชน) 

-อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 22.20% 

บริษทั แสนสิริ จ ากดั(มหาชน) -อตัราการว่างงาน 35.08% 
บริษทั ศุภาลยั จ ากดั(มหาชน) -ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

-อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
25.59% 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั
(มหาชน) 

-ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
-ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 
-อตัราเงินเฟ้อ 

66.31% 

บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั
(มหาชน) 

-อตัราเงินเฟ้อ 
-อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

30.63% 

บริษทั เอพี(ไทยแลนด)์ จ ากดั
(มหาชน) 

-อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 41.91% 
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2. ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลต่อราคาหุ้นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์(ประเภทคอนโดมิเน่ียม) ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 มี 5 บริษทั ดงัต่อไปน้ี   

1. บริษทั แอล พี เอน็ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั(มหาชน)  
2. บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั(มหาชน)   
3. บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จ ากดั(มหาชน)   
4. บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน)   
5. บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั(มหาชน) 

จากการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย(์ประเภทคอนโดมิเน่ียม) จะ
เห็นได้ว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นในแต่ละบริษทันั้นมีความแตกต่างกัน ดงันั้นงานวิจัยน้ีจึงเป็น
แนวทางให้กบันกัลงทุนในการเลือกลงทุนในหุ้นของแต่ละบริษทั โดยดูจากปัจจยัท่ีมีผลต่อบริษทันั้นๆ 

 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 
- ขอ้เสนอแนะต่อนกัลงทุน จากผลการศึกษาคร้ังน้ีบริษทัควอลิต้ี เฮ้าส์ มีค่า R-Square ถึง 0.87แสดงถึง

อิทธิพลของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีผูวิ้จยัน ามาศึกษาแลว้มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทัควอลิต้ีเฮ้าส์ ถึงร้อยละ 87 จึง
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นของบริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส์ จากปัจจยัท่ีน ามาศึกษาไดดี้ท่ีสุดในบรรดา
บริษทัท่ียกมาทั้งหมด และมีปัจจยัทางเศรษฐกิจทั้งหมด 3 ปัจจยั ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นบริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ 
ไดแ้ก่ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อตัราการว่างงาน และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
ซ่ึงดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลในทิศทาง
เดียวกนักบัราคาหุ้น ส่วนอตัราการว่างงานนั้นส่งผลในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงผูล้งทุนสามารถเลือกติดตามขอ้มูล
เฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น และสามารถคาดการณ์ความเคล่ือนไหวของราคา
หุ้นกลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพย(์คอนโดมิเน่ียม) ไดใ้นอนาคต ทั้งน้ีทุกการลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ดงันั้น ผูล้งทุนควร
ศึกษาขอ้มูลปัจจยัพ้ืนฐานอ่ืนๆ เพ่ือประกอบการตดัสินใจ เน่ืองจากผลการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นเพียงปัจจยัทางเศรษฐกิจ
บางส่วนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นกลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพย(์คอนโดมิเน่ียม) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
- ส าหรับผูท่ี้ท าการศึกษาวิจยัท่ีอาจจะท าต่อเน่ืองการวิจยัน้ีควรเปล่ียนกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เช่น 

กลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีสนใจ 
- ส าหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาตวัแปรอิสระเพียง 7 ตวัแปรเท่านั้น ไดแ้ก่ ดชันีราคา

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย( SET INDEX)  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII)  ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 
(BSI)  อตัราเงินเฟ้อ (INF)  อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR)  อตัราการวา่งงาน (UNE)  และอตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลบาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX)  ดงันั้นผูท่ี้จะท าการศึกษาในคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาจากตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ท่ีสามารถ
น าไปใชใ้นการวิเคราะห์ 
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ราคาหุ้นกลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ออนไลน์), เขา้ถึงไดจ้าก 

www.set.or.th  
ธนาคารแห่งประเทศไทย อตัราดอกเบ้ียเงินกูล้กูคา้ชั้นดี อตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (ออนไลน์), เขา้ถึงไดจ้าก www.bot.or.th  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ออนไลน์), เขา้ถึงไดจ้าก 

www.setsmart.com  
ส านกังานสถิติแห่งชาติ อตัราการว่างงาน (ออนไลน์), เขา้ถึงไดจ้าก www.nso.go.th  
ราคาหุ้นกลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพย(์คอนโดมิเน่ียม) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ออนไลน์), เขา้ถึงไดจ้าก 

http://th.investing.com  
วริษฐา เลิศทิวากร (2551) เร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย ์ศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
วราภรณ์ จามรสวสัด์ิ (2555) เร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยพ์ฒันาอสงัหาริมทรัพย์

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
จิรกฤต พฒันวิริย (2555) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นสามญัของบริษทั บางกอกแลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
กิติพนัธ์ ป่ินแกว้ (2556) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากดั   (มหาชน) 
สุวิมล สงัขทบัทิม (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
สิรินนัท ์พูลมาสิน (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจวสัดกุ่อสร้างใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 
 
 
 
 

http://www.set.or.th/
http://www.bot.or.th/
http://www.setsmart.com/
http://www.nso.go.th/
http://th.investing.com/
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ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์บริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดแนวราบ 
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

FACTORS AFFECTING THE STOCK PRICE OF REAL ESTATE 
DEVELOPMENT COMPANIES IN HORIZONTAL MARKET   

LISTED ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND 
 

ชุติมา จ่าชัย* และลลิตา หงษ์รัตนวงศ์** 

Chutima Jachai* and Lalita Hongratanawong** 

 
บทคดัย่อ 

 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์น

ตลาดแนวราบ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ อตัราการว่างงาน 
(UR) ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ราย
ใหญ่ชั้นดี (MLR) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ดชันีราคาบา้นเด่ียวพร้อมท่ีดิน 
(HLI) ดชันีราคาทาวน์เฮ้าพร้อมท่ีดิน (TLI) และสินเช่ืออสังหาริมทรัพยข์องธนาคารพาณิชย ์(RLC)  โดยใชข้อ้มูล
ทุติยภูมิแบบรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึง ตุลาคม 2560 จ านวน 58 ชุดข้อมูล มาหาความสัมพนัธ์ดว้ย
วิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : 
OLS) ณ ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 จากการศึกษา พบว่า ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันกบั ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั 
(มหาชน) และราคาหลกัทรัพย์บริษทั มัน่คงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) ดชันีราคาบ้านเด่ียวพร้อมท่ีดิน (HLI) มี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักับ ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และ
สินเช่ืออสังหาริมทรัพยข์องธนาคารพาณิชย์ (RLC) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบั ราคาหลกัทรัพย์
บริษทั คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
ค าส าคญั: บริษทัพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นตลาดแนวราบ 
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Abstract 

 
The objective of the study  Factors affecting the stock Price of Real estate development companies in 

Horizontal market Listed on the  Stock Exchange of Thailand The factors used in this study are Unemployment 
Rate (UR) , Business Sentiment Index (BSI) , Stock Exchange in Thailand (SET Index) , Minimum Loan Rates 
(MLR) , Construction Materials Price Index (CMI) , Private Investment Index (PII) , House Price and Land Index 
(HLI), Townhouse Price and Land Index (TLI) and Real estate loans of commercial banks (RLC) the monthly data 
of January 2013 to October 2017; 58 months in total samples are analyzed Multiple linear regressions with Ordinary 
Least Squares (OLS) are used to analyze at the significant statistic level of 0.05 The results show that Factors Stock 
Exchange in Thailand (SET Index) statistically are positively affect of stock price of the Of Golden Land Property 
Development Public Company Limited and  stock price of M.K.  Real Estate Development Public Company 
Limited. Factors Price and Land Index (HLI) statistically are positively affect of stock price of the King Wai Group 
(Thailand). And Factors Real estate loans of commercial banks (RLC) statistically are negative affecting of stock 
price of the King Wai Group (Thailand) at the significance level of 0.05 

 
Keywords: Real Estate Development Company in Horizontal Market  
 

1. บทน า 
      

การบริหารเงินออมเพ่ือให้เกิดประโยชน์นั้น นอกจากการน าเงินไปฝากไวก้บัธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนั
การเงินเพ่ือให้ไดด้อกเบ้ียเงินฝากแลว้ การลงทุนในตลาดทุนก็ถือเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจ เพราะมีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนในอตัราท่ีสูงในรูปแบบของ เงินปันผล ก าไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และยงัสามารถน าเงินปันผลไป
ลงทุนต่อได้อีก ซ่ึงการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นธุรกิจหน่ึงท่ี
น่าสนใจ เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญัต่อประเทศ เป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการผลิตและการลงทุนในประเทศ สร้าง
ธุรกิจต่อเน่ืองได ้เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจวสัดุก่อสร้าง ธุรกิจโฆษณา เป็นตน้ ยงัมีความเก่ียวขอ้งกบัการจา้ง
งานโดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัแรงงานผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย ตลอดจนเป็นการพฒันาท่ีดินท่ีก่อให้เกิดการขยายความเจริญเกิด
การสร้างชุมชนและสังคม ทั้งยงัมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศอีกดว้ย ดงันั้นแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของธุรกิจอสงัหาริมทรัพยน้ี์ว่าเป็นธุรกิจท่ีมีผลกบัระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นภาคการก่อสร้าง ภาคการผลิต การจา้งงาน ภาคการคา้ และท่ีส าคญัคือภาคการเงิน  

โดยหลงัจากวิกฤตการณ์ปี 2540 เป็นตน้มาธุรกิจอสงัหาริมทรัพยไ์ดมี้การขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ค่าเฉล่ียของ
การจดทะเบียนท่ีอยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2541-2559 อยูท่ี่ปีละ 81,597 หน่วย และในช่วง 6-7 ปีท่ี
ผา่นมาตลาดคอนโดมิเนียมไดมี้การขยายตวัเป็นอยา่งมาก ผูบ้ริโภคเองก็ให้ความสนใจเป็นจ านวนมากเช่นกนั ส่งผล
ให้ผูป้ระกอบการธุรกิจอสงัหาริมทรัพยต่์างมีการปรับตวัแข่งกนัเร่งเปิดตวัโครงการคอนโดมิเนียมข้ึนมากมาย เป็น
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ผลท าให้ในช่วง 2 ปีก่อนน้ี จ านวนคอนโดใหม่มีมากกว่าความตอ้งการในตลาด การท่ีคอนโดเพ่ิมข้ึนจ านวนมากนั้น 
ส่งผลต่อการเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของสถาบนัการเงินดว้ย ปริมาณการปฏิเสธสินเช่ือจึงเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเน่ืองจนท าให้คอนโดตกคา้งเป็นจ านวนมาก และปลายปี 2558 มากลางปี 2559 ท่ีผ่านมา รัฐบาลไดก้ระตุน้
ให้ลูกคา้มีการรับโอนคอนโดมิเนียมในตลาดล่างเพ่ิมข้ึนโดยออกมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมของการโอน 
0.01% และลดค่าจดจ านอง 0.01% ส าหรับท่ีอยูอ่าศยัราคาขายไม่เกิน 1.5 ลา้นบาท แต่ก็ยงัคงมีจ านวนยูนิตท่ีตกค้าง
ในตลาดเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ตั้งแต่ตน้ปี 2559 เป็นตน้มา ผูป้ระกอบการของธุรกิจอสงัหาริมทรัพยไ์ดมี้การลด
จ านวนของการเปิดตวัคอนโดมิเนียมออกไปเป็นจ านวนมาก และต่างหันมาให้ความส าคญัและลงทุนในตลาด
อสังหาริมทรัพยใ์นท่ีอยู่อาศยัแนวราบมากข้ึน เน่ืองจากผลการตอบรับในทางท่ีดีจากลูกคา้กลุ่มผูท่ี้มีก าลงัซ้ือใน
ตลาดบน-กลาง ท าให้ท าให้ตลาดทาวน์เฮาส์และทาวน์โฮมมีการขยายตวัมากข้ึน และส่งผลให้ผูป้ระกอบการของ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยห์ันมารุกการแข่งขนัของตลาดทาวน์โฮมและทาวน์เฮา้กนัอย่างหนกั โดยการพฒันาและเพ่ิม
จ านวนการเปิดตวัโครงการใหม่จ านวนมาก (แสนผิน สุขี, 2560) 

วตัถุประสงค์การศึกษา 
เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นตลาดแนวราบ 

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 ทฤษฎีการลงทุน (เพชรี ขุมทรัพย์, 2540 อ้างอิงใน ณรงค์เดช ฉ่ัวกะบุตร, 2553, สุภาพร ถนอมเผ่า, 
2553) การลงทุน (Investments) เป็นการน าสินทรัพยใ์นรูปของเงินสดไปก่อประโยชน์ โดยวิธีต่างๆ ท่ีสามารถให้
ผลตอบแทนไดใ้นอนาคต ผลตอบแทนท่ีไดน้ั้นจะเป็นการชดเชย ระยะเวลา อตัราเงินเฟ้อ รวมถึงความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนตลอดระยะเวลาของการลงทุน แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การลงทุนเพ่ือการบริโภค (Consumer 
Investment) เป็นการลงทุนท่ีไม่ไดห้วงัก าไรในรูปของเงิน แต่เป็นการลงทุนซ้ือส่ิงต่างๆ เพ่ือสนองความตอ้งการท่ี
เกิดจากความพึงพอใจต่อการไดใ้ชส่ิ้งของหรือทรัพยสิ์นเหล่านั้น การลงทุนในทางธุรกิจ (Business or Economic 
Investment) เป็นการลงทุนท่ีมุ่งหวงัผลก าไร โดยการลงทุนซ้ือสินทรัพย์มาใช้ในการด าเนินธุรกิจหรือประกอบ
กิจการ โดยคาดหวงัก าไรท่ีเพียงพอส าหรับชดเชยให้กับความเส่ียงท่ีลงทุนไป และการลงทุนในหลกัทรัพย์ 
(Financial or Securities Investment) เป็นการลงทุนทางออ้ม โดยน าเงินออมไปลงทุนในการซ้ือหลกัทรัพยซ่ึ์งจะให้
ผลตอบแทนท่ีอยู่ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของอตัราดอกเบ้ียหรือเงินปันผล (yield) และก าไรส่วนต่าง
ราคา (capital gain)  

2.2 ทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด (Eugene Fama, 1965 อ้างอิงใน รัชนี รุ่งศรีรัตนวงศ์, 2553, สุภาพร ถนอม
เผ่า, 2553) ถือเป็นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ โดยเช่ือว่ามูลค่าของหุ้นจะมีมูลค่าเท่ากบัราคาตลาดเสมอ ดงันั้นแสดงว่า
การท่ีราคาหุ้นมีการเปล่ียนแปลงไปในเวลาใดเวลาหน่ึงนั้นจะสามารถสะทอ้นขอ้มูลของข่าวสารต่าง ๆ ไดดี้และ
รวดเร็ว เพราะการท่ีนกัลงทุนจะตดัสินใจซ้ือหรือขายหุ้นตวัหน่ึงได ้ตอ้งอาศยัการคาดการณ์ดว้ยเหตุผล จึงกล่าวได้
ว่าราคาหุ้นจะปรับตวัเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย่างรวดเร็วเม่ือมีขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ เขา้มากระทบ ดงันั้นในดา้นการท า
ก าไรของนกัลงทุนจึงเป็นการท าก าไรในระดบัปกติ หรือเรียกว่าเป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในการท่ีจะถ่ายทอด
ข่าวสาร หรือเป็นตลาดท่ีนกัลงทุนน าปัจจยัหรือตวัแปรต่างๆ มาใชค้าดการณ์ว่ามีผลกระทบต่อราคาหุ้นอยา่งไร  
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2.3 ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
อ้างอิงใน สุภาพร ถนอมเผ่า, 2553, ศิศีระ ทวสิีน, 2557) ดชันีท่ีสามารถสะทอ้นการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย ์
มีการค านวณโดยใชหุ้้นสามญัท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทุกตวั (รวมหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์) แต่จะยกเว้นไม่น าหุ้นหรือหลกัทรัพย์ท่ีถูกข้ึน
เคร่ืองหมาย SP เกิน 1 ปีมาใช้ค านวณดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์ ด้วยวิธีถ่วงน ้ าหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด 
(Market Capitalization weighted) ซ่ึงจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตลาดในวันปัจจุบันของหลักทรัพย์ 
(Current Market Value) กบัมูลค่าตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัฐาน (Base Market Value) คือ วนัท่ี 30 เมษายน 2518 ค่า
เร่ิมตน้ของดชันีอยูท่ี่ 100 จุด 

2.4 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials Price Index: CMI) (ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

อ้างอิงใน สุภาพร ถนอมเผ่า, 2553, อุไรวรรณ ด้วงด,ี 2556, กัญญารัตน์ ศิริประไพ, 2553) กระทรวงพาณิชยโ์ดยกอง
สารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจการคา้ ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์ การคา้ เป็นหน่วยงานท่ีจดัท าดชันีราคาวสัดุ
ก่อสร้างเผยแพร่เป็นประจ าทุกเดือน ดชันีราคาวสัดุก่อสร้างเป็นดชันีท่ีใชว้ดัการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้วสัดุ
ก่อสร้างโดยเฉล่ีย ซ่ึงเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของการก่อสร้างต่างๆ 

2.5 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (Private Investment Index หรือ PII) (ธนาคารแห่งประเทศไทย อ้างอิงใน 
อุไรวรรณด้วงดี, 2556, กัญญารัตน์ ศิริประไพ, 2553, ศิศีระ ทวีสิน, 2557) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) จดัท าข้ึนตั้งแต่ พ.ศ.2542 เพ่ือใชติ้ดตามภาวะและประเมินแนวโน้มการลงทุนภาคเอกชน 
(Real Private Investment: IPR) เป็นประจ าทุกเดือน โดย ธปท. ไดมี้การพฒันาประสิทธิภาพ PII มาเป็นล าดบั ดชันี
การลงทุนภาคเอกชนเป็นดชันีช้ีทิศทางการลงทุนภาคเอกชน ดชันีประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีไดรั้บ
อนุญาตก่อสร้างทัว่ประเทศ ดชันีการจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างในประเทศ การน าเขา้สินค้าทุน ปริมาณการจ าหน่าย
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในประเทศ และดชันีการจ าหน่ายรถยนตเ์พ่ือการลงทุนในประเทศธนาคารแห่งประเทศไทย 

2.6 เคร่ืองช้ีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) 
2.6.1 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดินท่ีกรมท่ีดินประเภทขายและขายฝาก ส าหรับ

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสงัหาริมทรัพยน์ั้น เป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมโดยกรม
ท่ีดิน ซ่ึงจะคิดเฉพาะประเภทของธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ-ขายจริงของอสงัหาริมทรัพย ์

2.6.2 มูลค่าการซ้ือขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างทั้งประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทยไดท้ าการประมาณ
การโดยใชวิ้ธีการค านวณคิดยอ้นกลบัการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยกรมท่ีดิน ดว้ย
การจ าแนกค่าธรรมเนียมฯ ออก 2 ส่วนคือ ในอตัราร้อยละ 2 และในอตัราร้อยละ 0.01 

2.6.3 การออกใบอนุญาตจดัสรรท่ีดินทั้งประเทศ กรมท่ีดินไดอ้อกใบอนุญาตเพ่ือจดัสรรท่ีดินให้แก่
ผูป้ระกอบการ (รวมการเคหะแห่งชาติ) ในการท าธุรกรรมเก่ียวกบัการแบ่งขายท่ีดิน หรือแบ่งขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้าง ซ่ึงผูข้ออนุญาตท าการจดัสรรท่ีดินจะตอ้งด าเนินการตามพระราชบญัญติัจดัสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 

2.6.4 พ้ืนท่ีรับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล เป็นขอ้มูลของพ้ืนท่ีไดรั้บอนุญาตในเขตเทศบาลทัว่
ประเทศ โดยท่ีจะรวมการอนุญาตแบบ 39 ทวิ ตาม พรบ. การควบคุมอาคารปี พ.ศ. 2522  ตั้งแต่ มกราคม 2549 และ ธอส. 

2.6.5 การขอจดทะเบียนอาคารชุดทั้งประเทศ การท่ีผูป้ระกอบการขอจดทะเบียนอาคารชุด เม่ือได้
ก่อสร้างอาคารชุดรวมถึงสาธารณูปโภคเสร็จแลว้ แต่จะไม่รวมถึงการตกแต่งอาคารชุด ซ่ึงหากต้องการเปล่ียน
เจา้ของก่อนท่ีจะขายอาคารตอ้งด าเนินการแจง้ยกเลิกค าขอเดิมให้แลว้เสร็จก่อนท่ีจะขอจดทะเบียนอาคารชุดใหม่ 
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2.6.6 ท่ีอยูอ่าศยัจดทะเบียนเพ่ิม (เขต กทม.และปริมณฑล) รวบรวมจากการขอเลขท่ีบา้นไม่ว่าจะเป็น
โครงการบ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียมผา่นส านกังานเขตต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯและเขตปริมลฑล โดยธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ซ่ึงหากเป็นบา้นท่ีอยูใ่นโครงการจดัสรร ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของโครงการนั้นจะเป็นผู้
ขอเลขท่ีบา้นเอง 

2.6.7 สินเช่ืออสังหาริมทรัพยข์องธนาคารพาณิชย ์เป็นการรวบรวมขอ้มูลยอดคงคา้งในสินเช่ือของ
ธนาคารพาณิชยซ่ึ์งไดใ้ห้กู้แก่ผูป้ระกอบการ และผูซ้ื้ออสังหาริมทรัพย ์ณ วนัสุดทา้ยของเวลาท่ีรายงานใชวิ้ธีการ
รวบรวมข้อมูลจาก 6 รายการข้างต้นเป็นรายเดือน เว้นรายการท่ี 7 เป็นรายไตรมาส แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ ไดแ้ก่ สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั และสินเช่ือเพ่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

2.7 ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยจากฐานข้อมูลสินเช่ือธนาคารพาณิชย์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ราคาท่ีอยูอ่าศยั
นบัเป็นเคร่ืองช้ีส าคญัท่ีใชติ้ดตามและวิเคราะห์เสถียรภาพของภาคอสงัหาริมทรัพยซ่ึ์งเป็นภาคเศรษฐกิจท่ีส าคญัของ
เศรษฐกิจโดยรวม เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงราคาท่ีอยูอ่าศยัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบตั้งแต่ระดบัครัวเรือนไปจนถึง
ภาคเศรษฐกิจในวงกวา้ง เร่ิมจดัท าดชันีราคาท่ีอยู่อาศยัในปี 2547 เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองช้ีท่ีส าคญัเพ่ือติดตามแนวโน้ม
รวมถึงเป็นสญัญาณเตือนภยัทางเศรษฐกิจ ประกอบการด าเนินนโยบายการเงินและนโยบายสถาบนัการเงินตลอดจน
การวิเคราะห์ความเส่ียงของสินเช่ืออสังหาริมทรัพย์ท่ีสถาบนัการเงินปล่อยกู้  ดชันีราคาท่ีอยู่อาศยัแบ่งเป็น 4 
ประเภทไดแ้ก่ ดชันีราคาบา้นเด่ียวพร้อมท่ีดิน ทาวน์เฮา้ส์พร้อมท่ีดิน อาคารชุด และท่ีดิน 

2.8 กรอบแนวคิดการวิจยั 
       ตวัแปรตน้                                                                                   ตวัแปรตาม  

 
 
 
 
 
 
 

1. อตัราการว่างงาน (UR) 
2. ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) 
3. ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
4. อตัราดอกเบ้ียเงินกูล้กูคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR)  
5. ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) 
6. ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 
7. ดชันีราคาบา้นเด่ียวพร้อมท่ีดิน (HLI)   
8. ดชันีราคาทาวน์เฮา้ส์พร้อมท่ีดิน (TLI) 
9. สินเช่ืออสงัหาริมทรัพยข์องธนาคารพาณิชย ์
(RLC) 
 

ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในหมวด
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ เนน้ศึกษาเฉพาะ
บริษทัท่ีพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นตลาด
แนวราบเท่านั้น ไดแ้ก่ บริษทั บา้นร็อค
การ์เดน้ จ ากดั (มหาชน) (BROCK) บริษทั 
แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอป
เมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (GOLD) บริษทั คิง 
ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
(KWG)  และบริษทั มัน่คงเคหะการ จ ากดั 
(มหาชน) (MK)  
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3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัพฒันาสงัหาริมทรัพยใ์นตลาดแนวราบ ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ แบบทุติยภูมิ (Secondary Data) และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีสมการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) วิธีการก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) เพ่ือหาความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตามว่ามีผลอยา่งไร 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือบริษทัในหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย จ านวน 56 บริษทั กลุ่มตวัอยา่งเลือกเฉพาะบริษทัท่ีพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นตลาดแนวราบเท่านั้น 
โดยใชร้าคาปิดของหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ บริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จ ากดั (มหาชน) บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดี
เวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) บริษทั คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทั มัน่คงเคหะการ จ ากดั 
(มหาชน) ปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษาผลท่ีมีต่อบริษทักลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ อตัราการว่างงาน (UR) ดชันีความเช่ือมัน่ทาง
ธุรกิจ (BSI) ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) ดชันีราคา
วสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ดชันีราคาบา้นเด่ียวพร้อมท่ีดิน (HLI)  ดชันีราคาทาวน์เฮ้าส์
พร้อมท่ีดิน (TLI)  และสินเช่ืออสงัหาริมทรัพยข์องธนาคารพาณิชย ์(RLC) ขอ้มูลรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 
2556 ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 58 ชุดขอ้มูล 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
สร้างความสมัพนัธ์โดยวิธีสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions ) ดว้ยวิธียกก าลงั

สองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares:OLS) ดงัน้ี 
Prop  = a +b1UR + b2BSI + b3SET + b4MLR + b5CMI +b6PII + b7HLI +b8TLI +b9 RLC 

 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

ในตลาดแนวราบ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วิธี Multiple Regression ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 
0.05  

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา เป็นการวิเคราะห์เบ้ืองตน้ของตวัแปรต่างๆ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด 

2. การทดสอบ Unit Root ของขอ้มูล เป็นการตรวจสอบลกัษณะความน่ิง (stationary) ของขอ้มูล เพ่ือ
หลีกเล่ียงขอ้มูลท่ีมีค่าเฉล่ียและความแปรปรวนไม่คงท่ีในแต่ละช่วงเวลาท่ีต่างกนั 

3. ทดสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) โดยใช้วิธี 
Correlation Matrix ค่าจะอยูใ่นช่วงระหว่าง -0.08 ถึง 0.08 แต่หากค่าไม่ไดอ้ยูใ่นช่วงดงักล่าว จะถือว่าตวัแปรอิสระคู่
นั่นมีความสัมพันธ์กัน และค านวณค่า Variance Inflation Factors (VIF) ถ้าค่า VIF> 10 จะถือว่าเกิดปัญหา 
Multicollinearity จะท าการแกไ้ขโดยไม่น าตวัแปรท่ีเกิดปัญหา Multicollinearity มาใชใ้นการค านวณ 

4. วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regression Analysis) โดยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (The 
Ordinary Least Squares) สร้างสมการไดด้งัน้ี 
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     BLOCK    = a+b1UR+b2BSI+b3MLR+b4CMI+b5PII+b6HLI+b7TLI+b8NHV+b9 RLC 
     GLOD    = a+b1UR+b2BSI+b3MLR+b4CMI+b5PII+b6HLI+b7TLI+b8NHV+b9 RLC 
     KWG    = a+b1UR+b2BSI+b3MLR+b4CMI+b5PII+b6HLI+b7TLI+b8NHV+b9 RLC 
     MK   = a+b1UR+b2BSI+b3MLR+b4CMI+b5PII+b6HLI+b7TLI+b8NHV+b9 RLC 
     วิเคราะห์ดงัน้ี 
4.1 ทดสอบ F- Test ทดสอบสมมติฐานว่าตวัแปรอย่างน้อย 1 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคา

หลกัทรัพยบ์ริษทัพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นตลาดแนวราบ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

4.2 ทดสอบ T- Test เ ทดสอบสมมติฐานว่ามีตวัแปรอิสระใดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย์
บริษทัพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นตลาดแนวราบ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

4.3 ใช ้Coefficient of Determination (R2) วดัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
R2 มีค่าใกล ้1 แสดงว่าตวัแปรอิสระชุดนั้นมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามมาก 

4.4 ทดสอบ Autocorrelation เพ่ือดูว่ามีปัญหาท่ีเกิดจากค่าความคลาดเคล่ือนมีความสมัพนัธ์กนัเอง 
(ei)  หรือไม่ และทดสอบ Heteroskedasticity  เพ่ือดูว่าค่าความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนคงท่ีหรือไม่  
 

4. ผลการศึกษา 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษา ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอิสระที่มีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัพฒันา
อสงัหาริมทรัพยใ์นตลาดแนวราบ ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตวัแปร สมมติฐาน BROCK GOLD KWG MK 
ค่าคงท่ี  1.79 13.302 4.424 2.534 
UR - 0.179 1.193* -0.129 -0.19 
BSI + -0.006 -0.11* -0.02 -0.019 
SET + 0.001** 0.01*** 0.002 0.004*** 
MLR - 0.27 -0.281 0.319 0.194 
CMI - -0.027 0.098 -0.04 -0.044 
PII + -0.014 -0.071 -0.025 -0.011 
HLI + 0.001 -0.051 0.158*** -0.038 
TLI + -0.007 0.043 -0.087 -0.036 
RLC + 14.782** -9.804 -37.303*** -1.302 
P-value (F-Test) 0.283 6.17E-06 0.007 0.000404 
R-squared 0.198 0.569 0.369 0.458 
Adjusted R-squared 0.041 0.475 0.246 0.352 

     หมายเหตุ 
     *** มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
     **   มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
     *     มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.10 
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ผลการศึกษา  
ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จ ากดั (มหาชน) พบว่าตวัแปรอิสระทุก

ตัวมีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 กับราคาหลักทรัพย์บริษทั 
บา้นร็อคการ์เดน้ จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจากค่า P-value ของการทดสอบ F-Test เท่ากบั 0.2831 ซ่ึงมากกว่านยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงส่งผลให้ยอมรับสมมติฐานหลกั H0 คือ ไม่มีตวัแปรอิสระใดๆ ท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์
บริษทัพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นตลาดแนวราบ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง H1 คือ มีตวัแปรอย่างน้อย 1 ตวัแปร ท่ีมีผลต่อหลกัทรัพยบ์ริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดแนวราบ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงสรุปได้ว่า ไม่มีปัจจัยตัวแปรอิสระใดๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับราคา
หลกัทรัพยบ์ริษทั ร๊อกการ์เดน้ จ ากดั (มหาชน) ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
(มหาชน) พบว่า ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั แผ่นดินทอง พร็อพ
เพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) โดยมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไปในทิศทางตรง
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนตวัแปรอิสระตวัอ่ืน ๆ  อีก 8 ตวั ไดแ้ก่ อตัราการว่างงาน (UR) ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 
(BSI) อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 
ดชันีราคาบา้นเด่ียวพร้อมท่ีดิน (HLI) ดชันีราคาทาวน์เฮา้พร้อมท่ีดิน (TLI) และสินเช่ืออสงัหาริมทรัพยข์องธนาคาร
พาณิชย ์(RLC) มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)
แบบไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยตวัแปรทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้น สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคา
หลกัทรัพยบ์ริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (GOLD) ไดร้้อยละ 47.51 ส่วนท่ีเหลือ
อีกร้อยละ 52.49 เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ และพบว่าตวัแปรอิสระดงักล่าวไม่มีปัญหา Multicollinearity, Heteroskedasticity  
และ Autocorrelation  
 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) พบว่ำ ดชันี
ราคาบา้นเด่ียวพร้อมท่ีดิน (HLI) มีผลต่อรำคาหลกัทรัพยบ์ริษทั คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ณ ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไปในทิศทางตรงตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้และสินเช่ืออสงัหาริมทรัพยข์องธนาคารพาณิชย ์(RLC) มีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) โดยมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไวก้บัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ส่วนตวัแปรอิสระตวัอ่ืน ๆ อีก 7 ตวั ไดแ้ก่ อตัราการว่างงาน (UR) ดชันี
ความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี 
(MLR) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) และดชันีราคาทาวน์เฮ้าพร้อมท่ีดิน (TLI) มี
ความสัมพนัธ์กบั ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)แบบไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยตวัแปรทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้น สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั คิง ไว กรุ๊ป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดร้้อยละ 24.60 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 75.40 เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ และพบว่าตวัแปร
อิสระดงักล่าวไม่มีปัญหา Multicollinearity, Heteroskedasticity  และ Autocorrelation  
 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยห์ลกัทรัพยบ์ริษทั มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน)  พบว่า ดชันี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั มัน่คงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) โดยมี
ความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไปในทิศทางตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนตวัแปรอิสระตวั
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อ่ืน ๆ อีก 8 ตวั ไดแ้ก่ อตัราการว่างงาน (UR) ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้น
ดี (MLR) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ดชันีราคาบา้นเด่ียวพร้อมท่ีดิน (HLI) ดชันี
ราคาทาวน์เฮ้าพร้อมท่ีดิน (TLI) และสินเช่ืออสังหาริมทรัพยข์องธนาคารพาณิชย ์(RLC) มีความสัมพนัธ์กบัราคา
หลกัทรัพยบ์ริษทั มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) แบบไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยตวัแปรทั้งหมดท่ี
กล่าวมานั้น สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) (MK) ได้
ร้อยละ 35.25 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 64.75 เกิดจากปัจจยัอ่ืน  ๆและพบว่าตวัแปรอิสระดงักล่าวไม่มีปัญหา Multicollinearity, 
Heteroskedasticity  และ Autocorrelation 
 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ (SET) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันกบัราคาหลกัทรัพย์บริษทั 
แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) (GOLD) และราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั มัน่คงเคหะการ 
จ ากดั (มหาชน) (MK) ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 กล่าวคือ การค านวณดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการ
ค านวณแบบถ่วงน ้าหนกัดว้ยมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด โดยใชหุ้้นสามญัจดทะเบียนทุกตวัในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  ดังนั้นเม่ือดัชนีราคาตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลง ย่อมท าให้ราคา
หลกัทรัพยท่ี์อยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัดว้ย สอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ประสิทธิภาพตลาดท่ีกล่าวว่า การเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ถือเป็นข้อมูลท่ีสะทอ้นขอ้มูล
ข่าวสารใหม่ ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณรงคเ์ดช ฉัว่กะบุตร (2553) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี
ผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ เม่ือดชันีตลาดหลกัทรัพยป์รับตวัสูงข้ึน แสดงว่าภาวะตลาด
ก าลงัคึกคกั นกัลงทุนมีความเช่ือมัน่จึงจูงใจให้นกัลงทุนเข้ามาลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยสูงข้ึน 
ดงันั้นยอ่มส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปรับตวัสูงข้ึนตามไปดว้ย 

ดชันีราคาบา้นเด่ียวพร้อมท่ีดิน (HLI) มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั คิง ไว 
กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) กล่าวคือ ดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยัท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึน สะทอ้นถึงสญัญาณดา้นบวกใน
ภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพยไ์ทยท่ีก าลงัฟ้ืนตวัจากสภาพเศรษฐกิจและก าลงัซ้ือท่ีชะลอตวั (หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ
, 2560) สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัอสังหาริมทรัพยท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยและทีมวิจยั TerraBKK ใชวิ้เคราะห์และช้ี
วดัถึงภาวะตลาดของภาคอสังหาริมทรัพย ์ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงราคาท่ีอยูอ่าศยัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบตั้งแต่
ระดบัครัวเรือน ไปจนถึงภาคเศรษฐกิจในวงกวา้ง สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัคิง ไว กรุ๊ป (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) ในปี 2560  โดยบริษทัมีรายไดจ้ากงบการเงินรวม 643.85 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากรายได ้575.91 
ลา้นบาท ในปี 2559 หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็น 11.8 % จากปีก่อน ซ่ึงรายไดห้ลกัของบริษทัมาจากรายไดจ้ากการขายบา้น
จดัสรร ร้อยละ 56.48 ดงันั้นรายไดท่ี้ไดจ้ากการขายบา้นจดัสรรท่ีเกินคร่ึงของรายไดท้ั้งหมด  ดชันีราคาบา้นเด่ียว
พร้อมท่ีดิน (HLI) มีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

สินเช่ืออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ (RLC) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับราคา
หลกัทรัพยบ์ริษทั คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจากแหล่งเงินทุนของบริษทัไม่ไดมี้เพียงการกู้
สินเช่ือจากธนาคารเท่านั้น เพราะบริษทัไดห้าเงินทุนโดยการระดมทุนจากผูถื้อหุ้น ดว้ยการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือ
เสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมและผูถื้อหุ้นรายใหม่ ซ่ึงในปี 2560 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 3 คร้ัง รวมถึงบริษทั
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ยงัไดเ้งินทุนจากลกัษณะของธุรกิจของบริษทัเอง เพราะในการสร้างบา้นแต่ละโครงการจะตอ้งไดรั้บเงินจากลูกคา้ตาม
สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินก่อน ดงันั้นสินเช่ืออสังหาริมทรัพยข์องธนาคารพาณิชย ์(RLC) จึงมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์
บริษทั คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

3.1 ข้อเสนอแนะในคร้ังนี ้
1. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีท าให้นกัลงทุนทราบถึงปัจจยั อนัไดแ้ก่ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ดชันีราคาบ้านเด่ียวพร้อมท่ีดิน และสินเช่ืออสังหาริมทรัพยข์องธนาคารพาณิชย์มีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั
พฒันาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดแนวราบ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันั้นจึงถือเป็น
ประโยชน์ต่อนักลงทุน เพ่ือติดตามข้อมูล ข่าวสาร และทิศทางการเคล่ือนไหวของปัจจัยดังกล่าวส าหรับใช้
ประกอบการตดัสินใจ 

2. การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีนักลงทุนสามารถน าความสัมพันธ์ท่ีได้ไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนใน
หลกัทรัพย ์แต่เน่ืองจากขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษามีตวัแปรอิสระบางตวัท่ีมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลา จึงใชข้อ้มูลเป็น
รายเดือนในช่วงเดือนมกราคม 2556 ถึงตุลาคม 2560 ท าให้ช่วงเวลาการศึกษาคร้ังน้ีมีระยะเวลาและขอ้มูลท่ีน้อย
เพียง 58 ขอ้มูล ดงันั้นการมีขอ้จ ากดัดงักล่าวจึงอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนได ้นกัลงทุนเองควรจะ
มีการติดตามขอ้มูลและข่าวสารต่างๆ ประกอบการตดัสินใจลงทุน 

3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาอยู่ในช่วง 58 เดือนเท่านั้น จึงอาจท าให้ขอ้มูลท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยยงัขาดเน้ือหาบางส่วนของข้อมูลท่ีมีความเก่ียวข้องไปบ้าง ดงันั้นใน
การศึกษาคร้ังต่อไปควรใชร้ะยะเวลาท่ียาวนานกว่า เช่น 90 เดือน เพ่ือให้ขอ้มูลท่ีศึกษามีความละเอียดและมีความ
น่าเช่ือถือมากข้ึน  

2. ควรเพ่ิมตัวแปรทางเศรษฐกิจส าหรับการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ หน้ีครัวเรือน ดชันีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ เป็นตน้ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
ตดัสินใจลงทุนและเพ่ิมศกัยภาพในการท าก าไรของนกัลงทุนในอนาคต 

3. การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์บริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดแนวราบ ท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยคร้ังน้ี ไดศึ้กษาเพียง  ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จ ากดั 
(มหาชน) ราคาบริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ราคาบริษทั คิง ไว กรุ๊ป   (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) และราคาบริษทั มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) ท่ีอยูใ่นหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ท่านั้น 
เพ่ือมองภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างในประเทศไทยไดช้ดัเจนมากข้ึน ควรท าการศึกษาทั้งกลุ่ม
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาทศันคติ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ความเช่ือมัน่ในเทคโนโลยี และ
การรับรู้ความเส่ียง ท่ีมีผลต่อการยอมรับการช าระสินคา้และบริการดว้ยบิทคอยน์ ในพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่นโดยใช้
รูปแบบการยอมรับตามทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 
การแจกแบบสอบถามความคิดเห็น ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นทศันคติ ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ดา้นความ
เช่ือมัน่ในเทคโนโลยี และดา้นการรับรู้ความเส่ียง ท่ีมีผลต่อการยอมรับการช าระสินคา้และบริการดว้ยบิทคอยน์ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.04, 2.97, 3.05 และ 2.90 ตามล าดบั 

 
ค ำส ำคัญ: ทัศนคติ, กำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิง, ควำมเช่ือมัน่ในเทคโนโลยี, กำรรับรู้ควำมเส่ียง, บิทคอยน์ 
 

Abstract 
 

The purposes of this study were to study the  attitude, subjective norm, technology trust, and perceived risks 
which affect people’s acceptance of bitcoin payment in Khonkaen city.  The frame work was developed and based 
on the technology acceptance model. We collect all the information through the questionnaires. The results indicated 
that the factors in terms of attitude, subjective norm, technology trust and perceived risks which affect people ’s 
acceptance of bitcoin payment were rated at the normal level with the mean score of 3.04, 2.97, 3.05 and 2.90, 
respectively. 
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1. บทน า(Introduction) 
 

ในปัจจุบนับิทคอยน์เป็นสกุลเงินดิจิตอลท่ีเร่ิมเขา้มามีบทบาทในแวดวงของธุรกิจเป็นจ านวนมาก อีกทั้งมี
การน ามาใชง้านในการท าธุรกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั  เพราะมีความปลอดภยัสูงสุดและไม่สามารถปลอมแปลง
ได ้โดยไม่มีธนาคารใดๆในโลกเป็นตวักลาง แต่สามารถควบคุมดว้ยเทคโนโลยีบลอ็คเชน ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีอยู่
เบ้ืองหลงัสกุลเงินดิจิตอลทุกสกุล รวมถึงบิตคอยน์ดว้ย บิทคอยน์นั้นมีมูลค่าเสมือนเงิน สามารถใชเ้พ่ือแลกเปล่ียน
สินคา้และบริการต่างๆ แทนเงินตราสกุลดั้งเดิมท่ีเรารู้จกัได ้เช่น USD, JPY, EUR และ THB รวมไปถึงการเทรดเพ่ือ
ท าก าไร การท าเหมืองเพ่ือขุดบิทคอยน์ และการระดมทุนเพ่ือด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ เพราะมีการให้อัตรา
ผลตอบแทนท่ีสูง แต่น ามาซ่ึงความเส่ียงสูงเช่นกนั ในปัจจุบนัการใชง้านบิทคอยน์เร่ิมไดรั้บความนิยมมากข้ึน ดงัจะ
เห็นไดจ้ากมีการก่อตั้งบริษทัเพ่ือให้บริการเป็นจ านวนมาก โดยมีผูใ้ชง้านทั้งนกัลงทุนรายยอ่ย ประชาชนทัว่ไป และ
องคก์รต่างๆ เพ่ือท าการซ้ือขายกนัในระบบออนไลน์ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงบิทคอยน์ไดแ้บบเรียลไทมต์ลอด 24 
ชัว่โมง ผา่นแพลตฟอร์มต่างๆทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แทบ็เลต็ และสมาร์ทโฟน 

บิทคอยน์ (Bitcoin) เป็นเงินดิจิตอลสกุลหน่ึง ซ่ึงมีมูลค่าตามราคาตลาดมากท่ีสุดและไดรั้บความนิยมมาก
ท่ีสุดในปัจจุบนั เพราะเป็นสกุลเงินดิจิตอลตวัแรกของโลก สามารถใชซ้ื้อสินคา้และบริการไดท้ัว่โลก โอนยา้ยไปมา
ระหว่างผูถื้อไดอ้ย่างรวดเร็วและมีค่าธรรมเนียมต ่ากว่าการโอนเงินฝากธนาคาร เป็นระบบการเงินท่ีไม่มีใครเป็น
เจ้าของระบบ เป็บระบบแบบไม่มีศูนยก์ลาง (Decentralize) ไม่มีหน่วยงานใดสามารถเขา้มาก ากบั หรือเขา้มาช้ีน า
ทิศทางได้ ระบบบิทคอยน์นั้นถูกออกแบบมาให้ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน ตรวจสอบซ่ึงกนัและกนัได้ มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมไดต้ลอดเวลา ซ่ึงในปัจจุบนัการใชง้านในประเทศไทยยงัไม่มีกฏหมาย
รองรับ รวมทั้งยงัไม่มีการอนุญาตให้สถาบนัการเงินเปิดให้บริการแก่บุคคลทัว่ไปเข้ามาลงทุน แต่ยงัมีการเปิด
ให้บริการจากบริษทัต่างประเทศท่ีเขา้มาด าเนินการในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย อีกทั้งมีกลุ่มบริษทัเอกชนของ
ไทยท่ีเปิดให้บริการอีกดว้ย อย่างไรก็ตาม เม่ือสกุลเงินดิจิตอลน้ีเติบโตข้ึนมาก จึงมาพร้อมกบัปัญหาการโจรกรรม
ของกลุ่มแฮกเกอร์ ซ่ึงปัญหาน้ีท าให้มูลค่าเงินบิทคอยน์ร่วงลงอย่างรวดเร็ว จนเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้สกุลเงินบิท
คอยน์ยงัคงเป็นแค่เงินเสมือนจริงเท่านั้น เพราะเป็นสกุลเงินท่ีไม่มีการรักษามูลค่าและไม่ทราบว่าใครเป็นผูก้  าหนด
มูลค่า (กรุงเทพธุรกิจ, 2561) 

จากสถิติบญัชีผูใ้ชง้านบิทคอยน์ทัว่โลกจะพบว่า ทัว่โลกนั้นมีบญัชีบิทคอยน์ทั้งหมด 21,587,249 บญัชี ซ่ึง
ตรวจสอบจากจ านวน Addresses ท่ีเปรียบเสมือนเลขบญัชีธนาคารโดยท่ีแต่ละคนสามารถมีไดห้ลายบญัชี ซ่ึงจาก
การประมาณการคาดว่ามีผูใ้ชง้านหรือถือครองบิทคอยน์จ านวน 15-20 ลา้นคนจากทัว่โลก โดยผูค้นส่วนใหญ่จะถือ
ครองบิทคอยน์ท่ีจ านวน 0-0.001 BTC ซ่ึงมีทั้งส้ิน 10,530,422 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 48.78ของบญัชีทั้งหมด ส่วน
ปริมาณบิทคอยน์ท่ีถูกถือครองมากท่ีสุดมีจ านวน 100,000 - 1,000,000 BTC โดยมีทั้งส้ิน 2 บญัชีดว้ยกนั คิดเป็น 
ร้อยละ 0 ซ่ึงมีบิทคอยน์รวมกนัเป็นจ านวนถึง 334,119 BTC คิดเป็นเงินสดทั้งหมด 2,646,182,446 ดอลลาร์สหรัฐ 
ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 แสดงการกระจายตวัของบญัชีบิทคอยน์ทุกบญัชีทั้งหมดทัว่โลก 
Balance Addresses %Addresses (Total) Coins $USD 

0 - 0.001 10,530,422 48.78% (100%) 2,098 BTC 16,613,816 USD 
0.001 - 0.01 4,897,083 22.69% (51.22%) 20,698 BTC 163,928,232 USD 
0.01 - 0.1 3,842,062 17.8% (28.53%) 121,782 BTC 964,497,613 USD 
0.1 - 1 1,631,691 7.56% (10.74%) 525,492 BTC 4,161,833,110 USD 
1 - 10 537,713 2.49% (3.18%) 1,426,180 BTC 11,295,166,099 USD 
10 - 100 130,970 0.61% (0.69%) 4,344,742 BTC 34,409,799,886 USD 
100 - 1,000 15,649 0.07% (0.08%) 3,712,006 BTC 29,398,617,555 USD 
1,000 - 10,000 1,547 0.01% (0.01%) 3,422,820 BTC 27,108,299,211 USD 
10,000 - 100,000 110 0% (0%) 2,920,269 BTC 23,128,157,408 USD 
100,000 - 1,000,000  2 0% (0%) 334,119 BTC 2,646,182,446 USD 
ที่มา : https://bitinfocharts.com/top-100-richest-bitcoin-addresses.html 

ปัจจุบนัมีเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซหลายแห่งท่ีรองรับการช าระด้วยบิทคอยน์ ตวัอย่างเช่น การซ้ือโปรแกรม
ส าเร็จรูปของบริษทั Microsoft ผ่าน Windows store รวมถึงการจองโรงแรมผ่านทาง Expedia หรือการจองตัว๋เคร่ืองบิน
ของสายการบิน Peach Airlines เป็นต้น อีกทั้ งมีร้านค้าและบริการทั่วโลก เปิดรับช าระด้วยบิทคอยน์เพ่ือการ
แลกเปล่ียนซ้ือขายแลว้กว่า 100,000 ร้านทัว่โลก รวมทั้งในประเทศไทยท่ีมีร้านคา้บางแห่งเร่ิมท่ีจะเปิดรับช าระ
สินคา้และบริการดว้ยบิทคอยน์แลว้ เพราะถือเป็นทางเลือกในการรับช าระสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั รวมทั้งไม่มีคนกลางคอยควบคุมในการท าธุรกรรม ปัจจยัท่ีส่งผลท าให้ระบบการช าระเงิน
ดิจิตอลมีการพฒันาเพ่ิมข้ึน คือ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปิดรับ
เทคโนโลยีมากข้ึนส่งผลต่อรูปแบบการให้บริการด้านการช าระเงิน เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
อุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี การพฒันาแอพพลิเคชัน่ท่ีหลากหลายสามารถรองรับกิจกรรมต่างๆ การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางโทรคมนาคม รวมทั้งการผลกัดนัแนวคิดเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ของรัฐบาล ในการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศ โดยการน าเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเขา้มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจของประเทศให้กับสินค้าและบริการผ่านนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ (จิญาดา แก้วแทน, 2557) 
ปัจจยัเหล่าน้ีจึงเป็นโอกาสท่ีภาคธุรกิจและภาคประชาชนจะเปิดรับการช าระสินคา้และบริการดว้ยบิทคอยน์มากข้ึน  

จากการศึกษาจากแหล่งๆต่าง พบว่า อตัราความก้าวหน้าในการใชง้านบิทคอยน์เร่ิมมีอตัราเพ่ิมข้ึน และเร่ิม
เป็นท่ียอมรับในปัจจุบนั การเปิดรับช าระสินคา้และบริการด้วยบิทคอยน์จึงถือเป็นแนวทางใหม่ท่ีส่งผลต่อการ
พฒันาระบบการช าระเงินในอนาคต ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการรับช าระสินคา้และ
บริการดว้ยบิทคอยน์ เพ่ือให้สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานของผูป้ระกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ในการ
พฒันาเทคโนโลยีสกุลเงินดิจิตอล เพ่ือให้การท าธุรกรรมด้วยเงินดิจิตอลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน หรือส าหรับ
ผูป้ระกอบการท่ีมีการเปิดรับช าระสินค้าและบริการด้วยบิทคอยน์อยู่แลว้ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพฒันาด้านงานบริการ การสร้างความพึงพอใจตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ี
จงัหวดัขอนแก่น อีกทั้งเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการช าระเงินท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดเศรษฐกิจดิจิตอล และ
นโยบายไทยแลนด ์4.0 ท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป 
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2. ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการรับช าระสินคา้และบริการดว้ยบิทคอยน์ : กรณีศึกษาพ้ืนท่ีจงัหวดั
ขอนแก่น ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ท่ีท าการศึกษา รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับบิทคอยน์ (Bitcoin) 
ณัฐดนัย อ่วมช านาญไพร (2560) กล่าวว่า บิทคอยน์ (Bitcoin) ตวัย่อ (BTC) คือ สกุลเงินดิจิตอลท่ี

สามารถใชไ้ดท้ ัว่โลกท่ีรองรับในรูปแบบดิจิตอล กล่าวคือ บิทคอยน์จะไม่มีเหรียญหรือธนบตัรแต่อยา่งใด (แต่มีบตัร 
ATM) และจะไม่ถูกควบคุมจากธนาคารกลางหรือศูนยก์ลางท่ีใดท่ีหน่ึง แต่ถูกควบคุมจากมูลค่าทางการตลาดของ
บิทคอยน์ทัว่โลก นัน่คือ demand supply โดยตวัของมนัเองและผูค้นทัว่โลกท่ีใชส้กุลเงินบิทคอยน์ ดงันั้น การป่ัน
ราคาค่าเงินบิทคอยน์นั้นจึงสามารถท าไดย้าก นอกจากจะปล่อยให้เป็นกลไกและสภาวะของตลาดทัว่โลกโดยรวม
นัน่เอง และดว้ยความหลากหลายของสกุลเงินบิทคอยน์ชนิดน้ี ท าให้คุณสามารถซ้ือขายแลกเปล่ียนบิทคอยน์กบับิท
คอยน์ หรือบิทคอยน์เป็นเงินสด หรือเงินสดแลกเป็นบิทคอยน์ สามารถท าไดเ้ช่นเดียวกนั ดว้ยความหลากหลายและ
ยืดหยุ่นของบิทคอยน์น้ีเอง จึงท าให้ได้รับความสนใจจากผูค้นทัว่โลกเป็นอย่างมากในขณะน้ี และนอกจากการ
แลกเปล่ียนเป็นเงินแลว้ บิทคอยน์ยงัสามารถท าการซ้ือขายสินคา้ต่างๆไดอี้กดว้ย 

แต่บิทคอยน์เป็นสกุลเงินซ้ือขายแลกเปล่ียนผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตหรือเคร่ืองสแกนบาร์โค้ด 
Wallet ของเราเท่านั้น โดยสามารถท าธุรกรรมผา่นทางสมาร์ทโฟน แทบ็เลต็ คอมพิวเตอร์ หรือเคร่ือง ATM Bitcoin 
ได ้ขอ้ดีของบิทคอยน์ คือ ไม่ตอ้งผ่านตวักลางหรือธนาคารท่ีจะตอ้งเสียอตัราค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด (ในกรณีท่ี
โอนผา่นบุคคลหน่ึงไปยงับุคคลหน่ึง) หากคุณตอ้งการโอนเงินบิทคอยน์ถึงบุคคลอ่ืน คุณสามารถท าการแลกเปล่ียน
ไดโ้ดยตรงทนัที เพียงแค่ใชร้หสักระเป๋าสตางคข์องคุณแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั 

2.2 ทฤษฎเีกี่ยวกับการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี  
1) ทฤษฎีการกระท าตามหลกัและเหตุผล (Theory of ReasonedAction: TRA) โดย Fishbein &Ajzen 

เป็นหน่ึงในทฤษฎีทางจิตวิทยาทางสังคมส าหรับการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเช่ือและ
ทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรมมนุษย์ (Fishbein &Ajzen, 1975) โดยกล่าวว่า การเปล่ียนแปลงความเช่ือท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม เน่ืองจากบุคคลนั้นจะพิจารณาเหตุผลและคิดว่าเป็นส่ิงท่ีควรกระท า ท าให้แนวคิดดงักล่าว
ถูกน าไปใชใ้นการศึกษาการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีของแต่ละบุคคล โดยจากหลกัการ TRA นั้นแสดงให้เห็นว่า
ปัจจยัท่ีก าหนดการแสดงพฤติกรรมของบุคคล คือความตั้งใจแสดงพฤติกรรม(Behavioral Intention) ซ่ึงมาจากแรง
ขับ 2 ประการได้แก่ ทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรม (AttitudeTowardthe Behavior) และการคล้อยตามส่ิงอ้างอิง 
(Subjective Norm) โดยบุคคลจะมีการประเมินภาพรวมพฤติกรรมทั้งในทางบวกและลบ หากมีการประเมินผล
ออกมาในเป็นทาง บุคคลก็จะเกิดทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมนั้นๆ นอกจากน้ี การรับรู้เก่ียวกบัความคาดหวงั หรือ
ความต้องการทางสังคมของบุคคล อย่างเช่น คนอ่ืนๆในสังคม โดยเฉพาะบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม เช่น 
ครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน มีความตอ้งการให้แสดงหรือไม่แสดงพฤติกรรมใดๆ ก็มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของ
บุคคลเช่นกนั แต่แนวคิดดงักล่าวก็มีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการแสดงพฤติกรรมของบุคคลท่ีซบัซ้อนเกินกว่าความสามารถ
บุคคลจะควบคุมได ้(จิรภา รุ่งเรืองศกัด์ิ, 2557) 
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ภาพที่ 1 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัในทฤษฎี TRA (จิรภา รุ่งเรืองศกัด์ิ, 2557) 

 
2) แบบจ าลองการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี (Technology acceptance model หรือ TAM) 

กฤตโสภา ทิพปัญญาวงศ์ (2559) ไดก้ล่าวไวว้่า แบบจ าลองการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี 
(Technology acceptance model หรือ TAM) เป็นทฤษฎีท่ีใชเ้ป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จของการใชเ้ทคโนโลยี น าเสนอ
โดย Davis (1989) ซ่ึงเป็นการปรับแต่งเพ่ิมเติมจากทฤษฎี Theory of reasoned action (TRA) ของ Fishbein and 
Ajzen เพ่ือใชศึ้กษาในบริบทการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยช้ีให้เห็นถึงสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ดา้น
เทคโนโลยีของแต่ละบุคคล แบบจ าลองการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยีมีปัจจยัหลกั 3 ประการ คือ การรับรู้
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลยี (Perceived usefulness) การรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใชง้าน (Perceived ease 
of use) และทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน (Attitude toward using) 

 
ภาพที่ 2 แสดงแบบจ าลองการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยตีน้ฉบบั (กฤตโสภา ทิพปัญญาวงศ,์ 2559) 

มีผลงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัแบบจ าลอง TAM พบว่า ปัจจยัภายนอกส่งผลกระทบต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีท่ีต่างกนัของแต่ละบุคคล โดยเทคโนโลยีน้ีรวมถึงระบบสารสนเทศ ผลิตภณัฑ์ และการตลาด โดยเม่ือ
น าไปเปรียบเทียบกบัแนวคิดของ Rogers (2003) พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์จากเทคโนโลยีสามารถเทียบไดก้บั
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการใชเ้ทคโนโลยีนวตักรรม(Relative Advantage) และการรับรู้ขั้นตอนวิธีการท่ีง่ายในการ
ใชเ้ทคโนโลยีสามารถเทียบไดก้บัความซับซ้อนของเทคโนโลยีนวตักรรม (Complexity) นอกจากน้ี เทเลอร์ และ  
ทอ็ด (Taylor & Todd,1995) ไดก้ล่าวว่า แบบจ าลอง TAM ไดน้ าเสนอปัจจยัท่ีควรพิจารณาเพ่ือการพฒันาเทคโนโลยี
สองปัจจยั ท่ีให้แบบจ าลองดงักล่าวมีความแตกต่างจากแนวคิดทฤษฎีอ่ืนๆ (จิรภา รุ่งเรืองศกัด์ิ, 2557) 
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2.3 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
S. Barber et al. (2012) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “Bitter to Better - How to Make Bitcoin a Better Currency” 

โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือท าการตรวจสอบเชิงลึก และศึกษาถึงปัจจยัท่ีท าให้บิทคอยน์ประสบความส าเร็จ โดยมีการ
วิเคราะห์ถึงการออกแบบบิทคอยน์ให้เป็นสกุลเงินดิจิตอลท่ีดี และวิเคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อนของบิทคอยน์ อีกทั้ง
วิเคราะห์ถึงแนวทาง บิทคอยน์ในอนาคตท่ีจะส่งผลให้เป็นสกุลเงินมีเสถียรภาพอย่างยาวนาน รวมทั้งในงานวิจยัน้ี
ยงัระบุหลายๆ ปัญหาของบิทคอยน์ และคาดการณ์การโจมตีท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบับิทคอยน์ พร้อมทั้งน าเสนอเทคนิคท่ี
เหมาะสมเพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

K. Joshua A. et al. (2013) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “The Economics of Bitcoin Mining or, Bitcoin in the 
Presence of Adversaries” มีวตัถุประสงค์หลกั คือ เพ่ือตรวจสอบกฎระเบียบของบิทคอยน์ในการเขา้ใชง้าน และ
ความส าคญัในการออกแบบของบิทคอยน์ อีกทั้งมีการวิเคราะห์กลไกการขุดเหมือง และแรงจูงใจของผูใ้ชง้านใน
การร่วมกนัแกป้ริศนาค านวณ เพ่ือรับรางวลัเป็นบิทคอยน์ กลไกน้ีคาดว่าจะปกป้องบิทคอยน์จากปัญหาทางเทคนิค
บางอย่าง เช่น ความไม่สอดคลอ้งกนัในระบบ รวมทั้งเพ่ือท าการวิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของเหมือง 
บิทคอยน์ในอนาคต ท่ีจะส่งผลให้ระบบน้ีมีเสถียรภาพอย่างย ัง่ยืน ผลการศึกษาพบว่า บิทคอยน์ไม่ใช่ระบบท่ี
ขบัเคล่ือนด้วยแรงจูงใจ แต่ขบัเคล่ือนด้วยการท าเหมืองขุดบิทคอยน์ ซ่ึงการท าตามกฏระเบียบของผูขุ้ดเหมือง 
บิทคอยน์นั้น จะท าให้ระบบมีเสถียรภาพท่ีย ัง่ยนืและกฎระเบียบนั้นสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาเช่นกนั อีกทั้ง
น าเสนอแนวทางในอนาคตของบิทคอยน์ ซ่ึงควรมีกฎระเบียบท่ีสอดคลอ้งกบัรัฐบาลมากข้ึน และมีกระบวนการ
ก ากบัดูแลบิทคอยน์อยา่งเป็นทางการ 

2.4 กรอบแนวคดิในการศึกษา 
จากการศึกษางานวิจยัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาโดย

อา้งอิงรูปแบบการยอมรับตามทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี ดงัภาพท่ี 3 
      ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม 

 
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการศึกษา 
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3. วธีิการศึกษา (Methodology) 
 

การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับการรับช าระสินค้าและบริการด้วยบิทคอยน์ ในพ้ืนท่ีจังหวดั
ขอนแก่น เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ท าการส ารวจขอ้มูลโดยใชก้ารตอบแบบสอบถามเพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าศึกษาและ
วิเคราะห์ตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้โดยมีขั้นตอนการศึกษา ดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
ประชากรท่ีใชศึ้กษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ภายในพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 

1,805,910 คน (กรมการปกครอง, 2560) การก าหนดกลุ่มตวัอย่าง กรณีท่ีทราบจ านวนประชากรท่ีอาศยัอยู่ภายใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่น ในท่ีน้ีจะใชสู้ตรค านวณของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) 

สูตร 
)2N(e1

Xn


  

ก าหนดให้ n  = จ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง 
 N  =  จ านวนของประชากร  
 e  =  ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนได ้มีค่าเท่ากบั 0.05 

 

ดงันั้น 
)20.051,805,910(1

1,805,910n


  

 
   n = 399.9  400 
 

จากการค านวณขา้งตน้จะไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง 
3.2 การทดสอบเคร่ืองมือแบบสอบถาม 

น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability Test) ของแบบสอบถามโดย
น าไปทดสอบ (Try-Out) กลุ่มผูใ้ชบ้ริการช าระสินคา้และบริการทางออนไลน์ ในพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 30 
ชุด แล้วน ามาทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยใช้วิธีครอนบาร์คแอลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha Analysis Test) (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2550) และน าขอ้บกพร่องมาท าการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือให้มี
ความสมบูรณ์มากข้ึนก่อนน าไปเก็บขอ้มูลจริงจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ไม่ต ่ากว่า 0.70 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
หลงัจากตรวจสอบความถูกตอ้งจากการเก็บขอ้มูลแลว้ ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS Version 19.0 เพ่ือ

วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและประมวลผล โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
1) ตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ความสมบูรณ์ความถูกตอ้งของค าตอบในแต่ละขอ้ของแบบสอบถาม 

เพ่ือน าขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ไปใชใ้นขั้นตอนต่อไป 
2) ท าการลงรหสั (Coding) และบนัทึกในโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือเตรียมการประมวลผล 
3) ประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือใช้บรรยาย

ลกัษณะขอ้มูลท่ีเก็บมาได ้โดยใชค้่าสถิติในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี, ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย และค่า
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยพิจารณาตามเกณฑ์การแปลความหมายจากระดบัคะแนนเฉล่ียตาม
แนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2545) ดงัน้ี 

     4.51 - 5.00 หมายถึง     ระดบัมากท่ีสุด  
     3.51 - 4.50  หมายถึง     ระดบัมาก  
     2.51 - 3.50  หมายถึง     ระดบัปานกลาง  
     1.51 - 2.50 หมายถึง     ระดบัต ่า 
     1.00 - 1.50  หมายถึง     ระดบัต ่าท่ีสุด 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย (Result and Discussion) 
 

ผลการศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการรับช าระสินคา้และบริการดว้ยบิทคอยน์ ในพ้ืนท่ีจงัหวดั
ขอนแก่น สามารถอภิปราย โดยแบ่งตามวตัถุประสงคไ์ด ้ดงัน้ี 

4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการรับช าระสินค้าและบริการด้วยบิทคอยน์ ในพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการรับช าระสินคา้และบริการดว้ยบิทคอยน์
แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นทศันคติ ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ดา้นความเช่ือมัน่ในเทคโนโลยี และดา้นการรับรู้
ความเส่ียง 
 

ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัที่มีผลต่อการยอมรับการรับ
ช าระสินคา้และบริการดว้ยบิทคอยน์ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการรับช าระสินค้า
และบริการด้วยบิทคอยน์ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคดิเห็น 

1. ดา้นทศันคติ 3.04 0.42 ปานกลาง 
2. ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 2.97 0.65 ปานกลาง 
3. ดา้นความเช่ือมัน่ในเทคโนโลย ี 3.05 0.47 ปานกลาง 
4. ดา้นการรับรู้ความเส่ียง 2.91 0.57 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ยอมรับการรับช าระสินค้าและบริการดว้ยบิทคอยน์ สามารถสรุปภาพรวมของปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการรับ
ช าระสินคา้และบริการดว้ยบิทคอยน์ ดงัน้ี 

ปัจจัยด้านทศันคติ อยู่ในระดบัปานกลาง ท่ีมีค่าเฉล่ีย 3.04 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.42 เม่ือ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ประเดน็การช าระสินคา้และบริการดว้ยบิทคอยน์
เป็นวิธีการท่ีทนัสมยั และมีโอกาสไดก้ าไรจากการถือครอง  
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ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง อยู่ในระดบัปานกลาง ท่ีมีค่าเฉล่ีย 2.97 และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.65  เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีผลในระดบัปานกลาง โดยประเดน็เพ่ือนหรือคน
รู้จกั มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบิ้ทคอยน์ในการช าระสินคา้และบริการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

ปัจจยัความเช่ือมัน่ในเทคโนโลยี อยูใ่นระดบัปานกลาง ท่ีมีค่าเฉล่ีย 3.05 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.47  เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีผลในระดบัปานกลาง โดยประเดน็ผูใ้ห้บริการในการใช้
งานบิทคอยน์ มีระบบป้องกนัความปลอดภยัเป็นอยา่งดี และป้องกนัการโจรกรรมได ้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  

ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียง อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.91 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.57  เม่ือ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้ พบว่า ทุกขอ้ผลมีในระดบัปานกลาง โดยประเด็นการช าระสินคา้และบริการดว้ย
บิทคอยน์ ควรก าหนดรหัสผ่านก่อนเขา้ใชง้านและตรวจสอบผูใ้ชง้าน 2 ขั้นตอนต่อเน่ือง(2-Factor Authentication) 
เพ่ือป้องกนัขอ้มูลส่วนตวั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
  

5. สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 
 

5.1 สรุปผล 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการรับช าระสินค้าและ

บริการด้วยบิทคอยน์ ในพ้ืนท่ีจังหวดัขอนแก่น โดยใช้วิธีการตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การศึกษาบทความ หนงัสือ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการรับช าระสินคา้
และบริการดว้ยบิทคอยน์ พบว่า ดา้นทศันคติ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ความเช่ือมัน่ในเทคโนโลยี และการรับรู้
ความเส่ียงมีผลต่อการยอมรับการรับช าระสินค้าและบริการด้วยบิทคอยน์ โดยทศันคติเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ยอมรับการรับช าระสินคา้และบริการดว้ยบิทคอยน์มากท่ีสุด รองลงมาคือ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ความเช่ือมัน่ใน
เทคโนโลยี และการรับรู้ความเส่ียงตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริโภคเช่ือว่าการช าระสินคา้และบริการดว้ยบิทคอยน์เป็นวิธีการ
ท่ี ทนัสมยั และมีโอกาสไดก้ าไรจากการถือครอง รวมทั้งท าให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และอิสระ มากกว่า
ธนาคารซ่ึงเป็นจุดท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการรับช าระสินคา้และบริการดว้ยบิทคอยน์มากท่ีสุดซ่ึงจะเห็นว่าปัจจยั
หลกัท่ีท าให้เกิดการยอมรับการรับช าระสินคา้และบริการดว้ยบิทคอยน์ของผูบ้ริโภคนั้น คือ ทศันคติท่ีมีต่อส่ิงนั้น
และการรับรู้ประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
     เน่ืองจากการศึกษาโดยการใชแ้บบสอบถาม อาจมีขอ้จ ากดัดา้นรายละเอียดของผลการศึกษา ดงันั้น 

ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ การสมัภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ไดท้ราบถึงทศันคติในดา้นต่าง ๆ ของผูบ้ริโภคต่อการ
ยอมรับการรับช าระสินคา้และบริการดว้ยบิทคอยน์ซ่ึงผูส้ัมภาษณ์สามารถให้ความรู้ความเข้าใจเบ้ืองตน้ท่ีจ าเป็น
เก่ียวกบับิทคอยน์ต่อกลุ่มตวัอยา่งผูถู้กสมัภาษณ์ เพ่ือลดปัญหาในกรณีท่ีผูถู้กสมัภาษณ์ขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
การยอมรับการรับช าระสินคา้และบริการดว้ยบิทคอยน์ท่ีอาจส่งผลให้การศึกษาคลาดเคล่ือนได ้อีกทั้งการศึกษาใน
คร้ังน้ียงัสามารถน าผลการศึกษาท่ีเป็นแนวทางท่ีจะน าไปประกอบเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือปรับปรุงและพฒันา 
ส่งเสริมให้เกิดการใชบิ้ทคอยน์เพ่ือการท าธุรกรรมทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์เพ่ิมมากข้ึน  



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 170 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

ในการศึกษาคร้ังต่อไป  ยงัมีประเดน็ท่ีน่าสนใจเพ่ือการศึกษาเพ่ิมเติม ซ่ึงในอนาคตควรใชเ้คร่ืองมือทาง
สถิติอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติม ในการวิเคราะห์ตวัแปรตามในเร่ือง การยอมรับการรับช าระสินคา้และบริการดว้ยบิท
คอยน์ โดยการจ าแนกกลุ่ม (Categorical Variables) และก าหนดค่าเป็นขอ้มูลจดัล าดบัแบบ Ordinal Regression เช่น 
มาก ปานกลาง น้อย แทนการก าหนดค่าเป็นข้อมูลระดับช่วง (Interval Scale) และก าหนดค่าเป็นตัวแปรหุ่น 
(Dummy) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงาน 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความยึดมัน่
ผกูพนัในงานของพนกังานท่ีมีอายงุาน และต าแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนั และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการเสริมสร้าง
ความยึดมัน่ผูกพนัในงานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตขอนแก่น 1 วิธีการศึกษาใช้
แบบสอบถามตามแบบวดัความผูกพนัในงานของยูเทรคซ์จ านวน 9 ข้อ โดยใช้วดัความยึดมัน่ผูกพนัในงานกบั
พนักงานทั้งหมด จ านวน 198 คน ผลการศึกษาพบว่าพนักงานทั้งหมดมีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานทั้ง
ทางดา้นความขยนัขนัแข็งในการท างาน ดา้นการอุทิศตนให้กบังานและดา้นความหมกมุ่นกบังานมีความถ่ีอยู่ใน
ระดบับ่อยมาก พนกังานท่ีมีอายุงาน แตกต่างกนัมีระดบัถึงความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานต่างกนั พนกังานท่ีมีอายุ
งาน 10 ปีข้ึนไปมีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานมากกว่าพนกังานมีอายุงานต ่ากว่าพนกังานท่ีมีต าแหน่งงาน 
แตกต่างกนัมีระดบัถึงความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานไม่ต่างกนั จึงไดเ้สนอแนวทางในการเสริมสร้างและยกระดบั
ความยึดมัน่ผกูพนัในงานโดยมีทั้งหมด 2 โครงการคือ 1) โครงการ  “พฒันาแนวคิดสร้างจิตส านึก” 2) โครงการ “ยิ่ง
อยูน่าน ยิ่งสุขใจ”  

 
ค ำส ำคัญ: ควำมยึดมัน่ผูกพันในงำน, พนักงำนธนำคำร, Utrecht Work Engagement Scale  
 

Abstract 
 

This research aimed to1)  measure the level of work engagement 2)  compare the differences between the 
work durations and the position rankings and 3) suggest the approaches to strengthen the levels of work engagement 
of the Staffs of Krung Thai Bank Public Company Limited in Khon Kaen Area Regional Office 1.  The Utrecht 
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Work Engagement questionnaires with 9 items were used with all the 198 staffs .  The results found that all staffs 
had the level of feeling at work in vigor, dedication and absorption of work engagement at the level of often.  The 
different of the work duration of the staffs were effecting the feeling work engagement .  The groups of staffs of 
work durations 10 years or more were better level of the feeling at work than the other groups of staffs of le sser 
work durations. The different of the position rankings of the staffs were not effecting the feeling work engagement. 
Therefore two projects were proposed to strengthen the work engagement namely 1)  The project "Develop the 
concept of consciousness" 2) The project "The longer the longer, the happier". 

 
Keywords: Work Engagement, Bank Staffs, Utrecht Work Engagement Scale 
 

1. บทน า 
 

การก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ท่ีเต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีล้วน
ยกระดบัการใชชี้วิตของเราทุกคน การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วบนโลกออนไลน์ไดส่้งแรงกระเพ่ือมถึง
วงการธนาคารและการเงิน และเพ่ือตอบรับยคุแห่งการเปล่ียนแปลง และในธุรกิจธนาคารมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่ง
มาก เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว (ฐากร ปิยะพนัธ์, 2561) ธนาคารทุกแห่งจึงมีการปรับรูปลกัษณ์ใหม่ แต่ยงั
ไม่สามารถปรับไดท้นัทีเน่ืองจากธนาคารแต่ละธนาคารยงัคงใชพ้นกังานเป็นตวักลางท่ีส าคญัในการเช่ือมลูกค้ากบั
ตวัธนาคาร ซ่ึงพนกังานเองเป็นทรัพยากรในองคก์รท่ีมีชีวิตจิตใจ  ไม่สามารถบงัคบั และคาดหวงัให้พนกังานท าได้
ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยเฉพาะในปัจจุบนัพนกังานมีการถูกกดดนัให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีมากข้ึน เพ่ือให้องคก์รบรรลุผล
ลพัธ์ท่ีคาดหวงั องคก์รตอ้งท าการเสริมสร้างให้พนกังานมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ผลตอบแทนท่ีให้พนกังานเพียง
เท่านั้น แต่ตอ้งส่งเสริมให้พนกังานเกิดความรักความผกูพนัในงานท่ีตนเองท า การท่ีพนกังานมีความยึดมัน่ผกูพนัใน
งานสูง เช่น  การมีส่วนร่วม ความเอาใจใส่งานของตน เต็มท่ีกับการท างานโดยไม่รู้สึกเหน่ือยล้า รู้สึกรักและมี
ความสุขในการท างาน มีความทุ่มเทในงานโดยมองว่างานเป็นส่ิงส าคญัและท้าทาย มีความภาคภูมิใจและมีแรง
บนัดาลใจในการปฏิบติังาน มีสมาธิและจิตใจจดจ่อกบังาน เป็นตน้ ความรู้สึกเหล่าน้ีส่งผลต่อองค์กรโดยตรง จาก
การศึกษาเร่ืองการวดัระดบัความยึดมั่นผูกพันในงาน พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่จะนิยมศึกษาตามแนวคิดของ 
Schuafeli and Bakker (2010)   และใช้แบบวัดความยึดมั่นผูกพันในงานของ  Utrecht Work Engagement 
Scale(UWES) ฉบบัสั้น ดว้ยค าถาม 9 ขอ้ และแบ่งมิติของความยึดมัน่ผูกพนัในงานออกเป็น 3 ดา้น คือ ความขยนั
ขนัแขง็ความทุ่มเทในงาน และความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบังาน  พนกังานท่ีมีความรู้สึกยึดมัน่ผกูพนัในงานจะ
เป็นกลุ่มท่ีช่วยขบัเคล่ือนองคก์รให้เจริญกา้วหนา้และเติบโต เพ่ือรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพให้คงอยูก่บั
ธนาคาร ไดมี้รายงานถึงงานวิจยัท่ีพบว่างานท่ีเก่ียวขอ้ง (Work - Related ) เป็นตวัช้ีวดั ( Predictors) ของความขยนั
ขนัแข็งในการท างาน(Vigor) และคุณลกัษณะของงาน ( Job Characteristics) เป็นตวัช่วยสร้างประสบการณ์ของ
ความขยนัขนัแข็งในการท างาน(Vigor) (Shirom, 2010) ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความยึดมัน่ผูกพนัในงาน
ของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน)  สังกดัส านกังานเขตขอนแก่น 1  และศึกษาเปรียบเทียบระดบัความ
ยึดมัน่ผกูพนัในงานของพนกังานท่ีมีอายงุาน และต าแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนั 
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วตัถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงาน 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงานของพนกังานท่ีมีอายงุาน และต าแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนั และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทาง
ในการเสริมสร้างความยึดมัน่ผกูพนัในงานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)     
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดความยึดมัน่ผกูพนัในงาน ( Work Engagement )  
Bakker and  Leiter (2010) ไดใ้ห้ความหมายของความผูกพนัในงาน ว่าเป็นแนวคิดของการจูงใจ เมือ

พนักงานมีความผูกพันในงานจะมีความรู้สึกอยากท างานให้บรรลุจุ ดมุ่งหมาย ต้องการประสบความส าเร็จ 
กระตือรือร้นท่ีจะใส่พลงัในงาน ทุ่มเทมุ่งมัน่และ มีจิตใจจดจ่ออยูก่บังาน 

Schaufeli and Bakker (2010) ไดเ้สนอองค์ประกอบของความผูกพนัในงานแบ่งเป็น 3 ดา้น คือ ความ
ขยนัขนัแข็งในการท างาน(Vigor) คือ การท่ีบุคคลมีพลงัทุ่มเทความพยายามในการท างาน มีความเต็มใจในการ
ท างาน มีความอดทน และต่อสู้กบัปัญหา อุปสรรค และความยากล าบากในการท างาน ความทุ่มเทในการท างาน
(Dedication) คือ การท่ีบุคคลมีความกระตือรือร้น กระฉบักระเฉง ภาคภูมิใจในงานท่ีตนเองท าและรู้สึกว่างานท่ีตน
ท ามีความส าคญัและทา้ทาย ความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังาน (Absorption) คือ ความรู้สึกท่ีบุคคลรู้สึกเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังาน  งานคือส่วนหน่ึงของชีวิต ให้ความสนใจกบังานอยากเต็มท่ีและถอนตวัจากงานท่ีท า
ไม่ได ้จนรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอยา่งรวดเร็วในขณะท่ีท างาน เคร่ืองมือท่ีใชว้ดั ความผูกพนัในงาน คือ  Utrecht Work 
Engagement Scale (UWES) แต่เดิมมี 17 ขอ้ภายหลงัพฒันาเป็นฉบบัสั้น เหลือ 9 ขอ้ (Schaufeli and Bakker, 2006) 
ส าหรับการศึกษาวิจัยในประเทศไทย ได้มีนักวิจัยหลายท่านได้ท าการศึกษาเก่ียวกบัความยึดมัน่ผูกพนัในงาน
งานวิจยัหลายเร่ืองไดมี้การน าแบบวดั UWES ทั้งฉบบัเต็ม (17 ขอ้) และฉบบัสั้น (9 ขอ้) มาใชแ้ละพบว่าแบบวดัน้ี
เม่ือใชใ้นประเทศไทยมีค่าความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัดีมีค่ามากกว่า .80 ข้ึนไปและมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและ
ยืนยนัว่าแบบวดัน้ีมี 3 องคป์ระกอบตามแนวคิดความยึดมัน่ผกูพนัในงาน (อรพินทร์ ชูชม, 2557) แบบวดั UWES ได้
ถูกน าไปใชแ้พร่หลายในการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความยึดมัน่ผูกพนัในงานโดยค าถาม 9 ขอ้ แบ่งเป็นการวดั
ความขยนัขนัแขง็ในการท างาน( Vigor scale) 3 ขอ้  ไดแ้ก่ 1.ขณะท่ีฉนัท างานของฉัน ฉนัรู้สึกเตม็เป่ียมไปดว้ยพลงั 
2.ขณะท่ีฉนัท างาน ฉนัรู้สึกแขง็แกร่งรู้เป่ียมไปดว้ยพลงักายและพลงัจิตท่ีเขม้แขง็ 3.เม่ือฉนัต่ืนข้ึนมาในตอนเชา้ ฉนั
รู้สึกอยากจะไปท างานการวดัความทุ่มเทในการท างาน(Dedication scale) 3 ขอ้ ไดแ้ก่  4.ฉนัมีความกระตือรือร้นใน
งานท่ีฉันท า 5.งานเป็นแรงบนัดาลใจของฉนั  6.ฉันภูมิใจในงานท่ีฉันท า การวดัความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
กบังาน(Absorption scale) 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 7.ฉนัรู้สึกมีความสุขในขณะท่ีฉนัก าลงัท างานอยา่งเตม็ท่ี  8.ฉนัมกัหมกมุ่นอยู่
กบัการท างานของฉนั  9.ฉนัมกัจะท างานจนลืมเวลาเสมอ  

2.2 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
กมลธลกัษณ์ เหลือวงศ์ (2560) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความยึดมัน่ผูกพนัในงานของพนกังานธนาคาร

เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความยึดมัน่ผกูพนั
ในงานของพนักงานโดยใช้แบบสอบถามของ Utrecht Work Engagement Scale (UWES) 9 ข้อ โดยใช้มาตรวดั
ความถ่ี 7 ระดบั ตั้งแต่ 0 หมายถึง ไม่เคยเลย จนถึง 6 หมายถึง สม ่าเสมอ จากพนกังานทั้งหมด จ านวน 175 คน ผล
การศึกษาพบว่า พนกังานทั้งหมดมีระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงานรวม อยูใ่นระดบับ่อย พนกังานท่ีมีอายกุารท างาน
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ท่ีแตกต่างกนั มีความรู้สึกเตม็เป่ียมไปดว้ยพลงั ในขณะท่ีท างานแตกต่างกนั และพนกังานท่ีมีต าแหน่งงานท่ีแตกต่าง
กนั มีความรู้สึกเตม็เป่ียมไปดว้ยพลงั ในขณะท่ีท างาน และงานท่ีท าอยูส่ร้างแรงบนัดาลใจแตกต่างกนั โดยสามารถ
น าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการสร้างเสริมความยึดมัน่ผกูพนัในงานของพนกังานต่อไป 

พิษณุ จนัทะสิน (2560) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง แนวทางในการเพ่ิมความยึดมัน่ผกูพนัในงานของ พนกังาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านกังานเขตร้อยเอด็ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวดัระดบัความยึดมัน่ผกูพนัใน
งานของพนักงาน วิธีการศึกษาใช้แบบสอบถามของ Utrecht Work Engagement Scale 9 ข้อใช้พนักงานทั้งหมด 
จ านวน 195 คน ผลการศึกษาพบว่าพนกังานทั้งหมดมีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานทั้งทางด้านความขยนั
ขนัแข็งในการท างาน การอุทิศตนให้กับงานและความหมกมุ่นกับงานในระดบับ่อย พนักงานท่ีมีอายุงาน และ
ต าแหน่งงาน แตกต่างกนัมีระดบัถึงความรู้สึกยึดมัน่ผกูพนัในงานต่างกนั พนกังานกลุ่มท่ีมีอายงุานตั้งแต่ 21 ปีข้ึนไป
มีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานมากกว่าพนกังานกลุ่มท่ีมีอายงุานไม่เกิน 10 ปี และพนกังานกลุ่มท่ีมีอายงุาน 
11-20 ปี พนกังานท่ีมีต าแหน่งผูจ้ดัการสาขา และพนกังานเขต มีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผกูพนัในงานสูงกว่าพนกังาน
ในต าแหน่งอ่ืน ผลการศึกษาใชส้ าหรับเป็นแนวทางการเสริมสร้างความยึดมัน่ผกูพนัในงานของพนกังานต่อไป 

2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา  
การศึกษาในคร้ังน้ี ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา อายุการท างานในธนาคารกรุงไทย 

และต าแหน่งงานปัจจุบนั แต่ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี 2 ตวั คือ อายุงาน และต าแหน่งงาน ตวัแปรตาม คือ 
ระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงานของพนกังาน ซ่ึงมีองคป์ระกอบของความยึดมัน่ผกูพนัในงานอยู ่9 ขอ้ดงัรูปท่ี 1 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

3. วธีิการศึกษา 

 
3.1 ประชากร 

ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีใชท้  าการศึกษาคร้ังน้ี คือ คือ พนกังาน และผูบ้ริหารของธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั(มหาชน) สังกดัส านกังานเขตขอนแก่น 1  ซ่ึงประกอบไปดว้ยพนกังานสาขา ผูบ้ริหารสาขาจ านวน 167 คน 
และพนกังานเขต หวัหนา้ส่วนผูบ้ริหารบนเขตอีก 31 คน รวมทั้งส้ิน 198 คน 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
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ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับความรู้สึกยึดมั่นผูกพันในการท างานของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย โดยวดัตามแบบวดั UWES ฉบบัสั้น ประกอบดว้ยค าถาม 9 ขอ้ 3 ดา้น มีระดบัการวดัแบบมาตรา
อนัตรภาคชั้น (Interval Scale) และใชม้าตราประเมินค่า  7 ระดบัโดยวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม  ศรีสะอาด 
,2553) ไดแ้ก่  6 หมายถึง สม ่าเสมอ , 5 หมายถึง บ่อยมาก, 4 หมายถึง บ่อย, 3 หมายถึง บางคร้ัง , 2 หมายถึง ไม่ค่อยมี 
, 1 หมายถึง แทบจะไม่เคย , 0 หมายถึง ไม่เคยเลย น าผลคะแนนท่ีไดน้ ามาหาค่าเฉล่ียและจดัล าดบัความส าคญั  โดย
เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล 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  แทบ
จะไม่เคย , ค่าเฉล่ีย 0.00 – 0.50 ไม่เคยเลย  

3.3 สมมติฐานท่ีท าการศึกษา ซ่ึงท าการศึกษาเฉพาะอายงุานและต าแหน่งงานเพียงเท่านั้น 
สมมติฐานท่ี  1 อายงุานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีความยึดมัน่ผกูพนัในงานท่ีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีความยึดมัน่ผูกพนัในงานท่ีแตกต่างกนั ท าการทดสอบท่ี

ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 สาเหตุท่ีท าการศึกษาเฉพาะอายงุานและต าแหน่งงาน เน่ืองจากคนส่วนใหญ่มองว่าคน
ท่ีท างานมานานจะมีความยึดมัน่ผูกพนังานสูง และคนท่ีต าแหน่งสูงจะมีความยึดมัน่ผูกพนัในงานสูง ผูศึ้กษาจึง
ท าการศึกษาเพียง  2 ตวัแปร 

3.4 วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ขอ้มูล วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับงานวิจยัน้ี
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 

3.4.1 การรายงานผลด้วยสถิติ เ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  เ พ่ืออธิบายลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์น าเสนอเป็นค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.4.2 การรายงานผลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 
( Inferential Statistic) หาความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
และเปรียบเทียบเชิงซ้อนโดยใช ้Duncan’s Multiple Range Test 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 

4.1 ผลการศึกษา 
4.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  คุณลกัษณะทัว่ไปทางดา้นประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบมีรายละเอียดดงัน้ี การวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงอายรุะหว่าง 20-30 ปี มีระดบัการศึกษาอยูใ่นช่วงระดบัปริญญาตรี อายงุานท่ีเขา้ท างานกบัธนาคารกรุงไทย 
ส านกังานเขตขอนแก่น 1 ส่วนใหญ่มีอายุงาน 0 - 5 ปี และต าแหน่งงานส่วนใหญ่ คือ ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีอาวุโส
ซุปเปอร์ไวเซอร์ปรึกษาธุรกิจการขาย  
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4.1.2 ขอ้มูลความรู้สึกของพนกังานต่อการยึดมัน่ผูกพนัในงานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) สงักดัส านกังานเขตขอนแก่น 1 จากขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากเคร่ืองมือการศึกษามีการแปลผลระดบัความรู้สึกยดึ
มัน่ผกูพนัในงานทั้ง 9 ขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
 Table 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปรผลของผูต้อบแบบสอบถาม   

 
สรุปจากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้สึกของพนักงานท่ีมีต่อความยึดมัน่

ผกูพนัในงานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตขอนแก่น 1 พบว่ามีค่าเฉล่ียในระดบับ่อย 
2 ขอ้และ มีค่าเฉล่ียในระดบับ่อยมาก 7 ขอ้ 

4.1.3 ผลการทดสอบสมมุติฐานปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อระดบัความยึดมัน่ผูกพนั
ในงานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตขอนแก่น 1 สมมติฐานขอ้ 1 พนกังานท่ีมีอายงุาน
ท่ีต่างกนั มีระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงานแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมุติฐานขอ้ 1 แสดงในตารางท่ี 2 
 Table 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียแต่ละกลุ่ม โดยจ าแนกตามอายงุานที่แตกต่างกนั 

 
*ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษรต่างกนัแสดงว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 2 พบว่า  อายุงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความยึดมัน่ผูกพนัในงานท่ี
แตกต่างกนั โดยพบว่าพนกังานกลุ่มท่ีมีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป มีความยึดมัน่ผูกพนัในงานโดยรวม ท่ีมีค่าเฉล่ีย 
5.11 ซ่ึงแตกต่างจากพนกังานกลุ่มท่ีมีอายงุาน 6-10 ปี ท่ีมีค่าเฉล่ีย 4.58 และพนกังานกลุ่มท่ีมีอายงุานระหว่าง 0-5 ปี 
ท่ีมีค่าเฉล่ีย 4.59 จึงกล่าวไดว้่าระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงาน ของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สงักดั
ส านกังานเขตขอนแก่น 1 แปรผนัตามอายงุาน ซ่ึงหมายความว่า หากพนกังานท่ีมีอายงุานท่ีสูงจะมีระดบัความยึดมัน่
ผูกพนัในงานในภาพรวมท่ีสูงดว้ยเช่นกัน สมมติฐานขอ้ 2 ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อระดบัความยึดมั่น
ผกูพนัในงานแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมุติฐาน ขอ้2 แสดงในตารางท่ี 3 
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Table 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย โดยจ าแนกตามต าแหน่งงานที่แตกต่างกนั 

 
*ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษรต่างกนัแสดงว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

ผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 3 พบว่า  พนกังานท่ีมีต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการสาขา รองผูจ้ดัการและ
พนกังานเขต ท่ีมีค่าเฉล่ีย 4.78 ซ่ึงไม่แตกต่างจากพนกังานธนาคารต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีอาวุโสฝ่ายต่างๆท่ีมีค่าเฉล่ีย 
4.77 และต าแหน่งซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายต่างๆ ท่ีมีค่าเฉล่ีย 4.61 ซ่ึงมีความยึดมัน่ผูกพนัในงานอยู่ในเกณฑ์เดียวกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

4.2. อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตขอนแก่น 1  

มีความรู้สึกยึดมัน่ผกูพนัในงานอยูใ่นภาพรวมในระดบับ่อยมาก อายงุานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความยึดมัน่ผกูพนัใน
งานท่ีแตกต่างกนั โดยพบว่าพนกังานกลุ่มท่ีมีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป มีความยึดมัน่ผูกพนัในงานโดยรวม ท่ีมี
ค่าเฉล่ีย 5.11 ซ่ึงแตกต่างจากพนักงานกลุ่มท่ีมีอายุงาน 6-10 ปี ท่ีมีค่าเฉล่ีย 4.58 และพนักงานกลุ่มท่ีมีอายุงาน
ระหว่าง 0-5 ปี ท่ีมีค่าเฉล่ีย 4.59 จึงกล่าวไดว้่าระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงานของพนกังาน แปรผนัตามอายุงาน  
ซ่ึงหมายความว่า หากพนกังานท่ีมีอายงุานท่ีสูงจะมีระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงานในภาพรวมท่ีสูงดว้ยเช่นกนั  และ
ส าหรับพนกังานท่ีมีต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการสาขา รองผูจ้ดัการและพนกังานเขต ท่ีมีค่าเฉล่ีย 4.78 ซ่ึงไม่แตกต่างจาก
พนกังานธนาคารต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีอาวุโสฝ่ายต่างๆท่ีมีค่าเฉล่ีย 4.77 และต าแหน่งซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายต่างๆ ท่ีมี
ค่าเฉล่ีย 4.61 ซ่ึงมีความยึดมัน่ผกูพนัในงานอยูใ่นเกณฑเ์ดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของพิษณุ จนัทะสิน (2560)  ท่ีพบว่า พนกังานทั้งหมดมีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผกูพนัในงานทั้งทางด้าน
ความขยนัขนัแขง็ในการท างาน การอุทิศตนให้กบังานและความหมกมุ่นกบังานในระดบับ่อย พนกังานท่ีมีอายุงาน 
และต าแหน่งงาน แตกต่างกนัมีระดบัถึงความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานต่างกนั พนกังานกลุ่มท่ีมีอายงุานตั้งแต่ 21 ปี
ข้ึนไปมีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผกูพนัในงานมากกว่าพนกังานกลุ่มท่ีมีอายงุานไม่เกิน 10 ปี และพนกังานกลุ่มท่ีมีอายุ
งาน 11-20 ปี พนกังานท่ีมีต าแหน่งผูจ้ดัการสาขา และพนกังานเขต มีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานสูงกว่า
พนกังานในต าแหน่งอ่ืน ผลการศึกษาน้ีไม่ไดใ้ชก้ารสุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากประชากรมีจ านวนท่ีนอ้ยกว่า 200 คน ผลท่ี
ไดจ้ากการศึกษาน้ีอาจไม่สามารถน าไปใชใ้นกรณีอ่ืนได ้
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5. สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาเร่ือง ความยึดมัน่ผกูพนัในงานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านกังาน
เขตขอนแก่น 1 ผูศึ้กษาไดท้ าการสรุปไดด้งัน้ี 

(1) ขอ้มูลเก่ียวสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามพนกังานส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 73.23 อาย ุ20-30 ปี ร้อยละ 41.92 การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 65.15 อายงุาน 1-5 ปี ร้อยละ 36.36 ต าแหน่ง
เจา้หนา้ท่ีอาวุโสซุปเปอร์ไวเซอร์ปรึกษาธุรกิจการขาย ร้อยละ 14.65  

(2) ผลการวิเคราะห์ระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงาน พบว่า ระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงานของพนักงาน
ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านกังานเขตขอนแก่น 1 ในภาพรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบับ่อยมาก  

(3) ผลการวิเคราะห์ระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงานของพนกังานท่ีมีอายงุานและต าแหน่งงานต่างกนั พบว่า 
ซ่ึงพนกังานกลุ่มท่ีมีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปมีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีมีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผกูพนัในงานอยูใ่นระดบับ่อยมาก ซ่ึงสูงกว่าพนกังาน
กลุ่มท่ีมีอายงุานอยู่ในช่วง 0-5 ปี และพนกังานกลุ่มท่ีมีอายุงานในช่วง 6-10 ปี ท่ีมีความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานอยู่
ในระดบับ่อย และในส่วนของพนักงานกลุ่มท่ีมีต าแหน่งผูจ้ ัดการสาขา รองผูจ้ ัดการและพนักงานเขตมีระดับ
ความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานไม่แตกต่างจากพนกังานต าแหน่งเจา้หน้าท่ีอาวุโสฝ่ายต่างๆและต าแหน่งซุปเปอร์ไว
เซอร์ฝ่ายต่างๆ ซ่ึงมีความรู้สึกยึดมัน่ผกูพนัในงานอยูใ่นระดบับ่อยมากทั้ง 3 ต าแหน่ง 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 

6.1 ขอ้เสนอแนะส าหรับองคก์รจากผลการศึกษาท่ีได ้เพ่ือให้พนกังานมีระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงานเพ่ิม
สูงข้ึน คือพนักงานท่ีมีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป ซ่ึงกลุ่มน้ีคือ กลุ่มท่ีมีความจงรักภกัดีต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งท าให้คนกลุ่มน้ีมีความสุขมากในการท างาน เพราะการท างานในแต่ละหน้าท่ีตอ้งการคนกลุ่มน้ี
มากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นคนท่ีกลุ่มลูกคา้คุน้เคยและให้ความเช่ือใจ ดงันั้นผูบ้ริหารธนาคารหรือผูจ้ดัการสาขา  จะดูแล
พนกังานกลุ่มน้ีมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ โดยการไม่เพ่ิมภาระงานให้กบัพนกังานในส่วนท่ีไม่จ าเป็น ไม่สร้างความกดดนั
ให้กบัพนกังาน และสร้างวฒันธรรมท่ีดีในองคก์ร 

6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป จากผลการศึกษาท่ีได้ในคร้ังน้ีพบว่าพนักงานมีระดบั
ความรู้สึกยึดมัน่ผกูพนัในงานส่วนใหญ่อยูใ่นระดบับ่อยมาก และพนกังานต าแหน่งผูจ้ดัการสาขา รองผูจ้ดัการและ
พนกังานเขตมีระดบัความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานไม่แตกต่างจากพนกังานต าแหน่งเจา้หน้าท่ีอาวุโสฝ่ายต่างๆและ
ต าแหน่งซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายต่างๆ ซ่ึงผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะว่าควรท่ีจะท าการศึกษาในปัจจยัอ่ืนๆเพ่ิมเติมท่ี เช่น 
ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดแรงกดดนัในการท างาน ปัจจัยท่ีส่งผลให้พนักงานลาออก การสนับสนุนทางสังคม เพ่ือน
ร่วมงาน บรรยากาศในการท างาน เป็นตน้ เพ่ือวดัระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงานดา้นอ่ืนๆ 
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การลงทุนแบบเน้นคุณค่าในประเทศไทย ด้วยแนวคดิ Magic Formula  
ประเดน็การให้ความส าคญัการแบ่งสัดส่วนเงนิลงทุนระหว่าง 
Equal Weight กบั Position Sizing by Fundamental Score 

 
ญาณศิา แผ่รุ่งเรือง* 

Yanisa Phaerungrueang 
 

บทคดัย่อ 
 

งานวิจยัน้ีท าการศึกษาการลงทุนแบบเน้นคุณค่าในประเทศไทยดว้ยแนวคิด Magic Formula โดยมุ่งประเด็น
การให้ความส าคญัการแบ่งสดัส่วนเงินลงทุนระหว่าง Equal Weight กบั Position Sizing By Fundamental Score ซ่ึง
ท่ีผ่านมามีการศึกษาผลส าเร็จของการลงทุนของแนวคิด Magic Formula จ านวนมาก แต่การศึกษาการแบ่งสัดส่วน
เงินลงทุนยงัมีไม่มากนกั งานวิจยัน้ีใชข้อ้มูลจากอตัราส่วนทางการเงิน ราคาหุ้นต่อก าไรต่อหุ้น (P/E), ราคาหุ้นต่อ
มูลค่าตามบญัชี (P/BV) , ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) ของ
หลกัทรัพยใ์น SET50 โดยท าการคดัเลือกมา 10 หุ้นเพ่ือลงทุนดว้ยการแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนทั้ง 2 แบบ เก็บขอ้มูล
ตวัเลขแบบรายไตรมาส มีช่วงระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ ไตรมาสหน่ึง ปี 2549 – ไตรมาสส่ี ปี 2559 รวมเป็น
ระยะเวลา 40 ไตรมาส พบว่าการแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนแบบ Position Sizing By Fundamental Score ให้อ ัตรา
ผลตอบแทนสูงสุด 
 

Abstract 
 

This research studies the concept of value investment in Thailand by Magic Formula with regard to share 
money investment between Equal Weight and Position Sizing By Fundamental Score .  In the past, a number of 
researches have provided conclusions that Magic Formula can yield superior returns over the average market . 
However, there are few researches that suggests about divide the investment. Employing data from the securities in 
SET50 Index selected by the Stock Exchange of Thailand, this study selects stocks for investment using low P/E 
P/BV and high ROA ROE as a screening tool. Secondary data is select from first quarter of 2006 – the fourth quarter 
2016.  The study found that the highest return is to use the method of Position Sizing By Fundamental Score 
investment. 
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1. บทน า 
 

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investment) เป็นแนวคิดการลงทุนการคดัเลือกหุ้น ดว้ยการศึกษาขอ้มูล
เก่ียวกบักิจการเปรียบเทียบกบัการประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุ้น  ซ่ึงถา้ราคาหุ้นในปัจจุบนัต ่ากว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริง จึง
จะเลือกลงทุนในระยะยาวจนกว่าราคาหุ้นจะสะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริง ค่อยขายท าก าไร 

ผูเ้ร่ิมการลงทุนแบบเน้นคุณค่าคือ Benjamin Graham แต่ผูท่ี้น าแนวคิดมาใชจ้นประสบความส าเร็จในการ
ลงทุนและเป็นท่ียอมรับทัว่โลกคือ Warren Buffett ท่ีบริหารการลงทุนแบบเน้นคุณค่าและสร้างผลตอบแทนไดสู้ง
กว่าเกณฑ์ปกติ โดยจะคดัเลือกหุ้นจากปัจจยัพ้ืนฐานของกิจการโดยใชต้วัเลขทางการเงินต่างๆท่ีเกิดข้ึนแลว้ เช่น 
อตัราส่วนของราคาต่อก าไรต่อหุ้น (P/E Ratio), อตัราส่วนของราคาต่อมูลค่าทางบญัชี (P/BV), อตัราส่วนของก าไร
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE), อตัราส่วนของผลตอบแทนในรูปเงินปันผลต่อราคา (Dividend Yield) และอตัราส่วน
ทางการเงินอีกหลายๆอย่าง อีกทั้งน าตวัวดัความเส่ียงและอตัราการเติบโตมาวิเคราะห์ร่วมด้วย จึงส่งผลให้เกิด
แนวคิดในการลงทุนต่างๆมากมาย แมก้ระทัง่แนวคิด Magic Formula ท่ีคิดข้ึนโดย Joel Greenblatt ผูก่้อตั้งกองทุน 
Gotham Capital ก็ใช้แนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่า หาบริษทัท่ียอดเยี่ยมในราคาท่ีสมเหตุสมผล จากการใช้
ปัจจยัพ้ืนฐาน 2 ตวัแปร คือ อตัราผลตอบแทนของกิจการ (Return in Capilat : ROC) และผลตอบแทนของก าไร 
(Earning Yield : EY) มาเรียงล าดบัการคดัเลือกหุ้นดว้ยผลรวมตวัเลขทางการเงิน 2 ตวัน้ี เพ่ือเลือกหุ้น Under Value 
ท่ีให้คะแนนดีท่ีสุด นอกจากน้ียงัมีนกัลงทุนใชอ้ตัราส่วนทางการเงินอ่ืนๆมาใชใ้นการคดัเลือกหุ้นอีกหลากหลาย
รูปแบบ  

อยา่งไรก็ตาม การศึกษาส่วนใหญ่จะด าเนินดว้ยการคดัเลือกหุ้น และสร้างเป็นพอร์ตโฟลิโอของหุ้น โดยให้มี
จ านวนหุ้นในพอร์ตโฟลิโอ 20-30 ตวั และถือครอง 1 ปี โดยแบ่งเงินลงทุนให้หุ้นทุกตวัในมูลค่าเท่าๆกนั แล้ว
พิจารณาว่าผลตอบแทนดีหรือแยก่ว่าตลาด แต่ทั้งน้ียงัมีการศึกษาในประเทศไทยนอ้ยมากท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติมว่า เม่ือ
ไดค้ดัเลือกหุ้นท่ีดีตามล าดบัผลรวมคะแนนเพ่ือน ามาลงทุนแลว้ การแบ่งเงินลงทุนในหุ้นให้มากนอ้ยตามคะแนนท่ี
คดัเลือกไดจ้ะให้ผลตอบแทนมากข้ึนหรือไม่ 

การศึกษาน้ีจะท าการทดสอบแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่าในประเทศไทย ว่าหากเลือกหุ้นในกลุ่ม 
SET50 ตามแนวคิด Magic Formula จากการคดัเลือกตามอตัราส่วน P/E , P/BV , ROA และ ROE เพ่ือคดัหุ้นมา
ลงทุนและสร้างเป็นพอร์ตโฟลิโอแลว้ การแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนอยา่งไรจึงให้อตัราผลตอบแทนสูงสุด และอตัรา
ผลตอบแทนของแนวคิด Magic Formula ดีกว่าอตัราผลตอบแทน SET50 หรือไม่ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 แนวคดิทฤษฎ ี

ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา (2554) กล่าวว่าการลงทุนโดยใชเ้กณฑ ์Mechanical Trading หรือการลงทุนโดยใช้
สูตรทางคณิตศาสตร์ท่ีจะมากรองหุ้นเพ่ือเลือกหุ้นลงทุน เช่น อตัราการท าก าไรและการเติบโตของกิจการ  และอตัรา
ความถูกความแพงของราคาหุ้น กบัเกณฑ์แนวคิด Magic Formula กบัตลาดหุ้นไทยในช่วงปี พ.ศ. 2539 ถึงปี พ.ศ. 
2553 จ านวนหุ้นในพอร์ตการลงทุนรวม 50 หุ้น เป็นเวลา 15 ปี พบว่าพอร์ตสามารถท าผลตอบแทนสูงอย่างมี
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นัยส าคญั คือ Mechanical Trading ให้ผลตอบแทนทบต้นโดยเฉล่ียร้อยละ 36.69 ต่อปี และ Magic Formula ให้
ผลตอบแทนร้อยละ 66.18 ต่อปี เทียบกบัตลาดท่ีให้ผลตอบแทนเฉล่ียร้อยละ 2.4 ต่อปี อีกทั้ง Larkin (2554) กล่าวว่า
อตัราส่วนทางการเงินต่างๆ แลว้น ามาปรับใช้ตามแนวคิดของ Magic Formula พบว่า อตัราส่วน Book to Market 
และ Size สามารถคดักรองหลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนไดม้ากกว่าผลตอบแทนของตลาด 

ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา (2556) กล่าวว่าการเลือกหุ้นเพ่ือลงทุนโดยใช ้อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อ
หุ้น (P/E ) อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี (P/B) อตัราผลตอบแทนจากส่วนผูถื้อหุ้น (ROE) และ อตัราส่วน
ปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ในการเลือกหุ้นสามญัมาลงทุนจ านวน 1-30 หุ้น ระยะเวลาถือครองจาก 1 เดือน 
ถึง 48 เดือน ปรับผลตอบแทนแต่ละพอร์ตโฟลิโอให้เป็นผลตอบแทนรายปี ดว้ยการปรับอตัราผลตอบแทนจาก
พนัธบตัรรัฐบาลระยะสั้น เพ่ือศึกษาหาอตัราผลตอบแทนจากการถือครองหุ้นและระยะเวลาให้ไดผ้ลตอบแทนสูง
ท่ีสุด พบว่า พอร์ตโฟลิโอท่ีลงทุนในหุ้น 10 หุ้น และถือครองนาน 24 เดือน ให้ผลตอบแทนร้อยละ 77.7 ต่อปี และ
พอร์ตโฟลิโอท่ีลงทุนในหุ้น 10 หุ้น และถือครองนาน 12 เดือน ให้ผลตอบแทนร้อยละ 55.98 ต่อปี  

กนัวรนาถ ทรายสุวรรณ (2556) กล่าวว่าแนวคิด Magic Formula ของ Joel Greenblatt มีแนวคิดมาจาก
กลยุทธ์การลงทุนเน้นคุณค่า โดยใชต้วัแปรสองตวั คือ EP (Earning per Price) คือ ก าไรต่อราคาหุ้นซ่ึงใชส้ะทอ้น
ความถูกของหุ้น และ ROA คืออตัราส่วนก าไรต่อสินทรัพยซ่ึ์งสะทอ้นความสามารถในการท าก าไร และเลือกหุ้น
จากการจดัอนัดบัจาก EP และ ROA น าผลการจดัอนัดบัมารวมกนั และเลือกหุ้นท่ีไดอ้นัดบันอ้ยท่ีสุด 30 ตวัแรก ซ่ึง
จะถูกซ้ือและถือไวเ้ป็นเวลา 1 ปี ไดพ้บว่ากลยทุธ์น้ีสามารถท าผลตอบแทนไดเ้หนือกว่าตลาด และให้ผลตอบแทน
ต่อความเส่ียงดีกว่าดีกว่าตลาดทั้งขาข้ึนและขาลง 

นันทาภา กุลสัมพันธ์โกศล (2556) กล่าวว่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2548-2555 
อตัราส่วนทางการเงิน Total Asset Turnover, ROE, Net Profit Margin, D/E และ Current Ratio เป็นเกณฑ์ในการ
คดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละประยุกต์กลยุทธ์การลงทุน Magic Formula มาปรับใช้ พบว่ากลุ่มหลกัทรัพย์สามารถให้
ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าผลตอบแทนของตลาดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

2.2 แนวคดิ Magic Formula 
Magic formula เป็นการคดักรองหุ้นโดยอาศยัอตัราผลตอบแทนของกิจการ (ROC) และผลตอบแทน

ของก าไร (Earing Yield : EY) โดยน าหุ้นทั้งหมดมาเรียงล าดบัตาม ROC และ EY จากมากไปหาน้อย เพ่ือหาหุ้นท่ี
ท าก าไรไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงทฤษฎีดงักล่าวถูกคน้พบโดย Joel Greenblatt (2006) ผูก่้อตั้งและบริหารกองทุน Gotham 
Capital ซ่ึงมีแนวทางในการลงทุนแบบเน้นคุณค่า โดยระบบท่ีท าให้ Magic Formula ไดรั้บการยอบรับจากนกัลงทุน
ทัว่โลก 

2.3 แนวคดิ Position Sizing by Fundamental Score 
การแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนตามคะแนนจากมูลค่าพ้ืนฐาน (Position Sizing by Fundamental Score) เป็น

แนวคิดการบริหารจัดการเงินลงทุนในหุ้น แบบให้น ้ าหนักการลงทุนกบัหุ้นท่ีมีพ้ืนฐานดีท่ีสุดจะได้สัดส่วนเงิน
ลงทุนเยอะท่ีสุด และสดัส่วนเงินลงทุนจะลดลงตามล าดบัของหุ้น ซ่ึงมูลค่าจะมากนอ้ยตามล าดบัคะแนนท่ีประเมิน
ไดจ้ากตวัเลขทางการเงิน 
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2.4 กรอบแนวคดิ 
กรอบแนวคิดส าหรับจดัสดัส่วนการลงทุน 

 

 

 

 
 

Portfolio 1 : SET50 Index 
 

Portfolio 2 : 
Magic Formula + Equal Weight 
คดักรองหุ้นโดยใชแ้นวคิด Magic Formula 

และลงทุนดว้ยวิธี Equal Weight 

 
 

ความสามารถในการคดักรองหุ้นของ 
Magic Formula ลงทุนแบบ Equal Weight 
H0 : อตัราผลตอบแทนของ Port1 = Port2 
H1 : อตัราผลตอบแทนของ Port1 < Port2 

 

Portfolio 1 : SET50 Index 
 

Portfolio 3 :  
Magic Formula + 
Position Sizing by Fundamental Score 
คดักรองหุ้นโดยใชแ้นวคิด Magic Formula 

และลงทุนดว้ยวิธี Position Sizing by 

Fundamental Score 

 

 

ความสามารถในการคดักรองหุ้นของ Magic 
Formula ลงทุนแบบ Position Sizing by 

Fundamental Score 
H0 : อตัราผลตอบแทนของ Port1 = Port3 
H1 : อตัราผลตอบแทนของ Port1 < Port3 

 

Portfolio 2 : 
Magic Formula + Equal Weight 
คดักรองหุ้นโดยใชแ้นวคิด Magic Formula 

และลงทุนดว้ยวิธี Equal Weight 

Portfolio 3 :  
Magic Formula + 
Position Sizing by Fundamental Score 
คดักรองหุ้นโดยใชแ้นวคิด Magic Formula 

และลงทุนดว้ยวิธี Position Sizing by 

Fundamental Score 

 

เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของ  
Equal Weight กบั Position Sizing by 

Fundamental Score 
H0 : อตัราผลตอบแทนของ Port2 = Port3 
H1 : อตัราผลตอบแทนของ Port2 < Port3 
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3. วธีิการศึกษา 
 

3.1 ข้อมูลที่ใช้ศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ี ไดท้  าการคดัเลือกหุ้นใน SET 50 มา จ านวน 10 หุ้น โดยใชวิ้ธีการคดัเลือกดว้ยแนวคิด 

Magic Formula ซ่ึงอตัราส่วนทางการเงินท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 4 อตัราส่วน ไดแ้ก่ P/E , P/BV , ROA 
และ ROE อา้งอิงจากผลการวิจยัของไพบูลย ์ เสรีวิวฒันา (2556) และผลงานวิจยัของวรนาถ ทรายสุวรรณ (2556) ท่ี
พบว่า อตัราส่วน ไดแ้ก่ P/E , P/BV, ROA และ ROE เป็นอตัราส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน ซ่ึงเม่ือ
ท าการรวบรวมขอ้มูลแลว้ ขอ้มูลงบการเงินรายไตรมาส จ านวน 10 ปี ตั้งแต่ปี 2549 - 2559 จ านวนขอ้มูลทั้งส้ิน 40 
ไตรมาส โดยขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงิน P/E, P/BV, ROA และ ROE สืบคน้จาก Bloomberg Terminal และขอ้มูล
หลกัทรัพยใ์น SET50 สืบคน้จาก https://www.set.or.th/th/market/constituents.html 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เพ่ือทดสอบกลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นจากดัชนี SET50 ช่วงปี 2549-2559 ว่าแนวคิด Magic Formula 

สามารถสร้างอตัราผลตอบแทนไดม้ากกว่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของตลาด SET50 หรือไม่ และทดสอบประโยชน์
การแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนแบบ Position Sizing by Fundamental Score ว่าสามารถสร้างอตัราผลตอบแทนได้
มากกว่าอตัราผลตอบแทนการลงทุนแบบ Equal Weight ของ Magic Formula หรือไม่ งานวิจยัน้ีจะใชก้ารทดสอบ 
Paired-Sample t Tests ทดสอบความแตกต่างของค่ากลางของสองประชากร ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชท้ดสอบ คือ ขอ้มูลอตัรา
ผลตอบแทนรายไตรมาสของแต่ละพอร์ต โดยพอร์ตท่ีจะใชศึ้กษามีดงัน้ี 1. SET50 Index  2. Equal Weight Port 3. 
Position Sizing by Fundamental Score Port 

3.3 ขั้นตอนการวเิคราะห์ 
1. ท าการอพัเดทรายช่ือหลกัทรัพย ์50 รายช่ือ จาก SET50 ทุก 6 เดือน เน่ืองจากรายช่ือหลกัทรัพยใ์น 

SET50 จะมีการเปล่ียนแปลงทุก 6 เดือน ตามมูลค่าตลาดมากท่ีสุด 50 อนัดบัแรก มีมูลค่าการซ้ือขายมากท่ีสุด 50 
อนัดบัแรก และเขา้ตลาดหลกัทรัพยร์ะยะเวลานานเกิน 6 เดือน ในช่วงเวลา ณ ขณะนั้น 

2. เม่ือไดร้ายช่ือหลกัทรัพยท์ั้ง 50 รายช่ือ ท าการคดัเลือกหลกัทรัพยอ์อกมา 10 หุ้น โดยมีการอพัเดท
รายช่ือหุ้นท่ีจะลงทุนรายไตรมาส ซ่ึงเม่ือไดร้ายช่ือหุ้นครบ 10 ตวั จึงน ามาท าการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

2.1 ท าการคดัเลือกหุ้นท่ีมีตวัเลข P/E ต ่าสุดแต่มากกว่า 0 เรียงจากค่าต ่าสุดข้ึนไปหาอตัรา P/E ท่ีค่า
สูงข้ึน โดยค่าต ่าท่ีสุดจะให้เป็นอนัดบัท่ี 1 และค่าท่ีต ่าเป็นล าดบัท่ี 2-10 จะให้เป็นอนัดบัท่ี 2-10 ตามล าดบัไป และใช้
ราคาหุ้น ณ วนัส้ินเดือนของแต่ละไตรมาส 

2.2 ท าการคดัเลือกหุ้นท่ีมีตวัเลข P/BV ต ่าสุดแต่มากกว่า 0 เรียงจากค่าต ่าสุดข้ึนไปหาอตัรา P/BV 
ท่ีค่าสูงข้ึน โดยค่าต ่าท่ีสุดจะให้เป็นอนัดบัท่ี 1 และค่าท่ีต ่าเป็นล าดบัท่ี 2-10 จะให้เป็นอนัดบัท่ี 2-10 ตามล าดบัไป 
และใชร้าคาหุ้น ณ วนัส้ินเดือนของแต่ละไตรมาส 

2.3 ท าการคดัเลือกหุ้นท่ีมีตวัเลข ROA เรียงจากสูงสุดไปหา ROA ท่ีต ่าลง โดยค่ามากท่ีสุดจะให้
เป็นอนัดบัท่ี 1 และค่าท่ีมากเป็นล าดบัท่ี 2-10 จะให้เป็นอนัดบัท่ี 2-10 ตามล าดบัไป และใชร้าคาหุ้น ณ วนัส้ินเดือน
ของแต่ละไตรมาส 
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2.4 ท าการคดัเลือกหุ้นท่ีมีตวัเลข ROE เรียงจากสูงสุดไปหา ROE ท่ีต ่าลง โดยค่ามากท่ีสุดจะให้
เป็นอนัดบัท่ี 1 และค่าท่ีมากเป็นล าดบัท่ี 2-10 จะให้เป็นอนัดบัท่ี 2 - 10 ตามล าดบัไป และใชร้าคาหุ้น ณ วนัส้ินเดือน
ของแต่ละไตรมาส 

3. น าตวัเลขการเรียงล าดบัของอตัราส่วนของราคาต่อก าไรต่อหุ้น P/E ราคาหุ้นปัจจุบนัต่อมูลค่าทาง
บญัชี P/BV ความสามารถในการท าก าไร ROA และขอ้มูลผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น ROE ท่ีเรียงไดใ้นไตรมาส
นั้นๆมาบวกกนั เพ่ือหาคะแนนรวม แลว้เรียงผลรวมอนัดบัจากนอ้ยไปมาก 

4. จดัการเลือกหุ้นท่ีไดผ้ลรวมต ่าท่ีสุดเรียงตามล าดบัข้ึนไป 10 ตวั ของแต่ละไตรมาส ท าการศึกษาแยก
ออกเป็น 3 พอร์ตโฟลิโอ 

4.1. พอร์ตโฟลิโอท่ี 1 SET50 Index 
4.2. พอร์ตโฟลิโอท่ี 2 แบ่งเงินเท่าๆกนัสิบส่วนน าไปซ้ือหุ้น 10 ตวั แบบ Equal Weight 
4.3. พอร์ตโฟลิโอท่ี 3 แบ่งสัดส่วนเงินลงทุนแบบ Position Sizing by Fundamental Score โดย

เรียงล าดบัหุ้น 10 ตวัท่ีมีผลรวมต ่าสุดเรียงล าดบัข้ึนไป ให้ผลรวมต ่าสุดมีคะแนนเท่ากบั 10 และผลรวมท่ีสูงข้ึนมามี
คะแนนเท่ากบั 9-1 ตามล าดบั จากนั้นน าเงินท่ีจะลงทุนทั้งหมดคูณคะแนน แลว้หารดว้ยผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
(55) จะไดส้ดัส่วนเงินลงทุนในการซ้ือหุ้นทั้ง 10 ตวั 

4.4. ท าการอพัเดทมูลค่า Portfolio ทุกไตรมาส เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีตรงกบัความเป็นจริงตามการ
เปล่ียนแปลงของหลกัทรัพยใ์น SET 50 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทุก 6 เดือน 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 

4.1. ผลการศึกษา 
 
Table 1 ตารางแสดงอตัราผลตอบแทนรายไตรมาส ตั้งแต่ปี 2549 – 2559 ของ 3 Portfolio คือ SET50, Equal 
Weight และ Position Sizing by Fundamental Score 

SET50  Equal Weight 
Position Sizing by Fundamental 

Score 
Mean 0.0180 Mean 0.0416 Mean 0.0435 

Standard Error 0.0178 Standard Error 0.0179 Standard Error 0.0188 

Median 0.0120 Median 0.0320 Median 0.0419 

Standard Deviation 0.1184 Standard Deviation 0.1187 Standard Deviation 0.1248 

Sample Variance 0.0140 Sample Variance 0.0141 Sample Variance 0.0156 

Minimum -0.2476 Minimum -0.2319 Minimum -0.2102 

Maximum 0.4254 Maximum 0.3754 Maximum 0.3922 

Sum 0.7922 Sum 1.8288 Sum 1.9127 
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Table 2 ตารางผลการทดสอบสมมติฐานอตัราผลตอบแทนการลงทุนแบบ Equal Weight ในหุน้ 10 ตวั กบั
อตัราผลตอบแทนใน SET50 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

  Differences ของ Equal Weight - SET50 
Mean 0.0236 
Standard Deviation 0.0004 
Observations 44 
Pearson Correlation 0.2305 
df 43 
t Stat 1.0627 
P(T<=t) one-tail 0.1469 
t Critical one-tail 1.6811 

 
Table 3 ตารางผลการทดสอบสมมติฐานอตัราผลตอบแทนการลงทุนแบบ Position Sizing by Fundamental 
Score ในหุน้ 10 ตวั กบั อตัราผลตอบแทนใน SET50 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

Differences ของ Position Sizing by Fundamental Score - SET50 
Mean 0.0255 

Standard Deviation 0.0064 
Observations 44 
Pearson Correlation 0.1669 
df 43 
t Stat 1.0759 
P(T<=t) one-tail 0.1440 
t Critical one-tail 1.6811 
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Table 4 ตารางผลการทดสอบสมมติฐานอตัราผลตอบแทนการลงทุนแบบ Position Sizing by Fundamental 
Score และอตัราผลผลตอบแทนการลงทุนแบบ Equal Weight ในหุน้ 10 ตวั 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

Differences ของ Position Sizing by Fundamental Score - Equal Weight 
Mean 0.0019 
Standard Deviation 0.0061 
Observations 44 
Pearson Correlation 0.9862 
df 43 
t Stat 0.5982 
P(T<=t) one-tail 0.2764 
t Critical one-tail 1.6811 

 
4.2. อภปิรายผล 

ผลการศึกษาเร่ืองการลงทุนตามแนวคิด Magic Formula และการทดสอบการแบ่งสัดส่วนเงินลงทุน 
จากตารางท่ี 1 อตัราผลตอบแทนรายไตรมาส ตั้งแต่ Q1 ปี 2549 – Q4 ปี 2559 ของทั้ง 3 แบบ คือ SET50 , Equal 
Weight และ Position Sizing by Fundamental Score พบว่าการลงทุนใน SET50 แบบ Position Sizing by Fundamental 
Score ในหุ้น 10 ตวั ท่ีเรียงตาม Formula Magic แบบเรียงจากหุ้นท่ีมีคะแนนดีสุดจาก 1 - 10 ให้ผลตอบแทนเฉล่ีย
สูงสุดอยูท่ี่ 4.35% ต่อไตรมาส ซ่ึงสูงกว่า ท่ีลงทุนใน SET50 และ Equal Weight ในหุ้น 10 ตวั  

จากสมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ทดสอบความเช่ือในการลงทุนตามแนวคิด Magic Formula พบว่าอตัรา
ผลตอบแทนของ Portfolio ท่ีมีสัดส่วนการลงทุนแบบ Equal Weight ในหุ้น 10 ตวั (Mean = 0.0416 , Variance = 
0.0141) สูงกว่าอัตราผลตอบแทนของดัชนี SET50 (Mean = 0.018 , Variance = 0.0140) ค่าเฉล่ียของอัตรา
ผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนั 0.0236 ค่า Standard Deviation ท่ีแตกต่างกนั 0.0004 แต่ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ เพราะอตัราผลตอบแทนมีความผนัผวนสูง  

จากสมมติฐานการวิจัยท่ี 2 เพ่ือทดสอบประโยชน์ของการแบ่งสัดส่วนการลงทุน พบว่าอัตรา
ผลตอบแทนของ Portfolio ท่ีมีสัดส่วนการลงทุนแบบ Position Sizing by Fundamental Score ในหุ้น 10 ตวั (Mean 
= 0.0435 , Variance = 0.0156) สูงกว่าอตัราผลตอบแทนของดัชนี SET50 (Mean = 0.018 , Variance = 0.0140) 
ค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนั 0.0255 ค่า Standard Deviation ท่ีแตกต่างกนั 0.0064 แต่ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เพราะอตัราผลตอบแทนมีความผนัผวนสูง 

จากสมมติฐานการวิจัยท่ี 3 เพ่ือทดสอบประโยชน์ของการแบ่งสัดส่วนการลงทุน พบว่า อ ัตรา
ผลตอบแทนของ Portfolio ท่ีมีสัดส่วนการลงทุนแบบ Position Sizing by Fundamental Score ในหุ้น 10 ตวั (Mean 
= 0.0435, Variance = 0.0156) สูงกว่าอตัราผลตอบแทนการลงทุนแบบ Equal Weight ในหุ้น 10 ตวั (Mean = 0.0416 
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, Variance = 0.0141) ค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนท่ีแตกต่างกัน 0.0019 ค่า Standard Deviation ท่ีแตกต่างกัน 
0.0061 แต่ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เพราะอตัราผลตอบแทนมีความผนัผวนสูงเช่นกนั 
 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่าการลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET50 ตามแนวคิด Magic Formula ให้อตัราผลตอบแทนได้
ดีกว่าอตัราผลตอบแทนดชันี SET50 และเม่ือแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนแบบ Position Sizing by Fundamental Score 
ตามคะแนนท่ีคดัเลือกหุ้นจะสามารถสร้างอตัราผลตอบแทนไดสู้งกว่าการลงทุนแบบ Equal Weight แต่ในเชิงสถิติ 
อตัราผลตอบแทนไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เพราะอตัราผลตอบแทนมีความผนัผวนสูง 

5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
จากการศึกษางานวิจยั พบว่าจากการลงทุนตามแนวคิด Magic Formula และแบ่งสดัส่วนเงินลงทุนตาม 

Equal Weight กบั Position Sizing by Fundamental Score ไม่ไดท้  าให้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนแตกต่างกัน
มาก และจากการทดสอบทางสถิติ พบว่าอตัราผลตอบแทนไม่ไดมี้ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั จึงมีความเห็น
ว่าไม่จ าเป็นตอ้งลงทุนตามแนวคิด Magic Formula ก็ได ้ 

5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
เน่ืองจากงานน้ีเปรียบเทียบผลรวมของพอร์ตโฟลิโอท่ีสร้างด้วย Magic Formula โดยใช้วิธีการแบ่ง

สัดส่วนดว้ย Equal Weight กบั Position Sizing by Fundamental Score ท่ีมีหุ้นเพียง 10 ตวั กบั SET50 Index เพ่ือให้
เห็นผลการเปรียบเทียบท่ีชดัเจนมากข้ึน ควรเปรียบเทียบผลรวมของพอร์ตโฟลิโอท่ีไดจ้ากหุ้นในตลาด SET หรือ
ตลาด MAI  
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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพระนครใต”้ โดยก าหนดวตัถุประสงคห์ลกั 3 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานของพนกังาน 2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานของพนกังาน 3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังาน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวน 254 ชุดและท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชส้ถิติพรรณนา ดว้ยค่าความถ่ีร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานใช ้สถิติ   t-test สถิติ One-Way 
ANOVA และ สถิติ Multiple Regression Analysis ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจยัแรงจูงใจของพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าพระนครใต ้
อยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ คือ ดา้นความรับผิดชอบ และ ดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
อยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นท่ีน้อยท่ีสุด คือ ดา้นการยอมรับ อยู่ในระดบัมาก ส่วนผลการศึกษาในดา้น ความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัประสิทธิภาพ พบว่า ดา้นอาย ุมีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างาน 
ในดา้นปริมาณ และ ดา้นค่าใชจ่้ายอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นรายไดต่้อเดือน มีความสัมพนัธ์ต่อ 
ประสิทธิภาพในการท างาน ในดา้นปริมาณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นระดบัการศึกษา ระดบั
ต าแหน่ง พบว่า ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพรวมทั้งดา้นปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใชจ่้าย และ ผลการศึกษาใน
ดา้น ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัแรงจูงใจกบัประสิทธิภาพ พบว่า ประสิทธิภาพในการท างาน มีความสัมพนัธ์กบั 

                                                             
* นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพ Email: lovecafe_oa@hotmail.com 
** อาจารยท์ี่ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพมหานคร 10400 
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แรงจูงใจในการท างานของพนกังานดา้นท่ีมากท่ีสุด คือดา้นความรับผิดชอบ ท่ี 0.415 รองลงมาคือ ดา้นสภาพการ
ท างาน ท่ี 0.411 ดา้นความ สมัพนัธ์ ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ท่ี 0.380 ความมัน่คงในการท างาน ท่ี 0.373 

 
ค ำส ำคัญ : แรงจูงใจ, ประสิทธิภำพ , กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต , โรงไฟฟ้ำพระนครใต้ 
 

Abstract 
 
The objectives of this study were 1) to investigate employees’ work motivation in EGAT’s South Bangkok 

Power Plant, 2)  to investigate the relationship between demographic factors and performance efficiency of 
employees, and 3)  to investigate the relationship between work motivation and performance efficiency of 
employees.  254 copies of questionnaire were used as a tool to collect.  Data were analyzed through descriptive 
statistics including frequency, percentage, and standard deviation as well as inferential statistics including, t- test, 
One-Way ANOVA, and multiple regression analysis with a statistical significance level of 0 .05 

 The results showed that motivation factor was at a high level.  The factor with the highest mean score was 
responsibility.  Relationship with co-workers was at a high level.  The factor with the lowest mean score was 
recognition.  Age was related to performance efficiency in terms of quantity and expense with a statistical 
significance level of 0.05.  Monthly income was related to performance efficiency in terms of quantity with a 
statistical significance level of 0.05. Education and position were not related to performance efficiency in terms of 
quantity, quality, time, and expense.   Performance efficiency was related to work motivation.  The factor with the 
highest correlation was responsibility at 0.415, followed by work condition at 0.411, relationship with co-workers 
at 0.380, and work security at 0.373. 

 
Keywords: Motivation, Efficiency, Electricity Generating Authority of Thailand, South Bangkok Power Plant 
 

1. บทน า 
 

โรงไฟฟ้ามีหลกัการบริหารการจดัการทรัพยากรและมีการวางแผนงานท่ีเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนให้
ส าเร็จตามเป้าหมาย เพ่ือผลิตไฟฟ้าดว้ยตน้ทุนการผลิตและราคาค่าไฟฟ้าท่ีถูก ระบบไฟฟ้ามีความมัน่คง และไม่
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ตามความตอ้งการของประชาชน บุคลากรมีความส าคญัต่อหน่วยงาน ปัญหาอยา่งหน่ึง
คือการลดตน้ทุนการผลิต ดา้นก าลงัคนท่ีสนบัสนุนเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะตอ้งมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานให้ท างาน
ไดส้ าเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย ผูป้ฏิบติังานในการจดัการการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษามีจ านวนนอ้ยลง ท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้หรือศูนยค์วบคุมระบบก าลงัไฟฟ้าไดด้ว้ยตน้ทุนท่ีต ่าเป็นท่ีตอ้งการจ านวนมาก 
อตัราก าลงัคนท่ีลดนอ้ยลงซ่ึงท าให้ก าลงัคนในการเดินเคร่ืองและซ่อมบ ารุงไม่เพียงพอ พนกังานท่ีอยูใ่นองคก์รจะมี
ปริมาณงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเน่ืองจากมีก าลงัคนไม่เพียงพอในการท างาน จึงตอ้งมีแรงจูงใจในการท างานเพ่ือลดความ
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เฉ่ือยชา กระตุน้ให้พนกังานมีการท างานท่ีรวดเร็วทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือน าผลการวิจยัน้ีเป็นขอ้มูลใน
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน พฒันารูปแบบการจดัการภายในองคก์รเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกบัพนกังาน
ในองคก์รให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีองคก์รไดว้างไว  ้
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
ทฤษฏีแรงจูงใจของ Herzberg, Mausner and Synderman (1959) ไดส้รุปถึงแรงจูงใจในความตอ้งการ

ของบุคคล หรือความพอใจในงานท่ีท าและความไม่พอใจในงานท่ีท าไม่ไดม้าจากปัจจยักลุ่มเดียวกนั แต่มีสาเหตุมา
จากปัจจยั 2 กลุ่ม คือ ปัจจยัจูงใจ 1) การยอมรับนบัถือ 2) ความส าเร็จในการท างาน 3) ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 
4) ลกัษณะงาน และ 5) ความรับผิดชอบ  

ปัจจยัค ้าจุน 1) นโยบายและการบริหาร 2) เงินเดือน 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 4) การปกครอง
บงัคบับญัชา 5) สภาพการปฏิบติังาน  6) ความมัน่คงในการปฏิบติังาน 7) ชีวิตความเป็นอยูส่่วนตวั 8) สถานภาพของ
วิชาชีพ 9) โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต  

ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษา คน้ควา้ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ปัจจยัจูงใจ 5 
ดา้น ไดแ้ก่ 1. ความส าเร็จในการท างาน 2. การไดรั้บการยอมรับ 3. ความกา้วหนา้ 4. ความอิสระในการท างาน  

5. ความรับผิดชอบ และ ปัจจยัค ้าจุน ไดแ้ก่ 1. เงินเดือน 2. นโยบายและการบริหารงาน 3. ความสมัพนัธ์
ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 4. ความมัน่คงในการท างาน 5. สภาพการท างาน หากความตอ้งการทางด้านปัจจยัค ้าจุน 
(Hygiene Factors) ไดรั้บการตอบสนองอยา่งไม่เตม็ท่ี บุคคลนั้นจะเกิดความไม่พึงพอใจ แมว้่าบุคคลนั้นจะไดรั้บการ
ตอบสนองอย่างเต็มท่ี แลว้กลบัรู้สึกเฉยๆ ฉะนั้น การตอบสนองความตอ้งการดา้นสุขอนามยัจึงเป็นเพียงเง่ือนไข
หน่ึงในการลดความไม่พึงพอใจในการท างานลงเท่านั้น แต่ไม่สามารถท าให้พอใจได ้ 

ในขณะเดียวกนั หากความตอ้งการ ดา้นความจูงใจ ไดรั้บการตอบสนองอยา่งไม่เตม็ท่ี จะรู้สึกเฉยๆ อาจ
ท างานเพียงเพ่ือให้งานเสร็จไปไม่เกิดแรงกระตุน้ใดๆ ในทางกลบักนั หากไดรั้บการตอบสนองอยา่งเตม็ท่ีจะรู้สึกพึง
พอใจ และพร้อมท่ีจะปฏิบติังานดว้ยความสุขในหนา้ท่ีของตนเอง (Robertson & Herzberg, 1969 อา้งถึงใน ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์และคณะ, 2545) 

จากทฤษฏีแรงจูงใจท่ีเลือกใชเ้น่ืองจากเป็นแรงจูงใจท่ีนิยมใช้มากในงานวิจยั ผูวิ้จยัจึงเลือก ปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัและมีความเหมาะสมกบัส่ิงท่ีผูวิ้จยัตอ้งการศึกษา 

2.2 แนวคดิทฤษฏีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
ทฤษฏีประสิทธิภาพของ Plowman & Peterson (1989) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานว่าเป็นความตอ้งการของผูบ้ริหารหรือผูป้ระกอบการเพราะการมีประสิทธิภาพการท างานนั้น หมายถึง 
ศกัยภาพในการท างานของพนกังานในองคก์รท่ีท างานไดอ้ยา่งมีคุณภาพมีความสามารถในการท างานให้เกิดผลผลิต
ไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นเชิงธุรกิจจะท าให้เพ่ิมผลผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี จากแนวคิดไดส้รุปองคป์ระกอบของ
ประสิทธิภาพไว ้4 ประการ คือ 1) คุณภาพของงาน 2) ปริมาณงาน 3) เวลา และ 4) ค่าใชจ่้าย (อา้งถึงใน ธญัญ์ณณัช 
รุ่งโรจน์สุวรรณ,2533 : 7) 
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2.3 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

                           ตวัแปรต้น                                     ตวัแปรตาม 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าพระนครใตซ่ึ้งเป็นการวิจยัเชิงส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม
ส าหรับเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือให้การด าเนินการวิจยัมีความถูกตอ้ง 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรในโรงงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทุกแผนก

ซ่ึงประกอบด้วย แผนกบ ารุงรักษา แผนกเดินเคร่ือง แผนกธุรการ ,บญัชี ซ่ึงมีจ านวนประชากรทั้งหมด 750 คน 
(ขอ้มูลจากตารางแสดงจ านวนพนกังานและลูกจา้งของโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าพระนครใต,้ 

แรงจูงใจในการท างาน 
1. ความส าเร็จในการท างาน 
2. การไดรั้บการยอมรับ  
3. ความกา้วหนา้  
4. ความอิสระในการท างาน  
5. ความรับผิดชอบ  
6. เงินเดือน 
7. นโยบายและการบริหารงาน 
8. ความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
9. ความมัน่คงในการท างาน 
10. สภาพการท างาน 

ปัจจยัแรงจูงใจ แนวคิดทฤษฎีสองปัจจยั
ของ Frederick Herberg's (อา้งใน ผศ.ดร. 
ภาวิณี เพชรสว่าง 2556: 59) 
 

 
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าพระ
นครใต ้
1. ปริมาณ 
2. คุณภาพ 
3. เวลา 
4. ค่าใชจ่้าย 

แนวคิดของปีเตอร์สนั และ โพวแมน 
(Peterson & Plowman 1989 อา้งใน ธญัญณ์ณชั 
รุ่งโรจน์สุวรรณ 2533: 8) 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดบัการศึกษา 
4.รายไดต่้อเดือน 
5.ระดบัต าแหน่ง 
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2560) ค านวณขนาดตวัอย่าง โดยใชเ้กณฑ์ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ี
สามารถให้ผลการวิจยั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  

3.2 ตวัแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลเชิงลกัษณะ ใชก้ารวดัขอ้มูลแบบมาตราเรียงอนัดบั (Ordinal Scale)  
2. แรงจูงใจในการท างานเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ ใชก้ารวดัขอ้มูลแบบมาตราอนัตรภาค (Interval Scale) 

ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ ใช้การวดัข้อมูลแบบมาตรา
อนัตรภาค (Interval Scale) 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเลือกใชเ้ป็นแบบสอบถามปลายปิด(Close-ended Question) ซ่ึงผูวิ้จยัได้

ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบบสอบถามจ านวน 1 ชุด ประกอบดว้ยค าถามทั้งหมด 75 ขอ้ โดย
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา    รายไดต่้อเดือน ระดบัต าแหน่ง เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยให้เลือกตอบ
ไดเ้พียงหน่ึงตวัเลือก 

ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างาน จ านวน 50 ขอ้ แบ่งออกเป็น 10 ดา้น ดา้นละ 5 ขอ้  
ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ทั้งหมดจ านวน 20 ขอ้ แบ่งเป็น 4 ดา้น ดา้นละ 

5 ขอ้  
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดเ้ลือกการสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็น 
แบบโควตา (Quota Sampling) ท าการก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างจากจ านวนประชากรทั้งหมดของแต่ละสายงาน 
เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความกระจายตวัอยา่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร 

ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีดงัน้ี 
1. ท าการตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม เม่ือไดรั้บคืนมาแลว้ ท าการคดัแยกแบบสอบถาม

ท่ีไม่สมบรูณ์ออก จนไดแ้บบสอบถามท่ีสมบรูณ์ทั้งหมด 254 ชุด  
2. หลงัจากท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจนครบถว้นแลว้ ผูวิ้จยัจะน าขอ้มูลทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์โดย

การประมวลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป และค านวณค่าสถิติท่ีส าคญั ไดแ้ก่ สถิติ t-test การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) การทดสอบหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชวิ้ธี LSD (Least Square Difference) 
สถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างตวั
แปรตน้และตวัแปรตาม 
  

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรระหว่างแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน 
พบว่า ประสิทธิภาพในการท างาน มีความสมัพนัธ์กบั แรงจูงใจในการท างานของพนกังาน ท่ีค่า R เท่ากบั 0.565 ซ่ึง
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เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ ประสิทธิภาพ ต่อ แรงจูงใจรายดา้น พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัทุกดา้น มากท่ีสุดคือดา้น
ความรับผิดชอบ ท่ี0.415 รองลงมาคือ ดา้นสภาพการท างาน  ท่ี 0.411 ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ท่ี 
0.380 ความมัน่คงในการท างาน ท่ี 0.373 ตามล าดบั 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน(ภาพรวม) มี
ความสมัพนัธ์กบั แรงจูงใจในการท างานของพนกังาน(ภาพรวม) ท่ีระดบัความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง    

(r=0.452) ซ่ึงเม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ ประสิทธิภาพต่อ แรงจูงใจรายดา้น พบว่า มีความสมัพนัธ์กนัทุกดา้น 
มากท่ีสุดคือดา้นความรับผิดชอบ ระดบัความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง (r=0.415) รองลงมาคือ  ดา้นสภาพการท างาน
ระดบัความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง (r=0.411) ดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน  ท่ีระดบัความสมัพนัธ์ระดบั
ปานกลาง (r = 0.380) ความมัน่คงในการท างาน ท่ีระดบัความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง 

(r = 0.373) ตามล าดบั หมายความว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าพระนครใต ้นั้นมีความสัมพนัธ์กนั กล่าวคือ ประสิทธิภาพ
ของการท างานของพนกังานจะมีผลออกมาไดดี้นั้นย่อม ข้ึนอยู่กบั การมีแจงจูงใจในการท างานท่ีดี ในทุกๆดา้น ท่ี
ก่อให้เกิดแรงจูงใจท่ีดี มีความสัมพนัธ์ให้พนกังานปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และจากความสมัพนัธ์น้ี หาก
แรงจูงใจในการท างานไม่ดีแลว้ ก็ มีผลกบัประสิทธิภาพของการท างานเช่นกนั  สอดคลอ้งกบัร้อยเอก ศกัรินทร์ นาค
เจือ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการกรมการ
อุตสาหกรรมทหาร ศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลงังานทหาร ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจโดยรวม 
มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการกรมการ อุตสาหกรรมทหาร ศูนยก์ารอุตสาหกรรม
ป้องกนัประเทศและพลงังานทหาร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
(r= 0.693) 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
จากการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัระดบัแรงจูงใจในการท างานและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.90 โดยพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นของแรงจูงใจ ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
ดา้นความรับผิดชอบ และ ดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน อยูใ่นระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.98 , 3.98 ตามล าดบั  
รองลงมาคือ ดา้นความส าเร็จในการท างาน อยู่ในระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.87 ดา้นความมัน่คงในการท างาน อยู่ใน
ระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.84 และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการยอมรับ อยูใ่นระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.60 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับประสิทธิภาพ พบว่า ด้านอายุ มี
ความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างาน ในดา้นปริมาณ และ ดา้นค่าใชจ่้ายอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ดา้นรายไดต่้อเดือน มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างาน ในดา้นปริมาณ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ส่วนดา้นระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่ง พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพรวมทั้งดา้นปริมาณ 
คุณภาพ เวลา ค่าใชจ่้าย  
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ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัแรงจูงใจกบัประสิทธิภาพ พบว่า ประสิทธิภาพในการท างาน มี
ความสมัพนัธ์กบั แรงจูงใจในการท างานของพนกังาน ดา้นท่ีมากท่ีสุดคือดา้นความรับผิดชอบ ท่ี 0.415 รองลงมาคือ 
ดา้นสภาพการท างาน ท่ี 0.411 ดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ท่ี 0.380ความมัน่คงในการท างาน ท่ี 0.373 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัในคร้ังต่อไป  
1. ในการศึกษาคร้ังต่อต่อไปผูท่ี้สนใจควรมีการเพ่ิมการศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 

เช่น ดา้นลกัษณะงานของงาน ดา้นความทา้ทายในงาน หรือปัจจยัดา้นประสิทธิภาพเพ่ิม เช่น ดา้นค่าใชจ่้าย เพ่ือความ
หลากหลายของขอ้มูล ซ่ึงจะช่วยตอบสนองต่อความตอ้งการของพนกังาน  

2. อาจขยายผลโดยการน าแนวทางในการศึกษาน้ีไปใชก้บัองคก์รอ่ืนๆ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ เพ่ือศึกษา
ถึงแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงานนั้นๆได ้
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมกบัความเส่ียงที่มา
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ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
The study of the relationship between the return on mutual funds and the risk 
from the market and the level of risk of mutual funds which are organized by 
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บทคดัย่อ 
 

จากการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมกบัความเส่ียงท่ีมาจาก
ตลาดและระดบัความเส่ียงของกองทุนท่ีจัดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) โดยใช้ข้อมูลของกองทุนรวม 50 กองทุนในทุกระดบัความเส่ียง ในช่วงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2555 ถึง 31 
กรกฎาคม 2560 ทั้งน้ีทุกกองทุนเป็นกองทุนท่ีมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล  

การศึกษาน้ีใช้อตัราผลตอบแทนของกองทุน อตัราผลตอบแทนของตลาด ระดบัของความเส่ียง และค่า
สัมประสิทธ์ิของความเส่ียงท่ีเป็นระบบของกองทุนรวม มาวิเคราะห์ด้วย Multiple Regression analysis เพ่ือหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมกบัความเส่ียงท่ีมาจากตลาดและระดบัความเส่ียงของ
กองทุนท่ีจดัโดย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

การศึกษาพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิของความเส่ียงท่ีเป็นระบบของกองทุนรวมไม่มีความสัมพันธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวม ในดา้นระดบัความเส่ียงพบว่า กลุ่มความเส่ียงของกองทุนไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวม ยกเว้น กลุ่มกองทุนท่ีมีความเส่ียงสูงมากปรากฎว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิติดลบอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  จึงส่งผลให้การลงทุนในกลุ่มกองทุนท่ีมีความเส่ียงสูงมากจะให้อตัรา
ผลตอบแทนท่ีนอ้ยกว่ากลุ่มกองทุนอ่ืนๆ 

 
Abstract 

 
This research is to study the relationship between the return on mutual funds and the risk from the market 

and the level of risk of mutual funds which are organized by The Securities and Exchange Commission (SEC). By 
using information of 50 mutual funds at all risk levels during October 2, 2012 to July 31, 2017, all mutual funds are 
non-dividing funds. 
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This study uses the return of mutual funds, market return, level of risk and the systemic risk coefficient of 
mutual funds.  Multiple Regression analysis is used to find out the relationship between the return of mutual funds 
and the risk from the market and the level of risk of mutual funds which are organized by The Securities and 
Exchange Commission (SEC). 

The study found that the systematic risk coefficient of mutual funds were not correlated to the return of 
mutual funds. For the level of risk, the risk of mutual funds was not correlated to the return of mutual funds, except 
for the high-risk funds that have a negative coefficient of significance at the 95% confidence level, the investment 
in the high risk group of mutual funds would yield a lower return than other group of mutual funds. 
 
1. บทน า 
 

จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีมีความไม่แน่นอนซ่ึงอาจเกิดความผนัผวนและเปล่ียนแปลงในเหตุการณ์ต่างๆ 
มากมาย เช่น การเมืองท่ีไม่มีเสถียรภาพ ความปรวนแปรของสภาพอากาศ ราคาน ้ ามนั ราคาทองค า ราคาสินคา้การเกษตร 
และนโยบายของภาครัฐ ส่ิงเหล่าน้ีท าให้ประชาชนรับผลกระทบถึงระดบัราคาสินค้าทัว่ไปท่ีสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั 
ส่งผลกระทบให้ค่าครองชีพขยบัตวัสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นจึงไดมี้ความพยายามท่ีจะรักษามูลค่าของเงินออมไว้
ไม่ให้มูลค่าท่ีแทจ้ริงลดค่าลงตามอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึน โดยวิธีท่ีจะต่อสู้กบัอตัราเงินเฟ้อท่ีดีท่ีสุดก็คือ การรักษามูลค่า
ท่ีแทจ้ริงของเงินให้ได ้ดว้ยการเพ่ิมอตัราผลตอบแทนของเงินให้เท่าเทียมหรือมากกว่าอตัราเงินเฟ้อท่ีเพ่ิมข้ึน  

ดงันั้นประชาชนจึงเร่ิมหันมาสนใจการออมเงินในกองทุนรวม ซ่ึงเป็นทางเลือกของการออมเงินและการ
ลงทุนอนัดบัตน้ๆ ท่ีจะช่วยให้คุณต่อยอดความมัง่คัง่ได ้และกองทุนรวมจึงมีส่วนส าคญัในการช่วยพฒันาเศรษฐกิจ
โดยตรงเพราะเงินท่ีน าเขา้สู่ระบบผ่านกองทุนรวมน้ี จะท าให้เกิด การลงทุน การจ้างงาน และ การบริโภคท่ีสูงข้ึน 
ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นระบบเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง 

การก าหนดระดบัความเส่ียงของกองทุน Risk Spectrum เน่ืองจากการลงทุนย่อมมีความเส่ียงไม่มากก็น้อย 
ความเส่ียงของกองทุนรวม คือตวามเส่ียงจากสินทรัพยท่ี์กองทุนนั้นลงทุน เช่น กองทุนรวมตราสารหน้ีมีความเส่ียง
จากอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงินผนัผวน ความเส่ียงท่ีเกิดจาการผิดนดัช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร หรืออีกตวัอย่างมา
จากความเส่ียงของกองทุนรวมหุ้นมีความเส่ียงท่ีเกิดจากการบริหารงานของบริษทัท่ีกองทุนหุ้นถือหุ้น ผลการ
ด าเนินงาน หรือมีการเปล่ียนแปลงคณะ กองทุนยงัมีความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อตลาดโดยรวม ไม่ว่า
จะเป็นภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา หรือผลกระทบทางการเมืองเป็นตน้ ซ่ึงแต่ละกองทุนไดมี้การประเมินความเส่ียงท่ี
ส าคญัและระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน ระดบัความเส่ียงโดยรวมของกองทุนจะแสดงไว้ในรูปของ Risk Spectrum 
เรียงล าดบัจากกองทุนท่ีมีความเส่ียงต ่าท่ีสุด ไปถึงกองทุนท่ีมีความเส่ียงมากท่ีสุด  

ดงันั้นผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนนั้นๆท่ีจะเขา้ไปลงทุนให้ดีก่อน เพ่ือใชก้ารวิเคราะห์ซ่ึงน าไปสู่
การตดัสินใจลงทุน อยา่งไรก็ตามประชาชนหรือนกัลงทุนท่ีเขา้มาลงทุน ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ
ลงทุนและไม่ไดศึ้กษาปัจจยัต่าง ๆ ของกองทุน ความเส่ียงต่างๆ ท่ีส่งผลต่อราคา หรือเงินปันผลท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง
ของกองทุนรวมตราสารทุนนั้น ๆ เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการลงทุนในกองทุนรวมเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีนกัลงทุนให้
ความสนใจ ดงันั้นนกัลงทุนจะตอ้งศึกษาขอ้มูลปัจจยัต่าง ๆ   อตัราผลตอบแทน ความเส่ียงในการลงทุนในหลกัทรัพย ์
ให้รอบคอบ และให้เหมาะสมกบัความเส่ียงของตนเองท่ีสามารถรับความเส่ียงได ้ก่อนการตดัสินใจลงทุน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2588
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2. แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ซ่ึงผู ้วิจัยได้น า แนวคิด ทฤษฎี โดยใช้แบบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรัพย์(CAPM) และงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง มาใชเ้พ่ือเป็นเคร่ืองมือในการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ี  ดงัน้ี 

2.1 ทฤษฎีความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย์ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึง ตลาดท่ีราคาของ
หลกัทรัพยมี์ความสามารถในการสะทอ้นขอ้มูลข่าวสาร อยา่งถูกตอ้ง รวดเร็วและทัว่ถึง ผา่นการรับรู้ของนกัลงทุน
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในตลาด ซ่ึงผลของขอ้มูลนั้นจะสะทอ้นอยู่ในราคาของหลกัทรัพยน์ั้นและการเปล่ียนแปลงของ
ราคาจะเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีถาวร เม่ือตลาดท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ และทุกคนรับรู้ข่าวสารท่ีถูกตอ้งและเท่า
เทียมกนั ท าให้การท าไรในตลาดอยา่งไม่เป็นธรรม หรือการสร้างผลตอบแทนส่วนเกินปกติ (Excessive Return) ก็
จะไม่สามารถเกิดข้ึนได ้

2.2 แนวคิดเก่ียวกบั Risk Spectrum 
ปัจจุบนันกัลงทุน ก่อนการลงทุน จะตอ้งมีการท าแบบสอบถามประเมินระดบัความเส่ียง โดยระดบั

ความเส่ียงของการลงทุน หรือ Risk Spectrum โดยทางส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดแ้บ่งระดบัความเส่ียงของ
กองทุนออกเป็น 8 ระดบัความเส่ียง ตั้งแต่ความเส่ียงต ่า จนถึงความเส่ียงสูง ดงัแสดงตามรูป ทั้งน้ีบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการองทุนรวม จะเป็นผูก้  าหนดให้ผูล้งทุนทราบว่าแต่ละกองทุนมีความเส่ียงอยูใ่นระดบัใด 
 
ตารางที่ 1 ระดบัความเส่ียง 

ระดับความเส่ียงทีท่่านรับได้ 
คะแนนทีไ่ด้ ระดับความเส่ียง 

ผู้ลงทุน 
ระดับความเส่ียง 

กองทุน 
ประเภทผู้ลงทุน ท่านเป็นนักลงทุนสไตล์ไหน 

ต ่ากว่า 15 1 1 เส่ียงต ่า ตอ้งการผลตอบแทนจากการลงทุน
มากกว่าการฝากเงิน 
ธนาคารเล็กนอ้ย และมีวตัถุประสงค์
การลงทุนในระยะสั้นๆ 

15-21 2 2-4 เส่ียงปานกลาง
ค่อนขา้งต ่า 

เนน้ปกป้องเงินลงทุนโดยมุ่งหวงั
โอกาสรับผลตอบแทนท่ีสม ่าเสมอจาก
การลงทุน 

22-29 3 5 เส่ียงปานกลาง
ค่อนขา้งสูง 

สามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนท่ีลดลง
เป็นคร้ังคราวได ้

30-36 4 6-7 เส่ียงสูง สามารถรับความผนัผวนของตลาดได้
และยอมรับการขาดทุนได ้โดยมุ่งหวงั
การเติบโตของเงินลงทุนและ
ผลตอบแทนระยะยาว 

37 ข้ึนไป 5 8 เส่ียงสูงมาก ยอมรับการขาดทุนอยา่งมีนยัส าคญัได ้
หากมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงจาก
การลงทุน 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 200 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน  
ประเภทผู้ลงทุน ระดับความเส่ียง

กองทุน 
ประเภท ประเภทกองทุนทีล่งทุนเป็นหลกั 

เส่ียงต ่า 1 
กองทุนรวมตลาดเงิน
ท่ีลงทุนเฉพาะใน

ประเทศ 

มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุน
ในหรือมีไวซ่ึ้งเงินฝาก หรือตราสารหน้ี หรือ
หลกัทรัพย ์หรือหลกัทรัพยอ่ื์น หรือการหาดอกผล
อ่ืนตามท่ีส านกังานก าหนด ซ่ึงมีก าหนดช าระคืน
เม่ือทวงถามหรือจะครบก าหนดช าระคืน หรือมี
อายสุัญญาไม่เกิน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีลงทุนใน
ทรัพยสิ์นหรือเขา้ท าสัญญานั้น และมี portfolio 
duration ในขณะใดขณะหน่ึงไม่เกิน 3  

เส่ียงปานกลาง
ค่อนขา้งต ่า 

2 กองทุนรวมตลาดเงิน 

มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งเงิน
ฝาก หรือตราสารหน้ี หรือหลกัทรัพย ์หรือ
ทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลอ่ืนตามท่ี
ส านกังานก าหนด ซ่ึงมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวง
ถามหรือจะครบก าหนดช าระคืนหรือมีอายสุัญญา
ไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีลงทุนในทรัพยสิ์นหรือเขา้
ท าสัญญานั้น รวมทั้งมี portfolio duration ในขณะ
ใด  ไม่เกิน 3 เดือน 

3 
กองทุนรวม 

พนัธบตัรรัฐบาล 
มีนโยบายเนน้ลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลเฉล่ียรอบ
ปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

4 
กองทุนรวมตราสาร

หน้ี 
มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี 

เส่ียงปานกลาง
ค่อนขา้งสูง 

5 กองทุนรวมผสม 
มีนโยบายลงทุนไดท้ั้งในตราสารทุนและตราสาร
หน้ี 

เส่ียงสูง 

6 
กองทุนรวมตราสาร

ทุน 
มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลกัโดยเฉล่ีย
รอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV 

7 
กองทุนรวม 

หมวดอุตสาหกรรม 

มีนยโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสาร
ทุนเพียงบางหมวดอุตสาหรกรรมโดยเฉล่ียรอบ
ระยะเวลาบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

เส่ียงสูงมาก 8 
กองทุนท่ีมีการลงทุน

ใน 
ทรัพยสิ์นทางเลือก 

มีนโยบายลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีเป็นทางเลือกใหม่
ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซบัซอ้น เขา้ใจยาก 
เช่น commodity/gold fund/oil fund/derivetives ท่ี
ไม่ใช่เพ่ือ hedging ซ่ึงรวมถึงตราสารท่ีมีลกัษณะ
ของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝงท่ีไม่คุม้ครองเงิน
ตน้ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 201 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

2.3 ทฤษฎีแบบจ าลองการประเมินราคาของหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model: CAPM)  
เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายเก่ียวกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง ของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัท่ีนกัลงทุนไป

ลงทุน ซ่ึงในการลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้น นกัลงทุนจะตอ้งไดรั้บการชดเชยความเส่ียงหรืออตัราผลตอบแทนท่ีนกั
ลงทุนต้องการ ท่ีเกิดจากความเส่ียงในส่วนของความเส่ียงตลาดซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ซ่ึงนักลงทุนไม่
สามารถขจดัความเส่ียงน้ีออกไปได ้ดงันั้นการลงทุนนกัลงทุนควรจะไดจ้ะไดอ้ตัราผลตอบแทนอยา่งน้อยท่ีสุด คือ 
อตัราผลตอบแทนท่ีไม่มีความเส่ียง (Risk free rate) + ส่วนชดเชยความเส่ียงของความเส่ียงตลาด (Market risk 
return) ซ่ึงทฤษฏี CAPM มีสมมติฐานท่ีส าคญั 

ปาริชาต อินทร์ 2551 ศึกษาผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารทุนของ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนในเครือธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ เพ่ือท าการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความ
เส่ียงของกองทุนเปิดตราสารทุนของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนในเครือธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่จ านวน 27
กองทุนเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนเปิดตราสารทุนกบัอตัราผลตอบแทนและความ
เส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนทีปรับดว้ยค่าความเส่ียงตามมาตรวดัของ 
Sharpe และมาตรวดัของTreynor ผลการศึกษาอตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดตราสารทุนทุกกองทุนมีอตัรา
ผลตอบแทนมากกว่าตลาดหลกัทรัพย์และมีความเส่ียงทีพิจารณาจากค่าความแปรปรวนและค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ทุกกองทุนเปิดตราสารทุนมีค่ามากกว่า 

ตลาดหลกัทรัพยท์ุกกองทุนการวดัผลการด าเนินงานตรามาตรวดั Sharpe และมาตรวดัTreynorของทุน
เปิดตราสารทุนจ านวนทั้งหมดมีค่ามากกว่าเกณฑ ์
 

วธีิการศึกษา 
 

ประชากร คือ กองทุนรวมทั้งหมดจ านวน 1,356 กองทุนในตลาดหลกัทรัพย ์
กลุ่มตวัอย่าง คือ เลือกกองทุนรวมทั้งหมด 50 กองทุน มาท าการคดัเลือก (จากเกณฑ์ อา้งอิงความเส่ียงของ 

นกัลงทุน และระดบัความเส่ียงของกองทุน จากหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัของแต่ละกองทุน) 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการค้นควา้อิสระ โดยหาอตัราผลตอบของตลาดหลกัทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนของ

กองทุนใชส้ถิตเชิงพรรณนามาบรรยายถึงลกัษณะของขอ้มูล เช่น ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่ามธัยฐาน และใช้
แบบจ าลองสมการ CAPM ในการสร้างสมการถดถอย(Linear Regressions) เพ่ือหาค่า β ของ่ละกองทุน แลว้ศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่าง อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวม โดยวดัดว้ย β และประเภทความเส่ียงของ
แต่ละกองทุน (Dummy Variable) 
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กรอบแนวคดิ 

 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

1 การวเิคราะห์สถิตเิชิงพรรณ 
วิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์โดยการน าขอ้มูลท่ีรวบรวมมาได ้มาท าวิเคราะห์เชิงพรรณา เช่น คาส

เฉล่ีย ค่ามธัยฐาน ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด 
2  ค านวนค่าต่างๆที่ต้องใช้ 

2.1 หาอตัราผลตอบแทนของตลาด 

Rm,t  =  





















 



 x100
SET

SETSET

1t

1ะะ  

 
โดยก าหนดให้ 
Rm,t     คือ อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยช่วงระยะเวลา 1 วนั 
SETt คือ ดชันีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วนัท่ี t 
SETt-1 คือ ดชันีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วนัท่ี t – 1 

2.2 ค านวณอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม 

Ri,t  =  































100

1ti,NAV
1ti,NAVti,NAV
x  

 
โดยก าหนดให้ 

Ri,t   คือ อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน 
NAVi,t      คือ มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตราสารกองทุน i วนัท่ี t 
NAVi,t-1      คือ มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตราสารทุนของกองทุน i วนัท่ี t – 1 
 

ตวัแปรต้น 

βi  ของแต่ละกองทุน  
 

ระดบัความเส่ียง 
ของแต่ละกองทุน 

แทนค่าโดย 
Dummy 

ตวัแปรตาม 
 

 
 

อตัราผลตอบแทน 
เฉลีย่ของแต่ละ

กองทนุ 

อตัราผลตอบแทน 
SET 

อตัราผลตอบแทน 
แต่ละกองทนุ 
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2.3 ค านวนหาค่า β ของแต่ละกองทุน โดยใชส้มการ 

βi  =  mσ

i,mσ
2

 

 
โดยก าหนดให้ 

mi,σ  คือ ความแปรร่วมระหว่างอตัราผลตอบแทนของกองทุน i กบัอตัราผลตอบแทนของตลาด 

Variance 

mi,σ  คือ ความแปรปรวนของ อตัราผลตอบแทนของตลาด 

βi คือ ค่าสมัประสิทธ์ิของความเส่ียงท่ีเป็นระบบของกองทุนรวม 

3 จากค่า βi ท่ีค  านวนไดส้ าหรับแต่ละกองทุน และจากการจดักลุ่มความเส่ียงของกองทุนท่ีทาง กลต.  

4 ใช ้Multiple Regression analysis ในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม
กบัความเส่ียงท่ีมาจากตลาดและระดบัความเส่ียงของกองทุนท่ีจดัโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ดว้ยสมการ 

Ṝ  i   =  i4,d5αi3,d4αi2,d3αi1,d2αiβ1α0α   

 
โดยก าหนดให้ 

Ṝ  i คือ อตัราผลตอบแทนเฉล่ียกองทุนรวมตราสารทุนเฉล่ีย 

iβ  คือ ค่าสมัประสิทธ์ิของความเส่ียงท่ีเป็นระบบของกองทุนรวม i 

i4,di1,d   คือ Dummy Variable ส าหรับประเภทความเส่ียง 

i1,d  คือ การเปล่ีนแปลงท่ีเกิดข้ึนท่ีส่งผลให้อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงเบ่ียงเบนไปจากอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดค้าดหวงัไว ้

i1,d  คือ ความเส่ียงของนกัลงทุนประเภทเส่ียงปานกลางค่อนขา้งสูง 

i1,d  คือ ความเส่ียงของนกัลงทุนประเภทเส่ียงเส่ียงสูง 

i1,d  คือ ความเส่ียงของนกัลงทุนประเภทสูงมาก 

i5,αi0,α   คือ ค่าสมัประสิทธ์ิ Regression 

 
5 วิเคราะห์ผลท่ีไดจ้าก Multiple Regression analysis ขอ้มูลท่ีได ้

5.1 F-test การทดสอบ F-test คือในการทดสอบสสมุติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ียของประชากรโดยใช ้ไม่ใช่
ส าคญัท่ีเราจะตอ้งพิจารณาคือ ความแปรปรวนของประชากรเท่ากนัหรือไม่ หรือมีความเป็นเอกพนัธ์ของค่าความ
แปรปรวน (Homogeneity of Variance) และในการทดสอบว่า ความแปรปรวนของประชากรจะแตกต่างกนัหรือไม่
นั้นจะตอ้งใชก้ารทอสอบความแปรปรวนของกลุ่มตวัอย่างดว้ยสถิติทดสอบ F-test หรือสรุปสั้นๆก็คือ F-test เป็น
การอธิบายภาพรวมของขอ้มูล 
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โดยจากการศึกษาคร้ังน้ีเราตั้งสมมุติฐาน F-test ไดด้งัน้ี 

Ho : ไม่พบตวัแปรท่ีน ามาวิเคราะห์ท่ีมีความสมัพนัธ์กบั Ṝ  i 

H1 : มตีวัแปรอยา่งนอ้ย 1 ตวัท่ีน ำมำวิเครำะห์ท่ีมคีวำมสัมพันธ์กับ Ṝ  i 
5.2 T-test ใชใ้นการทดสอบค่าของสมัประสิทธิ   

Ho : iα  = 0 

H1 : iα   0 

โดยท่ี I = 1,2,3,4,5 
5.3 วิเคราะห์ ค่า R-squared  

ค่า R-squared คือ ค่าทางสถิติท่ีใชว้ดัค่าความผนัแปรของตวัแปรตอบสนองท่ีสามารถอธิบายไดมี้
อยู่ในตวัแบบเชิงเส้นน้ี ก่ีเปอร์เซ็นต์ หรือ R-squared = ความผนัแปรท่ีสามารถอธิบายได ้ค่าความผนัแปรทั้งหมด 
ค่า R-squared จะมีค่าอยูร่ะหว่า 0% - 100% โดยท่ี 

0% แสดงให้เห็นว่าขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห็นั้น ไม่สามารถอธิบายความผนัแปรตอบสนอง ต่างท่ี
กระจายรอบค่าเฉล่ียไดเ้ลย 

และ 100% แสดงให้เห็นว่าขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห็นั้น สามารถอธิบายความผนัแปรตอบสนอง ต่างท่ี
กระจายรอบค่าเฉล่ียไดอ้ยา่งดี 

6 สรุปผล การศึกษาทั้งหมดว่าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมกบัความ
เส่ียงท่ีมาจากตลาดและระดบัความเส่ียงของกองทุนท่ีจดัโดย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยมี์ความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

 

ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

โดยท่ี SET อตัราผลตอบแทนของคชันีตลาดหลกัทรัพย ์ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 1448.7512  ค่า มธัยฐาน เท่ากบั 
1461.5750 ค่าต ่าสุด เท่ากบั 1172.9200 ค่าสูงสุด เท่ากบั 1643.4300 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 108.3686 
ตารางแสดงค่า  β, d1, d2, d3, d4 และ Ri จากสมการ CAPM 

  Bi Ri d1 d2 d3 d4 
Mean 0.27047 0.00580 0.2083 0.1875 0.2083 0.1875 
Median 0.01421 0.00845 0 0 0 0 
S.D. 0.35704 0.03222 0.40406 0.40406 0.4948 0.40406 
Range 1.14537 0.13172 1 1 1 1 
Minimum -0.06506 -0.08851 0 0 0 0 
Maximum 1.08030 0.04320 1 1 1 1 
Count 48 48 48 48 48 48 
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จากปัญหาท่ีพบของการเก็บขอ้มูลทางสถิติ พบว่า มีกองทุนบางกองไม่พบค่า nav  ในบางวนั ท าให้ตอ้งคดั
ออกจากกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งของกองทุนจึงมีเพียง 48 กองทุน 

จากการใชส้มการ CAPM ในการหาค่า β ของแต่ลกองทุนการ ใชส้ถิติเชิงพรรณามาวิเคราะห์ขอ้มูล ของ β , 
d_1, d_2, d_3, d_4 และ Ri 

โดยท่ี β_i ค่าสัมประสิทธ์ิของความเส่ียงท่ีเป็นระบบของกองทุนรวม มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.2704 ค่า มธัยฐาน 
เท่ากบั 0.01421 ค่าต ่าสุด เท่ากบั -0.0650 ค่าสูงสุด เท่ากบั 1.0803 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.3570  

Ṝ  i อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนเฉล่ีย มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.0058 ค่า มธัยฐาน เท่ากบั 0.00845 
ค่าต ่าสุด เท่ากบั -0.08851 ค่าสูงสุด เท่ากบั 0.04320 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.0322  

ผลท่ีไดจ้ากการรัน Regression ระหว่าตวัแปล β_i และ Dummy Varible ทั้ง 4 ตวั  
 
ตาราง  สมการ Regression แสดงค่า Correlation ระหว่างอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของตลาดหลกัทรัพยก์บัอตัรา
ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมตราสารทุน  

 Coefficient T-stat P-Value 
Intercept 0.0070 1.1709 0.2479 
Bi 0.0123 1.1624 0.2513 
D1 0.0030 0.3506 0.7276 
D2 0.0103 0.3506 0.3275 
D3 0.0159 1.5172 0.1364 
D4 -0.0524 -6.0570 0.0000*** 

 
R-squared 0.6835 
Adjusted R-squared 0.6476     
P-value(F) 0.0000 
ผลท่ีไดจ้ากการรัน Regression ระหว่าตวัแปล β1 และ Dummy Variable ทั้ง 4 ตวั  
F-test  

จากการทดสอบ  F-test พบว่า P-Value (F-Test) = 0.0000  ซ้ึงนอ้ยกว่า 0.05 เราสามารถ ปฎิเสธสมมุติ

ฐานหลกั  Ho ว่าไม่พบตวัแปรท่ีน ามาวิเคราะห์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั Ṝ  i และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 ว่ามีตวัแปร
อยา่งนอ้ย 1 ตวัท่ีม่ีความสมัพนัธ์กนักบัอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุน 

R-squared 
โดยผลท่ีได ้มีค่า R-squared เท่ากบั 68.35 % ค่า 
ค่ำควำมเช่ือมัน่ 

T-test 
 α1 มีค่าเท่ากบั 0.012359773 มีค่า T-stat เท่ากบั 1.162487และมีค่า P- value เท่ากบั 0.2513 
ซ่ึงไม่สามารถจะปฎิเสธสมมุติฐานหลกั เพราะ ค่า P-Value มีค่ามากกว่า 0.05  
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α2 มีค่าเท่ากบั 0.003021508 มีค่า T-stat เท่ากบั 0.350613และมีค่า P- value เท่ากบั 0.7276 
ซ่ึงไม่สามารถจะปฎิเสธสมมุติฐานหลกั เพราะ ค่า P-Value มีค่ามากกว่า 0.05 
α3 มีค่าเท่ากบั 0.010306717 มีค่า T-stat เท่ากบั 0.350613 และมีค่า P- value เท่ากบั 0.3275 
ซ่ึงไม่สามารถจะปฎิเสธสมมุติฐานหลกั เพราะ ค่า P-Value มีค่ามากกว่า 0.05  
α4มีค่าเท่ากบั 0.015964377 มีค่า T-stat เท่ากบั 1.517237 และมีค่า P- value 0.1364 
ซ่ึงไม่ สามารถจะปฎิเสธสมมุติฐานหลกั เพราะ ค่า P-Value มีค่ามากกว่า 0.05 
α5มีค่าเท่ากบั -0.052428581 มีค่า T-stat เท่ากบั -6.05703 และมีค่า P- value เท่ากบั 0.000000278*** 

ซ่ึงสามารถจะปฎิเสธสมมุติฐานหลกัและสรุปไดว้่า α5  0  เพราะ ค่า P-Value มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาสามารถสรุปผลการทดลองไดด้งัน้ี 
3. อตัราผลตอบแทนของกองทุน จากขอ้มูลกองทุนกลุ่มตวัอยา่งท่ีน ามาศึกษาจ านวน 50 กองทุน ซ่ึงแบ่งเป็น

ระดบัความเส่ียงต ่า ระดบัความเส่ียงปานกลางค่อนขา้งต ่า ระดบัความเส่ียงปานกลางค่อนขา้งสูง ระดบัความเส่ียงสูง 
และระคบัความเส่ียงสูงมาก พบว่าค่าเบตา้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน ค่าเบตา้สูงก็ไม่สามารถท าให้
อตัราผลตอบแทนสูงตามไปดว้ย 

5. จากการวิเคราะห์ทางสถิติไดผ้ลว่า กลุ่มความเส่ียงของกองทุนท่ีถูกก าหนดโดย ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของกองทุน ยกเวน้กลุ่มกองทุน
ระดบัความเส่ียงประเภทสูงมาก (D4) ท่ีปรากกฎว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิติดลบ -0.0524  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
หมายความว่าการลงทุนในกลุ่มกองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสูงมาก ให้อตัราผลตอบแทนนอ้ยกว่ากลุ่มอ่ืน 
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ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือวเิคราะห์ทางเทคนิคประเภท  
Oscillators บน Renko Chart: กรณศึีกษาราคาทองค า 

Efficiency of Oscillators Technical Analysis on Renko Chart  
: A Case Study of Gold Price 

 
ณภัทร อมรส่งเจริญ* และอภิชาติพงศ์สุพัฒน์**  

NapatAmonsongcharoen*and  ApichatPongsupatt** 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือทางดา้นเทคนิคประเภท Oscillators 
ประกอบด้วย Relative Strength Index (RSI) , Moving Average Convergence Divergence (MACD) , Commodity 
Channel Index (CCI) และMomentum กบักราฟ Timeframe และกราฟ Renko กรณีศึกษาราคาทองค า ตั้งแต่วนัท่ี 15 
มีนาคม 2552 ถึงวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 ทดสอบโดยใชวิ้ธี Divergence และ Hidden Divergence ในการซ้ือขาย และ
เกณฑ์ในการวดัประสิทธิภาพ ได้แก่ ผลตอบแทนรวม สัมประสิทธ์ิความผนัแปร อตัราการชนะ และอตัราการ
ขาดทุนสะสมสูงสุด  ผลการศึกษาพบว่า กราฟ Timeframe กรอบเวลารายวนั ท าให้เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค
ประเภท Oscillators มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยวิธี Divergence มี 2 เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ Relative Strength Index และ 
Moving Average Convergence Divergence และวิ ธี Hidden Divergence มี  3 เค ร่ืองมือ ได้แก่  Relative Strength 
Index, Moving Average Convergence Divergence และ  Commodity Channel Index ส่วนกราฟ Renko ท าให้
เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคมีประสิทธิภาพสูงสุดเฉพาะวิธี Divergence มี 2 เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ Commodity Channel 
Index กบักราฟ Renko Brick Size 4 ดอลลาร์ และ Momentum กบักราฟ Renko Brick Size 3 ดอลลาร์ 
 
ค ำส ำคัญ: เคร่ืองมือวิเครำะห์ทำงเทคนิคประเภท Oscillators, กรำฟ Renko 
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Abstract 
 

This research aimed to study on the efficiency of Oscillators tools which is Relative Strength Index (RSI) , 
Moving Average Convergence Divergence (MACD) , Commodity Channel Index (CCI)  and Momentum on 
Timeframe Chart and Renko Chart : a case study of the gold price. The period of study between 15 March 2009 to 
15 March 2018.  The data were analyzed by divergence and hidden divergence.  This study used total return, 
coefficient of variation, win rate and maximum drawdown as a measure. The results demonstrated that the efficiency 
of Oscillators tools the daily Timeframe chart of divergence are relative strength index and moving average 
convergence divergence, and hidden divergence are relative strength Index, moving average convergence 
divergence and commodity Channel index.  For the Renko chart, efficiency of Oscillators only divergence is 
commodity channel index with Renko Brick Size $4 chart and Momentum with Renko Brick Size $3 chart . 
 
Keyword: Oscillators tools,  Renko Chart 
 

บทน า 
 

ปัจจุบนัการลงทุนนบัเป็นทางเลือกท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางว่าจะให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าอตัราเงิน
เฟ้อและอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก ทั้งน้ีการท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนดงักล่าวตามท่ีคาดหวงัไวน้ั้นตอ้งอาศยัเคร่ืองมือทาง
การเงินในการสนบัสนุนการวิเคราะห์ ซ่ึงวิธีในการวิเคราะห์การลงทุนหลกัๆประกอบไปดว้ย 2 วิธี คือ (1) การ
วิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis) และ (2) การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) การ
วิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานเป็นแนวคิดท่ีมุ่งวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดอตัราผลตอบแทน ความเส่ียงจากการลงทุน 
และมูลค่าของหลกัทรัพย ์โดยเป็นการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และภาวะบริษทั เพ่ือน ามาใช้
ก าหนดมูลค่าของหลกัทรัพย ์

ส่วนการวิเคราะห์ปัจจยัทางดา้นเทคนิคเป็นการศึกษาพฤติกรรมของราคาสินทรัพยใ์นอดีตโดยใชห้ลกัสถิติ 
เพ่ือน ามาใชใ้นการคาดการณ์พฤติกรรมการเคล่ือนไหวของราคาสินทรัพยใ์นอนาคต และช่วยให้ผูล้งทุนหาจงัหวะ
การลงทุนท่ีเหมาะสม ซ่ึงในอดีตถึงปัจจุบนัได้มีการสร้างเคร่ืองมือท่ีช่วยในการวิเคราะห์ทางเทคนิคมาหลาย
ประเภทดว้ยกนั ซ่ึงหน่ึงในประเภทนั้นคือเคร่ืองมือประเภท Oscillators ท่ีใชใ้นการวดัการแกว่งของราคาหลกัทรัพย ์
เพ่ือใชใ้นการจบัจงัหวะการลงทุนท่ีเหมาะสม 

รูปแบบของกราฟก็สามารถน าไปใชเ้พ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมของราคาหลกัทรัพยไ์ด ้ซ่ึงหากท าการศึกษาจะ
พบว่ารูปแบบของกราฟยงัมีอีกหลายประเภทนอกเหนือจากกราฟ Timeframe ท่ีไดรั้บความนิยมอย่างกวา้งขวาง
กราฟ Renko เป็นรูปแบบกราฟอีกประเภทหน่ึง โดยกราฟจะข้ึนแท่งใหม่เม่ือราคาแกว่งเกินกรอบท่ีเราก าหนด
เท่านั้น ไม่มีเวลามาเป็นส่วนเก่ียวขอ้งในการเกิดแท่งใหม่ของกราฟ ดงันั้นจึงสามารถกรองช่วงระยะเวลาท่ีราคา
แกว่งตวัออกขา้ง(Sideway) ได้ดี ดงันั้นการศึกษาถึงประสิทธิภาพของเคร่ืองมือประเภท Oscillators กับรูปแบบ
กราฟ Renko ภายใตร้าคาทองค าซ่ึงเป็นตลาดสินคา้ท่ีใหญ่มากตลาดหน่ึงของโลก นกัลงทุนสามารถเขา้ถึงไดง่้าย มี
สภาพคล่องสูงและมีการซ้ือขายตลอดเวลาในช่วงวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ จะเป็นประโยชน์ส าหรับนกัลงทุนในการ
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อา้งอิงเคร่ืองมือทางดา้นเทคนิคท่ีเหมาะสม และนกัลงทุนสามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมเพ่ือจบัจงัหวะในการ
ลงทุนได ้

 
Figure 1 Renko Chart 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

1. ทฤษฎดีาว (Dow Theory) 
Mr. Charles Henry Dow ผู้พ ัฒนาการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้วางพ้ืนฐานของทฤษฎีดาวข้ึนจากการ

เปรียบเทียบการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย์กบัการข้ึนลงของกระแสน ้ าทะเล ทฤษฎีดงักล่าวไดรั้บการยอมรับ
และเป็นท่ีนิยมของนกัลงทุนกนัอยา่งกวา้งขวางจนท าให้เกิดทฤษฎีใหม่ๆท่ีพฒันาต่อยอดข้ึนอีกมากมาย Mr. Charles 
Henry Dow ไดแ้บ่งหลกัการออกเป็น 6 หลกัการส าคญั ดงัน้ี 

1. ราคาหลกัทรัพยส์ามารถแบ่งการเคล่ือนไหวหลกัเป็นแนวโน้มขนาดต่างๆได ้3 ขนาด คือ แนวโน้ม
ใหญ่ (Primary Trend) แนวโนม้รอง (Secondary Trend) และแนวโนม้ยอ่ย (Minor Trend) 

2. แนวโน้มใหญ่จะประกอบด้วยการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ 3 ระยะได้แก่ ระยะสะสมหุ้น 
(Accumulation Phase) ระยะมหาชนมีส่วนร่วม (The public participation phase)และระยะแจกจ่ายหรือปล่อยของ 
(The distribution phase) 

3. ราคาหลกัทรัพยส์ะทอ้นขอ้มูลและข่าวสารต่างๆในตลาดแลว้(The prices reflect the market already) 
4. ดชันีราคาแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมจะต้องมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน(Market Indexes Must 

Confirm each Other) หากดชันีราคาแต่ละอุตสาหกรรมมีการปรับตวัท่ีสูงข้ึนกว่าจุดสูงสุดเดิมก่อนหน้า ถือเป็น
สัญญาณว่าก าลงัจะเกิดแนวโน้มขาข้ึนหรือ Bull Market ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ดชันีราคาแต่ละอุตสาหกรรมมีการ
ปรับตวัลงต ่ากว่าจุดต ่าสุดก่อนหนา้ ถือเป็นสญัญาณว่าก าลงัจะเกิดแนวโนม้ขาลงหรือ Bear Market แต่ถา้ดชันีราคา
แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีทิศทางขดัแยง้กนั เม่ือนั้นจะถือว่าแนวโน้มตลาดยงัไม่แน่นอนควรรอดูการเคล่ือนไหว
ของราคาหลกัทรัพยต่์อไป 

5. แนวโนม้จะตอ้งถูกยืนยนัดว้ยปริมาณการซ้ือขาย (Volume Must Confirm The Trend)  
6. แนวโน้มจะยงัคงเป็นเช่นนั้นต่อไปจนกว่าจะมีสญัญาณการเปล่ียนแปลงแนวโน้ม(Trends exist until 

definitive signals prove that they have ended) กล่าวคือ ราคาหลกัทรัพยจ์ะปรับตวัสูงข้ึนจนกว่าจะไม่ข้ึน และจะ
ปรับตวัลดลงจนกว่ามนัจะไม่ลง 
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2. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
สนธิองัสนากุล (2547)ไดอ้ธิบายว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นการศึกษาพฤติกรรมของหลกัทรัพยโ์ดย

อาศยัขอ้มูลราคาและปริมาณการซ้ือขายในอดีตมาตดัสินใจในการลงทุนโดยใชห้ลกัวิชาการทางสถิติและความน่าจะเป็น 
สุรชยัไชยรังสินนัท์ (2541) ไดก้ล่าวไวว้่าแนวความคิดหรือสมมติฐานท่ีเป็นตน้ก าเนิดของการวิเคราะห์

ทางเทคนิคอยู ่3 ปัจจยัคือ 
1. ราคาของหลกัทรัพยเ์ป็นผลรวมท่ีสะทอ้นมาจากปัจจยัดา้นต่างๆทั้งในดา้นเศรษฐกิจการเมืองปัจจยั

ทางจิตวิทยาอนัเป็นปัจจยัภายนอกรวมถึงปัจจยัภายในของบริษทัเอง เช่น ผลประกอบการของบริษทัเป็นตน้จึงไม่มี
ความจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีท าให้เกิดราคาในปัจจุบนั 

2. ราคาของหลกัทรัพยจ์ะเคล่ือนท่ีไปตามแนวโน้มอย่างมีแบบแผนในช่วงเวลาหน่ึงจนกระทัง่เกิดการ
เปล่ียนแปลงแนวโนม้ใหม่ 

3. รูปแบบของพฤติกรรมในอดีตสามารถน ามาใชไ้ดท้ ั้งในปัจจุบนัและอนาคตกล่าวคือพฤติกรรมการ
ลงทุนของนกัลงทุนทัว่ไปมกัจะกระท าซ ้ ารอยเดิมซ่ึงเป็นผลมาจากผลสะทอ้นทางดา้นจิตวิทยาของนกัลงทุนเช่น
ความกลา้ความกลวัและความหวงัซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวยงัคงอยูไ่ม่ว่าจะในยคุสมยัใดดงันั้นรูปแบบท่ีเคยเกิดข้ึนใน
อดีตจึงเกิดข้ึนไดอี้กซ ้ าๆ 

3. เคร่ืองมือวเิคราะห์ทางเทคนิคประเภทOscillators 
Relative Strength Index (RSI) 
เป็นเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีน ามาใชว้ดัการแกว่งตวัของราคาหุ้นในการค านวณค่า RSI นิยมใชค้่าเท่ากบั 14

ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไวท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของราคาค่า RSI มีค่าอยูร่ะหว่าง 0 ถึง 100 ปกตินกัลงทุน
มกัจะก าหนดค่า RSI ท่ีระดบั 70 และระดบั 30 ในการบ่งบอกถึงสัญญาณซ้ือมากเกินไปหรือขายมาเกินไปทั้งยงั
สามารถบ่งบอกสญัญาณ Divergence เพ่ือใชใ้นพิจารณาและวางแผนการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Wong, Manzur, and Chew (2002) ไดท้  าการทดสอบการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการหาสัญญาณซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์โดยศึกษาในตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ซ่ึงเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีน ามาใช้มีดงัน้ี คือ ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 
(Moving Average) ใช้ในการศึกษาแนวโน้ม และดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (Relative Strength Index) ใช้
เปรียบเทียบกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์บบ Buy-and-Holdและจากผลการทดสอบพบว่า Single Moving Average ให้
ผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด 

Ivanovski, Ivanovska and Narasanov (2017) ได้ท าการทดสอบความถูกต้องของใช้การวิเคราะห์ทาง
เทคนิคในการวิเคราะห์หลกัทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูงท่ีสุด 3 หลกัทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพยม์าซิโดเนีย ประเทศ
มาซิโดเนีย คือ MPT, ALK, KMB และใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ทางเทคนิค 4 เคร่ืองมือ คือ MACD (Moving-
Average Convergence /  Divergence) , RSI (Relative Strength Index) , Stochastic Oscillator และ  ADX (Average 
Directional Index) ใชข้อ้มูล 6 ปีตั้งแต่ปี 2005-2010และจากผลการทดสอบพบว่าเคร่ืองมือดงักล่าวมีความน่าเช่ือถือ
ในการคาดการณ์หลกัทรัพยด์งักล่าวทั้ง 3 หลกัทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพยม์าซิโดเนีย ประเทศมาซิโดเนีย 

สินธรพฒันาจารีต (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของ SET50 Index Future ดว้ย
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพ่ือศึกษาลกัษณะของเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยมีเคร่ือง มือท่ีน ามาทดสอบคือ 
Simple Moving Average ( SMA) , Relative Strength Index (RSI) , Moving Average Convergence/Divergence 
(MACD) เพ่ือทดสอบความสามารถในการพยากรณ์หาจุดซ้ือขายใน SET50 Index Future และหาอตัราความถูกตอ้ง
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ของเคร่ืองมือและจากผลการศึกษาพบว่าเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้ง 3 เคร่ืองมือ ให้อตัราผลตอบแทนท่ี
สูงกว่าอตัราดอกเบ้ียในตลาด ในดา้นความถูกตอ้งของสัญญาณ เคร่ืองมือทางเทคนิค RSI ให้ความถูกตอ้งมากท่ีสุด
ซ่ึงให้ค่าความถูกตอ้งร้อยละ 100 ทั้งสญัญาณซ้ือและสญัญาณขาย 

นภสัสวรรณช ์ตั้งตระกูลกนัธา (2556) ไดท้  าการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการวิเคราะห์ทาง
เทคนิคของหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ทาง
เทคนิค 5 เคร่ืองมือ คือ RSI (Relative Strength Index), MACD(Moving Average Convergence/Divergence), MACD 
Histogram, SMA (Simple Moving Average) และ EMA (Exponential Moving Average) เปรียบเทียบโดยการวดั
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในรูปแบบของส่วนต่างของราคา ใชร้ะยะเวลาในการเปรียบเทียบ 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555โดยแบ่งระยะเวลาในการลงทุนเป็น 3 ระยะ คือ 1ปี 2ปี และ3ปี 
ตามล าดบัและจากผลการศึกษาพบว่าเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพและให้ผลตอบแทนสูงสุดคือ 
MACD Histogram ซ่ึงให้ผลตอบแทนสูงสุดในทุกระยะเวลาในการลงทุนทั้ง 3 ระยะ 

Moving Average Convergence Divergence (MACD) 
ค านวณจากค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบเอกซ์โพเนนเชียล เพ่ือให้บอกการเปล่ียนแปลงของราคาไดเ้ร็วข้ึนและ

กรองสญัญาณหลอกออกไป 
Chong and Ng (2008) ท าการศึกษาเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเร่ืองTechnical analysis and the London 

Stock Exchange: Testing the MACD and RSI rules using the FT30 โดยใช้เคร่ืองมือทางเทคนิค 2 ตวัคือ Moving 
Average Convergence/Divergence (MACD) และ Relative Strength Index (RSI) ท าการวิเคราะห์เพ่ือหาก าไรโดยใช้
ขอ้มูลยอ้นหลงั 60 ปี ของ London Stock Exchange FT30 Index และจากผลการศึกษาพบว่าการใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์
ทางเทคนิคทั้ง 2 เคร่ืองมือ คือ RSI และ MACD สามารถท าก าไรไดสู้งกว่าการใชก้ลยทุธ์แบบซ้ือแลว้ถือ 

Vassiliou, Eriotis and Papathanasiou (2006) ได้ท าการศึกษาเร่ือง How rewarding is technical analysis? 
Evidence from Athens Stock Exchange มีวตัถุประสงคเ์พ่ือตอ้งการศึกษาการลงทุนของเคร่ืองมือช้ีวดัทางเทคนิคใน
ตลาดหลกัทรัพยเ์อเธนท์ (The Athens Stock Market) โดยท่ีใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค 2 เคร่ืองมือคือ เส้น
ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving Average)และเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีร่วมทาง/แยกทาง (MACD) ใชร้ะยะเวลาในการศึกษา
ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 1990 ถึงเดือนมกราคมปี2004 และน าเคร่ืองมือดงักล่าวมาใชใ้นการพยากรณ์การเคล่ือนไหว
ของราคาหุ้น จากผลการศึกษาพบว่าการใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิคทั้งสองชนิดข้างตน้ สามารถพยากรณ์ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพในตลาดหลกัทรัพยเ์อเธนท์ 

อนุชาบุญเสริมส่ง (2547) ไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือทางเทคนิค 4 เคร่ืองมือ
คือ  Simple Moving Average (SMA)  , Exponential Moving Average (EMA) ,Weighted Moving Average (WMA) 
และ Moving Average Convergence Divergence (MACD)เฉพาะหลกัทรัพย์สามญัท่ีมีมูลค่าการซ้ือขายสูงสุดใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมด 10 หลกัทรัพย์ ใช้ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2546  ถึงวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2546 ท าการทดสอบโดยวดัความถูกตอ้งของการส่งสัญญาณในรูปแบบร้อยละ จากผลการศึกษาพบว่า
อตัราร้อยละของความถูกตอ้งของเคร่ืองมือ SMA มีค่ามากท่ีสุด รองลงมาคือ WMA, EMA และ MACD ตามล าดบั 

Commodity Channel Index (CCI) 
เป็นเคร่ืองมือตวัหน่ึงท่ีถูกพฒันาข้ึนโดย Donald Lambert ในปี 1980 ดชันีช้ีวดัตวัน้ีมีประโยชน์หลาย

อย่างท่ีสามารถใชร้ะบุแนวโน้มใหม่ หรือใชเ้ตือนสภาวะท่ีมีความผนัผวนมากๆไดซ่ึ้งดชันีตวัน้ีพฒันามาเพ่ือใช้
หาวฏัจกัรของตลาดสินคา้โภคภณัฑ์ 
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Sehgal and Gupta (2007) ได้ท าการศึกษาการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยค านึงถึงสภาวะ
เศรษฐกิจและเปรียบเทียบกบักลยทุธ์ buy and hold มีเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีน ามาศึกษา ไดแ้ก่  Exponential 
Moving Average (EMA), Moving Average Convergence Divergence (MACD), Volume Oscillator (VO), Smoothed 
Rate of Change (ROC) ,Relative Strength Index (RSI) , Commodity Channel Index (CCI) , Stochastic (STO) , 
Directional Indicator (DI) และ Moving Average (MA) ท าการศึกษาในตลาดหลกัทรัพยอิ์นเดียในช่วงเวลาตั้งแต่
ว ันท่ี 1 มกราคม 1999 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2004 จากผลการศึกษาพบว่าเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคให้
ผลตอบแทนมากท่ีสุดคือ Directional Indicator รองลงมาคือ Moving Average Convergence Divergence และ 
Volume Oscillatorตามล าดบั อย่างไรก็ตามการใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นไม่สามารถท่ีจะให้ผลตอบแทน
มากกว่ากลยทุธ์ buy and hold ได ้

ชานนท์ บุญเนย์ (2554) ได้ท าการศึกษาเพ่ือหาเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีให้ผลตอบแทนท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค 8 ชนิด คือ ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้ าหนกั (EMA), 
Commodity Channel Index (CCI), วิลเลียมเปอร์เซ็นต์อาร์ (William % R), สโตแคสติกส์ (Stochastic), Moving 
Average Convergence/Divergence (MACD), เคร่ืองมือดชันีก าลงัสมัพทัธ์ (Relative Strength Index: RSI) และดชันี
ปริมาณหุ้นสะสม (On Balance Value: OBV) ท าการวิเคราะห์ราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าในช่วงระยะเวลา 3 ปีโดยวิเคราะห์ขอ้มูลรายวนัตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2551 ถึง 30 ธนัวาคม 2553 จากผล
การศึกษาพบว่าเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีให้ผลตอบแทนเฉล่ียท่ีดีท่ีสุด คือ วิลเลียมเปอร์เซ็นตอ์าร์ 

Momentum 
เป็นเคร่ืองมือเชิงเลขท่ีใช้วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของราคาปัจจุบนัเทียบอดีตแบบสัมพทัธ์ เพ่ือดู

พฤติกรรมการเปล่ียนแปลงของราคาในทิศทางต่างๆ ทั้งยงัสามารถใชเ้พ่ือประเมินหาสญัญาณการยอ่ตวัหรือกลบัตวั 
สุชาติ เร่ิมสกุลทวีวฒัน์ (2546) ไดศึ้กษาความสามารถในการพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยโ์ดยใชเ้คร่ืองมือ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค 6 เคร่ืองมือคือเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 10 วนัดชันีปริมาณหุ้นสะสมดชันีก าลงัสัมพทัธ์เส้น
ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีร่วมทาง/แยกทางเส้นโมเมนตั้ม และสโตแคสติกส์แบบปรับปรุงน ามาทดสอบเพ่ือวดัประสิทธิภาพ
และความถูกต้องของเคร่ืองมือดงักล่าวและใช้อตัราร้อยละผลตอบแทนและความถูกต้องของสัญญาณซ้ือขาย
หลกัทรัพยเ์ป็นเกณฑ์ในการวดัผล จากผลการศึกษาพบว่าเคร่ืองมือทางเทคนิคสามารถใชพ้ยากรณ์แนวโน้มราคา
หลกัทรัพยแ์ละสญัญาณการซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยท่ี ดชันีก าลงัสมัพทัธ์ให้ผลตอบแทนเฉล่ียและค่าความถูกตอ้ง
มากท่ีสุด 

วรณัน บุญปลอด (2551) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการ
วิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ เพ่ือหาเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีให้ผลตอบแทนและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค 7 ชนิดคือเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้ าหนกั (EMA), 
ดชันีคอมมูนิต้ีแชนแนล (CCI), วิลเลียมเปอร์เซ็นต์อาร์ (William % R), สโตแคสติกส์ (Stochastics), โมเมนตั้ม 
(Momentum), ดชันีการแกว่งตวัของค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบร่วมทางและแยกทาง (MACD) และเคร่ืองมือดชันีก าลงั
สมัพทัธ์ (RSI)ใชร้ะยะเวลาในการศึกษา 2 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ส าหรับ
หลกัทรัพยใ์นตลาดเอม็ เอ ไอ จ านวน 20 หลกัทรัพยท่ี์มีปริมาณการซ้ือขายสูงท่ีสุด จากผลการศึกษาพบว่าเคร่ืองมือ
ทางเทคนิคท่ีให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยส์ าหรับตลาดเอม็ เอ ไอ ท่ีให้ผลตอบแทนเฉล่ียท่ีดีท่ีสุด คือ 
ดชันีคอมมูนิต้ีแชนแนล 
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วธีิการศึกษา 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาใชข้อ้มูลราคาปิดของราคาทองค าโดยแบ่งขอ้มูลของราคาปิดออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 
1. ขอ้มูลราคาปิดของทองค าประเภท Time Frame ใชข้อ้มูลราคาปิด 3 กรอบเวลาดว้ยกนั คือ ขอ้มูลราคาปิด

รายชัว่โมง ข้อมูลราคาปิดราย 4 ชัว่โมง และข้อมูลราคาปิดรายวนัตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2552 ถึงวนัท่ี 15 
มีนาคม พ.ศ.2561 รวม 9 ปี 

2. ขอ้มูลราคาปิดของทองค าประเภท Renkoใชข้อ้มูลราคาปิด 3 Brick Size คือ 1ดอลลาร์, 2ดอลลาร์และ 3 
ดอลลาร์ตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2552 ถึงวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2561 รวม 9 ปี 

วธีิการการวเิคราะห์ข้อมูล 
เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลราคาทองค าตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2552 ถึงวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 รวม

ทั้งส้ิน 9 ปีแลว้ จากนั้นด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัต่อไปน้ี 
1. น าขอ้มูลราคาปิดของราคาทองค ามาวิเคราะห์เพ่ือหาสัญญาณซ้ือและสญัญาณขายโดยใชวิ้ธี Divergence 

และ Hidden Divergence กบัเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคประเภท Oscillators ทั้ง 4 เคร่ืองมือ คือ Relative Strength 
Index (RSI) ,Moving Average Convergence Divergence (MACD), Commodity Channel Index (CCI) ,Momentum 

2. ท าการทดสอบในกราฟ Timeframe และ กราฟ Renko โดยแบ่งกรอบเวลาและ Brick size ดงัน้ี 
2.1 กราฟ Timeframe ท าการทดสอบ 3 กรอบเวลา คือ รายชัว่โมง รายส่ีชัว่โมงและรายวนั 
2.2 กราฟ Renko  ท าการทดสอบ 3 Brick size คือ 3 ดอลลาร์ 4 ดอลลาร์และ 5 ดอลลาร์ 

3. 3. ทดสอบเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้ง 4 เคร่ืองมือ ในกราฟ Timeframe   และ กราฟ Renko จากนั้น
วิเคราะห์ค่าต่างๆ ดงัน้ี 

3.1 ค านวณหาอตัราผลตอบแทนสามารถค านวณไดจ้าก 

อตัราผลตอบแทน= 
ราคาขาย−ราคาซ้ือ

ราคาซ้ือ
 X 100 

3.2 ค านวณหาอตัราผลตอบแทนเฉล่ียโดยคิดจาก 

อตัราผลตอบแทนเฉล่ีย = 
∑ผลตอบแทน

จ านวนคร้ังท่ีลงทุน
  X 100 

3.3 ค านวณหาอตัราการชนะโดยคิดจาก 

win rate = 
จ านวนคร้ังท่ีมีก าไรจากการซ้ือขาย

จ านวนการเขา้ซ้ือขายทั้งหมด
 X 100  

3.4 ค านวณหาอตัราการขาดทุนสะสมสูงสุด(Maximum Drawdown) 
 

3.5 ค านวณหาความเส่ียงจากสูตร  

mσ =[ 
∑(Xi−X ̅)2

N−1
]

1

2  

3.6 ค านวณหาค่าสมัประสิทธ์ิความผนัแปรจากสูตร 

coefficient of variation = 
x
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4. เปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยการค านวณหาค่า ผลตอบแทนรวม สัมประสิทธ์ิความผนัแปร อตัราการ
ชนะ และอตัราการขาดทุนสะสมสูงสุดทั้งใน กรำฟTimeframe  และ กราฟ Renko  จากนั้นจึงท าการสรุปผล 
 
 
  

 
 

  
 

RSI สญัญาณซ้ือขายจาก 
Divergence และHidden 

Divergence 
MACD 
CCI 
Momentum 

 
-ค านวณหาอตัราผลตอบแทน 
-ค านวณหาผลตอบแทนเฉล่ียต่อการลงทุนหน่ึงคร้ัง 
-ค านวณหาอตัราการชนะ 
-ค านวณหาการลดลงของเงินทุนท่ีมากท่ีสุด(Maximum Drawdown) 
-ค านวณหาความเส่ียง 

 
 
 
 
Figure 2 ขั้นตอนการศึกษา 
 

ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

จากการศึกษาไดข้อ้สรุปซ่ึงแบ่งเป็น 2 วิธี ดงัน้ี 
1. วิธี Divergence 

- Relative Strength Index (RSI) จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเม่ือใชก้บักราฟ Timeframe รายวนั 
- Moving Average Convergence Divergence (MACD) จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเม่ือใช้กับกราฟ 

Timeframe รายวนั 

ราคาปิดทองค า เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค 

Timeframe Chart Renko Chart 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพและ

สรุปผล 
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- Commodity Channel Index (CCI) จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเม่ือใช้กับกราฟ Renko Brick Size 4
ดอลลาร์ 

- Momentum จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเม่ือใช้กับกราฟ Renko Brick Size 3ดอลลาร์ และกราฟ 
Timeframe ราย 4 ชัว่โมง 

2. วิธี Hidden Divergence 
- Relative Strength Index (RSI) จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเม่ือใชก้บักราฟ Timeframe รายวนั 
- Moving Average Convergence Divergence (MACD) จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเม่ือใช้กับกราฟ 

Timeframe รายวนั 
- Commodity Channel Index (CCI) จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเม่ือใชก้บักราฟ Timeframe รายวนั 
- Momentum จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเม่ือใชก้บักราฟกราฟ Timeframe รายชัว่โมง 

 
 จากผลการทดสอบดงักล่าวจึงสรุปไดว้่า ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือแต่ละประเภทนั้นจะแสดงผลลพัธ์ท่ี
แตกต่างกนัออกไปในกราฟแต่ละประเภท ซ่ึงการจะสรุปว่าเคร่ืองมือใดมีประสิทธิภาพท่ีสุดจึงท าไดย้าก แต่จากผล
การศึกษาขา้งตน้นั้นประเภทของกราฟท่ีเคร่ืองมือแสดงประสิทธิภาพไดดี้ท่ีสุด คือ กราฟ Timeframe กรอบเวลา
รายวนั 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ผู้ท  าการศึกษาในอนาคตอาจน าเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคประเภทอ่ืนๆ มาวิเคราะห์โดยใช้กราฟ 
Timeframe หลายๆกรอบเวลาและกราฟ Renko หลายๆ Brick Size เพ่ือดูว่าค่าใดเหมาะสมกบัเคร่ืองมือประเภทใด
มากท่ีสุด การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นเพียงกรณีตวัอย่างของราคาทองค าเท่านั้น ดงันั้นจึงไม่สามารถอธิบายถึงผลการ
ทดลองในตลาดอ่ืนได ้ผูท้  าการศึกษาในอนาคตอาจไปวิเคราะห์ในตลาดอ่ืนๆหรือสินคา้อ่ืน เช่น SET50 น ้ามนัและ
อตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้ เพ่ือผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะน ามาใชใ้นการอธิบายหลกัการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยใช้
เคร่ืองมือต่างๆ ไดดี้ข้ึน 
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การศึกษาการเช่ือมโยงตราสินค้าส่งผลต่อความเต็มใจในการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณศึีกษา เบียร์ช้าง 

THE STUDY BRAND ASSOCIATIONS EFFECT TO WILLINGNESS TO BUY 
ALCOHOLIC BEVERAGES OF CONSUMERS IN BANGKOK CHANG CASE 

STUDY 
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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือตอ้งการศึกษาการเช่ือมโยงตราสินคา้ (Brand Associations) ดา้นภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้ (Brand Image) การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) และทศันคติต่อตราสินคา้ (Brand Attitudes) ส่งผลต่อ
ความเต็มใจในการตดัสินใจซ้ือเบียร์ชา้ง ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาย ุ20 ปีข้ึนไป และเคยบริโภค
เบียร์ชา้ง จากการประยุกต์งานวิจยัของ George S.Low & Charles W.Lamb, (2000) โดยผูวิ้จยัท าการศึกษาวิจยัเชิง
ปริมาณโดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามเพ่ือใชใ้นการทดสอบสมมติฐานและวิเคราะห์ขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
376 คน เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของสมมติฐาน 
จากการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคมีการเช่ือมโยงตราสินคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้เบียร์ชา้งส่งผลต่อความเต็มใจใน
การตดัสินใจซ้ือเบียร์ชา้ง  การรับรู้คุณภาพเบียร์ชา้งส่งผลต่อความเตม็ใจในการตดัสินใจซ้ือเบียร์ชา้ง และทศันคติ
ต่อตราสินคา้เบียร์ชา้ง ส่งผลต่อความเตม็ใจในการตดัสินใจซ้ือเบียร์ชา้ง อยา่งมีระดบันยัทางสถิติ (p-value <0.05) 

 
ค าส าคญั : การเช่ือมโยงตราสินคา้, ภาพลกัษณ์ตราสินคา้, การรับรู้คุณภาพ, ทศันคติต่อตราสินคา้, ความเตม็ใจซ้ือ 
 

ABSTRACT 
 
This research aims to study the brand associations of the brand image, perceived quality and brand attitudes 

affects the satisfaction of buying a consumer chang beer in Bangkok and over the age of 20 years .  And ever 
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consumed Chang beer from the research application of George S.low & Charles W.lamb, (2000). The researchers 
performed quantitative research by using a questionnaire tool to test assumptions and analyze the data .  From the 
sample number 376 people for analysis using the Statistical Achievement Program to analyze the multip le 
regression of assumptions.  The study showed that the consumer had a brand associations.  The brand image has a 
affects on the decision to buy an chang beer. The perceived quality has a affects on the decision to buy chang beer. 
And brand attitudes has a affects decision to buy the chang beer as a statistical level (P-value < 0.05) 
 
Keyword: Brand Associations, Brand Image, Perceived Quality, Brand Attitudes, Willingness to Buy 
 

1. บทน า 

 
ปัจจุบนัธุรกิจตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

ส่งผลให้กลยุทธ์การตลาดแบบเดิมๆ ไม่สามารถประส าความส าเร็จได้ในปัจจุบนั ดงันั้นนกัการตลาดจึงมีความ
จ าเป็นตอ้งคน้หาส่ิงท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภคเพ่ือสร้างผลประโยชน์ของ
ธุรกิจในระยะยาว จึงเป็นท่ีมาของหลายองค์กรท่ีหันมาใส่ใจกับการสร้างคุณค่าให้แก่ตราสินค้า เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการสร้างผลประโยชน์ให้แก่ธุรกิจ ทั้งในดา้นการจดจ า ความแตกต่าง สินคา้ รวมถึงการบริการท่ีมี
ความเฉพาะตวัต่อตราสินคา้ ซ่ึงจะส่งผลประโยชน์ต่อองค์กรในการสร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจ และสินคา้ในระยะยาว 
(ณฐัวุฒิ สมบูรณ์ทวี และประสพชยั พสุนนท์, 2559) 

ซ่ึงบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) คือหน่ึงในบริษทัท่ีจ าหน่ายสินคา้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์เป็นท่ีรู้จกั
ในตราสินค้าเบียร์ช้าง ซ่ึงในโอกาสครบรอบ 20 ปีของเบียร์ช้างในปี พ.ศ.2558 เบียร์ช้างท าการปรับเปล่ียน
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย 3 ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ 1. บรรจุภณัฑ ์2. แคมเปญโฆษณา และ 3. การส่ือสารการตลาดครบวงจร ซ่ึง
จากการเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ดงักล่าวส่งผลให้บริษทัไทยเบฟ จ ากดั (มหาชน) มีรายไดจ้ากธุรกิจเบียร์มากเพ่ิมข้ึน
ภายในระยะเวลา 1 ปี รวมถึงการเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดมากข้ึน ถือเป็นส่ิงยืนยนัต่อความส าเร็จจากการปรับเปล่ียน
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค จากรายงานประจ าปีของบริษทัไทยเบฟ พ.ศ. 
2559 

ดงันั้นจึงเป็นท่ีมาต่อความสนใจในการศึกษาการเช่ือมโยงตราสินคา้ (Brand Association) ในดา้นภาพลกัษณ์
ตราสินคา้ (Brand Image) การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) และทศันิคติต่อตราสินคา้ (Brand Attitude) ส่งผลต่อ
ความเตม็ใจในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา 
เบียร์ชา้ง โดยมีรายละเอียดการศึกษาดงัน้ี 
 
 
 
 
 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=en&a=S.low
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 แนวคดิ การเช่ือมโยงตราสินค้า (Brand Associations)  

แนวคิด การเช่ือมโยงตราสินคา้ (Brand Associations) หมายถึง หมวดหมู่หรือประเภทของตราสินคา้
หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมีความเช่ือมโยงกบัความทรงจ าของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ (Aaker, 1991) หรือหน่วยความจ า
ของผูบ้ริโภคท่ีท าหน้าท่ีเก็บขอ้มูลจากความทรงจ า ซ่ึงหน่วยความจ าดงักล่าวจะส่งผลต่อการตีความหมายของตรา
สินคา้ในความทรงจ าของผูบ้ริโภค (Keller, 1998) จากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยัของ George S.Low & 
Charles W.Lamb, (2000) ไดท้  างานวิจยัศึกษาในหวัขอ้ The measurement and dimensionality of brand associations: 
two competing conceptualizations โดยก าหนดทฤษฎีของการเช่ือมโยงตราสินคา้เพ่ือใชใ้นการศึกษาวิจยัและเก็บ
ขอ้มูลจากผูบ้ริโภค โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1.ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) 2.การรับรู้
คุณภาพ (Perceived Quality) 3.ทศันคติต่อตราสินค้า (Brand Attitude) ทางผูวิ้จัยให้การสรุปความหมายของการ
เช่ือมโยงตราสินคา้ (Brand Association) หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดจากนกัการตลาดสร้างตราสินคา้ส่งต่อไปยงัผูบ้ริโภค โดย
นกัการตลาดสร้างการเช่ือมโยงตราสินคา้จากองคป์ระกอบของสินคา้หรือบริการ และผูบ้ริโภครับรู้ก่อให้เกิดความ
ทรงจ าส่งผลต่อความคิดความรู้สึกและทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด 

2.2 แนวคดิภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) 
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) หมายถึง การรับรู้เก่ียวกบัตราสินคา้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นมาจากการ

เช่ือมโยงตราสินคา้จากหน่วยความจ าของผูบ้ริโภค (Keller, 1998) หรือ การสร้างความประทบัใจให้กบัผูบ้ริโภคจาก
การรับรู้ในส่วนท่ีเก่ียวกบัตราสินคา้ โดยอาศยัปัจจยัดา้นเหตุและผล รวมถึงอารมณ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ 
(Aaker, 1996) และ Gardner & Levy, (1995) ให้ค านิยามของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ หมายถึง การรับรู้ต่อตราสินคา้ใน
คร้ังแรกจากการท าการตลาดของตราสินคา้นั้นๆ ทางผูวิ้จยัให้การสรุปความหมายของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ คือ การ
รับรู้และทศันคติท่ีมีของผูบ้ริโภคนั้นจะตอ้งมีองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัตราสินคา้ เช่น หมวดหมู่ประเภทของ
สินคา้ คุณสมบติั และสญัลกัษณ์ตราสินคา้ กล่าวคือภาพลกัษณ์ตราสินคา้ เกิดมาจากการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้
และทศันคติของผูบ้ริโภค 

2.3 แนวคดิการรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) 
การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) หมายถึง การตดัสินของผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ท่ีเก่ียวกบัความเป็น

เลิศโดยรวมของสินค้าหรือการบริการท่ีมีความแตกต่างหรือความเหนือระดบัในขั้นกว่า (Zeithaml, 1988) หรือ 
ความแปรปรวนท่ีเก่ียวกบัราคาพิเศษ ในกระบวนการคิดของผูบ้ริโภคส่งผลต่อความรู้สึกเชิงบวกท าให้ผูบ้ริโภคยินดี
ท่ีจะจ่ายสินคา้ในราคาพิเศษให้กบัตราสินคา้ (Sethuraman & Cole, 1997) และ Aaker & Jacobson, (1994) ให้นิยาม
การรับรู้คุณภาพ คือ การตดัสินของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัสินคา้ท่ีหรือการบริการท่ีมีความเป็นเลิศก่อเกิดเป็นการรับรู้
คุณภาพจากมุมมองของผูบ้ริโภค จากการสรุปของผูวิ้จยั การรับรู้คุณภาพ คือ การตดัสินของผูบ้ริโภคท่ีเกิดจากการ
รับรู้ต่อคุณภาพของสินคา้เกิดข้ึนจากการทดลอง การใช ้หรือจากประสบการณ์ของผูบ้ริโภคท าให้เกิดการรับรู้ 

2.4 แนวคดิทัศนคตต่ิอตราสินค้า (Brand Attitudes) 
ทศันคติต่อตราสินคา้ (Brand Attitudes) หมายถึง การประเมินโดยรวมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ โดย

เป็นพ้ืนฐานในส่วนของพฤติกรรมผู้บริโภคในการตดัสินใจเลือกตราสินค้า (Keller, 1993) และ Schiffman & 
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Kanuk, (2004) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของทศันคติแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเช่ือ ความรู้สึก และ พฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค โดยองคป์ระกอบทั้ง 3 ประเภทนั้น สามารถเกิดข้ึนไดท้ั้งก่อนและหลงัในแต่ละประเภท กล่าวคือ หาก
ผูบ้ริโภคมีความเช่ือต่อสินคา้และบริการ อาจจะส่งผลต่อความรู้สึกช่ืนชอบต่อสินคา้ และส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือหรือใช้สินค้าบริการนั้นๆ ในท่ีสุด ดงันั้นทศันคติต่อตราสินค้า (Brand Attitude) คือ การรับรู้ หรือ
ความรู้สึกหรือการประเมินต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคก่อเกิดเป็นทศันคติต่อตราสินคา้นั้นๆ ซ่ึงทศันคติสามารถมีทั้ง
ในดา้นท่ีดีและไม่ดีข้ึนอยูก่บัการประเมินของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ 

2.5 แนวคดิความเตม็ใจในการตดัสินใจซ้ือ (Willingness to Buy) 
ความเตม็ใจในการตดัสินใจซ้ือ (Willingness to Buy) หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความเตม็ใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์

ในประเทศมากกว่าผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ใช่ในประเทศ (Moon, 2003) และ Watson & Wright, (2000) ให้ค านิยามของ
ความเตม็ใจของผูบ้ริโภคต่อการซ้ือ หมายถึง ผูบ้ริโภคจะประเมินผลิตภณัฑใ์นประเทศมีความดอ้ยกว่าผลิตภณัฑ์ท่ี
ไม่ใช่ในประเทศ แต่ผูบ้ริโภคอาจยงัคงเตม็ใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์ในประเทศอยู ่เน่ืองจากเหตุผลทางจริยธรรมดงันั้น
ความเตม็ใจของผูบ้ริโภคต่อการซ้ือ (Willingness to buy) คือ ปัจจยัส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงโดยทัว่ไปผูบ้ริโภคอาจมีการประเมินผลิตภณัฑ์ภายในประเทศมีคุณภาพด้อยกว่าผลิตภณัฑ์นอก
ประเทศแต่เน่ืองดว้ยเหตุผลทางจริยธรรมจึงท าให้ผูบ้ริโภคอาจมีความเตม็ใจต่อการซ้ือผลิตภณัฑใ์นประเทศมากกว่า 

จากขอ้มูลดงักล่าว แนวคิดในแต่ละส่วนถือเป็นกรอบแนวคิดภาพรวมในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ส่งผลต่อ
การน าแนวคิดมาประยกุตใ์นการตั้งค าถามส าหรับการท าแบบสอบถามความคิดเห็นในมุมมองของผูบ้ริโภค โดยใน
ส่วนของตวัแปรอิสระประกอบไปด้วย การเช่ือมโยงตราสินค้า (Brand Associations) ของผูบ้ริโภคซ่ึงสามารถ
แนวคิดและสมมติฐานออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ สมมติฐานท่ี 1 (H1) ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image), สมมติฐานท่ี 
2 (H2) การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) และ สมมติฐานท่ี 3 (H3)ทศันคติต่อตราสินคา้ (Brand Attitude) และใน
ส่วนของตวัแปรตาม ความเต็มใจในการีตดัสินใจซ้ือ (Willingness to Buy) เบียร์ชา้งในเขตกรุงเทพมหานครของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงประยกุตจ์ากงานวิจยัของของ George S.Low & Charles W.Lamb, (2000) ในหวัขอ้วิจยั The measurement 
and dimensionality of brand associations: two competing conceptualizations 

 

รูปภาพที่ 1.1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
แหล่งท่ีมา ประยกุตจ์ากงานวิจยัของของ George S.Low & Charles W.Lamb, (2000) 

 

ความเตม็ใจใน 
การตดัสินใจซ้ือเบียร์ชา้ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(Willingness to Buy) 

 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
(Brand Image) 

 

การรับรู้คุณภาพ 
(Perceived Quality) 

 

ทศันคติต่อตราสินคา้ 
(Brand Attitude) 

 

H1 

H1 

H1 
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วตัถุประสงค์การวิจยั 
1. เพ่ือศึกษาการเช่ือมโยงตราสินคา้ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบียร์

ชา้งของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาการเช่ือมโยงตราสินคา้ดา้นการรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบียร์

ชา้งของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาการเช่ือมโยงตราสินคา้ดา้นทศันคติต่อตราสินคา้ (Brand Attitude) ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เบียร์ชา้งของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ(Quantitative Research) ซ่ึงทางผูวิ้จยัไดแ้บ่งประเภทของ
การศึกษาออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 1.ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเช่ือมโยงตราสินคา้ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพ ทศันคติต่อตราสินคา้ และความเตม็ใจใน
การตดัสินใจซ้ือ 2.ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยศึกษาจากการสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามเพ่ือใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูลความคิดเห็นจากผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการเช่ือมโยงตราสินคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) การรับรู้
คุณภาพ (Perceived Quality) ทัศนคติต่อตราสินค้า (Brand Attitudes) และความเต็มใจในการตัดสินใจซ้ือ 
(Willingness to Buy) 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือประชากรท่ีเคยบริโภคเบียร์ชา้ง และมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปตามข้อ
กฎหมายของผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรของคอแครน 
(Cochran, 1997) จึงไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 376 ตวัอยา่ง ซ่ึงจากการวิจยัในคร้ังน้ีในผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาจาก
เขตในจงัหวดักรุงเทพมหานครจากเขตเมืองชั้นในจ านวน 22 เขต โดยการศึกษาวิจยัแบ่งออกเป็น 2 วิธีไดแ้ก่ 1.การ
สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) 2.การสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยใชเ้วลา
การเก็บแบบสอบถามช่วงระหว่างวนัท่ี 3-16 กุมภาพนัธ์ ระยะเวลา 2 สัปดาห์โดยประมาณจากเขตเมืองชั้นใน
ทั้งหมด 5 เขตไดแ้ก่ 1.เขตปทุมวนั 2.เขตดินแดง 3.เขตพระนคร 4.เขตห้วยขวาง 5.เขตสาทร  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลไดแ้ก่เคร่ืองมือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยค าถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ได้แก่ 1.พฤติกรรมการบริโภคเบียร์ช้าง 2.ภาพลกัษณ์ตราสินค้า (Brand Image) 3.การรับรู้คุณภาพ (Perceived 
Quality) และ 4.ความเต็มใจในการตดัสินใจซ้ือ (Willingness to Buy) โดยวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ ในการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Description Analysis) 
ประกอบไปดว้ย ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Average) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 2.การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบไปดว้ย การวิเคราะห์
ความแปรปรวน (Anova Analysis) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และการวิเคราะห์ความ
ถดถอย (Multiple Regression Analysis) เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์และอภิปรายผลขอ้มูลในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 
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4. ผลการศึกษา 

 
ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จากกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคจ านวน 376 คน 

พบว่า ขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 206 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 54.8 อายุ 
20-25 ปีจ านวน 181 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 48.1 วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 191 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
50.8 สถานภาพโสด จ านวน 216 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 57.4 รายไดร้ะหว่าง 15,000 – 20,000 บาท จ านวน 193 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 51.3 และก าลงัศึกษาจ านวน 189 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 50.3 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) 
ผลขอ้มูลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นตราสินคา้ท่ีไดรั้บ

ความนิยมมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 3.68 รองลงมาคือ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นตราสินคา้ไม่ไดรั้บความนิยม โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.52 และ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีความทนัสมยัโดยมีค่าเฉล่ีย 3.39 ตามล าดบั 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านการรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) 
ผลขอ้มูลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพเบียร์ชา้งดา้นเบียร์ช้างมี

คุณภาพสินคา้ต ่ากว่ามาตรฐานมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 3.55 รองลงมาคือ เบียร์ชา้งมีคุณภาพต ่า โดยมีค่าเฉล่ีย 3.53 
และเบียร์ชา้งมีคุณภาพแยก่ว่าตราสินคา้อ่ืนๆ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.44 ตามล าดบั 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านทัศนคตต่ิอตราสินค้า (Brand Attitudes) 
ผลข้อมูลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติต่อตราสินค้าเบียร์ช้าง ด้าน

ความรู้สึกแย่กบัตราสินคา้เบียร์ชา้งมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 3.51 รองลงมาทางดา้นตราสินคา้เบียร์ชา้งไม่มีคุณค่า 
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.5 และตราสินคา้เบียร์ชา้งเป็นท่ีน่าพอใจ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.38 ตามล าดบั 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความเตม็ใจในการตดัสินใจซ้ือ (Willingness to Buy) 
ผลขอ้มูลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นค่อนขา้งเห็นดว้ยกบัความเต็มใจในการตดัสินใจซ้ือ

เบียร์ชา้ง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.68 
ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) แบ่งออกเป็น 3 ส่วนประกอบไปด้วย การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน (Anova Analysis) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) และการวิเคราะห์
ความถดถอย (Multiple Regression Analysis) ดงัขอ้มูลต่อไปน้ี  

การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Anova Analysis) จากกลุ่มตัวอย่างผู ้บริโภคด้านประชากรศาสตร์  
(Demographic) พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด สมรส และไม่ประสงคต์อบค าถาม มีการรับรู้คุณภาพ (Perceived 
Quality) ท่ีแตกต่างกนั โดยมีค่า p-value เท่ากบั 0.029 และ 0.032 ตามล าดบั ซ่ึงมีระดบันยัส าคญัต ่ากว่า 0.05  

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation Analysis) จากกลุ่มข้อค าถามทั้ งหมดพบว่า ข้อค าถามท่ี มี
ความสมัพนัธ์กนัทั้งหมด 4 ขอ้ค าถามโดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ประกอบไปดว้ย 1.ภาพลกัษณ์ตราสินคา้
เบียร์ชา้งมีความเป็นมิตร และ ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีไม่เป็นมิตร 2.ดา้นการรับรู้คุณภาพเบียร์ชา้งแย่กว่าตรา
สินคา้อ่ืนๆ  และดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีไม่เป็นมิตร 3.ดา้นการรับรู้คุณภาพเบียร์ชา้งมีคุณภาพต ่า และการรับรู้
คุณภาพเบียร์ชา้งแยก่ว่าตราสินคา้อ่ืนๆ 4.ดา้นทศันคติต่อตราสินคา้เบียร์ชา้งเป็นท่ีน่าพอใจ และ ดา้นทศันคติต่อตรา
สินคา้ 
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ตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์ความถดถอย (Multiple Regression Analysis) จากตวัแปรอิสระการเช่ือมโยงตรา
สินคา้ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพ และทศันคติต่อตราสินคา้ ส่งผลต่อความเต็ม
ใจในการตดัสินใจซ้ือ  

ตัวแปรอิสระ R R² B S.E. Beta t 
p -

value 
Tolerance VIF 

ค่าคงที่ (Constant)     -.243 .251   -.967 .334    

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ .547 .299 .300 .108 .166 2.780 .006** .437 2.291 

การรับรู้คุณภาพ .609 .371 .545 .096 .350 5.672 .000** .411 2.435 

ทศันคติต่อตราสินคา้ .575 .330 .326 .105 .199 3.088 .002** .376 2.661 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .5 
สมมติฐานท่ี H1 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ส่งผลต่อความเตม็ใจในการตดัสินใจซ้ือ โดยมีค่า p-value เท่ากบั 0.006 
สมมติฐานท่ี H2 การรับรู้คุณภาพส่งผลต่อความเตม็ใจในการตดัสินใจซ้ือ โดยมีค่า p-value เท่ากบั 0.000 
สมมติฐานท่ี H3 ทศันคติต่อตราสินคา้ส่งผลต่อความเตม็ใจในการตดัสินใจซ้ือ โดยมีค่า p-value เท่ากบั 0.002 

 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาการเช่ือมโยงตราสินคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพ และทศันคติต่อตราสินคา้ส่งผล

ต่อความเต็มใจในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเบียร์ชา้ง 
พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้เบียร์ชา้ง เป็นตราสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยม ส่งผลต่อความเต็ม
ใจในการตดัสินใจซ้ือเบียร์ชา้ง อยา่งมีระดบันยัทางสถิติ (p-value = 0.006) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 1 (H1) และ
ผูบ้ริโภคมีการรับรู้คุณภาพสินค้าเบียร์ช้าง เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพต ่ากว่ามาตรฐาน ส่งผลต่อความเต็มใจในการ
ตดัสินใจซ้ือเบียร์ชา้ง อยา่งมีระดบันยัทางสถิติ (p-value = 0.000) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 2 (H2) และผูบ้ริโภค
มีทศันคติต่อตราสินคา้เบียร์ชา้ง โดยมีความรู้สึกแยต่่อตราสินคา้ ส่งผลต่อความเต็มใจในการตดัสินใจซ้ือเบียร์ชา้ง 
อยา่งมีระดบันยัทางสถิติ    (p-value = 0.002) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 3 (H3) 

ผลการวิเคราะห์พบว่าการเช่ือมโยงตราสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเบียร์ชา้งทั้งในดา้น ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
การรับรู้คุณภาพ และทศันคติต่อตราสินค้า ส่งผลต่อความเต็มใจในการตดัสินใจซ้ือเบียร์ช้าง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ George S.Low & Charles W.Lamb, (2000) ในหวัขอ้วิจยั การวดัค่าและมิติของการเช่ือมโยงตราสินค้า 
(The measurement and dimensionality of brand associations: two competing conceptualizations)  และยงัสอดคลอ้ง
กบัผลการปรับภาพลกัษณ์ตราสินคา้เบียร์ชา้ง จากรายไดธุ้รกิจเบียร์ และส่วนแบ่งการตลาดท่ีเพ่ิมมากข้ึนของเบียร์
ชา้ง จากรายงานประจ าปีของบริษทัไทยเบฟ , (2559) โดยผูบ้ริโภคในส่วนมากมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้เบียร์ชา้งเป็นตราสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมซ่ึงเป็นผลมาจากการปรับภาพลกัษณ์ตราสินคา้หลากหลายดา้นใน
ปลายปี พ.ศ. 2558 และ มีการรับรู้คุณภาพเบียร์ช้างมีคุณภาพต ่ากว่ามาตรฐาน อาจเป็นผลมาจากสินคา้เคร่ืองด่ืม
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แอลกอฮอลไ์ม่สามารถส่ือสารถึงคุณภาพของสินคา้ได ้ส่งผลให้ผูบ้ริโภคไม่เกิดการรับรู้จากการปรับปรุงคุณภาพ
สินคา้ และทศันคติต่อตราสินคา้เบียร์ชา้ง มีความรู้สึกแย่ต่อตราสินคา้ อาจเกิดจากความทรงจ าเดิมท่ียงัไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงทศันคติต่อตราสินคา้เบียร์ชา้งไดภ้ายในการท าปรับภาพลกัษณ์ในระยะเวลาอนัสั้น 

กล่าวโดยสรุปคือ จากงานวิจยัการเช่ือมโยงตราสินคา้ของผูบ้ริโภคเบียร์ชา้งสามารถประสบความส าเร็จจาก
การปรับภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ในดา้นของรายไดแ้ละส่วนแบ่งตลาด ถือเป็นส่ิงยืนยนัต่อความส าคญัของภาพลกัษณ์
ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั ซ่ึงตราสินคา้ท่ีมีความแข็งแกร่งจะช่วยสร้างความแตกต่างให้แก่
สินคา้และบริการส่งผลต่อมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาว ดงันั้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ การ
รับรู้คุณภาพ และทัศนคติต่อตราสินค้า จึงส่งผลต่อความเต็มใจในการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กรและความผูกพนัต่อองคก์ร 

ของพนกังาน บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานระดบั
ปฏิบติัการของ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ จ านวน 277 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
T-Test ANOVA และ Multiple Regression ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

ผลการวิจยั ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร แต่อายุ 
ระดบัการศึกษา อายุการท างาน รวมถึง รายไดร้วมต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และอิทธิพลของวฒันธรรมองค์กร ซ่ึงประกอบไปดว้ย วฒันธรรมท่ีเน้นบทบาท 
วฒันธรรมท่ีเนน้งาน วฒันธรรมท่ีเนน้บทบาทอิสระเฉพาะตวับุคคล และวฒันธรรมแบบเป็นผูน้ า กบัความผกูพนัต่อ
องคก์ร พบว่าวฒันธรรมองค์กรในด้านวฒันธรรมท่ีเน้นบทบาท ไม่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร แต่ในทาง
ตรงกันข้ามวฒันธรรมองค์กรในดา้นวฒันธรรมที่เน้นงาน วฒันธรรมท่ีเน้นบทบาทอิสระเฉพาะตวับุคคล และ
ด้านวฒันธรรมแบบเป็นผูน้ า ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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Abstract 
 

The purpose of this research is study the relationship between the organizational culture and commitment to 
the organization of Ratchthani Leasing Public Company Limited.  The sample size was 277 operation officers and 
the questionnaire was used as a measuring tool for data collection .   Statistical analyzes used are frequency, 
percentage, mean, standard deviation, T-Test ANOVA and Multiple Regression. 

The demographic analyzes revealed that the operation officers with different ages, education level, work 
experiences and rates of salary per month, except different gender, are affective to the organizational commitment 
at statistical significance of 0.05 levels. The influence of corporate culture includes the role-playing culture and the 
culture focused.   The culture focused that emphasizes independent, individual roles and leadership culture related 
to the commitment showed that the role-playing culture is unaffected to the corporate culture, except the culture 
focused, especially the emphasized independent, individual roles together with the leadership culture are affected 
to the officers of  Ratchthani Leasing Public Company Limited at statistical significance of 0.05 levels.  

 
Key words : Organizational Culture , Commitment to the Organization 
 

1. บทน า 

 
ในปัจจุบนัธุรกิจการเช่าซ้ือ หรือเรียกอีกอยา่งว่า “ลิสซ่ิง” มีการแข่งขนักนัอยา่งมาก และยงัคงมีแนวโนม้ของ

การแข่งขนัท่ีมีความรุนแรงจากคู่แข่งในตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ อนัเป็นผลมาจากการเปิดตลาดเสรีของประเทศไทย 
ท าให้มีการคาดการณ์ว่า ทิศทางความตอ้งการของตลาดรถยนตจ์ะปรับตวัดีข้ึน โดยเฉพาะการลงทุนของภาครัฐและ
เอกชนท่ีจะมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน โดยการเปิดเสรีทางการคา้ภายใตก้รอบ AEC จะเป็นอีกแรงหนุนหน่ึงท่ีส าคญั ท าให้
ธุรกิจลิสซ่ิงมีการขยบัขยายเพ่ิมมากข้ึน จะเห็นได้ว่าในปัจจุบนัมีธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์เกิดข้ึนจ านวนมาก ภายใต้
กระแสดงักล่าวนั้น กลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์จึงมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงท าธุรกิจให้มีความ
หลากหลายเพ่ือช่วงชิงความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ (ไพลิน จินดาพนัธ์, 2554) 

เน่ืองจาก หวัใจของ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) คือทรัพยากรบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น
เพ่ือดูแลสินคา้เฉพาะกิจ การฝึกบุคลากรให้มีความช านาญในตวัผลิตภณัฑ์ อาจใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-5 ปี กว่าท่ี
บุคลากรจะมีความรู้ความเขา้ใจในประเภทรถแต่ละประเภท  การประเมินราคารถ การเพ่ิมมูลค่าของตวัรถ แต่กลบั
พบว่าบุคลากรไดล้าออกจากองค์กร โดยไดไ้ปท างานกบับริษทัคู่แข่ง ท าให้องค์กรสูญเสียคนเก่ง และกว่าจะฝึก
บุคลากรใหม่ข้ึนมานั้น ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) จึงได้เล็งเห็นถึง
ความส าคญัของบุคลากร ซ่ึงถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าสูงสุดซ่ึงส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร จึงมุ่งมัน่ท่ีจะ
พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และตอ้งการรักษาบุคลากรท่ีดีให้อยูก่บัองคก์ร ดว้ยวิธีการใชค้วามผูกพนั
ในลกัษณะต่างๆ ซ่ึงมีผลมาจากวฒันธรรมองคก์ร เพราะวฒันธรรมองคก์รมีความส าคญัต่อพฤติกรรมของพนกังาน
ในองคก์รและมีอิทธิพลโดยตรงต่อความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ร (สกาวรัตน์ อินทุสมิต, 2543) 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับวฒันธรรมองค์กร 
แนวคิดวฒันธรรมองค์กรของ Charles Handy (1995) กล่าวว่า รูปแบบวฒันธรรมตามวิถีชีวิตและ

พฤติกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะต่าง ๆ ของเทพเจา้ และเทพีของสมยักรีกโบราณแบ่งเป็น 4 รูปแบบ ดงัน้ี  
1) วฒันธรรมท่ีเน้นบทบาท เป็นวฒันธรรมท่ีมุ่งเน้นต าแหน่ง บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ก าหนดไวช้ดัเจนเป็นทางการ มีลกัษณะท่ีชอบดว้ยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ โครงสร้างขององค์กรก าหนดไวช้ดัเจน
ตามล าดบัขั้นทางการบริหารท่ีลดหลัน่กันไป และมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในกระบวนการปฏิบติังานต่างๆชดัเจน
ภายในองคก์ร ซ่ึงวฒันธรรมแบบน้ีจะปรากฏชดัเจนทัว่ไปในหน่วยงานใหญ่ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงค่อนขา้งเกิด
ความล่าชา้ต่อการปรับเปล่ียนตนเองเพ่ือความเจริญ ความมีประสิทธิภาพและความอยูร่อดต่อไปขององค์กร มกัใช้
การประชุมเป็นส่วนใหญ่ในการท างานร่วมกนั การตดัสินใจแกไ้ขปัญหาหรือพฒันางานใด   

2) วฒันธรรมเนน้ท่ีงาน เป็นวฒันธรรมท่ีเนน้การท างานร่วมกนัเป็นทีม สนบัสนุนให้สมาชิกแต่ละคน
พฒันาและใชค้วามรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้เกิดผลงานและการพฒันาท่ีริเร่ิมใหม่อยูเ่สมอ งานท่ีปฏิบติักนั
เป็นทีมจะถูกจัดเป็นโครงการ โดยไม่ยึดติดกับโครงสร้างขององค์กร วฒันธรรมองค์กรแบบน้ีเหมาะสมกับ
หน่วยงานท่ีตอ้งเร่งรีบในการพฒันาปรับปรุง โดยเฉพาะในสภาวะท่ีตอ้งแข่งขนั  

3) วฒันธรรมท่ีเนน้บทบาทอิสระเฉพาะตวับุคคล ผูท่ี้ตอ้งปฏิบติังานในองคก์รท่ีมีวฒันธรรมแบบน้ี จะ
ก าหนดกฎเกณฑข์องตนเองมีความเป็นอิสระสูง ความรู้ ความสามารถของบุคคลท่ีหลากหลายซ่ึงจ าเป็นและมีผลต่อ
ประสิทธิภาพและช่ือเสียงขององคก์รเป็นอยา่งยิ่ง มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัวิจยัท่ีมุ่งเนน้ความเป็นเลิศทางวิชาการจะ
สะทอ้นให้เห็นวฒันธรรม องคก์รแบบน้ีอยา่งชดัเจน   

4) วฒันธรรมแบบเป็นผูน้ ารูปแบบวฒันธรรมท่ีผูน้ าจะมีกลุ่มผูบ้ริหารท่ีสามารถเป็นท่ีปรึกษา หรือเป็น
ผูส้นองรับหรือน าการตดัสินใจ นโยบาย แนวทาง และ แผนงานไปปฏิบติัให้บรรลุผล ความส าเร็จของทีมบริหาร
เกิดจากความสามารถของผูน้ าท่ีพฒันา และสร้างระบบการติดต่อสัมพนัธ์ท่ีก่อให้เกิดความไวว้างใจ โครงสร้าง
องคก์รมีขนาดกะทดัรัดแต่มีความครอบคลุม มีความรวดเร็วในการตอบสนองต่อข่าวสารและการเปล่ียนแปลงต่างๆ 
ผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถมกัมีประสบการณ์ผา่นงานในองคก์รท่ีมีวฒันธรรมอยา่งน้ีมาก่อนเสมอ   

2.2 แนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับความผูกพนัต่อองค์กร 
แนวคิดความผูกพนัต่อองค์กรของ Steers (1977) เห็นว่าความผูกพนัต่อองค์กรเป็นความสัมพนัธ์ท่ี

เหนียวแน่นของการเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของสมาชิกในการเขา้ร่วมกิจกรรมขององค์กร ซ่ึงจะสามารถแสดงให้
เห็นถึง  

1) ความเช่ือมัน่อย่างสูงในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร หมายถึงการ ยอมรับในแนว
ทางการปฏิบติังาน เพ่ือให้ส าเร็จตรงตามเป้าหมาย และยงัมีค่านิยมท่ีสอดคล้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกนักบั
องคก์ร  

2) ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการท างานเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร หมายถึง การ
ใชค้วามสามารถ รวมถึงความพยายามของตนเองอยา่งเตม็ท่ี เพ่ือท่ีจะให้งานขององคก์รประสบความส าเร็จ  
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3) ความตอ้งการอย่างแรงกลา้ท่ีจะด ารงความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร หมายถึงความตอ้งการของ
พนกังานหรือบุคลากรท่ีเขามีความสมคัรใจท่ีจะปฏิบติังานในองคก์ร โดยไม่มีความตอ้งการท่ีจะลาออกจากองคก์ร 

2.3 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
ในการวิจัยเร่ือง วฒันธรรมองค์กรท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ของพนักงานระดบัปฏิบติัการ 

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) คร้ังน้ี ไดมี้การก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับการศึกษา ดงัน้ี 
   ตวัแปรต้น     ตวัแปรตาม 

 
              

3. วธีิการวจิัย 
 

การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Exploratory Study) โดยการตรวจสอบงานวิจยั แนวคิด ทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งคน้หาขอ้มูลจากเอกสารและส่ิงอา้งอิงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะวิจยั ในรูปแบบของการวิจยั
เชิงพรรณนา (Descriptive Research) ซ่ึงจะด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม (Questionnaire) 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
พนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ จ านวน 277 คน ทาง

ผูวิ้จยัเลือกท่ีจะเก็บขอ้มูลจากประชากรทั้งหมด เน่ืองจากมีระยะเวลาในการแจกและเก็บแบบสอบถาม อีกทั้งผูวิ้จยั
ตอ้งการขอ้มูลท่ีครบถว้น และป้องกนัการเกิดความคลาดเคล่ือน จึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 277 คน น ามาใช้
ในการวิจยัคร้ังน้ี 

 
 

ด้านประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดบัการศึกษา 
- อายกุารท างาน 
- รายไดร้วมต่อเดือน 
 

ด้านวฒันธรรมองค์กร 
- วฒันธรรมท่ีเน้นบทบาท 
- วฒันธรรมท่ีเน้นงาน 
- วฒันธรรมท่ีเน้นบทบาทอิสระ
เฉพาะตวับุคคล 
- วฒันธรรมแบบเป็นผูน้ า 
(Charles Handy, 1995) 

ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
- ความเช่ือมัน่ในองคก์ร 
- ความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือ
องคก์ร    
- ความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็น
ส่วนหน่ึงขององคก์ร 
(Steers, 1977) 
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3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวิจยัน้ีใชข้อ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชเ้คร่ืองมือคือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยผูวิ้จยัไดอ้อกแบบจากการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน  
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist) ประกอบดว้ยขอ้ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบไปดว้ย เพศอาย ุระดบัการศึกษา อายุ
การท างาน และรายไดต่้อเดือน โดยมีให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลดา้นวฒันธรรมองค์กร โดยแบบสอบถามได้สร้างข้ึนตามแนวคิดของ 
Charles Handy ปี 1995 โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดงัน้ี 1) วฒันธรรมท่ีเน้นบทบาท 2) วฒันธรรมท่ีเน้นงาน 3) 
วฒันธรรมท่ีเนน้บทบาทอิสระเฉพาะตวับุคคล และ 4) วฒันธรรมแบบเป็นผูน้ า    

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามขอ้มูลดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร โดยแบบสอบถามไดส้ร้างข้ึนตามแนวคิดของ 
Steers ปี 1977 โดยแบ่งออกเป็น 3 ดงัน้ี 1) ความเช่ือมัน่ในองคก์ร 2) ความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองคก์ร และ 3) 
ความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เน่ืองจาก เป็นขอ้มูลท่ีใช้

มาตรวดัแบบนามบญัญติั ไม่สามารถวดัเป็นมูลค่าได ้ดงันั้น สถิติท่ีน ามาใชจึ้งไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายกุารท างาน และรายไดต่้อเดือน 

2. การวิเคราะห์ตวัแปรดา้นวฒันธรรมองค์กร ซ่ึงเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variables) 
ไดแ้ก่ วฒันธรรมท่ีเนน้บทบาท วฒันธรรมท่ีเนน้งาน วฒันธรรมท่ีเนน้บทบาทอิสระเฉพาะตวับุคคล และวฒันธรรม
แบบเป็นผูน้ า เป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรวดัอนัตรภาค จะใชส้ถิติเชิงพรรณนา สถิติท่ีน ามาใชจึ้งไดแ้ก่ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนในแต่ละดา้น 

3. การวิเคราะห์ตัวแปรด้านความผูกพันต่อองค์กร ซ่ึ ง เ ป็นตวัแปรเชิงปริมาณ (Quantitative 
Variables) ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ความเตม็ใจและทุ่มเทความพยายามอยา่ง
เต็มท่ีเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร และ ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร เป็น
ข้อมูลท่ีใช้มาตรวดัอนัตรภาค จะใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) สถิติท่ีน ามาใช้จึงได้แก่ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนในแต่ละดา้น       

4. การวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองค์กร 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ใชวิ้ธีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปรมากกว่า 2 ตวัแปร ดว้ยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน ทางเดียว One Way ANOVA โดยใชค้่า F-test เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของ
ตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป เม่ือพบความแตกต่างใชก้ารเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
และใชท้ดสอบสมมติฐานการวิจยัดว้ยสถิติ T-test เพ่ือใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมี 2 กลุ่ม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

5. การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบอิทธิพลระหว่าง ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ ตัวแปรด้าน
วฒันธรรมองค์กร ซ่ึงใชม้าตรวดัอนัตรภาค ไปยงัตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความผกูพนัต่อองค์กร ซ่ึง
ใชม้าตรวดัอนัตรภาค และเพ่ือทดสอบถึงความแตกต่างท่ีตวัแปรอิสระดงักล่าวแต่ละตวัท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม 
ดงันั้นสถิติท่ีใชคื้อ การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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4. ผลการวจิยั 
 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม คือ พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 

70.8 อายุส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 ระดบัการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 75.5 อายุการท างาน ส่วนใหญ่มีอายุการท างานน้อยกว่า 2 ปี 
จ านวน 121 คน คิดเป็นละ 43.7 ตามรายไดร้วมต่อเดือนส่วนใหญ่มีระดบัรายไดต้ ่ากว่า 20,000 บาท จ านวน 115 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.5 

ขอ้มูลดา้นวฒันธรรมองค์กร เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นวฒันธรรมท่ีเน้นบทบาทมีค่าเฉล่ีย 3.77          
ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ วฒันธรรมท่ีเน้นงาน มีค่าเฉล่ีย 3.71 และวฒันธรรมแบบเป็นผูน้ า มีค่าเฉล่ีย 3.67 
ส่วนวฒันธรรมท่ีเนน้บทบาทอิสระเฉพาะตวับุคคล มีค่าเฉล่ีย 3.58 ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียต ่าสุด 

ขอ้มูลดา้นความผูกพนัต่อองค์กร เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคง
ความเป็นสมาชิกขององค์กร มีค่าเฉล่ีย 4.29 ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความเต็มใจและทุ่มเทความ
พยายามอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่องคก์ร มีค่าเฉล่ีย 4.13 และความเช่ือมัน่ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององคก์ร มีค่าเฉล่ีย 3.88 ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียต ่าสุด 

ความสัมพนัธ์ระหว่างประชากรศาสตร์และความผูกพนัต่อองค์กร พบว่า เพศชายกบัเพศหญิงมีความผกูพนั
ต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั ทั้งดา้นความเช่ือมัน่ในองคก์ร ความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองคก์ร และความตอ้งการท่ี
จะรักษาความเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร แต่อายุ ระดบัการศึกษา อายุการท างาน รวมถึง รายไดร้วมต่อเดือน มีความ
ผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกัน ทั้งด้านความเช่ือมัน่ในองค์กร ความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองค์กร และความ
ตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กรและความผูกพนัต่อองค์กร ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ
พบว่า วฒันธรรมองค์กรทั้ง 4 ด้าน ร่วมกันอธิบายความผนัแปรของความผูกพนัต่อองค์กร ได้ร้อยละ 85.0 โดย
พบว่า วฒันธรรมองค์กรในดา้นวฒันธรรมที่เน้นบทบาท ไม่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ของพนกังาน 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ แต่ในทางตรงกันข้ามวฒันธรรมองค์กรในด้านวฒันธรรม
ท่ีเน้นงาน วฒันธรรมท่ีเนน้บทบาทอิสระเฉพาะตวับุคคล และด้านวฒันธรรมแบบเป็นผูน้ า ส่งผลต่อความผูกพนั
ต่อองค์กรของพนกังาน บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ด้านล่าง 
ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสมัพนัธร์ะหวา่งวฒันธรรมองคก์รกบัความผกูพนัต่อ
องคก์ร 

  Unstandardized Coefficients        Standardized Coefficients 
ตวัแปร B Std. Error Beta t sig. 
ค่าคงที่ .536 .268  2.005 .046 
เน้นบทบาท .083 .073 .076 1.150 .251 
เน้นงาน .254 .073 .218 3.470 .001* 
เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตวับุคคล .141 .070 .129 2.017 .045* 
แบบเป็นผูน้ า .491 .063 .408 7.845 .000* 

R Square = 0.850, F-Value = 33.211, n = 277, *Significant level at 0.05 
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5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
1. จากผลการวิจัยพบว่า วฒันธรรมองค์กรในด้านวฒันธรรมที่เน้นบทบาท ไม่ส่งผลต่อความ

ผูกพนัต่อองค์กร ของพนักงานบริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ วฒันธรรมในดา้นน้ีจะ
มุ่ง เน้น ต าแหน่ง บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ โครงสร้างขององค์กร และมีกฎระเบียบข้อบงัคับใน
กระบวนการปฏิบติังานต่างๆ ท่ีก าหนดไวช้ดัเจน เน่ืองจาก บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) เป็นองคก์รใหญ่ 
จึงมีโครงสร้างองคก์รท่ีชดัเจน และทางบริษทัฯ เห็นว่าโครงสร้างองคก์รนั้นถือว่าเป็นหวัใจส าคญัอยา่งหน่ึงของการ
บริหารจดัการภายในองคก์ร ดงันั้นเพ่ือให้วฒันธรรมองค์กรในดา้นวฒันธรรมท่ีเน้นบทบาทส่งผลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์รตวัผูบ้ริหารเองตอ้งจดัโครงสร้างองคก์รให้ดี เพ่ือให้ระบบงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเม่ือเทียบ
กับทรัพยากรท่ีใช้และเป้าหมายท่ีองค์กรตอ้งการ องค์กรจ าเป็นท่ีจะต้องออกแบบโครงสร้างองค์กรเพ่ือรองรับ
ระบบงานท่ีสามารถท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ ควบคู่กนัพนกังานทุกคนในองค์กรมีสภาพชีวิตของการ
ท างานท่ีดีข้ึน ก็อาจส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รไดเ้ช่นกนั แต่ในทางตรงกัน 

ข้ามกับด้านวฒันธรรมแบบเป็นผูน้ า ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน บริษทั ราช
ธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ รูปแบบวฒันธรรมจะมีกลุ่มผูบ้ริหารท่ีสามารถเป็นท่ีปรึกษา ความส าเร็จ
ของทีมบริหารเกิดจากความสามารถของผูน้ าท่ีพฒันา และสร้างระบบการติดต่อสัมพนัธ์ท่ีก่อให้เกิดความไวว้างใจ 
มีความรวดเร็วในการตอบสนองต่อข่าวสารและการเปล่ียนแปลงต่างๆ ผูบ้ริหารตอ้งน าประสบการณ์มาพฒันาและ
ปรับปรุงองค์กร ในปัจจุบนัเรามกัจะมุ่งท่ีตวัผูน้ าท่ีสามารถชกัจูงให้ผูป้ฏิบติังานด าเนินงานไปพร้อมๆ กนัอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผูน้ าจะตอ้งเรียนรู้ส่ิงต่างๆ มากกว่าคนอ่ืน แกปั้ญหาต่างๆ ได ้สามารถท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาร่วมกัน
แก้ปัญหาต่างๆ ไดอ้ย่างสอดคลอ้งตามสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป ในการบริหารงานตามสถานการณ์ผูน้ า
ตอ้งมีความสามารถหลายอยา่ง ผูน้ าจะตอ้งเป็นนกัพฒันา ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคนสามารถท างานไดเ้องทุกอยา่ง 
ทั้งในงานท่ีท าร่วมกนั และงานท่ีท าเฉพาะตวั  

2. องค์กรควรมีการเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมกบัองค์กรมากยิ่งข้ึน ให้พนกังานมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น ก าหนดเป้าหมายหรือนโยบายขององค์กรยอมรับฟังความคิดเห็นของพนักงานเพ่ิมข้ึน 
เพ่ือให้พนกังานรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รเกิดความรัก ความหวงแหนองคก์ร และก่อเกิดเป็นวฒันธรรม
ท่ีดีขององค์กร เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศในการท างาน ในการอยู่ร่วมกบัในองค์กรอนัจะส่งผลต่อการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป การให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการ ดา้นการบงัคบับญัชา ควรมีการปกครองดว้ยความ
เสมอภาค มีความโปร่งใส การท างานของพนกังานควรมีการวางนโยบายหรือทิศทางในการ 

ด าเนินงานของผู้บริหารท่ีชัดเจน ด้านลักษณะงาน ควรมีการพิจารณาความดีความชอบอย่าง
ยติุธรรม งานท่ีท ามีความสอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถ ควรมีการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรบุคคล ให้มีความ
สอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนัให้มากท่ีสุด เพ่ือจะสามารถพฒันาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลากรให้ดียิ่งข้ึน 
และให้ความส าคญักบัพนกังาน ให้พนกังานรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ท าให้สามารถสร้างทศันคติท่ีดี
ในดา้นความรู้สึกให้เกิดความภาคภูมิใจและรักองคก์รได ้ เน่ืองจากมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 
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5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรขยายกลุ่มตวัอยา่งให้ครอบคลุมพนกังานในแต่ละสาขา 
2. การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่าง วฒันธรรมองค์กรกบัความผูกพนัต่อองค์กร โดยใช้

ตวัแปรตน้ดา้นวฒันธรรมตามแนวคิดของ Charles Handy, (1995) และตวัแปรตามดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร ตามแนวคิด
ของ Steers, (1977) ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่าในการวิจยัคร้ังต่อไป สามารถท่ีจะใชท้ฤษฎีอ่ืนท่ีมีตวัแปรท่ีแตกต่างกนั เพ่ือหา
ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองคก์รและความผกูพนัในมิติอ่ืน เพ่ือสร้างเคร่ืองมือท่ีมีความหลากหลายในการบริหาร
องคก์รต่อไป 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนโครงสร้างทางการเงนิกบัอตัราผลตอบแทน 
ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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บทคดัย่อ 

 
การวิจยัน้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนโครงสร้างทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทน

ของสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีขอบเขตของการศึกษาใชข้อ้มูลทางการเงินประจ าปีซ่ึง
ใชผ้ลการด าเนินงานงบการเงินรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – ปี พ.ศ. 2559 ตวัแปรท่ีใชศึ้กษา ไดแ้ก่ 1) อตัราส่วนทุน
เรือนหุ้นต่อสินทรัพย์รวม 2) อตัราส่วนเงินรับฝากจากสมาชิกต่ออตัราส่วนลูกหน้ี 3) เงินกู้ท ั้งส้ิน(สมาชิกและ
สหกรณ์อ่ืน)ต่อสินทรัพยร์วม 4) อตัราส่วนเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน เงินฝากสหกรณ์อ่ืน และตัว๋สญัญาใช้
เงินสหกรณ์อ่ืนต่อสินทรัพยร์วม 5) อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพยร์วม และ 6) อตัราส่วนเงินกูย้ืมภายนอกต่อทุน
ของกบัตวัแปรตามคือผลตอบแทนของสมาชิกสหกรณ์ สถิติท่ีใชป้ระกอบดว้ย  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด และสัมประสิทธ์ิของสหสัมพนัธ์เพียร์สัน  เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 พบว่า อตัราส่วนเงินรับฝากจากสมาชิกต่อสินทรัพยร์วมและอตัราส่วนเงินกู้ยืมภายนอกต่อทุนของ
สหกรณ์มีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัผลตอบแทนของสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ค าส าคญั : อตัราส่วนทางการเงิน, สหกรณ์ออมทรัพย ์
 

Abstract 
 

This research had purposes to study the relationship between financial structure ratio and the return 
investment of members Cooperation Thailand. The boundary of study used yearly financial data which was annual 
budget operation performance from 2007 to 2016. Studied variables were 1) Ratio of share capital to total assets 2) 
                                                             
* นักศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี คณะบญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
** อาจารย์ประจ าหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขากาบญัชี คณะบญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
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Ratio of deposits from members to the ratio of debtors 3)  Total loans (members and other cooperation)  to total 
assets   4)  Ratios of cash , deposits, investments, deposits, other cooperatives, and other cooperative promissory 
notes to total assets. 5) The ratio of capital reserves to total assets and 6) The ratio of external loans to capital with 
the dependent variable which was members’ return of the cooperation. The composed statistics were mean, standard 
deviation, the highest value, the lowest value, and coefficient of Pearson correlation in order to analyzing the 
relationship having 0.05 level of statistical significance.  It was found that the deposit from members to total asset 
and the ratio of external loans to capital of the cooperation negatively related to the return of members Cooperation 
Thailand.  
 
Keyword: Ratio, Cooperation\ 
 

1. บทน า   
 

ในปี 2559 ท่ีผ่านมาไดถื้อเป็นช่วงเวลาส าคญัของวงการสหกรณ์ไทยในโอกาสท่ีครบรอบ 100 ปี ของการ
ก่อตั้งสหกรณ์ข้ึนในประเทศไทย  หากยอ้นกลบัไปในประวติัศาสตร์ “สหกรณ์วดัจนัทร์” ถือเป็นสหกรณ์ แห่งแรกท่ี
ก่อตั้ง และด าเนินกิจการเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาไดส้ าเร็จ ทางภาครัฐจึงไดข้ยายแนวคิดดงักล่าวดว้ย
การตราพระราชบญัญติั สหกรณ์ พ.ศ. 2471 น ามาสู่การก่อตั้งสหกรณ์แห่งอ่ืนอย่างแพร่หลาย โดยรูปแบบของ
สหกรณ์ในประเทศไทย  แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ซ่ึงแยกไดเ้ป็น 7 รูปแบบย่อย คือ 1) สหกรณ์ในภาคการเกษตร
ประกอบดว้ย 1.1) สหกรณ์การเกษตร 1.2) สหกรณ์ประมง และ  1.3) สหกรณ์นิคม ขณะท่ี 2) สหกรณ์นอกภาค
การเกษตร ประกอบดว้ย 2.1) สหกรณ์ออมทรัพย ์2.2) สหกรณ์ร้านคา้ 2.3) สหกรณ์บริการ และ 2.4) สหกรณ์เครดิต
ยเูน่ียน 

ในส่วนสหกรณ์ออมทรัพย ์คือ สถาบนัการเงินแบบหน่ึงท่ีมีสมาชิกเป็นบุคคลซ่ึงมีอาชีพอยา่งเดียวกนั หรือท่ี
อาศยัอยูใ่นชุมชนเดียวกนั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมให้สมาชิกรู้จกัการออมทรัพย ์และให้กูย้ืมเม่ือเกิดความจ าเป็น
หรือเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงย และไดรั้บการจดทะเบียนตาม พระราชบญัญติัสหกรณ์ สมาชิกสามารถกู้ยืมได้
เม่ือเกิดความจ าเป็นตามหลกัการช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยทัว่ไปสหกรณ์ออมทรัพยส่์งเสริม
ให้สมาชิกออมใน 2 รูปแบบ ดงัน้ี  

1. การออมในรูปของหุ้นกรณีน้ีเป็นการบงัคบัออม คือ สมาชิกทุกคนต้องออมเป็นประจ าทุกเดือน โดย
สหกรณ์จะก าหนดจ านวนออมขั้นต ่าของแต่ละระดบัเงินเดือนไว ้ซ่ึงในทางปฏิบติัจะถูกหักจากเงินเดือน ณ ท่ีจ่าย
โดยหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีจ่ายเงินเดือน และเพ่ือให้การออมในรูปของหุ้นมีความต่อเน่ืองมัน่คง จึงก าหนดให้มีการ
ออมอยา่งสม ่าเสมอ (ปกติคือเดือนละ 1 คร้ัง) และ ไม่สามารถถอนไดจ้นกว่าจะออกจากการเป็นสมาชิก  

2. การออมในรูปเงินฝาก โดยแบ่งเงินรับฝากออกเป็น 3 ประเภท คือ ออมทรัพย ์ออมทรัพยพิ์เศษ และประจ า 
กรณีเงินฝากออมทรัพย ์คือ เงินฝากประเภทท่ีผูฝ้ากสามารถถอนคืนเม่ือใด ก็ไดท้  าให้การบริหารเงินฝากประเภทน้ี
ท าไดย้าก ดงันั้น สหกรณ์จะจ่ายดอกเบ้ียให้กบัเงินฝากประเภทน้ีในอตัราต ่ากว่าเงินฝากประเภทอ่ืน ส าหรับเงินฝาก
ออมทรัพยพิ์เศษ มีลกัษณะโดยทัว่ไป เหมือนเงินฝากออมทรัพย ์แต่จะมีขอ้ก าหนดพิเศษบางประการ เช่น ตอ้งคง
ยอดเงินฝากขั้นต ่าไวใ้นบญัชีจ านวนหน่ึงก าหนดจ านวนคร้ังท่ีสามารถถอนเงินไดใ้นแต่ละเดือน เป็นตน้ การก าหนด
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ดงักล่าว ท าให้สหกรณ์สามารถบริหารเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษไดง่้ายข้ึน เงินฝากประเภทน้ีจึงไดรั้บดอกเบ้ีย ใน
อตัราท่ีสูงกว่าเงินฝากออมทรัพยธ์รรมดา  

ปัจจุบนัสหกรณ์ออมทรัพยน์ั้นมีขนาดใหญ่ข้ึนและมีการขยายสินทรัพยอ์ย่างรวดเร็ว สหกรณ์ออมทรัพยมี์
บทบาทเป็นผูใ้ห้สินเช่ือแก่ สมาชิกท่ีมีความตอ้งการเงินทุน โดยแหล่งเงินทุนของ สหกรณ์เองไดรั้บจากสมาชิกผ่าน
ช่องทางการซ้ือหุ้นของสมาชิกในแต่ละเดือนรวมถึงเงินฝากของสมาชิกเช่นกัน โดยหลกัพ้ืนฐานท่ีส าคญัของ
สหกรณ์คือสมาชิกของสหกรณ์จะเป็นกลุ่มท่ีอยูอ่าศยัในบริเวณเดียวกนั หรือท างานอยูใ่นสถานท่ีเดียวกนัซ่ึงถือเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดความเช่ือใจระหว่างผูฝ้ากเงินกบัผูกู้เ้งิน น าไปสู่โอกาสปล่อยกูท่ี้มากข้ึนดว้ย 

การด าเนินธุรกิจ สหกรณ์มีทุนด าเนินงานมาจากเงินค่าหุ้น และเงินรับฝากจากสมาชิก ซ่ึงมีทั้งเงินฝากประจ า
และเงินฝากออมทรัพยโ์ดยไม่มีเงินกูย้ืมจากต่างประเทศ ในปัจจุบนัมีสหกรณ์ออมทรัพยท์ั้งส้ิน 1,072 สหกรณ์ (รวม
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน) สมาชิก 1,915,281 คน มีเงินออมทั้งระบบ (เงินค่าหุ้นและเงินรับฝาก) 183,405.35 ลา้นบาท 
เงินทุนเหล่าน้ี จะน าไปให้กู้ยืมแก่สมาชิกท่ีเดือดร้อนหรือจ าเป็น สินทรัพย์ของสหกรณ์มี 239,953.19 ล้านบาท 
มากกว่าร้อยละ 63.53 จะเป็นการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก ส าหรับการส่งช าระค่าหุ้น และช าระหน้ีเงินกู ้สหกรณ์ใชร้ะบบ
การหกัเงิน ณ ท่ีจ่าย ท าให้มีเงินทุนหมุนเวียนไหลเขา้ สหกรณ์อยา่งสม ่าเสมอทุกเดือน 

สหกรณ์ท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางทางการเงิน แบบหน่ึงท่ีมีหนา้ท่ีจบัคู่ (match) ความตอ้งการระหว่างสมาชิกท่ีมี
เงินเหลือกบัสมาชิกท่ีมีตอ้งการเงินทุนเข้าดว้ยกัน โดยระดมเงินฝากและค่าหุ้นจากสมาชิกและ น าไปปล่อยกู้ให้
สมาชิกอีกกลุ่มหน่ึงต่อโดยคิดอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ท่ีสูงกว่าเงินรับฝาก ขณะท่ีสมาชิกจะไดรั้บผลตอบแทนในรูป
ดอกเบ้ียเงินฝากและเงินปันผล  ซ่ึงสหกรณ์จะแสวงหาผลก าไรจากส่วนต่าง (spread) ระหว่างดอกเบ้ียเงินรับฝาก 
(ตน้ทุนของสหกรณ์) และดอกเบ้ียเงินให้กู ้ท  าให้ลกัษณะการด าเนินงานดงักล่าว เทียบเคียงไดก้บัธุรกิจการเงิน โดย
องค์ประกอบท่ีส าคญัหน่ึงของธุรกิจการเงิน คือ การได้รับความเช่ือมัน่จากสาธารณชน และประสบการณ์จาก
ต่างประเทศช้ีให้เห็นว่า หากประชาชนขาดความเช่ือมัน่ในสถาบนัการเงินและไถ่ถอนเงินฝากในเวลาเดียวกนัอาจ
น าไปสู่วิกฤตทางการเงินได ้

สหกรณ์ออมทรัพย์มีสินทรัพย์ประมาณร้อยละ 6.1 เม่ือเทียบกับสถาบันการเงินทั้ งระบบโดยมีขนาด
สินทรัพย ์2.3 ลา้นลา้นบาท (ณ ปี 2558) ซ่ึงถือเป็น ล าดบัท่ี 3 รองจากธนาคารพาณิชยแ์ละธนาคารเฉพาะกิจ แมว้่า
ขนาดสินทรัพยอ์าจไม่มากเม่ือเทียบกบัสถาบนัการเงินประเภทธนาคาร แต่ทว่าสหกรณ์ออมทรัพยก์ลบัมีสมาชิก
จ านวนมากถึง 3.2 ลา้นคน  จึงท าให้เห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพยมี์ความเก่ียวพนักบัจ านวนคนในปริมาณมากซ่ึงอาจ
เกิดผลกระทบเชิงสงัคมไดห้ากสหกรณ์มีปัญหา 

โครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย ์แต่ละประเภทแตกต่างกนัอย่างชดัเจนทั้งทางดา้นแหล่งใชไ้ป
ของเงินทุน และแหล่งท่ีมาของเงินทุน กล่าวคือ สหกรณ์กลุ่ม surplus โดยธรรมชาติจะมีแหล่งเงินทุนจากสมาชิก
ค่อนขา้งมากและเกินกว่าความตอ้งการของสมาชิก ท าให้สหกรณ์ในกลุ่มน้ีน าเงินทุนส่วนท่ีเกินไปท านอกพนัธกิจ
แต่ละประเภทนอกเหนือจากการปล่อยกู ้ ให้แก่สมาชิกของตนแลว้ยงัมีเงินเหลือไปลงทุนทั้งในตราสารหน้ีและตรา
สารทุนรวมถึงร้อยละ 30 รวมทั้งปล่อยกู้ให้แก่สหกรณ์อ่ืน ขณะท่ีแหล่งท่ีมาของเงินทุนก็มาจากสมาชิกเป็นหลกั 
และพ่ึงพาเงินกูย้ืมจากแหล่งภายนอกในสดัส่วนท่ีนอ้ย 

ระบบสหกรณ์มีความแตกต่างกบัสถาบนัการเงินทัว่ไป โดยสหกรณ์สามารถรับฝากเงินไดเ้ฉพาะจากสมาชิก 
และ มีผูถื้อหุ้นเป็นสมาชิกโดยส่วนใหญ่เช่นเดียวกนั ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบัสถาบนัการเงิน (มีสถานะนิติบุคคลเป็น 
บริษทัเอกชน) ซ่ึงรับฝากเงินไดจ้ากประชาชนทัว่ไปและส่วนใหญ่มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่จ านวนหน่ึง ซ่ึงจะท าหน้าท่ี 
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ดูแลและติดตามการด าเนินงานของผูบ้ริหารและปกป้องผลประโยชน์ของสถาบนัการเงิน เน่ืองจากหากผูบ้ริหารไม่
ปฏิบติัตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม  อาจท าให้บริษทัเกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อมูลค่าของ
หุ้นท่ีถือไวอ้ยูไ่ด ้ขณะท่ีผูถื้อหุ้นของสหกรณ์ ส่วนใหญ่รับรู้ว่าหุ้นสหกรณ์เป็นเสมือนเงินฝากประเภทหน่ึง (แมว้่า
ในทางบญัชีจะถือว่าเป็นทุนของสหกรณ์) และราคาหุ้นมีมูลค่าคงท่ี ท าให้ผูถื้อหุ้นอาจไม่ไดใ้ห้ความสนใจในการ
ดูแลและติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการสหกรณ์มากนักจากท่ีคาดว่าจะได้รับเงินคืนเต็มจ านวนหาก
สหกรณ์ประสบปัญหาทางการเงิน 

จากเหตุผลดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาถึงอตัราส่วนโครงสร้างทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนของสมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนโครงสร้างทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนของสมาชิกชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรอบแนวคดิ 

                              ตวัแปรอิสระ                  ตวัแปรตาม 
                     (Independent Variables)                        (Dependent Variables) 
                อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงนิ 

  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 

สมมตฐิานการวจิยั   
สมมติฐานขอ้ท่ี 1: อตัราส่วนทุนเรือนหุ้นต่อสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์ต่อผลตอบแทนของสมาชิกไปในทิศทาง

เดียวกนั 
สมมติฐานขอ้ท่ี 2 :  อตัราส่วนเงินรับฝากต่อสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์ต่อผลตอบแทนของสมาชิกไปใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม      

1. อตัราส่วนทุนเรือนหุ้นต่อสินทรัพยร์วม 

2. อตัราส่วนเงินรับฝากจากสมาชิกต่อสินทรัพยร์วม 

3. อตัราส่วนลูกหน้ีเงินกูท้ ั้งส้ิน  
(สมาชิกและสหกรณ์อ่ืน) ต่อสินทรัพยร์วม 

4. อตัราส่วนเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน เงินฝาก
สหกรณ์อ่ืนและตัว๋สญัญาใชเ้งินสหกรณ์อ่ืนต่อ 
สินทรัพยร์วม 

5. อตัราส่วนทุนส าารองต่อสินทรัพยร์วม 

 
ผลตอบแทน 

ของสมาชิกสหกรณ์ 

6. อตัราส่วนเงินกูย้ืมภายนอกต่อทุนของสหกรณ์ 
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สมมติฐานขอ้ท่ี 3 :  อตัราส่วนลูกหน้ีเงินกูท้ ั้งส้ินต่อสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์ต่อผลตอบแทนของสมาชิกไปใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม  

สมมติฐานขอ้ท่ี 4 : อตัราส่วนเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน เงินฝากสหกรณ์อ่ืนและตัว๋สัญญาใชเ้งินสหกรณ์อ่ืน
ต่อสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์ต่อผลตอบแทนของสมาชิกไปในทิศทางตรงกนัขา้ม      

สมมติฐานข้อท่ี 5 : อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์รวมมีความสัมพนัธ์ต่อผลตอบแทนของสมาชิกไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 6 : อตัราส่วนเงินกูย้ืมภายนอกต่อทุนของสหกรณ์มีความสัมพนัธ์ต่อผลตอบแทนของสมาชิกไปใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม 
 

2. การทบทวนวรรณกรรม  
 

สหกรณ์ออมทรัพย ์หมายถึง องค์การท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่สมาชิก 
โดยสมาชิกแต่ละคนออมรายไดฝ้ากไวก้บัสหกรณ์เป็นประจ าสม ่าเสมอในลกัษณะการถือหุ้นและฝากเงิน ซ่ึงสหกรณ์
ออมทรัพยมี์สถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายสหกรณ์ ในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์มีทุนด าเนินงานมาจากเงินค่าหุ้น
และเงินรับฝากจากสมาชิก ซ่ึงมีทั้งเงินฝากประจ าและเงินฝากออมทรัพยโ์ดยไม่มีเงินกู้ยืมจากต่างประเทศ ดว้ยวิธีการ
ดงักล่าว ธุรกิจของสหกรณ์จึงมีความมัน่คงอยา่งสูง  

อตัราส่วนทางการเงินของโครงสร้างทางการเงินแบ่งเป็น 1.อตัราส่วนทุนเรือนหุ้นต่อสินทรัพยร์วม คือสหกรณ์
มีเงินรับฝากทั้งส้ินมากน้อยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกบัสินทรัพยท์ั้งหมด  หากอตัราส่วนน้ีสูงเกินกว่าเกณฑ์อา้งอิงท่ี
ก าหนดไว ้อาจท าให้สหกรณ์มีความเส่ียงมากข้ึนในการบริหารสภาพคล่อง 2.อตัราส่วนเงินรับฝาก (เฉพาะสมาชิก) ต่อ
สินทรัพยร์วมนั้น เป็นเงินรับฝากทั้งส้ินมากนอ้ยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกบัสินทรัพยท์ั้งหมด  หากอตัราส่วนน้ีสูงเกิน
กว่าเกณฑอ์า้งอิงท่ีก าหนดไว ้อาจท าให้สหกรณ์มีความเส่ียงมากข้ึนในการบริหารสภาพคล่อง 3.อตัราส่วนลูกหน้ีเงินกู้
ท ั้งส้ิน (สมาชิกและสหกรณ์อ่ืน) ต่อสินทรัพยร์วม คือสหกรณ์ไดใ้ห้เงินกูแ้ก่สมาชิกและเงินให้กูแ้ก่สหกรณ์อ่ืนเป็นร้อย
ละเท่าไรของสินทรัพยท์ั้งหมด หากอตัราส่วนน้ีสูงเกินกว่าเกณฑอ์า้งอิงท่ีก าหนดไว ้อาจเป็นเพราะมีการให้สมาชิกกูต่้อ
รายสูงเกินไปท าให้สมาชิกมีหน้ีสินมากเกินจ าเป็นอาจก่อให้เกิดความเส่ียงดา้นเครดิตและสภาพคล่องต่อสหกรณ์        
4.อตัราส่วนเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน เงินฝากสหกรณ์อ่ืน และตัว๋สญัญาใชเ้งินสหกรณ์อ่ืนต่อสินทรัพยร์วม คือ
สหกรณ์มีเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน เงินฝากสหกรณ์อ่ืน ตลอดจนตัว๋สญัญาใชเ้งินสหกรณ์อ่ืนเป็นร้อยละเท่าไร
ของสินทรัพยท์ั้งหมด หากอตัราส่วนน้ีสูงเกินกว่าเกณฑท่ี์อา้งอิงท่ีก าาหนดไว ้อาจก่อให้เกิดความเส่ียงในการฝากหรือ
ลงทุนได ้5.อตัราส่วนทุนส าารองต่อสินทรัพยร์วม เป็นทุนส ารองมากนอ้ยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกบัสินทรัพยท์ั้งหมด 
หากอตัราส่วนน้ีสูงจะท าาให้สหกรณ์มีเกราะป้องกันทางการเงินท่ีดีเพราะทุนส ารองสามารถชดเชยสินทรัพย ์และ
ลูกหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดโ้ดยไม่มีผลกระทบกบัทุน 6.อตัราส่วนเงินกู้ยืมภายนอกต่อทุนของสหกรณ์ อธิบายไดว้่า 
สหกรณ์มีหน้ีเงินกูย้ืมภายนอกมากนอ้ยเพียงใดเม่ือเปรียบเทียบกบัทุนของสหกรณ์ หากอตัราส่วนน้ีสูงเกินกว่าเกณฑ์ท่ี
อา้งอิงท่ีก าาหนดไวแ้สดงว่าสหกรณ์มีหน้ีสินมากเกินไปอาจก่อให้เกิดความเส่ียงต่อสหกรณ์ในการช าาระหน้ีให้กบั
เจา้หน้ี 

เกณฑ์มาตรฐานความมัน่คงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย ์ ปี 2560 มีดงัน้ี 1. อตัราส่วนทุนเรือนหุ้นต่อ
สินทรัพยร์วม ระดบัคะแนน >20.00-30.00 2.อตัราส่วนเงินรับฝาก (เฉพาะสมาชิก) ต่อสินทรัพยร์วม ระดบัคะแนน 
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>60.00-70.00 3.อตัราส่วนลูกหน้ีเงินกูท้ ั้งส้ิน (สมาชิกและสหกรณ์อ่ืน) ต่อสินทรัพยร์วม ระดบัคะแนน >70.00-80.00 4.
อตัราส่วนเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน เงินฝากสหกรณ์อ่ืน และตัว๋สัญญาใชเ้งินสหกรณ์อ่ืนต่อสินทรัพย์รวม 
ระดบัคะแนน >20.00-30.00 5.อตัราส่วนทุนส าารองต่อสินทรัพย์รวม ระดบัคะแนน >10.00 6.อตัราส่วนเงินกู้ยืม
ภายนอกต่อทุนของสหกรณ์ ระดบัคะแนน ≤1.00 

จากการศึกษาและคน้ควา้ของ ปิยะนุช นกนอ้ย (2551) ท าการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ความเส่ียงของธุรกิจสินเช่ือ 
และความเพียงพอของเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสารแห่งประเทศไทย จ ากัด พบว่า แนวทางในการบริหาร
จดัการเงินทุนของสหกรณ์ จะตอ้งก าหนดสัดส่วนของแหล่งท่ีมาของเงินทุนระยะสั้น ต่อเงินทุนระยะยาว กบั แหล่งท่ี
ใชไ้ปของเงินทุนระยะสั้น กบัเงินทุนระยะยาวให้สอดคลอ้งกนั โดยสหกรณ์มีทางไดม้าของเงินทุนระยะสั้น : เงินทุน
ระยะยาวเท่ากบั 1:2 ซ่ึงในระยะยาวสหกรณ์มีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของเงินทุนระยะสั้นเพ่ิมข้ึน แต่ระยะยาวลดลง 
ฉะนั้นการลงทุนของสหกรณ์จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงท่ีสอดคลอ้งกนั ส าหรับนโยบายการจดัการธุรกิจสินเช่ือของ
สหกรณ์จะตอ้งค านึงถึงอตัราการขยายตวัของธุรกิจสินเช่ือท่ีตอ้งสอดคลอ้งกบัแหล่งท่ีมาของเงินทุน ระยะยาวของ
เงินทุน ตน้ทุนเงินทุนท่ีระดมได ้ซ่ึงจะต้องนบัรวมตน้ทุนจากการจ่ายคืนเงินปันผล ความเส่ียงทางการเงินโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง ความเส่ียงของเงินทุนระยะยาว ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง และความเส่ียงทางดา้น
อตัราดอกเบ้ีย 

งานวิจยัของประสพชยั พสุนนท์ และคณะ (2551) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ปัจจยัอตัราส่วนทางการเงิน
ของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัเพชรบุรี วตัถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของสหกรณ์การเกษตรใน
จังหวดัเพชรบุรีด้วยตวัแบบ CCR (Charnes Cooper and Rhodes Model) และตวัแบบ BCC (Banker Charnes and 
Cooper Model) ของวิธีการ DEA (Data Envelopment Analysis) และ 2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัจากคะแนนประสิทธิภาพ
ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวดัเพชรบุรีท่ีเกิดจากทุกการจดัหมู่ของปัจจยัน าเข้าและปัจจยัผลผลิตดว้ยตวัแบบ 
CCR และตวัแบบ BCC ของวิธีการ DEA กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัเพชรบุรีท่ี
ด าเนินงานปกติ จ านวน 18 แห่ง ส าหรับตวัแปรในการวิจยัใช้ตามแนวทางของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ (2549) 
ประกอบด้วย ตวัแปรปัจจยัน าเข้า 4 ตวัแปร คือ 1) ต้นทุนธุรกิจหลกั 2) ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจและด าเนินการ 3) 
หน้ีสินทั้งส้ิน และ 4) ทุนของสหกรณ์ และตวัแปรปัจจัยผลผลิต 1 ตวัแปร คือ รายได้ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
โปรแกรม DEAP 2.1 ของ Coelli (1996) ในการวดัประสิทธิภาพของวิธีการ DEA และใชโ้ปรแกรม SPSS ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยจากคะแนนประสิทธิภาพ DEA ของทุกการจัดหมู่ ด้วยการสกัดปัจจยัจากวิธีองค์ประกอบหลกั 
(Principal Component Analysis: PCA) และหมุนปัจจยัดว้ยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax) ผลการวิจยัพบว่า 1) มีสหกรณ์
การเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพจ านวน 4 และ 5 แห่ง เม่ือวดัประสิทธิภาพดว้ยตวัแบบ CCR และ BCC ตามล าดบั 2) เม่ือ
พิจารณาคะแนนประสิทธิภาพเฉล่ียจากการจัดหมู่แล้ว สามารถแบ่งสหกรณ์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง ปานกลาง และต ่า 3) ผลการวิเคราะห์ปัจจยัจากคะแนนประสิทธิภาพ CCR จากทุกการจดัหมู่ พบว่า 
มี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยประสิทธิภาพโดยภาพรวม และปัจจัยประสิทธิภาพด้านทุน เม่ือพิจารณาจากคะแนน
ประสิทธิภาพ BCC สามารถสกดัได ้2 ปัจจยั คือ ปัจจยัประสิทธิภาพในการจดัการค่าใชจ่้ายเฉพาะธุรกิจและการ
ด าเนินการ และปัจจยัประสิทธิภาพด้านสินทรัพย์     งานวิจยัของพนิดา จินดาศรี (2551:62) ท าการวิเคราะห์ภาวะ
เศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล จ ากดั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์ภาวะ
เศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล จ ากดั ในช่วงปี พ.ศ. 2544-2550 ซ่ึงศึกษา
ครอบคลุมถึงแนวโนม้จุดแขง็และจุดอ่อนของภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน 
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งานวิจยัของนริศรา นนัตาภิวฒัน์ (2550) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนกบัมูลค่าเพ่ิมเชิง
เศรษฐศาสตร์ (EVA® ) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยแ์ละการจ่ายเงินปันผลกรณีศึกษาบริษทัในกลุ่มธุรกิจ
พฒันาอสังหาริมทรัพยจ์ านวน 81 บริษทั โดยศึกษาเป็นรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2549 พบว่าโครงสร้าง
เงินทุนมีความสมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั 19 ราคาหลกัทรัพยซ่ี์งอาจกล่าวไดว้่าการท่ีบริษทัมีการใชห้น้้ี

ี
สินใน

สดัส่วนท่ีนอ้ยกว่าส่วนของผูถื้อหุ้นจะส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยเ์พ่ิมสูงข้ึน 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วน
โครงสร้างทางการเงินกับอตัราผลตอบแทนของสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงชุมนุม
สหกรณ์เกิดจากการรวมตวัของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยแยกตามกลุ่มอาชีพประกอบไปด้วย
จ านวนสมาชิกดงัน้ิ 1) เอกชน 387 แห่ง  2) โรงพยาบาล / สาธารณสุข 148 แห่ง 3) ส่วนราชการทอ้งถ่ิน 129 แห่ง   4) 
ต ารวจ 119 แห่ง 5) ทหาร 118 แห่ง  6) ครู 105 แห่ง  7) พนกังานรัฐวิชาหกิจ 48 แห่ง และ 8) สถาบนัอุดมศึกษา 
34 แห่ง รวมทั้งส้ินมีสมาชิกทั้งหมด 1,072 สหกรณ์ (ขอ้มูล ณ 31 มีนาคม 2560)  ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ 
(Secondary data)  จากสารสนเทศทางการเงินสหกรณ์ในประเทศไทยจากฐานขอ้มูลของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย และการใชส้ถิติในการวิเคราะห์มีรายละเอียด คือ  

1. ประชากรหรือกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นงบการเงินรวมท่ีผ่านการตรวจสอบจากกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ ในช่วงเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี 2550-2559 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชโ้ครงสร้าง
อตัราส่วนทางการเงินซ่ึงประกอบไปดว้ย 6 อตัราส่วนดงักรอบแนวคิด 

2. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชค้่าเฉล่ีย (Mean)  ค่าความเบ่ียงเบน มาตรฐาน (Standard deviation) 
ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าต ่าสุด (Minimum) อธิบายอตัราส่วนโครงสร้างทางการเงินและ ผลตอบแทนของสมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช้การวิเคราะห์
สัมประสิทธ์ิของสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson correlation Coefficients) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วน
โครงสร้างทางการเงินและอตัราผลตอบแทนของสมาชิก 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ผลการวิเคราะห์อตัราส่วนโครงสร้างทางการเงินและอตัราผลตอบแทนของสมาชิก ซ่ึงประกอบดว้ย 7  ตวัแปร 

ไดแ้ก่ 
      RSCA  = อตัราส่วนทุนเรือนหุ้นต่อสินทรัพยร์วม 
      DRMA  = อตัราส่วนเงินรับฝาก (เฉพาะสมาชิก) ต่อสินทรัพยร์วม 
      TDMCA = อตัราส่วนลูกหน้ีเงินกูท้ ั้งส้ิน (สมาชิกสหกรณ์อ่ืน) ต่อสินทรัพยร์วม 
 CAIDC = อตัราส่วนเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน เงินฝากสหกรณ์อ่ืน และตัว๋สญัญาใช ้
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     เงินสหกรณ์อ่ืนต่อสินทรัพยร์วม 
      TRFR = อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพยร์วม 
      RXLC = อตัราส่วนเงินกูย้ืมภายนอกต่อทุนของสหกรณ์  
      ROE = ผลตอบแทนของสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนาของอตัราส่วนมาตรฐานทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นรายปี 

พบว่า ผลตอบแทนของสมาชิกฯ (ROE) มีค่าต ่าสุดอยู่ท่ี 0.01 ค่าสูงสุดเท่ากับ 0.03 และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.02 
อตัราส่วนทุนเรือนหุ้นต่อสินทรัพยร์วม (RSCA) มีค่าต ่าสุดอยู่ท่ี 14.32 ค่าสูงสุดเท่ากบั 18.43 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
16.69 อตัราส่วนเงินรับฝากจากสมาชิกต่อสินทรัพยร์วม (DRMA) มีค่าต ่าสุดอยูท่ี่ 34.24 ค่าสูงสุดเท่ากบั 55.03 และ
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 43.33 อตัราส่วนลูกหน้ีเงินกู้ท ั้งส้ิน (สมาชิกและสหกรณ์ อ่ืน) ต่อสินทรัพยร์วม (TDMCA) มีค่า
ต ่าสุดอยูท่ี่ 41.51 ค่าสูงสุดเท่ากบั 72.49 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 60.49  อตัราส่วนเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน เงิน
ฝากสหกรณ์อ่ืน และตัว๋สัญญา ใชเ้งินสหกรณ์อ่ืนต่อสินทรัพยร์วม (CAIDC) มีค่าต ่าสุดอยู่ท่ี 36.80 ค่าสูงสุดเท่ากบั 
79.99 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 53.79 อตัราส่วนทุนส าารองต่อสินทรัพยร์วม (TRFR) มีค่าต ่าสุดอยู่ท่ี 1.04 ค่าสูงสุด
เท่ากบั 1.54 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.33 และอตัราส่วนเงินกู้ยืมภายนอกต่อทุนของสหกรณ์ (RXLC) มีค่าต ่าสุดอยูท่ี่ 
0.21 ค่าสูงสุดเท่ากบั 1.51 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.99 

เม่ือท าการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน พบว่า ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนเงินรับ
ฝากจากสมาชิกต่อสินทรัพยร์วม มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย จากการทดสอบพบว่า ค่า P-Value มีค่า -0.023 ซ่ึงนอ้ยกว่าเท่ากบัระดบั นยัส าคญั 0.05 คืออตัราส่วนเงินรับฝาก
จากสมาชิกต่อสินทรัพยร์วม มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ในทิศทางตรงกนัขา้ม  นัน่หมายความว่าเม่ืออตัราส่วนเงินรับฝาก
จากสมาชิกต่อสินทรัพยร์วมมีค่าเพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยมีค่าลดลง 

จากการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนเงินกู้ยืม ภายนอกต่อทุนของสหกรณ์ มีความสัมพนัธ์กบั
อตัราผลตอบแทนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากการทดสอบพบว่า ค่า P-Value มีค่า 0.002 ซ่ึง
น้อยกว่าเท่ากบัระดบั นยัส าคญั 0.05 กล่าวคืออตัราส่วนเงินกู้ยืม ภายนอกต่อทุนของสหกรณ์ มีความสัมพนัธ์กับ
อตัราอตัราผลตอบแทนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อย
ละ 95 ในทิศทางเดียวกนั นัน่หมายความว่าเม่ืออตัราส่วนเงินกูย้ืม ภายนอกต่อทุนของสหกรณ์มีค่าเพ่ิมข้ึนจะส่งผล
ให้อตัราผลตอบแทนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีค่าเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย 

ส่วนอตัราส่วนทางการเงินอ่ืนท่ีเหลืออีก 4 อตัราส่วนจากการศึกษาพบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กันกบัอตัรา
ผลตอบแทนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การอภปิรายผล  
1. จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ในกลุ่มของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอตัราส่วนเงินรับฝากจากสมาชิก

ต่อสินทรัพยร์วม มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ในทิศทางตรงกนัขา้ม  กล่าวคือหากสหกรณ์ออมทรัพยมี์ประสิทธิภาพในการท าให้อตัราส่วน
เงินรับฝากต่อสินทรัพยร์วมไดดี้มากข้ึน ยอ่มส่งผลต่อผลตอบแทนของสมาชิกสหกรณ์ท่ีจะไดรั้บ โดยอตัราส่วนเงินรับฝาก
ต่อสินทรัพย์รวมเป็นอตัราส่วนท่ีใช้วดัความสามารถสหกรณ์มีเงินรับฝากทั้งส้ินมากน้อยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกับ
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สินทรัพย ์และถึงแมจ้ะไม่ใช่อตัราส่วนท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงผลตอบแทนของสมาชิกอย่างชดัเจน แต่ก็เป็นอตัราส่วนท่ีแสดง
ให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารงานของสหกรณ์เพ่ือตอบสนองส่ิงท่ีสมาชิกคาดหวงัไดห้รือผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บของ
สมาชิก ท าให้สมาชิกสามารถน าอตัราส่วนน้ีมาใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพยไ์ด ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของนริศรา นนัตาภิวฒัน์ (2550) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนกบัมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ 
(EVA® ) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยแ์ละการจ่ายเงินปันผลกรณีศึกษาบริษทัในกลุ่มธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์
จ านวน 81 บริษทั โดยศึกษาเป็นรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2545  ถึง  พ.ศ.  2549 พบว่าโครงสร้างเงินทุนมีความสมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบั 19 ราคาหลกัทรัพย ์

2. อตัราส่วนเงินกู้ยืม ภายนอกต่อทุนของสหกรณ์ มีความสัมพนัธ์กบัอตัราอตัราผลตอบแทนของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคืออตัราส่วนเงินกู้ยืม
ภายนอกต่อทุนของสหกรณ์เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัว่าสหกรณ์มีหน้ีเงินกูย้ืมภายนอกมากนอ้ยเพียงใดเม่ือเปรียบเทียบกบัทุน
ของสหกรณ์ หากอตัราส่วนน้ีสูงเกินกว่าเกณฑ์ท่ีอา้งอิงท่ีก าหนดไวแ้สดงว่าสหกรณ์มีหน้ีสินมากเกินไปอาจส่งผลกระทบ
ต่อผลตอบแทนของสมาชิกท่ีมาลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพยใ์นระดบัความเส่ียงสูงตามไปดว้ย โดยในส่วนของอตัราส่วนเงิน
กูย้ืมภายนอกต่อทุนของสหกรณ์ยงัไม่พบว่ามีผลงานวิจยัของผูวิ้จยัก่อนหนา้น้ี 
 

5. สรุปผลการศึกษา       
 

ผลการวิจยัคร้ังน้ีจากวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พบว่า อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพันธ์กับ
อตัราผลตอบแทนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีทั้งหมด 2  อตัราส่วน ไดแ้ก่อตัราส่วนเงินรับฝาก
จากสมาชิกต่อสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัผลตอบแทนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ์ย่างมีนยัส าคญัใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม หมายความว่า ถา้อตัราส่วนทางการเงินน้ีมีค่าเพ่ิมลดลงผลตอบแทนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
จะลดลง และอตัราส่วนเงินกูย้ืมภายนอกต่อทุนของสหกรณ์มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัผลตอบแทนของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญัในทิศทางเดียวกนั หมายความว่าถา้อตัราส่วนทางการเงินน้ีมีค่าเพ่ิมมากข้ึนผลตอบแทนของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยจ์ะเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย โดยมีทั้งสองอตัราส่วนท่ีพบมีความส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

6. ข้อเสนอแนะ     
 
1. จากการศึกษาคร้ังน้ีฝ่ายจัดการ ผูบ้ริหารสหกรณ์ท่ีมีต่อการบริการจัดการสหกรณ์ วางแผนและก าหนด

นโยบายธุรกิจเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์อตัราส่วนโครงสร้างทางการเงินต่ออตัราผลตอบแทนของสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย ์และสามารถน าผลการวิจยัใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาวางแผนพฒันาธุรกิจสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกได้รับ
ผลตอบแทนสูงสุด 

2. ผูท่ี้สนใจท่ีจะลงทุนในสหกรณ์สามารถวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนได้
เพียงช่วยให้ทราบข้อมูลเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น หากอาจมีอิทธิพลมาจากปัจจยัอ่ืนๆหลายด้านด้วยกนั เช่น สภาวะ
เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ ผูท่ี้จะลงทุนควรพิจารณาขอ้มูลหลายๆ ดา้น ประกอบการตดัสินใจในการลงทุนไดม้ากยิ่งข้ึน 
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3.  การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีอธิบายถึงความสัมพนัธ์ไดเ้พียงบางอตัราส่วน ซ่ึง
งานวิจยัในอนาคตผูวิ้จยัสามารถน าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลตอบแทนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เพ่ิมเติมจากการใชอ้ตัราส่วนเหล่าน้ี เช่น นโยบายการเงินต่างๆ มาใชพิ้จารณาประกอบกนัเพ่ือคน้หาปัจจยัท่ีอาจจะมี
ความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญัในมิติอ่ืน ๆ 

4.  ในการวิเคราะห์คร้ังต่อไปควรควรจะไดท้ าการศึกษาเพ่ิมสหกรณ์ประเภทอ่ืนอีกให้ครบทั้ง 7 ประเภทซ่ึงอาจ
ท าให้เห็นความแตกต่าง หรือผลกระทบของอตัราส่วนทางการเงินปัจจยัอ่ืน ๆ มากข้ึน 

5.  การวิจยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่ใชร้ะเบียบวิจยัเชิงปริมาณในการวิจยัคร้ังต่อไปควรท่ีจะให้การวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น 
สมัภาษณ์เชิงลึกหรือสนทนากลุ่มมาใชพิ้จารณาประกอบกนั เพ่ือให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีครบถว้นมากข้ึน 
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ผลกระทบของระบบการควบคุมภายในที่มีต่อความเส่ียงด้านเครดติ 
ของธนาคารพาณชิย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

THE IMPACT OF THE INTERNAL CONTROL ON THE CREDIT RISK OF 
BANKS LISTED ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND 

 
ณฐัธยาน์ อธิรัฐจิรชัย และมัตธิมา กรงเต้น*

 

มนตรี  ช่วยชู**
 

 
บทคดัย่อ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระบบการควบคุมภายในกบัความเส่ียงดา้นเครดิต

ของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ ประโยชน์ของงานวิจยัน้ีคือ
เป็นแนวทางให้ฝ่ายสินเช่ือวางมาตราการฐานลดความเส่ียงการให้สินเช่ือแก่ลูกค้า ปัจจัยท่ีน ามาศึกษาได้แก่ 
สภาพแวดลอ้มทางการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร และการติดตามและ
ประเมินผล ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ ผูบ้ริหารฝ่ายสินเช่ือของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทสไทยจ านวน 21 แห่ง แห่งละ 3 คน รวม 63 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งง่าย และการวิเคราะห์ถดถอยพหู
คูณ ผลการวิจยัพบว่า  1) ระดบัการควบคุมภายในต่อความเส่ียงด้านเครดิตโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 2) ระดบัการ
ควบคุมภายในต่อความเส่ียงดา้นเครดิตโดยรวมและรายดา้นมีความสมัพนัธ์เชิงลบ 3) ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กบัความ
เส่ียงดา้นเครดิตในระดบั สูงคือ 0.812 อธิบายความผนัแปรของระดบัการควบคุมภายในของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยใ์นดา้นสารสนเทศและการส่ือสารไดร้้อยละ  65.90 ดว้ยความคลาดเคล่ือนของการกะประมาณ .22038 ค่า
น ้าหนกัความส าคญัของตวัแปรอิสระ คือ สารสนเทศและการส่ือสารเท่ากบั  0.745  
 
ค าส าคญั :  ความเส่ียงดา้นเครดิต, ควบคุมภายใน 
 
 
 
 

                                                             
* นักศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี คณะบญัชี มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
** อาจารยท์ี่ปรึกษาและผูอ้  านวยโครงการหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี  คณะบญัชี มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
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Abstract 
 
This research aims to study the relationship between internal control system and credit risk of the commercial 

banks which registered in the Stock Exchange of Thailand. It was quantitative research. The benefit of this research 
was to be the guideline for the loan department in order to standardize and reduce customers’ credit risk. The factors 
were studied such as Controlled environment, Risk assessment, Controlled activity, Information and 
Communication and The follow –  up and Evaluation.  Studied populations were the executives positioning in the 
loan department, 21 commercial banks registering in the Stock Exchange - 3 persons for each banks, all 63 persons. 
The research instruments were frequency, percentage, mean, standard deviation, simple correlation coefficient and 
multiple linear regressions. The research were found that 1) the level of overall internal control over credit risk was 
the highest level 2)  the level of overall internal control over credit risk in overall and income related to each other 
negatively 3)  the independent factor relating to the credit risk was high for 0 .812.  It explained the fluctuation on 
the interval control level of the commercial banks which registered in the Stock Exchange. The communication was 
65.90% according to .22038 of deviation on conjecture. The significant weight on independent factor was 0.745 of 
the information and communication.  
 
Keyword : Credit Risk, Internal 
 

1. บทน า 
 

ระบบเศรษฐกิจปัจจุบนั ธนาคารเขา้มามีบทบาทท่ีส าคญัส าหรับธุรกิจต่าง ๆ การด าเนินธุรกิจของธนาคาร
พาณิชยต์อ้งเผชิญกบัความเส่ียงหลายประการ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลสืบเน่ืองมาจากความผนัผวนของตลาดการเงิน
และสภาวะทางเศรษฐกิจ ปัจจยัท่ีอาจก่อให้เกิดความผนัผวนท่ีส าคญัคือ ความเปล่ียนแปลงของธุรกิจของลูกหน้ี 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน กฎระเบียบ และการแข่งขนั  การบริหารและการลดทอนความเส่ียงถือเป็นหัวใจ
ส าคญัในการด าเนินงานของธนาคารประการหน่ึง ดว้ยเหตุน้ี ธนาคารจึงไดก้ าหนดนโยบาย แบบแผนการด าเนินการ 
และกระบวนการท างาน เพ่ือสร้างและปลูกฝังวฒันธรรมในการตระหนกัและบริหารความเส่ียงควบคู่ไปกับการ
ด าเนินธุรกิจ (ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน, 2547)  

ธนาคารส่วนใหญ่ตระหนกัถึงปัจจยัความเส่ียงต่าง ๆ อนัอาจจะเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจของธนาคาร จึงไดมี้การพิจารณาเตรียมการและก าหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียงแต่ละดา้น โดยในช่วง
ท่ีผา่นมา ธนาคารไดวิ้เคราะห์ถึงปัจจยัแห่งความเส่ียงท่ีส าคญัท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการประกอบการธุรกิจการเงิน 
และไดด้ าเนินการทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกระบวนการในการบริหาร ความเส่ียงดา้นต่าง ๆ อย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างให้ระบบการบริหารความเส่ียงของธนาคารไดม้าตรฐานเทียบเคียงระดบัสากล และมีความ 
พร้อมในการรองรับการบริหารความเส่ียงตามแนวทางของหลกัเกณฑ์ Basel II (ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน), 
2549) 
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จากความส าคัญดงักล่าวข้างต้น ความเส่ียงด้านเครดิตวตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ีคือเพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของกลไกการควบคุมภายในของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตรวจสอบ
ความเส่ียงต่อความเส่ียงในการผิดนดัเน่ืองจากกลไกการควบคุมภายในท่ีไม่ดีและก าหนดวิธีการควบคุมภายในท่ีมีผลต่อ
ความเส่ียงดา้นเครดิต 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระบบการควบคุมภายในกับความเส่ียงด้านเครดิตของธนาคารพาณิชยท่ี์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 2. เพ่ือทดสอบผลกระทบของระบบการควบคุมภายในท่ีมีต่อความเส่ียงด้านเครดิตของธนาคารพาณิชย์ท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรอบแนวคดิ 
ผลกระทบของระบบการควบคุมภายในท่ีมีต่อความเส่ียงด้านเครดิตของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 Independent Variable  

  
  

  
 
  
 
 

 
สมมุตฐิานการวจิยั   
     สมมติฐานขอ้ท่ี 1 :  สภาพแวดลอ้มของการควบคุมมีผลกระทบเชิงลบกบัความเส่ียงดา้นเครดิต 
     สมมติฐานขอ้ท่ี 2 :  การประเมินความเส่ียงมีผลกระทบเชิงลบกบัความเส่ียงดา้นเครดิต  
     สมมติฐานขอ้ท่ี 3 :  กิจกรรมการควบคุมมีผลกระทบเชิงลบกบัความเส่ียงดา้นเครดิต 
     สมมติฐานขอ้ท่ี 4 : ขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสารมีผลกระทบเชิงลบกบัความเส่ียงดา้นเครดิต 
     สมมติฐานขอ้ท่ี 5 : การติดตามการประเมินผลมีผลกระทบเชิงลบกบัความเส่ียงดา้นเครดิต 

 

2. การทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษาผลกระทบของระบบการควบคุมภายในท่ีมีต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
แนวคิดและทฤษฎีการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO  

สภาพแวดลอ้มของการควบคุม (CE) 

การประเมินความเส่ียง (RA) 

กิจกรรมการควบคุม (CA) 

ขอ้มูลสารสนเทศทางการส่ือสาร (IC) 

การติดตามและประเมินผล (MO) 

ความเส่ียงดา้นเครดิต) 

Dependent Variable 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 246 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

การควบคุมภายในตามแนวคิด COSO (จนัทนา สาขากรและคณะ, 2557) 
ในปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) คณะกรรมการท่ีมีช่ือเรียกว่า Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission หรือเรียกย่อ ๆ ว่า COSO ซ่ึงเป็นคณะกรรมการรวบรวมของสถาบนัวิชาชีพ 5 สถาบนัใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดแ้ก่ สถาบนัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบนัผูต้รวจสอบภายใน
สากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA) สถาบนัผูบ้ริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) 
สมาคมนกับญัชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA) และสถาบนันกับญัชีเพ่ือการ
บริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA) ไดร่้วมกนัศึกษาพฒันาความหมาย และแนวคิดของการ
ควบคุมภายในตามรายงานท่ีเรียกว่า COSO Internal Control-integrated Framework ก าหนดความหมายและกรอบ
โครงสร้างของการควบคุมภายในรวมทั้งเสนอให้ผู ้บริหารรายงานเก่ียวกับการควบคุมภายใน (Management 
Reporting on Internal Control)  

การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO เป็นอีกหน่ึงแนวคิดท่ีไดรั้บการยอมรับและมีการน าไปประยกุต์
ในระดบัสากลและรวมถึงประเทศไทยดว้ย COSO ไดใ้ห้ความหมายและวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายในดงัน้ี  
การควบคุมภายในท่ีส าคญั คือ กระบวนการซ่ึงรวมกนัท าให้บงัเกิดผลโดยคณะกรรมการผูบ้ริหารและบุคคลอ่ืน ๆ  
ขององคก์รถูกออกแบบข้ึนมาเพ่ือให้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลเก่ียวกบัการบรรลุวตัถุประสงค ์ซ่ึงมี 3 ประการ
ดงัต่อไปน้ี 1) ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน (Effectiveness and Efficiency of Operations) 
2) ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน (Reliability of Financial Reporting) 3) การปฏิบติัตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ (Compliance with Applicable Laws and Regulations) ตามแนวคิดของ COSO การควบคุมภายใน
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั 5 ประการ ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนั องคป์ระกอบเหล่าน้ีไดม้าจากแนวทาง
ท่ีผูบ้ริหารด าเนินธุรกิจและมีการเช่ือมโยงเขา้กบักระบวนการทางการบริหารดงัน้ี 

1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) เป็นองค์ประกอบแรกท่ีถือว่า มีความส าคญัมากท่ีสุด
เป็นเสมือนรากฐานให้องคป์ระกอบอ่ืนเกิดข้ึนหรือด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและมีประสิทธิผล สภาพแวดลอ้มของการ
ควบคุม หมายรวมถึง ปัจจยัต่าง ๆ  เช่น นโยบายวิธีการ และวิธีปฏิบติัท่ีแสดงให้เห็นถึงทศันคติของบุคลากรท่ีมีต่อ
การควบคมภายในของกิจการ ปัจจยัทท่ีส าคญัยิ่งคือคนภายในองคก์รนัน่เอง 

2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) ความเส่ียง หมายถึงเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงคห์รือการกระท า
ใดๆ อนัจะก่อให้เกิดผลลพัธ์ในดา้นลบหรือเป็นผลลพัธ์ท่ีไม่ตอ้งการท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด ความเส่ียงอาจเกิดจากลกัษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน การควบคุมภายใน การท่ีหน่วยงาน ตรวจไม่
พบขอผิดพลาด 

3. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและวิธีการต่างๆ ท่ีจะ
สนบัสนุนมาตรการท่ีจะป้องกนัความเส่ียงเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication) สารสนเทศ หมายถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีใชใ้น
การบริหาร ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการเงินและ ไม่ใช่การเงินรวมทั้งขอ้มูลข่าวสารอ่ืนๆ ทั้งจากแหล่งภายในและ
ภายนอก การส่ือสาร หมายถึงการรับและส่งข่าวสารระหว่างกนั เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจอนัดีระหว่างบุคคลท่ีมีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในงานท่ีสัมพนัธ์กนั การส่ือสารจะเกิดไดท้ั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ระบบการส่ือสารท่ีดี
และมีประสิทธิภาพ ควรเป็นการส่ือสารแบบสองทางและติดต่อ ระหว่างหน่วยงานอยา่งทัว่ถึงครบถว้น 
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5. การติดตามผล (Monitoring & Evaluation) การติดตามผล หมายถึงการสอดส่องดูแลกิจกรรมท่ีอยูร่ะหว่าง
การด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนด การ
ประเมินผล หมายถึงการเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัระบบการควบคุมภายใน ท่ีก าหนดไวว้่ามีความสอดคลอ้ง
หรือไม่เพียงใด และประเมินระบบการควบคมภายในท่ีมีอยู่ว่ายงัมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มในปัจจุบัน
หรือไม่รวมทั้งการวิเคราะห์การหาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างแผนงานกบัผลการด าเนินงาน สรุปผลและเสนอ
ขอ้แนะน า เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

นอกจากน้ี COSO ได้ก าหนดให้ต้องมีการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลเสนอผู้บริหารท่ี
รับผิดชอบ โดยช้ีแจงหรืออธิบายให้ทราบว่ามีความแตกต่างระหว่างการปฏิบติัจริงกบัประมาณการหรือแผนงาน
อย่างไร มีสาเหตุจากอะไรและใครเป็นผูรั้บผิดชอบเพ่ือให้เกิดการสั่งการแก้ไข ซ่ึงถือเป็นหัวใจส าคญัของการ
ควบคุมดา้นการบริหาร 

จากความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน Olatunji (2009) ไดศึ้กษาผลกระทบของระบบการควบคุมภายในธนาคารในประเทศ
ไนจีเรีย ขอบเขตของการควบคุมภายในเพ่ือการทุจริตท่ีพบภายใตค้วามเส่ียงในการด าเนินงาน Lakis และ Giriunas 
(2012) ยงัอธิบายการควบคุมภายในเป็นมาตรการในการจดัการกบัการทุจริตในปัจจุบนั เพ่ือให้มีมุมมองท่ีกวา้งข้ึน
เก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกอยา่งองคป์ระกอบท่ีไดรั้บการยอมรับและใชง้านทัว่โลกเช่น COSO และ 
Basel Committee on Banking การดูแล Bedard (2011) ใชก้ารควบคุมภายในของ US Sox ซ่ึงมุ่งเนน้ดา้นการเงิน การ
รายงาน Ji, Lu และ Qu (2015) เน้นการควบคุมภายในของจีนท่ีเพ่ิมเขา้มา โครงสร้างองค์กรอ่ืนๆ และการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์เราใชข้อบเขตท่ีกวา้งข้ึน การควบคุมภายใน (COSO model) ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา้ง 5 ดา้นคือ
สภาพแวดลอ้มการควบคุมความเส่ียง การประเมิน, กิจกรรมการควบคุม, การตรวจสอบและระบบสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท าให้เกิดแนวคิดในการศึกษาวิจยัเร่ืองผลกระทบของระบบการ
ควบคุมภายในท่ีมีต่อการบริหารความเส่ียงด้านเครดิตของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจยัเร่ืองน้ีมุ่งเนน้ศึกษาวิจยัเร่ือง ผลกระทบของระบบการควบคุมภายในท่ีมีต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของ
ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ระบบการควบคุมภายในกบัการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเพ่ือทดสอบผลกระทบของระบบการควบคุมภายในท่ีมีต่อการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคาร
พาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการใช้
สถิติในการวิเคราะมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารฝ่ายสินเช่ือธนาคารพาณิชย์ท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 21 แห่ง ๆ ละ 3 คน รวมเป็น 63 คน 

2. ตวัแปรในการศึกษา คือ ตวัแปรตาม (Dependent Variable) เป็นการบริหารความเส่ียงด้านเครดิตของ
ธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ตวัแปรต้น (Independent Variable) คือ 
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สภาพแวดลอ้มของการควบคุม (CE), การประเมินความเส่ียง (RA), กิจกรรมการควบคุม (CA), ขอ้มูลสารสนเทศ
ทางการส่ือสาร (IC), การติดตามและประเมินผล (MO) 

3. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยน าขอ้มูล
ท่ีรวบรวมไดม้าท าการทดสอบสมมติฐานดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ  

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ โดยแบ่ง
การวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลขั้นพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถามใชส้ถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) 
โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัระดบัของการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ของธนาคาร
พาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางควบคู่
กบัการบรรยายและสรุปผลการด าเนินการวิจยั โดยก าหนดการให้คะแนนค าตอบของแบบสอบถาม ดงัน้ี 

ระดบัการควบคุมภายในมากท่ีสุด ให้น ้าหนกัคะแนน  5 
ระดบัการควบคุมภายในมาก  ให้น ้าหนกัคะแนน  4 
ระดบัการควบคุมภายในปานกลาง ให้น ้าหนกัคะแนน  3 
ระดบัการควบคุมภายในนอ้ย ให้น ้าหนกัคะแนน  2 
ระดบัการควบคุมภายในนอ้ยท่ีสุด ให้น ้าหนกัคะแนน  1 

ตอนท่ี 3  การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวการบริหารความเส่ียงด้านสินเช่ือของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทสไทย โดยใชส้ถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางควบคู่กบัการบรรยายและสรุปผล
การด าเนินการวิจยั โดยก าหนดการให้คะแนนค าตอบของแบบสอบถาม ดงัน้ี 

ระดบัการควบคุมภายในมากท่ีสุด ให้น ้าหนกัคะแนน  5 
ระดบัการควบคุมภายในมาก  ให้น ้าหนกัคะแนน  4 
ระดบัการควบคุมภายในปานกลาง ให้น ้าหนกัคะแนน  3 
ระดบัการควบคุมภายในนอ้ย ให้น ้าหนกัคะแนน  2 
ระดบัการควบคุมภายในนอ้ยท่ีสุด ให้น ้าหนกัคะแนน  1 

เกณฑ์การแปลผล ไดก้ าหนดเกณฑ์การแปลผลโดยพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียท่ีค านวณ อาศยัหลกั
ของ Millers (1970) ก าหนดขนาดของชั้นจากค่าคะแนนเฉล่ียช่วงชั้น (Weight Mean Score) ดงัน้ี 
  อตัราภาคชั้น = ค่าสูงสุด – ค่าต ่าสุด  = 5-1       = 0.80 
                    จ านวนชั้น                 5 

ซ่ึงสามารถแบ่งช่วงคะแนนของระดบัความตอ้งการใชข้อ้มูล ไดด้งัน้ี 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย ความหมาย 

4.21 – 5.00 คะแนน มีความตอ้งการใชข้อ้มูลมากที่สุด 
3.41 – 4.20 คะแนน มีความตอ้งการใชข้อ้มูลมาก 
2.61 – 3.40 คะแนน มีความตอ้งการใชข้อ้มูลปานกลาง 
1.81 – 2.60 คะแนน มีความตอ้งการใชข้อ้มูลน้อย 
1.00 – 1.80 คะแนน มีความตอ้งการใชข้อ้มูลน้อยที่สุด 
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ตอนท่ี 4  การวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพฒันาระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ โดยใชวิ้ธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และสรุปเป็นค่าความถ่ี 
(สถิติพรรณนา) 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือตรวจสอบ สมมุติฐานของการวิจยั การวิเคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างตวั
แปรผลกระทบของระบบการควบคุมภายในท่ีมีต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์อยา่งง่าย การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ และ
สร้างสมการพยากรณ์ของระบบการควบคุมภายในท่ีมีต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) 

4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบปลายเปิดและปลายปิด  ซ่ึงสร้างตาม
วตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดท่ีก าหนดข้ึน โดยแบ่งลกัษณะออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงานและประสบการณ์ใน
การท างาน มีลกัษณะการตอบค าถามแบบท าเคร่ืองหมาย ≤ ลงในช่องส่ีเหล่ียม  

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับระดบัของการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ของธนาคารพาณิชย์ท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นแบบประมาณค่า ซ่ึงมีค าถามทั้ งหมด 5 ส่วน ได้แก่ 1. 
สภาพแวดลอ้มของการควบคุม 2. การประเมินความเส่ียง ขอ้ 3. กิจกรรมการควบคุม 4. ขอ้มูลสารสนเทศทางการ
ส่ือสาร 5. การติดตามและประเมินผล 

ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวการความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประ
เทสไทย เป็นแบบประมาณค่า ซ่ึงมีค าถามทั้งหมด 6 ส่วน ได้แก่ 1. ด้านนโยบายและหลกัประกัน 2. ด้านการ
วิเคราะห์สินเช่ือ 3. ดา้นการจดัชั้นลูกหน้ี 4. ดา้นการประเมินมูลค่าหลกัทรัพย ์5. ดา้นการสอบทานสินเช่ือ 6. ดา้น
การปรับโครงสร้างหน้ี 

ตอนท่ี 4 ขอ้เสนออ่ืน ๆ เก่ียวกบัผลกระทบของระบบการควบคุมภายในท่ีมีต่อความเส่ียงด้านเครดิตของ
ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 

 
จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 63.50 และมีอายุระหว่าง 30 – 40 ปี คิด

เป็นร้อยละ 39.68 โดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาโทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
52.38 และมีต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นพนกังานปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 42.86 มีประสบการณ์ท างาน 5-10 ปี  คิด
เป็นร้อยละ 46.03 

จากการศึกษาพบว่าระดบัการควบคุมภายในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Χ̅ = 4.46) แบ่งออกเป็น 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของการควบคุมมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (Χ̅ = 4.71) รองลงมาคือ กิจกรรมการ
ควบคุม (Χ̅ = 4.48) การประเมินความเส่ียง (Χ̅ = 4.43) การติดตามและประเมินผล (Χ̅ = 4.39) และสารสนเทศและ
การส่ือสาร (Χ̅ = 4.28) ตามล าดบั 
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ผลการทดสอบสมมุติฐานจากการวิเคราะห์ทางสถิติ เม่ือทดสอบสมมติฐาน ผูวิ้จยัไดส้รุปผลการทดสอบได้
ดงัน้ี 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 สภาพแวดลอ้มทางการควบคุมมีผลกระทบเชิงลบกบัการความเส่ียงดา้นเครดิต     
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 สภาพแวดลอ้มทางการควบคุมมีผลกระทบเชิงลบกบัการความเส่ียงดา้นเครดิต ในระดบั

ปานกลาง  (r = 0.260) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ตวัแปรท่ีมีค่า
สมัประสิทธ์ิการท านายอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 1 ตวั คือ มีการสร้างทศันคติให้พนกังานทุก
คนเห็นว่าเป็นหนา้ท่ีและความ รับผิดชอบของพนกังานทุกคนในการปฏิบติัให้ถูกตอ้งตาม กฎ ระเบียบ และนโยบาย
ท่ีก าหนดไว ้ไดร้้อยละ 6.8% 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 การประเมินความเส่ียงมีผลกระทบเชิงลบกบัการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต  
สมมติฐานขอ้ท่ี 2 การประเมินความเส่ียงมีผลกระทบเชิงลบกบัการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตในระดบั

ปานกลาง (r = 0.595) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ตวัแปรท่ีมีค่า
สมัประสิทธ์ิการท านายอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 1 ตวั คือ มีการจดัท าหลกัเกณฑ์ส าหรับการ
ก าหนดประเด็นความเส่ียง, เกณฑ์ส าหรับประเมินความน่าจะเป็นและความรุนแรงของผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน
เพ่ือใชเ้ป็นมาตรฐานในการประเมินความเส่ียง ไดร้้อยละ 35.40% 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 กิจกรรมการควบคุมมีผลกระทบเชิงลบกบัการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต 
สมมติฐานขอ้ท่ี 3 กิจกรรมการควบคุมมีผลกระทบเชิงลบกบัการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตในระดบัปาน

กลาง (r = 0.612 และ 0.653) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ในการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ตวัแปรท่ี
มีค่าสมัประสิทธ์ิการท านายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 2 ตวั คือ มีขั้นตอนท่ีท าให้มัน่ใจไดว้่าจะ
ไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลของลูกคา้ในแฟ้มขอ้มูล ไดร้้อยละ 37.50% และ มีการแบ่งหน้าท่ีและขอบเขตของงาน
เพ่ือให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานมีความชดัเจนไม่เกิดความสบัสน ไดร้้อยละ 42.60% 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4 ขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสารมีผลกระทบเชิงลบกบัความเส่ียงดา้นเครดิต 
สมมติฐานขอ้ท่ี 4ขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสารมีผลกระทบเชิงลบกบัความเส่ียงดา้นเครดิตในระดบัปาน

กลาง (r = 0.641) และในระดบัสูง (r = 0.836 และ 0.850) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ในการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ พบว่า ตวัแปรท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิการท านายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 3 ตวั คือ 
มีการจัดรายงานข้อมูลส าคญั ๆ จากระบบในระดบัหน่วยงาน, แผนกและฝ่ายได้อย่างชดัเจนถูกต้อง ได้ร้อยละ 
41.10% และระบบขอ้มูลคอมพิวเตอร์ มีความครบถว้นถูกตอ้งเหมาะสม และช่วยตดัสินใจไดท้นัเวลาและมีการ 
update ขอ้มูลในระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์อยูเ่สมอ ไดร้้อยละ 69.90% และ มีการก าหนดขั้นตอนและวิธีการให้
พนกังานไดร้ายงานเหตุการณ์ หรือกรณีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา 72.20% 

สมมติฐานขอ้ท่ี 5  การติดตามการประเมินผลมีผลกระทบเชิงลบกบัความเส่ียงดา้นเครดิต 
สมมติฐานขอ้ท่ี 5  การติดตามการประเมินผลมีผลกระทบเชิงลบกบัความเส่ียงดา้นเครดิตในระดบัปานกลาง 

(r = 0.440) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ตวัแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
การท านายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 1 ตวั คือ มีการปรับปรุงและแกไ้ขขั้นตอนการปฏิบติังาน
ท่ีมีขอ้บกพร่องอยา่งสม ่าเสมอและตลอดเวลา ไดร้้อยละ 19.3%  
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จากการทดสอบสมมติฐานรวมทั้ง 5 ดา้น แสดงดงัตารางต่อไปน้ี 
Table 1 ค่าสถิติที่ใชท้ดสอบสมการถดถอยเชิงพหุคูณของตวัแปรโดยรวมของระดบัการควบคุมมีผลกระทบ

เชิงลบความเส่ียงดา้นเครดิต 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .812a .659 .654 .22038 

a. Predictors: (Constant), สารสนเทศและการส่ือสาร  
b. Dependent Variable: ความเส่ียงดา้นเครดิต 
p = .05  

จาก Table 1 พบว่า ตวัแปรอิสระ 5 ตวั มีความสมัพนัธ์กบัความเส่ียงดา้นเครดิตในระดบั สูงคือ 0.812 ตวัแปร
ทั้ง 5 ตวั สามารถอธิบายความผนัแปรของระดบัการควบคุมภายในของธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยใ์นดา้นสารสนเทศและการส่ือสารไดร้้อยละ  65.90 ดว้ยความคลาดเคล่ือนของการกะประมาณ .22038
จาก Table 1 พบว่า ตวัแปรอิสระ 5 ตวั มีความสัมพนัธ์กบัความเส่ียงดา้นเครดิตในระดบั สูงคือ 0.812 ตวัแปรทั้ง 5 
ตวั สามารถอธิบายความผนัแปรของระดบัการควบคุมภายในของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ในดา้นสารสนเทศและการส่ือสารไดร้้อยละ  65.90 ดว้ยความคลาดเคล่ือนของการกะประมาณ .22038  
 
Table 2 การตรวจสอบตวัแปรอิสระระดบัการควบคุมภายในมีผลกระทบเชิงลบกบัการความเส่ียงดา้นเครดิต 

Model  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F P 

1 Regression 5.736 1 5.736 118.091 0.000b 

 Residual 2.963 61 0.49   
 Total 8.698 62    

a. Dependent Variable: ความเส่ียงดา้นเครดิต 
 b. Predictors: (Constant), สารสนเทศและการส่ือสาร 
 p = .05  

จาก Table 2 พบว่า ตวัแปรอิสระของระบบการควบคุมภายในมีผลกระทบเชิงลบกบัความเส่ียงดา้นเครดิต
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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Table 3 ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรระดบัการควบคุมภายในมีผลกระทบเชิงลบกบัความเส่ียงดา้น
เครดิต 

Model  
ระบบการควบคุมภายใน 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t P B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.241 .294  4.219 .000 

สารสนเทศและการส่ือสาร .745 .069 .812 10.867 .000 
a. Dependent Variable: สารสนเทศและการส่ือสาร 
p = .05  

จาก Table 3 ค่า b ของสารสนเทศและการส่ือสารเท่ากับ  0.745 หมายความว่า สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ิมข้ึน 1 
หน่วย ความเส่ียงด้านเครดิตจะเพ่ิมข้ึน 0.745 เม่ือทดสอบความนัยส าคญัพบว่า ยอมรับสมมติฐาน (p < 0.05) แสดงว่า 
สารสนเทศและการส่ือสารส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 

5. สรุปผลการศึกษา       
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระบบการควบคุมภายในกบัความเส่ียงดา้นเครดิต
ของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ ปัจจยัท่ีน ามาศึกษาไดแ้ก่ 
สภาพแวดลอ้มทางการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร และการติดตามและ
ประเมินผล จากการวิจยัพบว่า สารสนเทศและการส่ือสารมีประโยชน์ต่อการควบคุมภายใน Bhagat และ Jeffers Jr. 
(2002) จะกล่าวถึงการก ากบัดูแลภายนอกและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีความสามารถในการจดัต าแหน่งผลประโยชน์ของ
ผูจ้ดัการและเจ้าของการก ากบัดูแลกิจการภายในท าไดดี้กว่าน้ีและจะเป็นแนวทางท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึนส าหรับพฤติกรรม
ทางจริยธรรมในส่วนของผู้จัดการ การออกกฎหมายถือเป็นแนวทางท่ีเหมาะส าหรับทุกรูปแบบเพ่ือควบคุม
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมการควบคุมภายในไดป้ระสบความส าเร็จอยา่งมากในโลกของธุรกิจเน่ืองจากสามารถลด
แนวโนม้การฉวยโอกาสไดโ้ดยการจดัการ การควบคุมภายในช่วยลดตน้ทุนของหน่วยงานและเพ่ิมผลก าไรและการ
ขายของ บริษทั ท่ีลงทุนในโครงการน้ี (Alves & Mendes, 2004; Fernández-Rodríguez, Gómez-Ansón & Cuervo-
García, 2004; Goncharov, Werner & Zimmermann, 2006) การควบคุมภายในท าให้ช่ือเสียงของบริษทัจดทะเบียนมี
แนวโนม้ท่ีจะส่งผลต่อราคาหุ้นในเชิงบวก (Fombrun & Shanley, 1990) น้ีไดรั้บการยืนยนัโดย Hart (1995) ท่ียืนยนั
ว่าการลดตน้ทุนหน่วยงานเพ่ิมมูลค่าของบริษทัสาระส าคญัของการควบคุมภายในคือการลดความไม่สมดุลของ
ขอ้มูลการส่งเสริมการปฏิบติัท่ีโปร่งใสและปกป้องผูถื้อหุ้นจากอ านาจของผูป้กครอง (Salhi & Boujelbene, 2012) 
ภาพลกัษณ์ท่ีส าคญัในงบการเงินของธนาคารส่วนใหญ่แสดงให้เห็นตวัเลขน่ากลวัท่ีคาดว่าจะเป็นความเสียหายของ
เงินกู้ น้ีไดรั้บการระบุโดยสถาบนัอเมริกนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (AICPA) (2006) เป็นดา้นบนในรายการของ
ขอ้บกพร่องของธนาคาร การสังเกตการควบคุมภายในท่ีดีและมีประสิทธิภาพเป็นหัวใจส าคญัในการสร้างความ
เช่ือมัน่ของนักลงทุนและได้รับทุนการลงทุนท่ีมีช่ือเสียงจ านวนมาก ความประมาทกับเครดิตท่ีริเร่ิมได้รับการ
สนบัสนุนดูแลและตรวจสอบมีแนวโนม้ท่ีจะท าให้เกิดความผิดพลาดจากการผิดนดัช าระหน้ีและความลม้เหลวของ
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ธนาคาร Jin และคณะ (2013) พบว่าธนาคารท่ีไม่มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมอาจเติบโตไดช้ัว่คราว แต่อาจมี
โอกาสเกิดความลม้เหลวไดใ้นอนาคตอนัใกลน้ี้ น้ีจะเอาชนะแนวคิดการด าเนินงานต่อเน่ืองขององคก์รท่ีธนาคารไม่
มีขอ้ยกเวน้ ในการติดตามเส้นทางไปสู่ความลม้เหลวของธนาคารจุดหยดุแรกคือความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเกิดจากการ
ผิดนดัช าระหน้ีของผูกู้ก่้อนท่ีจะมีสภาพคล่องและการลม้ละลายท าให้ไม่มีผูย้ืมท่ีไม่ดี แต่มกัเป็นผูใ้ห้กูท่ี้ไม่ดี วิถีของ
ความลม้เหลวของธนาคารเป็นไปตามความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีน าไปสู่ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องในการลม้ละลาย
การลม้ละลายและความล้มเหลว เม่ือธนาคารล้มเหลวมีมากข้ึนเร่ือย ๆ ให้กบัผูฝ้ากเงินนกัลงทุนและผลกระทบ
ภายนอกในธนาคารอ่ืน ๆ 
 

6. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี ้
 
1.  ผูบ้ริหารใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบความเส่ียงดา้นเครดิตและระบบการควบคุมภายในของ

ธนาคารพาณิชยไ์ด ้
2.  ผูบ้ริหารน าผลการศึกษาไปวางแผนในการให้สินเช่ือกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเกิด

ขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังานนอ้ยลง ลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนการให้สินเช่ือ 
3.  ผูบ้ริหารฝ่ายสินเช่ือใชเ้ป็นแนวทางให้ฝ่ายสินเช่ือวางมาตราการฐานลดความเส่ียงในการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ 

 

7. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
1. ควรมีการขยายขอบเขตเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัให้กว้างข้ึนนอกเหนือจากการใช้แบบสอบถาม เช่น การ

สัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ขอ้มูลเชิงลึกประกอบกบั ข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือให้ทราบผลกระทบท่ีมีผลต่อระดบัการควบคุม
ภายในตามระบบ COSO ไดช้ดัเจนข้ึนและท าให้สามารถทราบถึงปัญหาท่ีควรปรับปรุงได ้ตรงจุดมากข้ึน 

2. ควรท าการวิจยัการควบคุมภายในตามระบบ COSO ในธุรกิจอ่ืนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยเพ่ือน ามาประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในและปรับปรุงการควบคุมภายในให้ดียิ่งข้ึน 

3. ควรท าการวิจยัการควบคุมภายในตามระบบ COSO ของหน่วยงานราชการ เพ่ือน ามาประเมินประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในและปรับปรุงการควบคุมภายในให้ดียิ่งข้ึน 
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บทคดัย่อ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ปัจจัยท่ีน ามาศึกษา ได้แก่  มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น อตัราส่วนทุน
หมุนเวียน อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด 
และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 69 
บริษทั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบบนัทึกขอ้มูลงบการเงินรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง ปี พ.ศ. 2559 สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย  สมัประสิทธิสหสัมพนัธ์และสมการถดถอย ผลการวิจยัพบว่า มูลค่าตามบญัชี
ต่อหุ้น, มูลค่าตลาดตามราคาตลาดและอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์ในตลาด
หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยทั้งหมดมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ และเป็นไปตามสมมติฐาน   
ค าส าคญั :  ราคาหลกัทรัพย,์ ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

 
Abstract 

 
This research aims to study factors affecting stock prices of companies listed on the Market for Alternative 

Investment (mai). It is a quantitative research. The factors were Book value per share, Working capital ratio, Debt 
to equity ratio, Fixed asset turnover, Market capitalization and return on total assets of securities in the Market for 
Alternative Investment (mai). The factors to be considered are book value per share Working capital ratio Debt to 
equity ratio Fixed asset turnover Market capitalization and return on total assets of securities in the Market for 
Alternative Investment (mai) .  The instruments were the annotation form of the annuity statement from the year 
2013 to the year 2016. The statistics used for data analysis consist of correlation coefficient and regression equation. 
                                                             
* นักศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี คณะบญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
** อาจารย์ประจ าหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขากาบญัชี คณะบญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
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The research found that the book value per share, market capitalization and return on total assets, respectively, had 
a significant difference at the 0.01 level of mai. The stock is trading on the mai and followed by assumptions. 
 
Keyword: Stock price, Market for Alternative Investment (mai) 
 

1. บทน า  
 

ในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั บทบาทของตลาดทุนมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ท่ีถือเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัต่อการพฒันาประเทศอีกกลุ่มหน่ึง 
ก าลงัขาดแคลนเงินทุนและตอ้งการระดมเงินทุนเพ่ือขยายกิจการ ดงันั้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้การ
จดัตั้งตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ซ่ึงจะถือเป็นการพฒันาตลาดทุนไทยท่ีเปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเขา้มาระดมทุน (ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2551) ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ มี
ภารกิจหลกัคือส่งเสริมธุรกิจส าหรับอนาคต (New Economy) ธุรกิจท่ีมีการเติบโตสูง (Hi-Growth) ธุรกิจการใชภู้มิ
ปัญญา (Knowledge Based) และ ธุรกิจนวัตกรรม (Innovation) ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจของคนรุ่นใหม่ท่ีมี
แนวโนม้ท่ีจะเติบโตไปกบักระแสเศรษฐกิจในอนาคตให้เขา้ถึงแหล่งเงินทุนระยะยาวท่ีมีประสิทธิภาพและระดมทุน
จากตลาดทุนไดโ้ดยสะดวก การเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยถื์อเป็นกา้วส าคญัในการเติบโตของบริษทั ท าให้
ธุรกิจเติบโตไปสู่ระดบัมาตรฐานสากลและเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งชนัให้สูงข้ึน (ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ, 2551) 
นอกจากน้ีตลาดลกัทรัพย ์ เอม็ เอ ไอ เป็นอีกหน่ึงช่องทางในการระดมทุนให้แก่ SMEs แลว้ ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ 
ไอ ยงัมีส่วนช่วยสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศในดา้นต่าง ๆ เช่น การเก็บภาษี กลไกของตลาดทุนมี
ส่วนช่วยให้รัฐสามารถจดัเก็บภาษีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ช่วยขยายฐานภาษีของรัฐบาล (ส านกังานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2555) 

การลงทุนในหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ถือเป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงของนกัลงทุน เน่ืองจากบริษทัท่ี
จดทะเบียนใจตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีศักยภาพและอตัราการ
เจริญเติบโตสูง สามารถสร้างมูลค่าจากการด าเนินงานให้เติบโตมากยิ่งข้ึน อนัเป็นเหตุให้ผูล้งทุนไดรั้บผลตอบแทนจากการ
ลงทุนมากข้ึนไปด้วย ดงันั้นแลว้การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ก็ย่อมมีความเส่ียงเหมือนกบัการลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยใ์นรูปแบบอ่ืนเช่นกนั อยา่งเช่น ฐานะการเงินของกิจการท่ีลงทุน และสภาพการแข่งขนัของกิจการกบัธุรกิจขนาด
ใหญ่ซ่ึงความเส่ียงในหลาย  ๆรูปแบบ นกัลงทุนควรมีการศึกษาขอ้มูลในการลงทุนเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการลงทุนใน
หลกัทรัพยน์ั้นผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคาหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดหรือไดรั้บเงินปันผลจากการ
ด าเนินงานในผ่านก าไรสุทธิของธุรกิจท่ีผูล้งทุนเลือกลงทุน (www.set.or.th/mai/th) ผูล้งทุนจึงควรศึกษาขอ้มูลก่อนการลงทุน
โดยการศึกษาจากอตัราส่วนทางการเงินโดยดุจากงบการเงินขอ้บริษทันั้น  ๆท่ีสนใจ ว่าอตัราส่วนใดบา้งท่ีส่งผลหรือมีผล
เก่ียวเน่ืองท าให้อตัราผลตอบแทนนั้นเป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว้  โดยในงานวิจัยช้ินน้ีจะให้ความสนใจในการศึกษา การ
วิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานของบริษทั โดยอาศยัขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีเป็นอตัราส่วนทางการเงินเป็นหลกั เพราะเน่ืองจากข้อมูล
ดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีสามารถวดัผลไดเ้ป็นตวัเลข และสามารถน าไปขยายผลต่อไดง่้ายมีงานวิจยัจ านวนมากในอดีต ไม่ว่าจะ
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เป็นกรณีศึกษาของประเทศไทยหรือต่างประเทศ ท่ีแสดงให้เห็นว่าอตัราส่วนทางการเงินบางตวั มีความสัมพนัธ์กับการ
เปล่ียนแปลงของราคาหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามญัอยา่งมีนยัส าคญั 

ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ี จึงมุ่งเนน้ศึกษาปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม 
เอ ไอ ยกเวน้ธุรกิจการเงิน โดยปัจจยัภายในท่ีน ามาศึกษา ไดแ้ก่ มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (BVPS), อตัราส่วนทุนหมุนเวียน 
(CURR), อตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วน ของผูถื้อหุ้น (DE), อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร (FAT), มูลค่าหลกัทรัพย์ตาม
ราคาตลาด (MCAP) และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยต์ามมูลค่าตลาดของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 
กรอบแนวคดิ 
การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ เอ็ม เอ ไอ จากผลการ

ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ จึงไดน้ ามาเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัไดด้งัน้ี 
Independent Variable  

  
  

  
  
 
 
  
 
 

สมมุตฐิานการวจิยั   
H1: มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (BVPS) มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดไปในทิศทางเดียวกนั                 
H2: อตัราส่วนทุนหมุนเวียน (CURR) มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดไปในทิศทางเดียวกนั            
H3: อตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DE) มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดไปในทิศทางตรง

ขา้ม         
H4:  อตัราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (FAT) มีความสัมพนัธ์กับราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดไปในทิศทาง

เดียวกนั   
H5: มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (MCAP) มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยไ์ปในทิศทางเดียวกนั            
H6: อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดไปในทิศทาง 

เดียวกนั       

 
 

Dependent Variable 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (BVPS) 

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน (CURR) 

อตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DE) 

อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร (FAT) 

มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (MCAP) 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) 

ราคาหลกัทรัพย ์(PRICE) 
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2. การทบทวนวรรณกรรม 
 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ นั้น เป็น แนวทาง

หน่ึงในการพฒันาทฤษฎีท่ีจะช่วยให้นกัลงทุนมีขอ้มูลมาช่วยในการตดัสินใจลงทุน ซ่ึงน าไปอธิบายถึงการตอบสนอง
ของราคาหลกัทรัพย์ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ จากการเปล่ียนแปลงของข้อมูลทางบญัชี
ภายในบริษทัท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยการศึกษาฉบบัน้ีไดท้  าการศึกษาเพ่ือตอ้งการทราบถึงตวัวดัผลการด าเนินงานท่ีใช้
อธิบายราคาตลาดของหลกัทรัพย ์ท่ีสามารถสะทอ้นสภาพตลาดของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ไดว้่า
เพียงพอต่อการใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนเบ้ืองตน้หรือไม่และเพ่ือประโยชน์ในการสามารถใชค้าดคะเนถึง
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เพ่ือลดความเส่ียงในการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยด์ว้ย 
ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดย แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราส่วนทางการเงิน ปัจจยัท่ีน ามาศึกษาจะใชปั้จจยัท่ีเป็นเคร่ืองมือใน
การวิเคราะห์งบการเงิน เพ่ือแสดงถึงคุณภาพของบริษทันั้น ๆ  ไดช้ดัเจนมากข้ึน โดยปัจจยัท่ีใชเ้ป็นปัจจยัเคร่ืองมือ
การวิเคราะห์โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) ซ่ึงเป็นการน ารายการต่าง ๆ ในงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนมาหาอตัราส่วนระหว่างกนัแลว้ท าให้เกิดความหมาย ผลลพัธ์ท่ีไดเ้รียกว่า อตัราส่วนทาง
การเงิน ซ่ึงจะท าให้สามารถวิเคราะห์งบการเงินไดป้ระโยชน์มากข้ึนเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้สามารถประเมินฐานะ
ทางการเงินและความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจได้ดีกว่า  ตวัเลขข้อมูลดิบท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินโดย
อตัราส่วนทางการเงินก็คือการน ารายการท่ีส่วนสัมพนัธ์กนัมาท าเป็นสัดส่วนเปรียบเทียบกนัแลว้ท าให้สามารถ
ตีความหมายของงบการเงินนั้นไดม้ากข้ึน  (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2545) 

จากเป้าหมายการวิเคราะห์งบการเงินขา้งตน้ ตัวแปรท่ีน ามาศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์อง
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ไดด้งัน้ี  

1. มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (BVPS) 
     มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (Book Value per Share)  

=               สินทรัพยร์วม – หน้ีสินรวม  
              จ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดท่ีบริษทัออกและเรียกช าระแลว้  

 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (Book Value per Share) มีความหมายว่าหากบริษทัมีการช าระบญัชีเพ่ือเลิกกิจการ 

และสามารถจะน าสินทรัพยท่ี์มีอยู่แปรเป็นเงินสดตามมูลค่าท่ีระบุในงบแสดงฐานะการเงินและช าระหน้ีสินต่าง ๆ  
ให้เจ้าหน้ีตามยอดหน้ีท่ีปรากฏ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแลว้ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บเงินทุนต่อหุ้นคืนในจ านวน
เท่ากบัมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น  

2. อัตราส่วนทุนหมุนเวยีน (CURR) 
      อตัราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) =  สินทรัพยห์มุนเวียน   
                                                                              หน้ีสินหมุนเวียน  

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน หมายถึง หากธุรกิจจ าเป็นจะต้องช าระหน้ีสินระยะสั้นทั้งหมด ณ วนัน้ีจะมี
ความสามารถแปลงสินทรัพยห์มุนเวียนมาเป็นเงินสดเพ่ือจ่ายคืนหน้ีได้หรือไม่ ดงันั้นยิ่งอตัราส่วนน้ีมีค่าสูงมาก
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เท่าไรกแ็สดงว่าธุรกิจมีสภาพคล่องมากเท่านั้น อยา่งไรก็ตามถา้อตัราส่วนน้ีสูงมากเกินไป  อาจจะเป็นไปไดว้่าธุรกิจ
มีการถือสินทรัพยห์มุนเวียนไวม้ากเกินความจ าเป็น โดยเฉพาะเงินสดในมือซ่ึงน่าจะน าไปลงทุนเพ่ือให้เกิดดอกผล
เพ่ิมเติมมากกว่าจะถือไว ้เฉยๆ  

3. อัตราของหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (DE)  
     อตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) =          หน้ีสินรวม   

                                  ส่วนของผูถื้อหุ้น  
อตัราส่วนน้ีแสดงโครงสร้างของเงินทุน (Capital Structure) ของบริษทัว่ามีสัดส่วนของหน้ีสินรวมของ

บริษทัเม่ือเทียบกบัส่วนของทุนหรือส่วนของเจา้ของเป็นกิจการมีกระแสเงินสดหมุนเวียนจากการขายต ่า  ซ่ึงแมว้่า
จะมีความเส่ียงสูงแต่ก็แสดงถึงความสามารถในการใช ้สินทรัพยสู์งหากกิจการสามารถด าเนินการไดมี้ก าไร  

4. อัตราส่วนหมุนเวยีนของสินทรัพย์ถวาร (FAT) 
     อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร (Fixed Assets Turnover) =        ขายสุทธิ           

                                                                                                                        สินทรัพยถ์าวร 
อตัราส่วนน้ีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการใชสิ้นทรัพยถ์าวรบริษทั สามารถ ก่อให้เกิดยอดขายเทียบ

กบัสินทรัพยถ์าวร  
5. มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (MCAP) 

     มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization)  
     = ราคาปิดของหุ้น x  ปริมาณหุ้นจดทะเบียนกบัตลาหลกัทรัพยฯ์  

มูลค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) หมายถึง มูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมของ
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ซ่ึงเป็นค่าท่ีค านวณจากการน าราคาปิดของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนคูณกบัจ านวนหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน ปัจจุบนัการค านวณมูลค่าตามราคาตลาดรวมของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ครอบคลุมหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้น
สามญั หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู ้และใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญั (วอร์แรนท)์ ไม่รวมหลกัทรัพย ์ foreign 
เน่ืองจากจะ มีค่าเท่ากบัหุ้นสามญั 

6. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) 
     อตัราผลตอบแทนสินทรัพยร์วม (Return on Asset, ROA) =     ก าไรสุทธิ   
                                                                                                      สินทรัพยร์วม  
เป็นการหาผลตอบแทนในแง่ของสินทรัพยว์่าเงินท่ีลงทุนไปให้ผลตอบแทนมากนอ้ยเพียงใด แสดงถึง

การใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ส่วนท่ี 2 ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ การท าหน้าท่ีเป็นแหล่งระดมทุนให้แก่ภาคธุรกิจในทุกระดบัของตลาด

หลกัทรัพยเ์ป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็น แต่ในกระบวนการเขา้สู่การเป็นบริษทัจดทะเบียน บริษทัตอ้งมีความพร้อมใน
หลาย ๆ ดา้น ทั้งดา้นฐานะทางการเงินและผลประกอบการ โครงสร้างการบริหารควบคุมกิจการ การเตรียมขอ้มูล
สารสนเทศ ดงันั้น อาจท าให้เกิดเป็นอุปสรรคต่อบริษทัขนาดเลก็หรือขนาดกลางในการเขา้มาเป็นบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ส่วนท่ี 3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ประภาพร แซ่อุ๊ย (2551) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ” เพ่ือระบุตวัแปรทาง
การเงินหลกัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนหุ้นสามญั ศึกษาบทบาทของอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี
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ในการอธิบายความสัมพนัธ์กับผลตอบแทนหุ้นสามญั และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างมูลค่าราคาตลาดกบั
ผลตอบแทนหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  

Dwi, Mulyonoc and Rahfiani (2009) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัผลตอบแทน
ของบริษทักลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศอินโดนีเซีย พบว่า อตัราก าไร
สุทธิ อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลตามบญัชี
ต่อหุ้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับอตัราผลตอบแทน แต่ส าหรับอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราการ
หมุนเวียนของสินทรัพย ์และอตัราส่วนกระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานต่อยอดขายมีความสัมพนัธ์กนัในทาง
ลบกบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์

S. Kheradyar, I. Ibrahim และ F. Mat Nor (2011) มองว่าอตัราส่วนทางการเงินสามารถน ามาใชค้  านวณก าไร
ต่อหุ้นในอนาคตไดห้รือไม่ นกัวิจยัเลือกใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน 3 ดา้น ไดแ้ก่ อตัราเงินปันผลตอบแทนก าไรและ
อัตราส่วนราคาหุ้นตามราคาตลาด การศึกษาใช้ข้อมูลทางการเงินจ านวน 100 บริษัท ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยม์าเลเซียและมีระยะเวลา 10 ปี จากการวิเคราะห์พวกเขาสามารถระบุไดว้่าอตัราส่วนเหล่าน้ีเม่ือรวมกนั
สามารถช่วยคาดการณ์รายไดใ้นอนาคตต่อหุ้นได ้นอกจากน้ีจากสามอตัราส่วนทีมงานพบว่าราคาหุ้นตามราคาตลาด
เป็นตวัท านายท่ีแม่นย  าท่ีสุดของก าไรต่อหุ้นในอนาคต 

Martani & Munaiseche (2008) ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของกลุ่ม
ธุรกิจการเงินในประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2550  ศึกษาจ านวนของลูกหน้ีท่ีไม่สามารถเก็บเงินได้
นั้นมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน ท าให้มีภาระในการตั้งส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึนตามปริมาณสินเช่ือท่ีมีปัญหา 
อีก ทั้งยงัมีภาระค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการด าเนินงานต่าง ๆ ท่ีเพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและการตดัจ่ายหน้ีสูญ จากลูกหน้ี
ท่ีไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดซ่ึ้งจากการขาดประสิทธิภาพในการบริการจดัการดา้นสินเช่ือและการบริการจดัการดา้น
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานไดส่้งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของ กลุ่มธุรกิจการเงินในประเทศอินโดนีเซีย
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละจะส่งผลในระยะยาว 

Christie Florou and Constantios (2010) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนของบริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศกรีก พบว่าอตัราส่วนมูลค่าตามตลาดของส่วนของเจ้าของต่อมูลค่าตาม
บัญชี และอัตราผลตอบต่อยอดขายมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน แต่มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราการหมุนของสินคา้คงคลงั อตัราส่วนสินทรัพยต่์อส่วนของเจา้ของ และ
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 

Thim, Choong และ Asri (2012) ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ยท่ีสุด (OLS) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ
ผลการด าเนินงานของ บริษทั อสังหาริมทรัพย ์36 แห่งใน Bursa Malaysia ในช่วงปี 2546-2550 (ROA, ROE) และ 
EPS (EPS) โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง อีกอย่างคือ Stefano (2015) ท่ีตรวจสอบ บริษทั 
อสังหาริมทรัพย ์18 แห่งท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอิ์นโดนีเซียโดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นหลาย
แบบ ใชอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็นอตัราส่วนหน้ีสินและไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อความสัมพนัธ์กบัการ
ด าเนินงานของกองทุนอสงัหาริมทรัพย ์ผลน้ีคลา้ยกบัการศึกษาก่อนหน้าน้ีทั้ง 4 ฉบบัท่ีด าเนินการโดย Haghiri และ 
Haghiri (2012), Ika (2013), Kusumo (2011) และ Ulupui (2007) 

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท าให้เกิดแนวคิดในการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  
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3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจัยเร่ืองน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  โดยมุ่งเน้นศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ เอม็ เอ ไอ (กลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพย ์ เอม็ เอ ไอ) 
โดยมีปัจจยั 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น อตัราส่วนทุนหมุนเวียน อตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ซ่ึง
ผูวิ้จยัไดก้ าหนดแนวทางในการวิจยั ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีคือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 
จ านวน 69  บริษทั ท่ีมีขอ้มูลต่อเน่ืองครบ 4 ปี โดยขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มูลรายปีเร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2556 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาการวิจยัในคร้ังน้ี คือ แบบบนัทึกขอ้มูล รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากงบการเงิน
รายปีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จากฐานข้อมูล SETSMART Enterprise  ตั้งแต่ปี 1 
มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง ปี  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

3. ตวัแปรในการศึกษา ตวัแปรตน้ (Independent Variable) คือ ปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินต่าง ๆ ท่ีน ามา
ศึกษา ซ่ึงประกอบไปดว้ย มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (BVPS), อตัราส่วนทุนหมุนเวียน (CR), อตัราส่วนของหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้น (DE), อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร (FAT), มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (MCAP) และ
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) และ ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ราคาหลกัทรัพย ์ (PRICE)  

4. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ในงานวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าท าการทดสอบสมมติฐาน
ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ ดงัน้ี 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของตวัแปรด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

4.2 การวิเคราะห์การวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson correlation analysis) เป็นการ
หาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ คือ อตัราส่วนมาตรฐานทางการเงินกบัตวัแปร
ตาม คือ ราคาหลกัทรัพย ์ ว่าไปในทิศทางใดและความสมัพนัธ์นั้นมีมากนอ้ยเพียงใด 

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ จะใชส้ญัลกัษณ์ r แทนสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่ง และ ρ 
แทนสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของประชากร ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีใชว้ดั ขนาดของความสัมพนัธ์กนัระหว่าง
ตวัแปร มี 2 ลกัษณะ คือ -1 ≤ r ≤ 1  และ 0 ≤ r ≤ 1   

การบอกระดบัหรือขนาดของความสัมพนัธ์ จะใชต้วัเลขของค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ หากค่าสัม
ประสิทธ์สหสมัพนัธ์มีค่าเขา้ใกล ้ -1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง แต่หากมีค่าเขา้ใกล ้0 แสดง
ถึงการมีความสมัพนัธ์กนัในระดบันอ้ย หรือไม่มีเลย  ส าหรับการพิจารณาค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ โดยทัว่ไปอาจ
ใชเ้กณฑด์งัน้ี (Hinkle D. E. 1998, p.118)   

4.3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) เป็นการศึกาว่ามีอตัราส่วนทาง
การเงินใดบา้งท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
ตาราง  แสดงการวเิคราะห์สมการถดถอยและสหสัมพนัธ์อย่างง่ายระหว่างอัตราส่วน 
            ทางการเงนิกับราคาหลักทรัพย์ของทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 

n = 276 
Model R-Enter 

R2=.474 
Adj-R2=.463 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
 (Constant) .2.108 .459  4.597 .000 

BVPS .716 .055 .591 13.105 .000 
LQR .115 .109 .047 1.050 .295 
DER -.112 .033 -.220 -3.395 .001 
FAR -.004 .005 -.033 -.734 .463 
MCAP .331 .056 .381 5.898 .000 
ROA .084 .017 .221 4.845 .000 

a. Dependent Variable: Y1CP 
1. ผลการศึกษาพบว่ามูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น (BVPS) มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัราคา
หลกัทรัพยต์ามราคาตลาด ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 จากการวิจยัพบว่ามูลค่าทางบญัชีต่อหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงนั้นเน่ืองจากกิจการมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนจะส่งผลต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้นมีมูลค่ามากข้ึน 
เป็นผลให้ราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ เอ็ม เอ ไอ มีแนวโน้มเพ่ิมมาก
ข้ึนท าให้มูลค่าท่ีผูถื้อหุ้นจะไดรั้บเพ่ิมมากข้ึนเช่นกนั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัในคร้ังน้ี และยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ  Christie Florou and Constantios (2010) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศกรีก พบว่าอตัราส่วนมูลค่าตามตลาดของส่วนของเจ้าของต่อมูลค่าตาม
บัญชี และอัตราผลตอบต่อยอดขายมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน แต่มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราการหมุนของสินคา้คงคลงั อตัราส่วนสินทรัพยต่์อส่วนของเจา้ของ และ
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 

2. ผลการศึกษาพบว่ามูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (MCAP) มีผลต่อราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ เอ็ม เอ ไอ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกบัราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 จากการวิจยัพบว่า มูลค่าหลกัทรัพยต์าม
ราคาตลาดจะเป็นตวัช้ีวดัมูลค่าการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด ถา้มูลค่าตลาดมีค่าสูงข้ึน
แสดงว่าราคาหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ส่วนใหญ่มี
แนวโน้มสูงข้ึน ดงันั้นการท่ีมูลค่าตลาดเคล่ือนไหวไปในทิศทางใด นกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยก์็มีแนวโน้มท่ีจะ
ซ้ือหรือขาย หลกัทรัพยใ์ห้เป็นไปตามทิศทางนั้นดว้ย สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ S. Kheradyar, I. Ibrahim และ F. 
Mat Nor (2011) มองว่าอตัราส่วนทางการเงินสามารถน ามาใช้ค านวณก าไรต่อหุ้นในอนาคตได้หรือไม่ นักวิจยั
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เลือกใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน 3 ดา้น ไดแ้ก่ อตัราเงินปันผลตอบแทนก าไรและอตัราส่วนราคาหุ้นตามราคาตลาด 
การศึกษาใชข้อ้มูลทางการเงินจ านวน 100 บริษทั ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยม์าเลเซียและมีระยะเวลา 10 ปี 
จากการวิเคราะห์พวกเขาสามารถระบุไดว้่าอตัราส่วนเหล่าน้ีเม่ือรวมกนัสามารถช่วยคาดการณ์รายไดใ้นอนาคตต่อ
หุ้นได ้นอกจากน้ีจากสามอตัราส่วนทีมงานพบว่าราคาหุ้นตามราคาตลาดเป็นตวัท านายท่ีแม่นย  าท่ีสุดของก าไรต่อ
หุ้นในอนาคต 

3. ผลการศึกษาพบว่าอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัราคา
หลกัทรัพย ์ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 จากการวิจยัพบว่า อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมจะเป็นช้ีมูลค่าการ
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด ถ้าผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มีค่าสูงข้ึน แสดงว่าราคา
หลกัทรัพยต์ามราคาตลาดของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ส่วนใหญ่มีแนวโน้มสูงข้ึน ดงันั้น 
การท่ีอตัราผลตาอบแทนต่อสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน แนวโน้มท่ีนกัลงทุนจะซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์ห้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน นอกจากน้ียงัมีวารสารสองเล่มท่ีส ารวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย หน่ึงในนั้นคือ Thim, 
Choong และ Asri (2012) ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างอย่างน้อยท่ีสุด (OLS) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของ บริษทั อสังหาริมทรัพย์ 36 แห่งใน Bursa Malaysia ในช่วงปี 2546-2550 (ROA, ROE) และ EPS 
(EPS) โดยมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง อีกอย่างคือ Stefano (2015) ท่ีตรวจสอบ บริษัท 
อสังหาริมทรัพย ์18 แห่งท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอิ์นโดนีเซียโดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นหลาย
แบบ ใชอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็นอตัราส่วนหน้ีสินและไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อความสัมพนัธ์กบัการ
ด าเนินงานของกองทุนอสงัหาริมทรัพย ์ผลน้ีคลา้ยกบัการศึกษาก่อนหนา้น้ีทั้ง 4 ฉบบัท่ีด าเนินการโดย Haghiri และ 
Haghiri (2012), Ika (2013), Kusumo (2011) และ Ulupui (2007) 
 

5. สรุปผลการศึกษา       
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยต์ามมูลค่าตลาดของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ จากผลการวิจยัพบว่า อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กับราคาหลกัทรัพย์ มี
ทั้งหมด 3 อตัราส่วน ไดแ้ก่ มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น, มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด และ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวม โดยมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั หมายความว่า ถา้มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น, มูลค่า
หลกัทรัพยต์ามราคาตลาด และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมมีค่าเพ่ิมมากข้ึนราคาหลกัทรัพยจ์ะมีราคาท่ีสูงข้ึนไป
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
 

6. ข้อเสนอแนะ 

 
ขอ้เสนอแนะทางวิชาการ ในการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดมีประโยชน์

ต่อนักลงทุนเจ้าหน้ีธนาคาร ท่ีสามารถน าผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ว่าอตัราส่วนใดท่ีส่งผลต่อ
ผลตอบแทนในอนาคตของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  
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ขอ้เสนอแนะทางวิชาชีพหรือการน าปฏิบติั เป็นการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพย์
ในบริษทัจดทะเบียนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ เอม็ เอ ไอ นั้นจะเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อการน าไปพฒันาการ
ด าเนินงานของบริษทัเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส าหรับขอ้เสนอแนะจากการวิจยั มีดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารหรือผูมี้ส่วนในการให้นโยบายควรให้ความส าคญัต่ออตัราส่วนทางการเงิน มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาและบริหารงานบริษทัให้มีประสิทธิภาพเน่ืองจากเป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลต่อ
ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั   

2. การวิเคราะห์อตัราส่วนมาตรฐานทางการเงินช่วยให้ผูส้นใจ สถาบนัการเงินและผูบ้ริหารบริษทัทราบขอ้มูล
เพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น แต่อาจมีอิทธิพลมาจากปัจจยัภายนอกทั้งในและต่างประเทศหลายดา้นด้วยกัน เช่น สภาวะ
เศรษฐกิจ การเมือง อตัราแลกเปล่ียน นโยบายการเงิน ฯลฯ ผูท่ี้จะลงทุนควรพิจารณาขอ้มูลหลายๆ ดา้น ประกอบการ
ตดัสินใจในการลงทุนไดม้ากยิ่งข้ึน 

1. 3.การวิจัยคร้ังน้ี ส่วนใหญ่ใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ ดงันั้นการวิจัยคร้ังต่อไปควรท่ีจะให้การวิจัยเชิง
คุณภาพ เช่น สมัภาษณ์เชิงลึก หรือ สนทนากลุ่มมาใชพิ้จารณาประกอบกนั เพ่ือให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีครบถว้นมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัทางการเงินท่ีมีผลต่อราคาของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 

โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัทางการเงิน ไดแ้ก่ มูลค่าการซ้ือขายของนกัลงทุนต่างประเทศ ดชันีราคา
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีฮัง่เส็ง ดชันีนิกเคอิ ดชันีค่าเงินบาท ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของหลกัทรัพย์
ในกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลรายเดือน (Secondary Data) ตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือท าการทดสอบ
สมมุติฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม จากผลการศึกษาพบว่าท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรปัจจยัดา้นมูลค่าดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม
อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์มากท่ีสุด มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว้
อยา่งมีนยัส าคญั 

 

บทน า 
 
การบริการดา้นขนส่งและโลจิสติกส์มีความเก่ียวขอ้งกบับุคลคลตั้งแต่ผูผ้ลิตวตัถุดิบ ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก 

รวมไปจนถึงผูบ้ริโภคโดยผ่านกิจกรรมหลกัคือการขนส่ง การบริการสินคา้คงคลัง การสั่งซ้ือ การบริการ
ขอ้มูลและกิจกรรมทางการเงินที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวน้ีจะตอ้งอาศยัโครงสร้างพื้นฐาน ไดแ้ก่ 
เครือข่ายการขนส่ง การคมนาคมส่ือสาร ขอ้มูลและการเงิน รวมไปถึงปัจจยัที่ก  ากบัและตวัช่วยสนับสนุน
อยา่งกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ช่องว่างหรือโอกาสทางการคา้ อนัเน่ืองมาจากปัจจุบนัการขนส่งและโลจิสติกส์
เป็นกระบวนการหน่ึงของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เม่ือปีพ.ศ. 2558 มีการสนับสนุนของภาครัฐบาล
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หลงัจากเปิดเสรีอาเซียนทางการคา้ (ASEAN Free Trade Area: AFTA) โดยอาศยัช่องทางจากการเปิดการคา้
เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)  ไม่ว่าจะเป็นการลดภาษี และอุปสรรคการกีดขวางทาง
การคา้ต่างๆที่ไม่ใช่ภาษี รวมไปถึงการปรับเปล่ียนโครงสร้างภาษีของกรมศุลกากรเพือ่เอ้ืออ านวยต่อการคา้
เสรี นอกจากน้ีจากรายงานข่าวกระทรวงคมนาคมของประเทศไทยปีพ.ศ. 2561 รายงานว่ารัฐบาลวาง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีอยูท่ี่ 2.9 ลา้นลา้นบาทเพื่อลงทุนในโครงการใหม่แอ๊กชัน่แพลน (Action Plan) 
หรือแผนปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานไทย เพือ่สนบัสนุนธุรกิจ 4.0 โดยเนน้เร่ืองระบบโครงสร้างพื้นฐานขนส่ง
ที่สนบัสนุนโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก หรือ Eastern Economic Corridor : EEC เพือ่การ
เช่ือมโยงกบัประเทศเพือ่นบา้นรวมทั้งเช่ือมต่อการเดินทางรูปแบบต่างๆ เพิม่ความสะดวก รวดเร็วและความ
ปลอดภยั โดยเน้นหนักไปที่ระบบราง ทั้งรถไฟฟ้าคู่ รถไฟฟ้า รถไฟเช่ือมเพื่อนบา้นและการเร่งปรับปรุง
พฒันาสนามบินภูมิภาคเพือ่หนุนการท่องเที่ยวที่เติบโตแบบกา้วกระโดด จากบทความขา้งตน้ที่กล่าวมาของ
ธุรกิจบริการทางดา้นบริการขนส่งและโลจิสติกส์ มีความส าคญัต่อประเทศไทยอยา่งมาก 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือตอ้งการศึกษาถึงปัจจยัทางการเงินท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงราคา

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมทางดา้นบริการขนส่งและโลจิสติกส์  
2. เพ่ือศึกษาหาความสัมพนัธ์ของปัจจัยทางการเงินท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมทางดา้นบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เขา้ใจผลกระทบและความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงราคาของ

บริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
2. เพ่ือให้นกัลงทุนใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์ในการลงทุนเพ่ือลดความเส่ียงและไดรั้บผลตอบแทนท่ี

คุม้ค่า 
ขอบเขตการศึกษา 
1. งานวิจัยน้ีเน้นการวิเคราะห์ปัจจัยทางการเงินท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์

ทางดา้นบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
2. งานวิจัยน้ีท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบรายเดือน (Monthly Data) ครอบคลุมช่วงเวลาระหว่าง เดือน

มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และจะตอ้งเป็นหลกัทรัพยท่ี์ขอ้มูลทางการเงินท่ีครบถว้น  
3. งานวิจยัน้ีจะครอบคลุมเฉพาะบริษทัท่ีเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน

กลุ่มอุตสาหกรรมทางดา้นบริการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยมีทั้งส้ิน 11บริษทั  
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
ทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis) หมายถึง ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ เป็นตลาดท่ี

ราคาของหลกัทรัพยท์ั้งหลาย สะทอ้นข่าวสารขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพยน์ั้นอยา่งรวดเร็วและทัว่ถึง ราคาหุ้นจะปรับ
สูงข้ึนหรือลดลงอยา่งรวดเร็วเม่ือมีขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆเขา้มา ดงันั้นจงัไม่มีใครท่ีสามารถจะท าก าไรเกินปกติได ้ผล
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ก าไรท่ีนกัลงทุนจะไดรั้บจะเป็นก าไรในระดบัปกติ (Normal Profit) เม่ือตลาดท่ีมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกนัในทุก
ตลาด ซ่ึงสามารถจ าแนวความมีประสิทธิภาพของตลาดจากพฤติกรรมขอ้มูลข่าวสาร (จิรัตน์ สงัขแ์กว้,2540)  

ทฤษฎีอัตราผลตอบแทน ดอกผลทั้งส้ินท่ีไดรั้บจากหลกัทรัพยท่ี์ไดล้งทุนไปตลอดระยะเวลาหน่ึงท่ีผูล้งทุน
ครอบครองกรรมสิทธ์ิหรือถือครองหลกัทรัพย ์การถือครองหลกัทรัพยน์ั้นไว ้มีอยู ่2 ลกัษณะ คือ ผลตอบแทนท่ีเป็น
ตวัเงิน และผลตอบแทนท่ีไม่มีเป็นตวัเงิน อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทต่างๆมนัจะแสดงในรูปของร้อย
ละ โดยท าการเปรียบเทียบกบัเงินลงทุนตน้งวดต่อระยะเวลาหน่ึงปีโดยเรียกรวมๆว่า “อตัราผลตอบแทน” ซ่ึงจะเป็น
ตวับ่งบอกถึงผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดรั้บหรือจะไดรั้บในหน่ึงงวดจากการลงทุนในประเภทนั้นๆ ส าหรับอตัรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (Expected Return) เป็นอตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนคาดหวงัท่ีจะไดรั้บจากการลงทุน แต่ผู ้
ลงทุนไม่สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าไดว้่าอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไดรั้บจะเป็นจ านวนเท่าไรและมีความ
แน่นอนมากนอ้ยแค่ไหน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความเป็นไปไดข้องการเกิดเหตุการณ์ (Probability) 

การวเิคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจยัพ้ืนฐาน (fundamental Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์หลกัทรัพยต์าม
แนวคิดวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานต่างๆ แลว้จึงสรุปเชิงความเห็นว่า หลกัทรัพยน์ั้นมี
แนวโน้มดีน่าลงทุนหรือไม่ โดยทัว่ ไปการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การวิเคราะห์เศรษฐกิจ
มหาภาค การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์บริษทั 

แบบจ าลองการก าหนดราคาหลักทรัพย์  เน่ืองจากผูล้งทุนมุ่งหวงัท่ีจะกระจายการลงทุนเพ่ือลดความเส่ียง 
กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนตอ้งการจึงเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์กระจายความเส่ียงเป็นอย่างดี แบบจ าลองก าหนดราคา
หลกัทรัพย์เป็นแบบจ าลองคุณภาพของความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงักบัความเส่ียงภายใต้
แบบจ าลองดังกล่าว ความเส่ียงในท่ีน้ีหมายถึงความเส่ียงท่ีเป็นระบบ สามารถวัดความแปรปรวนของอตัรา
ผลตอบแทนหลกัทรัพยน์ั้นเทียบกบัตลาดได้ ผูล้งทุนจะพิจารณาค่าความ แปรปรวนร่วม (Covariance) ระหว่าง
หลกัทรัพยร์ายตวักบักลุ่มหลกัทรัพยต์ลาด แลว้จึงท าการ วิเคราะห์หาระดบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการท่ีคุม้กบัค่า
ความแปรปรวนดงักล่าว จากแบบจ าลองการก าหนดราคา (CAPM) สามารถก าหนดไดว้่า หลกัทรัพยท่ี์วิเคราะห์นั้น 
มี ราคาตลาดสูงกว่าท่ีควรจะเป็น (Overprice) หรือมีราคาตลาดต ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Underprice)  สามารถเขียนเป็น
สมการแบจ าลองการก าหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model:  CAMP) หรือสมการเส้นตลาด
หลกัทรัพยห์รือ (Security Market Line : SML) ไดด้งัน้ี E(Ri) = Rf + [ E(Ri) – Rf ] βi 

งานวจิยั 
จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งของ ฐกฤต กาญจนส าราญวงศ์ (2557) เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันี

ราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงก่อนและหลงัเหตุการณ์รัฐประหารประเทศไทย พ.ศ. 2557 ช่วงก่อน
เหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ.2557  พบว่ามูลค่าการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติพบว่ามี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งนยัส าคญัทางสถิติ มูลค่าการซ้ือ
ขายของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน กบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา อาย ุ10 ปี พบว่ามีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยอยา่งนยัส าคญัทาง และ • ดัชนี S&P500 และราคาทองค า พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน ช่วงหลงัเหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ.2557 พบว่ามูลค่าการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุน
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ต่างชาติ พบว่ามีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งนยัส าคญัทาง
สถิติซ่ึงสอดคลอ้งกับสมมติฐาน มูลค่าการซ้ือขายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาประเภทอายุ 10 ปี พบว่ามีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกบัดชันีราคาตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน และดชันี S&P500และราคา
ทองค าพบว่า มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งของ สมยศ กิตติสุขเจริญ (2558) เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
รายวนัของดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET50 พบว่าตวัแปรอิสะทั้งหมดมีความสมัพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงกบัตวัแปรต้น 
ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average: DJIA)   อตัราแลกเปล่ียนสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
(Exchange Rate: ER) ดชันีนิกเคอิ (Nikkei225: NIKKEI) ดชันีฮัง่เส็ง (Hang Seng Index: HSI) ยอดซ้ือขายสุทธิของ
นกัลงทุนต่างชาติ (Net Foreign: NF) ยอดซ้ือขายสุทธิของนกัลงทุนต่างชาติใน SET50 Index Future (Net Foreign 
Futures: NFF) มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET50 

จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ศิวรักษ์ แสงวีระศิริ (2558) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผล
กระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์รายกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกลุ่มตวัอย่างท่ี
เลือกใชเ้ป็นดชันีราคาหลกัทรัพยร์ายกลุ่มอุตสาหกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มอุตสาหกรรมตามการแบ่งกลุ่ม
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และดชันีราคาหลกัทรัพยร์วมกลุ่มอุตสาหกรรม (SET INDEX) ได้ศึกษา
เก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี อตัราเงินเฟ้อ ปริมาณ
การลงทุนในหลกัทรัพยข์องชาวต่างชาติ ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ และอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ ซ่ึงทั้งหมดมีการเก็บขอ้มูลทั้งหมด 36 ขอ้มูลหรือ 36 เดือน จากการศึกษาพบว่า ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร(ARGRO) และดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค(CONSUMP) 
มีปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาปิดของดชันีราคาหลกัทรัพย์รายอุตสาหกรรม คือ ปริมาณการลงทุนในหลกัทรัพยข์อง
ชาวต่างชาติสุทธิ(FI) ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน(FINCIAL) มีปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผล
ต่อราคาปิดของดชันีราคาหลกัทรัพยร์ายอุตสาหกรรม คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) มากท่ีสุดรองลงมาคือ อตัราเงิน
เฟ้อ(IR) และอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ(EX) ตามล าดับ ดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ม
อุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม(INDUS) มีปัจจยัทางท่ีส่งผลต่อราคาปิดของดชันีราคาหลกัทรัพยร์ายอุตสาหกรรม 
คือ อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ(EX) มากท่ีสุด รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ายใหญ่ชั้นดี
(MLR) และปริมาณการลงทุนในหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติสุทธิ(FI) ตามล าดับ ดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง(PROPCON) มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาปิดของดชันีราคาหลกัทรัพย์ราย
อุตสาหกรรม คือ ปริมาณการลงทุนในหลกัทรัพยข์องชาวต่างชาติสุทธิ(FI) ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากร(RESOURC) มีปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาปิดของดชันีราคาหลกัทรัพย์รายอุตสาหกรรม คือ 
ปริมาณการลงทุนในหลกัทรัพยข์องชาวต่างชาติสุทธิ(FI) มากท่ีสุด และรองลงมาคืออตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ(EX) ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ(SERVICE) มีปัจจยัจท่ีส่งผลต่อราคาปิด
ของดชันีราคาหลกัทรัพยร์ายอุตสาหกรรม คือ ปริมาณการลงทุนในหลกัทรัพยข์องชาวต่างชาติสุทธิ(FI) มากท่ีสุด 
และรองลงมาคืออตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ(EX) ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี(TECH) มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาปิดของดชันีราคาหลกัทรัพยร์ายอุตสาหกรรม คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้าย
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ใหญ่ชั้นดี(MLR)มากท่ีสุด รองลงมาคืออตัราเงินเฟ้อ(IR) และอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
(EX)ตามลาดบั และสุดทา้ยคือดชันีราคาหลกัทรัพยร์วมกลุ่มอุตสาหกรรม (SET INDEX) มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาปิด
ของดชันีราคาหลกัทรัพยร์วมกลุ่มอุตสาหกรรม คือ ปริมาณการลงทุนในหลกัทรัพยข์องชาวต่างชาติสุทธิ(FI) และ
อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EX)  

กรอบแนวความคดิ  
จากการศึกษาปัจจยัทางการเงินท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการขนส่งและโลจิสติกส์ ศึกษาดว้ยวิธีการทางสถิติ โดยการก าหนดปัจจยัต่างทั้งส้ิน 5 ตวัแปร 
ดงัน้ี  

ตวัแปรอิสระ : มูลค่าการซ้ือขายของนกัลงทุนต่างประเทศ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ดชันีฮัง่เส็ง ดชันีนิกเคอิ225 และดชันีค่าเงินบาท 
ตวัแปรตาม : ราคาหลกัทรัพยข์องอุตสาหกรรมทางดา้นบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
รายช่ือบริษทักลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีใชใ้นการศึกษา โดยท าการคดัเลือกครอบคลุมช่วงเวลาระหว่าง 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และจะตอ้งเป็นหลกัทรัพยท่ี์ข้อมูลทางการเงินท่ีครบถว้น 
รายช่ือบริษัทกลุ่มขนส่งและโลจสิตกิส์ที่ใช้ในการศึกษา ช่ือย่อ 

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT 
บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน) ASIMAR 
บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน) BTC 
บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) BTS 
บริษทั จุฑานาวี จ ากดั (มหาชน) JUTHA 
บริษทั กรุงเทพโสภณ จ ากดั (มหาชน) KWC 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) PSL 
บริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) RCL 
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) THAI 
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) TSTE 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน)  TTA 

แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 
ตวัแบบท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือแบบจ าลองการวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหุคุณ (Multiple Liner 

Regression) โดยจดัอยูใ่นรูปแบบสมการ ดงัน้ี  
 TRANS = β0 - β1 FOR+ β2 SET + β3 HSI + β4 NIKKEI + β5 NEER 
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ข้ันตอนการวเิคราะห์ข้อมูล    
กระบวนการในการวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจยัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ

เชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ปัจจยัทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อราคาของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่ง
และโลจิสติกส์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (1) การทดสอบความน่ิง (Stationary Test) (2) การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิง
พรรณนา (3) การทดสอบปัญหาความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) (4) การวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

 

ผลการศึกษา 
 

 
หมายเหตุ  *** ระดบันยัส าคญัท่ี 0.01, **ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05, * ระดบันยัส าคญัท่ี 0.1 
 
 
 

FOR SET HIS NIKKEI NEER

Coefficient -0.02281 0.013004 3.53E-05 -0.00039 -0.02303

AOT Sig. *** *

P-value 0.6952 0.0001 0.3255 0.0928 0.7758

Coefficient -0.00148 0.001892 2.24E-06 -2.71E-05 0.007889

Sig. ***

P-value 0.2021 0.0002 0.6995 0.313 0.5626

Coefficient -0.00244 0.004626 -1.27E-05 -4.50E-05 0.063397

BTC Sig. *** *

P-value 0.432 0.0006 0.4163 0.5321 0.0849

Coefficient -3.32E-05 0.005324 -6.54E-06 3.34E-05 0.01463

Sig. ***

P-value 0.9901 0.001 0.6376 0.6246 0.6003

Coefficient 0.001615 0.009718 -0.12059 -0.00013 0.096226

RCL Sig. ***

P-value 0.9536 0.4031 4.19E-05 0.8246 0.7497

Coefficient 0.008511 0.033917 -0.00013 -2.37E-05 0.050565

Sig. *** *

P-value 0.5645 2.34E-07 0.0757 0.9447 0.7711

Coefficient 0.00494 0.028261 -2.22E-05 0.000308 -0.2526

TTA Sig. *** *

P-value 6.62E-01 2.40E-08 0.6956 0.2404 0.0592

GROUP 

ASIMAR

JUTHA

THAI
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สรุปผลการศึกษา  
 
อภปิรายผลการวจิยั 
มูลค่าการซ้ือขายของนักลงทุนต่างประเทศ มีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มกบั บริษทั โทรีเซนไทย เอ

เยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นไม่ไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐกฤต กาญจนส าราญ
วงศ์ (2557) เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงก่อนและหลงัเหตุการณ์
รัฐประหารประเทศไทย พ.ศ. 2557 ท่ีกล่าวว่าในช่วงก่อนเหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ.2557 กล่าวคือถา้
มูลค่าการซ้ือขายของนกัลงทุนต่างประเทศเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้ราคาของหลกัทรัพยบ์ริษทั โทรี
เซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) ลดลง  

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั บริษทั ท่าอากาศยานไทย 
จ ากดั (มหาชน) บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน) บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั จุฑานาวี จ ากดั (มหาชน) บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิธิมา ปรีชาวนั (2557) เร่ืองปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจบริการทางดา้นบริการขนส่งและโลจิสติกส์ กล่าวคือถา้
ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้ราคาของหลกัทรัพย์กลุ่ม
อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์เพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย ถึงแมจ้ะมีช่วงท่ีอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีการปรับตวัสูงกว่าราคาของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ แต่การ
ขยบัตวัข้ึนลงของกราฟก็จะยงัเป็นไปในทางเดียวกนั 

ดัชนีฮั่งเส็ง มีความสัมพันธ์ทิศทางตรงกันข้ามกับ บริษทั อาร์ ซี แอล จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมยศ กิตติสุขเจริญ (2558) เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
รายวนัของดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET50 กล่าวคือถา้ดชันีฮัง่เส็งเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้ราคาของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ลดลงตามไปดว้ย 

ดัชนีนิกเคอิ225 ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์อย่างมี
นยัส าคญั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมยศ กิตติสุขเจริญ (2558) เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงรายวนั
ของดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET50 ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานในงานวิจยัคร้ังน้ีสามารถอธิบายไดว้่า เม่ือดชันีนนิก
เคอิเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะไม่ส่งผลต่อราคาของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ให้
เปล่ียนแปลงไป  

ดัชนีค่าเงินบาท ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์อย่างมี
นยัส าคญั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เตือนใจ ลงลายชาติ (2558) เร่ือง ปัจจยั
ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ท่ีกล่าวว่า ดชันีค่าเงินบาท ไม่
มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั อย่างมีนยัส าคญั ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานใน
งานวิจัยคร้ังน้ีสามารถอธิบายได้ว่า เม่ือดชันีค่าเงินบาทเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะไม่ส่งผลต่อราคาของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ให้เปล่ียนแปลงไป 
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะต่อนักลงทุนกล่าวคือจากผลการศึกษาคร้ังน้ีได้ช้ีให้เห็นถึงปัจจัยทางการเงินท่ี มี

ความสัมพนัธ์ต่อราคาของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ท าให้ผูล้งทุนสามารถเลือกติดตาม
ขอ้มูลเฉพาะปัจจยัทางการเงินท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิ
สติกส์ได ้ 

2. เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถอธิบายถึงปัจจยัทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อราคาของหลกัทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ไดใ้นระยะสั้นเท่านั้น ดงันั้นนกัลงทุนอาจน าการวิจยัน้ีไปใชเ้ป็นกรณีศึกษา
เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานไดแ้ต่อาจไม่เหมาะแก่การน าไปปรับใชใ้นการก าหนดแผนการด าเนินงานในระยะยาว  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังต่อไป  
1. การทดสอบปัจจยัทัว่ไปท่ีมีอิทธิพลต่อราคาของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ โดย

การหาความสัมพนัธ์ระหว่างราคาของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ กบัตวัแปรอิสระต่างๆ 
อาจจะท าการศึกษาแยกหมวดอุตสาหกรรมของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) 
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ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อความตั้งใจซ้ือผลไม้ออร์แกนิค 
ATTITUDE TOWORD MARKETING MIX AFFECTING PURCHASE 

INTENTION OF ORGANIC FRUIT 
 

ณชิา แดงไผ่* และแสงดาว ประสิทธิสุข** 
Nicha Daengphai and Saengdow Prasittisuk 

 
บทคดัย่อ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเร่ือง ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อความตั้ งใจซ้ือผลไม้ออร์แกนิค มี

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความตั้งใจซ้ือ ผลไมอ้อร์แกนิคของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาทศันคติด้าน
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผลไมอ้อร์แกนิคในผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาทศันคติดา้นปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้อร์แกนิคของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิธีการศึกษา
ในคร้ังน้ี คือน าขอ้มูลมาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา  ดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมานใชก้ารวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิความถดถอยเชิงพหุคูณ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการศึกษาทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้อร์แกนิค พบว่า ทศันคติ
ดา้นราคาส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้อร์แกนิคมากท่ีสุด โดยผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าผลไมอ้อร์แกนิ
คมีราคาสูง เน่ืองจากมีกระบวนการปลูกท่ีพิถีพิถนักว่าปกติ คุ ้มค่าต่อสุขภาพ และการช่วยส่ิงแวดล้อม รองลงมา
ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อความตั้ งใจซ้ือผลไม้ออร์แกนิค โดยผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อผลไม ้
ออร์แกนิคว่าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีทานแลว้ปลอดภยัจากสารพิษ ท าให้สุขภาพดี และส่ือถึงการรักส่ิงแวดลอ้ม ทางผลของ
ทศันคติดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และทศันคติดา้นการส่งเสริมทางการตลาดพบว่า ทั้งสองดา้นไม่ส่งผลต่อความ
ตั้งใจซ้ือผลไมอ้อร์แกนิค 

 
ค ำส ำคัญ : ควำมตั้งใจซือ้, ทัศนคติ, ส่วนประสมทำงกำรตลำด, ออร์แกนิค, ผลไม้ออร์แกนิค , เกษตรอินทรีย์ 
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**คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 
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Abstract 
 

This research is a survey study of the attitude toward marketing mix that affected purchase intention of organic 
fruits.  The objectives of this study are to investigate the purchase intention of Bangkok consumers on organic fruits, to 
observe attitudes of marketing mix of organic fruits of Bangkok consumers and to observe attitudes of marketing mix that 
affected intention of organic fruits purchasing of consumer in Bangkok region.  In this study, the data was analyzed by 
using descriptive statistics with frequency, percentage, average, standard deviation and inferential statistics to evaluated 
multiple regression with statistical significance level of 0.05 

The results found that the attitude of price has the most effect on the intention purchase . Consumers strongly 
agreed that high cost of organic fruits is resulted from delicate production, benefit for health and eco-friendly.  The 
second most affected factor is the attitude of product.  We found that consumer highly agreed that organic fruit is 
safe for consume, provide health benefits and refer to sustainable environment.  However, attitude of place and 
promotion have no effect on purchase intention. 

 
Keywords : Intention, Attitude, Marketing mix, Attitude of Marketing mix, Organic, Organic fruit  
 

1. บทน า 
 

อตัราการเสียชีวิตในโรคไม่ติดต่อ และจ านวนคนเป็นโรคเพ่ิมสูงข้ึน โดยมีสาเหตุ 3 ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตอยูใ่นปัจจยัเส่ียง เกิดจากการสืบต่อทางพนัธุกรรม และเกิดจากส่ิงแวดลอ้มไม่เอ้ือให้ดูแล
สุขภาพ (รายงานประจ าปี 2558 ส านกัโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข , 2559) ใน 3  สาเหตุมี
เพียงปัจจยัพฤติกรรมการด าเนินชีวิตท่ีบุคคลสามารถควบคุมได ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของการรับประทาน
อาหาร ซ่ึงเป็นเร่ืองพ้ืนฐานแต่ส าคญัท่ีสุดส าหรับร่างกายท่ีตอ้งใชพ้ลงังาน และสารอาหารในการด าเนินชีวิต การ
รับประทานอาหารมีประโยชน์ อยา่งผกั ผลไม ้ซ่ึงปลอดภยัจากสารเคมีอนัตรายต่อร่างกายจึงเป็นทางเลือกท่ีดีอย่าง
ยิ่ง พืชผลท่ีปลูกดว้ยวิธีทางเกษตรอินทรีย ์(Organic Agriculture) หรือ ออร์แกนิค (Organic) ซ่ึงมีกระบวนการปลูก
โดยไม่ใชส้ารเคมี ฮอร์โมนต่าง ๆ และการดดัแปลงทางพนัธุกรรม (Genetic engineering) ท าให้ผลผลิตออกมาตาม
ธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ผลไมอ้อร์แกนิคจึงมีประโยชน์ในการเป็นส่วนช่วยลดความเส่ียงของโรคไม่
ติดต่อ รวมถึงให้แร่ธาตุ และวิตามินมากกว่าอาหารทัว่ไป (มูลนิธิเกษตรกรรมย ัง่ยืนประเทศไทย, 2557) ท าให้ผลไม้
ออร์แกนิคเป็นทางเลือกเพ่ือสุขภาพท่ีดีส าหรับผูบ้ริโภคในปัจจุบนั  

ดงันั้นจากความส าคญัของผลไมอ้อร์แกนิคท่ีเป็นทางเลือกเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภค จึงสนใจศึกษาผลไมอ้อร์
แกนิค ในดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด  ว่าผูบ้ริโภคในปัจจุบนั มี
ทศันคติอย่างไรดา้นส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ของผลไมอ้อร์แกนิค ดงัท่ีกล่าวมา 4 ดา้นขา้งตน้ 
และทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผลไมอ้อร์แกนิคมีผลต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้อร์แกนิคของผูบ้ริโภค
หรือไม่ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดแก่ผูป้ระกอบธุรกิจ และเกษตรกรต่อไป 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิ ทฤษฎทีัศนคต ิ
ทศันคติเป็นแนวคิดการแสดงออกของผูบ้ริโภคว่า ชอบหรือไม่ชอบต่อส่ิงของ ปัญหา หรือบุคคล ท่ีเกิด

จากการเรียนรู้ และความแตกต่างของประสบการณ์ โดยมีการประเมินไดส้องทิศทาง คือ บวกหรือลบ กระบวนการของ
ทศันคติเกิดไดจ้าก กระบวนการความชอบ (affective systems) ซ่ึงเป็นการตอบสนองอยา่งทนัที โดยไม่ผา่นกระบวนการ
คิด และกระบวนการคิด (cognitive systems) ซ่ึงเป็นการประเมินโดยผ่าน ความรู้ ความเขา้ใจ และความเช่ือ แลว้น ามา
วิเคราะห์ก่อนแสดงออกเป็นความชอบหรือไม่ชอบ (Eagly & Chaiken, 2536; Petty,Wegener & Fabrigar, 2540 อา้งอิง
ใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2558; Hoyer & Maclnnis, 2553 ;Peter & Olson, 2551) การแสดงออกดังกล่าวจะสะท้อนเป็น
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงทศันคติกบัพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนั ไดมี้การกล่าวถึงในแบบจ าลองยอ่ยของ
แบบจ าลองหลายคุณลกัษณะคือ ทศันคติต่อพฤติกรรม (Attitudes toward the behaviors) ว่าในการศึกษาทศันคติของ
ผูบ้ริโภคจะมีแนวโน้มยึดพฤติกรรม หรือการแสดงออกของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะพฤติกรรมการซ้ือในการสะทอ้น
ทศันคติ  (Hoyer & Maclnnis, 2553) ซ่ึงในงานวิจยัน้ีไดใ้ชท้ศันคติดา้นส่วนผสมทางการตลาดมาศึกษาความสัมพนัธ์
กบัความตั้งใจซ้ือ 

2.2 แนวคดิ ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด  
ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ ความ

พึงพอใจ ความชอบ และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมการบริโภค โดยองค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาดของ
ผลไมอ้อร์แกนิคมีอยู ่4 ดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด 
ซ่ึงการจะสร้างเคร่ืองมือได้ต้องท าการวิเคราะห์ผูบ้ริโภค และผสมผสานองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านน าเสนอขาย
ผลิตภณัฑ์สู่กลุ่มเป้าหมายในตลาด (Peter & Olson, 2551; Kotler & Armstrong, 2545) ซ่ึงจากงานวิจยัก่อนหน้าได้มี
การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในเร่ืองของผลิตภณัฑอ์อร์แกนิคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยจิตราภา 
บุญญานุสนธ์ิ (2558) พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้องการซ้ือสินค้าประเภทธัญญาพืชมากท่ีสุดคือ ปัจจัยทาง
การตลาดด้านราคา นอกจากน้ี กนกพร กล่ินเกลา (2558) ได้พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัของส่วนผสมทาง
การตลาดแต่ละช่องทางการจดัจ าหน่ายความแตกต่างกนั โดยช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีมีลกัษณ์พรีเม่ียมไดใ้ห้
ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ์เป็นปัจจยัแรก ขณะท่ีร้านลกัษณะไม่พรีเม่ียมให้ความส าคญัด้านราคาเป็นปัจจัยหลกั 
ดงันั้นเห็นไดว้่าส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรม ซ่ึงในงานวิจยัน้ีเลือกใช ้ปัจจยัของส่วนประส่วนทาง
การตลาด เพ่ือศึกษาการส่งผลความตั้งใจซ้ือโดยใชป้ระกอบกบัเร่ืองของทศันคติเป็น ทศันคติดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด ต่อตวัแปรตามคือ ความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

2.3 แนวคดิ ทฤษฎคีวามตั้งใจซ้ือ 
ความตั้งใจซ้ือเป็นการวางแผนล่วงหนา้ในการแสดงออกเพ่ือไปสู่เป้าหมายของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคจะ

ทราบผลิตภณัฑ ์หรือตราสินคา้ท่ีตอ้งการจะซ้ือก่อนแลว้ แต่ยงัไม่มีการตดัสินใจซ้ือว่าเป็นตราสินคา้ใดจนกว่าจะถึง
สถานท่ีจ าหน่าย (Peter & Olson, 2551; อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2539) โดย Icek Ajzen (2549) ไดก้ล่าวถึง ความตั้งใจท่ีจะ
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมหน่ึง ๆ ไว้ในทฤษฎีพฤติกรรมการวางแผน 3 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ ความเช่ือเก่ียวกบัผลท่ี
ตามมาของพฤติกรรม (Behavioral beliefs)  ความเช่ือเก่ียวกับความคาดหวงัในกฎเกณฑ์ของผูอ่ื้น (Normative 
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beliefs) และ ความเช่ือเก่ียวกบัความสามารถในการมีปัจจยัสนบัสนุนหรือขดัขวางพฤติกรรม (Control beliefs) ทั้ง 3 
น าไปสู่การเกิดพฤติกรรมความตั้งใจ และในพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ก็เป็นกุญแจส าคญัระหว่างการพิจารณา
และการประเมินผลิตภณัฑ ์(Keller, 2544) 

2.4 กรอบแนวคดิการวจิยั 
จาการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทศันคติของผูบ้ริโภคมีความมัน่ใจในการรับรองมาตราฐานจากหน่วยงาน

ของรัฐในการซ้ือผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียอ์ยา่ง ผกั โดยผูบ้ริโภคเตม็ใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย ์แมว้่าจะมีราคา
สูง และลกัษณะผลไม่สวยงามเพ่ือลดความเส่ียงในเร่ืองของสุขภาพ แต่ยงัมองว่ามีการประชาสมัพนัธ์ในเร่ืองผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียต์ามส่ือต่าง ๆ นอ้ย (กลัยาณี กุลชยั และพีรชยั กุลชยั ,2549) ซ่ึงในงานของ โลมไสล วงคจ์นัตา และคณะ 
(2559) ก็ไดมี้การศึกษาท่ีสนบัสนุนความคิดเห็นดงักล่าวคือ ผูบ้ริโภคเห็นดว้ยในการซ้ือผกั และผลไมป้ลอดสารพิษ 
และยินดีจ่ายเพ่ือสุขภาพ ขอเพียงมีแหล่งจ าหน่ายให้เลือกซ้ือซ่ึงผูบ้ริโภคมองว่ายงัมีอยูน่้อย ในขณะท่ีผูบ้ริโภคอาหาร
ออร์แกนิคในต่างประเทศมีทศันคติในการรับรู้ของประโยชน์และความชอบในเร่ืองของสารอาหาร ส่ิงแวดลอ้ม และ
ราคาในแง่บวก (Hyun-Joo Lee and Zee-Sun Yun, 2557) ซ่ึงตรงกับการศึกษาของ Chiew Shi Wee (2557) ท่ีพบว่า
ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ในเร่ืองความปลอดภยัของอาหารออร์แกนิค ซ่ึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม เป็นอยา่งดี 
ดงันั้นจึงไดส้มมติฐานการศึกษาของทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้อร์แกนิคจากการ 
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. ทศันคติดา้นผลิตภณัฑส่์งผลบวกต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้อร์แกนิค 
2. ทศันคติดา้นราคาส่งผลบวกต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้อร์แกนิค 
3. ทศันคติดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผลบวกต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้อร์แกนิค 
4. ทศันคติดา้นการส่งเสริมทางการตลาดส่งผลบวกต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้อร์แกนิค 

 
         ตวัอิสระ (ตวัแปรต้น)                                                                             ตวัแปรตาม   

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้หล่งขอ้มูลทางปฐมภูมิ เป็นวิธีวิจยัแบบ
ส ารวจ (Survey Research) ผา่นการรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือแบบสอบถาม (Questionnaire) และทุติยภูมิในการศึกษา
ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้อร์แกนิค จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสารของ
หน่วยงานต่าง ๆ วารสาร อินเตอร์เน็ต 

ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดของ
ผลไมอ้อร์แกนิค 

-ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์ 
-ทศันคติดา้นราคา 
-ทศันคติดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
-ทศันคติดา้น การส่งเสริมทางการตลาด 

ความตั้งใจซ้ือผลไมอ้อร์แกนิค 
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3.1 ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรเป็นผู้เคยรับประทานผลไม้ออร์แกนิคในเขตกรุงเทพมหานคร ท าให้ไม่ทราบจ านวน

ประชากรท่ีแทจ้ริง จึงใชสู้ตร Cochran ในการค านวณขนาดตวัอยา่ง (Cochran,1963) ไดจ้ านวณ 385 คน ท าการสุ่ม
แบบง่าย (Simple sampling) เขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต ไดผ้ลออกมาจ านวน 4 เขต ไดแ้ก่ เขตจตุจกัร เขตบางเขน 
เขตดินแดง และ เขตลาดพร้าว โดยท าการเก็บท่ี Tops Markets ในแต่ละเขต คือ เขตจตุจักร ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขา
เซ็นทรัล ลาดพร้าว สาขาเกษตรฯ และสาขาประชานิเวศน์ เขตบางเขน ท็อปส์มาร์เก็ต สาขาเซ็นทรัล รามอินทรา และ
สาขาเพลินนาร่ี เขตดินแดง ท็อปส์ มาร์เก็ต และสาขาเอสพลานาด ชั้น B และเขตลาดพร้าว ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาเดอะ 
แจ๊ส วงัหิน โดยในการเลือกเก็บท่ี Tops Markets เน่ืองจากเป็นหน่ึงในบริษทัเอกชนท่ีร่วมมือกบักระทรวงพาณิชยใ์น
การสนบัสนุนผลิตภณัฑ์ออร์แกนิค จากนั้นท าการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Accidental sampling) ของคนในแต่ละ
เขต โดยไปในช่วงเวลา 16.00 น. ในวนัธรรมดา และไปในเวลา 11.00 น. ของวนัหยดุ โดยทั้งสองช่วงเวลาดงักล่าว
เป็นช่วงเวลาท่ีพ่อบา้น และแม่บา้นออกมาจบัจ่ายซ้ือของ เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาเลิกงาน และวนัหยุด ในการสุ่มแต่
ละพ้ืนจะถามค าถามคดักรองกับผูถู้กสุ่มตวัอย่างว่า เคยรับประทานผลไม้ออร์แกนิคมาก่อนหรือไม่ ก่อนแจก
แบบสอบถาม 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช่ในการศึกษา 
การวิจยัน้ีท าการลงมือเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ (Questionnaire) 

ในลกัษณะค าถามปลายปิด (Close – ended Question) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ท าการเก็บขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใช้

มาตรวดัแบบนามบญัญติั (Nominal Scale) 
ส่วนท่ี 2 ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท าเพ่ือเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นทศันคติดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด  ประกอบดว้ยดา้น ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด โดยค าถาม
จะเป็นแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) แบบ Likert’s scale  

ส่วนท่ี 3 ความตั้งใจซ้ือผลไมอ้อร์แกนิค ลกัษณะค าถามจะเป็นแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) แบบ 
Likert’s scale  

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 385 ชุด จะท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ ในการทดสอบเคร่ืองมือท า

การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity Test) โดยการท า Factor Analysis และทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability Test) ใน
การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผลไมอ้อร์แกนิค และความตั้งใจซ้ือผลไมอ้อร์แก
นิคได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ ด้วยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และในการทดสอบ
สมมติฐานไดใ้ชก้ารวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้โดย การวิเคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์ (Correlation) ก่อนน าขอ้มูล
ไปวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
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4. ผลการศึกษา 
 
จากการเก็บกลุ่มตวัอย่างเป็นผูเ้คยบริโภคผลไม้ออร์แกนิคมีการตอบกลบั (Response rate) ท่ีร้อยละ 92 และ

ขอ้มูลมีการแจกแจงปกติจึงท าสถิติเชิงพรรณนา ไดผ้ลดงัน้ี 
ขอ้มูลประชากรศาสตร์ มีจ านวนตวัอย่างเป็นผูห้ญิงมากกว่าผูช้าย ช่วงอายุมากท่ีสุดของกลุ่มตวัอยา่งคือ 51 ถึง 

60 ปี ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่งคือ ปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่คือ ขา้ราชการ รายไดอ้ยูช่่วง 50,000 ข้ึน
ไป และมีสถานภาพโสดเป็นส่วนใหญ่ 

ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในเร่ืองทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาด และความตั้งใจ
ซ้ือ โดยค่าเฉล่ียรวมของทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์อยูท่ี่ 4.07 โดยผูบ้ริโภคมีความเห็นดว้ยเก่ียวกบัผลไมอ้อร์แกนิคสาม
ล าดบัแรกในเร่ืองทานแลว้ปลอดภยัจากสารพิษ ทานแลว้ท าให้สุขภาพดี และการซ้ือผลไมอ้อร์แกนิคเป็นการส่ือสาร
ถึงการรักส่ิงแวดลอ้ม  

ทศันคติดา้นราคาท่ีค่าเฉล่ียรวม 3.84 ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นราคาของผลไมอ้อร์แกนิคสามอนัดบัแรก
คือ เห็นดว้ยอย่างมากว่าราคาผลไมอ้อร์แกนิคสูง เพราะมีกระบวนการปลูกท่ีพิถีพิถนักว่าปกติรองลงมาคือผลไม้
ออร์แกนิคราคาสูงแต่คุม้ค่าต่อสุภาพ และออร์แกนิคราคาสูงแต่คุม้ค่าต่อการช่วยส่ิงแวดลอ้ม  

ทศันคติดา้นการส่งเสริมทางการตลาดท่ีค่าเฉล่ียรวม 3.83 ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดว้ยสามอนัดบัแรกไดแ้ก่ 
การมีบทความเก่ียวกบัประโยชน์ของผลไมอ้อร์แกนิคบนโซเชียลมีเดียส่งผลต่อการซ้ือผลไมอ้อร์แกนิค รองลงมา
คือพนกังานขายมีความจ าเป็นในการแนะน าผลไม้ออร์แกนิค และโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย (เช่น เฟซบุค ยูทูป 
อินสตาแกรม) มีผลต่อการซ้ือผลไมอ้อร์แกนิค  

ทศันคติดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีค่าเฉล่ียรวม 3.26 โดยผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดว้ยอย่างมาก ไดแ้ก่ 
ผลไมอ้อร์แกนิคสัง่ซ้ือผา่นออนไลน์เป็นช่องทางท่ีเขา้ถึงง่าย และสะดวก รองลงมาคือการทราบว่าสามารถหาขอ้มูล
แหล่งท่ีซ้ือผลไมอ้อร์แกนิคไดจ้ากอินเตอร์เน็ต และการท่ีผูบ้ริโภคเห็นดว้ยปานกลางถึงการทราบว่าผลไมอ้อร์แกนิค
มีท่ีจ าหน่ายหลายแห่ง ผลสถิติเชิงพรรณนาขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงการท่ีผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นในทศันคติ
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดในค่าเฉล่ียรวมดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด  

ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในเร่ืองของความตั้งใจซ้ือผลไมอ้อร์แกนิค พบว่าผูบ้ริโภคมี
ความเห็นดว้ยในเร่ืองของทศันคติดา้นบวกต่อตวัผลไมอ้อร์แกนิคท่ีจะตั้งใจเพ่ือซ้ือหรือมีการวางแผนล่วงหน้าก่อน
ซ้ือท่ีค่าเฉล่ียรวม 3.66 โดยเห็นดว้ยมากสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความตั้งใจซ้ือผลไมอ้อร์แกนิคเพราะมีความเขม้งวด
ในความปลอดภยัจากสารเคมี รองลงมาคือความตั้งใจซ้ือผลไมอ้อร์แกนิคเพราะเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีความ
ตั้งใจซ้ือผลไมอ้อร์แกนิคเพ่ือประโยชน์ของสุขภาพในระยะยาว  

ผลการทดสอบสมมติฐานจาก การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดงั Table 
1  ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อความตั้งใจซ้ือผลไม้ออร์แกนิค พบว่า สมมติฐานท่ียอมรับอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติมีดว้ยกนั 2 สมมติฐาน ไดแ้ก่ 
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Table 1 ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้อร์แกนิค 
Coefficients 

ตวัแปร B SE. 

Constant 0.26 0.23 

ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์ 0.29**2 0.06 

ทศันคติดา้นราคา 0.43** 0.06 

ทศันคติดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.09 0.05 

ทศันคติดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.72 0.06 
Sig.F = 0.00   r squared (r2) = 0.46   F = 73.03  df = 348  n = 353                       

สมมติฐานท่ี1 ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์ส่งผลบวกต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้อร์แกนิค อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
โดยอธิบายไดว้่า เม่ือทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์เปล่ียนแปลงไป 1 จะท าให้ความตั้งใจซ้ือผลไมอ้อร์แกนิคเปล่ียนแปลง
ไป 0.29 (B) และทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ทศันคติด้านราคาส่งผลบวกต่อความตั้งใจซ้ือผลไม้ออร์แกนิคอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ โดยอธิบายไดว้่า เม่ือทศันคติดา้นราคาเปล่ียนแปลงไป 1 จะท าให้ความตั้งใจซ้ือผลไมอ้อร์แกนิค
เปล่ียนไป 0.43 (B) ดงันั้นจึงสามารถสร้างสมการสัมประสิทธ์ิถดถอยเชิงพหุคูณ คือ ความตั้งใจซ้ือ = 0.26 + 0.43 
(ทศันคติดา้นราคา) + 0.29 (ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ)์ 

 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression) พบว่า 

สมมติฐานท่ีตวัแปรตน้ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้อร์แกนิค หรือยอมรับสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ไดแ้ก่ 
สมมติฐานท่ี 1 ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือในทางบวก และ สมมติฐานท่ี 2 ทศันคติดา้นราคา
ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือในทางบวก ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ทศันคติดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผลบวกต่อ
ความตั้งใจซ้ือผลไมอ้อร์แกนิค และสมมติฐานท่ี 4 ทศันคติดา้นการส่งเสริมทางการตลาดส่งผลบวกต่อความตั้งใจ
ซ้ือผลไมอ้อร์แกนิค พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  

5.2 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
1. ผูท่ี้ท าธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ผลไมอ้อร์แกนิค รวมถึงเกษตรกร และผูท่ี้ตอ้งการเขา้ในตลาดน้ี ควรวาง

กลยทุธ์ในการวางกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นผูห้ญิงท่ีอยู่ในช่วงวยั 50 ถึง 60ปี ซ่ึงมีรายไดสู้ง เน่ืองจากกลุ่มช่วงวยัน้ีมีความ
คิดเห็นในเร่ืองการบริโภคผลไมอ้อร์แกนิคนั้น ดีต่อสุขภาพในระยะยาว และมีก าลงัรายไดเ้พียงพอท่ีจะซ้ือผลไมอ้อร์แกนิ
คในราคาสูง 

2. การวางกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดผูท่ี้ท าธุรกิจผลไมอ้อร์แกนิคควรให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์
และราคา โดยควรท าผลิตภณัฑใ์ห้มีคุณภาพ ปลอดภยัจากสารเคมีอนัตราย และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากผูบ้ริโภค

                                                             
2 ** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 
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มีทศันคติด้านผลิตภณัฑ์เป็นบวกส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูท้  าธุรกิจจึงตอ้งพิถีพิถนัในการท าให้
ผลิตภณัฑมี์คุณภาพและมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด 

3. การวางกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเร่ืองราคาควรวางราคาท่ีเหมาะสมให้ผูบ้ริโภคยอมรับได ้และ
เหมาะสมกับผลิตภณัฑ์ผลไม้ออร์แกนิค เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีความเข้าใจในราคาท่ีสูงของผลไม้ออร์แกนิคจากตัว
ผลิตภณัฑ์ แต่ขณะเดียวกนัก็ไม่ไดต้ั้งใจท่ีจะซ้ือผลไมอ้อร์แกนิคท่ีมีราคาแพงจนเกินไป จากทศันคติในเร่ืองของราคาท่ี
เหมาะสมซ่ึงผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นทางบวกต่อราคา แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้ค าถามอ่ืน  ๆในดา้นราคา พบว่าเป็นดา้นท่ี
มีทศันคติดา้นบวกท่ีนอ้ยท่ีสุด ผูป้ระกอบการจึงควรระวงัการท ากลยทุธ์ดา้นราคาไม่ให้ตั้งราคาสูงจนเกินไป 

 
5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังถัดไป 

1. ควรศึกษาในจงัหวดัอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือไดก้ลุ่มเป้าหมายท่ีกวา้งข้ึน น ามาเปรียบเทียบผลของงานวิจยัน้ีว่า
สามารถอธิบายประชากรในจงัหวดัอ่ืนไดห้รือไม่ 

2. ควรศึกษาผูท่ี้ยงัไม่เคยรับประทานผลไมอ้อร์แกนิค เพ่ือท่ีจะน ามาสร้างกลยุทธ์ดึงกลุ่มป้าหมายใหม่ 
เขา้มาบริโภคผลิตภณัฑม์ายิ่งข้ึน 

3. ควรศึกษาการท าวิจยัดว้ยวิธีการอ่ืน เพ่ิมเติมจากการท าวิจยัแบบการส ารวจ โดยตอบแบบสอบถาม เช่น 
การท าวิจยัเชิงสัมภาษณ์ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก เพ่ือให้ผูวิ้จยัไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการ
ศึกษามากท่ีสุด   

4. ควรศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืนมีความสัมพนัธ์หรือมีอิทธิพลต่อ การเปล่ียนแปลงของตวัแปรต้น อาทิ 
บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ, ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด, การรับรู้ผลิตภณัฑ์ ต่อความตั้งใจซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือสุขภาพ ท่ียงัไม่มีผูศึ้กษามากนกั เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่ผูใ้ชบ้ริการท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

5. ควรศึกษาท าการวิจยัเชิงคุณภาพกบัผูผ้ลิต อาทิ เกษตรกร เพ่ือให้เขา้ใจความตอ้งการของผูผ้ลิตมากข้ึน 
น าไปใชว้างแผนกลยทุธ์ในการท าตลาดรองรับผูผ้ลิตผลไมอ้อร์แกนิคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวโน้มและทิศทางของบทความวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรม

เพ่ือส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบทความทางวิชาการบนฐานขอ้มูล 
Scopus ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2550-2560 และมีการน าเสนอข้อมูลในลกัษณะสถิติเชิงพรรณนาทั้งในส่วนของ
จ านวนบทความทางวิชาการในแต่ละปี กลุ่มวิจยั ประเทศท่ีศึกษาและจ านวนการอา้งอิงต่อบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปัจจยัดงักล่าว ผลการวิจยัพบว่า ในช่วงสิบปีท่ีผ่านมาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2560 มีแนวโน้มของ
อตัราการเติบโตในจ านวนท่ีเพ่ิมมากข้ึนของจ านวนบทความทางวิชาการในปี พ.ศ. 2560 ในอตัราร้อยละ 185 เม่ือ
เทียบกบัปี พ.ศ. 2550 โดยมีกลุ่มวิจยัท่ีพบมากท่ีสุดคือ ธุรกิจ การจดัการและบญัชีและประเทศท่ีมีการศึกษาเก่ียวกบั
ปัจจยัดงักล่าวมากท่ีสุดคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยท่ีการศึกษางานวิจยัส่วนใหญ่จะศึกษาในอุตสาหกรรมท่ีใช้
เทคโนโลยีสูง เคมีเพ่ือส่ิงแวดลอ้มเพ่ือใชส้ าหรับการเกษตรและอุตสาหกรรมส่ิงทอ นอกจากน้ีบทความท่ีไดศึ้กษา
เก่ียวกับปัจจยัดงักล่าวท่ีถูกอ้างอิงมากท่ีสุด คือ บทความของ Som et al. (2010) ท่ีมุ่งเน้นศึกษาเก่ียวกับแนวคิด         
วฏัจักรชีวิตผลิตภณัฑ์และการใช้ความรู้พ้ืนฐานในการพฒันาวสัดุนาโนเชิงวิศวกรรมเพ่ือใช้ในการผลิตสินคา้
อุปโภคและบริโภค ทั้งน้ีการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยดงักล่าวมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนซ่ึงจะเห็นได้ว่าในหลายๆ
อุตสาหกรรมให้ความส าคญัเก่ียวกบัประเดน็ดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีจากการวิจยัท าให้เลง็เห็นถึงการ
น าขอ้มูลท่ีทัว่โลกให้ความสนใจไปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาเก่ียวกบัห่วงโซ่อุปทานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มหรือปัจจัย
ต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จในการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในหลายอุตสาหกรรมของประเทศ
ไทย รวมถึงการก าหนดประเดน็ของการศึกษาในงานวิจยัประเทศไทยเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพรวมถึงมีส่วนช่วยใน
การพฒันาธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตต่อไป 
 
ค ำส ำคัญ: นวัตกรรมเพ่ือส่ิงแวดล้อม, กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่, แนวโน้มและทิศทำง 
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Abstract 
 

This research aims to studies trends and directions of research publications in the knowledge area of green 
innovation (GI)  and new product development (NPD) .  The study survey publication in relation to GI and NPD 
based on Scopus database during 2007-2017. Descriptive statistics were presented in term of number of publications 
for each year, group of research areas, countries of study, and number of cited references. The results indicated that, 
there is high growth rate of research publications in relation to GI and NPD at 185% during 2007 to 2017. Regarding 
group of research area, the most topic involved business, management and accounting. Besides, the finding revealed 
that USA was the country where studies and published the highest number of publications with regards to GI and 
NPD subject.  In addition, the result argued that most of research particularly related to industries including high 
technology green chemistry for agriculture and textile.  Moreover, the finding discovered that publication by Som 
et al. (2010) indicating the correlation between product-life-cycle and nanomaterials engineering development for 
consumer product has been the most cited for references. For the purpose that there is an upward trend of researches 
which are related to these factors.  It can be seen from many industries that place considerably importance on 
environmental issues.  As it is showed from this research that many global researchers focus on applying the 
information on the study of green supply chain or other factors. Furthermore, it will lead many industries in Thailand 
to achieve product development with eco-friendly, to determine an aspect of the study efficiently and to contribute 
to develop business and economy of Thailand in the future. 
 
Keywords: Green Innovation, New Product Development, Trends and Directions 
 

บทน า 
 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมามีการศึกษาท่ีเก่ียวกบัประเด็นความย ัง่ยืนทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นจ านวนมากซ่ึง
ปัจจุบนัประเดน็ดงักล่าวถือเป็นยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัส าหรับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่างๆทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย 
ทั้ งน้ีทั้ งธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้บริโภคต่างมีความตระหนักถึงประเด็นทางด้านส่ิงแวดล้อมมากยิ่งข้ึน อัน
เน่ืองมาจากปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยจากการรายงานของ NASA 
(2017) พบว่าอุณหภูมิเฉล่ียทั่วโลกเพ่ิมสูงข้ึน 0.9 องศาเซลเซียส ซ่ึงสาเหตุมาจากปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์โดยเฉพาะขอ้มูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากทัว่โลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2557 พบว่า
มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดม์ากถึง 43.8-48.9 กิกกะตนั(Gt) ดงัแสดงใน Figure 1 ซ่ึงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน
ทุกปี (Climatewatch, 2014) จึงส่งผลให้ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมมีการค านึงถึงกฎระเบียบขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ในการจดัการหรือการด าเนินงานในการผลิตเพ่ิมมากข้ึน (Lee and Kim, 2012) นอกจากประเดน็ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีธุรกิจหรืออุตสาหกรรมให้ความส าคญัแลว้ ยงัรวมถึงการให้ความส าคญักบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่อีกดว้ย 
เน่ืองจากการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่คือ บทบาทท่ีส าคญัของบริษทัในการช่วยให้กิจการหรือบริษทัมีความสามารถใน
การปรับต าแหน่งทางการตลาด รวมถึงยงัช่วยตอกย  ้าช่ือเสียงของตราสินคา้อีกทั้งยงัสร้างความก้าวหน้าและช่วย
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ดึงดูดกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆให้เพ่ิมมากข้ึนอีกดว้ย (Lin, Tan and Geng, 2013) และจะเห็นไดว้่ามีงานวิจยัท่ีผ่านมาเป็น
จ านวนมากท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัการผสมผสานระหว่างประเด็นทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเขา้กบัการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 
เช่น บริษทัผูผ้ลิตในประเทศอิตาลีท่ีไดค้  านึงถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือส่ิงแวดลอ้มในบริษทัท่ีมี
การท าฉลากสีเขียว (Dangelico, 2017) โดยทั้งน้ีปัจจยัท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนให้เกิดการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มคือ  ความมุ่งมัน่ดา้นส่ิงแวดลอ้ม การกงัวลถึงการจดัการ ความตอ้งการของลูกคา้ กฎระเบียบทางดา้น
ส่ิงแวดล้อมและการประหยดัต้นทุน (Saunila, Ukko and Rantala, 2018) ดังนั้นงานวิจัยน้ีจึงมุ่งเน้นท่ีจะศึกษา
แนวโน้มและทิศทางของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่เพ่ือเป็น
แนวทางของอุตสาหกรรมในประเทศไทยในการเข้าใจทิศทางของอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา
ผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึน 
 
Figure 1 ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท์ัว่โลกในช่วงปี พ.ศ. 2550 - 2557 (Climatewatch, 2014) 
 

 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

นวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดล้อม (Green Innovation)  
นวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง นวตักรรมท่ีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นนวตักรรมผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม

(Green Product Innovation) และนวัตกรรมการด าเนินงานเพ่ือส่ิงแวดล้อม(Green Process Innovation) รวมถึง
นวตักรรมเชิงเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกับการประหยดัพลงังาน การน าของเสียกลบัมาใช้ใหม่หรือการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มรวมถึงการจดัการเชิงส่ิงแวดลอ้มในองคก์ารอีกดว้ย นอกจากน้ีนวตักรรมเพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้มยงัส่งผลต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของบริษทัและยงัช่วยสร้างภาพลกัษณ์ให้กบับริษทัและยงั
สามารถสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆและยงัน าไปสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืนอีกดว้ย (Chen, Lai and Wen, 2006) 
โดยนิยามของค าว่า นวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มสามารถพูดถึงไดห้ลายมุมมองรวมถึงมุมมองเชิงส่ิงแวดลอ้มหรือเชิง
การเมืองและยงัรวมถึงการรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีก่อให้เกิดความย ัง่ยืน ส่วนนิยามของค าว่าผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม
คือ ผลิตภณัฑท่ี์มีการใชท้รัพยากรท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลกระทบเชิงลบหรือความ
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เส่ียงต่อส่ิงแวดลอ้มในปริมาณท่ีน้อยท่ีสุดหรือผลิตภณัฑ์เพ่ือส่ิงแวดลอ้มยงัสามารถท่ีจะป้องกนัหรือลดการสร้าง
ของเสียจากขั้นตอนการผลิตได้ (Lee and Kim, 2012; Dangelico, Pontrandolfo and Pujari, 2013; Li et al, 2018) 
นอกจากน้ีแนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มยงัมีจุดมุ่งหมายอ่ืนคือ เพ่ือสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่ๆ สินคา้และ
บริการใหม่ๆ หรือการด าเนินงานหรือการจดัการระบบใหม่ท่ีสามารถช่วยลดผลกระทบหรือปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ได ้ดงันั้นนวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มไม่ไดส่้งผลต่อการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเพียงอยา่งเดียว แต่มนัยงั
รวมถึงการกระท าท่ีถูกตอ้งอีกดว้ย (Saunila, Ukko and Rantala, 2018)  

ในขณะเดียวกนัมีงานวิจยัจ านวนหน่ึงท่ีไม่เห็นดว้ยกบัค าจ ากดัความของค าว่านวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มซ่ึง
จะเห็นได้ว่า นวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดล้อมถูกอธิบายไว้หลายๆรูปแบบ ยกตวัอย่างเช่น นวตักรรมเชิงนิเวศวิทยา 
(Ecological Innovation) นวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Innovation) และนวัตกรรมอย่างย ั่งยืน 
(Sustainable Innovation) โดยท่ีนวตักรรมเชิงนิเวศวิทยาคือ การแนะน าผลิตภณัฑ์ใหม่หรือการปรับปรุงสินคา้และ
บริการใหม่อย่างมีนยัส าคญัหรือการเปล่ียนแปลงองค์กรหรือการแก้ปัญหาทางดา้นการตลาดท่ีพยายามลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติลง(รวมถึงวสัดุ พลงังาน น ้าและท่ีดิน) และลดการปล่อยสารอนัตรายตลอดวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ 
(Eco-Innovation Observatory, 2013) ส่วนนวตักรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มสามารถนิยามไดว้่า การผลิต การปรับหรือการ
ใช้ประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ กระบวนการผลิต การบริการหรือการจดัการหรือวิธีการทางธุรกิจท่ีแปลกใหม่กบั
องคก์รท่ีช่วยลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ลดมลพิษและผลกระทบเชิงลบอ่ืนๆจากการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่ (Kemp 
and Pearson, 2008) นอกจากน้ียงัมีงานวิจัยจ านวนหน่ึงท่ีได้มีการแบ่งประเภทของนวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดล้อม
ออกเป็น 2 ประเภท คือ นวตักรรมเชิงเทคโนโลยีและนวตักรรมเชิงการจดัการเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม โดยนวตักรรมเชิง
เทคโนโลยีเพ่ือส่ิงแวดลอ้มจะเก่ียวขอ้งกบัการใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือให้บรรลุความส าเร็จ
ด้านการพฒันาเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม ส่วนนวตักรรมเชิงการจัดการเพ่ือส่ิงแวดล้อมจะเก่ียวข้องกับการใช้
โครงสร้างองคก์รใหม่หรือระบบการบริหารจดัการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตท่ีสามารถลดผลกระทบเชิงลบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มได ้(Qi et al.2010) การน านวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มผสมผสานเขา้กบักระบวนการผลิตซ่ึงท าให้เกิด
ประโยชน์ คือ การลดการใชว้สัดุต่อหน่วยของผลผลิต  การลดการใชพ้ลงังานต่อหน่วยของผลผลิต การลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซดร์วมถึงการใชว้สัดุทดแทนส่ิงท่ีก่อให้เกิดมลพิษหรือสารอนัตรายทดแทนและยงัช่วยลดมลพิษ
ทางอากาศ น ้า เสียงและดินอีกดว้ย (Arfi, Hikkerova and Sahut, 2017)  

การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ (New Product Development) 
ปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนส่งผลให้การมุ่งเน้นนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนใน

กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ส าหรับผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการ
ส่งเสริมให้บริษทัและเศรษฐกิจเกิดความย ัง่ยืน แมว้่าในการพฒันาผลิตภณัฑ์นั้นอาจจะเกิดตน้ทุนในการพฒันาเป็น
จ านวนมากก็ตาม แต่ประสิทธิภาพในการพฒันาส่งผลให้ตน้ทุนเก่ียวกบัการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มลดต ่าลงไดอ้ย่าง
แน่นอน ดงันั้นบริษทัควรจะตระหนกัถึงความสามารถในการจดัการมากยิ่งข้ึนซ่ึงรวมถึงการจดัการการมีส่วนร่วม
ของซัพพลายเออร์ท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Dangelico, Pontrandolfo and Pujari, 2013; Lee and Kim, 2011) Arfi, Hikkerova and Sahut (2017) 
จากการศึกษาพบว่า การน าประเด็นทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเขา้กบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่เป็นนวตักรรมท่ีค่อนขา้ง
ซับซ้อนกว่านวตักรรมอ่ืนๆท่ีผ่านมา ซ่ึงความซับซ้อนน้ีอาจเป็นขอ้จ ากัดส าหรับธุรกิจท่ีมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกับ
ธุรกิจขนาดใหญ่ เน่ืองจากอาจเจอกบัปัญหาดา้นค่าใชจ่้ายและความสามารถในการวิจยัและพฒันาในดา้นต่างๆ Lee 
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and Kim (2012) กล่าวว่าส าหรับการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ คือ กิจกรรมของบริษทั ทีมระหว่างสายงาน ทีมพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หม่และความมุ่งมัน่ของหวัหน้าทีม การมีส่วนร่วมในการจดัการ การส่ือสารอยา่งเขม้ขน้ การมีเป้าหมาย
ท่ีชดัเจนและการมุ่งเน้นเชิงกลยทุธ์และขอ้มูลการตลาด ซ่ึงในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่เป็นกระบวนการท่ีซบัซ้อน
ตอ้งมีการตดัสินใจจากผูร่้วมงานและทีมงานขา้มหน้าท่ีและมีผูน้ าในการก าหนดทิศทาง ส าหรับความส าเร็จในการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ข้ึนอยูก่บัการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพและความร่วมมือระหว่างสมาชิกท่ีมีหน้าท่ีท่ีแตกต่างกนั
ของทีมและ Berchicci and Bodewes (2005) ได้กล่าวว่าการพฒันาผลิตภณัฑ์ คือ ส่ิงส าคญัส าหรับบริษทัในการ
แข่งขนัในตลาดเก่าและตลาดใหม่ การพฒันาผลิตภณัฑ์ไม่ไดมี้ส่วนช่วยแค่เฉพาะการแข่งขนั แต่ยงัสามารถช่วยให้
บริษทัปรับตวัในตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
โอกาสทางการตลาดในผลิตภณัฑ์และบริการท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 
ความส าเร็จของการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่สามารถมองไดห้ลายมุมมอง ยกตวัอย่างเช่น มุมมองทางดา้นตลาดคือ 
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคและส่วนแบ่งทางการตลาด มุมมองทางดา้นยทุธศาสตร์คือ ขอบเขตของผลิตภณัฑใ์หม่ท่ี
สามารถท าให้บริษทัเขา้สู่ตลาดใหม่ได ้
 

วธีิการศึกษา 
 

บทความน้ีมีวิธีการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิท่ีเป็นบทความทางวิชาการท่ี
เก่ียวข้องกับนวัตกรรมเพ่ือส่ิงแวดล้อมและการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus  ในช่วง
ระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2560 เพ่ือศึกษาแนวโน้มและทิศทางของบทความทางวิชาการและมีการน าเสนอ
ขอ้มูลในลกัษณะสถิติเชิงพรรณนาดว้ยการวิเคราะห์ผ่านการแจกแจงความถ่ีและร้อยละของจ านวนบทความทาง
วิชาการในแต่ละปี กลุ่มวิจยั ประเทศท่ีมีการศึกษาและจ านวนการอา้งอิงต่อบทความในงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

จากฐานขอ้มูล Scopus ในช่วงการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2560 พบว่า มีบทความทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบันวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่จ านวน 138 บทความ โดยแนวโน้มของบทความทาง
วิชาการท่ีเก่ียวขอ้งมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน โดยอตัราการเติบโตของบทความในปี พ.ศ. 2560 เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2550 
มีอตัราการเติบโตมากถึงร้อยละ 185 ดงัแสดงใน Figure 2 และเม่ือพิจารณาเป็นช่วงระยะเวลา จะพบว่าในช่วงตน้
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2553 มีอตัราการเติบโตของบทความทางวิชาการมากถึงร้อยละ 71.43 และในปี พ.ศ. 2559 ซ่ึง
เป็นปีท่ีมีจ านวนบทความทางวิชาการมากท่ีสุดซ่ึงมีอตัราการเติบโตจากปีก่อนหนา้มากถึงร้อยละ 75 ขณะเดียวกนัมี
กลุ่มวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบันวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ 5 อนัดบัแรก คือ กลุ่มวิจยัด้าน
ธุรกิจ การจัดการและการบัญชีท่ีมีจ านวนการศึกษามากท่ีสุดถึง 51 เ ร่ือง อันดับรองลงมาคือ กลุ่มวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการศึกษาจ านวน 43 เร่ือง กลุ่มวิจยัวิศวกรรมมีจ านวน 39 เร่ือง กลุ่มวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์
สังคมมีจ านวน 23 เร่ืองและอนัดบัสุดทา้ยคือ กลุ่มวิจยัดา้นพลงังานท่ีมีจ านวน 22 เร่ือง ตามล าดบั      ดงัแสดงใน 
Table 1  
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Figure 2 จ  านวนบทความทางวชิาการที่เก่ียวขอ้งกบันวตักรรมเพือ่ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ 
ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2560 

 
 
Table 1 กลุ่มวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับนวัตกรรมเพื่อส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในช่วงปี               

พ.ศ. 2550-2560 
ล าดบั กลุ่มวิจยั จ านวน 

1 ธุรกิจ การจดัการและการบญัชี 51 
2 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 43 
3 วิศวกรรม 39 
4 วิทยาศาสตร์สงัคม 23 
5 พลงังาน 22 

  
ในขณะท่ีการศึกษาเก่ียวกบันวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 

2560 ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน ดงัแสดงใน Figure 3 ส่วนใหญ่จะศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา (28 เร่ือง) ซ่ึงเป็น
ประเทศท่ีมีการศึกษามากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 โดยเป็นการศึกษาในธุรกิจการผลิตระดบัสากล อุตสาหกรรมยานยนต์ 
วสัดุนาโน อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมการเกษตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตยาฆ่าแมลงท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
อุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมอาหาร รองลงมาคือประเทศจีน (14 เร่ือง) ซ่ึงเนน้การศึกษาในอุตสาหกรรมการ
ผลิตยาฆ่าแมลงท่ีใชใ้นการเพาะปลูกท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การสร้างเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมาจากชีวมวล การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กท่ีช่วยลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือนวตักรรมเชิงเทคโนโลยี
เพ่ือส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยีสูง การศึกษาห่วงโซ่
อุปทานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในบริษทัทัว่ไป อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมการผลิต
ฟอสฟอรัส เป็นต้น นอกจากน้ีการศึกษาในงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมาจากประเทศในทวีปยุโรปพบว่าจะศึกษาใน
อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไปในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรมยา  อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไวน์ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมเคมี 
อุตสาหกรรมไมแ้ละไฟเบอร์ เป็นตน้ ในขณะท่ีงานวิจยัในแถบภูมิภาคเอเชียตะวนัออก เช่น ไตห้วนั เกาหลีใต ้พบว่า
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มีการศึกษาในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีสูง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ 
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพลงังาน อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้  

ในขณะเดียวกนัจะสงัเกตไดว้่าประเทศไทยถือเป็นประเทศท่ีมีการศึกษาเก่ียวกบันวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม
และการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ติดหน่ึงในสิบอนัดบัของประเทศท่ีมีการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการนวตักรรมและการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยมีการศึกษาเก่ียวกบัการเปิดนวตักรรมทางเทคโนโลยีในธุรกิจไบโอพลาสติกท่ีสามารถ
ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ นอกจากน้ีจากการเพ่ิมข้ึนของประชากรโลกส่งผลให้เกิดปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
เศรษฐกิจสังคมและความไม่มัน่คงในดา้นพลงังานจึงมีการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจฐานชีวภาพไปเป็น
เศรษฐกิจเชิงนวตักรรมเพ่ือให้เกิดความย ัง่ยืนในดา้นอาหารและพลงังานรวมถึงยงัช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
อีกด้วย อีกทั้ งยงัมีการศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีแบบสหวิทยาการแบบบูรณาการส าหรับนวัตกรรมและการ
ประยุกต์ใชก้ารผลิตท่ีสะอาดและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มโดยมีประเทศไทยเป็นหน่ึงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคท่ีมี
การศึกษาในเร่ืองน้ี 
 
Figure 3 ประเทศที่มีการศึกษาเก่ียวกบันวตักรรมเพือ่ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่มากที่สุด 10 

อนัดบัแรกในช่วงปี พ.ศ. 2550-2560 

 
  

ขณะเดียวกนัการศึกษาจากบทความทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับนวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หม่ พบว่ามีบทความท่ีถูกอา้งอิงมากท่ีสุดใน 10 อนัดบัแรก ซ่ึงแสดงใน Table 2 โดยมีงานวิจยัของ Som 
et al. 2010. ท่ีถูกน ามาอา้งอิงเป็นอนัดบัหน่ึงเป็นจ านวนมากถึง 130 คร้ัง ท่ีมุ่งเนน้ศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดวฏัจกัรชีวิต
ของวสัดุนาโนท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและมีความปลอดภยัต่อมนุษย ์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้
เกิดการคิดค้นนวตักรรมท่ีแปลกใหม่ในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ซ่ึงในการพฒันายงัต้องมีการใช้แนวคิด
เก่ียวกบัการประเมินความเส่ียงของวฏัจกัรชีวิตควบคู่กบัความรู้พ้ืนฐานทางดา้นพิษวิทยาในการน ามาใชผ้ลิตดว้ย 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในตัวผลิตภณัฑ์ว่าจะไม่เป็นอนัตรายแก่ผู ้บริโภคและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
นอกจากน้ีงานวิจยัท่ีถูกอา้งอิงเป็นอนัดบัสอง คือ งานวิจยัของ Brown and Vergragt (2008) ไดก้ล่าวถึงความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยีท่ีจะน าไปสู่ความย ัง่ยืนเช่นเดียวกนั ซ่ึงมองว่าเป็นเร่ืองท่ียากท่ีจะสามารถเปล่ียนแปลงมนัไดไ้ม่ใช่แค่
เพียงการเปล่ียนนวตักรรมทางเทคโนโลยีแต่ยงัรวมถึงการเปล่ียนไลฟ์สไตล ์มาตรฐานและความเช่ือของบุคคลหรือ
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กลุ่มคนท่ีมีอยูเ่หล่านั้น ดงันั้นในการศึกษาจึงมีการทดลองใชแ้นวคิดเชิงเทคนิคทางสงัคมในส่ิงปลูกสร้างประเภทท่ี
อยู่อาศยัท่ีลดการใชพ้ลงังานโดยการใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติแทนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในระดบัสูงจนน าไปสู่
ความย ัง่ยืนได ้
 

Table 2 จ  านวนการอา้งอิงต่อบทความทางวิชาการที่เก่ียวขอ้งกบันวตักรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หม่ใน 10 อนัดบัแรก 

เอกสารอ้างอิง 
จ านวนการ
อ้างอิง 
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การอภิปรายผลการศึกษาจากภาพรวมบนฐานขอ้มูล Scopus ท่ีเก่ียวกบันวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2558 มีจ านวนบทความทางวิชาการจ านวนไม่เกิน 15 เร่ืองท่ีศึกษาต่อปี 
โดยเป็นการศึกษาท่ีกล่าวถึงความย ัง่ยืนทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากจ านวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึนทัว่โลกท่ีส่งผล
ท าให้เกิดผลกระทบเชิงลบทางด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเพ่ิมมากข้ึนและเน่ืองจากความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีมีความ
ต้องการผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากยิ่งข้ึน (Prescott, 2009; Kasturi, 2009)  
นอกจากน้ีกฎระเบียบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มยงัเป็นขอ้จ ากดัท่ีส าคญัส าหรับบริษทัผูผ้ลิตท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ทางการเงินขององคก์รเน่ืองจากท าให้เกิดค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมมากข้ึนในการพฒันาองคก์รและการพฒันาผลิตภณัฑ์หรือ
เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  (Darnall, 2009) ขณะท่ีในปีท่ีผา่นมาล่าสุดจะเห็นไดอ้ย่างเด่นชดัว่าในปี พ.ศ. 
2559 – 2560  มีบทความทางวิชาการท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัดงักล่าวในจ านวนท่ีเพ่ิมมากข้ึนโดยไดพู้ดถึงประเดน็
ความย ัง่ยืนทางด้านส่ิงแวดล้อมหรือการพฒันาอย่างย ัง่ยืนท่ีนอกเหนือจากการรับผิดชอบต่อสังคมแล้วยงัตอ้ง
รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มท่ีผูป้ระกอบการในหลายๆอุตสาหกรรมให้ความส าคญัเป็นจ านวนเพ่ิมมาก
ข้ึน อาทิเช่น ธุรกิจสปาหรือธุรกิจเคร่ืองด่ืมท่ีท าเก่ียวกบักาแฟท่ีช่วยลดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Ekawati et 
al. 2017; Tseng et al. 2017) และยงัมีธุรกิจท่ีเร่ิมตน้จากการออกแบบผลิตภณัฑ์หรือการจดัการภายในโรงงานท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการซ้ือ
สินคา้หรือบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Papadopoulos et al. 2016) นอกจากน้ียงัมีการศึกษาในอุตสาหกรรม
ก่อสร้างและการพฒันาสารเคมีท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท่ีใช้ส าหรับการบ าบดัน ้ าเสียในอุตสาหกรรมโรงงาน
เพ่ือให้ดีเทียบเท่ากบัการผลิตน ้าด่ืม (De et al. 2015; Herazo and Lizarralde, 2015)  

จะสังเกตได้ว่าจากแนวโน้มท่ีเพ่ิมสูงข้ึนของจ านวนการศึกษาในช่วงปี 2550-2560 ส่วนใหญ่จะศึกษาใน
ประเทศท่ีมีการพฒันาแลว้รวมถึงเป็นประเทศท่ีมีจ านวนประชากรมากเป็นอนัดบัต้นๆ มากท่ีสุดอย่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศจีน จากการศึกษาจะเห็นไดว้่าทั้งสองประเทศให้ความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัดงักล่าวใน
อุตสาหกรรมท่ีหลากหลายรวมถึงอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีสูงท่ีให้ความสนใจเก่ียวกบัการพฒันาเทคโนโลยี 
นวตักรรมหรือการด าเนินงานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึนเพ่ือตอบโจทยต่์อความตอ้งการของมนุษยแ์ละการ
พฒันาเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงจะน าไปสู่ความย ัง่ยืน นอกจากน้ีจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยคุ
ปัจจุบนัท่ีการศึกษาส่วนใหญ่ทัว่โลกให้ความสนใจเก่ียวกบัมุมมองการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ี
มีการค านึงถึงความปลอดภยัและความใส่ใจต่อมนุษย ์โดยงานวิจยัส่วนใหญ่ให้ความส าคญัและสนใจท่ีจะศึกษาการ
ใชแ้นวคิดเก่ียวกบัการประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์ควบคู่กบัการใชค้วามรู้พ้ืนฐานในการคิดค้นนวตักรรม 
รวมถึงการใช้เทคนิคทางสังคมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ระดบัสูงซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จในการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีท่ีเกิดความย ัง่ยืนได ้นอกจากน้ีงานวิจยัในหลายๆงานยงัให้ความส าคญัในการศึกษาเก่ียวกบัห่วงโซ่
อุปทานของการพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มหรือการตลาดท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งยงัให้ความส าคญัใน
การผสมผสานความสามารถจากภายนอกบวกกบัการศึกษาปัจจยัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 
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สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาบทความทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล Scopus ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2560  มีบทความทาง
วิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่จ านวนทั้งหมด 138 บทความ โดยมี
แนวโนม้ของอตัราการเติบโตของจ านวนงานวิจยัในปี พ.ศ. 2560 มากถึงร้อยละ 185 เม่ือเทียบจากปี พ.ศ. 2550 โดย  
ส่วนใหญ่กลุ่มงานวิจยัท่ีมีการศึกษามากท่ีสุดคือ กลุ่มวิจยัดา้นธุรกิจ การจดัการและบญัชี นอกจากน้ีประเทศท่ีมี
การศึกษามากท่ีสุดในงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดงักล่าว คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีบทความท่ีถูกอา้งอิง
มากท่ีสุดในส่วนของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ คือ บทความ
ของ Som et al. (2010) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์และการใชค้วามรู้พ้ืนฐานในการพฒันาวสัดุ
นาโนเชิงวิศวกรรมท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้อุปโภคและบริโภคเพ่ือความปลอดภยัของสุขภาพมนุษยแ์ละประสิทธิภาพ
ทางส่ิงแวดลอ้ม 

ทั้งน้ีในช่วงสิบปีท่ีผ่านมาการศึกษาในงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับนวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในประเทศท่ีมีการพฒันาแล้วรวมถึงเป็น
ประเทศท่ีมีประชากรเป็นจ านวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่จะศึกษาในอุตสาหกรรมท่ีหลากหลายและใชเ้ทคโนโลยีสูง เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการพฒันาสารเคมีท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมส่ิงทอ จากการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับความย ัง่ยืนทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนโดยมีสาเหตุมาจากปัญหาด้านส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลให้ทั้ง
ผูบ้ริโภคท่ีมีความต้องการสินค้าหรือบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึนและผูป้ระกอบการในหลาย
อุตสาหกรรมให้ความส าคญักบัการพฒันาผลิตภณัฑ์หรือการด าเนินงานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมมากข้ึนซ่ึง
ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพด้านส่ิงแวดลอ้มและประสิทธิภาพขององค์กร ทั้งน้ีจากการวิจยัท าให้เล็งเห็นถึงการน า
ขอ้มูลท่ีทัว่โลกให้ความสนใจไปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาเก่ียวกบัห่วงโซ่อุปทานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มหรือปัจจยัต่างๆ ท่ี
จะน าไปสู่ความส าเร็จในการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในหลายอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
รวมถึงการก าหนดประเดน็ของการศึกษาในงานวิจยัประเทศไทยเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพรวมถึงมีส่วนช่วยในการ
พฒันาธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ     
 

ส าหรับงานวิจยัน้ีอาจมีขอ้จ ากดั คือ จากการศึกษาจะพบว่างานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดงักล่าวส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีหลากหลายและการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในประเทศท่ีพฒันาแลว้ซ่ึงเป็น
ประเทศท่ีอยูใ่นแถบทวีปอเมริกา แถบทวีปยโุรปรวมถึงประเทศท่ีอยูใ่นแถบทวีปเอเชียตะวนัออก เช่น จีน เกาหลีใต ้
ดงันั้นส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไปอาจท าการวิจยัในรูปแบบเชิงปริมาณในกลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ในแถบทวีปเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ท่ีเป็นประเทศก าลงัพฒันา รวมถึงการระบุอุตสาหกรรมท่ีมุ่งเน้นจะศึกษา ยกตัวอย่างเช่น 
การศึกษาในประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีสูง เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีท ารายไดห้ลกัให้กบัประเทศไทย นอกจากน้ียงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีส่งผลกระทบทางลบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มโดยตรงอีกดว้ย 
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การรับรู้ด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
ผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Perception of marketing mix that affects the decision  
to buy Hydroponics Salad in Bangkok. 

 
ด ารงเกียรติ สงวนศิษย์*  และลัดดาวัลย์  เลขมาศ** 

Dumrongkiat Sanguansis and Laddawan Lekmat 
 

บทคดัย่อ 
 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาการรับรู้ดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัสลดั

ไฮโดรโปนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชวิ้ธีการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณเก็บขอ้มูลโดยใชก้ารเก็บแบบสอบถาม 
(Questionnaires) กบักลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์เพศชายหญิง อายตุั้งแต่ 20-50 ปี เน่ืองจากเป็นช่วง
อายกุลุ่มเป้าหมายท่ีใส่ใจในสุขภาพ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเคยบริโภคผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์ จ านวน 380 คน ผลการศึกษา
พบว่าการรับรู้ดา้นส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้นส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์ของผูบ้ริโภค
อยา่งมีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ดงันั้นนกัการตลาดจึงควรให้ความส าคญัในดา้นของส่วนประสมทางการตลาดโดยน า
ผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์ของธุรกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั และตอบสนองความตอ้งการ
ของกลุ่มผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งสูงสุด 

 
ค าส าคญั: การรับรู้, ส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจซ้ือ, ผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์ 

 
ABSTRACT 

 
This research aims to study the perception of marketing mix that affect the decision to buy hydroponics 

salad in Bangkok.  Quantitative research methods are employed with a use of questionnaires .  Data are collected 
from a total of 380 respondents who have consumed Hydroponics Salad and aged between 20-50 years because 
they are health conscious. The findings indicate that perception of marketing mix factors including product, price, 
place and promotion affect the purchasing decision of Hydroponics Salad, with the significant l evel at 0 . 0 5 . 
                                                             
* นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 Email: dumrongliat9@gmail.com 
**ผูช่้วยศาสตราจารย ์บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 Email: laddawan_lek@utcc.ac.th 
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Therefore, marketers should focus on perception the market mix as the competitive strategy in order to enhance 
their organizational competitiveness and to meet the needs of their consumers. 

 
Keywords: Perception, Marketing Mix, Purchasing Decision, Hydroponics Salad 
 

1. บทน า 
 

ปัจจุบนัพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ในประเทศไทยยงัมีการท าเกษตรกรรม โดยภาพรวมพ้ืนท่ีเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะ
กระจายตวัอยู่ในต่างจงัหวดัมีการเพาะปลูกพืชและเล้ียงสัตว์เพ่ือใชบ้ริโภคภายในประเทศ และการส่งออกไปยงั
ต่างประเทศ (วารุณี จีนศร, 2554) จากขอ้มูลภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 พบว่าผลผลิตสินคา้เกษตรท่ีส าคญั
หลายชนิดมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งมากทุกสาขาการผลิต ไดแ้ก่ สาขาพืช สาขาปศุสตัว ์สาขาประมง สาขาบริการทาง
การเกษตรมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนอยูใ่นช่วงร้อยละ 2.5-3.5 สาเหตุมาจากสภาพอากาศและ ปริมาณน ้าท่ีเอ้ืออ านวยต่อ
การผลิตทางการเกษตรมากข้ึนและมูลค่าการส่งออกสินคา้เกษตร 

ผกัเป็นหน่ึงในเกษตรกรรมท่ีมีอยู่ในทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ดว้ย
พ้ืนท่ีภูมิประเทศท่ีเอ้ืออ านวยแก่การเพาะปลูกมีการปลูกผกัเพ่ือการบริโภคและการคา้ผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือผกัได้
จากตลาดสด ห้างสรรพสินคา้ ฟาร์มผกั ฯลฯ ราคาของผกันั้นจะแตกต่างกนัตามประเภทของผกัและฤดูกาล (เคหะ
การเกษตร, 2558) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมทานผกั เพ่ือสุขภาพ โดยมีผูบ้ริโภคบางกลุ่มท่ีนิยมการทานอาหาร 
มงัสวิรัติ และ อาหารเจ (นัยนา สุทิน, 2555) ซ่ึงผกัสามารถตอบสนองความต้องการท่ีจะหลีกเล่ียงการบริโภค
เน้ือสตัวข์องกลุ่มผูบ้ริโภคเหล่าน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

แต่ในยคุปัจจุบนัมีการใชส้ารเคมีในการท าเกษตรกรรมผกั อาทิ ยาฆ่าแมลงสารเคมีเร่งการเจริญเติบโตในผกั 
เพ่ือท่ีจะให้ผกันั้นเติบโตไดท้นัตามความตอ้งการของตลาด โดยผกัท่ีผ่านการฉีดยาหรือใชส้ารเคมีจะไม่สามารถ
มองเห็นไดด้ว้ยสายตา (ส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์, 2559) ตอ้งใชก้ารตรวจวดัปริมาณสารเคมีเท่านั้น ผกัท่ี
ปนเป้ือนสารเคมีส่วนใหญ่มองดูแลว้สวยน่ารับประทาน (กรมวิชาการเกษตร, 2558) ผูบ้ริโภคผกัส่วนใหญ่เร่ิมหนั
มาสนใจในดา้นสารพิษท่ีอาจตกคา้งหรือปริมาณสารเคมีท่ีมีอยู่ในผกัและผลไมท่ี้ไดรั้บประทานสารเคมีเหล่าน้ีจะ
ก่อให้เกิดผลเสียสะสมในร่างกาย หากบริโภคไปในระยะเวลานานหรือไม่มีการชะลา้งสารเคมีอย่างถูกวิธี โดย
สารเคมีเหล่าน้ีไม่สามารถลา้งดว้ยน ้ าหรือท าลายไดด้ว้ยความร้อนจากการหุงต้ม ซ่ึงเม่ือผูบ้ริโภคน าไปประกอบ
อาหารจะเกิดการสะสมในร่างกาย 

ผูบ้ริโภคในประเทศไทยและทัว่โลกรับรู้ถึงปัญหาสารเคมี ยาฆ่าแมลงท่ีปนเป้ือนอยูใ่นผกั จากงานวิจยัและ
ส่ือทางอินเตอร์เน็ต ปัจจุบนัได้มีทางเลือกในการหลีกเล่ียงการบริโภคผกัท่ีอาจปนเป้ือนสารเคมี ได้แก่ เกษตร
อินทรีย ์ ผกัออร์แกนนิค และ ผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์ (กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย์, 2560) ถึงแมผ้กัเหล่าน้ี
จะมีราคาท่ีสูงกว่าผกัปกติ แต่ผกัท่ีปลอดสารเคมีเหล่าน้ีกลบัไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัเป็นอย่างดี 
เน่ืองจากผูบ้ริโภครับรู้ถึงปัญหา และหนัมาใส่ใจในดา้นของสุขภาพของตนเองและครอบครัว โดยสามารถยืนยนัได้
จากตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพทัว่โลกมีมูลค่า 1 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของมูลค่าอาหาร และ
เคร่ืองด่ืมทั้งหมดในประเทศไทยนั้น ตลาดอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพปี 2558 มีมูลค่ากว่า 1.7 แสนลา้นบาท 
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โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ีย 5 ปีอยูท่ี่ร้อยละ 9.1 นบัว่ามีอตัราการเติบโตท่ีค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบตลาดอาหารโดยรวม
ของประเทศไทย มีอตัราการเติบโตอยูท่ี่ ร้อยละ 3-5 ต่อปี ซ่ึงผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์เป็นหน่ึงในผกัท่ีกลุ่มผูบ้ริโภค
นิยมรับประทานและรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริโภค (ศูนยอ์จัฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร, 2560)  

ผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์  เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้นโดยจะอาศยัน ้าเป็นหลกัและใชแ้ร่ธาตุผสมลงไปในราง
ท่ีปลูกโดยให้น ้ าหมุนเวียน พืชท่ีไดจ้ากการปลูกดว้ยระบบไฮโดรโปรนิกส์จะมีรสชาติกรอบเพราะมีความชุ่มช้ืนท่ี
ไดจ้ากน ้ า เป็นความชุ่มช้ืนตามธรรมชาติอีกทั้งยงัปราศจากการใชส้ารเคมีและยาฆ่าแมลง ท าให้มัน่ใจไดว้่ามีความ
ปลอดภยักบัผูบ้ริโภค (เมธา โล่กนัภยั, 2556) แต่เน่ืองจากตน้ทุนในการปลูกผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์ค่อนขา้งท่ีจะสูง 
จึงท าให้ราคาของผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์นั้นมีราคาสูงเม่ือเทียบกบัผกัชนิดอ่ืนในทอ้งตลาด ส่งผลให้การกระจุกตวั
ของกลุ่มผูบ้ริโภคผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์ยงัอยู่ในกลุ่มของผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดร้ะดบักลางและผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้ง 
ผกัสลดัไฮโดรโปรนิกส์เร่ิมเป็นท่ีนิยมในประเทศไทยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รู้จกั ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาการรับรู้ดา้น
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิ ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ 
ชนญัชิดา ค ามินเศก (2552) ให้ความหมายว่า การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคสามารถจะเขา้ใจได้

โดยมีส่ิงเร้ากระตุน้กบัปราสาทสมัผสัส่วนใดส่วนหน่ึง ซ่ึงผูบ้ริโภครับรู้คุณค่าผกัสลดัไฮโดรโปรนิกส์นั้นมาจากการ
กระตุน้หรือการรับสมัผสันั้นเป็นแค่เพียงขอ้มูลดิบ แต่การสรุปท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดจากประสาทหรือ
อวยัวะรับสมัผสันั้นหมายถึงการรับรู้ 

มนสัพงศ ์ พฒันวิบูลย ์(2553) กล่าวว่า กระบวนการรับรู้ประกอบดว้ย 
1. อาการสมัผสั หมายถึง อาการท่ีประสาทสมัผสัหรืออวยัวะสัมผสัรับส่ิงเร้าท่ีเขา้มา และเขา้มาปะทะ

กบัประสาทหรืออวยัวะท่ีรับสัมผสัต่างๆ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคผกัสลดัไฮโดรโปรนิกส์ไดรั้บรู้ถึงสภาวะแวดลอ้มท่ีอยู่
รอบตวัเรา แลว้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองข้ึนไปในทิศทางต่าง ๆ 

2. การแปลความหมายจากอาการสัมผสั ส่ิงท่ีจะช่วยในกระบวนการแปลความหมายไดดี้และถูกตอ้ง
นั้นคือ สติปัญญา การสังเกต การพิจารณา ความสนใจ ความตัง่ใจ และสภาพจิตใจในขณะนั้นซ่ึงส่งผลต่อภาพการ
จดจ าผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์โดยผูบ้ริโภคสามารถตีความหมายในทางบวกหรือลบก็ได ้

3. ความรู้หรือประสบการณ์เดิมของผูบ้ริโภคผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์ ได้แก่ ความคิด ความรู้ ความ
เขา้ใจ และการกระท าของผูรั้บรู้ในอดีตท่ีมีองคป์ระกอบไปดว้ย ความถูกตอ้ง ความชดัเจน ความแน่นอน รวมไปถึง
ปริมาณขอ้มูลและมีความรอบรู้ในดา้นต่างๆเพ่ือน ามาประกอบการตดัสินใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อริศรา รุ่ง
แสง (2555) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า การรับรู้ข่าวสารหรือขอ้มูลจากส่วนประสมทางการตลาดดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผกัปลอดสารพิษเน่ืองจากข่าวสารท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บมีความน่าเช่ือถือ เม่ือผูบ้ริโภค
ไดรั้บขอ้มูลจึงมีความรู้ในการบริโภคและส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผกัปลอดสารพิษ 
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2.2 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps)  
1. ผลิตภณัฑ ์(Product) 

ฉัตรยาพร เสมอใจ (2556) กล่าวว่า ผลิตภณัฑ์หมายถึงส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจหรือบริษทัเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยการตอบสนองท่ีกล่าวมานั้นจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้ 
ผลิตภณัฑจ์ะประกอบไปดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด หรือส่ิงต่างๆท่ีสามารถท าให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายมองเห็นว่ามี
มูลค่า (Value) หรืออรรถประโยชน์ (Utility) จึงจะท าให้ผลิตภณัฑ์นั้นขายได ้การก าหนดกลยทุธ์ของผลิตภณัฑ์นั้น
จะตอ้งค านึงถึงลกัษณะ และความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์เพ่ือให้เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

2. ราคา (Price)  
ฉตัรยาพร เสมอใจ (2556) กล่าวว่า ราคาเป็นส่วนส าคญัท่ีสามารถท าให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือสินคา้ได้

โดยราคานั้นจะตอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพของสินค้าและสามารถสร้างก าไรให้กบับริษทั นอกเหนือจากน้ีนกัการ
ตลาดจะตอ้งค านึงถึงศกัยภาพของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพ่ือท่ีจะก าหนดราคาอย่างเหมาะสม และมีแรง
ดึงดูดการซ้ือของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้ 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  
ฉัตรยาพร เสมอใจ (2556) กล่าวว่า ช่องทางการจดัจ าหน่ายคือโครงสร้างกระบวนการกระจายสินคา้ท่ี

สามารถแบ่งออกเป็นสถาบนัและกิจกรรมทางการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑไ์ปยงัตลาด โดยสถาบนัมีหนา้ท่ีน าผลิตภณัฑ์ 
ของสู่ตลาดเป้าหมายในส่วนของกิจกรรมในการเคล่ือนยา้ยจะประกอบไปดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการ
เก็บสินคา้คงคลงั โดยจะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการกระจายสินค้า เพ่ือให้
ผลิตภณัฑเ์คล่ือนยา้ยสู่ตลาดเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2546) กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาดเป็นแรงผลกัดนัท่ีจะช่วยให้นกัการ

ตลาดบรรลุวตัถุประสงค์ถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้เพ่ือสร้างแรงจูงใจหรือทศันคติกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มาซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ หรือสนใจผลิตภณัฑ์ของเรา การติดต่อส่ือสารทางการตลาดอาจใช้การโฆษณา หรือใช้พนักงานส่ือ
ขอ้ความ หรือ โปรโมชัน่ท่ีนกัการตลาดตอ้งการจะน าเสนอให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยจะตอ้งพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของผลิตภณัฑแ์ละคู่แข่ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สญัชาติ คงบนั (2554) ไดศึ้กษาท าการวิจยัเก่ียวกบั
พฤติกรรมการบริโภคผกัไฮโดรโปนิกส์ในจงัหวดัภูเก็ต พบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
ในเร่ืองคุณภาพความสดสะอาดของผกัดา้นราคา ให้ความส าคญัในเร่ืองของ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ มีป้ายแสดง
ราคาชดัเจน และดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายให้ความส าคญัในเร่ืองการวางจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าทัว่ไป อยู่ใน
เส้นทางท่ีผา่นเป็นประจ าใกลท่ี้พกัอาศยั และท่ีท างาน 

2.3 ทฤษฎเีกี่ยวกับกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
มานิต รัตนสุวรรณ และ สมฤดี ศรีจรรยา (2557) กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคจะ

ประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอนโดยเร่ิมตัง่แต่การรับรู้ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล และน ามาเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์
ท่ีตอ้งการในดา้นของคุณภาพและราคา สุดทา้ยจะตดัสินใจว่าสินคา้ไหนไดต้รงตามความตอ้งการจึงตดัสินใจซ้ือ 
และประเมินผลความพึงพอใจหลงัการซ้ือว่าจะกลบัมาซ้ือซ ้ าหรือไม่ 

1. การตระหนกัถึงความตอ้งการ (Need Recognition) คือ จุดเร่ิมตน้ของกระบวนการซ้ือซ่ึงผูบ้ริโภค
เกิดการประมวลผลถึงปัญหาของสารพิษท่ีเจือปนในผกั หรือความตอ้งการความปลอดภยัท่ีจะหลีกเล่ียงสารพิษ 
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ผูบ้ริโภคจะมีความรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะท่ีผูซ้ื้อเป็นอยูจ่ริงกบัสภาวะท่ีปรารถนา ความตอ้งการอาจ
กระตุน้ไดโ้ดยตวักระตุน้จากภายใน (Internal Stimuli)  

2. การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search) ผูบ้ริโภคท่ีถูกกระตุน้อาจเกิดการแสวงหาขอ้มูลของ
ผกัสลดัท่ีปลอดสารพิษหรือไม่เกิดการแสวงหาขอ้มูลข้ึนอยู่กบัแรงผลกัดนัของผูบ้ริโภค และผลิตภณัฑ์ผกัสลดั
ไฮโดรโปนิกส์นั้นๆสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ผูบ้ริโภคก็จะซ้ือผลิตภณัฑ์ผกัสลดัไฮโดรโป
นิกส์ หรืออาจเก็บผลิตภณัฑผ์กัสลดัไฮโดรโปนิกส์ชนิดนั้นๆไวใ้นความทรงจ า หรือไม่ก็แสวงหาข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความตอ้งการดงักล่าว ผูบ้ริโภคอาจหาข่าวสารไดจ้ากหลายแหล่ง 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เราได้เห็นวิธีการท่ีผู ้บริโภคใช้ข่าวสารเพ่ือ
ประกอบการตดัสินใจในขั้นสุดทา้ย โดยจะจดัล าดบัความชอบและเป็นส่ิงจ าเป็นว่านักการตลาดจะตอ้งรับรู้ว่า
ผูบ้ริโภคจะใช้หลกัการพิจารณาอย่างไร จึงจะสามารถเสนอกระบวนการหรือตอบสนองให้เกิดอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือได ้

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ในขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือผูบ้ริโภคจะประเมินจากความชอบ
ในผลิตภณัฑ์ผกัปลอดสารชนิดต่างๆ และจะเกิดการสร้างความตั้งใจซ้ือข้ึน โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคมกัจะตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ท่ีชอบมากท่ีสุดแต่ก็อาจมีปัจจยั 2 ปัจจัยเข้ามาขวางการตดัสินใจนั่น คือ ระหว่างความตั้งใจ กับ การ
ตดัสินใจซ้ือ 

5. พฤติกรรมหลังซ้ือ (Post-purchase Behavior) กิจกรรมทางการตลาดมิได้จบเพียงแค่การซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคจะเกิดความพอใจหรือไม่พอใจข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมหลงัการซ้ือโดยปัญหาจะอยู่ท่ีว่าอะไรเป็น
ตวัก าหนดความพอใจหรือไม่พอใจในการซ้ือ โดยค าตอบก็คือมนัข้ึนอยู่กบัความสัมพนัธ์ระหว่างความคาดหมาย
ของผูบ้ริโภค (Consumer’s Expectation) กับการปฏิบติัการของผลิตภณัฑ์ (Products’Perceived Performance) ถ้า
ผลิตภณัฑ์น้อยกว่าความคาดหวงัส่งผลให้ผูบ้ริโภคจะผิดหวงั แต่ถา้ตรงกบัความคาดหมายผูบ้ริโภคจะเกิดความพึง
พอใจ ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบังานวิจยัของ วชิระ น้อยนารถ และ พชัราวดี  ศรีบุญเรือง (2560) ปัจจยัท่ีศึกษา
ความสัมพันธ์ ต่อการตัด สินใจซ้ือสินค้า เกษตรปลอดสารพิษของผู้บ ริโภค ร้านโกลเด้น เพลส สาขา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินค้าเกษตรปลอดสารพิษเน่ืองจากปัญหาสารเคมีท่ี
ปนเป้ือนในผกัและผลไมอ้าจท าให้เกิดโรคถา้บริโภคเขา้ไปบ่อยคร้ัง ผูบ้ริโภครับข่าวสารสินคา้เกษตรปลอดสารพิษ
จากบุคคลท่ีรู้จกั โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาจากราคา และสถานท่ีจดัจ าหน่าย 

จากการทบทวนงานวิจยัและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัสามารถก าหนดสมมติฐานท่ีใชใ้นการศึกษาได้ 
ดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 (H1) การรับรู้ของผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัสลดัไฮโดรโป
นิกส์  

สมมติฐานท่ี 2 (H2) การรับรู้ของผูบ้ริโภคดา้นราคาส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์ 
สมมติฐานท่ี 3 (H3) การรับรู้ของผูบ้ริโภคดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัสลดั

ไฮโดรโปนิกส์ 
สมมติฐานท่ี 4 (H4) การรับรู้ของผูบ้ริโภคดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัสลดั

ไฮโดรโปนิกส์ 
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2.4 กรอบแนวคดิของการวจิยั  
จากขอ้มูลท่ีมาและความส าคญัของปัญหา จากการทบทวนวรรณกรรมทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ท าให้ผูวิ้จยัทราบถึงสาเหตุของปัญหามากยิ่งข้ึน น ามาสู่การน าขอ้มูลมาเป็นตวัก าหนดกรอบแนวความคิดในการวิจยั 
โดยรายละเอียดขา้งตน้ไดก้ล่าวถึงตวัแปรการรับรู้ดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัสลดั
ไฮโดรโปนิกส์ 

 
 

3. วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

เ พ่ือ ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

4. การด าเนินการวจิยั 
 

การวิจยัน้ีใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) กบักลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค
เพศชายหญิง อายตุัง่แต่ 20-50 ปี เน่ืองจากเป็นช่วงอายกุลุ่มเป้าหมายท่ีใส่ใจในสุขภาพ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเคยบริโภคผกั
สลดัไฮโดรโปนิกส์ จ านวน 380 คน ซ่ึงค าถามทั้งหมดเป็นค าถามแบบปลายปิด เลือกใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่
ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-probability sampling) ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เพ่ืออธิบายขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ขอ้มูลตวัแปรโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

4.1 วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม เพ่ือหาความถ่ี ร้อยละ รวมทั้งจดัเรียงอนัดบัของขอ้มูล
ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ 

4.2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัแปร ไดแ้ก่ การรับรู้ดา้นส่วนประทางการตลาดของผกัไฮโดรโปนิกส์ การ
ตดัสินใจซ้ือผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์ เพ่ือหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความโคง้ ความเบ ้โดยน าค่าเฉล่ียของ
แต่ละค าถามมาท าการแปลความหมายของคะแนน และน าค่าความโคง้ และความเบ ้ไปเปรียบเทียบกบัเกณฑก์าร
ตรวจสอบเพ่ือตรวจสอบการกระจายของข้อมูล จากนั้นได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน ผูวิ้จัยใช้การ
วิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เป็นการจดักลุ่มตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัให้อยูใ่นกลุ่มเดียวกนั โดยก าหนดค่า 
Factor Loading ไม่ต ่ากว่า 0.4 (ยุทธ  ไกรวรรณ์, 2551) จึงจะสามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยนั 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) ซ่ึงเป็นการตรวจสอบขอ้ค าถามเพ่ือยืนยนัและวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้อง
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีสามารถจดักลุ่มไดแ้ละ หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยก าหนดยอมรับค่าความ

การรับรู้ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

 

 

การตดัสินใจซ้ือผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์ 
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เช่ือมัน่ เม่ือค่า Cronbach’s Alpha มากกว่า 0.7 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560)  เพ่ือสรุปเป็นปัจจัยท่ีจะน าไปใช้หา
ความสมัพนัธ์ของตวัแปร โดยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 

5. ผลการวจิัย 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 246 คนคิดเป็นร้อยละ 
64.7 อายมุากกว่า 51 ปีจ านวน 127 คนคิดเป็นร้อยละ 33.4 โดยการศึกษาอยูใ่นระดบั ปริญญาตรีจ านวน 201 คนคิด
เป็นร้อยละ 52.9 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจจ านวน 142 คนคิดเป็นร้อยละ 37.4 และมี
รายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 15,001 - 20,000 บาท จ านวน 116 คนคิดเป็นร้อยละ 30.5 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงปริมาณ ผูวิ้จัยได้ท าการทดสอบการกระจายข้อมูลพบว่าข้อมูลมีการ
กระจายแบบโคง้ปกติ โดยมีค่าความเบ ้ (Skewness) และความโด่ง (Kurtosis) ท่ีมีค่าไม่เกิน  2 (วรพรรณ เจริญข า, 
2556) จึงสามารถสรุปค่าเฉล่ียของตวัแปรต่างๆดว้ยการกระจายตามอนัตรภาคชั้นไดโ้ดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผลการศึกษาตวัแปรตน้ทั้ง 4 ดา้นดงัต่อไปน้ี การรับรู้ดา้นผลิตภณัฑ์พบว่า ผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์มีความสด 
สะอาดน่ารับประทาน มีค่าเฉล่ีย 4.26 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ผลการศึกษาการรับรู้ดา้นราคาพบว่า ป้ายแสดงราคาให้
เห็นอย่างชดัเจน มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.99 อยู่ในระดบัมาก ผลการศึกษาการรับรู้ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายพบว่า 
สถานท่ีจดัจ าหน่ายมีหลากหลายช่องทาง เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ซุปเปอร์สโตร์ และตลาดสดมีค่าเฉล่ีย 4.08 อยู่ใน
ระดบัมาก ผลการศึกษาการรับรู้ดา้นการส่งเสริมการขายพบว่า มีการให้ค าแนะน าขอ้มูลและคุณประโยชน์ของผกั
สลัดไฮโดรโปนิกส์จาก Website, Facebook, YouTube มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  3.81 อยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาการ
ตดัสินใจซ้ือ ทั้ง 5 ขั้นตอน สามารถอธิบายได้ดงัน้ี ผลการศึกษาการรับรู้ถึงความตอ้งการพบว่า ท่านซ้ือผกัสลดั
ไฮโดรโปนิกส์เพราะคุณประโยชน์มีค่าเฉล่ีย 4.11 อยู่ในระดบัมาก ผลการศึกษาการคน้หาขอ้มูลพบว่า ท่านคน้หา
ขอ้มูลดา้นคุณประโยชน์ของผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์ผ่านทางเวบ็ไซต์มีค่าเฉล่ีย 3.76 อยู่ในระดบัมาก ผลการศึกษา
การประเมินทางเลือกพบว่า ท่านเปรียบเทียบความสดใหม่ของผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 อยู่ใน
ระดบัมาก ผลการศึกษา การตดัสินใจซ้ือพบว่า ท่านตดัสินใจซ้ือผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์ดว้ยตวัของท่านเอง มีค่าเฉล่ีย 
4.12 อยู่ในระดบัมาก ผลการศึกษา การประเมิณหลงัการซ้ือพบว่า ท่านพึงพอใจในการบริโภคผกัสลดัไฮโดรโป
นิกส์ มีค่าเฉล่ีย 3.97 อยูใ่นระดบัมาก  

ผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน โดยการใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ Multiple Regression Analysis  แสดงค่า
สมัประสิทธ์ิความสมัพนัธ์ของการรับรู้ดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัสลดัไฮโดรโป
นิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า P-Value 0.000 มีค่าความผนัแปรของ
ตวัแปร (R Square) เท่ากบั 0.503 และสามารถท านายค่าสมการของการวิเคราะห์ (Adjust R Square) ไดเ้ท่ากบัร้อย
ละ 49.7 ดงัตารางท่ี 1 ซ่ึงสามารถเขียนรูปแบบสมการไดด้งัน้ี 

การตดัสินใจซ้ือผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์ = 5.429 + 0.279 (การรับรู้ดา้นผลิตภณัฑ์) + 0.147 (การรับรู้ด้าน
ราคา) + 0.244 (การรับรู้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย) + 0.238 (การรับรู้ดา้นการส่งเสริมการขาย) 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ของการรับรู้ด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t P-Value B Std. Error Beta 
1 (Constant) .848 156  5.429 .000 

Product .250 .040 .279 6.175 .000 
Price .122 .042 .147 2.909 .004 
Place .208 .039 .244 5.339 .000 
Promotion .173 .033 .238 5.240 .000 
R = .709    R Square =  .503   Adjusted R Square = 0.497   P-Value = 0.000 

a. Dependent Variable: Decision Process 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจดัการการตลาด 
งานวิจยัเร่ือง การรับรู้ดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้นส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์ 
โดยผูบ้ริโภคให้ความส าคญักับด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี มี
ขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์ ไดด้งัน้ี 

ด้านผลิตภัณฑ์ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์จะตอ้งปลอด
สารพิษและมีการรับรองมาตรฐานดา้นความปลอดภยั มีความสดสะอาดน่ารับประทาน กล่าวคือ ผลิตภณัฑผ์กัสลดั
ไฮโดรโดรโปนิกส์ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ว่าเป็นผกัท่ีสดสะอาด และปลอดสารพิษซ่ึงจะท าให้เกิดความไวว้างใจใน
ผลิตภณัฑ์ผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์ว่าสามารถบริโภคไดอ้ยา่งปลอดภยัและไม่ก่อให้เกิดผลเสียหรือสารพิษสะสมต่อ
ร่างกาย อีกทั้งตอ้งมีคุณค่าทางดา้นโภชนาการ ซ่ึงส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้หากผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายสามารถท าไดอ้ย่าง
สม ่าเสมอ จะส่งผลให้เกิดความเป็นมาตรฐาน และคุณภาพซ่ึงผูบ้ริโภคจะเกิดการตีความ และจดจ าในภาพลกัษณ์ท่ีดี 
ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ 

ด้านราคาผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัป้ายราคาแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจน มีราคา
เหมาะสมไม่สูงเกินไป ราคาคุม้ค่ากบัคุณประโยชน์ท่ีไดรั้บ กล่าวคือ ราคาส าคญัเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์ของผูบ้ริโภคเม่ือผูบ้ริโภคให้ความเห็นว่า ราคานั้นคุม้ค่ากบัประโยชน์ท่ีไดรั้บผูบ้ริโภคจะ
ตดัสินใจซ้ือผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์ ซ่ึงส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ราคาผกัสลดั
ไฮโดรโปนิกส์ ควรเหมาะสมตามฤดูกาลและยุติธรรมกับเกษตรกรผูผ้ลิตควรจัดสรรระดบัราคาให้ลดลงอย่าง
เหมาะสมเพ่ือกระจายตวัสู่ระดบัผูมี้รายไดน้อ้ย ไดบ้ริโภคผกัเพ่ือสุขภาพ 
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ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการจดัเรียงสินคา้เป็นระเบียบ มีการจดัโซนผกั
ปลอดสารพิษ มีความสะอาดและมีมาตรฐานการคดัสรรสินค้า และมีหลากหลายช่องทาง เช่น ซุปเปอร์สโตร์ 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และตลาดสด กล่าวคือช่องทางการจัดจ าหน่ายเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการดึงดูดผูบ้ริโภคเน่ืองดว้ย
ผูบ้ริโภคเลือกตดัสินใจซ้ือในสถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีเขา้ถึงไดอ้ย่างสะดวกและมีมาตรฐานการให้บริการ ในดา้นความ
สะอาดและ มาตรฐานการคดัสรรสินคา้ท่ีสดใหม่อยูเ่สมอซ่ึงส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะส่งผลให้ผูบ้ริโภค เขา้ถึงสถานท่ี
จดัจ าหน่ายไดอ้ยา่งทัว่ถึง และพึงพอใจมาตรฐานการบริการของสถานท่ีจดัจ าหน่ายซ่ึงจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์และการกลบัมาซ้ือซ ้ าในคร้ังต่อไป 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการแนะน าเมนูอาหารท่ีหลากหลาย และให้
ขอ้มูลดา้นคุณประโยชน์ ของผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์ กล่าวคือในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมองว่าผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์
จะตอ้งบริโภคดว้ยเมนูสลดัเพียงอยา่งเดียวซ่ึง ผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์สามารถน าไปแปรรูปเป็นเมนูอาหารไดอ้ยา่ง
หลากหลายจึงมองว่าการส่งเสริมการขายและการให้ค าแนะน าด้านเมนูอาหารในปัจจุบนัยงัมีน้อยเกินไป หาก
ผูป้ระกอบการ หันมาใส่ใจในดา้นน้ีจะส่งผลให้เกิดความตอ้งการผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์เพ่ิมมากยิ่งข้ึน และควร
ประชาสัมพนัธ์ ให้เกิดการรับรู้ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีไม่เคยบริโภคผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์ ให้หันมาใส่ใจในสุขภาพ 
และหลีกเล่ียงการบริโภคผกัท่ี ปนเป้ือนสารเคมี 

6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับทฤษฎ ี
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยก่อนหน้าเพ่ือ น ามาใช้ก าหนดกรอบ

แนวความคิดเพ่ือ อธิบายความสัมพนัธ์ของการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบด้วย การรับรู้ด้าน
ผลิตภณัฑ ์การรับรู้ดา้นราคา การรับรู้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายการรับรู้ดา้นการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษา
พบว่าการรับรู้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์ของผูบ้ริโภค จากการศึกษาทฤษฎี
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีน ามาใช้ประกอบในงานวิจัย พบว่า การศึกษาทฤษฎีด้าน การรับรู้ส่วนประสมทาง
การตลาดเพียงอยา่งเดียวยงัไม่เพียงพอต่อการอธิบายในเชิงลึกได ้ จึงควรศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัดา้นพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคประกอบ เพ่ือให้สามารถไดข้อ้มูลท่ีมีคุณภาพและเขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากยิ่งข้ึน 

6.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลเพียงอย่าง

เดียว ดงันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรท าการวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชก้ารสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งควบคู่ไปดว้ย 
2. การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชก้ารจ ากดัการเก็บขอ้มูลในเขต กรุงเทพมหาคน ซ่ึงอาจยงัไม่เพียงพอต่อการ

ช้ีวดัการรับรู้ถึงผกัสลดัไฮโดรโปนิกส์ ในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการกระจายตวัไปยงัจงัหวดัอ่ืนๆ เพ่ือสอบถาม
การรับรู้ของผูบ้ริโภคไดส้มบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

3. การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชก้ารจ ากดัขอ้มูลเพียงแค่ ผกัสลดัไฮโดรโปรนิกส์ แต่ในปัจจุบนัไดมี้ผกัท่ี
ปลูกดว้ยระบบไฮโดรโปนิกส์มากข้ึน ซ่ึงผูท้  าวิจยัในคร้ังต่อไปสามารถน าผกัชนิดอ่ืนท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมาเป็นการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือ (1) ศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านบริการ
ติดตั้ง ลา้ง และซ่อมเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี (2) ศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ี
มีต่อบริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น (3 ) เปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัและการ
รับรู้คุณภาพการบริการระหว่างกลุม่ลูกคา้  (4)  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพ
การบริการของลูกคา้แต่ละกลุ่ม (5) เสนอแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการของบริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 
จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น โดยใชแ้บบสอบถาม “SERVQUAL” 5 ดา้น จ านวน 21 ขอ้ สอบถามกลุ่มลูกคา้ 5 กลุ่มรวม 
333 ตวัอยา่ง เปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการระหว่างกลุ่มลูกคา้ ใชส้ถิติ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้า 5 กลุ่มโดยใช้สถิติอ้างอิงแบบที (t-test) ผล
การศึกษาพบ ว่ากลุ่มลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไปซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่ซ่ึงมีระดบัการรับรู้มากกว่าความคาดหวงัในทุกดา้น แต่
ในกลุ่มลูกคา้ท่ีเหลือ พบว่า ดา้นท่ีมีระดบัการรับรู้ต ่ากว่าระดบัความคาดหวงั ในทุกกลุ่มคือ ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ 
ผูศึ้กษาจึงไดเ้สนอแนะแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการในดา้นน้ี 3 โครงการ 
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Abstract 
 

The objectives of this study were to (1) study the customer expectations in service quality of the installation, 
cleaning and repair of air conditioners service shop with good service quality, (2)  study the customer perceptions 
in service quality of Fairy  Electricity 1994  Co. ,Ltd.  Khon Kaen Province, (3)   to compare the differences of the 
expectations and perceptions in service quality among the groups of customers  (4 )  to compare the differences of 
the expectations and perceptions in service quality for each group of customers and (5 )  to suggest an approach to 
improve the service quality  of Fairy  Electricity 1994  Co.,Ltd. Khon Kaen Province. The questionnaires survey of 
“SERVQUAL” 5 dimensions 21 items were used with 5 groups of customers of total 333 samples. . The differences 
between the means of the expectations and the perceptions in the services quality among the five groups of 
customers were determined using  One - way ANOVA. The differences between the means of the expectations and 
the perceptions in the services quality for each group of customers were determined using t-test. The results found 
that the group of retailed customers whom are the Company major customers have  perceived the service quality at 
the higher level than the expectations.  The less of the group have perceived the service quality at the lower level 
than the expectations, mostly in Assurance.  Therefor three projects were then suggested to improve the services 
quality of the company 

 
Keywords: Expected, Perceptual, Service Quality, SERVQUAL 
 

1. บทน า 
 

ในปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัมุ่งขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ยนวตักรรม บริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั จงัหวดั
ขอนแก่น ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีให้การบริการติดตั้ง ลา้ง และซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ตอ้งท าการปรับตวัเพ่ือรองรับการ
แข่งขนักนัในทุกดา้น จึงตอ้งเพ่ิมมูลค่าในการบริการให้แก่ลูกคา้ เน่ืองจากว่าการให้บริการถือเป็นหัวใจหลกัของ
ธุรกิจเก่ียวกบัการจ าหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าและเคร่ืองปรับอากาศ การให้บริการท่ีดีนั้นเป็นส่ิงท่ีสามารถใช้
รักษาฐานลูกคา้ท่ีมีอยูใ่ห้อยูก่บับริษทัและให้ลูกคา้บอกต่อ  

ดงันั้นทางบริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น จะตอ้งสร้างคุณภาพการบริการให้ไดต้รงความ
คาดหวงัของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของทางบริษทั เน่ืองจากการเขา้รับบริการของลูกคา้ถือเป็นตวัช้ีวดัอย่างหน่ึงของ
บริษทั เป้าหมายท่ีส าคญัของบริษทั คือ คุณภาพของงานบริการ โดยการท าให้ลูกคา้ท่ีมารับการบริการมีความพอใจ
อยา่งสูงสุดและเกินความคาดหวงั ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร บริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั จึงสนใจท่ีจะ
(1) ศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านบริการติดตั้ง ลา้ง และซ่อมเคร่ืองปรับอากาศท่ีมี
คุณภาพการบริการท่ีดี (2) ศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั 
จงัหวดัขอนแก่น (3 ) เปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการระหวา่งกลุม่ลูกคา้  
(4)  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้แต่ละกลุ่ม (5) เสนอ
แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการของบริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น เพ่ือท่ีจะได้น า
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ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการบริการของร้านให้ตรงตาม
ความตอ้งการกลุ่มของผูใ้ชบ้ริการต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

3.1 แนวคิดและทฤษฎี  
ความคาดหวงัของผูบ้ริโภคในการรับบริการว่ามีอิทธิพลมาจากความตอ้งการส่วนบุคคล  การบอกเล่า

ปากต่อปากและประสบการณ์ตรงของผูบ้ริโภค ความคาดหวงัของผูบ้ริโภคจึงเป็นมาตรฐานหรือจุดอา้งอิงท่ีไดจ้าก
ประสบการณ์ของผูบ้ริโภคและจากความเช่ือท่ีว่าการบริการควรเป็นเช่นนั้น การรับรู้ของผูบ้ริโภคคือการประเมิน
สถานการณ์จริงท่ีไดรั้บจากการบริการ การปิดช่องว่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในการรับบริการ
จึงเป็นเร่ืองส าคญัของคุณภาพการบริการ (Parasuraman, Zeithaml, and Berry  (1985), และ Zeithaml, Bitner, and 
Gremler (2013)  Parasuraman, Zeithaml,and Berry (1988)  ได้สร้าง เค ร่ืองมือวัดคุณภาพการบริการ เ รียกว่า 
SERVQUAL ประกอบดว้ย 5 ดา้นและขอ้ยอ่ย 22 ขอ้ SERVQUAL ทั้ง 5 ดา้นมีดงัน้ี ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
คือความสามารถในการให้บริการตรงตามสัญญาท่ีให้ไว ้ด้านการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) คือการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและทนัท่วงที ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) 
คือความรู้ ความอ่อนน้อม ของพนกังาน และความสามารถท่ีท าให้ผูรั้บบริการไวใ้จและเช่ือมัน่   ดา้นการรู้จกัและ
เขา้ใจลูกคา้ (Empathy) คือความเอาใจใส่และสนใจผูรั้บบริการเฉพาะรายท่ีผูจ้ดัให้โดยผูใ้ห้บริการ ดา้นความเป็น
รูปธรรมของบริการ (Tangibility) คือ ส่ิงอ านวยความสะดวก  อุปกรณ์และลกัษณะท่ีมองเห็นของพนกังาน  ต่อมา
ไดมี้การปรับเคร่ืองมือ SERVQUAL ใหม่เหลือ 21ขอ้ Zeithaml et al. (2013) 

3.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ชลธิศ  ละเอียดอ่อง (2555) ศึกษาน้ีความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของผูใ้ชบ้ริการ

แผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลศรีบุญเรืองจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ านวน 400 คน โดยเลือกตวัอยา่งแบบตามสะดวก 
ใชแ้บบสอบถาม “SERVQUAL”  22 ขอ้ และใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ผลการศึกษาพบว่า มีการรับรู้ในคุณภาพการ
ต ่ากว่าความคาดหวงัในทุกดา้น  

ลกัษิกา สิทธิขนัแก้ว (2555) ศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการของร้านยา กรณีศึกษาร้าน ขายยาฟาสซิ
โน ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคห์ลกั 2 ประการ คือ 1. เพ่ือศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการร้านขายยาฟาสซิ
โนสาขาในจงัหวดัเชียงใหม่ 2. เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการของร้านขายยาฟาสซิโนสาขาในจงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือ
สืบหาช่องว่างในการบริการของผูใ้ห้และผูรั้บบริการ เป็นการวิจยัเชิงส ารวจและพรรณนาโดยใชแ้บบสอบถาม 400 
คน กลุ่มตวัอย่าง คือ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการร้านขายยาฟาสซิโนในจังหวดัเชียงใหม่ เป็นการศึกษาวิเคราะห์เชิง
พรรณนา ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้การบริการ มีการรับรู้มากท่ีสุด คือ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการให้ความมัน่ใจ 
ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ในการสนองตอบความประสงค ์ดา้นการเป็นรูปธรรม ตามล าดบั คุณภาพการให้บริการ 
มีการประเมินระดบัคุณภาพการบริการท่ีมากท่ีสุดคือ ด้านการตอบสนองต่อ ผูรั้บบริการ ด้านความมัน่ใจแก่
ผูรั้บบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ ดา้นความเป็นรูปธรรม ตามล าดบั    
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3. วธีิการศึกษา 
 

3.1 การศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ 
1. ประชากรท่ีใชใ้นการท าการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ลูกคา้ของบริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั จงัหวดั

ขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2559 และ ปี พ.ศ. 2560 ทางร้านมีจ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ จ านวน 1,325 คน โดยแบ่งเป็น 5 
กลุ่ม ไดแ้ก่ 1.ลูกคา้เอกชน, บริษทั, ห้างร้าน (มีเคร่ืองปรับอากาศ 5-10 ชุดข้ึนไป) จ านวน  125 ราย  

2. ลูกค้าภาครัฐ  (มีเคร่ือง ปรับอากาศ 10 ชุดข้ึนไป) จ านวน  39 ราย 3. ลูกค้ารายย่อยทัว่ไป (มี
เคร่ืองปรับอากาศ 5 ชุดข้ึนไป) จ านวน 116 ราย 4. ลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไป (มีเคร่ืองปรับอากาศ 3-5 ชุด) จ านวน 349 ราย  
5. ลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไป (มีเคร่ืองปรับอากาศ 1-2 ชุด) จ านวน 696 ราย ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะเป็นตวัแทนในการศึกษา
คร้ังน้ี ไดใ้ชวิ้ธีการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจากการค านวณโดยใชสู้ตรของ Yamane (นราศรี ไววนิชกุล และชูศกัด์ิ อุดม
ศรี, 2552) ดงัน้ี 
  สูตรการค านวณหากลุ่มตวัอยา่ง  

)Ne1(

N
n

2
  

  เม่ือ n = ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
   N = จ านวนประชากรท่ีศึกษา 
   E = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึน 
     ระดบัความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 

ผลการค านวณ ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 307.25 ราย ดงันั้นจึงก าหนดให้มีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 308 ราย 
เน่ืองจากผูศึ้กษาตอ้งการเปรียบเทียบความคาดหวงัและรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้แต่ละกลุ่มใชจ้ านวนแบบ 
สอบถามไม่ต ่ากว่า 30 ชุดในแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีไดมี้ความคาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด 
จึงไดป้รับกลุ่มตวัอยา่งใหม่ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1 รวมมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 333 ราย 

 
Table 1 จ านวนการเก็บตวัอยา่งของลูกคา้ 5 กลุ่ม  

 
ส าหรับวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง ได้ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้หลกัความน่าจะเป็น (Non 

probability Sampling) การสุ่มตวัอยา่งเป็นแบบการสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม โดยมี3 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
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ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านบริการติดตั้ง ลา้ง
และซ่อมเคร่ือง ปรับอากาศท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี  

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพการบริการของบริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั จงัหวดั
ขอนแก่น 

โดยส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3ใช ้เคร่ืองมือ SERVQUALน จ านวน 21 ขอ้ โดยแบ่งเป็นดา้นความเช่ือถือ
ไว้วางใจได้  (Reliability) จ านวน 4 ข้อ ด้านการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) จ านวน 4 ข้อ ด้านการให้
ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) จ านวน 4 ขอ้ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) จ านวน 5 ขอ้และดา้นความ
เป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles)  จ านวน 4 ขอ้ แบบสอบถามใช ้Likert scale 7 ระดบั เป็นมาตรวดั  ค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถาม มีค่าสมัประสิทธ์อลัฟาของครอนบคั คือ 0.975 ในส่วนท่ี 2 ของแบบสอบถาม และ 0.971 
ในส่วนท่ี 3 ของแบบสอบถาม 

3.  การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) แลว้น าค่าเฉล่ียมาแปลผล
เป็นระดบัความคิดเห็นตามค่าเฉล่ียแบบอนัตรภาคชั้น  

3.2 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการระหว่างกลุ่ม
ลูกคา้   
ใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way ANOVA) 

3.3 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการ 
การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการใช ้สถิติค่าที (Paired 

Sample t-test) แบบการทดสอบทางเดียว (One-tailed test 
3.4  การเสนอแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการกบัลูกค้าของบริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากัด 

จงัหวดัขอนแก่น น าผลของการศึกษาในขอ้ 3.2 มาพิจารณาหาแนวทางการปฏิบติัในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ
ของบริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น  

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

4.1 ผลการศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ 
4.4.1. ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 

63.36 มีอายุระหว่าง 31- 40 ปี ร้อยละ 46.25 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 48.95  อาชีพเจ้าของธุรกิจ/
ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 39.64 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001–20,000 บาท ร้อยละ 28.23 ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 0-5 ปี 
ร้อยละ 37.84 

4.4.2. ผลการศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านบริการติดตั้งลา้งและซ่อม
เคร่ืองปรับ อากาศท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี เกือบทุกดา้น มีคะแนนเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ยกเวน้  2 ขอ้ คือ 
ควรให้ความสนใจลูกคา้เป็นรายบุคคลและควรให้พนกังานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
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4.4.3. ผลการศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการบริการของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดท่ีมีต่อบริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 
1994 จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น พบว่า ระดบัการรับรู้ในคุณภาพบริการอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่งเกือบทุกดา้น ยกเวน้ 
ขอ้ บริษทั ให้ความสนใจลูกคา้เป็นรายบุคคล ระดบัการรับรู้อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ผลการศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกต่างของความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการระหว่างกลุ่มลูกคา้ แสดงในตารางท่ี 1 และท่ี 2 ดงัน้ี  
Table 1  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพือ่เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มลูกคา้กบัความคาดหวงัที่

มีต่อร้านบริการติดตั้ง ลา้งและซ่อมเคร่ืองปรับอากาศที่มีคุณภาพการบริการที่ดี 
ความคาดหวัง F P ความคาดหวัง F P 

1.1 ร้านบริการติดตั้ง ลา้งและซ่อมเคร่ือง ปรับอากาศ
ที่มีคุณภาพการบริการที่ดี ควรรักษาสัญญาที่ให้ไว้
กบัลูกคา้ 

1.016 .399 
1.2 ร้านบริการติดตั้ง ลา้งและซ่อมเคร่ือง ปรับ
อากาศที่มีคุณภาพการบริการที่ดี ควรให้บริการ
ถูกตอ้งตั้งแต่คร้ังแรก 

2.948 .020* 

1.3 ร้านบริการติดตั้ง ลา้งและซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ
ที่มีคุณภาพการบริการที่ดี ควรให้บริการไดต้าม
ก าหนดเวลา 

1.436 .222 

1.4 ร้านบริการติดตั้ง ลา้งและซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศที่มีคุณภาพการบริการที่ดี ควร
มีการบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ดว้ยความถูกตอ้งตั้งแต่
คร้ังแรก 

3.138 .015* 

2.1 ร้านบริการติดตั้ง ลา้งและซ่อมเคร่ือง ปรับอากาศ
ที่มีคุณภาพการบริการที่ดี ควรมีการแจง้ขอ้มูลแก่
ลูกคา้เก่ียวกบัการบริการ 

9.134 .000* 
2.2 ร้านบริการติดตั้ง ลา้งและซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศที่มีคุณภาพการบริการที่ดี ควร
ให้บริการแก่ลูกคา้อย่างรวดเร็ว ทนัท ี

.533 .712 

2.3 ร้านบริการติดตั้ง ลา้งและซ่อมเคร่ืองปรับ อากาศ
ที่มีคุณภาพการบริการที่ดี ควรมีความเตม็ใจในการ
ให้บริการเสมอ 

1.191 .315 
2.4 ร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าที่มีคุณภาพในการบริการ
ที่ดี ควรมีความพร้อมที่จะสนองตอบความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

.828 .508 

3.1 ร้านบริการติดตั้ง ลา้งและซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ
ที่มีคุณภาพการบริการที่ดี ควรท าให้ลูกคา้มัน่ใจใน
การรับบริการ 

1.355 .249 

3.2 ร้านบริการติดตั้ง ลา้งและซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศที่มีคุณภาพการบริการที่ดี ควร
ท าให้ลูกคา้มีความรู้สึกปลอดภยัในการใช้
บริการ 

.198 .940 

3.4 ร้านบริการติดตั้ง ลา้งและซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ
ที่มีคุณภาพการบริการที่ดี ควรตอบค าถามลูกคา้ดว้ย
ความถูกตอ้ง 

.825 .510 
4.1 ร้านบริการติดตั้ง ลา้งและซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศที่มีคุณภาพการบริการที่ดี ควร
เอาใจใส่ดูแลลูกคา้แต่ละราย 

4.578 .001* 

4.2 ร้านบริการติดตั้ง ลา้งและซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ
ที่มีคุณภาพการบริการที่ดี ควรให้ความสนใจลูกคา้
เป็นรายบุคคล 

3.509 .008* 
4.3 ร้านบริการติดตั้ง ลา้งและซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศที่มีคุณภาพการบริการที่ดี ควร
สนใจในส่ิงที่เป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ 

2.960 .020* 

4.4 ร้านบริการติดตั้ง ลา้งและซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ
ที่มีคุณภาพการบริการที่ดี ควรมีความเขา้ใจความ
ตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย 

3.239 .013* 
4.5 ร้านบริการติดตั้ง ลา้งและซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศที่มีคุณภาพการบริการที่ดี ควร
มีความรู้ในการตอบค าถามลูกคา้ 

2.303 .058 

5.1 ร้านบริการติดตั้ง ลา้งและซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ
ที่มีคุณภาพการบริการที่ดี ควรมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ใน
การบริการที่ทนัสมยั 

1.777 .133 

5.2 ร้านบริการติดตั้ง ลา้งและซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศที่มีคุณภาพการบริการที่ดี ควร
มีส่ิงอ  านวยความสะดวก และมีความเป็น
ระเบียบ 

1.878 .114 

5.3 ร้านบริการติดตั้ง ลา้งและซ่อมเคร่ืองปรับ อากาศ
ที่มีคุณภาพการบริการที่ดี ควรให้พนกั งานแต่งกาย
สุภาพ เรียบร้อย 

4.045 .003* 
5.4 ร้านบริการติดตั้ง ลา้งและซ่อมเคร่ืองปรับ 
อากาศที่มีคุณภาพการบริการที่ดี ควรมีการ
แนะน าขั้นตอนการให้บริการที่ชดัเจนสมบูรณ์ 

7.164 .000* 

**ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษรต่างกนัแสดงว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัalpha = 0.05 
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จากตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่าลูกค้ามีความคาดหวังในการบริการของร้านติดตั้ ง  ล้างและซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศ ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกนั มีแตกต่างกนัในขอ้ 1.2 , 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.3, 5.4 ท่ีแตกต่างกนั 
Table 2 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพือ่เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มลูกคา้กบัการรับรู้ที่มีต่อ

บริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ  ากดั จงัหวดัขอนแก่น 
การรับรู้ F P การรับรู้ F P 

1.1 บริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั รักษาสัญญาที่
ให้ไวก้บัลูกคา้ ถือวา่เป็นการบริการที่ดีมีคุณภาพ 9.191 .000* 

1.2 บริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั 
ให้บริการอย่างถูกตอ้งตั้งแต่คร้ังแรก ถือวา่เป็น
การบริการที่ดีมีคุณภาพ 

8.206 .000* 

1.3 บริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั ให้บริการได้
ตามก าหนดเวลา ถือวา่เป็นการบริการที่ดีมีคุณภาพ 3.927 .004* 

1.4 บริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั มีการ
บนัทึกขอ้มูลลูกคา้ดว้ยความถูกตอ้งตั้งแต่คร้ัง
แรก ถอืวา่เป็นการบริการที่ดีมีคุณภาพ 

11.041 .000* 

2.1 บริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั มีการแจง้
ขอ้มูลแก่ลูกคา้เก่ียวกบัการบริการ ถอืวา่เป็นการ
บริการที่ดีมีคุณภาพ 

7.997 .000* 
2.2 บริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั 
ให้บริการแก่ลูกคา้อย่างทนัท่วงที ถอืวา่เป็น
การบริการที่ดีมีคุณภาพ 

7.475 .000* 

2.3 บริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั มีความเตม็ใจ
ในการให้บริการเสมอ ถอืวา่เป็นการบริการที่ดีมี
คุณภาพ 

8.847 .000* 
2.4 บริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั มีความ
พร้อมที่จะตอบ สนองความตอ้งการของลกูคา้ 
ถือวา่เป็นการบริการที่ดีมีคุณภาพ 

7.643 .000* 

3.1 บริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั ท  าให้ลูกคา้
รู้สึกมัน่ใจในการรับบริการ ถือวา่เป็นการบริการที่ดี
มีคุณภาพ 

7.036 .000* 
3.2 บริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั ท  าให้
ลูกคา้มีความรู้สึกปลอดภยัในการใชบ้ริการ ถือ
วา่เป็นการบริการที่ดีมีคุณภาพ 

8.212 .000* 

3.4 บริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั ตอบค าถาม
ลูกคา้ดว้ยความถูกตอ้ง ถือวา่เป็นการบริการที่ดีมี
คุณภาพ 

11.408 .000* 
4.1 บริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั เอาใจใส่
ดูแลลูกคา้แต่ละราย ถือวา่เป็นการบริการที่ดีมี
คุณภาพ 

14.155 .000* 

4.2 บริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั ให้ความ
สนใจลูกคา้เป็นรายบุคคล ถือวา่เป็นการบริการที่ดีมี
คุณภาพ 

4.088 .003* 
4.3 บริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั ให้ความ
สนใจในกบัส่ิงที่เป็นประโยชน์ต่อลกูคา้ ถือวา่
เป็นการบริการที่ดีมีคุณภาพ 

13.022 .000* 

4.4 บริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั มีความเขา้
ใจความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย ถอืวา่เป็นการ
บริการที่ดีมีคุณภาพ 

13.469 .000* 
4.5 บริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั ควรมี
ความรู้ในการค าถามลูกคา้ ถือวา่เป็นการ
บริการที่ดีมีคุณภาพ 

7.809 .000* 

5.1 บริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั ควรมี
เคร่ืองมืออุปกรณ์ ในการบริการที่ทนัสมยั ถือวา่เป็น
การบริการที่ดีมีคุณภาพ 

9.391 .000* 
5.2 บริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั มีส่ิง
อ  านวยความสะดวก และมีความเป็นระเบียบ 
ถือวา่เป็นการบริการที่ดีมีคุณภาพ 

3.244 .012* 

5.3 บริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั ควรให้
พนักงานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ถือวา่เป็นการ
บริการที่ดีมีคุณภาพ 

11.501 .000* 
5.4 บริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั ควรมี
การแนะน าขั้นตอนการให้บริการที่ชดัเจน 
สมบูรณ์ ถือวา่เป็นการบริการที่ดีมีคุณภาพ 

5.710 .000* 

จากตารางท่ี 2 จะเห็นได้ว่าการรับรู้ของลูกค้าต่อการบริการของ บริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากัด 
จงัหวดัขอนแก่น ในแต่ละกลุ่มลูกคา้ไม่มีความแตกต่างในการรับรู้จากการบริการของทางร้าน 

4.2 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการ 
ผลการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการรายดา้นของกลุ่มลูกคา้ 5 

กลุ่มแสดงในตารางท่ี 3-7 ดงัน้ี 
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Table 3 การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไป 
(เคร่ืองปรับอากาศ 1-2 ชุด) 

 
จากตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้าราย

ยอ่ยทัว่ไป (เคร่ืองปรับอากาศ 1-2 ชุด) พบว่า ค่าเฉล่ียการรับรู้มากกว่าความคาดหวงั (P >E) ทั้ง 5 ดา้นแสดงว่าลูกคา้
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บ 
Table 4 การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไป 

(เคร่ืองปรับอากาศ 3-5 ชุด) 

 
จากตารางท่ี 4  การเปรียบระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้รายยอ่ย

ทัว่ไป (เคร่ืองปรับอากาศ 3-5 ชุด) พบว่า ค่าเฉล่ียการรับรู้มากกว่าความคาดหวงั (P >E) ใน 3 ดา้น คือ ดา้นความ
น่าเช่ือถือดา้นการรู้จกัและเข้าใจลูกค้าและดา้นความเป็นรูปธรรม แสดงว่าลูกคา้มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
บริการท่ีไดรั้บใน 3 ดา้นน้ีส่วนอีก 2 ดา้น คือดา้นการตอบสนองลูกคา้และดา้นความเช่ือมัน่ ค่าเฉล่ียของการรับรู้ต ่า
กว่าความคาดหวงั P < E แสดงว่าลูกคา้ไม่พอใจต่อคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บใน 2 ดา้นน้ี 
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Table 5  การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไป 
(เคร่ืองปรับอากาศ 5 ชุดขึ้นไป) 

 
จากตารางท่ี 5  การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้าราย

ย่อยทัว่ไป (เคร่ืองปรับอากาศ 5 ชุดข้ึนไป) พบว่า ค่าเฉล่ียของการรับรู้น้อยกว่าความคาดหวงั (P < E)ในทุกด้าน 
แสดงว่าลูกคา้ไม่พอใจต่อคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บในทุกดา้น 
Table 6  การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ เอกชน บริษทั 
(เคร่ืองปรับอากาศ 5-10 ชุด) 

 
จากตารางท่ี 6  การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้

เอกชน, บริษทั (เคร่ืองปรับอากาศ 5-10 ชุด) พบว่า ลูกคา้กลุ่มน้ีมีความพึงพอใจในการบริการ ในดา้นดา้นความ
น่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ และดา้นความเป็นรูปธรรม ซ่ึงมีค่าเฉล่ียการรับรู้มากกว่าความคาดหวงั ส่วน
ในอีก 2 ดา้นพบว่า ลูกคา้ไม่พึงพอใจ  เน่ืองจากมีค่าเฉล่ียของการรับรู้นอ้ยกว่าความคาดหวงั (P < E)   
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Table 7  การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้าภาครัฐ  
(เคร่ืองปรับอากาศ 10 ชุดขึ้นไป) 

 
จากตารางท่ี 7  การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้

ภาครัฐ (เคร่ืองปรับอากาศ 10 ชุดข้ึนไป) พบว่า ลูกคา้กลุ่มน้ีมีความพึงพอใจในการบริการ ในดา้นความน่าเช่ือถือ 
ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ และดา้นความเป็นรูปธรรม ซ่ึงมีค่าเฉล่ียการรับรู้มากกว่าความคาดหวงั ส่วนในอีก 2 
ดา้นพบว่า ลูกคา้ไม่พึงพอใจ  เน่ืองจากมีค่าเฉล่ียของการรับรู้น้อยกว่าความคาดหวงั (P < E) ผลสรุปดา้นท่ีการรับรู้
ในคุณภาพการบริการต ่ากว่าความคาดหวงัในคุณภาพการบริการในแต่ละกลุ่มลูกคา้แสดงในตารางท่ี 8 
Table 8 สรุปดา้นที่การรับรู้ในคุณภาพการบริการต ่ากว่าความคาดหวงัในคุณภาพการบริการในแต่ละกลุ่ม

ลูกคา้ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

  
4.3 การเสนอแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการกบัลูกค้าของบริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากัด 

จงัหวดัขอนแก่น จากผลการศึกษาในขอ้ 4.2 พบว่าดา้นท่ีมีช่องว่างของการบริการท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด คือ ดา้นการให้
ความเช่ือมัน่ จึงไดเ้สนอแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ  

4.4 การอภิปรายผล ผลการศึกษาพบว่าลูกคา้รายย่อยทัว่ไป ท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ 1-2 ชุด ลูกคา้มีความพึง
พอใจในคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บ ทั้ง 5 ดา้น ลูกคา้รายย่อยทัว่ไปกลุ่มน้ี มีจ านวน 696 ราย คิดเป็นร้อยละ 53 จาก
จ านวนลูกค้าท่ีมาใช้บริการทั้งหมด จ านวน 1,325 คน ในปี พ.ศ. 2559 และ ปี พ.ศ. 2560 ส่วนลูกคา้กลุ่มอ่ืนใน
สัดส่วนท่ีน้อยกว่าแต่มีจ านวนเคร่ืองปรับอากาศมากกว่ากับมีความพอใจในคุณภาพการบริการน้อยกว่า ทั้งน้ี
เน่ืองจากบริษทัสามารถให้บริการลูกคา้รายย่อยทัว่ไป ท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ 1-2 ชุด ไดร้วดเร็วและดูแลเอาใจใส่
ลูกคา้แต่ละรายไดอ้ย่างทัว่ถึงกว่า ลูกคา้กลุ่มอ่ืนท่ีมีจ านวนเคร่ืองปรับอากาศมากกว่าท่ีตอ้งใชเ้วลานานกว่าและ
ปริมาณงานมากกว่าพนกังานอาจหมก มุ่นกบัอยู่กบัการลา้ง และซ่อมเคร่ืองปรับอากาศมากกว่าดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ 
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การติดตั้ง ลา้ง และซ่อมเคร่ืองปรับ อากาศเป็นการบริการประเภท ร้านให้บริการ (Service  Shop) ท่ีใชพ้นกังานไม่
มากแต่มีปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้สูงและตอ้งการการดูแลลูกคา้เป็นเฉพาะราย เช่นเดียวกบั ภตัตาคารและโรงพยาบาล 
(Olorunniwo, 2006) การศึกษาน้ีจึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของชลธิศ  ละเอียดอ่อง (2555) 
 

5. สรุปผลการศึกษา  
 

ผลการศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการท่ีดีของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านบริการติดตั้งลา้งและซ่อมเคร่ือง
ปรับ อากาศท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี มีคะแนนเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 19 ขอ้ และ ในระดบัเห็นดว้ย 2 ขอ้ 
ส่วนของการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทั แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น ลูกคา้มี
ระดบัคะแนนเฉล่ียเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 21ขอ้ และ ในระดบัเห็นดว้ย 1 ขอ้ 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการระหว่างกลุ่มลูกค้า 
พบว่ากลุ่มลูกคา้มีความคาดหวงัในการบริการของร้านติดตั้ง ลา้งและซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ส่วนใหญ่ไม่แตกต่าง
กนัและ ในแต่ละกลุ่มลูกคา้ไม่มีความแตกต่างในการรับรู้จากการบริการของทางร้าน 

ผลความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการแต่ละดา้นของลูกคา้ท่ีมีต่อ บริษทั 
แฟร่ีการไฟฟ้า 1994 จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น มีช่องว่างระหว่างความคาดหวงักบัการรับรู้ในคุณภาพการบริการทั้ง 5 
ดา้นคือดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) ดา้นการให้ความ
เช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกค้า (Empathy) ดา้นความเป็นรูปธรรม (Tangibles) พบว่า 
ดา้นท่ีเกิดช่องว่างการบริการมากท่ีสุด คือ ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ เน่ืองจากเป็นดา้นท่ีพบช่องว่างในทุกๆกลุ่มลูกคา้ 
ยกเวน้ กลุ่มลูกคา้รายย่อย (มีเคร่ืองปรับอากาศ 1-2 ตวั) จึงไดเ้สนอแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ 3
โครงการ คือ 1.โครงการ “พฒันาความรู้พ้ืนฐานงานบริการและงานเฉพาะดา้น” เพ่ือให้พนกังานมีการพฒันาความรู้
ความสามารถ ในแต่ละด้านทั้งงานด้านบริการและงานซ่อมเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ว่าลูกคา้จะรับการบริการท่ีดี 
ปลอดภยั จากช่างผูเ้ช่ียวชาญ 2. โครงการ “ก าหนดเป้าหมายคุณภาพบริการลูกคา้ และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม” เพ่ือ
ก าหนดเป้าหมายในการท างาน  เพ่ือให้พนกังานดึงเอาศกัยภาพท่ีมีอยู่ออกมาใชอ้ย่างเต็มความสามารถ เพ่ือเป็น
แรงจูงใจให้พนกังานอยากท่ีจะท างานอยา่งเต็มใจ และเพ่ือสร้างมาตรฐานในการท างาน และเพ่ือรักษาคุณภาพการ
บริการ 3.โครงการ “ติดตามผลหลงัจากให้บริการติดตั้ง ลา้ง และซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ” เพ่ือให้ความเช่ือมัน่กบั
ลูกคา้กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการค าแนะน าปรึกษาและติดตามการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ส าหรับบริการท่ีไดเ้สนอ
ขาย 
 

6. ข้อเสนอแนะ  
 

ส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของ
ลูกคา้รวมทั้งความจงรักภกัดีท่ีมีต่อบริษทั เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการต่อไป 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะการปฏิบัติงานกบัประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวดัระยอง 

Work Competency and Efficiency of Park Officers in 
Khao Leam Ya – Mu Ko Samet National Park, Rayong Province 

 
ทชภณ อิ่มอร่าม* 

Tachapon Imaram 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยด้านสมรรถนะของเจ้าหน้าท่ีอุทยานฯ 2) ศึกษาปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีอุทยานฯ 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะในการปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีอุทยานฯ วิธีการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาโดยใชวิ้ธีการส ารวจดว้ยการใชแ้บบสอบถาม 125 
ชุด ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติใน
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะการปฏิบติังานกับประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยใช้การวิเคราะห์ Multiple 
Regression ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการศึกษาพบว่า 1) สมรรถนะการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีอุทยานฯ ภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยดา้นจริยธรรม มีสมรรถนะการปฏิบติังานสูงสุด 2) ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีอุทยานฯ ภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก โดยดา้นการท างานไดร้วดเร็วมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานสูงสุด 3) สมรรถนะการปฏิบติังานด้านการมุ่ง
ผลสมัฤทธ์ิ บริการท่ีดี และการสัง่สมความเช่ียวชาญในอาชีพ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม 

 
ค ำส ำคัญ : สมรรถนะกำรปฏิบัติงำน, ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน, กำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ, บริกำรท่ีดี, กำรส่ังสมควำมเช่ียวชำญ 

 
Abstract 

 
This research aims to 1) Define the working competency of staff, 2) Examine working efficiency factors of staff, and 

3) study the relationship between working competency and working efficiency of staff in Khao Laem Ya –Mu Ko Samed 
National Park by using 125 research questionnaires as a tool to analyze frequency, percentage, mean, standard deviation and 
multiple regression analysis at 0.05 significant level. The research findings indicated that the overall working competency of 
staff is highly performed especially ethic which showed highest mean. For working efficiency of staff, it is elaborated that 
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overall performance is high, working timing in particular. Lastly, achievement motivation, service mind, and expertise factors 
in working competency, showed positive significant with working efficiency. 
 
Keywords : working Competencies, working Efficiencies, Achievement motivation, Service mind, Expertise 
 

1. บทน า 
 

อุทยานแห่งชาติ (National Parks) เป็นหน่วยงานภายใตก้รมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช ในสังกดั
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีหน้าท่ีในการอนุรักษ ์ส่งเสริม และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์
ป่า พืชพรรณนานาชนิด รวมถึงการให้บริการด้านการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และให้
ความรู้ในเร่ืองของระบบนิเวศในธรรมชาติท่ีมีอยู ่กลายเป็นส่ิงท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีช่ืน
ชอบการท่องเท่ียวธรรมชาติหลัง่ไหลเขา้มาเป็นจ านวนมาก (กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช, 2560) ใน
สถานการณ์ปัจจุบนัการพฒันาองคก์รให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์รทั้งหน่วยงานรัฐ
และเอกชน จ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้ ทกัษะของบุคลากรในการขบัเคล่ือนตามวตัถุประสงค์ขององค์กร และเน่ืองจาก
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีมีพ้ืนท่ีในการดูแลขนาดใหญ่ ครอบคลุมทั้ง
ชายฝ่ังและหมู่เกาะ อีกทั้งยงัเป็นอุทยานท่ีไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวจ านวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ผูวิ้จัยจึงเลือกอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวดัระยอง ในการศึกษาคร้ังน้ีจากการสอบถาม
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้-หมู่เกาะเสม็ด จงัหวดัระยอง และเจ้าหน้าท่ีราชการจ านวน 1 คน และให้ท า
การประเมินสมรรถนะการปฏิบติังานโดยรวมของเจา้หนา้ท่ีอุทยานฯ เบ้ืองตน้พบว่าเจา้หนา้ท่ีเองยงัขาดสมรรถนะท่ี
เหมาะสมต่อการปฏิบติังานและการบริการเท่าท่ีควร ซ่ึงส่งผลให้การปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรได้ จากปัญหาดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงเล็งเห็นถึงความส าคญัของสมรรถนะในการปฏิบติังานของ
เจ้าหน้าท่ี เพ่ือค้นหาว่าสมรรถนะใดบ้างท่ีเจ้าหน้าท่ีนั้นมีหรือยงัขาดอยู่ แล้วน ามาวิจัยเพ่ือค้นหาและพฒันา
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอนัเกิดจากสมรรถนะท่ีเจา้หนา้ท่ีมี และเสริมสมรรถนะในการปฏิบติังานท่ียงัขาดซ่ึง
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัตงิาน 
Boyatzis (1982) อ้างโดย โอภาวิทย ์จั่นพา (2557) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะไวว้่า สมรรถนะ 

หมายถึง ส่ิงท่ีทีมีอยูใ่นตวัของบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรม และเพ่ือให้บรรลุถึงความตอ้งการขององคก์รภายใตปั้จจยั
สภาพแวดลอ้มขององคก์ร และท าให้บุคคลนั้นเกิดความมุ่งมัน่ต่อผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ โดยผลงานท่ีดีเกิดไดจ้ากปัจจยั
หลกั 3 ปัจจยัไดแ้ก่ บุคคล งาน และองคก์ร 

ส านกังาน ก.พ. มีการก าหนดสมรรถนะหลกัในการปฏิบติังานให้เป็นคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมของ
ต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนทุกต าแหน่ง เพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ร่วมกนั จึงไดจ้ าแนก
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สมรรถนะออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2553) 1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
(Achievement Motivation) หมายถึง ความมุ่งมัน่จะปฏิบติั ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานท่ีมีอยูโ่ดยมาตรฐานน้ี
อาจเป็นผลมาจากการปฏิบติังานท่ีผา่นมา ของตนเอง หรือเกณฑว์ดัผลสมัฤทธ์ิท่ีส่วนราชการ/หน่วยงานก าหนดข้ึน 
อีกทั้งยงัหมายถึงการ สร้างสรรคพ์ฒันาผลงานหรือกระบวนการปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ียากและทา้ทายชนิดท่ีอาจ
ไม่เคยมีผูใ้ดสามารถกระท าได้มาก่อน 2) บริการท่ีดี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของ
บุคคลในการให้บริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนตลอดจนของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 3) การ
สัง่สมความเช่ียวชาญในอาชีพ (Expertise) หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ เพ่ือสัง่สม พฒันาศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถ
ของตนในการปฏิบติังานดว้ยการศึกษา คน้ควา้หาความรู้ พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งรู้จกัพฒันา ปรับปรุง 
ประยกุตใ์ชค้วามรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้กบัการปฏิบติังานให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ 4) จริยธรรม (Integrity) 
หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบติัถูกตอ้งเหมาะสม ทั้งตามหลกักฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจน
หลกัแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ขององคก์ารและประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งน้ีเพ่ือ
ธ ารงรักษาศกัด์ิศรีแห่งอาชีพของตน อีกทั้งเพ่ือเป็นก าลงัส าคญัในการสนบัสนุนผลกัดนัให้ภารกิจหลกัขององค์การ
และรัฐบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้5) ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) หมายถึง สมรรถนะท่ีเนน้คือ 1) ความตั้งใจ
ท่ีจะปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นส่วนหน่ึงในทีมงาน หน่วยงาน หรือองคก์ร โดยผูป้ฏิบติัมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม
มิใช่ในฐานะหวัหนา้ทีมและ 2) ความสามารถในการสร้างและด ารงรักษาสมัพนัธภาพกบัสมาชิกในทีม 

2.2 นวคดิเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 
Peterson and Plowman (1953) อา้งโดย ธนฎัฐา ทองหอม (2556) ไดใ้ห้ความหมายของประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานไวว้่า ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน หมายถึง คุณภาพของการมีประสิทธิผล (Quality of Effectiveness) 
และความสามารถในการผลิต (Competence and Capability) และในการด าเนินงานทางด้านธุรกิจท่ีจะถือว่ามี 
ประสิทธิภาพสูงสุด ก็เพ่ือสามารถผลิตสินคา้ หรือบริการ ในปริมาณและคุณภาพท่ีตอ้งการท่ีเหมาะสม และตน้ทุน
นอ้ยท่ีสุด เพ่ือค านึงถึงสถานการณ์และขอ้ผกูพนัดา้นการเงินท่ีมีอยู ่

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ส านกังาน ก.พ.) (2552) ไดใ้ห้ความหมายของการประเมินผลการ
ปฏิบติังานราชการ ดงัน้ี การประเมินความส าเร็จของงานอนัเป็นผลจากปฏิบติังานตลอดรอบการประเมิน โดย
เปรียบเทียบผลงานกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นแผนการปฏิบติังานราชการ โดยเป็นการวดัผลส าเร็จของงานใน
ช่วงเวลาท่ีไดก้ าหนดไวช้ดัเจน ซ่ึงสามารถแบ่งตวัช้ีวดัประสิทธิภาพในการประเมินออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) 
มุ่งเน้นปริมาณของงาน 2) มุ่งเน้นคุณภาพของงาน 3) มุ่งเน้นเวลาท่ีงานส าเร็จหรือทนัการณ์ และ 4) มุ่งเน้นความ
คุม้ค่าในการใชท้รัพยากรหรือความประหยดั โดยมีแนวทางในการพิจารณาแตกต่างกนัออกไปดงัน้ี 1) ปริมาณงาน 
มีแนวทางในการพิจารณาจาก จ านวนผลงานหรือช้ินงานท่ีท าเสร็จ 2) คุณภาพงาน มีแนวทางในการพิจารณาจาก 
ความถูกตอ้ง ประณีต ความเรียบร้อยของผลงานเม่ือเทียบกับมาตรฐานของงาน 3) ความฉับไวหรือทนัการณ์ มี
แนวทางในการพิจารณาจาก เวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานเม่ือเทียบกบัเวลาท่ีไดก้ าหนดไว ้4) ความประหยดัหรือความ
คุ้มค่า มีแนวทางในการพิจารณาจาก การประหยดัใช้วสัดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบติังาน การระวงัรักษา
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

2.3 านวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
ณัฐพร เปรมศักด์ิ (2557) ศึกษาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะต าแหน่งกับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน ของเจ้าพนกังานบนัทึกขอ้มูล สังกดัส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา
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ระดบัสมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะต าแหน่ง ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และเปรียบเทียบสมรรถนะเฉพาะตาม
ลกัษณะต าแหน่งกับประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบนัทึกข้อมูล สังกัดส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร โดยท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างของเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล สังกัดส านักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร 150 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป และใช้
การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐาน ใชก้าร
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (Analysis of Variance: One-way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่าเจ้าพนกังาน
บนัทึกขอ้มูล สงักดัส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทน ราษฎร ส่วนใหญ่แสดงสมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะต าแหน่งใน
ดา้นการตรวจสอบความถูกตอ้งตามกระบวนท างานมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการสืบเสาะหาขอ้มูล และดา้นการ
ด าเนินการเชิงรุก ตามล าดบั เช่นเดียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ทั้งดา้นคุณภาพ ของ
งาน ดา้นผลิตภาพของงาน และดา้นความคุม้ค่าของงาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เจา้พนกังานบนัทึกขอ้มูลท่ี
มีสมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะต าแหน่งแตกต่างกนั ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมีความแตกต่างกนั เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไวโ้ดยผูท่ี้มีสมรรถนะระดบัเช่ียวชาญ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสูงกว่าผูท่ี้มีสมรรถนะระดบั
ประยุกต์ และระดบัพ้ืนฐาน ตามล าดบั โดยสมรรถนะด้านการด าเนินการเชิงรุกโดยรวม มีความแตกต่างกนัใน
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานสูงท่ีสุด รองลงมาคือสมรรถนะการตรวจสอบความถูกตอ้งตามกระบวนงาน และการ
สืบเสาะหาขอ้มูล ตามล าดบั การศึกษาคร้ังน้ีจึงเสนอว่าควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการเชิงรุกของเจ้า
พนกังานบนัทึกขอ้มูล สงักดัส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร เพ่ือสามารถน ามาพฒันาสมรรถนะดงักล่าวต่อไป 

ศศิธร จิมากรณ์ (2555) ศึกษาสมรรถนะหลกักบัประสิทธิผลในการปฏิบติังานของเลขานุการ ส านกังาน
ศาลยติุธรรม มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) สมรรถนะหลกัของเลขานุการ  ส านกังานศาลยุติธรรม 2) ประสิทธิผลใน
การปฏิบติังานของเลขานุการ ส านกังานศาลยติุธรรม 3) อิทธิพลสมรรถนะหลกัท่ีมีต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังาน
ของเลขานุการ ส านกังานศาลยุติธรรม โดยท าการศึกษากลุ่มตวัอย่างของประชากรท่ีเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 84 คน 
โดยมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน และทดสอบ
สมมติฐานใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการศึกษาสรุปได้ดงัน้ี สมรรถนะหลกัมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของเลขานุการ ส านกังานศาลยติุธรรม ไดร้้อยละ 67.9 ซ่ึงตวัแปรท่ีมี อิทธิพล
ต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานและเป็นไปในทิศทางเชิงบวก ไดแ้ก่ การมุ่งเน้น ผลสัมฤทธ์ิ จิตส านึกดา้นการ
บริการ และการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง ส่วนตวัแปรคุณธรรม และจริยธรรม การท างานเป็นทีม ไม่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของเลขานุการ ส านกังานศาลยติุธรรม 

เมธาพฒัน์ หงษภ์ูมี (2560) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างสมรรถนะหลกักบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของพนักงานเทศบาลในจังหวัด ฉะเชิงเทรา มีว ัตถุประสงค์ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลกักับ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยท าการศึกษากลุ่มตวัอย่างของนกั
บริหารงานเทศบาล หวัหนา้ ส่วนราชการ และพนกังานเทศบาลในจงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวนทั้งส้ิน 255 คน ซ่ึงใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 1. สมรรถนะหลกั
ของพนกังานเทศบาลในจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายไดพ้บว่าอยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้น 2. ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลในจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายไดพ้บว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้นเช่นกนั 3. สมรรถนะหลกัทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลในจงัหวดัฉะเชิงเทราในระดบัสูง 

2.4 กรอบแนวคดิการวจิยั 
การวิจัยในคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการปฏิบัติงานกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีอุทยานฯ ดงัรูปท่ี 1 
ตวัแปรอิสระ                                                                             ตวัแปรตาม  

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

3. ระเบียบวธีิการศึกษา 
 

3.1 ประชากร 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จัยได้ศึกษาประชากรดงัน้ี ผูป้ฏิบติังานท่ีมีต าแหน่งเป็นข้าราชการ พนักงาน

ราชการ ลูกจ้างชัว่คราว และพนกังานจ้างเหมา ภายในอุทยานฯ จ านวน 125 คน และเน่ืองจากจ านวนประชากรท่ี
น ามาศึกษามีจ านวนไม่มาก ผูวิ้จยัจึงไดน้ าจ านวนประชากรทั้งหมดมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือใชใ้นการศึกษา 

3.2 ข้ันตอนการสร้างและทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ผูวิ้จยัไดท้  าการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือตามล าดบัดงัน้ี 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะการปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2. น าผลท่ีไดม้าสร้างแบบสอบถามแลว้น าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาจากแนวทางในการตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและครอบคุลมเน้ือหาของการวิจยั แลว้น ามาแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
3. น าแบบสอบถามท่ีท าการปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1) ดร.ฐิติกานท ์สัจจะบุตร 2) ผศ.ดร.ดวงพร กาซาสบิ และ 3) ดร.พีระพฒัน์ ชูก าเนิด เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง 
(Validity) แลว้ปรับแกต้ามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ตามหลกัการตรวจสอบความตรงของเน้ือหาดว้ยการค านวณค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Indexes of Item Objective Congruence: IOC) โดยก าหนดเกณฑ์ในการยอมรับค่า IOC คือ 
IOC > 0.5 โดยสามารถแบ่งระดบัของ IOC ออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
- ปริมาณงาน 
- คุณภาพงาน 
- การใชท้รัพยากรคุม้ค่า 
- การท างานไดร้วดเร็ว 
(คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2552) 

ปัจจยัดา้นสมรรถนะการปฏิบติังาน 
- การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
- บริการท่ีดี  
- การสั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพ  
- จริยธรรม  
- ความร่วมแรงร่วมใจ  
(คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2553) 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
- เพศ   - อายงุาน 
- อาย ุ   - รายได ้
- สถานภาพครอบครัว - ระดบัการศึกษา 
- ต าแหน่งงาน  - บุตร 
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          ระดบั +1 หมายถึง ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยั  
          ระดบั 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยั  
          ระดบั -1 หมายถึง ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยั 
4. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งเพ่ือน าไปลองใช ้

(Try Out) จ านวน 30 ชุด แลว้น ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่าครอ
นแบค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงแสดงถึงระดบัความคงท่ีของชุดค าถาม โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0<a<1 ซ่ึง
ค่าท่ีใกลเ้คียงกบั 1 แสดงว่ามีความเช่ือมัน่สูง โดยแบบสอบถามงานวิจยัน้ี ไดค้่าความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 0.949 และค่า
ความเช่ือมัน่ของแต่ละค าถามมีค่าอยูร่ะหว่าง 0.946 และ 0.954  

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เคร่ืองมือเพ่ือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ของเจ้าหน้าท่ีภายในอุทยานแห่งชาติเขาแหลม
หญา้-หมู่เกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพครอบครัว ต าแหน่งงาน อายุงาน รายได้ และบุตร 
ทั้งหมด 8 ข้อ โดยค าถามท่ีใช้การวดัตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) ได้แก่ เพศ สถานภาพครอบครัว 
ต าแหน่งงาน บุตร และค าถามท่ีใชก้ารวดัตวัแปรแบบเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา อายุงาน 
รายได ้

ตอนท่ี 2 และ 3 เป็นค าถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะการปฏิบติังาน 
ประกอบดว้ย การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ บริการท่ีดี การสั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพ จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ 
จ านวนทั้งหมด 25 ขอ้ และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพของเจา้หน้าท่ี ประกอบดว้ย ปริมาณ
งาน คุณภาพ การใชท้รัพยากรคุม้ค่า และการท างานไดร้วดเร็ว จ านวนทั้งหมด 12 ขอ้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดบัดว้ยวิธีของ Likert Scale (ณฐัพร เปรมศกัด์ิ, 2557)  

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูวิ้จยัท าการแจกแบบสอบถามให้แก่เจ้าหน้าท่ีอุทยานฯ หลงัจากแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวม

แบบสอบถามจนครบ จึงไดน้ าขอ้มูลแบบสอบถามมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ซ่ึงมีสถิติในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ขอ้มูลค่าสถิติเบ้ืองตน้ เช่น ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ เป็นตน้ และการวิเคราะห์ความ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

4. ผลการศึกษา 
 

เจ้าหน้าท่ีอุทยานฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุระหว่าง 21-30 สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
มธัยมศึกษา ต าแหน่งงานพนกังานจา้งเหมา อายงุาน 1 - 5 ปี รายไดน้อ้ยกว่า 10,000 บาท และมีบุตร 

เจา้หนา้ท่ีอุทยานฯ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะการปฏิบติังานในรายดา้นทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก ดงัตาราง
ท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ค่าสถิติของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะการปฏิบติังานเป็นรายดา้น 
ปัจจยั Maximum Minimum 𝛍 σ 

1. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 3.17 5.00 4.27 0.40 
2. บริการท่ีดี 3.50 5.00 4.33 0.41 
3. การสัง่สมความเช่ียวชาญในอาชีพ 3.00 5.00 4.21 0.52 
4. จริยธรรม 3.33 5.00 4.43 0.48 
5. ความร่วมแรงร่วมใจ 3.00 5.00 4.30 0.54 

 
เจา้หนา้ท่ีอุทยานฯ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานในรายดา้นทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก ดงัตาราง

ท่ี 2 
ตารางที่ 2 ค่าสถิติของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานและเป็นรายดา้น 

ปัจจยั Maximum Minimum 𝛍 σ 
1. ปริมาณงาน 3.00 5.00 4.13 0.57 
2. คุณภาพงาน 3.00 5.00 4.10 0.56 
3. การใชท้รัพยากรคุม้ค่า 2.00 5.00 4.11 0.55 
4. การท างานไดร้วดเร็ว 3.00 5.00 4.17 0.52 

 
สมรรถนะหลกัการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม และตวัแปรพยากรณ์

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม ไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ดา้นบริการท่ีดี และดา้นการสัง่สมความเช่ียวชาญ
ในอาชีพดงัตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะการปฏิบติังานกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมของเจา้หนา้ที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้-หมู่เกาะเสม็ด 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
a 0.23 0.34  0.66 0.51 
การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 0.31 0.13 0.26 2.44 0.02* 
บริการท่ีดี 0.28 0.12 0.24 2.24 0.03* 
การสัง่สมความเช่ียวชาญ 0.24 0.07 0.26 3.24 0.00* 
จริยธรรม -0.03 0.10 -0.03 -0.32 0.75 
ความร่วมแรงร่วมใจ 0.13 0.09 0.14 1.38 0.17 

R Square = 0.55 Adjusted R-Square = 0.53 F = 29.02 
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5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 อภปิรายผลการวจิยั 
จากการศึกษา พบว่า สมรรถนะการปฏิบติังาน ดา้นการมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ ดา้นบริการท่ีดี และดา้นการ

สั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพ มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม ซ่ึง
สามารถอธิบายผลในแต่ละตวัแปรท่ีมีอ านาจในการพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญา้-หมู่เกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง ไดด้งัน้ี 

ด้านการมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ จากการศึกษาพบว่า ดา้นการมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิมีผลต่อ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานโดยรวมของเจา้หนา้ท่ีอุทยานฯ เน่ืองจาก เจา้หน้าท่ีท่ีมีความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการปฏิบติังานท่ีมีมากกว่ายอม
มี เป้าหมายในการปฏิบติังานท่ีชดัเจนกว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการท างานนอ้ย และ จะมีความพยายาม
ในการปฏิบติังานให้ดีหรือเกินกว่ามาตรฐาน โดยประยุกต์ใชอ้งค์ความรู้และ เทคโนโลยีท่ีตนมีเพ่ือให้ไดผ้ลการ
ปฏิบติังานสูงสุด ท าให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพสูงตาม เป้าหมายท่ีไดว้างไว้ 

ด้านบริการที่ดี จากการศึกษาพบว่า ดา้นบริการท่ีดีมีผลต่อประสิทธิภาพการ ปฏิบติังานโดยรวมของ
เจ้าหน้าท่ีอุทยานฯ เน่ืองจาก งานดา้นการบริการการท่องเท่ียวแก่ประชาชนผูเ้ขา้รับบริการอุทยานฯ ถือไดว้่าเป็น 
หัวใจหลกัของหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีทุกคนภายในอุทยานฯ และการบริการท่ีดีย่อมส่งผลถึงความ พึงพอใจของ
ประชาชนผูเ้ขา้รับบริการ ดงันั้นการบริการท่ีดียอ่มส่งผลถึงประสิทธิภาพการ ปฏิบติังาน 

ด้านการส่ังสมความเช่ียวชาญในอาชีพ จากการศึกษาพบว่า ดา้นการสัง่สมความ เช่ียวชาญในอาชีพมีผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมของเจา้หน้าท่ีอุทยานฯ เน่ืองจาก เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญหรือ 
ประสบการณ์ในงานท่ีตนปฏิบติั ย่อมท าให้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาจากงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ท าให้การ
ปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ส่วนสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านความร่วมแรงร่วมใจและด้านจริยธรรม พบว่า ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจ้าหนา้ท่ีอุทยานฯ เน่ืองจาก ลกัษณะงานของเจา้หนา้ท่ีแต่ละคนเป็นงานท่ีสามารถ
ท าและตดัสินใจได้ด้วยตวัเอง โดยไม่ต้องใช้ทกัษะการท างานเป็นทีมและการตดัสินใจของคนอ่ืนในทีม ซ่ึง
เจ้าหน้าท่ีแต่ละคนมีภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายของแต่ละคนอย่างชดัเจนและ
สามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุตามเป้าหมายไดท้ าให้สมรรถนะการปฏิบติังานด้านความร่วมแรงร่วมใจไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีอุทยานฯ รวมถึงเจา้หนา้ท่ีทุกคนท่ีเขา้มาท างานจะถูกปลูกฝังจิตส านึกท่ีดี
ต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบ และมีคติธรรมในการท างานอยูแ่ลว้ในตวัของเจา้หน้าท่ีทุกคนท่ีมีมาก่อนเขา้ท างาน 
ท าให้สมรรถนะการปฏิบติังานดา้นจริยธรรมจึงไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีอุทยานฯ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของศศิธร จิมากรณ์ (2556) พบว่าสมรรถนะหลกัสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลในการ
ปฏิบติังานของเลขานุการ ได้แก่ การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ จิตส านึกด้านการให้บริการ และการพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง โดย 3 ตวัแปรสามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิผลการปฏิบติังานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก แต่แตกต่างกนักบังานวิจยัของเมธาพฒัน์ หงษ์ภูมี (2559) พบว่า สมรรถนะหลกัทุก
ด้านมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทุกด้านของพนักงานเทศบาลอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สาเหตุท่ีแตกต่างเน่ืองจากงานวิจยัของเมธาพฒัน์ หงส์ภูมี ไดใ้ชอ้งคป์ระกอบในการ
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วดัประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นบริการ 5 ดา้นไดแ้ก่ 1. ดา้นการให้บริการอยา่งเสมอภาค 2. ดา้นการให้บริการท่ี
ตรงเวลา 3. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 4. ด้านการให้บริการอย่างต่อเน่ือง และ 5. ด้านการให้บริการอย่าง
กา้วหนา้ โดยเป็นการวดัประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการให้บริการทั้ง 5 ดา้นโดยเฉพาะ และแต่แตกต่างกันกบั
งานวิจัยของณัฐพร เปรมศักด์ิ (2557) พบว่า สมรรถนะหลักทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานทุกดา้นของเจ้าพนกังานบนัทึกขอ้มูล ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สาเหตุท่ีแตกต่างเน่ืองจาก ผลการวิจยัของผูวิ้จยัสมรรถนะการปฏิบติังานเพียง 3 ดา้น
เท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ ดา้นบริการท่ีดี และดา้น
การสัง่สมความเช่ียวชาญในอาชีพ 

5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังนี้ 
จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะการปฏิบติังาน 
1. เจา้หนา้ท่ีอุทยานฯ ควรให้ความส าคญัและเพ่ิมพูนสมรรถนะหลกัดา้นการสัง่สมความเช่ียวชาญใน

อาชีพ โดยการหาความรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ  ในสาขาอาชีพของตนแลว้น ามาใชใ้นการปฏิบติังาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ จากผลวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างสมรรถนะการปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
โดยรวม 

2. เจ้าหน้าท่ีอุทยานฯ ควรประเมินตนเองเพ่ือให้ทราบถึงสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานทุกดา้น 
โดยเฉพาะด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านบริการท่ีดี และด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพ ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน เม่ือมีการเขา้รับการฝึกอบรม ของหน่วยงาน เจ้าหน้าท่ีอุทยานฯ ท่ีไดรั้บมอบหมายให้
เขา้ฝึกอบรม ควรตั้งใจในการฝึกอบรม เพ่ือท่ีจะน าความรู้ท่ีไดม้าใชใ้นการพฒันาตนเองและแกไ้ขขอ้บกพร่องใน
สมรรถนะท่ียงัขาดอยู ่ของตนเองให้ไดม้ากท่ีสุด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานตามท่ีหน่วยงานตอ้งการ  

3. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งควรมีการจดัฝึกอบรมและพฒันาหลกัสูตรการท่ีเก่ียวกบั
สมรรถนะในทุก ๆ ดา้น โดยเฉพาะดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดา้นบริการท่ีดี และดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญใน
อาชีพ เพ่ือช่วยให้เจา้หนา้ท่ีสามารถเพ่ิมพูนทกัษะ ความรู้ในปฏิบติังานในแต่ละดา้น และน าทกัษะและความรู้ใหม่ ๆ 
เหล่านั้นมาใชใ้นการปฏิบติังาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังถัดไป 
1. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ความผกูพนัต่อองคก์ร สภาพแวดลอ้มขององคก์ร ความตอ้งการของงาน 

เป็นตน้ เพ่ือดูว่ามีปัจจยัใดอีกท่ีส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีอุทยานฯ  
2. การศึกษาในคร้ังถดัไปควรเพ่ิมขอบเขตของกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจยัให้กวา้งข้ึน เช่น ศึกษา

อุทยานแห่งชาติทั้งหมดในเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย เป็นตน้ เพ่ือศึกษากลุ่มตวัอยา่งหลาย ๆ กลุ่มและเพ่ิม
ความแม่นย  าในการพยากรณ์ของขอ้มูลให้มีความน่าเช่ือถือยิ่งข้ึน 
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คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความภกัดขีองผู้ใช้บริการขนส่งไปรษณย์ี 
ด่วนพเิศษในประเทศ (EMS) ผ่านบริษทั ไปรษณย์ีไทย จ ากดั  
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(EMS): The case study of Thailand Post Company Limited in Bangkok 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความภักดีของผูใ้ช้บริการขนส่ง
ไปรษณียด์่วนพิเศษในประเทศ (EMS) ผ่านบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยในการศึกษา
คร้ังน้ี ได้น าเคร่ืองมือในการวดัคุณภาพการให้บริการ (SERVQUAL) (Parasuraman et al., 1985)  มาใช้ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน 384 คน ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดใ้ชโ้ปรแกรมทาง
สถิติ เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการ (SERVQUAL) ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ 

ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการไปรษณียด์่วนพิเศษในประเทศ
ของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากัด ได้แก่ 1) คุณภาพการให้บริการด้านความน่าเช่ือถือของการบริการ 2) คุณภาพ 
การให้บริการดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ 3) คุณภาพการให้บริการในดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ และ คุณภาพ
การให้บริการท่ีไม่ส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการไปรษณียด์่วนพิเศษในประเทศของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ได้แก่ 1) คุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และ 2) คุณภาพการให้บริการด้านการ
ตอบสนองของการบริการ 
 

Abstract 
 

The objective of this study is to study the impact of service quality on customer loyalty.  Researchers used 
domestic express mail service (ems) which provided by Thailand Post Company Limited, as a research subject. The 
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measurement used in this research was adopted from SERVQUAL measurement (Parasuraman et al. , 1985 ) . 
questionnaires were used a method to collect data.  Usable responses were 384 sets and then analysed by using a 
statistical program.  The results indicated that only 1)  reliability 2)  assurance and 3)  empathy impact on loyalty.  
However, two factors were not impact on loyalty which are 1) tangible and 2) responsiveness.  
 

1. บทน า 
 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งทางบกมีการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึนโดย ศูนยวิ์จยักสิกรไทย. 
(2560). คาดการณ์ว่าในปี 2560 จะมีการเติบโตข้ึนโดยมีมูลค่าตลาดประมาณ 143,600 – 146,800 ลา้นบาท จากปี 
2559 ท่ีมีมูลค่า 137,700 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.3 – 6.6 ซ่ึงเกิดจากการภาคธุรกิจตอ้ง
อาศยับริการดา้นการขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือเป็นปัจจยัส าคญัในการส่งมอบสินคา้และบริการ โดยเฉพาะบริการ
ธุรกิจไปรษณียภณัฑ์และรับส่งสินคา้ ท่ีมีการคาดการณ์ว่าในปี 2560 จะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนประมาณ 28,800 – 29,400 
ลา้นบาทจากปี 2559 ท่ีมีมูลค่า 27,200 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 5.8 – 8.1 ซ่ึงผูน้ าธุรกิจดงักล่าวคือ บริษทั 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  เน่ืองจากธุรกิจดงักล่าวมีการขยายตวั จึงท าให้มีผูป้ระกอบการขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีมี
ศกัยภาพเขา้มาแข่งขนัในตลาด จึงเป็นความทา้ทายของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ท่ีจะตอ้งปรับปรุงและพฒันา
คุณภาพการให้บริการของตนเองให้ดียิ่งข้ึน รวมถึงการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมต่าง ๆ  มาใช้สนับสนุนการ
บริการให้มีความสะดวก มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากข้ึน แมว้่า บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั จะมีการพฒันา
คุณภาพการให้บริการอย่างต่อเน่ือง แต่ก็ยงัมีข้อบกพร่องเกิดข้ึนดงัจะเห็นได้จากข้อร้องเรียนของผูใ้ช้บริการ 
เก่ียวกบัปัญหาคุณภาพการให้บริการของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในเร่ืองของพสัดุเกิดความเสียหาย สูญหาย 
และการขนส่งท่ีล่าชา้ในบางพ้ืนท่ี รวมถึงปัญหาจากการบริการของพนกังาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจส่งผลต่อภาพลกัษณ์
และท าให้ความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการลดลง จนเกิดการเปล่ียนไปใชบ้ริการขนส่งสินคา้รายอ่ืน ผูวิ้จยัจึงสนใจ
ศึกษาคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการขนส่งไปรษณียด์่วนพิเศษในประเทศผ่านบริษทั 
ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือคุณภาพการให้บริการ โดยน าเคร่ืองมือวดัคุณภาพการให้บริการ 
(SERVQUAL) มาใชก้บักลุ่มผูใ้ชบ้ริการขนส่งไปรษณียด์่วนพิเศษในประเทศผ่านบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั และ
น าผลการวิจยัมาเป็นขอ้มูลในการเพ่ิมระดบัคุณภาพการให้บริการ ความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ รวมถึงเป็นแนวทางใน
การเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนั 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิ ทฤษฎเีกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ (Service Quality)  
สมวงศ ์พงศส์ถาพร. (2550). ไดก้ล่าวว่าคุณภาพการให้บริการเป็นทศันคติท่ีผูใ้ชบ้ริการมีความคาดหวงั

จากการมาใชบ้ริการ ถา้ความคาดหวงันั้นอยูใ่นขอบเขตท่ีผูใ้ชบ้ริการยอมรับได ้(Tolerance Zone) จะเกิดทศันคติเชิง
บวกและมีความประทับใจในการให้บริการ ทั้ ง น้ีผู ้ใช้บริการแต่ละรายจะมีความคาดหวังแตกต่างกัน  
ซ่ึง ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา. (2547). ไดใ้ห้ขอ้สังเกตเก่ียวกบัธุรกิจบริการท่ีมีลกัษณะเฉพาะและแตกต่างจากการ
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ด าเนินธุรกิจทั่วไป ได้แก่ 1) เป็นสินค้าท่ีไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) โดยทั่วไปแล้วการบริการ 
มีลักษณะท่ีเป็นนามธรรม เป็นการยากท่ีจะสามารถรับรู้ถึงการบริการด้วยวิธีทางประสาทสัมผสัต่าง ๆ ได้  
2) มีคุณภาพไม่คงท่ี (Variability Heterogeneity) คุณภาพการให้บริการโดยทัว่ไปแลว้มีความไม่แน่นอน เน่ืองจาก
คุณภาพการให้บริการข้ึนอยูก่บัพนกังานท่ีส่งมอบการบริการ เวลาท่ีให้การบริการของผูใ้ห้บริการ กระบวนการใน
การให้การบริการ และสถานท่ีในการให้บริการ 3) การผลิตและการบริโภคไม่สามารถแบ่งแยกได ้(Inseparability) 
โดยทัว่ไปบริการมกัจะถูกเสนอก่อน และหลงัจากนั้นการผลิตกบัการบริโภคจะเกิดข้ึนพร้อมกนั โดยท่ีผูใ้ชบ้ริการ
จะอยูใ่นการผลิตการบริการนั้นดว้ย 4) ไม่สามารถท่ีจะเก็บรักษาไวไ้ด ้(Perishability) โดยทัว่ไปเราไม่สามารถท่ีจะ
เก็บรักษาบริการไวใ้นรูปของสินค้าคงคลงัได ้ดงันั้นการให้บริการ จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือลูกคา้มาซ้ือหรือใชบ้ริการ 
Lewis. & Booms. (1983). ก็ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพบริการไวว้่า เป็นการวดัระดบัของการบริการท่ีส่งมอบให้
ลูกคา้สามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัของลูกคา้ไดดี้เพียงใด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Parasuraman, Zeithaml, & Berry. 
(1985). ท่ีไดก้ล่าวว่า คุณภาพการบริการ คือ ส่ิงท่ีแตกต่างกนัระหว่างความคาดหวงัของผูบ้ริโภคกบับริการท่ีไดรั้บ
จากผูใ้ห้บริการ และคุณภาพบริการนั้นเป็นการด าเนินการท่ีไม่มีขอ้บกพร่อง และสามารถตอบสนองความตอ้งการ
และความคาดหวงัขั้นพ้ืนฐานของลูกคา้ได ้แต่ Buzzell, & Gale. (1987). ไดก้ล่าวว่าคุณภาพการบริการนั้นเป็นเร่ืองท่ี
ซับซ้อน โดยจะข้ึนอยู่กบัทศันคติและความรู้สึกของผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Brown. (1991). ในการวดัคุณภาพ
บริการนั้น ตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีน่าสนใจท่ีจะสามารถประเมินคุณภาพการให้บริการไดอ้ยา่งชดัเจนและสามารถสะทอ้น
มิติของคุณภาพการให้บริการท่ีดีข้ึน ซ่ึง Parasuraman, Zeithaml, & Berry. (1985). ไดมี้การศึกษาเคร่ืองมือในการวดั
คุณภาพบริการ (SERVQUAL) ซ่ึงเคร่ืองมือในการวดัคุณภาพบริการท่ีมีประสิทธิภาพมีทั้งหมด 5 มิติ โดยการ
ประเมินคุณภาพการบริการ มี 5 มิติ ดงัน้ี 1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) คือ ลกัษณะทางกายภาพ
ท่ีสามารถมองเห็นหรือรับรู้ไดถึ้งความตั้งใจในการให้บริการ โดยสามารถมองเห็นและจบัตอ้งได ้2) ความน่าเช่ือถือ 
ในการให้บริการ (Reliability) คือ ความสามารถในการให้บริการไดต้รงกบัท่ีสญัญาไวก้บัผูบ้ริการ ซ่ึงการใชบ้ริการ
นั้นมีความถูกตอ้งเหมาะสม มีความสม ่าเสมอ ชดัเจน และท าให้ผูใ้ชบ้ริการรู้สึกหรือรับรู้ไดว้่ามีความน่าเช่ือถือ และ
สามารถไวว้างใจท่ีจะเลือกใชบ้ริการ 3) การตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ (Responsiveness) คือ ความ
พร้อมและเตม็ใจในการให้บริการ ตอบสนองการบริการไดอ้ย่างทนัท่วงทีของผูใ้ห้บริการและระบบสนบัสนุนการ
ให้บริการท่ีจะให้ผูใ้ช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย 4) การให้ความมัน่ใจแก่
ผูใ้ชบ้ริการ (Assurance) คือ การท่ีผูใ้ห้บริการแสดงถึงทกัษะความรู้ความสามารถในการให้บริการและมัน่ใจว่า
ลูกคา้จะไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุด 5) ความเขา้ใจและรู้จกัผูใ้ชบ้ริการ (Empathy) คือ การเขา้ถึงจิตใจของผูใ้ชบ้ริการ การ
ให้ความสนใจ ดูแลเอาใจใส่ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ และถือประโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการเป็นส าคญั 

2.2 แนวคดิ ทฤษฎเีกี่ยวกับความภกัดี (Loyalty)  
     Dick, & Basu. (1994). ไดก้ล่าวว่า ความภกัดีของผูบ้ริโภค (Customer Loyalty) คือ ความสัมพนัธ์ท่ี 

เหนียวแน่นระหว่างทศันคติส่วนบุคคลกบัการซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภค โดยท่ีการซ้ือซ ้ านั้นเป็นความภกัดีอย่างหน่ึงใน
ดา้นการกระท า (Behavioral Loyalty) ส่ิงท่ีท าให้เกิดความภกัดี คือ ความคิด ความรู้สึก และทศันคติท่ีเกิดข้ึนหลงัจาก
การกระท าของผูบ้ริโภคท่ีประกอบกบัแรงจูงใจ การรับรู้ และพฤติกรรม อยา่งไรก็ตาม Jacoby, & Chestnut. (1978). 
ได้กล่าวว่าความภกัดีนั้นต้องมีการศึกษาทั้งในด้านของพฤติกรรมและทศันคติ เน่ืองจากความภกัดีไม่สามารถ
ประเมินไดเ้หมือนพฤติกรรม เช่น ความถ่ีของการซ้ือหรือการกลบัมาซ้ือซ ้ า พฤติกรรมของผูบ้ริโภคอาจมีการซ้ือ
สินคา้หรือใชบ้ริการเพราะความสะดวกหรือความบงัเอิญ ณ ขณะนั้น ซ่ึงท าให้ไม่สามารถทราบความพึงพอใจท่ี
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แทจ้ริงของผูบ้ริโภคได ้รวมถึงผูบ้ริโภคยงัสามารถมีความภกัดีไดห้ลายตราสินคา้หรืออาจจะไม่มีความภกัดีต่อตรา
สินคา้ใดๆ เลย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Ivanauskiene, & Auruskevicien. (2009). ท่ีกล่าวว่า ความภกัดี (Loyalty) โดยทัว่ไป
เร่ิมมาจากองคป์ระกอบหลกัคือ 1) ความภกัดีดา้นพฤติกรรม ซ่ึงเป็นการแสดงออกเก่ียวกบัการใชสิ้นคา้หรือบริการ
นั้น ๆ ท่ีสามารถพิสูจน์ไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น การซ้ือซ ้ า การบอกต่อ 2) ความภกัดีดา้นทศันคติ ซ่ึงเป็นการวดัความคิด
และความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการนั้นๆ 

2.3 สมมตฐิานงานวจิยั 
จากการศึกษาทฤษฎี และงานวิจยัขา้งตน้ ท าให้ผูวิ้จยัทราบว่าคุณภาพการให้บริการกบัความภกัดีส่วน

ใหญ่มีผลไปในทิศทางเดียวกนั ดงันั้นผูวิ้จยัสามารถก าหนดตวัแปรและสมมติฐานของงานวิจยัไดด้งัน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 (H1) คุณภาพการให้บริการดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ส่งผลต่อความภกัดี

ของผูใ้ชบ้ริการไปรษณียด์่วนพิเศษในประเทศของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานท่ี 2 (H2) คุณภาพการให้บริการดา้นความความน่าเช่ือถือของการบริการ ส่งผลต่อความภกัดี

ของผูใ้ชบ้ริการไปรษณียด์่วนพิเศษในประเทศของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานท่ี 3 (H3) คุณภาพการให้บริการดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ส่งผล

ต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการไปรษณียด์่วนพิเศษในประเทศของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานท่ี 4 (H4) คุณภาพการให้บริการดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูใ้ชบ้ริการส่งผลต่อความภกัดีของ

ผูใ้ชบ้ริการไปรษณียด์่วนพิเศษในประเทศของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร 
     สมมติฐานท่ี 5 (H5) คุณภาพการให้บริการดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ ส่งผลต่อความภกัดีของ

ผูใ้ชบ้ริการไปรษณียด์่วนพิเศษในประเทศของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.4 กรอบแนวคดิการวจิยั 

                  ตวัแปรอิสระ                                                                ตวัแปรตาม 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ส าหรับการศึกษาวิจัยเร่ืองคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผู้ใช้บริการขนส่งไปรษณีย ์
ด่วนพิเศษในประเทศผ่านบริษทั ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร คร้ังน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยมีวิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 

คุณภาพการให้บริการ 
- ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
- ดา้นความน่าเช่ือถือของการบริการ 
- ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการ 
ของผูใ้ชบ้ริการ 

- ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
- ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ 

ความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ 
ไปรษณียด์่วนพิเศษในประเทศ 
ของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีท าการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูใ้ชบ้ริการพสัดุไปรษณียด์่วนพิเศษในประเทศของ บริษทั ไปรษณีย์

ไทย จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่เน่ืองจากขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไม่สามารถทราบขนาดของ
ประชากรท่ีแน่ชดัได้ ดงันั้นจึงใช้สูตรค านวณขนาดตวัอย่างในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรและไม่ทราบค่า
สัดส่วนของประชากร (Cochran. 1977) โดยท่ีก าหนดสัดส่วนของประชากรเท่ากับ 0.5 ระดับความเช่ือมั่น 
ท่ี 95% และความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดเ้ท่ากบั 5% ค านวณไดข้นาดตวัอย่างเท่ากบั 384 คน และท าการสุ่มเพ่ือ
เลือกตวัแทนท่ีท าการไปรษณียจ์ านวน 5 ท่ีท าการโดยก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่างท่ีเท่ากนัในแต่ละท่ีทการฯ 
รวมทั้งใชวิ้ธีการเลือกสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling)  

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีเป็น

ค าถามชนิดปลายปิด โดยแบบสอบถามมีองคป์ระกอบ 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ค าถามคัดกรองเก่ียวกับจุดประสงค์ท่ีมาใช้บริการมีลักษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ  

(Check List) โดยเป็นค าถามเก่ียวกบัการมาใชบ้ริการพสัดุไปรษณียด์่วนพิเศษในประเทศ (EMS) 
ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ 

(Check List) โดยเป็นค าถามเก่ียวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้
ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการ ทั้งหมด 22 ขอ้ ไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

ความน่าเช่ือถือของการบริการ การตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ การให้ความเช่ือมัน่ต่อผูใ้ชบ้ริการ 
และการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ โดยใชวิ้ธีการประเมินค่า 5 ระดบั (Likert Scale) โดยดดัแปลงให้เขา้กบัค าถามในการใช้
วดัระดบัความคิดเห็นของคุณภาพการให้บริการ 

ส่วนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกับค าถามเก่ียวกับความภกัดีของผูใ้ช้บริการ ทั้งหมด 10 ข้อ ได้แก่ ความภกัดี 
ด้านทศันคติ และความภกัดีด้านพฤติกรรม โดยใช้วิธีการประเมินค่า 5 ระดบั (Likert Scale) โดยดดัแปลงให้ 
เขา้กบัค าถามในการใชว้ดัระดบัความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความภกัดี 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สามารถวิเคราะห์แบบสอบถามได ้ดงัน้ี 
แบบสอบถามส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามใชเ้ป็นค าถามโดยเป็น

ค าถามเก่ียวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้แสดงผลเป็นค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
แบบสอบถามส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการ

บริการ ความน่าเช่ือถือของการบริการ การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ การให้ความเช่ือมัน่ต่อผูใ้ชบ้ริการ และการดูแล
เอาใจใส่ลูกค้า ใช้วิธีการวดัระดบัของข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยผลคะแนนท่ีได้ จะน ามา
วิเคราะห์โดยแสดงผลเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) 

แบบสอบถามส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัความภกัดี ไดแ้ก่ ความภกัดีดา้นทศันคติ และความภกัดีดา้น
พฤติกรรม ใชวิ้ธีการวดัระดบัของขอ้มูลแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยผลคะแนนท่ีได ้จะน ามาวิเคราะห์
โดยแสดงผลเป็นค่าเฉล่ีย (Mean)  
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การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สามารถวิเคราะห์แบบสอบถามได ้ดงัน้ี 
แบบสอบถามส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการ

บริการ ความน่าเช่ือถือของการบริการ การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ การให้ความเช่ือมัน่ต่อผูใ้ชบ้ริการ และการดูแล
เอาใจใส่ลกูคา้ ใชวิ้ธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)  

แบบสอบถามส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัความภกัดี ได้แก่ ความภกัดีด้านทศันคติ และความภกัดี 
ดา้นพฤติกรรม ใชวิ้ธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 

4. ผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการขนส่งไปรษณียด์่วนพิเศษในประเทศ (EMS) ผ่านบริษทั ไปรษณียไ์ทย 
จ ากดั ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 30-39 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
รายไดเ้ฉล่ีย 10,001-20,000 บาทต่อเดือน จุดประสงคท่ี์มาใชบ้ริการแสดงให้เห็นว่าผูใ้ชบ้ริการขนส่งไปรษณียด์่วน
พิเศษในประเทศ (EMS) ผ่านบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการจดัส่งพสัดุให้ลูกคา้ ในช่วงวนัและ
เวลาระหว่าง 08.30-12.00 น. วนัจนัทร์-วนัศุกร์ โดยใชบ้ริการเดือนละคร้ัง และมีค่าบริการอยูท่ี่ 51-150 บาทต่อคร้ัง 

ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นของคุณภาพการให้บริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูใ้ชบ้ริการสูงท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 3.74 รองลงมาคือ ดา้นความน่าเช่ือถือของการ
บริการ มีค่าเฉล่ีย 3.72 ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 3.70 ดา้นการเขา้ใจและรู้จกั
ลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.65 และดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีค่าเฉล่ีย 3.50 ตามล าดบั 

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการและความภกัดีพบว่า มีความสัมพนัธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกนัทางสิถิติท่ี r เท่ากบั 0.825 และค่า p-value เท่ากบั 0.000 ซ่ึงสรุปไดว้่า หากท าการพฒันาคุณภาพการ
ให้บริการให้ดีข้ึน จะท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความภกัดีต่อการใชบ้ริการเพ่ิมข้ึนดว้ย 

ผลการทดสอบสมมติฐานของคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการไปรษณียด์่วนพิเศษ
ในประเทศ ของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สมมติฐานท่ี 1 คุณภาพการให้บริการ
ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ไม่ส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการไปรษณียด์่วนพิเศษในประเทศ ของ 
บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากค่า p-value มากกว่า 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีอตัรา
ร้อยละ 95 สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพการให้บริการดา้นความความน่าเช่ือถือของการบริการ ส่งผลต่อความภกัดีของ
ผูใ้ชบ้ริการไปรษณียด์่วนพิเศษในประเทศ ของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญั
ท่ี 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีอตัราร้อยละ 95 สมมติฐานท่ี 3 คุณภาพการให้บริการดา้นการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ไม่ส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการไปรษณียด์่วนพิเศษในประเทศ ของ บริษทั ไปรษณีย์
ไทย จ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากค่า p-value มากกว่า 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีอตัรา ร้อยละ 95 
สมมติฐานท่ี 4 คุณภาพการให้บริการด้านการให้ความมัน่ใจแก่ผูใ้ช้บริการ ส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ช้บริการ
ไปรษณียด์่วนพิเศษในประเทศ ของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีอตัราร้อยละ 95 และสมมติฐานท่ี 5 คุณภาพการให้บริการดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ ส่งผลต่อ
ความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการไปรษณียด์่วนพิเศษในประเทศ ของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีอตัราร้อยละ 95 
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5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
1. การน าเคร่ืองมือในการวัดคุณภาพบริการ (SERVQUAL) มาใช้ในการประเมินคุณภาพการ

ให้บริการของบริการไปรษณียด์่วนพิเศษในประเทศของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั สามารถน ามาประเมินไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมไดค้รบทุกดา้น ทั้งน้ี การน าเคร่ืองมือเชิงทฤษฎีของต่างประเทศมาใช ้ตอ้งมีการ
วิเคราะห์ แปลความให้ถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงค์ของทฤษฎี และปรับเปล่ียนบริบทให้เหมาะสมกบัธุรกิจการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ 

2. จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปแนวทางในการเพ่ิมความภกัดีของผูใ้ช้บริการ โดยควรมุ่ง
พฒันาคุณภาพการให้บริการใน 3 ดา้นเป็นหลกั คือ 1) ดา้นความความน่าเช่ือถือของการบริการ 2) ดา้นการให้ความ
มัน่ใจแก่ผูใ้ชบ้ริการและ 3) ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ เน่ืองจากคุณภาพการให้บริการทั้ง 3 ดา้น สามารถส่งผลต่อ
ความภกัดีของผูใ้ช้บริการอย่างมีนัยส าคญั โดยมีแนวทางดงัน้ี 1) ด้านความความน่าเช่ือถือของการบริการ ควร
พฒันาพนกังานในเร่ืองของการบริการดว้ยใจ รวมถึงการพฒันาการให้บริการท่ีรวดเร็ว การบนัทึกขอ้มูลไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 2) ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ ควรพฒันาในเร่ืองของการเก็บขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการ รวมถึงพฒันา
กระบวนการขนส่งพสัดุให้มีความปลอดภยัมากข้ึน รวมถึงการพฒันาบริการติดตามพสัดุท่ีมีความทนัสมยั รวดเร็ว 
และให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด 3) ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ ควรท าการศึกษาวิเคราะห์ผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือน า
ขอ้มูลดงักล่าวมาก าหนดกลยทุธ์ในการให้บริการท่ีตรงใจผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด และสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ริการได ้ 

ทั้งน้ีคุณภาพการให้บริการท่ีควรให้ความส าคญัรองลงมาคือ 1) ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
ควรจดัอุปกรณ์อ านวยความสะดวกให้มีความสวยงาม ทนัสมยั และเพียงพอต่อการให้บริการ รวมถึงการแต่งกาย
ของพนกังาน ควรมีความสุภาพ มีเอกลกัษณ์ชดัเจน 2) ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ควร
พฒันากระบวนการให้บริการของพนักงานให้มีมาตรฐาน ก าหนดระยะเวลาในการให้บริการอย่างชดัเจน จัด
พนกังานให้เพียงพอต่อการให้บริการในแต่ละช่วงเวลา 

5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. แนะน าให้ศึกษากบัธุรกิจบริการดา้นอ่ืนๆ ของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั เน่ืองจากยงัมีบริการอ่ืนๆ  

ท่ีน่าสนใจในการศึกษา และมีผูใ้ชบ้ริการเป็นจ านวนมาก 
2. แนะน าให้มีการเก็บข้อมูลเป็นกลุ่มใหญ่ทั้งประเทศ หรือในพ้ืนท่ีต่างจังหวดั เพ่ือศึกษาผลของ 

ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของผูใ้ชบ้ริการในประเทศไทย 
3. แนะน าให้ศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริการ เช่น ภาพลกัษณ์ขององค์กร คุณค่าตรา

สินคา้ การรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือให้ครอบคลุมกบัการเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจบริการ 
4. แนะน าให้ศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีสามารถเก็บข้อมูลแบบเชิงลึกจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

บริการของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั (ปณท) เช่น ผูบ้ริการของ ปณท และผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นกลุ่มธุรกิจ ผูป้ระกอบการ 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัพฤติกรรมตามแผนท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน โดยวิธีการส ารวจจากผู้
ท่ีเคยซ้ือสินค้าออนไลน์และปัจจุบนัยงัคงซ้ือสินค้าออนไลน์อยู่ จ านวน 384 คน วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล ใชส้ถิติในการวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 และวิเคราะห์ตวัแปรคัน่กลาง การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่ม
อา้งอิง และปัจจยัดา้นการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ปัจจยัดา้นการคลอ้ย
ตามกลุ่มอา้งอิง ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ และปัจจยัดา้นการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 
 
ค าส าคญั : การซ้ือสินคา้ออนไลน์ , ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน , การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง , ทศันคติต่อการซ้ือสินคา้
ออนไลน์ , การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม 
 
Abstract 

 
The research objective was to study Theory of Planned Behavior that effect Shopping online in Bangkok . 

and to compare the factors of planned behavior theory. By surveying people who have bought online and currently 
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online shopping 384 people by multi-stages sampling.  Use the questionnaire as a tool to collect data.  Data were 
analyzed by descriptive statistic with percentage, arithmetic mean, standard deviation and inferential statistic with 
multiple regression analysis at significant level of 0.05 and Mediator variable.  Testing of statistical hypotheses. 
This study found that, subjective norms and perceived behavioral control factor had influenced the intention of 
online shopping habit, that influenced to online shopping behavior .  Subjective norms, Attitudes towards online 
shopping and perceived behavioral control factors influenced online shopping behavior. 

 
Keyword:  Shopping online , Theory of Planned Behavior , Subjective norms , Attitudes towards online shopping , 
Perceived behavioral control  
 

1. บทน า 
 ปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัหลายดา้น และกลายเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งปฏิเสธไม่ได ้

ทั้งดา้นการติดต่อส่ือสาร การคน้หาขอ้มูล การติดตามข่าวสาร ความบนัเทิง การศึกษา การเงิน การซ้ือขายสินคา้และ
บริการ การส่ือสารและการแลกเปล่ียนขอ้มูลทางธุรกิจพฒันาไปอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินธุรกิจ ท่ีเรียกว่า การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เป็นการซ้ือขายสินคา้ผ่าน
อินเทอร์เน็ตท่ีปัจจุบนัใชก้นัอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดว้ยช่องทางท่ีสะดวกและรวดเร็วจึง
กลายเป็นช่องทางการซ้ือขายสินคา้ท่ีเป็นเสมือนตวักลางท่ีเช่ือมระหว่างผูป้ระกอบการกบัลูกคา้ อยา่งไรก็ตามแมว้่า
มูลค่าการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-commerce) จะมีการเพ่ิมสูงข้ึน โดยส านกังานสถิติแห่งชาติ. (2559) ได ้รายงาน
การส ารวจการมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน              พ.ศ. 2559 ไวว้่าในจ านวนผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ไม่เคยซ้ือสินคา้ออนไลน์ แสดงให้เห็นว่าปัจจุบนัยงัมีผูท่ี้ไม่ซ้ือสินคา้ออนไลน์อยู่เป็น
จ านวนมาก ดงันั้นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์จะตอ้งเร่ิมจากการวิเคราะห์แนวโนม้พฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ โดยการคาดการณ์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือสินค้าออนไลน์ 1) ทศันคติต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 2) บรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง 3) การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการซ้ือสินค้า
ออนไลน์ หากผูบ้ริโภคเช่ือมัน่ว่ามีความสามารถท่ีจะซ้ือสินคา้ออนไลน์ไดโ้ดยง่ายมีแนวโน้มท่ีจะมีความตั้งใจซ้ือ
สินค้าออนไลน์ ซ่ึงความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ท่ีเกิดจากปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยนั้น ก็ส่งผลต่อ
แนวโนม้ในการแสดงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับพฤตกิรรมตามแผน (Theory of planned behavior) 
Ajzen. (1991) กล่าวว่า ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior หรือเรียกโดยย่อว่า 

TPB) คือ ทฤษฎีท่ีใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลจากการวางแผนการแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ซ่ึง
ประกอบดว้ย 3 ปัจจยัคือ 1) ทศันคติต่อพฤติกรรมเป้าหมาย 2) การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 3) การรับรู้การควบคุม
พฤติกรรม ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความตั้งใจในการกระท าและส่งผลต่อการกระท า จากงานวิจยัของ George. (2004) ได้
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ศึกษาเร่ืองทฤษฎีพฤติกรรมการวางแผนและการซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต จากการศึกษาพบว่าทศันคติของผูบ้ริโภค
ในการซ้ือสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดความตั้งใจซ้ือสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ  
Mohammed et al. (2012) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ท่ีเกิดข้ึนจริงระหว่างลูกคา้ชาวจอร์แดนพบว่า
ความตั้งใจซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ส่งผลให้เกิดการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

2.2 แนวคดิเกี่ยวกับการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norms) 
ปณิศา ลญัชานนท.์ (2548) ไดใ้ห้ความหมาย กลุ่มอา้งอิงคือบุคคลท่ีมีอิทธิพลหรือมีส่วนร่วมต่อทศันคติ

หรือพฤติกรรม ทั้งทางตรงและทางออ้ม กลุ่มอา้งอิงจะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในดา้นของ
ทศันคติ ของบุคคลท่ีรูปแบบดา้นการใชชี้วิตใกลเ้คียง ส่วนงานวิจยัของวริศรา สอนจิตร และ ขวญักมล ดอนขวา. 
(2559) กล่าวว่า กลุ่มอา้งอิง (Reference Groups) เป็นหน่ึงในปัจจยัทางสงัคม ท่ีบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากสงัคมใกลต้วั
ท่ีเป็นกลุม่อา้งอิง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Ajzen. (1991) กล่าวถึงการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง เป็นการรับรู้ ความตอ้งการหรือ
ความคาดหวงัท่ีบุคคลอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลหรือความส าคัญกับตนเองว่า ต้องการให้ตนเองกระท าหรือไม่กระท า
พฤติกรรมนั้นๆ  

2.3 แนวคดิเกี่ยวกับทัศนคตต่ิอพฤตกิรรม (Attitude toward the target behavior) 
ปณิศา ลญัชานนท์. (2548) กล่าวว่า ทศันคติคือการตอบสนองความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อส่ิงใด

ส่ิงหน่ึง จะเกิดจากแนวโน้มของการเรียนรู้ โดยก าหนดจากค่านิยมและความเช่ือ ธงชยั สันติวงษ์. (2549) ให้
ความหมายว่า ทศันคติคืออารมณ์ความรู้สึกและการประเมินต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมีแนวโน้มท่ีจะกระท าส่ิงๆนั้น เป็น
กรอบท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจ โดยมีทิศทางในเชิงบวกและเชิงลบ 

2.4 แนวคดิเกี่ยวกับการรับรู้การควบคุมพฤตกิรรม (Perceived behavioral control) 
Ajzen (1991) การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control) เป็นการท่ีบุคคลประเมิน

ความสามารถในการกระท า ดว้ยประสบการณ์ ความทรงจ าระยะสั้น หรือความทรงจ าระยะยาว รวมไปถึงปัจจยัท่ี
เป็นอุปสรรค จากงานวิจยัของ Mohammed et al. (2012) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ท่ีเกิดข้ึนจริง
ระหว่างลูกคา้ชาวจอร์แดน ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมมีผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นสอดคลอ้งกบัทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (1991)  

2.5 แนวคดิเกี่ยวกับความตั้งใจเชิงพฤตกิรรม (Intention) 
Ajzen. (1991)  ไดก้ล่าวถึงความตั้งใจหมายถึง การตดัสินใจส าหรับผูที้เลือกทางเลือกและตั้งใจท่ีจะ

ด าเนินการพฤติกรรมโดยเฉพาะ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Intention) คือความตั้งใจหรือเจตนาของแต่ละบุคคลท่ีจะ
กระท าพฤติกรรมตามท่ีก าหนด ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลหลกัประกอบไปดว้ย 3 ดา้น คือ ทศันคติต่อพฤติกรรมเป้าหมาย 
การคลอ้ยตามบุคคลอา้งอิง และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ซ่ึงในแต่ละปัจจยัอาจมีความเขม้ขน้ท่ีต่างกนันั้นก็จะ
ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในทิศทางท่ีแตกต่างกนั จากงานวิจยัของ Anna Blomqvist et al. (2015) ไดศึ้กษา
เร่ืองทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านขายของช าออนไลน์ ผูบ้ริโภคชาวสวีเดน จากการศึกษาพบว่า ทศันคติท่ีดีมี
อิทธิพลในทิศทางบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม  

2.6 แนวคดิเกี่ยวกับการตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) 
ปณิศา ลญัชานนท์. (2548) ได้ให้ความหมาย การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคหมายถึง การท่ีผูบ้ริโภค

ตอ้งการซ้ือสินคา้  ซ่ึงผูบ้ริโภคตอ้งตดัสินใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ปริมาณการซ้ือ เวลาในการซ้ือ ตราสินคา้ ผูข้าย เป็น
ต้น งานวิจัยของวริศรา สอนจิตร และ ขวญักมล ดอนขวา. (2559) ศึกษาเร่ืองความตั้งใจซ้ือสินค้าหรือบริการ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 338 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

ออนไลน์ผา่นสมาร์ทโฟน ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามคิดว่าปัจจยัท่ีมีส่งผลต่อทศันคติในการซ้ือสินค้า
หรือบริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน และปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความตั้งใจการซ้ือสินคา้หรือบริการออนไลน์
ผา่นสมาร์ทโฟน  

2.7 แนวคดิเกี่ยวกับการวเิคราะห์ตวัแปรคัน่กลาง (Mediator) 
Hayes. (2013) ไดอ้ธิบายถึงความหมายของ ตวัแปรคัน่กลางว่าเป็นตวัแปรท่ีคัน่ระหว่างตวัแปรอิสระ

และตัวแปรตาม ซ่ึงจะแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ท่ีช่วยอธิบายสาเหตุว่าเพราะเหตุใดตัวแปรอิสระ                         
(สาเหตุสมมติฐาน) จึงส่งผลต่อตวัแปรตาม (ผลท่ีสันนิษฐาน) การวิเคราะห์ตวัแปรคัน่กลาง รูปแบบของตวัแปร
คัน่กลาง เช่ือมโยงสาเหตุสมมติฐาน (X) กบัผลท่ีสันนิษฐาน (Y) อย่างน้อยในบางส่วนโดยใชต้วักลางหรือตวัแปร 
"ตวัแปรคัน่กลาง" 

2.8 แนวคดิเกี่ยวกับการถดถอย (Regression) 
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2560)  กล่าวถึง วิธีการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร เพ่ือน าขอ้มูลไปใชใ้นการ

วิเคราะห์ พยากรณ์ หรือท านายสถานการณ์ต่างๆ  วิธีการวิเคราะห์มี 2 แบบ คือ  
1) การวิเคราะห์ถดถอยแบบการถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) คือ มีตวัแปรอิสระ1ตวั  
2) การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) คือ มีตวัแปรอิสระ 2 ตวัข้ึนไป 

2.9 กรอบแนวคดิการวจิยั 
ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ตวัแปรคัน่กลาง (Mediation)        ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินคา้ออนไลน์และปัจจุบนัยงัคงซ้ือสินคา้ออนไลน์

อยู่  ท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุตั้ งแต่ 16 ปี ข้ึนไป เ น่ืองจากทางส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 

(SN)  

ความตั้งใจซ้ือสินคา้

ออนไลน์ 

(IN) 

ทศันคติต่อพฤติกรรมเป้าหมาย 

(AT) 

พฤติกรรมการซ้ือ

สินคา้ออนไลน์ 

(BH) 

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม 

(PB) 

H1  

 
H2 

H3 

 

H4 

 

H5 

 

H6 

 

H7 
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อิเล็กทรอนิกส์. (2560) ไดท้  าการแบ่งกลุ่มผูท่ี้มีการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์มากท่ีสุด ในปี 2560 ไดแ้ก่กลุ่มเจ
เนอเรชัน่วาย การเก็บกลุ่มตวัอย่างผูวิ้จยัไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนกลุ่มตวัอย่าง ดงันั้นจึงใชสู้ตรการค านวณของ 
คอแครน (Cochran ,1977) ในการค านวณกลุ่มตวัอย่าง และได้ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% ความผิดพลาดท่ี
ยอมรับได ้5% ตอ้งการสดัส่วนประชากรเท่ากบั 0.55 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 384 คน  

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามคดักรอง

ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีต่อผลการซ้ือสินคา้ออนไลน์ในแต่ละดา้น ซ่ึงลกัษณะ
ค าถามเป็นแบบปลายปิด โดยการใชแ้บบ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนในแต่ละระดบั 
ตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยท่ีสุด คือ1 ถึงค่าคะแนนท่ีมากท่ีสุด คือ 7 มีขอ้ค าถามจ านวน 34 ขอ้ และส่วนท่ี3 เป็นค าถาม
เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด แบบให้เลือกตอบ โดยการใช้
แบบ มาตรนามบญัญติั (Nominal Scale) มีขอ้ค าถามจ านวน 10 ขอ้ 

ขั้นตอนการออกแบบสอบถาม ผูวิ้จยัศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากหนงัสือและทฤษฎีทีเก่ียวขอ้ง 
โดยปรับปรุงและพฒันาจากการทบทวนวรรณกรรม จากนั้นจึงน าแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
น าแบบสอบถามไปทดสอบเบ้ืองต้น (Pre-test) กับตวัอย่างจ านวน 30 รายเพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่และค่าอ านาจ
จ าแนก จดัท าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์และ แจกแบบสอบถามกบัตวัอยา่งต่อไป  

3.3 วธีิการสุ่มตวัอย่าง 
ผูวิ้จยัสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน แบ่งการสุ่มตวัอย่าง ออกเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นท่ี 1 การสุ่มตวัอย่าง

แบบง่าย โดยวิธีจบัฉลากเพ่ือเลือกตวัแทนเขต 50 เขตในกรุงเทพมหานคร ทางผูวิ้จยัท าการจบัสุ่มเพ่ือจบัฉลากโดย
ท าการเลือกออกมาจ านวน 4 เขต ผลลพัธ์ท่ีไดด้งัน้ี เขตปทุมวนั เขตพญาไท เขตหลกัส่ี เขตจตุจกัร ขั้นท่ี 2 การสุ่ม
ตวัอย่างแบบโควตา้ โดยก าหนดสัดส่วนของจ านวนขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีเท่ากนัในแต่ละเขต ขั้นท่ี 3 ใชวิ้ธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบบงัเอิญ โดยผูวิ้จยัไดท้  าเลือกการเก็บขอ้มูลเขตปทุมวนั ท่ีใตส้ถานีรถไฟฟ้าสยาม สยามสแควร์วนั เขต
พญาไท ท่ีซูเปอร์มาร์เก็ตลาวิลล่า ใตส้ถานีรถไฟฟ้าอารีย ์และพญาไท เขตหลกัส่ี ท่ีศูนยร์าชการเฉลิมพรระเกียรติฯ 
เขตจตุจกัร ท่ีตลาดนดัจตุจกัร เจเจมอลล ์ในช่วงวนัท่ี 3 ก.พ. 2561 -10 ก.พ. 2561 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามแต่ละตัวแปรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.705 ถึง 0.890 สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และ 3) วิเคราะห์ตวัแปร
คัน่กลาง 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย  
 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าจากกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ออนไลน์และ

ปัจจุบนัยงัคงซ้ือสินคา้ออนไลน์อยู ่จ านวน 384 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31 - 40 ปี 
มีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได ้10,001 – 20,000 บาท 
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่าจากกลุ่มตวัอย่าง 384 คน พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ อยูท่ี่1,001 – 5,000 บาท ความถ่ีใน
การซ้ือสินคา้เดือนละ 1 คร้ัง ช่องทางในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ Facebook ประเภทของสินคา้ท่ีสนใจ เส้ือผา้ เคร่ือง
แต่งกาย 
 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน ์

 coeff se t p-value 
Constant 2.5855 .2926 8.8359 .0000 
SN .1259 .0490 2.5699 .0106 
AT .0989 .0551 1.7935 .0737 
PB .2691 .0520 5.1704 .0000* 

 
R R-sq MSE F df1 df2 p 

.4208 .1771 .4388 27.2515 3.0000 380.0000 .0000 
* ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน ์

 coeff se t p-value 

Constant .0307 .2778 .1104 .9122 
SN .2256 .0427 5.2790 .0000* 
IN .2226 .0444 5.0176 .0000* 
AT .1280 .0479 2.6741 .0078* 
PB .4191 .0466 9.0029 .0000* 

 
R R-sq MSE F df1 df2 p 

.7054 .4975 .3281 93.8152 4.0000 379.0000 .0000 
* ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน  

 สมมติฐาน 1 พบว่าปัจจัยการคล้อยตามกลุ่มอา้งอิงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้
ออนไลน์ อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์เป็นอิทธิพลทางออ้มของ
ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง สมมติฐาน 2 พบว่าปัจจยัทศันคติต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ไม่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้
ออนไลน์ไม่เป็นอิทธิพลทางออ้มของปัจจยัดา้นทศันคติต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ สมมติฐาน 3 พบว่าการรับรู้การ
ควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์เป็นอิทธิพลทางออ้มของปัจจยัการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม สมมติฐาน 
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4 พบว่าความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์เป็นอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้ออนไลน์ สมมติฐาน 5 พบว่าการคลอ้ยตามบุคคลอา้งอิงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ อยา่งมี
นัยส าคัญท่ีระดบั 0.05 ปัจจัยด้านการคล้อยตามบุคคลอ้างอิงเป็นอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้า
ออนไลน์ สมมติฐาน 6 พบว่าการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัดา้นการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมเป็นอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้า
ออนไลน์ สมมติฐาน 7 พบว่าทศันคติต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ อยา่ง
มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์เป็นอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้า
ออนไลน์ 

สรุปผลจากการศึกษา 
1) ดา้นความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์มีปัจจยัท่ีส่งผล 2 ปัจจยัโดยสมการตามมาตรฐานได้

ดงัน้ี ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ = 2.5855 + 0.1259 (ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง)         
+ 0.2691 (ปัจจยัดา้นการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม) ซ่ึงสมการท่ีไดส้ามารถพยากรณ์ผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
การซ้ือสินค้าออนไลน์ ได้ร้อยละ 17.71 ส่วนท่ีเหลือมาจากปัจจัยอ่ืนๆอีกร้อยละ 82.29 โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.42 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Mohammed et al. (2012) พบว่ากลุ่มอา้งอิงมีผลกระทบ
โดยตรงต่อความตั้งใจในการซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

2) ด้านพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์มีปัจจัยท่ีส่งผล 4 ปัจจัยโดยสมการตามมาตรฐานดังน้ี ด้าน
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ = 0.0307 + 0.2256 (ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง) + 0.2226 (ความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์) + 0.1280 (ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์) + 0.4191 (ปัจจยัดา้นการ
รับรู้การควบคุมพฤติกรรม) ซ่ึงสมการท่ีไดส้ามารถพยากรณ์ผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 
ไดร้้อยละ 49.75 ส่วนท่ีเหลือมาจากปัจจยัอ่ืนๆอีกร้อยละ 50.25 โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.71 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Anna Blomqvist et al. (2015). พบว่าความตั้งใจเชิงพฤติกรรมมีอิทธิพลของทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนในบริบทของพฤติกรรมการซ้ือของช าออนไลน์ 
 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษา 

ขอ้เสนอแนะเชิงบริหารจดัการการตลาด 
1. ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง จากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัผูเ้ช่ียวชาญ ควร

ให้ความส าคญักบักลุ่มอา้งอิงท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ หรือในการน าเสนอผลิตภณัฑ ์หรือการโฆษณาให้กบัสินคา้ ซ่ึงควร
ให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมและ
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

2. ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการซ้ือสินค้าออนไลน์ ทางผู ้ประกอบการท่ีประกอบกิจการพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ควรให้ความส าคญักบัทศันคติต่อการซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ไปในเชิงบวก  
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3. ปัจจยัดา้นการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม จากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการคน้หา
ขอ้มูลสินคา้ไดง่้าย ควรให้ความส าคญัช่องทางในการคน้หาผลิตภณัฑ ์ให้สามารถคน้หาสะดวกและรวดเร็ว  

4. ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ จากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคมีการวางแผนท่ีจะซ้ือ
สินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ ควรให้ความส าคญักบัระบบท่ีรองรับการสัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์ ปรับปรุงเวบ็ไซต์หน้า
ร้าน ให้สามารถใชง้านไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว  

5. พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ จากผลการวิจยัพบว่า หากมีโอกาสในอนาคตผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้
ออนไลน์ ควรให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง เช่น การท าการตลาดโดยใชก้ลุ่มอา้งอิง เพ่ือน 
ครอบครัว ผู ้เ ช่ียวชาญ ผ่านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ (Social Networking) ปัจจัยด้านการรับรู้การควบคุม
พฤติกรรม เช่น การท าการตลาดโดยการปรับปรุงเวบ็ไซต ์ให้ผูบ้ริโภคสามารถใชง้านไดง่้าย  

ขอ้เสนอแนะเชิงทฤษฎี 
แบบจ าลองปัจจยัทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นรูปแบบอ่ืนๆได ้ เช่น ใช้ใน

การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือเส้ือผา้ผ่านช่องทางออนไลน์ ,ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสามารถน าแบบจ าลองปัจจยัทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนไปประยุกต์ให้
เฉพาะเจาะจงกบัประเภทของผลิตภณัฑ ์กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และวิเคราะห์เชิงลึกไดใ้นแต่ละปัจจยั  

5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. จากการเก็บขอ้มูลพบว่าผูต้อบแบบสอบถามใชเ้วลาในการอ่านแบบสอบถามนาน ซ่ึงสอบถามแลว้

เกิดจากในขั้นตอนการออกแบบสอบถามเป็นการปรับปรุงจากตน้แบบของทฤษฎีจากการทบทวนวรรณกรรมของ
งานวิจยัต่างประเทศ จึงท าให้ภาษาอ่านแลว้ตีความค่อนขา้งยากจึงควรปรับประโยคท่ีใชใ้นแบบสอบถาม 

2. งานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์โดยรวมทั้ง
ในช่องทางเวบ็ไซตร้์านคา้และส่ือสงัคมออนไลน์  ซ่ึงในการศึกษาคร้ังต่อไปสามารถศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
โดยแยกระหว่าง 2 ช่องทาง เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของทั้ง 2 ช่องทางได ้
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บทคดัย่อ 
 
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง ค่านิยมและทศันคติท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามยัของกลุ่ม

นกัศึกษาชายในมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาค่านิยมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามยั
เพ่ือการควบคุมป้องกนัโรคและการตั้งครรภ์ของกลุ่มนกัศึกษา เพ่ือศึกษาทศันคติท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชถุ้งยาง
อนามยัเพ่ือการควบคุมป้องกนัโรคและการตั้งครรภข์องกลุ่มนกัศึกษา เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของค่านิยมและทศันคติ
ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามยัของกลุ่มนักศึกษา วิธีการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถาม เพ่ือน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive) โดยใชส้ถิติค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงเชิงอนุมาน ใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regresstion) เพ่ือหาความสัมพนัธ์
ของตวัแปรท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรทั้ง 4 ไดแ้ก่ ค่านิยมดา้นความเช่ือ ทศันคติดา้นความรู้ ทศันคติดา้นความรู้สึก และ
ทศันคติดา้นการแสดงออก น ามาหาค่าความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามยัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
โดย ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามยันั้น คือ ทศันคติดา้นการแสดงออก กลุ่มตวัอย่างมีระดบัทศันคติ
ดา้นการแสดงออกโดยรวมในระดบัมาก โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในเร่ืองของการใชถุ้งยางอนามยัท าให้
เป็นคนท่ีใส่ใจความปลอดภยัของตนเอง รองลงมาในเร่ืองของการใชถุ้งยางอนามยัท าให้เป็นคนท่ีรู้จกัป้องกนัตวัเอง ถดั
มาในเร่ืองของการใชถุ้งยางอนามยัท าให้เป็นคนท่ีใส่ใจความปลอดภยัของคู่นอน 
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Abstract 
 
This research titled Values and Attitudes influencing Condom Usage Behaviors among Male Students of 

University of the Thai Chamber of Commerce aimed to Understand values impacting to condom usage behaviors for 
communicable disease and pregnancy prevention and control among students,  Understand attitudes impacting to condom 
usage behaviors for communicable disease and pregnancy prevention and control among students and Investigate 
relationships between values and attitudes which affect to condom usage behaviors among students. The data were 
analyzed by using descriptive statistics, including frequency, percentage, average, standard deviation, as well as inferential 
statistics with multiple regression to look into relationships among factors at the statistically significant level of 0.05 

As this study four the factors which impacts to condom usage behaviors was expression, as the level of expression 
was generally at a high level. The participants paying attention to the use of condom were ones who care about their 
safety, know how to protect themselves, and care about safety of their partner. 

 
Keywords: Value, Attitude, Behavior, Condom 
 

1. บทน า 
 

ในช่วง 5 ปีหลงัน้ีพบว่า ประชาชนเป็นโรคติดต่อจากเพศสัมพนัธ์เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะวยัรุ่นท่ีติดโรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ์เพ่ิมข้ึนกว่า 1 เท่าตวั เช่น โรคหนองใน โรคหนองในเทียม โรคซิฟิลิส และโรคเอชไอวี รวมทั้งการตั้งครรภ์
ท่ีไม่พึงประสงค์มากข้ึน แต่มีการใชถุ้งยางอนามยัในการมีเพศสัมพนัธ์เพียงแค่ 30-40% เท่านั้น (ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนเสริมสร้างสุขภาพ, 2557)  ท าให้การติดโรคทางเพศสัมพนัธ์นั้นมีอตัราเพ่ิมข้ึน ในช่วง พ.ศ. 2550-2554 กลุ่ม
วยัรุ่นมีแนวโนม้ป่วยจากโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์และท าให้เกิดปัญหาการตั้งครรภท่ี์ไม่พร้อมในวยัรุ่นในอตัราสูงข้ึน
อย่างต่อเน่ือง เกิดจากพฤติกรรมท่ีกลุ่มวยัรุ่นนั้นไม่ใชถุ้งยางอนามยัในการมีเพศสมัพนัธ์ เน่ืองจากประชาชนบางส่วน
ยงัมีค่านิยมและทศันคติท่ีไม่ดีต่อการพกพา และการซ้ือถุงยางอนามยัของกลุ่มวยัรุ่น ว่าคนท่ีใชห้รือพกถุงยางอนามยั
เป็นคนไม่ดี เป็นเร่ืองท่ีน่าอาย (ยุทธศาสตร์ถุงยางอนามยัแห่งชาติปี 2558-2562, 2557) ซ่ึงการจะท าให้เกิดค่านิยมและ
ทศันคติในท่ีดีเพ่ือท่ีให้สงัคมไทยยอมรับการใชถุ้งยางอนามยัเพ่ือลดปัญหาต่างๆ โดยการสร้างทศันคติให้เป็นเชิงบวก
ของถุงยางอนามยันั้น จะตอ้งเกิดจากการส่งเสริมหรือแนะน าการใชถุ้งยางอนามยัทั้งในระดบับุคคล ครอบครัว สังคม 
โดยท่ีจะตอ้งมุ่งเนน้สร้างความเขา้ใจและรับรู้ให้ประชาชนในสงัคมมีทศันคติว่า ถุงยางอนามยั เป็นอุปกรณ์สุขอนามยัท่ี
ใชใ้นการด าเนินชีวิตตามปกติ เป็นการส่งเสริมสุขอนามยัทางเพศท่ีดี และการป้องกนัปัญหาสุขภาพทางเพศในหลายๆ
ด้านพร้อมกนั (ภาณุมาศ ญาณเวทยส์กุล, 2559) การปรับเปล่ียนทศันคติของประชาชนในสังคมไทยให้เพ่ือท่ีจะให้
ยอมรับลดอคติต่อถุงยางอนามยั เพ่ือท่ีจะให้กลุ่มวยัรุ่นกลา้ท่ีจะใช้ถุงยางอนามยัในการมีเพศสัมพนัธ์ให้เกิดความ
ปลอดภยัเป็นส่ิงท่ีส าคญั (วาสนา อ่ิมเอม, 2559)โดยอยากให้ สังคม และครอบครัวลองเปิดใจให้กวา้งข้ึนแลว้เปล่ียน
ทศันคติท่ีไม่ดีต่อถุงยางอนามยัใหม่ ควรจะเปล่ียนทศันคติต่อถุงยางอนามยัใหม่ ว่าเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีสุดถ้าคิดจะมี
เพศสมัพนัธ์ แลว้ก าหนดภาพลกัษณ์ของถุงยางอนามยัข้ึนมาใหม่ว่าการผูท่ี้ซ้ือหรือใชถุ้งยางอนามยันั้นเท่ากบัเป็นผูท่ี้มี
ความคิดและมีความรับผิดชอบต่อสงัคม เพ่ือท่ีจะท าให้กลุ่มวยัรุ่น นั้นกลา้พกถุงยางอนามยัและเห็นเป็นเร่ืองปกติท่ีควร
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พกหรือใช ้อยากให้เวลาท่ีกลุ่มวยัรุ่น เขา้ไปซ้ือถุงยางอนามยัจะไม่โดนผูค้นหรือสงัคมมองดว้ยสายตาตดัสินว่าเป็นคน
ไม่ดี เพราะนั้นท าให้กลุ่มวยัรุ่นไม่กลา้เขา้ไปซ้ือถุงยางอนามยั ซ่ึงทศันคติน้ีมีผลมาก และทศัคติในเชิงลบน้ีสามารถ
เปล่ียนแปลงไดโ้ดยการสร้างภาพลกัษณ์ของถุงยางอนามยัและผูท่ี้ใชห้รือซ้ือถุงยางอนามยัใหม่ให้ดีข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 แนวคดิ ทฤษฏีค่านิยม 

ถุงยางอนามยัเป็นสินคา้ท่ีมีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของผูบ้ริโภค เน่ืองด้วยค่านิยมท่ีมีต่อถุงยาง
อนามยัของผูบ้ริโภคแต่ละคนนั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากความเช่ือในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงของบุคคลท่ีมีต่อถุงยางอนามยัว่าส่ิง
นั้นเป็นส่ิงท่ีคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ดีหรือไม่ดีเก่ียวกบัตวัถุงยางอนามยั แลว้โดยท่ีบุคคลนั้นเลือกจะยอมรับ
หรือไม่ยอมรับความคิดท่ีมีต่อตวัถุงยางอนามยันั้นตามความคิดหรือความรู้สึกของตนเอง และใชค้วามเช่ือของแต่ละ
บุคคลตัดสินว่าส่ิงไหนดีหรือไม่ดี โดยท่ีจะเป็นแนวทางการแสดงออกของบุคคลท่ีจะเช่ือและปฏิบติัตาม ใน
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการมีค่านิยมท่ีแตกต่างกนันั้นก็จะท าให้เกิดการแสดงออก
ท่ีต่างกนัไปอาจจะเป็นส่ิงท่ีดี หรือไม่ดีก็ได ้ซ้ึงค่านิยมจะมีอิทธิพลต่อทศันคติของบุคคล โดยในแต่ละบุคคลนั้นจะเช่ือ
หรือยึดถือค่านิยมท่ีคล้ายๆกับตวัเอง หรือเป็นส่ิงท่ีเหมือนกับตวัเอง เพราะค่านิยมนั้นจะได้รับหรือซึมซับมาจาก 
ครอบครัว กลุ่มเพ่ือน สงัคม ศาสนา หรือประเทศท่ีบุคคลนั้นอยู ่(พนสั หนันาคินทร์, 2521) 

2.2 แนวคดิ ทฤษฏีทัศนคต ิ
การปรับเปล่ียนทศันคติต่อถุงยางอนามยัของผูบ้ริโภค เพ่ือให้สังคมเปิดใจให้กว้างข้ึนแล้วเปล่ียน

ทศันคติท่ีไม่ดีต่อถุงยางอนามยัใหม่เพ่ือท่ีจะให้ผูบ้ริโภคนั้นหันมาใชถุ้งยางอนามยัเพ่ิมมากข้ึน โดยท่ี Schiffman & 
Kanuk (2007) ไดก้ล่าวว่า การเกิดทศันคติมีองคป์ระกอบทั้งหมด 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ความรู้สึก และการ
แสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อ ความคิด บุคคล หรือส่ิงของท่ีแตกต่างกันไป โดยท่ีตวัทศันคตินั้นจะเป็นตวัท่ี
แสดงว่าส่ิงนั้นดีหรือไม่ดี ควรท าหรือไม่ควรท า เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ ชอบหรือไม่ชอบ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี
จะส่งผลท าให้บุคคลนั้นๆแสดงพฤติกรรมออกไปตามทศันคติท่ีมีต่อส่ิงเร้าต่างๆ โดยท่ี เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้
กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในปัจจุบนันั้นเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีนกัการตลาดจะตอ้งน าเคร่ืองมือหรือการตลาด หรือกลยทุธ์ต่างๆเขา้
มาใช ้เพ่ือท่ีจะสามารถใชก้ าหนดหรือสร้างทศันคติในทางท่ีดีท่ีดีต่อแบรนด์ หรือสินคา้ และจูงใจให้ผูบ้ริโภคเกิด
การเปล่ียนแปลงทศันคติเป็นในทางบวกต่อแบรนด์ หรือสินคา้ ซ้ึงถา้ผูบ้ริโภคเกิดทศันคติในทางบวกต่อแบรนด์ 
หรือสินคา้ ก็จะสามารถจูงใจและท าให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ หรือใชสิ้นคา้ 

2.3 แนวคดิ ทฤษฏีพฤตกิรรม 
ผูบ้ริโภคต่างๆมีพฤติกรรมในการใชถุ้งยางอนามยั ท่ีแตกต่างกนัไป โดยนกัการตลาดไดน้ าทฤษฏีหรือกล

ยุทธ์ท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมาใช้ในการท าตลาด โดย Kotler and Keller (2012) ได้กล่าวว่า พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) คือ การศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคคล กลุ่มคน และองค์กร เก่ียวกบัการเลือกซ้ือ 
เลือกใช้สินค้าและบริการต่างๆ เพ่ือท่ีจะตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค โดยพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นไดมี้
อิทธิพลท่ีมาจาก ค่านิยม วฒันธรรม สงัคม ปัจจยัต่างๆ และทศันคติส่วนบุคคล 
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2.4 กรอบแนวคดิงานวจิยั 
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่า ค่านิยมและทศันคติต่อถุงยางอนามยั เป็นความเช่ือ ความคิด 

ความรู้สึก และการแสดงออก ซ่ึงจะท าให้เกิดพฤติกรรมออกมาแตกต่างกนัในแต่ละตวัของบุคคล ผูศึ้กษาจึงไดร้วบรวม
ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฏีค่านิยมและทฤษฏีทศันคติ ประกอบกบัการศึกษาวิจยัของ สุนทรีโคมิน และสนิท สมคัร
การ (2522) ท่ีน าค่านิยมมาเป็นปัจจยัตน้ในการศึกษา เร่ือง ระบบค่านิยมไทย และ สมิทธ์ิ บุญชุติมา; กิรติ คเชนทวา; 
อจัฉรา บุญชุม, (2558) ท่ีน าทศันคติมาเป็นปัจจยัต้นในการศึกษา เร่ือง ทศันคติของประชาชนชาวไทยต่อการใช้
ถุงยางอนามยัในการป้องกนัควบคุมโรค 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาจึงไดส้มมติฐานในการศึกษา ดงัน้ี 
1. ค่านิยมดา้นความเช่ือส่งผลต่อพฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามยัของนกัศึกษาชาย 
2. ทศันคติดา้นความรู้ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามยัของกลุ่มนกัศึกษาชาย 
3. ทศันคติดา้นความรู้สึกส่งผลต่อพฤติกรรมการใชถ้งุยางอนามยัของนกัศึกษาชาย 
4. ทศันคติดา้นการแสดงออกส่งผลต่อพฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามยัของนกัศึกษาชาย 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Metod) ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลทางผูวิ้จยัใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูป (SPSS) 
ในการประมวลผล โดยการสรุปผลการวิจยัโดยผูศึ้กษาจะใชรู้ปแบบของตารางในการและการบรรยายเพ่ือน าเสนอ
ผลการวิจยัคร้ังน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีท าการวิจยัในคร้ังน้ี คือนักศึกษามหาวิทยาลยัหอการคา้ กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาชาย

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ซ่ึงมีจ านวน 400 ตวัอยา่ง โดยผูศึ้กษาไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในกรณี 
ไม่ทราบจ านวนประชากรโดยใชสู้ตรก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรของ คอ

แครน (Cochran, 1977) ภายใตร้ะดบัความเช่ือมนั 95% และมีความคลาดเคล่ือนในระดบั ±5% 
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3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ท่ีผูท้  าการศึกษาสร้างข้ึนจากการศึกษา

เอกสารบทความ ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาวิจยั และวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี โดย
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นปลายปิด (Close-end Questionnaire) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีจ านวนทั้งหมด 5 ขอ้ ไดแ้ก่ อายุ 
สถานะ ระดบัการศึกษา ชั้นปี และรายได ้โดยลกัษณะค าถามเป็นการเลือกตอบโดยใช้มาตรวดัแบบนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) 

ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัค่านิยมท่ีมีต่อการใชถุ้งยางอนามยั ดา้นความเช่ือ โดยลกัษณะค าถามเป็นการ
เลือกตอบโดยใช้มาตรวดัแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) แบบ Likert Scale โดยค าตอบแบ่งออกเป็นความ
คิดเห็น 5 ระดบั เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย เฉยๆ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่งมีจ านวน 5 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อการใชถุ้งยางอนามยั ประกอบไปดว้ย 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความคิด 
ความรู้สึก และดา้นการแสดออก โดยลกัษณะค าถามเป็นการเลือกตอบโดยใชม้าตรวดัแบบอนัตรภาคชั้น (Interval 
Scale) แบบ Likert Scale โดยค าตอบแบ่งออกเป็นความคิดเห็น 5 ระดบั เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย เฉยๆ ไม่เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง มีจ านวน 15 ขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ 5 ขอ้ ดา้นความรู้สึก 5 ขอ้ และดา้นการแสดงออก 5 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามยั โดยลกัษณะค าถามเป็นการเลือกตอบโดยใช้
มาตรวดัแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) แบบ Rating Scale ไดแ้บ่งออกเป็นความส าคญั 5 ระดบั มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด มีจ านวน 9 ขอ้ 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 ชุด น ามาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพ่ือ

วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติวิเคราะห์ ไดแ้ก่  
1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามในดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน โดยหาค่าเปอร์เซ็นต ์(Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) 
2. วิเคราะห์ข้อมูลค่านิยมเก่ียวกับการใช้ถุงยางอนามัย โดยใช้การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
3. วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เป็นทดสอบสมมติฐาน

ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตามว่ามีความสมัพนัธ์กนัมากนอ้ยเพียงใด 
 

4. ผลการศึกษา 
 
ผลการศึกษา ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ19-21 ปี 

สถานะโสด ระดบัการศึกษาอยูใ่นปริญญาตรี ศึกษาอยูช่ ั้นปีท่ี 2 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000 บาท 
ผลการศึกษา ค่านิยมท่ีมีต่อถุงยางอนามยั พบว่ามีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.36  โดย

กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัในเร่ืองใชถุ้งยางอนามยัในการมีเพศสัมพนัธ์ทุกคร้ังเป็นส่ิงท่ีควรท ามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.56 รองลงมาในเร่ืองของการพกถุงยางอนามยัเป็นส่ิงท่ีดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 
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ผลการศึกษา ทศันคติท่ีมีต่อถุงยางอนามยัด้านความรู้ พบว่า มีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
3.87 โดยกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัในเร่ืองของการใชง้านถุงยางอนามยัอย่างถูกวิธีมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 
รองลงมาในเร่ืองของสามารถตรวจดูวนัหมดอายขุองถุงยางอนามยัได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 

ผลการศึกษา ทศันคติท่ีมีต่อถุงยางอนามยัดา้นความรู้สึก พบว่า มีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยู่
ท่ี 4.27 โดยกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในเร่ืองของการใช้ถุงยางอนามยัเป็นส่ิงท่ีดีต่อตวัเองมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.62 รองลงมาในเร่ืองของรู้สึกสบายใจในเม่ือใชถุ้งยางอนามยัในการมีเพศสมัพนัธ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 

ผลการศึกษา ทศันคติท่ีมีต่อถุงยางอนามยัดา้นการแสดงออก พบว่า มีความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
4.09 โดยกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัในเร่ืองของการใชถุ้งยางอนามยัท าให้เป็นคนท่ีใส่ใจความปลอดภยัของตนเอง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 รองลงมาในเร่ืองของการใชถุ้งยางอนามยัท าให้เป็นคนท่ีรู้จกัป้องกนัตวัเอง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.52 

ผลการศึกษา พฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามยั พบว่า มีความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.91 โดยกลุ่ม
ตวัอย่างให้ความส าคญัในเร่ืองของใช้ถุงยางอนามยัเพราะต้องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.71 รองลงมาในเร่ืองของใชถุ้งยางอนามยัเพราะตอ้งการป้องกนัการตั้งครรภ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.69 ถดัมาใน
เร่ืองของใชถุ้งยางอนามยัเม่ือจะมีเพศสมัพนัธ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 
ตารางผลการวเิคราะห์สมัประสิทธ์ิความถดถอยเชิงเสน้อยา่งง่าย (Simple Linear Regression) 

 Model 1 

 ตวัแปร Coefficient SE. Sig.F 
Constant 3.509 0.233 0.084 
ค่านิยม 0.092 0.053  

R Square = 0.007, df = 394  
จากตารางการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิความถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่าย พบว่าค่า Sig.F = 0.084 สามารถอธิบายไดว้่า 

ค่าของ Model 1 ไม่สามารถใชอ้ธิบายตวัแปรพฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามยัได ้ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 
ค่านิยมดา้นความเช่ือมีผลต่อพฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามยั 
ตารางผลการวเิคราะห์สมัประสิทธ์ิความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 

 Model 2 

ตวัแปร Coefficient SE. Sig.F 
Constant 2.205 0.227 0.000 
ดา้นความรู้ -0.029 0.040  
ดา้นความรู้สึก -0.068 0.046  
ดา้นการแสดงออก 0.516** 0.041  

R Square = 0.305, df = 396 
จากตารางการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่าค่า Sig.F = 0.000 จึงสามารถอธิบายไดว้่า ค่า

ของ Model 2 นั้นใชอ้ธิบายตวัแปรพฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามยัได ้ไดผ้ลการวิเคราะห์ว่า Model 2 มีปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามยัได้แก่ ด้านการแสดงออก โดยมีค่า Sig. ท่ีระดบันัยส าคญั โดยมีค่า R Square เท่ากบั 
0.305 สามารถอธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามยั อยูท่ี่ร้อยละ 30.5% โดยท่ีถา้ตวัแปรตน้เปล่ียนแปลง
ไป 1 ตวัแปรตามจะเปล่ียนแปลงไป 0.516 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สมมติฐานท่ี 1 สมมติฐานท่ี 2 และสมมติฐานท่ี 3 ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ใชถุ้งยางอนามยัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 ในขณะท่ีสมมติฐานท่ี 4 ทศันคติดา้นการแสดงออกส่งผลต่อพฤติกรรม
การใชง้านถุงยางอนามยัในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 อยา่งมีนยัส าคญั 

 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษา 

จากผลการวิจยัพบว่าสาเหตุท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีท าให้กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมใชถุ้งยางอนามยั 
เน่ืองมาจากทศันคติของการใช้ถุงยางอนามัยท่ีมีผลต่อตัวผู ้ใช้ท่ีมองว่าผู ้ใช้เป็นอย่างไร โดยสาเหตุท่ีท าให้มี
พฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามยัมากท่ีสุด การใชถุ้งยางอนามยัในการมีเพศสัมพนัธ์นั้นท าให้ตวักลุ่มผูใ้ชน้ั้นดูเป็นผูท่ี้
รู้จกัป้องกนั และใส่ใจสุขภาพ ความปลอดภยัของตวัเอง รวมถึงความปลอดภยัของคู่นอนของกลุ่มผูใ้ช ้อีกทั้งการใช้
ถุงยางอนามยันั้นยงัส่งผลท าให้ภาพลกัษณ์ของกลุ่มตวัอยา่งนั้นดูเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบ และยงัท าให้ดูเป็นคนท่ีมี
การศึกษา ดงันั้นผูป้ระกอบเก่ียวกบัธุรกิจอุตสาหกรรมถุงยางอนามยันั้นสามารถใชท้ศันคติดา้นการแสดงออกเพ่ือท่ี
ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางในการสร้างทศันคติในเชิงบวกต่อตวัถุงยางอนามยั และผูท่ี้ใชถุ้งยางอนามยั เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อองคก์ร 

5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการส ารวจกลุ่มตวัอย่างจ านวนมากข้ึนเน่ืองจากการวิจัยคร้ังมีใช้กลุ่ม

ตวัอยา่งเพียงแค่ 400 คน ซ่ึงถา้มีการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งเพ่ิมข้ึนอาจจะไดผ้ลท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
2. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพกบักลุ่ม

ตวัอยา่งเพ่ิมเติม เพ่ือท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และไดข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์เพ่ิมมากข้ึน 
3. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีศึกษาถึงตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการใชถุ้งยางอนามยั และควร

เน้นตวัแปรดา้นทศันคติ เพ่ือท่ีจะให้ทราบถึงความตอ้งการหรือพฤติกรรมในการใชถุ้งยางอนามยัของผูบ้ริโภคและน า
ผลท่ีไดม้าปรับปรุงการส่งเสริมการตลาดหรือการสร้างทศันคติท่ีดีให้กบัถุงยางอนามยัเพ่ิมมากข้ึน 

4. ผูท่ี้จะท าวิจยัควรมีการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มอ่ืนท่ีนอกเหนือจากกลุ่มนกัศึกษา 
5. การวิจยัคร้ังน้ีท าการเก็บตวัอย่างเพียงแค่มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยท่ีเดียว ในการวิจยัคร้ังต่อไป

ควรมีการเก็บขอ้มูลตวัอยา่งจากหลายๆมหาวิทยาลยัในจงัหวดักรุงเทพมหานครมากกว่าน้ี 
 

บรรณานุกรม 
 
กรมอนามยัส านกัอนามยัการเจริญพนัธ์ุ. (2559). สถานการณ์อนามยัเจริญพนัธ์ุในวยัรุ่นและเยาวชน 2559. สืบคน้

จาก http://rh.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=86 
พนสั หนันาคินทร์. (2521). การสอนค่านิยม (พิมพค์ร้ังท่ี 1). พิษณุโลก: แผนกเอกสารและการพิมพ ์มหาวิทยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 351 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล. (2559). รักแนบชิด รักปลอดภยั รักใส่ถงุยาง. สืบคน้จาก 
http://thailand.unfpa.org/th/news/รักแนบชิด-รักปลอดภยั-รักใส่ถงุยาง 

ยทุธศาสตร์ถุงยางอนามยัแห่งชาติ. (2557). ยทุธศาสตร์ถุงยางอนามยัแห่งชาติ 2558-2562. สืบคน้จาก 
https://drive.google.com/file/d/0BxiHxt0OUTbUzJHWF9kZ3JfQW8/view 

วาสนา อ่ิมเอม. (2559). รักแนบชิด รักปลอดภยั รักใส่ถุงยาง. สืบคน้จาก http://thailand.unfpa.org/th/news/รักแนบ
ชิด-รักปลอดภยั-รักใส่ถุงยาง  

เสรี วงษม์ณฑา. (2542). การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพฯ: ธีระฟิลม์และไซเทก็ซ์. 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนเสริมสร้างสุขภาพ. (2557). ขบัเคล่ือนยทุธ์ศาสตร์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภ์

ของวยัรุ่น. สืบคน้จาก http://www.thaihealth.or.th/Books/428/รายงานประจ าปี+2557+ส านกังานกองทนุ
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ+(สสส.).html 

สมิทธ์ิ บุญชุติมา, กิรติ คเชนทวา และอจัฉรา บุญชุม. (2558). ทศันคติของประชาชนชาวไทยต่อการใชถ้งุยางอนามยั
ในการป้องกนัควบคุมโรค. คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

สุนทรี โคมิน และสนิท สมคัรการ. (2522). ค่านิยมและระบบค่านิยมไทย. กรุงเทพมหานคร : ส านกัวิจยั
สถาบนับญัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. กรุงเทพมหานคร. งานวิจยั, ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบญัฑิต. มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 

Cronbach, L. J. (1990). Essentials of Psyhology Testing. 5th ed. New York : Harper Collins Publishers Inc. 
Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane. (2012). Marketing management. 14 th ed. Harlow: Pearson Education. 
Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk, 2007. Consumer Behavior, Fifth Edition, New Delhi: Prentice Hall 

of India Private Limited 

https://drive.google.com/file/d/0BxiHxt0OUTbUzJHWF9kZ3JfQW8/view
http://thailand.unfpa.org/th/news/รักแนบชิด-รักปลอดภัย-รักใส่ถุงยาง
http://thailand.unfpa.org/th/news/รักแนบชิด-รักปลอดภัย-รักใส่ถุงยาง


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 352 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

 
 

ปัจจัยทางเศรษฐกจิที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ในหมวดธุรกจิการแพทย์ 
(HELTH) ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

the impact of economic factors affecting the stock price of health sector  
in stock exchange of Thailand (HELTH) 

 
ธนวัฒน์ แสงจันทร์  

Thanawat Sangjan E-mail : Thanawat93@gmail.com 
 

บทคดัย่อ  
 
งานคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นหมวด

ธุรกิจการแพทยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือศึกษาถึงระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ทางเศรษฐกิจ และราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจการแพทย ์โดยเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตดัสินใจท่ีดีท่ีสุด
ในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือนของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีเป็นตวัแปร
อิสระ และราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจการแพทยท่ี์คดัเลือกมาทั้งหมด 12 บริษทัหรือตวัแปรตาม ทั้งน้ีไดร้วบรวม
ขอ้มูลท่ีศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 จนถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 รวมจ านวน 120 ขอ้มูล หรือ 120 เดือน 
โดยสถิติในการประมวลผลข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ จากผลการศึกษาพบว่า ในระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคา
หลกัทรัพยก์ลุ่มการแพทยม์ากท่ีสุดและเป็นในทิศทางเดียวกนักบั คือ  ดชันีราคาหลกัทรัพยป์ระเทศไทย  

 
ABSTRACT 

 
The objective of this independent study were to examine the impact of economic factors affecting the stock 

price of health sector in The Stock Exchange of Thailand (HELTH) .  The result of the study provides investors 
information to invest in the helth sector in the stock market.  The secondary data include the economic factors 
(independent variable) and the monthly closing price of the 12 companies in the helth sector (dependent variable). 
The data collection process was conducted using descriptive statistics, correlation analysis, and multiple regression 
analysis.  The result from the study showed that, with the Confident interval of 0 .95, The relationship of SET and 
the price of all 12 companies in the helth sector index have the same direction . 
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1. บทน า 
 
อุตสาหกรรมการแพทยใ์นประเทศไทยเกิดการควบรวมกิจการและการปรับกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึง

เป็นตวัแปรท่ีส าคญัท่ีช่วยในการผลกัดนัราคาหลกัทรัพย์ในกลุ่มโรงพยาบาลให้ปรับตวัเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อ
อนาคตในการแข่งขนั และการท่ีรัฐบาลพยายามผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางสุขภาพ จึงเป็นปัจจยัดา้นบวก
ท่ีช่วยส่งเสริมให้ราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มโรงพยาบาล และจากแนวโน้มเศรษฐกิจท่ีขยายตวัอย่างต่อเน่ืองท าให้
ผูบ้ริโภคมีก าลงัซ้ือสินคา้หรือบริการมากข้ึน และท่ีส าคญัในยคุสมยัท่ีผูค้นต่างหันมาเร่ิมให้ความสนใจดา้นสุขภาพ
มากข้ึนและเทรนสุขภาพท่ีก าลงัมาแรง จึงท าให้ผูบ้ริโภคสนใจมาใชบ้ริการจากโรงพยาบาลเอกชนเพ่ิมข้ึนส าหรับ
สถานประกอบการของโรงพยาบาลของประเทศไทย ในปัจจุบนัถือว่ามีประสิทธิภาพในการแข่งขนักบัต่างประเทศ 
ส่งผลให้ชาวต่างชาติสนใจมาใชบ้ริการเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีขอ้มีไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทางดา้นคุณภาพบริการและ
อตัราค่ารักษาพยาบาลท่ีถูกกว่าในแถบอเมริกาเหนือ (สหรัฐฯ)และสิงคโปร์ จากปัจจยัหนุนขา้งตน้จึงเป็นโอกาส
ของโรงพยาบาลเอกชนไทยในการขยายตลาดผูป่้วยต่างชาติ ภาพรวมสถานการณ์ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนปี 2559 มี
อตัราการเติบโตท่ีดี โดยมีปัจจยัสนบัสนุน ดงัน้ี 1) กระแสนิยมการดูแลสุขภาพ 2) การสนบัสนุนจากภาครัฐเพ่ือให้
ประเทศไทยเป็น Medical Hub ของเอเชีย 3) ความมีช่ือเสียงของโรงพยาบาลเอกชนในไทย 4)การขยายฐานลูกคา้
ผูป้ระกนัตนกบักองทุนประกนัสังคมส่งผลให้มีรายไดเ้พ่ิมสูงข้ึน 5) แนวโนม้ประชากรวยัสูงอายท่ีุใส่ใจสุขภาพ 6) 
ความหน้าของการรวมกลุ่ม AEC ช่วยเพ่ิมโอกาสทางการตลาด นอกจากน้ีคนไขช้าวต่างชาติท่องเท่ียวพกัผ่อนเชิง
สุขภาพในประเทศไทยส่งผลให้ผูป่้วยชาวต่างชาติเดินทางเขา้มารับการรักษาในประเทศ (Medical Tourism) และเขา้
มาท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) เพ่ิมมากข้ึนทุกๆปี ส าหรับทิศทางของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน คาดว่า
ยงัคงมุ่งเน้นการขยายธุรกิจในรูปแบบการสร้างเครือข่ายทางพนัธมิตรธุรกิจและการควบรวมกิจการ เน้นการ
ให้บริการดว้ยแพทยท่ี์มีฝีมือดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัแบบครบวงจร หรือการจดัตั้งศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทางเพ่ือ
เจาะตลาดเป้าหมายโดยเฉพาะผูท่ี้มีรายได้ค่อนข้างสูง  ดงันั้นจึงถือเป็นหลกัทรัพยก์ลุ่มหน่ึงท่ีมีสร้างความสนใจ
ให้แก่นกัลงทุน จากการท่ีธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ยงัคงมีแนวโน้มขยายตวั และเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีความโดดเด่น
อยา่งมากเม่ือเทียบกบัประเทศต่างๆ ในอาเซียน 

 

2. แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
แนวคดิเศรษฐศาสตร์มหภาค การศึกษาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนร่วม เช่น ผลผลิตรวมของประเทศ การ

จา้งงาน การเงินและการธนาคาร การพฒันาประเทศ การคา้ระหว่างประเทศ อตัราดอกเบ้ีย โดยในเศรษฐศาสตร์มหา
ภาคนั้นจะมุ่งเนน้ท่ีผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติเบ้ืองตน้ (GDP) และการว่าจา้งงาน เพ่ือหาแนวทางแกปั้ญหาต่างๆ
ไดต้รงจุด เช่น ภาวะเงินเฟ้อเงินฝืด และปัญหาการว่างงานเป็นตน้ โดยจุดมุ่งหมายและความส าคญัของเศรษฐศาสตร์
มหาภาค มี 4 ประการคือ เพ่ือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Progress) เพ่ือความเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ (Economic Stability) เพ่ือความยติุธรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Justice) เพ่ือให้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
(Economic Freedom)  
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ทฤษฎีพฤติกรรมของนักลงทุน  ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากลงทุนของนกัลงทุนแต่ละคนไม่เท่ากนัซ่ึงเรา
สามารถแบ่งประเภทของนกัลงทุนตามทฤษฎีพฤติกรรมของนกัลงทุนได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ นกัลงทุนท่ีหลีกเล่ียง 
ความเส่ียง(Risk-Averse Investor)  คือนกัลงทุนประเภทน้ีเป็นนกัลงทุนท่ีไม่ชอบความเส่ียง ดงันั้นในทุกๆระดบัของ
ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึน จะท าให้อรรถประโยชน์ของนกัลงทุนประเภทน้ีจะเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีลดน้อยลง นกัลงทุนท่ี
ชอบความเส่ียง(Risk-Loving Investor) คือ นกัลงทุนประเภทน้ีเป็นนกัลงทุนท่ีชอบความเส่ียง ดงันั้นในทุกๆระดบั
ของผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึน และนกัลงทุนท่ีไม่สนใจความเส่ียง (Risk-Neutral Investor) คือนกัลงทุนประเภทน้ีเป็น
นกัลงทุนท่ีชอบความเส่ียงไม่ชอบความเส่ียงในระดบัท่ีเท่ากนั 

ทฤษฎีการวิเคราะห์การถดถอย  เป็นวิธีการทางสถิติท่ีใช้ในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเชิง
ปริมาณตั้งแต่ 2 ตวัแปรข้ึนไป เพ่ือใชป้ระมาณค่าของตวัแปรหน่ึงจากตวัแปรอ่ืนๆ ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์การ
ถดถอย มี 2 ประเภท คือตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น ( Independent Variable ) และ ตัวแปรตาม (Dependent 
Variable) โดยท่ีตวัแปรอิสระนั้นเป็นตวัแปรท่ีก าหนดข้ึนเพ่ือทดสอบสมมติฐาน จึงเป็นการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ซ่ึงรูปแบบของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม และตวัแปรอิสระ อาจจะ
อธิบายไดใ้นรูปแบบของเส้นตรง (Linear) หรือไม่ใช่เส้นตรง (Non Linear) ก็ได ้หากรูปแบบความสัมพนัธ์เป็น
เส้นตรง นกัวิจยัก็จะไดส้มการเชิงเส้นตรงท่ีเรียกว่า สมการถดถอยเชิงเส้นตรง (Linear Regression) 

 

งานวจิยั 

 
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พบว่า เตือนใจ ลงลายชาติ ปี พ.ศ. 2555 ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) สามารถสรุปผลไดว้่า ดชันีความ
เช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) และอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี (P/BV) มีความสัมพนัธ์ต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั 
ทิพยประกนัภยั จากดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไวใ้นขณะท่ี ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ดชันีผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) ดชันีราคา
สินคา้เขา้-ออกเปรียบเทียบ (IE) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) ไม่พบว่ามีความสัมพนัธ์ต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ทิพย
ประกนัภยั จากดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติ 

 

กรอบแนวความคดิ  
 

การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจโรงพยาบาล (HELTH) ท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยท าการคดัเลือกตวัแปรจากบริษทัท่ีเขา้ท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยก่์อน
ปีพ.ศ. 2550 โดยตวัแปรต่างๆท่ีเลือกมาศึกษา ได้แก่ มูลค่าการซ้ือขายนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหลกัทรัพย์ 
(FTR) ดชันีราคาหลกัทรัพยป์ระเทศไทย(SET INDEX) ร้อยละการเปล่ียนแปลงจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ 
(Tourist) ดชันีความเช่ือมัน่ธุรกิจ (BSI) ดชันีค่าเงินบาท (NEER)  ซ่ึงไดท้  าการเลือกช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2550 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 

  
 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจโรงพยาบาล (HELTH) โดยมีรายช่ือบริษทักลุ่มการแพทย ์
ดงัน้ี 

ช่ือโรงพยาบาล ตวัย่อ ช่ือโรงพยาบาล ตวัย่อ 

บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จ ากดั (มหาชน)  
 

AHC บริษทั โรงพยาบาลมหาชยั จ ากดั 
(มหาชน) 

M-CHAI 

บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั 
(มหาชน)  

BCH บริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั 
(มหาชน)  

NTV 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั 
(มหาชน)  

BDMS บริษทั ศิครินทร์ จ ากดั (มหาชน)  
 

SKR 

บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

BH บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน)  
 

SVH 

บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั 
(มหาชน)  

CMR บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั 
(มหาชน) 

VIBHA 

บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั KDH   
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  
 
ทางผูวิ้จัยได้เลือกใช้สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ 

(Multiple Linear Regression) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์หาขนาดของความสัมพนัธ์ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปร
อิสระต่างๆ ดว้ยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Square) และนอกจากน้ีไดท้  าการศึกษาแบบอนุกรมเวลา 
(Time series) ซ่ึงจะตอ้งท าการป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดในเร่ือง ตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์กนัเอง (Multicollinearity) 
และค่าความคลาดเคล่ือนมีความสมัพนัธ์กนั (Autocorrelation)  

 
 
 
 

มูลค่าการซ้ือขายนกัลงทุนต่างประเทศในตลาดหลกัทรัพย ์ 
ดชันีราคาหลกัทรัพยป์ระเทศไทย 

ร้อยละการเปล่ียนแปลงจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ  
ดชันีความเช่ือมัน่ธุรกิจ   

ดชันีค่าเงินบาท  

ราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจ
โรงพยาบาล (HELTH) 
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สมมติฐานในการวจิยั  
 
จากวตัถุประสงค์ของการวิจัยท่ีต้องการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพย์ใน หมวดธุรกิจ

โรงพยาบาล จึงสามารถก าหนดสมมติฐานหลกัท่ีใชท้ดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจ
โรงพยาบาลกับตวัแปรอิสระแต่ละตวั โดยการใช้ค่าทางสถิติ โดยการวิจยัคร้ังน้ีจะท าการแยกวิเคราะห์เป็นราย
บริษทัในหมวดธุรกิจโรงพยาบาลดงัท่ีกล่าวไปขา้งตน้ 12 บริษทั ไดด้งัน้ี 
ก าหนด  HELTH = β0  + β1 FTRt + β2 SET INDEXt + β3 Touristt + β4  BSIt + β5 NEERt 

H0  : ราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจโรงพยาบาลไม่ข้ึนกบัตวัแปรอิสระตวัท่ี i  
H1  : ราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจโรงพยาบาลข้ึนกบัตวัแปรอิสระตวัท่ี i  

ข้ันตอนการวเิคราะห์ข้อมูล   
ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ แลว้ทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อ

อตัราผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม อีกทั้งศึกษาถึงขนาดความสมัพนัธ์ของผลกระทบและ
ทิศทางความสมัพนัธ์ โดยน าขอ้มูลท่ีท าการรวบรวมมาประเมินค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั แลว้น าผล
ท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปรกบัผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรม
โรงพยาบาล ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ดงัต่อไปน้ี 

 การทดสอบสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 การทดสอบความน่ิง (Stationary Test) 
 พิจารณาความสมัพนัธ์ว่าตวัแปรตน้ใดบา้งท่ีมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม (Correlation) 
 การสร้างสมการแสดงความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามโดยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด 
 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช ้Linear Correlation Coefficient 
 การทดสอบ F – Test และ การทดสอบ T-Test  
 การทดสอบ(Coefficient of Determination : R2) เพ่ือดูความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 
 ทดสอบ Autocorrelation และ การทดสอบ Heteroskedasticity 

ผลการศึกษา 
จากการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลของตวัแปรอิสระ (Stationary Test) พบว่า ตวัแปร FTR เป็นขอ้มูลท่ีน่ิง 

(Stationary) เพียงตัวเดียว ส่วนท่ีเหลือ 4 ตัวแปร SET INDEX BSI Tourist NEER เป็นข้อมูลท่ีไม่น่ิง (Non – 
Stationary) ส าหรับข้อมูลไม่น่ิงท าการปรับเปล่ียนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีน่ิง ด้วยวิธีการปรับข้อมูลให้อยู่ใน
รูปแบบของเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลง (Percentage change) และพบว่าหลงัปรับขอ้มูลตวัแปรทุกตวัเป็นขอ้มูลน่ิง 
(Stationary) แล้ว จึงท าการ Run Regression เพ่ือหาค่าต่าง ๆ เช่น ค่า F-statistic,ค่าR-squared(R2) , ค่า Adjjusted 
Coeffcient of Multiple Determination (Adj. R2),ทดสอบ Autocorrelation และ การทดสอบ Heteroskedasticity และ
ตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามจึงน ามาเขียนสมการและอ่านค่า
ความสมัพนัธ์ของตวัแปร ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ไดด้งัน้ี  
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บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จ ากัด (มหาชน) รูปแบบสมการท่ีจากการหาสัมประสิทธ์ิถดถอย สามารถเขียนได้
ดงัน้ี  

AHC = -0.00769107 - 0.0143395FTR + 0.0105578SETINDEX*** – 0.0142336BSI – 
0.623903Tourist + 0.0336158NEER  

R-squared = 0.086019, Adjusted R- squared = 0.049460, P-value (F) = 0.044406  
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) รูปแบบสมการท่ีจากการหาสัมประสิทธ์ิถดถอย สามารถ

เขียนไดด้งัน้ี 
BCH = 0.0323638 - 0.00599903FTR** + 0.00572929SETINDEX*** - 0.0394652BSI** + 

0.387108Tourist + 0.0764439NEER** 
R-squared = 0.242970, Adjusted R- squared = 0.212689, P-value (F) = 1.37e-06  

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) รูปแบบสมการท่ีจากการหาสมัประสิทธ์ิถดถอย สามารถเขียน
ไดด้งัน้ี  

BDMS = 0.0207484 - 0.0121079FTR***+ 0.00940443SETINDEX*** - 0.00294065BSI – 
0.571289Tourist + 0.106201NEER**  

R-squared = 0.2583313, Adjusted R- squared = 0.228645, P-value (F) = 4.16e-07 
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) รูปแบบสมการท่ีจากการหาสัมประสิทธ์ิถดถอย 

สามารถเขียนไดด้งัน้ี    
CMR = 0.0262347 + 0.000163441FTR + 0.000221058SETINDEX – 0.00879945BSI** + 

0.175322Tourist** – 0.0149462NEER ** 
R-squared = 0.042610, Adjusted R- squared = 0.004315, P-value (F) = 0.005300 

บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) รูปแบบสมการท่ีจากการหาสัมประสิทธ์ิถดถอย สามารถ
เขียนไดด้งัน้ี    

KDH = 0.0677006 - 0.0446608FTR + 0.0343668SETINDEX*** + 0.350451BSI** – 
0.644159Tourist + 0.310825NEER 

R-squared = 0.097119, Adjusted R- squared = 0.061003, P-value (F) = 0.024123 
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จ ากัด (มหาชน) รูปแบบสมการท่ีจากการหาสมัประสิทธ์ิถดถอย สามารถเขียนได้

ดงัน้ี    
M-CHAI = 0.926261 - 0.0557418FTR + 0.0657852SETINDEX*** + 0.379085BSI – 

1.91911Tourist – 2.04841NEER** 
R-squared = 0.090800, Adjusted R- squared = 0.054432, P-value (F) = 0.034247 

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) รูปแบบสมการท่ีจากการหาสัมประสิทธ์ิถดถอย สามารถเขียน
ไดด้งัน้ี    

NTV = 0.165091 - 0.0157227FTR + 0.0152788SETINDEX*** – 0.0819620BSI + 0.555721Tourist 
- 0.0324233NEER  

R-squared = 0.176777, Adjusted R- squared = 0.143849, P-value (F) = 0.000166 
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บริษัท ศิครินทร์ จ ากัด (มหาชน) รูปแบบสมการท่ีจากการหาสมัประสิทธ์ิถดถอย สามารถเขียนไดด้งัน้ี    
SKR = 0.0510239 - 0.0430700FTR*** + 0.0218098SETINDEX*** – 0.06080638BSI + 

1.09845Tourist + 0.00108304NEER 
R-squared = 0.143316, Adjusted R- squared = 0.109049, P-value (F) = 0.001509 

บริษัท โรงพยาบาลวภิาวดี จ ากัด (มหาชน) รูปแบบสมการท่ีจากการหาสมัประสิทธ์ิถดถอย สามารถเขียนได้
ดงัน้ี    

VIBHA = 0.0101929 - 0.000498335FTR + 0.000711631SETINDEX*** - 0.000281018BSI + 
0.0504340Tourist + 0.00610046NEER 

R-squared = 0.113372, Adjusted R- squared = 0.077907, P-value (F) = 0.009466 
หมายเหตุ : *** ระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็น 

 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 มูลค่าการซ้ือขายนกัลงทุนต่างประเทศในตลาดหลกัทรัพย ์
ผลการวิจยัพบว่ามูลค่าการซ้ือขายนกัลงทุนต่างประเทศในตลาดหลกัทรัพย์มีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มใน

อุตสาหกรรมการแพทย ์ทั้งในทิศทางเดียวกนัและทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญั อา้งอิงผลจากตารางสรุปผล
การศึกษาขา้งตน้ กล่าวคือ ถา้มูลค่าการซ้ือขายสุทธิของนกัลงทุนต่างชาติเปล่ียนแปลงไป 1 พนัลา้นบาทจะส่งผลต่อ
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) จะเปล่ียนแปลง
ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกนัอย่างมีนยัส าคญั ส่วน บริษทั ศิครินทร์ จ ากดั (มหาชน) จะเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ดชันีราคาหลกัทรัพยป์ระเทศไทย  
ผลการวิจัยพบว่า ดชันีราคาหลกัทรัพย์ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์กลุ่ม

การแพทยอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั อา้งอิงผลจากตารางสรุปผลการศึกษา
ขา้งตน้ กล่าวคือถา้ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเปล่ียนแปลงไป 1 จุดจะส่งผลต่อโรงพยาบาลเอกชล จ ากดั 
(มหาชน) บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) บริษทั 
ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั บริษทั โรงพยาบาลมหาชยั จ ากดั (มหาชน) บริษทั วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)  
บริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน) บริษทั ศิครินทร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั 
(มหาชน) จะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ดชันีความเช่ือมัน่ธุรกิจ  
ผลการวิจยัพบว่าค่าดชันีความเช่ือมัน่ธุรกิจมีผลต่อ บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) และ

บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั (มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญั และค่าดชันีความเช่ือมัน่
ธุรกิจมีผลต่อบริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญั อา้งอิงผลจาก
ตารางสรุปผลการศึกษาขา้งตน้ กล่าวคือถา้ดชันีความเช่ือมัน่ธุรกิจเปล่ียนแปลงไป 1 จุดจะส่งผลต่อ บริษทั บางกอก 
เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั (มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้มกนั 
และบริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) จะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
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ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 ร้อยละการเปล่ียนแปลงจ านวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศ  
ผลการวิจยัพบว่าร้อยละการเปล่ียนแปลงจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศมีผลต่อบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจ

การแพทย ์จ ากดั (มหาชน)  ในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัส าคญั อา้งอิงผลจากตารางสรุปผลการศึกษาข้างต้น 
กล่าวคือถา้ร้อยละการเปล่ียนแปลงจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศเปล่ียนแปลงไป 1 พนัลา้นคนจะส่งผลต่อ บริษทั 
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้มกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 ดชันีค่าเงินบาท  
ผลการวิจยัพบว่า ดชันีค่าเงินบาทมีผลต่อบริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน)และบริษทั กรุงเทพ

ดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัขา้มกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และดชันีค่าเงินบาทมีผลต่อบริษทั 
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทั โรงพยาบาลมหาชยั จ ากดั (มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้ม
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ อา้งอิงผลจากตารางสรุปผลการศึกษาขา้งตน้ กล่าวคือ ถา้ดชันีค่าเงินบาทเปล่ียนแปลง
ไป 1 จุดจะส่งผลต่อบริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน)และบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญั และถา้ดชันีค่าเงินบาทเปล่ียนแปลงไป 1 จุดจะส่งผลต่อบริษทั 
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทั โรงพยาบาลมหาชยั จ ากดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางตรงขา้มกนัอยา่งมีนยัส าคญั นอกจากน้ียงัสามารถอธิบายเพ่ิมเติมไดว้่าถา้ดชันีค่าเงินบาทเพ่ิมข้ึนก็มีผลท าให้
ดชันีราคาหุ้นกลุ่มในอุตสาหกรรมการแพทยล์ดลงเป็นในทิศทางตรงกนัขา้มกนั 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาในคร้ังนี้  
ช่วยเป็นแนวทางแก่บุคคลทัว่ไปหรือนกัลงทุนท่ีสนใจสามารถเห็นถึงภาพรวมแนวโน้มของผลกระทบให้

เห็นถึงความสัมพนัธ์กนัของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นกลุ่มการแพทยว์่าปัจจยัใดเป็นตวัท่ีท าให้
ราคาหุ้นกลุ่มการแพทยมี์การเปล่ียนแปลงไปและมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางใดกบัตวัแปร   

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
เร่ืองจากขอ้จ ากดัในเร่ืองระยะเวลาโดยการศึกษาทั้งส้ินเพียง 120 เดือน ซ่ึงอาจท าให้เห็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อราคา
หลกัทรัพยห์มวดการแพทยไ์ม่ค่อยชดัเจน อีกทั้งหลกัทรัพยใ์นหมวดการแพทยเ์ป็นหลกัทรัพยท่ี์มีปริมาณการซ้ือขาย
ในตลาดท่ีนอ้ยเม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัหมวดอ่ืนๆ จึงส่งผลต่อการเก็บขอ้มูลบางส่วนได ้แนวทางในการศึกษาคร้ัง
ต่อไปจึงควรท าการเพ่ิมช่วงระยะเวลาท่ีท าการศึกษาเพ่ิมข้ึน หรืออาจะใชข้อ้มูลเป็นรายวนัหรือรายสัปดาห์ เพ่ือ
ให้ผลการศึกษามีความน่าเช่ือถือมากข้ึนและเพ่ือการน ามาเปรียบเทียบการศึกษาไดว้่าตรงกนัหรือไม่
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ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ  (2) ส่วนปัจจยัดา้น
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Abstract 
 
The purpose of this study was to investigate the important level of marketing mix factors of consumer 

affecting decision making on late night-boiled rice restaurant selection in Nonthaburi Province.  The Quantitative 
method of 384 questionnaires were used. The results of descriptive and inferential statistic (Multiple Regression) 
at significant level of 0.05 found that consumer decision making (1) Place, People, Process and Physical Evidence 
affected to problem recognition, (2) Price, Promotion, People and Physical Evidence affected to Information search, 
(3)  Product, Price, Promotion, People, Process and Physical Evidence affected to evaluating of alternatives, (4) 
Product, Place, People, Process and Physical Evidence affected to purchase decision and (5)  People, Process and 
Physical Evidence affected to post purchase behavior 

 
Keyword: Late Night-boiled Rice Restaurant , Marketing Mix , Buying Decision Making 
 

1. บทน า  
 

ศูนยวิ์จยักสิกรไทย. (2560) ไดท้  าการส ารวจมูลค่าธุรกิจร้านอาหาร และมูลค่าตลาดบริการจดัส่งอาหารในปี 
2559 พบว่ามีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4 และร้อยละ 15 ตามล าดบั โดยผูป้ระกอบการสามารถเปิดร้านอาหารมากข้ึน
โดยสามารถประกอบธุรกิจในห้างสรรพสินคา้ และร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่มากข้ึนท าให้ผูบ้ริโภคสามารถเลือกใช้
บริการได้สะดวกยิ่งข้ึนอีกทั้งข้อมูลจาก ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2559) ท าการส ารวจขอ้มูลผูป้ระกอบกิจการ
ร้านอาหารในจงัหวดันนทบุรีในปี 2558 พบว่ามีจ านวนเพ่ิมข้ึนมากกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 2 ซ่ึงน าไปสู่การศึกษา
แนวทางในการพฒันาธุรกิจร้านอาหารซ่ึงผูบ้ริโภคมีการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสั่งซ้ืออาหาร
มารับประทานของผูบ้ริโภคได้โดยง่าย ท าให้ผูบ้ริโภคมีกระบวนการตดัสินใจ เช่น การค้นหาร้านอาหารผ่าน
ช่องทางต่างๆ พร้อมท าการประเมินและเปรียบเทียบร้านอาหารจากท่ีต่างๆ อีกทั้งยงัมีการสืบคน้ขอ้มูลจากบุคคล
ขา้งเคียงท่ีเคยไปรับประทาน หรือ ขอ้มูลจากทางเว็บไซต์ท่ีไดท้  าการรีวิวก่อนท่ีจะด าเนินการใชบ้ริการร้านอาหาร 
ซ่ึงผู ้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะใช้บริการผ่านช่องทางดังกล่าวมากยิ่งข้ึน แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการธุรกิจ
ร้านอาหารส่วนใหญ่มีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเป็นท าเลท่ีตั้งเป็นหลกัเพียงอย่างเดียวอย่างเช่น ร้านอาหารขา้วตม้
รอบดึกท่ีทางร้านมีการน าเสนอรายการอาหารท่ีเป็นข้าวต้มท่ีรับประทานร่วมกับเคร่ืองเคียงเป็นหลกั โดยมี
ระยะเวลาในการด าเนินกิจการตั้งแต่ช่วงเวลาเย็นจนถึงโตรุ่้ง โดยในการพฒันาธุรกิจร้านอาหารควรมีการศึกษา
เก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะท าการตดัสินใจอย่างไร ก่อนท่ีจะเดินทางมารับประทานอาหารท่ีทางร้านอาหาร
ขา้วตม้ อีกทั้งผูบ้ริโภคสนใจในปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดใดท่ี ท าการเกิดกระบวนการตดัสินใจมาใช้
บริการร้านอาหารขา้วตม้รอบดึกในช่วงเวลาดงักล่าว ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบั
ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจในการใชบ้ริการ
ร้านอาหารขา้วตม้รอบดึกในจงัหวดันนทบุรี 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมซ้ือของผูบ้ริโภค 

นภวรรณ คณานุรักษ.์ (2556) ไดก้ล่าวถึง โมเดลการตดัสินใจของผูบ้ริโภคของ Schiffman, Kanuk และ 
Lazar ผูบ้ริโภคจะได้รับอิทธิพล 3 ปัจจัย ในขั้นท่ีหน่ึง เป็นขั้นของการน าเขา้ข้อมูลท่ีเกิดจากอิทธิพลภายนอกท่ี
ผูบ้ริโภคไดรั้บ เช่น ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และสภาพแวดลอ้มความเป็นอยูข่องผูบ้ริโภค ในขั้นท่ีสอง เป็น
ขั้นของกระบวนการท่ีเกิดจากการตดัสินใจของผูบ้ริโภคโดยเกิดจากปัญหา ส่งผลท าให้เกิดการตระหนกัถึงปัญหา 
จนกระทัง่ตอ้งท าการแสวงหาขอ้มูลเพ่ือให้สนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค และท าการประเมินทางเลือกก่อน
การตดัสินใจ โดยมีการใชแ้นวคิดทางจิตวิทยา และประสบการณ์ของผูบ้ริโภค เป็นตวัส่งเสริมในการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภค ในขั้นสุดทา้ย เป็นขั้นของผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากพฤติกรรมหลงัจากการตดัสินใจในการบริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคท า
การประเมินมูลค่าหลงัจากการซ้ือ/ใชบ้ริการ และเม่ือผูบ้ริโภครู้สึกพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ก็ส่งผลถึงประสบการณ์
ของผูบ้ริโภคอาจจะท าการให้เกิดการซ้ือ/ใชบ้ริการในคร้ังต่อไปได ้

2.2 แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
Kotler, Philip.,และ Kevin, Keller. (2012) ให้ความหมายเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดไวว้่าเป็น

เคร่ืองมือท่ีทางการตลาดท่ีองคก์รน าไปปฏิบติัตามวตัถุประสงคท์างการตลาดของกลุ่มเป้าหมายขององคก์ร โดยแบ่ง
ออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) สินคา้หรือบริการ รวมไปถึงแนวคิด บุคคล องค์กร และส่ิงอ่ืนๆ ท่ี
ไดเ้สนอขายจากธุรกิจ โดยท่ีนกัการตลาดมีการจดัหาให้แก่ผูบ้ริโภคเพ่ือท่ีจะสนองความตอ้งการของลูกคา้ท าให้เกิด
ความพึงพอใจ ดา้นราคา (Price) มูลค่าจ านวนเงินท่ีผูบ้ริโภคใช้แลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการ โดยผูบ้ริโภคมีการ
ยอมรับในสินคา้หรือบริการว่ามีความเหมาะสมกบัจ านวนเงินท่ีไดช้ าระ ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) การด าเนิน
เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์/สินค้า หรือบริการ สามารถกระจายสู่มือผูบ้ริโภคได้ โดยมีเง่ือนไขด้านเวลา และสถานท่ีท่ี
เหมาะสม ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่ือสารทางการตลาดของนักการตลาดท่ีส่งตรงไปยงั
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือท าการน าเสนอสินคา้หรือบริการถึงผูบ้ริโภค ดา้นบุคลากร (People) ปัจจยัดา้นบุคลากรเป็นตวั
สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภค โดยผ่านการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ดา้นกระบวนการ (Process) การสร้าง
ระบบเพ่ือให้ผูบ้ริโภคใชบ้ริการไดส้ะดวกสบายมากท่ีสุด โดยท าการลดขั้นตอนในการท างานต่างๆ ดา้นกายภาพ 
(Physical Evidence) ส่ิงท่ีปรากฏต่อสายตาผูบ้ริโภคท าการออกแบบสถานท่ีให้บริการให้มีความน่าประทบัใจในทุก
รายละเอียด โดยผูบ้ริโภคจะท าการรับรู้ผา่นบรรยากาศของทางร้าน โดยงานวิจยันเรศ จนัทโชติ. (2560) ท าการศึกษา
เร่ืองการวิเคราะห์ท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมของสาขาใหม่ธุรกิจร้านขา้วตม้ในจงัหวดัเชียงรายดว้ยการวิเคราะห์ตามล าดบั
ขั้น ท าการเก็บแบบสอบถามจากผูป้ระกอบการจ านวน 10 รายในเร่ืองเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเหมาะสมธุรกิจร้านขา้วตม้ 
พบว่า สภาพแวดลอ้มของท่ีตั้งร้านขา้วตม้เป็นปัจจยัหลกัในการท าธุรกิจร้านขา้วตม้ รองลงมาไดแ้ก่ปัจจยัทางดา้น
ราคาท่ีดิน ค่าเช่า ค่าก่อสร้าง, ระบบสาธารณูโภค, ความหนาแน่นประชากร เป็นปัจจัยในการหาท าเลท่ีตั้ งท่ี
เหมาะสมของร้านขา้วตม้ 

2.3 แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
Kotler, Philip.,และ Kevin, Keller. (2012) ไดก้ล่าวถึงเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ว่า

เป็นการอธิบายถึง 5 ขั้นกระบวนการจิตวิทยาพ้ืนฐานของผูบ้ริโภค โดยนกัการตลาดนั้นควรท่ีจะตอ้งพยายามเข้าใจ
ในพฤติกรรมดงักล่าว ประกอบไปดว้ย ดา้นการตระหนกัถึงปัญหา(Problem recognition)  เป็นการรับรู้ถึงปัญหาของ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 363 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

ผูบ้ริโภค เมือผูบ้ริโภคมีความรู้สึกหิวจะท าให้ผูบ้ริโภคนึกถึงร้านอาหารขา้วต้มรอบดึก  ด้านการแสวงหาขอ้มูล
(Information Search) เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคมีการคน้หาขอ้มูลร้านอาหารข้าวต้มรอบดึก ด้านการประเมิน
ทางเลือก(Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคท าการประเมินทางเลือกร้านอาหารข้าวต้มรอบดึกโดยการ
เปรียบเทียบร้านอาหารประเภทอ่ืนๆ ดา้นการตดัสินใจซ้ือ(Purchase decision) เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภค ท าการ
ตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารขา้วตม้รอบดึก ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ(Post Purchase behavior)  เป็นกระบวนการ
ท่ีผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกภายหลงัจากกระบวนการตดัสินใจซ้ือ/ใช้บริการ ท าให้เกิดทศันคติหลงัการใช้บริการ 
ร้านอาหารขา้วต้มรอบดึก เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ ส่งผลท าให้เกิดการใชบ้ริการซ ้ าหรือมีการแนะน าต่อ
ให้แก่บุคคลขา้งเคียง 

2.4 กรอบแนวคิดการวิจยั 
ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

งานวิจัยในคร้ังน้ี เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยในขั้นตอนการออกแบบสอบถาม 
เพ่ือให้งานวิจยัมีความถูกตอ้งเชิงเน้ือหา (Content validity) ทางผูวิ้จยัท าการตรวจสอบเน้ือหาและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
และท าการพิจารณาตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนท าการจดัเก็บแบบสอบถาม  

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั มีการก าหนดขอบเขตของประชากรท่ีมีใชบ้ริการร้านอาหารขา้วตม้รอบดึก

ในจงัหวดันนทบุรี และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือประชากรท่ีเคยใชบ้ริการร้านอาหารขา้วตม้รอบดึก ซ่ึงไม่
ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากการค านวณของคอแครน (Cochran 
,1977) ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% โดยมีความคลาดเคล่ือน 5% จึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 384 ตวัอยา่ง  

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยท าการศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ท่ีมาจาก

แบบสอบถามท่ีใชก้ารเก็บขอ้มูล และขอ้มูลทุติยภูมิ ท่ีมาจากหนงัสือวิชาการ เอกสารบทความทางวิชาการ การ

ระดบัความส าคญัต่อส่วนประสมทาง
การตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
5. ดา้นบุคลากร 
6. ดา้นกระบวนการ 
7. ดา้นส่ิงท่ีปรากฏต่อสายตาผูบ้ริโภค 
ท่ีมา:  Kotler Philip & Keller Kevin (2012) 

กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ
ร้านอาหารขา้วตม้รอบดึกของ
ผูบ้ริโภค 
1. การตระหนกัถึงปัญหา 
2. การแสวงหาขอ้มูล 
3. ประเมินทางเลือก 
4. การตดัสินใจใชบ้ริการ 
5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
ท่ีมา:  Kotler Philip & Keller Kevin 
(2012) 
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ทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยัของมหาวิทยาลยัต่างๆ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 
แบบสอบถามปัจจยัทางสถานภาพส่วนบุคคล เป็นค าถามปลายปิด ใชม้าตราวดัแบบนามบญัญติั (Nominal Scale) 
โดยมีขอ้ค าถามจ านวน 6 ขอ้ ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวการใชบ้ริการร้านอาหารขา้วตม้รอบดึก เป็นค าถามปลาย
ปิด ใชม้าตราวดัแบบนามบญัญติั (Nominal Scale) โดยมีขอ้ค าถามจ านวน 5 ขอ้ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับ
ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในร้านอาหารขา้วตม้รอบดึก เป็นค าถามปลาย
ปิด ใช้มาตราวดัแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) โดยมีข้อค าถามจ านวน 37 ข้อ ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบั
กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารขา้วตม้รอบดึกของผูบ้ริโภค เป็นค าถามปลายปิด ใชม้าตราวดัแบบลิเคิร์
ทสเกล (Likert Scale) โดยมีขอ้ค าถาม จ านวน 29 ขอ้ 

3.3 วิธีการสุ่มตวัอยา่ง  
ผูวิ้จยัท าการวิธีการสุ่มตวัอย่าง 3 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster or 

area sampling) โดยผูวิ้จยัท าการหาการเจาะจงเลือกพ้ืนท่ีโดยท าการเลือกประชากรอาศยัอยูใ่นอ าเภอ 3 อนัดบัไดแ้ก่ 
อ  าเภอเมืองนนทบุรี อ  าเภอบางบวัทอง และอ าเภอปากเกร็ด ขั้นตอนท่ี 2 ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างในชั้นภูมิแบบเป็น
สัดส่วน โดยเลือกเฉพาะร้านอาหารขา้วตม้รอบดึกในพ้ืนท่ีในขั้นตอนท่ี 1 พบจ านวนร้านขา้วตม้รอบดึกในพ้ืนท่ี
จ านวน 65 ร้าน และมีการก าหนดการสุ่มตวัอย่างในชั้นภูมิแบบเป็นสัดส่วน ขั้นตอนสุดทา้ยของการเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัไดท้  าเลือกการเก็บขอ้มูลจากร้านอาหารขา้วตม้รอบดึกในจงัหวดันนทบุรี ดว้ยวิธีการจบัฉลาก
ร้านอาหารจ านวน 3 ร้าน ในแต่ละอ าเภอ 

3.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล  
ภายหลงัจากท่ีเก็บขอ้มูลครบ 384 ชุด ผูวิ้จยัท าการคดัแบบสอบถามท่ีมีขอ้มูลไม่ถูกตอ้งออก และน าการ

กรอกขอ้มูลท่ีไดท้  าการจดัเก็บขอ้มูลแบบสอบถามลงบนโปรแกรมทางสถิติ โดยในท าการทดสอบความเช่ือมัน่ทาง
สถิติ (Reliability) ผลของการทดสอบภาพรวมของประสมทางการตลาดมีค่าเท่ากับ 0.887 และภาพรวมปัจจัย
กระบวนการตดัสินใจค่าเท่ากบั 0.886 โดยงานวิจัยตอ้งมีค่าไม่น้อยกว่า 0.6 ผูวิ้จัยจึงท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
พรรณนาและการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน โดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย  
 

ผลการศึกษาเชิงพรรณนา ปัจจยัดา้นลกัษณะทางสถานภาพส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารขา้วตม้รอบ
ดึกพบว่า ผูใ้ช้บริการร้านอาหารส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี มีสถานภาพ สมรสและอยู่ด้วยกนั ระดบั
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพเป็นพนกังานเอกชน รายได ้20,001 - 30,000 บาท ปัจจยัดา้นพฤติกรรมใน
การใชบ้ริการร้านอาหารขา้วตม้รอบดึกของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารขา้วตม้รอบดึกพบว่า ความถ่ีในการใชบ้ริการ 3-4 
คร้ังต่อเดือน โดยโอกาสในการเลือกรับประทานเพราะไดอ้ยู่พร้อมกนักบัครอบครัว มีค่าใชจ่้าย 201-500 บาทต่อ
คร้ัง ช่วงเวลาในการใชบ้ริการช่วงเวลาค ่า (18.00 – 21.00)  

ผลการศึกษาเชิงอนุมานโดยท าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจใช้ร้านอาหารข้าวต้มรอบดึกในจังหวดันนทบุรี ดงัน้ี สมมุติฐานท่ี 1 
ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตระหนกัถึงปัญหาในการใชบ้ริการ
ร้านอาหารขา้วตม้รอบดึกในจงัหวดันนทบุรี 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นการตระหนกัถึงปัญหาของผูบ้ริโภค 
ตวัแปร B S.E. Beta t p-value 

ค่าคงท่ี -.339 .263  -1.290 .198 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย .211 .105 .150 2.012 .045** 
ดา้นบุคลากร .209 .054 .220 3.857 .000** 
ดา้นกระบวนการ .370 .085 .249 4.363 .000** 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ .252 .060 .225 4.199 .000** 

**แสดงเฉพาะระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ผลการทดสอบสมมติฐาน เม่ือพิจารณาจากค่า p-value จากโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เฉพาะปัจจยัท่ีมีค่า

น้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนด พบว่าไม่ยอมรับสมมุติฐานหลกั (H0) โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ซ่ึงมีค่า p-value เท่ากบั .045 ดา้นบุคลากร ซ่ึงมีค่า p-value เท่ากบั .00  
ดา้นกระบวนการ ซ่ึงมีค่า p-value เท่ากบั .00 และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงมีค่า p-value เท่ากบั .00 ท่ีมีผลต่อการ
ตระหนกัถึงปัญหาในการใชบ้ริการร้านอาหารขา้วตม้รอบดึกในจงัหวดันนทบุรี 

สมมุติฐานท่ี 2 ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการแสวงหาขอ้มูลใน
การใชบ้ริการร้านอาหารขา้วตม้รอบดึกในจงัหวดันนทบุรี  

 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นการแสวงหาขอ้มูลของผูบ้ริโภค 

ตวัแปร B S.E. Beta t p-value 
ค่าคงท่ี .945 .235  4.017 .000 
ดา้นราคา .107 .094 .098 1.143 .007** 
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด .119 .048 .161 2.457 .000** 
ดา้นบุคลากร .083 .076 .072 1.096 .014** 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ .035 .072 .041 .492 .021** 

**แสดงเฉพาะระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ผลการทดสอบสมมติฐาน เม่ือพิจารณาจากค่า p-value จากโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เฉพาะปัจจยัท่ีมีค่า

น้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนด พบว่าไม่ยอมรับสมมุติฐานหลกั (H0) โดยผูต้อบแบบสอบถามท าการให้
ความคิดเห็น ดา้นราคา ซ่ึงมีค่า p-value เท่ากบั .007 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ซ่ึงมีค่า p-value เท่ากบั .00 ดา้น
บุคลากร ซ่ึงมีค่า p-value เท่ากับ .014 และด้านลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงมีค่า p-value เท่ากับ .021 ท่ีมีผลต่อการ
แสวงหาขอ้มูลในการใชบ้ริการร้านอาหารขา้วตม้รอบดึกในจงัหวดันนทบุรี 

สมมุติฐานท่ี 3 ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการประเมินทางเลือก
ในการใชบ้ริการร้านอาหารขา้วตม้รอบดึกในจงัหวดันนทบุรี 
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นการประเมินทางเลือกของผูบ้ริโภค 
ตวัแปร B S.E. Beta t p-value 

ค่าคงท่ี  .732 .204  3.583 .000 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ .225 .063 .255 3.605 .000** 
ดา้นราคา -.152 .054 -.135 -2.798 .005** 
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด .095 .042 .096 2.260 .024** 
ดา้นบุคลากร .136 .042 .182 3.233 .001** 
ดา้นกระบวนการ .345 .066 .294 5.225 .000** 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ .125 .047 .142 2.674 .008** 

**แสดงเฉพาะระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ผลการทดสอบสมมติฐาน เม่ือพิจารณาจากค่า p-value จากโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  เฉพาะปัจจยัท่ีมีค่า

น้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนด พบว่าไม่ยอมรับสมมุติฐานหลกั (H0) โดยผูต้อบแบบสอบถามท าการให้
ความคิดเห็น  ดา้นผลิตภณัฑ์ ซ่ึงมีค่า p-value เท่ากบั .000 ดา้นราคา ซ่ึงมีค่า p-value เท่ากบั .005 ดา้นการส่งเสริม
ทางการตลาด ซ่ึงมีค่า p-value เท่ากบั .024 ดา้นบุคลากร ซ่ึงมีค่า p-value เท่ากบั .001 ดา้นกระบวนการ ซ่ึงมีค่า p-
value เท่ากบั .000 และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงมีค่า p-value เท่ากบั .008 ท่ีมีผลต่อการประเมินทางเลือกในการ
ใชบ้ริการร้านอาหารขา้วตม้รอบดึกในจงัหวดันนทบุรี 

สมมุติฐานท่ี 4 ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการร้านอาหารขา้วตม้รอบดึกในจงัหวดันนทบุรี 

 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภค 

ตวัแปร B S.E. Beta t p-value 
ค่าคงท่ี .450 .252  1.785 .075 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ .361 .077 .327 4.677 .000** 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย -.310 .100 -.224 -3.089 .002** 
ดา้นบุคลากร .290 .052 .311 5.584 .000** 
ดา้นกระบวนการ .305 .081 .208 3.744 .000** 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ .193 .057 .176 3.360 .001** 

**แสดงเฉพาะระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ผลการทดสอบสมมติฐาน เม่ือพิจารณาจากค่า p-value จากโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เฉพาะปัจจยัท่ีมีค่า

น้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนด พบว่าไม่ยอมรับสมมุติฐานหลกั (H0) โดยผูต้อบแบบสอบถามท าการให้
ความคิดเห็น ดา้นผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมีค่า p-value เท่ากบั .000 ดา้นราคา ซ่ึงมีค่า p-value เท่ากบั .005 ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ซ่ึงมีค่า p-value เท่ากบั .002 ดา้นบุคลากร ซ่ึงมีค่า p-value เท่ากบั .000 ดา้นกระบวนการ ซ่ึงมีค่า p-value 
เท่ากบั .000 และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงมีค่า p-value เท่ากบั .001 ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหาร
ขา้วตม้รอบดึกในจงัหวดันนทบุรี 
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สมมุติฐานท่ี 5 ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมหลงัการใช้
บริการร้านอาหารขา้วตม้รอบดึกในจงัหวดันนทบุรี 

 
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค 

ตวัแปร B S.E. Beta t p-value 
ค่าคงท่ี -0.458 .227  -2.015 .045 
ดา้นบุคลากร 0.349 .047 .364 7.445 .000** 
ดา้นกระบวนการ 0.384 .073 .256 5.231 .000** 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.248 .052 .220 4.784 .000** 

**แสดงเฉพาะระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ผลการทดสอบสมมติฐาน เม่ือพิจารณาจากค่า p-value จากโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เฉพาะปัจจยัท่ีมีค่า

น้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนด พบว่าไม่ยอมรับสมมุติฐานหลกั (H0) โดยผูต้อบแบบสอบถามท าการให้
ความคิดเห็น ดา้นบุคลากร ซ่ึงมีค่า p-value เท่ากบั .000 ดา้นกระบวนการ ซ่ึงมีค่า p-value เท่ากบั .000 และด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงมีค่า p-value เท่ากบั .000 มีผลต่อพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการร้านอาหารขา้วตม้รอบดึกใน
จงัหวดันนทบุรี 

 
ตารางที่ 6 สรุปผลการศึกษา 

ปัจจัย ปัจจัยทีส่่งผล สมการตามมาตรฐาน 
การตระหนกั
ถึงปัญหา 

(ปฏิเสธ H0) 

ด้ า น ช่ อ งท า ง ก า ร จัด จ า ห น่ า ย          
ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และ
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  

การตระหนักถึงปัญหา = -0.339 + 0.150 × (ดา้นช่องทาง
การจัดจ าหน่าย) + 0.220 × (ด้านบุคลากร) + 0.249 ×              
(ดา้นกระบวนการ) + 0.225 × (ดา้นลกัษณะทางกายภาพ) 

การแสวงหา
ขอ้มูล 

(ปฏิเสธ H0) 

ด้านราคา ด้านการส่ง เสริมทาง
การตลาด ด้านบุคลากร และด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ 

การแสวงหาขอ้มูล = 0.945 + 0.098 × (ดา้นราคา) + 0.161 
× (ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด) + 0.072 × (ดา้นบุคลากร) 
+ 0.041 × (ดา้นลกัษณะทางกายภาพ) 

การประเมิน
ทางเลือก 

(ปฏิเสธ H0) 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคลากร 
ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ 

การประเมินทางเลือก = 0.732 + 0.225 × (ดา้นผลิตภณัฑ)์     
-0.135 × (ด้านราคา) + 0.096 × (ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด)  +  0 . 182  × (ด้านบุคลากร )  +  0 . 294  ×                        
(ดา้นกระบวนการ) + 0.142 × (ดา้นลกัษณะทางกายภาพ) 

การตดัสินใจ
ใชบ้ริการ 
(ปฏิเสธ H0) 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดั
จ า ห น่ า ย  ด้ า น บุ ค ล า ก ร  ด้ า น
กระบวนการ และดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 

การตดัสินใจใชบ้ริการ = 0.450 + 0.327 × (ดา้นผลิตภณัฑ์)             
-0 .224 × (ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย)  +  0 .311 ×                   
(ด้านบุคลากร) + 0.208 × (ด้านกระบวนการ) + 0.176 ×  
(ดา้นลกัษณะทางกายภาพ) 

พฤติกรรม
หลงัการใช้
บริการ 

(ปฏิเสธ H0) 

ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และ
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

พฤติกรรมหลังการใช้บริการ = -0 .458 + 0 .364 ×                       
(ด้านบุคลากร) + 0.256 × (ด้านกระบวนการ) + 0.220 ×               
(ดา้นลกัษณะทางกายภาพ) 
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การอภิปรายผลการศึกษาพบว่ากระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารขา้วตม้รอบดึกของผูบ้ริโภค ดา้น
การตระหนกัถึงปัญหาและดา้นพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ ผูบ้ริโภคไม่ไดค้  านึงถึงรายการอาหารของ ทางร้าน
ขา้วตม้รอบดึก แต่ผูบ้ริโภคมีความสนใจขั้นตอนในการบริการของทางร้าน ดา้นการแสวงหาขอ้มูลผูบ้ริโภคมีความ
สนใจในราคาและการให้บริการของทางร้าน ดา้นการประเมินทางเลือก ผูบ้ริโภคมีความสนใจในรายการอาหารและ
การให้บริการของทางร้าน ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ ให้น าหนกักบัรายการอาหารท่ีมีการให้บริการแตกต่างจาก
ร้านอาหารทัว่ไป 
 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา 
จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค โดย

พบว่าขั้นตอนกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคให้ความสนใจในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของทางร้าน
ขา้วตม้มีความแตกต่างกนัในแต่ละดา้น ซ่ึงผูป้ระกอบการร้านอาหารขา้วตม้รอบดึก น าขอ้มูลน้ีไปใชใ้นการพฒันา
ธุรกิจร้านขา้วต้ม ดงัน้ี ส่วนของการบริการทางร้านควรจดัอบรมพนกังานให้มีความความช านาญในการบริการ 
พร้อมทั้งน าเสนอเมนูแนะน าท่ีเป็นอกลกัษณ์ของทางร้าน ส่วนการจดัการภายในร้านอาหารขา้วตม้ควรเอาใจใส่ใน
ดา้นงานบริการท่ีมีรวดเร็วทั้งทางดา้นการบริการและเมนูอาหารไดอ้ย่างถูกตอ้งตามขั้นตอน และควรมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกให้แก่ลูกคา้ เช่น บริการสัง่อาหารก่อนถึงร้าน แสงไฟส่องสว่างริมขา้งทางเทา้  เป็นตน้ 

5.2 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. เพ่ือให้ไดข้อ้มูลในรูปแบบงานวิจยัเชิงลึก เพ่ือให้สามารถท าการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคได ้

ควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลในลกัษณะงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ิมเติม โดยมีการสัมภาษณ์
ขอ้มูล (In-Depth Interview)จากผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการทางร้านอาหารว่ามีความตอ้งการบริการโดยผลลพัธ์ท่ีได้
สามารถน ามาคิด กลยทุธ์เพ่ือเสนอผลิตภณัฑห์รืออาหารท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2. ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการจดัเก็บขอ้มูลร้านอาหารขา้วตม้รอบดึกในแต่ภูมิภาคเพ่ือรับรู้
ถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านอาหารขา้วตม้รอบดึกในแต่ละภาค ซ่ึงมีลกัษณะวฒันธรรมท่ีแตกต่างกัน
อยา่งเป็นเอกลกัษณ์ 
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ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าเส้ือผ้ากฬีาของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวดักาฬสินธ์ุ 
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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรม ทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยใชแ้บบสอบถาม มีกลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 220 คน ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬามากกว่า 3 เดือนต่อคร้ัง (ร้อยละ 51.82) มี
ค่าใชจ่้ายท่ีท าการซ้ือเส้ือผา้กีฬาแต่ละคร้ัง 501-1,000 บาท (ร้อยละ 50) ปริมาณการซ้ือ 1-2 ช้ินต่อคร้ัง (ร้อยละ 85)
ในด้านทศันคติการเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬาอยู่ท่ีระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่งเน้นไปทางด้านตวัผลิตภณัฑ์ไม่ว่าจะเป็นการ
ระบายอากาศไดดี้ สวมใส่ไดส้บาย (ค่าเฉล่ีย 4.74) คุณภาพท่ีดีและทนทาน (ค่าเฉล่ีย 4.65) ราคาท่ีเหมาะกบัคุณภาพ 
(ค่าเฉล่ีย 4.61) มีเน้ือผา้แตกต่างจากเส้ือผา้ทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 4.40) ในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้10,001-15,000 บาท และ 15,001-20,000 บาท เป็นกลุ่มท่ีให้ความสนใจในการเลือกซ้ือเส้ือผา้
กีฬาโดยดูจากพนกังานท่ีมีการบริการท่ีรวดเร็วสามารถให้ค าแนะน าเก่ียวกบัสินคา้ไดแ้ละสามารถหาสินคา้ทดแทน
ไดเ้ม่ือสินคา้หมด  
 
ค ำส ำคัญ: เส้ือกีฬำ  พฤติกรรมผู้บริโภค, ทัศนคติ, ส่วนประสมทำงกำรตลำด 
                                                                                
                                                                 Abstract 
 

The objectives of this study were to study the consumer behavior, attitude and marketing mix’s factor that 
effecting the purchase decision of sportswear of the consumer in Muang District, Kalasin Province .  The 
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questionnaires were used with 220 samples.  It was found that 51.82% the consumer behavior buy more than 3 
months per purchase, spending THB 501-1,000 (50%) per purchasing. They are purchase 1-2 quantity (85%). The 
consumer’s attitudes toward sportswear were mostly agree on wearing comfortable, good  aeration , durability, 
always have new design for selection, and can wear for many occasions.  The most important factors in the market 
mix’s about consumer income THB 10,001-15,000  and THB 15,001-20,000 there have an interest in purchase 
sportswear from fast service , knowledgeable staff for advising customer, and they can find replacement product 
for customer. 

 
Keywords: Sportswear, Consumer behavior, Attitude, Marketing mix 
 

 1. บทน า 
 

ในปัจจุบันประเทศไทยก าลงัปรับตวัจากยุค 3.0 ไปเป็นประเทศไทย 4.0 หรือก็คือการปรับตวัจากยุค
อุตสาหกรรมหนักและการส่งออกท่ีมีการเจริญเติบโตเพียงแค่ 3-4% ต่อปี ไปสู่ยุคการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ย
นวตักรรม เพ่ือให้ประเทศไทยไปสู่กลุ่มประเทศท่ีมีรายไดสู้ง เปล่ียนโมเดลเศรษฐกิจแบบ ท ามาก ไดน้้อย เป็น ท า
นอ้ย ไดม้าก มัน่คง มัง่ค ัง่ และย ัง่ยืน โดยการเอาความคิดสร้างสรรคเ์ป็นแรงผลกัดนั น านวตักรรมเขา้มาช่วย เปล่ียน
จากการผลิตสินคา้ไปสู่การบริการท่ีมีคุณภาพไดผ้ลตอบแทนสูงข้ึน (เวบ็ไซตไ์อที24ชัว่โมง, 2560) 

ในช่วงระยะเวลาไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาอินเตอร์เน็ตหรือโลกออนไลน์เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัเป็นอย่าง
มากส่งผลให้พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยา่งรวดเร็ว จากเดิมท่ีผูบ้ริโภคตอ้ง
เดินทางออกข้างนอกเพ่ือไปท าการคน้หาและเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการตามสถานท่ีต่างๆ เปล่ียนแปลงมาเป็น
ผู้บริโภคใช้เวลาว่างส่วนใหญ่กับการเล่นอินเตอร์เน็ตและโซเซียลมีเดีย มีการใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ตท่ีช่วยอ านวยความสะดวกสบายในการคน้หาขอ้มูลสินคา้ เปรียบเทียนบราคา และ
เลือกซ้ือสินคา้บริการผา่นช่องทางออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค เพจร้านคา้ออนไลน์ เวบ็ไซต ์อินสตาแกรม เป็นตน้ อีกทั้ง
ผูบ้ริโภคยงัมีความกลา้ท่ีจะซ้ือสินคา้และบริการในช่องทางออนไลน์และยงัให้ความเช่ือถือกบัส่ือท่ีมีการรีวิวสินค้า
กันมากข้ึนโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มท่องเท่ียว ร้านอาหาร เทคโนโลยีและเส้ือผา้แฟชัน่ท าให้ช่องทางออนไลน์
กลายเป็นช่องทางหลกัท่ีธุรกิจตอ้งมีเพ่ือตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัที (เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ, 2560) 

เส้ือผา้กีฬาเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบอยูต่ลอดเวลาเพ่ือให้มีความเหมาะสมกบัความนิยมของ
คนแต่ละยุคสมยัท่ีมีความชอบในดา้นรูปทรงของเส้ือผา้ท่ีแตกต่างกนั และดว้ยการออกก าลงักายหรือการเล่นกีฬาแต่ละ
ประเภทจ าเป็นตอ้งมีรูปแบบ การเลือกใชช้นิดของเน้ือผา้ การออกแบบลกัษณะเส้ือผา้กีฬาท่ีมีความเฉพาะเจาะจงตามความ
เหมาะสมของแต่ละประเภทกีฬา นอกจากน้ีในปัจจุบนัการสวมใส่เส้ือผา้กีฬาไม่จ าเป็นท่ีตอ้งใส่เฉพาะตอนออกก าลงักาย แต่
ยงัเป็นการสะทอ้นถึงรสนิยมการรักสุขภาพ อีกทั้งเส้ือผา้กีฬายงัสามารถหาซ้ือไดท้ัว่ไปตั้งแต่ตลาดนดั ร้านตวัแทนจ าหน่าย 
ห้างสรรพสินคา้ไปจนถึงบนอินเตอร์เน็ต ซ่ึงคุณภาพและราคาก็มีความแตกต่างกนัตามแต่ละสถานท่ีจดัจ าหน่าย ดว้ยเหตุน้ี
จึงส่งผลให้ค่านิยม พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเส้ือผา้กีฬาเกิดการเปล่ียนแปลง และมีทศันคติแตกต่างกนั ดงันั้นจึงเป็น
ท่ีมาของวตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ี คือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬา 2) เพ่ือศึกษาทศันคติท่ีมีต่อ
เส้ือผา้กีฬา 3) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้กีฬา 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎ ี
พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) คือการศึกษาวิธีการของบุคคล กลุ่มคน องค์กร ในการ

เลือกสรร การซ้ือ การใชง้าน และการก าจดั ของสินคา้ บริการ ความคิด หรือประสบการณ์เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของพวกเขาเหล่านั้น (Kotler and Keller, 2016) เร่ิมตน้จากท่ีบุคคลไดรั้บแรงกระตุน้จากส่ิงเร้า 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ การกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimuli) และการกระตุน้จากส่ิงอ่ืนๆ (Other Stimuli) หลงัจากบุคคล
ไดรั้บแรงกระตุน้จาก 2 ส่ิงเร้า จะน าไปสู่กระบวนการทางจิตวิทยา (Key Psychological Process) เกิดการสร้าง การ
จูงใจ (Motivation) การรับรู้ (Perception) การเรียนรู้ (Learning) การจดจ า (Memory) ประกอบกบัลกัษณะส่วนบุคคล
ของผูบ้ริโภค มีอยู่ 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural) ปัจจยัดา้นสังคม (Social) ส่วนบุคคล (Personal) 
ส่งผลให้รูปแบบการด าเนินชีวิตและค่านิยม พฤติกรรมของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน  ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมและกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Buyer’s Decision Process)และการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
(Purchase Decision)  

Lovelock and Wright (2007) กล่าวว่า การบริการ คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีฝ่ายหน่ึงเสนอให้อีกฝ่าย
หน่ึงโดยส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลาเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบติังานเพ่ือน าส่งผลท่ีลูกคา้ตอ้งการ กบัการแลกเปล่ียนเงิน 
เวลา ความพยายาม ลูกคา้คาดหวงัว่าจะไดรั้บคุณค่าจากสินคา้ แรงงาน ทกัษะ การอ านวยความสะดวก แต่ลูกคา้ไม่
สามารถครอบครองส่ิงเหล่านั้นได ้

Booms and Bitner (1981) ไดน้ าเสนอกลยทุธ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จากเดิม 4 P’s เพ่ิมเขา้มา
อีก 3 P’s ไดแ้ก่ People (บุคลากร) Process (กระบวนการ) และ Physical evidence (ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ) เกิดเป็น
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ  

กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7 P’s of marketing) ประกอบดว้ย 
1) Product (ผลิตภณัฑ์หรือบริการ) เป็นส่ิงท่ีธุรกิจสร้างข้ึนเพ่ือน าเสนอและตอบสนองความตอ้งการ

ให้กบัลูกคา้ ก่อให้เกิดคุณค่า ในสายตาของลูกคา้ สามารถพฒันาได ้ซ่ึงผลิตภณัฑอ์าจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้
2) Price (ราคา) หมายถึง มูลค่าของสินคา้ท่ีอยูใ่นรูปตวัเงินเพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียน โดยผูบ้ริโภคจะ

เปรียบเทียบถึงคุณค่าท่ีไดก้บักบัตน้ทุนท่ีเสียไป ซ่ึงธุรกิจจะตอ้งน าเสนอผลิตภณัฑ์ให้เกิดการยอมรับสร้างการรับรู้
ว่าคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บนั้นมีมูลค่าสูงค่าราคาท่ีตั้งไว ้

3) Place (ช่องทางจดัจ าหน่าย) เป็นโครงสร้างของช่องทางเพ่ือให้สินคา้หรือบริการเกิดการเคล่ือนยา้ย
ไปยงัตลาดและส่งต่อถึงผูบ้ริโภค ดงันั้น การก าหนดช่องทางจึงถือเป็นเร่ืองส าคญัเพ่ือสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้าย 
สะดวก รวดเร็ว ก็สามารถเพ่ิมแรงจูงใจในการซ้ือให้กบัลูกคา้เพ่ิมได ้

4) Promotion (การส่งเสริมทางการตลาด) เป็นการสร้างสรรค์ ส่ือสาร ส่งมอบขอ้มูลของสินคา้หรือ
บริการไปยงัผูบ้ริโภค เพ่ือสร้างการรับรู้ กระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมซ้ือ 

5) Process (กระบวนการ) เป็นการน าเสนอหรือส่งต่อสินคา้หรือบริการไปสู่ผูบ้ริโภค โดยมีล าดบั
ขั้นตอน วิธีการในการปฏิบติัอยา่งชดัเจน 
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6) People (บุคลากรหรือพนักงาน) เป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัในธุรกิจ ซ่ึงจะต้องมีวิธีการในการ
คดัเลือก ฝึกอบรมดา้นต่างๆ การจูงใจลูกคา้ พนกังานจ าเป็นท่ีตอ้งมีทศันคติท่ีดี มีความรู้ สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หนา้ได ้ซ่ึงจะสามารถสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้และสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง 

7) Physical evidence & Presentation (การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ) หมายถึง 
สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศ ความสะอาด ของสถานท่ีให้บริการ รวมถึงการแต่งกายของพนกังาน และลกัษณะการ
ให้บริการ 

Schiffman & Kanuk (2009) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ทศันคติ หมายถึง ผลของกระบวนการทางจิตวิทยา
ท่ีแสดงถึงแนวโน้มเอียงท่ีสามารถเรียนรู้เพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้สอดคลอ้งกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึงโดยทศันคติจะไม่สามารถสังเกตเห็นไดโ้ดยตรง แต่สามารถวดัไดจ้ากส่ิงท่ีบุคคลกล่าวถึง หรือพฤติกรรมท่ี
บุคคลแสดงออก ทั้งน้ีการสร้างทศันคติสามารถเกิดจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและจากผูอ่ื้น ซ่ึงสามารถ
เปล่ียนแปลงได ้ซ่ึงประเภทของทศันคติ ไดแ้ก่ ความเช่ือ คือ ความโอนเอ่ียงท่ีตอ้งยอมรับเพราะมีขอ้เทจ็จริงท่ีมีการ
สนบัสนุนของขอ้มูลท่ีมีน ้ าหนกัมา ความคิดเห็น คือ ความโน้มเอียงท่ีไม่ไดอ้ยูบ่นพ้ืนฐานความแน่นอน ความรู้สึก 
คือ ความโน้มเอียงท่ีมีพ้ืนฐานมาจากความรู้สึกโดยธรรมชาติ ความโอนเอียง คือ รูปแบบบางส่วนของทศันคติเม่ือ
อยูใ่นภาวะการตดัสินใจไม่ได ้และความมีอคติ คือ ความเช่ือทางจิตใจท่ีไปทางแง่ลบตรงขา้มกบัขอ้เทจ็จริงท่ีมีอยู ่

2.2 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
สุภาวดี บุริจนัทร์ (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการวางแผนทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายเส้ือผา้กีฬา ร้าน

สปอร์ตบุ๊คเซนเตอร์ อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้กีฬาของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการและวางแผนทางการตลาดของ
ร้านสปอร์ตบุ๊คเซนเตอร์ โดยมีเป้าหมายให้ยอดขายในปี 2558 โดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ผล
การศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 40.25 ซ้ือเส้ือกีฬา ร้อยละ 41 จะมาซ้ือ 1 คร้ังต่อปี ร้อยละ 38.75 มีเหตุผลท่ี
ตดัสินใจเลือกซ้ือเน่ืองจากเน้ือผา้ไดคุ้ณภาพ ร้อยละ 40.75 ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้กีฬาดว้ยตวัเอง และร้อยละ 33 เห็นว่า
ควรจัดรายการส่งเสริมการตลาด ด้านปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬา ส่วนใหญ่อยู่ระดบั
ความส าคญัมากทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมทางการตลาด 
และได้วางแผนทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายได้จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการท่ี 1 : เพ่ิมภาพลกัษณ์ร้าน
สปอร์ตบุ๊คเซนเตอร์ โครงการท่ี 2 : เปิดโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ค โครงการท่ี 3 : เพ่ิมความหลากหลายของยี่ห้อ และ
โครงการท่ี 4 : เซลล ์แบ๊คทูสคูล  

ณัฐพนธ์ เครือเครา (2559) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการวางแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายเส้ือผา้ชายของ
ร้านแหม่มอาภรณ์ ตลาดประตูน ้ าขอนแก่น อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ
ตดัสินใจของลูกคา้ในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปท่ีประตูน ้ าขอนแก่น และเพ่ือเพ่ิมยอดขายของร้านแหม่มอาภรณ์ ใช้
เคร่ืองมือแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มลูกคา้ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายท่ีมีอายตุั้งแต่ 19-35 ปี นิยมซ้ือ
เส้ือยืดแขนสั้นคอกลมและคอวีมากท่ีสุด ช่วงราคาท่ีนิยมเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ 65-150 บาท และแหล่งขอ้มูลแฟชัน่
ท่ีให้ท าตอ้งการสินคา้ทราบจากช่องทาง อินเตอร์เน็ต จุดอ่อนของธุรกิจ คือ ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด ไม่มี
ช่องทางขายออนไลน์ จากผลการส ารวจสามารถน ามาก าหนดโครงการเพ่ือเพ่ิมยอดขายได้ 4 โครงการ ได้แก่ 
โครงการไม่พอใจเปล่ียนฟรี โครงการสแกนบาโค้ช โครงการสะสมยอดแลกทอง โครงการเพ่ิมชองทางการจัด
จ าหน่ายทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค  
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ทนัยา ศรีตระกูล (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการวางแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายเส้ือผา้ส าเร็จรูปผ่าน
ช่องทาง FACEBOOK ของร้าน LULLABY SHOP มีวตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมยอดขายเส้ือผา้ส าเร็จรูปผ่านช่องทาง
เฟสบุ๊ค โดยอาศยัแบบสอบถาม 400 ชุด ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ18-22 ปี มีพฤติกรรมการซ้ือ
เส้ือผา้ส าเร็จรูปผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค โดยจะตดัสินใจซ้ือเม่ือมีการส่งเสริมทางการตลาดท่ีดี และสินคา้ตอ้งมีความ
หลากหลายพร้อมทั้งตอ้งมีความน่าเช่ือถือในการสัง่ซ้ือสินคา้ จากผลการศึกษาสามารถน ามาจดัท าโครงการได ้ดงัน้ี 
จดัท าโปรโมชัน่ฟรีค่าจดัส่งเม่ือซ้ือครบ 1,200 บาท เพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยใชอิ้นสตาแกรม จดัโปรโมชัน่
การส่งเสริมการขายโดยการแจกของแถม สินค้าหลากหลายท่ีมาพร้อมกับความทันสมัย และใส่ใจในทุก
กระบวนการท างาน 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey) ผา่นการเก็บ
ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตวัอยา่งเป้าหมาย เพ่ือศึกษาถึงทศันคติ พฤติกรรม และปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้กีฬาของคนในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ  

ประชากรของการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ อายตุ ั้งแต่ 
15 ปี  ถึง 60 ปี จากจ านวนประชากร 33,745  คน (ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง , 2560) 

กลุ่มตวัอย่างในการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งใชสู้ตรของ Bartlett, Kotrlik & Higgins (2001) เน่ืองจาก
การศึกษาน้ีให้ความส าคญักบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงใชม้าตรวดัใน
แบบสอบถามเป็น Continuous scale โดยสมการท่ี (1) ใชค้  านวณขนาดตวัอย่างแบบตวัแปรต่อเน่ือง และสมการท่ี 
(2) ใชส้ าหรับปรับสูตรเม่ือขนาดกลุ่มตวัอยา่งเกิน 5% ของประชากร ไดด้งัน้ี 
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สมการท่ี (2) แสดงการปรับสูตรเม่ือขนาดกลุ่มตวัอยา่งเกิน 5% ของประชากร 

เม่ือค่า Alpha Level ท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นระดบัความเส่ียงในการเกิดค่าความผิดพลาดท่ียอมรับได ้
t = ค่าของ Alpha Level คือ 0.25 แต่ละหางจะเท่ากบั 1.96 
s = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของจ านวนประชากรท่ี 0.8 
d = Scale ระดบั 5 โดยตั้งจุดความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ .15 
ผลจากการค านวณกลุ่มตวัอย่างได ้109.27 คน ซ่ึงไม่เกิน 5% จึงไม่จ าเป็นตอ้งปรับสูตรในสมการท่ี (2) 

เพ่ือให้การค านวณและเก็บขอ้มูลเป็นจ านวนเตม็ สะดวกในการจดัท าขอ้มูล และป้องกนัขอ้ผิดพลาดท่ีจะท าให้เกิด
ความคลาดเคล่ือน ผูศึ้กษาจึงเพ่ิมจ านวนเป็น 220 คน โดยท าการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์  

เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลคือแบบสอบถามโดยมีแบบสอบถาม 4 ส่วนดงัน้ีคือ 
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ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน โดยใชม้าตรวดันามบญัญติั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ีและสรุปผลเป็นร้อยละ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ ไดแ้ก่ สถานท่ีประจ าในการเลือกซ้ือ เหตุผลในการเลือก
ซ้ือประเภทของเส้ือกีฬาท่ีเคยซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ ค่าใช้จ่ายในแต่ละคร้ัง บุคคลท่ีมีอิทธิพล โอกาสในการซ้ือ 
ขั้นตอนการตดัสินใจ และวตัถุประสงคข์องการซ้ือ โดยใชม้าตรวดันามบญัญติั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
การแจกแจงความถ่ีและสรุปผลเป็นร้อยละ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของคนในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ ท่ีมีต่อเส้ือผา้กีฬา โดยใช ้
Likert Scale 5 ระดบัเป็นมาตรวดั แบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา (α- Coefficient) เท่ากบั 0.735 สถิติ
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับเกณฑ์
การแปลผลค่าเฉล่ียใชจ้ดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตามความกวา้งอนัตรภาคชั้น 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬา วดัระดบั
ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด 7 ดา้น ใชม้าตรวดัระดบัความส าคญั 5 ระดบั มีค่าสัมประสิทธ์ิ อลัฟา 
(α- Coefficient) แต่ละดา้นดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ เท่ากบั 0.794 ดา้นราคา เท่ากบั  0.878 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
เท่ากบั 0.830 ดา้นส่งเสริมการตลาด เท่ากบั 0.727 ดา้นบุคคลากร เท่ากบั 0.881 ดา้นกระบวนการ เท่ากบั 0.766 และ
ดา้นลกัษณะกายภาพ เท่ากบั 0.845 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ส าหรับเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ียใชจ้ดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตามความกวา้งอนัตรภาคชั้น 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลประชากรศาสตร์กบัทศันคติในการเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬาและ
ส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ใชค้่าสถิติ Analysis of Variance (ANOVA)  
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าเส้ือผา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวดักาฬสินธ์ุ เพ่ือให้ทราบถึงทศันคติ 
พฤติกรรม และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือเส้ือผา้กีฬา ของคนในจงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยใชส่้วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) และปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูลจากการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่างมาท าการ
ประมวลผล วิเคราะห์ค่าทางสถิติตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยแบ่งการน าเสนอขอ้มูลเป็นส่วนๆดงัน้ี 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

     
รูปที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
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จากรูปท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถาม แบ่งเป็นเพศหญิง 
51.82% และเพศชาย 48.18% ส่วนใหญ่มีอายใุนช่วงระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็น 67.27% ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูท่ี่
ระดบัปริญญาตรี คิดเป็น 66.36% ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็น 26.36% รองลงมาเป็น
นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็น 25.45%ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาท/เดือนข้ึนไป คิดเป็น 32.73% 
รองลงมาคือ 15,001-20,000 บาท/เดือน คิดเป็น 22.27% 

4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมการซ้ือเสือผ้ากีฬาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้กีฬาของผูต้อบแบบสอบถาม มีดงัต่อไปน้ี 

 
รูปที่ 2 แสดงผลขอ้มูลพฤติกรรมโดยจ าแนกจากสถานที่ประจ าและเหตุผลหลกัในการเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬา 

สถานท่ีซ้ือเส้ือผา้กีฬาส่วนใหญ่ท าการซ้ือท่ีห้างสรรพสินคา้ คิดเป็น 40.00% รองลงมาเป็นร้านดีดี เจริญ
ชยั คิดเป็น 21.36% ถดัมาคือซ้ือผา่น Facebook คิดเป็น 14.09% โดย 3 อนัดบัแรกจากกลุ่มตวัอยา่ง 220 คน มีเหตุผล
หลกัท่ีท าการซ้ือตามสถานท่ีนั้นๆ เพราะ มีความสะดวก 151 คน มีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย 130 คน และสินคา้มี
คุณภาพ 86 คน 

จากการส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่ง 220 คน พบว่า วตัถุประสงคใ์นการซ้ือเส้ือผา้กีฬา 3 อนัดบัแรก คือ เพ่ือ
ออกก าลงักาย 171 คน เพ่ือความสบายในการสวมใส่ 86 คน และใส่เพ่ือดูดีสวยงาม 81 คน โดยโอกาสในการซ้ือ
เส้ือผา้กีฬา 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เม่ือเกิดความตอ้งการท่ีจะออกก าลงักาย 112 คน เม่ือมีการจดัโปรโมชัน่ลดราคา 85 
คน และเม่ือมีกิจกรรมการแข่งขนักีฬา 50 คน ซ่ึงส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคเคยซ้ือเส้ือผา้กีฬาเป็นประเภทเส้ือฟุตบอลมาก
ท่ีสุด 97 คน รองลงมาเป็นชุดว่ายน ้ า 66 คน และเส้ือพิมพ์ลาย 55 คน ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีบุคคลท่ีมีอิทธิในการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้กีฬาเป็นตวัเองคิดเป็นร้อยละ 78.64  มีขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ คือ การเปรียบเทียบราคาสินคา้
ก่อนซ้ือและลองสวมใส่ก่อนซ้ือ ร้อยละ 27.73 เท่ากนั ความถ่ีในการซ้ือเส้ือผา้กีฬาแต่ละคร้ังส่วนใหญ่อยูท่ี่ มากกว่า 
3 เดือนต่อคร้ัง ร้อยละ 51.82 โดยส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายท่ีท าการซ้ือเส้ือผา้กีฬาแต่ละคร้ัง 501-1,000 บาทต่อคร้ัง ร้อย
ละ 50 และมีปริมาณการซ้ือในแต่ละคร้ังอยูท่ี่ 1-2 ช้ิน ร้อยละ 85 
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4.3 ข้อมูลทัศนคตขิองผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อเส้ือผ้ากีฬา 

 
รูปที่ 3 แสดงขอ้มูลทศันคติของกลุ่มประชากรผูต้อบแบบสอบถาม 

 
จากรูปท่ี 3 การแสดงผลขอ้มูลในดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเส้ือผา้กีฬามีอยู ่3 ระดบัไดแ้ก่ ระดบั

เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีดงัน้ี เส้ือผา้กีฬาควรสวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.74 เส้ือผา้กีฬาควรมี
คุณภาพดี ทนทาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.65 ราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.61 เน้ือผา้ควรมีความ
แตกต่างจากเส้ือผา้ทัว่ไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 มีรูปบบให้เลือกมากมาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 สามารหาซ้ือง่าย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 สามารผลิตไดต้ามแบบท่ีตอ้งการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 ควรมีความเป็นแฟชัน่มีแบบใหม่ให้
เลือก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 ลวดลายสวนงาม ทนัสมยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 ระดบัเห็นดว้ย มีดงัน้ี เส้ือผา้กีฬาก าลงั
เป็นกระแสนิยม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 สามารถซ้ือเป็นของขวญัหรือของฝาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 เม่ือใส่แลว้ท าให้
ดูดี รักสุขภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 สวมใส่ไดทุ้กโอกาส มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 เม่ือดารา นกัแสดง นกักีฬาสวมใส่
ท าให้อยากซ้ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 และระดบัไม่แน่ใจ คือ เส้ือผา้กีฬาควรใส่เฉพาะตอนออกก าลงักายหรือเล่นกีฬา 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25  

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ของตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ต่อทัศนคติของคนในเขต
เทศบาลเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุที่มีต่อการเลือกซ้ือเส้ือผ้ากีฬา 

ผูศึ้กษาน าตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ และรายได ้มาด าเนินการทดสอบความสัมพนัธ์กบั
ทศันคติในการเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬาของประชากรในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยใชก้ารวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of variance) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  

4.4.1.  การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างเพศและทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างในการเลือกซ้ือ
เส้ือผ้ากีฬา 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศและทศันคติในการเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬา พบว่าเพศมี
ทศันคติในการเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬา ท่ีแตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 4.1  
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ตารางที่ 4.1 แสดงความสมัพนัธด์า้นทศันคติโดยจ าแนกตามเพศของกลุ่มประชากร  
ทัศนคต ิ

ในการเลือกซ้ือเส้ือผ้ากฬีา 
เพศ จ านวน ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

T Sig 

เส้ือผา้กีฬาควรสวมใส่สบาย ระบาย
อากาศไดดี้ 

ชาย 106 4.67 0.51 
-2.059* 0.041 

หญิง 114 4.80 0.40 
เส้ือผา้กีฬาควรมีราคาท่ีเหมาะสมกบั
คุณภาพ 

ชาย 106 4.49 0.67 
-3.045* 0.003 

หญิง 114 4.73 0.47 
เส้ือผา้กีฬาสามารถหาซ้ือไดง่้าย ชาย 106 4.28 0.70 

-2.10* 0.037 
หญิง 114 4.46 0.58 

เส้ือผา้กีฬาควรมีคุณภาพดี ทนทาน ชาย 106 4.55 0.55 
-2.703* 0.007 

หญิง 114 4.74 0.48 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

จากตารางท่ี 4.1 พบว่ากลุ่มตวัอย่างทีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้านทศันคติการเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬา ท่ี
แตกต่างกนั ในดา้นเส้ือผา้กีฬาควรใส่สบายระบายอากาศไดดี้ มีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ สามารถหาซ้ือไดง่้าย มี
คุณภาพดีและทนทาน  ส่วนทศันคติในดา้นอ่ืนๆทั้งส้ิน 11 ดา้นมีความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนั 

4.4.2. การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างในการเลือกซ้ือ
เส้ือผ้ากีฬา 

ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างรายไดแ้ละทศันคติในการเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬา พบว่าความ
แตกต่างของกลุ่มผูมี้รายไดต่้อเดือนท่ีไม่เท่ากนั มีทศันคติในการเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬา ท่ีแตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 4.2 ถึง
ตารางท่ี 4.3 

ตารางที่ 4.2 แสดงความสมัพนัธด์า้นทศันคติโดยจ าแนกตามรายไดข้องกลุ่มประชากร  
ทัศนคต ิ

ในการเลือกซ้ือเส้ือผ้ากฬีา 
แหล่งความ
แปรปรวน SS Df MS f Sig. 

เส้ือผา้กีฬาควรมีเน้ือผา้ท่ี
แตกต่างจากเส้ือผา้ทัว่ไป 

ระหว่างกลุ่ม 5.559 4 1.390 3.079* 0.017 
ภายในกลุ่ม 97.036 215 0.451   
รวม 102.595 219    

เส้ือผา้กีฬาควรมีราคาท่ี
เหมาะสมกบัคุณภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 4.237 4 1.059 3.257* 0.013 
ภายในกลุ่ม 69.923 215 0.325   
รวม 74.159 219    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
จากตารางท่ี 4.2 พบกว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นดา้นทศันคติ

ในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ท่ีแตกต่างกนัในดา้นเส้ือผา้กีฬาควรมีเน้ือผา้ท่ีแตกต่างจากเส้ือผา้ทัว่ไป และมีราคาท่ีเหมาะสม
กบัคุณภาพ ส่วนทศันคติในดา้นอ่ืนๆ ทั้งส้ินอีก 13 ดา้นมีทศันคติท่ีไม่แตกต่างกนั  
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ดงันั้นผูศึ้กษาจึงได้น าผลวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อนโดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (L.S.D) เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัยะส าคญั 0.05 ดงัตารางท่ี 4.3 
ตารางที่ 4.3 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของรายไดต่้อเดือนและทศันคติในเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬาที่มีความ

คิดเห็นที่แตกต่างกนั  

ทศันคตใินการเลือกซ้ือเส้ือผ้ากฬีา 

รายได้ต่อเดือนของกลุ่มประชากร 
(ค่าเฉลีย่ ±  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

<= 5,000 
บาท 

5,001 – 
10,000 บาท 

10,001-
15,000 บาท 

15,001-
20,000 บาท 

20,000 บาท
ขึน้ไป 

เส้ือผา้กีฬาควรมีเน้ือผา้ท่ีแตกต่าง
จากเส้ือผา้ทัว่ไป 

4.19 ± 0.88 4.29 ±  0.62 4.35 ±  0.75 4.67 ±  0.52 4.36 ±  0.66 

เส้ือผา้กีฬาควรมีราคาท่ีเหมาะสมกบั
คุณภาพ 

4.60 ± 0.63 4.31 ± 0.76 4.62 ±  0.49 4.76 ± 0.48 4.65 ±  0.54 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้อเดือนอยู่ท่ี 15,001-20,000 บาท มีความคิดเห็น
ดา้นทศันคติการเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬาในเร่ืองเส้ือผา้กีฬาควรมีเน้ือผา้ท่ีแตกต่างจากเส้ือผา้ทัว่ไป และเส้ือผา้กีฬาควรมี
ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ มากกว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 5,000 บาท รายได ้5,001-10,000 บาท 
รายได ้10,001-15,000 บาท และรายไดต่้อเดือน 20,000 บาทข้ึนไป 

4.5 ผลการวิเคราะห์ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือเส้ือผ้ากีฬาของกลุ่ม
ประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

การศึกษาความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬาของกลุ่มประชากร
ในอ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุพบว่า กลุ่มประชากรให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุดตามล าดบัไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้น
บุคลากร (ค่าเฉล่ีย 4.48) ปัจจยัทางดา้นลกัษณะทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.47) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.47) 
ปัจจัยทางด้านราคา (ค่าเฉล่ีย 4.44) ปัจจัยทางด้านกระบวนการการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.34) ปัจจัยทางด้านการ
ส่งเสริมการขาย (ค่าเฉล่ีย 4.38) และกลุ่มประชากรให้ระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก คือปัจจยัทางดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.20) ดงัตารางท่ี 4.4  
ตารางที่ 4.4 การแสดงขอ้มูลค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) 

ส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคญั ล าดับ 
Product 4.47 0.49 มากท่ีสุด 3 
Price 4.44 0.57 มากท่ีสุด 4 
Place 4.20 0.62 มาก 7 
Promotion 4.38 0.59 มากท่ีสุด 6 
People 4.48 0.59 มากท่ีสุด 1 
Process 4.34 0.59 มากท่ีสุด 5 
Physical 4.47 0.53 มากท่ีสุด 2 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 = มากที่สุด, ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 = มาก, ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 = ปานกลาง, ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 =  น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00 – 
1.80 = น้อยที่สุด  
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4.6 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความสัมพนัธ์ของตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ และส่วนประสมทางการตลาด (7 
Ps) ของกลุ่มประชากรในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุที่มีต่อการเลือกซ้ือเส้ือผ้ากีฬา 

ผูศึ้กษาน าตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ และรายได้ มาด าเนินการทดสอบความสัมพนัธ์
ร่วมกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬาของประชากรในเขตเทศบาลเมือง จังหวดั
กาฬสินธ์ุ โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  

4.6.1. การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างเพศและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่ม
ตวัอย่างในการเลือกซ้ือเส้ือผ้ากีฬา  

จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือก
ซ้ือเส้ือผา้กีฬา พบว่าเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการให้ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการเลือกซ้ือ
เส้ือผา้กีฬา ท่ีแตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 4.5  
ตารางที่ 4.5 แสดงขอ้มูลความส าคญัระหวา่งเพศและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้น 

ส่วนประสมการตลาดด้านผลติภณัฑ์ เพศ จ านวน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

T Sig. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
ชาย 106 4.36 0.54 

-3.136* 0.002 
หญิง 114 4.57 0.41 

ดา้นราคา 
ชาย 106 4.31 0.61 

-3.310* 0.001 
หญิง 114 4.56 0.50 

ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 
ชาย 106 4.14 0.63 

-1.526 0.128 
หญิง 114 4.26 0.60 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ชาย 106 4.27 0.67 

-2.677* 0.008 
หญิง 114 4.48 0.50 

ดา้นบุคลากร 
ชาย 106 4.35 0.67 

-3.167* 0.002 
หญิง 114 4.60 0.48 

ดา้นกระบวนการการให้บริการ  
ชาย 106 4.20 0.65 

-3.492* 0.001 
หญิง 114 4.47 0.49 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ชาย 106 4.39 0.56 

-2.087* 0.038 
หญิง 114 4.54 0.49 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตารางท่ี 4.5 พบว่าระหว่างเพศชายและเพศหญิงให้ความส าคญัในเร่ืองส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในภาพรวมดา้นผลิตภณัฑ์ซ่ึงประกอบดว้ย ความ
สวยงามทนัสมยัของเส้ือผา้กีฬา คุณภาพ การสวมใส่ท่ีสบาย ความนุ่มล่ืน การระบายอากาศไดดี้ การผลิตตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ และมีความทนทาน ในภาพรวมดา้นราคาประกอบดว้ยการมีราคาให้เลือกหลายระดบั ราคา
มีความเหมาะสมกบัคุณภาพ และมีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน ในภาพรวมดา้นการส่งเสริมการตลาดประกอบดว้ยการ
ให้ส่วนลด การแจกของแถม การโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตเช่นเฟสบุ๊คหรืออินสตราแกรมและการบอกวิธีการดูแล
รักษาเส้ือผา้กีฬา ในภาพรวมดา้นบุคลากรประกอบดว้ยการพูดจาสุภาพของพนกังาน บุคลิกภาพการแต่งกาย การ
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ให้บริการท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง ความรู้ของพนกังานขายและการให้ค าแนะน า ในภาพรวมดา้นกระบวนการการ
ให้บริการประกอบดว้ยการสอบถามถึงความตอ้งการของลูกคา้ การให้ค าแนะน ารายละเอียดสินคา้ การเสนอสินคา้
อ่ืนทดแทนกรณีสินคา้หมด ระยะเวลาในการคน้หาสินคา้ท่ีรวดเร็ว การใชร้ะบบสแกนบาร์โค๊ดในการช าระค่าสินคา้ 
และภาพรวมในดา้นลกัษณะทางกายภาพประกอบดว้ย การท่ีร้านมีป้ายช่ือท าให้มองเห็นไดง่้าย และในร้านมีสินคา้ท่ี
หลากหลายให้เลือกซ้ือ ส่วนความส าคญัในภาพรวมดา้นช่องทางการจ าหน่ายพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีความ
คิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนั  

4.6.2. การวเิคราะห์ข้อมูลความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้และส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตวัอย่าง
ในการเลือกซ้ือเส้ือผ้ากีฬา 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้และส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือ
เส้ือผา้กีฬา พบว่าความแตกต่างของกลุ่มผูมี้รายไดต่้อเดือนท่ีไม่เท่ากนั ให้ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในการเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬา ท่ีแตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 4.6 ถึงตารางท่ี 4.3 

ตารางที่ 4.6 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดโดยจ าแนกตามรายไดข้องกลุ่ม
ประชากร  

ส่วนประสมทางการตลาด 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df Mean F Sig. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
ระหว่างกลุ่ม 2.71 4 0.677 2.939* 0.022 
ในกลุ่ม 49.564 215 0.231   
รวม 52.274 219    

ดา้นราคา ระหว่างกลุ่ม 4.045 4 1.011 3.209* 0.014 
ในกลุ่ม 67.743 215 .315   
รวม 71.787 219    

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ระหว่างกลุ่ม 5.941 4 1.485 4.138* 0.003 
ในกลุ่ม 77.164 215 .359   
รวม 83.105 219    

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ระหว่างกลุ่ม 8.246 4 2.061 6.428* 0.000 
ในกลุ่ม 68.954 215 .321   
รวม 77.199 219    

ดา้นบุคลากร ระหว่างกลุ่ม 7.928 4 1.982 6.271* 0.000 
ในกลุ่ม 67.946 215 .316   
รวม 75.874 219    

ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ  ระหว่างกลุ่ม 7.174 4 1.794 5.693* 0.000 
ในกลุ่ม 67.741 215 .315   
รวม 74.916 219    

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ระหว่างกลุ่ม 4.647 4 1.162 4.390* 0.002 
ในกลุ่ม 56.891 215 .265   
รวม 61.537 219    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มประชากรผูมี้รายได้แตกต่างกนั ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้นแตกต่างกนั ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดน้ าผลวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อนโดยใชวิ้ธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (L.S.D) เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัยะส าคญั 0.05 
ดงัตารางท่ี 4.7 
ตารางที่ 4.7  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของรายได้ต่อเดือนและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน

เลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬาที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกนั 

ส่วนประสมทางการตลาด 

รายได้ต่อเดือนของกลุ่มประชากร 
(ค่าเฉลี่ย ±  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

<= 5,000 
บาท 

5,001 – 
10,000 บาท 

10,001-
15,000 บาท 

15,001-
20,000 บาท 

20,000 บาท
ขึน้ไป 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.49 ± 0.56 4.26 ± 0.48 4.51 ± 0.42 4.62 ± 0.37 4.45 ± 0.54 
ดา้นราคา 4.43 ± 0.59 4.17 ± 0.60 4.42 ± 0.51 4.61 ± 0.53 4.47 ± 0.58 
ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 4.14 ± 0.75 3.91 ± 0.48 4.30 ± 0.63 4.42 ± 0.52 4.16 ± 0.62 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.27 ± 0.87 4.02 ± 0.58 4.58 ± 0.48 4.58 ± 0.48 4.35 ± 0.51 
ดา้นบุคลากร 4.43 ± 0.75 4.09 ± 0.55 4.63 ± 0.45 4.66 ± 0.46 4.50 ± 0.60 
ดา้นกระบวนการการให้บริการ  4.38 ± 0.73 3.95 ± 0.54 4.41 ± 0.49 4.52 ± 0.44 4.34 ± 0.60 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.47 ± 0.58 4.17± 0.44 4.58± 0.49 4.62 ± 0.46 4.44 ± 0.57 

 
จากตารางท่ี 4.7 ในภาพรวมของแต่ละด้านของส่วนประสมทางการตลาดผู้ศึกษาพบว่าใน

ภาพรวมพบว่ารายไดต่้อเดือนของกลุ่มประชากรท่ีมีรายได ้15,001-20,000 บาท ให้ความส าคญัในทุกดา้นของส่วน
ประสมทางการตลาด และส่วนประสมทางการตลาดในดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีกลุ่มประชากรท่ีมีรายไดอ้ยู่
ระหว่าง 10,001-15,000 บาท และ 15,001-20,000 บาท ท่ีให้ความส าคญัเท่ากนั  

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงได้ท าการวิเคราะห์เป็นรายคู่เพ่ือศึกษาถึงรายละเอียดในแต่ละด้านของส่วน
ประสมทางการตลาดว่ากลุ่มผูมี้รายไดต่้อเดือน 15,001-20,000 บาท ให้ความส าคญักบัส่วนใดบา้งดงัรูปท่ี 4 

 
รูปที่ 4 แสดงผลวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลรายไดข้องกลุ่มประชากรและส่วนประสมทางการตลาด 
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จากรูปท่ี 4 ผูศึ้กษาไดวิ้เคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดแ้ละส่วนประสมทางการตลาดพบว่า 
ในดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มผูมี้รายไดต่้อเดือนท่ี 10,001-15,000 บาท และ 15,001-20,000 บาท ให้ความส าคญัเร่ืองความ
สวยงามและทนัสมยัของเส้ือผา้กีฬาในเร่ืองความนุ่มล่ืนของเส้ือผา้ กลุ่มผูมี้รายไดต่้อเดือน 10,001-15,000 บาท ให้
ความส าคญัมากกว่ากลุ่มอ่ืน และ กลุ่มผูมี้รายไดต่้อเดือนท่ี 15,001-20,000 บาท จะให้ความส าคญักบัเร่ืองของการ
ผลิตท่ีตรงความตอ้งการและความทนทานของเส้ือผา้มากกว่ากลุ่มอ่ืน  

ในดา้นราคาผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มผูมี้รายไดต่้อเดือนท่ี 15,001-20,000 บาท ให้ความส าคญัในเร่ือง
เส้ือผา้กีฬามีให้เลือกหลายระดบัและราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ  

ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายพบว่ากลุ่มผูมี้รายไดต่้อเดือนท่ี 15,001-20,000 บาท ให้ความส าคญัใน
เร่ืองการจดัจ าหน่ายสินคา้บนเฟซบุ๊ค อินสตราแกรม การจดัจ าหน่ายบนเวบ็ไซต ์และไลน์แอด 

ในดา้นการส่งเสริมการตลาดพบว่ากลุ่มผุมี้รายไดต่้อเดือนท่ี 10,001-15,000 บาท ให้ความส าคญัในดา้น
ส่วนลดราคาสินคา้ การเปล่ียนสินคา้กรณีท่ีมีปัญหา การรีวิวสินคา้ และกลุ่มผูมี้รายไดต่้อเดือนท่ี 15,001-20,000 บาท
ให้ความส าคญัในด้าน โฆษณาบนอินเตอร์เน็ต การบอกวิธีการดูแลรักษา และทั้งสองกลุ่มรายได้ดงักล่าวให้
ความส าคญัในเร่ืองการแจกของแถม เหมือนกนั  

ในดา้นบุคคลากรพบว่ากลุ่มผูมี้รายไดต่้อเดือนท่ี 10,001-15,000 บาท ให้ความส าคญัเร่ืองของการพูดจา
ของพนักงาน และความรู้ท่ีสามารถแนะน าสินค้าได้ ส่วนกลุ่มผุ ้มีรายได้ต่อเดือนท่ี 15,000-20,000 บาทให้
ความส าคญัในดา้นการแต่งกายและบุคลิกภาพของพนกังาน และการบริการท่ีรวดเร็ว  

ในดา้นกระบวนการการให้บริการพบว่า กลุ่มผูมี้รายไดต่้อเดือนท่ี 15,001-20,000 บาท ให้ความส าคญั
ในเร่ืองของการให้ค าแนะน าเก่ียวกบัรายละเอีดดของสินคา้ การหาสินคา้อ่ืน ๆ ทดแทนกรณีสินคา้ท่ีตอ้งการหมด 
ระยะเวลาในการคน้หาสินคา้ท่ีรวดเร็ว และการใชร้ะบบสแกนบาร์โคด้ในการช าระค่าสินคา้ ส่วนกลุ่มผุมี้รายไดต้ ่า
กว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาทจะให้ความส าคญัในเร่ืองการท่ีพนกังานให้ความสนใจท่ีจะสอบถามความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

ในดา้นลกัษณะทางกายภาพพบว่ากลุ่มผุมี้รายไดต่้อเดือนท่ี 10,001-15,000 บาทให้ความส าคญัในเร่ือง
ของความสะอาดสวยงามของร้านคา้ ความหลากหลายของสินคา้ในร้านคา้ และกลุ่มผุมี้รายไดต่้อเดือนท่ี 15,001-
20,000 บาท ให้ความส าคญัในเร่ืองของการตกแต่งร้านท่ีทนัสมยั และการมีป้ายช่ือร้านท่ีมองเห็นชดัเจน  

4.5 อภปิรายผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือและทศันคติท่ีมีต่อเส้ือผา้กีฬา ของคนในเขตเทศบาลเมือง 

จงัหวดักาฬสินธ์ุ พบว่า ในดา้นพฤติกรรมของการเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬาจากลุ่มตวัอย่างพบว่า ส่วนใหญ่จะซ้ือเส้ือผา้
กีฬาท่ีห้างสรรพสินคา้ โดยมีเหตุผลหลกัในการเลือกสถานท่ีท่ีซ้ือคือมีความสะดวก โดยมีวตัถุประสงคใ์นการเลือก
ซ้ือเส้ือผา้กีฬาคือเพ่ือออกก าลงักาย เป็นส่วนใหญ่ และมีโอกาสในการเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬาเม่ือเกิดความตอ้งการท่ีจะ
ออกก าลงักาย โดยส่วนใหญ่เส้ือผา้กีฬาท่ีนิยมเลือกซ้ือคือเส้ือฟุตบอล โดยอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือคือตวั
ผูบ้ริโภคเอง โดยมีขั้นตอนเร่ิมจากการเปรียบเทียบราคาสินคา้ก่อนซ้ือ และมีความถ่ีในการซ้ือเส้ือผา้กีใาแต่ละคร้ัง
มากกว่า 3 เดือนต่อหน่ึงคร้ับ และมีค่าใชจ่้ายท่ีประมาณ 501-1,000 บาท โดยมีปริมาณการซ้ือต่อคร้ังอยู่ท่ี 1-2 ช้ิน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ (Kotler and Keller, 2016) ท่ีกล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) คือ
การศึกษาวิธีการของบุคคล กลุ่มคน องค์กร ในการเลือกสรร การซ้ือ การใชง้าน และการก าจดั ของสินคา้ บริการ 
ความคิด หรือประสบการณ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของพวกเขาเหล่านั้น และเหตุผลการซ้ือเส้ือผา้กีฬายงั
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สอดคลอ้งกบับทวิจยัของ (สุภาวดี บุริจนัทร์ ,2558) ท่ีว่าเหตุผลท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือเน่ืองจากเน้ือผา้ไดคุ้ณภาพและ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้กีฬาดว้ยตวัเอง อีกทั้งโอกาสในการซ้ือสอคลอ้งกบับทวิจยัของ (ทนัยา ศรีตระกูล, 2555) ท่ีว่าส่วน
ใหญ่จะตดัสินใจซ้ือเม่ือมีการส่งเสริมทางการตลาดท่ีดี ในด้านของทัศนคติในการเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬาโดยจ าแนก
ตามเพศและรายไดพ้บว่าระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในเร่ืองของคุณภาพของเส้ือผา้
กีฬาท่ีควรสวมใส่ไดส้บาย ทนทาน มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และหาซ้ือไดง่้าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
(Schiffman & Kanuk, 2009) ท่ีว่า ทศันคติ เป็นผลของกระบวนการทางจิตวิทยาท่ีแสดงถึงแนวโน้มเอียงท่ีสามารถ
เรียนรู้เพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้สอดคลอ้งกบัความพึงพอใจ นอกจากน้ีในด้านส่วนประสมทางการตลาดผู้
ศึกษาพบว่าประชากรกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดในดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพของร้านคา้ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นกระบวนการการให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายตามล าดบั โดยทั้งน้ีผูศึ้กษาไดจ้ าแนกตามเพศของกลุ่มตวัอย่างพบว่าเพศท่ีแตกต่างกนั
ให้ความส าคญัในแต่ละดา้นท่ีแตกต่างกนัในทุกดา้นของส่วนประสมทางการตลาด นอกจากน้ีในเร่ืองของรายไดท่ี้
แตกต่างกนัพบว่า กลุ่มประชากรท่ีมีรายไดต่้อเดือน ท่ี 15,001-20,000 บาทให้ความส าคญัในดา้นปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดมากกว่ากลุ่มประชากรท่ีมีรายไดช่้วงอ่ืน ๆ  
 

5.  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

จาการวิเคราะห์ผลการศึกษาพบว่าประชากรกลุ่มตวัอย่างโดยส่วนใหญ่ท่ีมีรายไดอ้ยูท่ี่ 10,001-15,000 
และ 15,001-20,000 บาท เป็นกลุ่มประชากรท่ีให้ความสนใจในการเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬาโดยดูจากพนกังานท่ีมีการ
ให้บริการท่ีรวดเร็ว สามารถให้ค าแนะน าเก่ียวกบัสินคา้ไดดี้ สามารถหาสินคา้ทดแทนสินคา้อ่ืนไดก้รณีท่ีไม่มีสินค้า
ท่ีลูกคา้ตอ้งการ สถานท่ีจ าหน่ายควรมีความสะดวกสบาย เช่นห้างสรรพสินคา้ หรือถา้เป็นร้านคา้ก็ควรมีป้ายช่ือร้าน
ท่ีชดัเจน ภายในร้านมีสินคา้ให้เลือกท่ีหลากหลาย มีการตกแต่งท่ีทนัสมยั ในส่วนของเส้ือผา้กีฬานั้นควรมีความ
แตกต่างจากเส้ือผา้ทัว่ไป เน้ือผา้นุ่มล่ืน มีความทนทาน ทนัสมยัและมีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ โดยกระบวนการ
ในการเลือกซ้ือนั้นพนกังานควรสามารถให้ค าแนะน าเก่ียวกบัรายละเอียดของสินคา้ได ้การมีส่วนลดราคาของสินคา้
ก็เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬาเช่นกนั ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายนั้น หากมีการเพ่ิมการ
จ าหน่ายเส้ือผา้กีฬาในเฟซบุ๊คอีกทางนึงก็ถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัเช่นเดียวกนั ซ่ึงในดา้นพฤติกรรมกลุ่มตวัอย่างพบว่า
ประชากรส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬาเม่ือตอ้งการออกก าลงักาย โดยซ้ือคร้ังละ 1-2 ช้ิน โดยมีค่าใชจ่้ายต่อคร้ังท่ี 
501-1,000 บาท โดยจะมีขั้นตอนในการเลือกซ้ือคือการเปรียบเทียบราคาสินคา้และลองสวมใส่ก่อนเสมอ นอกจากน้ี
ประชากรกลุ่มตวัอย่างมีทศันคติในการเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬาท่ีเน้นไปทางดา้นตวัผลิตภณัฑ์ไม่ว่าจะเป็น การระบาย
อากาศไดดี้ สวมใส่ไดส้บาย มีคุณภาพท่ีดีและทนทาน มีราคาท่ีเหมาะกบัคุณภาพ มีเน้ือผา้แตกต่างจากเส้ือผา้ทัว่ไป 
มีรูปแบบให้เลือกไดม้ากมาย สามารถหาซ้ือไดง่้าย สามารถผลิตตามแบบท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ มีความเป็นแฟชัน่แบบ
ใหม่ๆให้เลือกซ้ือไดต้ลอด มีลวดลายทนัสมยัและรูปทรงท่ีกระชบั นอกจากน้ีเส้ือผา้กีฬาท่ีอยู่ในกระแสนิยมของ
ผูบ้ริโภคก็เป็นหน่ึงในทศันคติท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬาไดอี้กดว้ย 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬาโดยมีวตัถุประสงคเ์ม่ือตอ้งการออกก าลงั

กาย ซ่ึงในการเลือกซ้ือผูบ้ริโภคจะเลือกจากผลิตภณัฑข์องเส้ือผา้กีฬาโดยดูจากวสัดุ รูปแบบ รูปทรง ไปจนถึงเส้ือผา้
กีฬานั้นอยู่ในกระแสปัจจุบนัหรือไม่ ดงันั้นผูป้ระกอบการท่ีท าธุรกิจเส้ือผา้กีฬาจะตอ้งมีการพฒันาออกแบบเส้ือผา้
กีฬาให้มีความทนัสมยั ตรงกบักระแสนิยมโดยใชว้สัดุท่ีช่วยให้การสวมใส่สามารถระบายอากาศไดดี้ นอกจากน้ี 
การเพ่ิมรูปลกัษณ์ตามแฟชัน่ก็จะเป็นการสร้างความสนใจจากผูบ้ริโภคมากข้ึนอีกดว้ย นอกจากน้ีการให้บริการของ
พนักงานภายในร้านก็เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้กลุ่มผู ้บริโภคตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินค้า ดังนั้ นร้านค้า
ผูป้ระกอบการเส้ือผา้กีฬาควรมีการอบรม แนะน าความรู้รายละเอียดคุณลกัษณะเก่ียวกบัเส้ือผา้กีฬาแต่ละประเภท
ให้กบัพนกังานเพ่ือให้สามารถให้รายละเอียดกบัผูบ้ริโภคไดต้รงกบัขอ้มูลของสินคา้ นอกจากน้ีการให้บริการท่ีดี 
การดูแลเอาใจใส่ของพนกังานนั้นก็ถือเป็นปัจจยัหน่ึงในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้เช่นกนั และเน่ืองจากในปัจจุบนั
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขา้มามีบทบาทในการเลือกซ้ือสินคา้มากข้ึนกว่าสมยัก่อนจึงมีผูบ้ริโภคบาง
กลุ่มท่ีมีความตอ้งการในการสัง่ซ้ือสินคา้หรือโฆษณาสินคา้โดยผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ค 
อิสตราแกรม หรือไลน์แอด ดงันั้นผูป้ระกอบการท่ีท าธุรกิจเส้ือผา้ก็สามารถสร้างช่องทางการจดัจ าหน่ายเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากการมีหนา้ร้าน โดยเพ่ิมช่องทางการติดต่อหรือ โฆษณาผา่นทางเฟสบุค้ การสร้างแคตตาลอ็คออนไลน์
ผ่านทางอินสตราแกรม หรือช่องทางการพูดคุยเพ่ือให้รายละเอียดกบัผูบ้ริโภค หรือสั่งซ้ือ ผ่านทางไลน์แอด อีก
ทางนึงเพ่ือตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนั ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถน าข้อมูลผลการวิจยั
ดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์เพ่ือวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายไดใ้นอนาคต 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมและทศันคติท่ีมีต่อเส้ือผา้กีฬาทัว่ไปเท่านั้น เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิง
ลึกควรแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็นแต่ละประเภทชนิดของการออกก าลงักาย เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อเส้ือผา้
กีฬาแต่ละประเภท ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะสามารถน าไปใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเจาะจงแต่ละประเภทกีฬา
ให้เกิดความพึงพอใจและตรงตามความตอ้งการต่อไป 

การศึกษาน้ีก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยเนน้มาตรวดัต่อเน่ือง (Continuous scale)  เป็นส าคญั จึงไม่ได้
ท าการแบ่งกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม หากตอ้งการขอ้มูลในรายละเอียดของแต่ละกลุ่ม จ าเป็นตอ้งใชจ้ านวนของกลุ่ม
ตวัอยา่งมากข้ึนและใชสู้ตรค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งแบบใชม้าตรวดัแบ่งประเภท (Category scale) 
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ปัจจัยที่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์หมวดธุรกจิประกนัภยั 
และประกนัชีวติที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

FACTORS AFFECT THE RETURN OF INSURANCE SECTOR IN THE 
STOCK EXCHANGE OF THAILAND 

 
นฤทัย ทรัพย์สุคนธ์* 

Naruthai Subsukhon 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษา เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจประกนัภยั
และประกันชีวิตท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีว ัตถุประสงค์ คือ เ พ่ือศึกษาและหา
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยเชิงเส้นซ้อน (Multiple 
Regression) และใชวิ้ธีการก าลงัสองน้อยท่ีสุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Squares) ใชร้ะดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิตท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาหลกัทรัพยป์ระกนัภยัและ
ประกันชีวิต (INSUR) มีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของธุรกิจประกันภยัและประกันชีวิต(INSURE)  และ
หลกัทรัพย ์4 บริษทั คือ AYUD BKI MTI และ TIP อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีผลกระทบต่อ
อตัราผลตอบแทนของธุรกิจประกันภยัและประกนัชีวิต(INSURE) อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีความเช่ือมัน่ทาง
ธุรกิจ (BSI) มีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต(INSURE) และหลกัทรัพย ์1 
บริษทั คือ BKI อตัราการเปล่ียนแปลงจ านวนกรมธรรมป์ระกนัภยั (CHPONLO) มีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทน
ของธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต(INSURE)และหลกัทรัพย ์1 บริษทั คือ TIP ท่ี สถานการณ์อุทกภยั (FLOOD)  
มีผลกระทบต่อหลกัทรัพยท์ั้งหมด 1 บริษทั คือ TIP 

 
ค ำส ำคัญ: กำรลงทุน,อัตรำผลตอบแทนของดัชนีรำคำหลักทรัพย์ประกันภัยและประกันชีวิต,อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
ดัชนีรำคำผู้บริโภค,อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงดัชนีควำมเช่ือมั่นทำงธุรกิจ ,อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนกรมธรรม์
ประกันภัย,อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงดัชนีกำรลงทุนภำคเอกชน,สถำนกำรณ์อุทกภัย 
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Abstract 
 

This was a study on factors affecting the rate of return of securities of insurance and life insurance -related 
businesses registered on the Stock Exchange of Thailand. The objective of the study was to investigate and identify 
the relationship of factors affecting the rate of return of securities of insurance and life insurance -related businesses 
registered on the Stock Exchange of Thailand. The multiple regression equations and the ordinary least squares 
method were used to analyze the data. The statistical significance is at 0.05 level.  

The findings indicated that the factors affecting the rate of return of securities of insurance and life insurance -
related businesses registered on the Stock Exchange of Thailand are including the rate of return on insurance and 
life insurance-related securities (INSURE) and the securities of the four following companies: AYUD, BKI, MTI, 
and TIP. The variations in Consumer Price Index (CPI) are influencing the rate of return on insurance and life 
insurance-related securities (INSURE). The variations in Business Sentiment Index (BSI) are affecting the rate of 
return on insurance and life insurance-related securities (INSURE) and the securities of one company, the BKI. The 
variations in numbers of insurance policies are influencing the rate of return on insurance and life insurance-related 
securities (INSURE) and the securities of one company, the TIP. The flood has the effect on the securities of one 
company, the TIP.  
 
Keywords: investment, the rate of return of securities of insurance and life insurance-related businesses, the 
variations in Consumer Price Index, the variations in Business Sentiment Index, the variations in numbers of 
insurance policies,  the variations in Private Investment Index, floods 
 

1. บทน า 
 
การลงทุนมีหลายประเภทซ่ึงข้ึนอยู่กับนักลงทุนในแต่ละบุคคลว่าตั้งเป้าหมายในการลงทุนอย่างไรและ

ยอมรับความเส่ียงไดท่ี้ระดบัมากน้อยอยา่งไร เช่น ฝากเงินกบัธนาคาร การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์การลงทุนใน
ทองค า การลงทุนในน ้ามนั การลงทุนในกองทุน การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยน์ั้น
ก็เป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจเพราะสามารถช่วยให้นกัลงทุนสามารถท าผลก าไรจากการลงทุนได ้ธุรกิจประกนัวินาศภยั 
เป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงท่ีสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเม่ือเกิดความเสียหายแก่ชีวิตเเละทรัพยสิ์นต่างๆ ท่ีได้
ท าประกนัภยัไว ้และปัจจุบนั ในประเทศไทยธุรกิจประกนัภยัมีแนวโน้มเติบโตสูงข้ึน เน่ืองจากไดรั้บแรงแรงหนุน
จากเศรษฐกิจไทยแนวโน้มขยายตวั ซ่ึงเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ การลงทุนภาครัฐ-
ภาคเอกชน ท่ีมีแนวโน้มการขยายตวัมากข้ึน รวมถึงการส่งออกท่ีขยายตวัตามเศรษฐกิจและการคา้โลก ส่งผลให้
ธุรกิจประกนัวินาศภยัมีอตัราการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั โดยธุรกิจประกนัวินาศภยัก็ยงัมีความส าคญัในการพฒันา
ประเทศ เศรษฐกิจ สังคม เพราะเป็นการระดมทุนเพ่ือพฒันาประเทศ เน่ืองจากเป็นสถาบนัท่ีมีประสิทธิภาพสูงใน
การระดมเงินออมจากภาคครัวเรือน และยงัช่วยสร้างความมัน่คงหลกัประกนัทางการเงินให้กบับุคคล ครอบครัว 
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องค์กร ธุรกิจต่างๆไดอี้กดว้ย และประกนัวินาศภยัยงัเป็นเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากภยัในอนาคต
ไดอี้กดว้ย  

ดงันั้น ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจึงไดเ้ห็นความส าคญัของแนวโน้มธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิตว่ามีความ
สนใจท่ีจะศึกษาและหาความสัมพนัธ์ของปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ
ประกนัภยัและประกนัชีวิตในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางในการลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยข์องบริษทัและสามารถน าผลวิจยัไปใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ 
 

2. ทบทวนวรรรกรรม 
 

2.1 การวเิคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2558) 
การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน เป็นแนวคิดท่ีมุ่งวิเคราะห์ปัจจยัท่ีก าหนด 

อตัราผลตอบแทน ความเส่ียงจากการลงทุน มูลค่าหลกัทรัพย ์ดงันั้น การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานจึงเป็นการวิเคราะห์
เศรษฐกิจ วิเคราะห์อุตสาหกรรม และวิเคราะห์บริษทัเพ่ือก าหนดมูลค่าแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

การวิเคราะห์เศรษฐกิจ (Economic Analysis) เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจปัจจุบนัเพ่ือแนวโน้มภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต ทั้งของประเทศและของโลกและยงัวิเคราะห์วฏัจกัรเศรษฐกิจ (Economic Cycle) รวมถึงดชันีวดั
ภาวะเศรษฐกิจและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ ว่ามีผลกระทบกบัธุรกิจของหลกัทรัพยห์รือไม่ โดยวิเคราะห์จากดชันี
ราคาผูบ้ริโภค คือ มองถึงสภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ไปดชันีราคาผูบ้ริโภคจะเป็นตวัท่ีช้ีให้เห็นภาวะของเงินเฟ้อ และยงั
ใชเ้ป็นเคร่ืองวดัอ านาจซ้ือของผูบ้ริโภคอีกดว้ย ดงันั้นถา้ดชันีราคาผูบ้ริโภคสูงข้ึนแสดงให้เห็นว่าอตัราเงินเฟ้อนัน่
เพ่ิมสูงข้ึนจะส่งผลให้ก าไรในอนาคตลดลง แปลว่าหากดชันีราคาผูบ้ริโภคเพ่ิมสูงข้ึนจะท าให้อตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยธุ์รกิจประกนัภยัและประกนัชีวิตลดลง  

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ คือ ตวัเลขสะทอ้นถึงความเช่ือมัน่ทางธุรกิจในช่วงระยะเวลาหน่ึงเพ่ือเป็น
เคร่ืองมือให้ทั้งภาครัฐและเอกชนใชติ้ดตาม วิเคราะห์ ภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมเพ่ือหากลยุทธ์ในการท า
นโยบายเศรษฐกิจ โดยค่าของดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ มีความหมายดงัน้ี  ดชันีมีค่ามากกว่า 50 หมายถึง ความ
เช่ือมัน่ดีข้ึน  ดชันีมีค่านอ้ยกว่า 50 หมายถึง ความเช่ือมัน่แยล่ง แปลว่ายิ่งดชันีมีค่าสูงก็จะส่งผลให้มีความเช่ือมัน่ทาง
ธุรกิจท่ีสูงตามและส่งผลดีต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยธุ์รกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต  

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน คือ เป็นดชันีช้ีทิศทางการลงทุนภาคเอกชน ค านวณจาก 5องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ 1. พ้ืนท่ีรับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล 2. ปริมาณจ าหน่ายปูนซีเมนตใ์นประเทศ 3. มูลค่าการน าเขา้สินค้า
ทุน ณ ราคาคงท่ี 4. ปริมาณจ าหน่ายรถยนตเ์ชิงพาณิชย ์และ 5. มูลค่าการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในประเทศ 
ณ ราคาคงท่ี ทั้งน้ี องคป์ระกอบต่างๆตอ้งผา่นการทดสอบแลว้ว่าสามารถเกาะติดกบัทิศทางการอุปโภคบริโภคและ
การลงทุนภาคเอกชนไดจ้ริงเพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนทางธุรกิจของประชาชน  

การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ( Industry Analysis)  เป็นการวิเคราะห์อุตสาหกรรม สภาพการแข่งขนั
รวมถึงแนวโนม้อนาคตของอุตสาหกรรมว่ามีแนวโน้มอยา่งไร ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัหลายอยา่งดว้ยกนั ไดแ้ก่ ดชันี
ราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิตในตลาดหลกัทรัพย ์คือดชันีท่ีสะทอ้นความเคล่ือนไหวของ
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ราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต โดยค านวณจากหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยหมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิตทุกตวั ยกเวน้หุ้นท่ีถูกข้ึนเคร่ืองหมาย SP โดยวิเคราะห์จาก 

การวิเคราะห์บริษทั (Company Analysis) เป็นขั้นสุดทา้ยในการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน วิเคราะห์เพ่ือ
เลือกบริษทัท่ีจะท าการลงทุน โดยจะท าการวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เช่น ความน่าเช่ือถือของ
ผูบ้ริหาร ความสามารถการผลิต การตลาด การบริการ การวิจยัเป็นตน้ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Qualitative 
Analysis) เป็นการวิเคราะห์งบการเงินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัของบริษทั เพ่ือน ามาคาดการณ์ก าไรต่อหุ้นและ
แนวโนม้ราคาหุ้นในอนาคต  

2.2 ทฤษฎกีารลงทุน (ผศ.เฉลิมขวญั ครุธบุญยงค์: 2557)  
2.3.1 การลงทุน (Investment) หมายถึง การลงทุนซ้ืออสงัหาริมทรัพยห์รือหลกัทรัพยข์องบุคคลหรือ

สถาบนั ซ่ึงให้ผลตอบแทนเป็นสัดส่วนกบัความเส่ียงตลอดเวลาอนัยาวนานประมาณ 10 ปี แต่อย่างต ่าไม่เกิน 3 ปี 
การลงทุนแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้3 ประเภท ดงัน้ี 

2.2.1.1 การลงทุนเพ่ือการบริโภค (Consumer Investment) เก่ียวข้องกับการซ้ือสินค้าคงทน
ถาวร เช่น รถยนตร์วมทั้งการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์(Real Estate Investment ) เป็นการลงทุนท่ีไม่ไดห้วงัผลก าไร
เป็นเงิน แต่หวงัความพอใจเป็นการใชท้รัพยากรเหล่านั้น เช่น การซ้ือทองค าเพ่ือเป็นเคร่ืองประดบั เป็นการลงทุน
เพ่ือการบริโภค ซ่ึงกรณีทองค ามีมูลค่าสูงข้ึนถา้ท าการขายก็จะถือว่าเป็นเพียงผลพลอยได ้

2.2.1.2 การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment) เป็นการซ้ือสินทรัพยเ์พ่ือท า
ธุรกิจหารายได ้โดยหวงัให้รายไดน้ี้พอท่ีจะชดเชยความเส่ียงการลงทุน เช่น การลงทุนในเคร่ืองจกัรโรงงาน ผลิต
สินคา้และบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยการลงทุนในรูปแบบน้ีหวงัก าไรจากการลงทุนและ
เป็นส่ิงท่ีดึงดูดให้นกัลงทุนน าเงินมาลงทุน เป็นการน าเงินออม เงินท่ีกูย้ืมจากธนาคาร เงินสะสมเพ่ือน ามาลงทุนเพ่ือ
จดัหาสินคา้ เคร่ืองจกัร อสัหาริมทรัพย ์เช่น การลงทุนในท่ีดิน อาคาร เพ่ือน ามาผลิตและตอบสนองความตอ้งการ
ผูบ้ริโภค 

2.2.1.3 การลงทุนในหลักทรัพย์ (Financial or Securities Investment)  เ ป็นการลงทุนใน
หลกัทรัพย ์(Asset) ในรูปหลกัทรัพย ์(Securities) เช่น ตราสาร หุ้นกู ้พนัธบตัร เป็นตน้ การลงทุนเป็นลกัษณะลงทุน
ทางออ้มไม่หมือนกบัการลงทุนในธุรกิจ นกัลงทุนท่ีมีเงินแต่ไม่ตอ้งการมีกิจการของตวัเอง เพราะไม่สามารถยอมรับ
ความเส่ียงไดม้าก นกัลงทุนก็จะน าเงินออมมาลงทุนโดยการซ้ือหลกัทรัพยล์งทุน โดยผลตอบแทนการลงทุนใน
หลกัทรัพยน้ี์คือ ส่วนต่างของราคา(Capital Gain) และเงินปันผล (Yield) 

2.3 ทฤษฏีเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทน (จรัิตน์ สังข์แก้ว: 2540) 
ผลตอบแทนเป็นหน่ึงส่ิงส าคญัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เพราะผูล้งทุนสามารถท่ีจะน าอตัรา

ผลตอบแทนมาประเมินเพ่ือเปรียบเทียบการลงทุนได ้และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั โดยผลตอบแทน
จากการลงทุนบ่งเป็น 2 ส่วนคือ  

1. Yield คือ กระแสเงินสดรับหรือรายไดท่ี้ผูล้งทุนไดรั้บระหว่างช่วงระยะเวลาลงทุน อาจอยูใ่นรูปเงิน
สดปันผลหรือดอกเบ้ียท่ีผูอ้อกตราสารหรือหลกัทรัพยจ่์ายให้แก่ผูถื้อ 

2. Capital Gain (Loss) คือ อตัราผลตอบแทนจากก าไร (ขาดทุน) จากการขายหลกัทรัพย ์(Capital Gain 
or Loss) เป็นผลตอบแทนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพย ์ 
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2.4 ทฤษฏีเกี่ยวกับ Arbitrage Pricing (สถาบันความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2548) 
ทฤษฏีเก่ียวกับ Arbitrage Pricing (APT) เกิดข้ึนในปี ค.ศ.1967 โดย Stephen Ross โดย Arbitrage 

Pricing เป็นแบบจ าลองท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงักบัความเส่ียง โดย Arbitrage 
Pricing ไม่ไดร้ะบุความสัมพนัธ์ชดัเจนแบบ CAPM แต่ระบุว่าความเส่ียงในระบบเท่านั้นท่ีมีผลกระทบต่ออตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ซ่ึงความเส่ียงในระบบมีหลายประเภทจะสะทอ้นให้เห็นถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบ
ร่วมในการก าหนดอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์โดย Arbitrage คือ การท่ีสามารถท าก าไรไดโ้ดยท่ีไร้ความเส่ียง 
ท าได้โดยการซ้ือหลกัทรัพยแ์ละขายหลกัทรัพยใ์นราคาท่ีต่างกนัภายในสองตลาด ด้วยเงินลงทุนจ านวนเท่ากนั 
โอกาสท่ีจะท าให้เกิด Arbitrage คือ ราคาหลกัทรัพยข์องตลาดทั้งสองต่างกนั ภายใตก้ฏการมีราคาเดียว (Law of One 
Price) โดยหลกัทรัพยท์ั้งสองชนิดตอ้งมีลกัษณะและราคาท่ีเท่ากนั ดงันั้น เม่ือมีสถานการณ์ท่ีท าให้ราคาหลกัทรัพย์
สองชนิดน้ีแตกต่างกนั นกัลงทุนก็จะซ้ือขายหลกัทรัพยจ์นราคาปรับตวัสู่ดุลยภาพ 

2.5 กรอบแนวความคดิ 

 
 

3. ระเบียบวธีิการศึกษา 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากหลกัทรัพย ์กลุ่มธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต จ านวน 8 บริษทั ไดแ้ก่  (1)บริษทั 

ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) : AYUD, (2)บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากัด (มหาชน): BKI, (3)บริษทั 
เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) : MTI, (4)บริษทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน): NSI, (5)บริษทั สินมัน่คง
ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน): SMK, (6)บริษทั ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) :TIC, (7)บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน): TIP, (8)บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จ ากดั (มหาชน): TVI 

 
 

ตวัแปรอิสระ 
1. อตัราผลตอบแทนของดชันีราคา  
หลกัทรัพยป์ระกนัภยัและประกนัชีวิต 
2. อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคา
ผูบ้ริโภค 
3. อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีความ
เช่ือมัน่ทางธุรกิจ 
4. อตัราการเปล่ียนแปลงจ านวน
กรมธรรมป์ระกนัภยั 
5. อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน 
6. สถานการณ์อุทกภยั 

ตวัแปรตาม 
อตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจประกนัภยั
และประกนัชีวิตในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
ใชข้อ้มูลทุติยภูมิ รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 ถึง ธนัวาคม 2559 รวม 72 เดือน ตวัแปรอิสระท่ี

ใชใ้นงานวิจยั อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาหลกัทรัพยป์ระกนัภยัและประกนัชีวิต, อตัราการเปล่ียนแปลงดชันี
ราคาผู้บริโภค , อัตราการเปล่ียนแปลงดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ, อ ัตราการเปล่ียนแปลงจ านวนกรมธรรม์
ประกนัภยั, อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีการลงทุนภาคเอกชน, สถาณการณ์อุทกภยั  

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการท าการวิจยัในคร้ังน้ี ใชวิ้ธีวิเคราะห์ดว้ยสมการถดถอยเชิงเส้นซ้อน (Multiple Regression) และ

ใชวิ้ธีการก าลงัสองน้อยท่ีสุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Squares) มาท าการวิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของ
อัตราผลตอบแทนหลกัทรัพย์ในกลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต  ในรูปแบบสมการถดถอยพหุคูณ(Multiple 
regression) 

Rit   = α + β1INSUR  + β2 CPI + β3BSI + β4CHPOLNO + β5 PII +Β6FLOOD+ i  

Rit อตัราผลตอบแทนของหมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิตในตลาดหลกัทรัพย ์
i บริษทัหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิตจ านวน 8 บริษทั 
t เวลารายเดือน 
α  ค่าสมัประสิทธ์ิของค่าคงท่ี 
β ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 
INSUR อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาหลกัทรัพยป์ระกนัภยัและประกนั 
CPI  อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภค 
BSI  อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 
CHPOLNO  อตัราการเปล่ียนแปลงจ านวนกรมธรรมป์ระกนัภยั 
PII      อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีการลงทุนภาคเอกชน 
FLOOD ตวัแปรหุ้น (DUMMY) โดยท่ี 
1 ช่วงเวลาท่ีเกิดอุทกภยั 
0 ช่วงเวลาท่ีไม่เกิดอทุกภยั 

i  ค่าความคาดเคล่ือน 
 

โดยในการทดสอบคร้ังน้ีใชร้ะดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  
1. การค านวณหาการเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนหมวดธุรกิจประกนัภยั

และประกนัชีวิต 
2. ทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Stationary test หรือ Unit root test) ดว้ยวิธีการของ Augmented Dickey 

Fuller test ของตวัแปร 3.การใชข้อ้มูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ โดยวิธีการสถิติพรรณนา  4.การตรวจสอบความสัมพนัธ์
ของตวัแปร (Multicollinearity) 5.สร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 6.ทดสอบ F- 
Test 7.ทดสอบ T- Test 8.ตรวจสอบปัญหา Autocorrelation 9.ตรวจสอบปัญหาเร่ืองความแปรปรวนของค่าความ
คาดเคล่ือนไม่คงท่ี(Heteroskedasticity) 10.ใช ้Coefficient of Determination (R2) ในการดูความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปรตน้และตวัแปรตาม 
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4. ผลการศึกษา 
 
ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิตท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาหลกัทรัพยป์ระกนัภยัและ
ประกันชีวิต (INSUR) มีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของธุรกิจประกันภยัและประกันชีวิต(INSURE) และ
หลักทรัพย์ทั้ งหมด 4 บริษัท คือ AYUD BKI MTI และ TIP ท่ีระดับนัยความส าคัญทางสถิติ 0.01 อ ัตราการ
เปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของธุรกิจประกันภยัและประกนัชีวิต
(INSURE)ท่ีระดับนัยความส าคัญทางสถิติ 0.05 อ ัตราการเปล่ียนแปลงดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ (BSI) มี
ผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต(INSURE) ท่ีระดบันยัความส าคญัทางสถิติ 
0.01 และหลกัทรัพยท์ั้งหมด 1 บริษทั คือ BKI ท่ีระดบันยัความส าคญัทางสถิติ 0.05 อตัราการเปล่ียนแปลงจ านวน
กรมธรรม์ประกันภัย (CHPONLO) มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
(INSURE)ท่ีระดบันยัความส าคญัทางสถิติ 0.01  และหลกัทรัพยท์ั้งหมด 1 บริษทั คือ TIP ท่ีระดบันยัความส าคญัทาง
สถิติ 0.05  สถานการณ์อุทกภยั (FLOOD) มีผลกระทบต่อหลกัทรัพยท์ั้งหมด 1 บริษทั คือ TIP ท่ีระดบันยัความส าคญั
ทางสถิติ 0.01 

ตาราง : สรุปค่าสัมประสิทธ์ิที่ตวัแปรอิสระที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพยห์มวดธุรกิจ
ประกนัภยัและประกนัชีวติที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 

หมายเหตุ  ***ระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 
 ** ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
 * ระดบันยัส าคญัท่ี 0.10 

จากตาราง สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย์หมวดธุรกิจ
ประกนัภยัและประกนัชีวิตท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 
 

หลกัทรัพย ์ ค่าสัมประสิทธ์ิ 
 INSUR CPI BSI CHPOLNO PII FLOOD 
INSURE 0.615*** 2.971** 0.196*** -0.045*** -0.163 -3.07 
AYUD 0.402***  1.796 0.196 -0.004 0.039 -1.707  
BKI 0.441***  0.343  0.168**  -0.023 0.063  -0.96 
MTI 0.719***  1.736 0.166 -0.05 -0.046 -2.818* 
d_NSI 0.833 5.93 0.606 -0.301** -10285* -0.548 
SMK 0.63 -1.474 0.203 -0.013 0.652 2.747 
TIC 0.881**  4.449 0.031 -0.050  -0.963  1.083  
TIP 0.727***  1.837 0.009  -0.046**  -0.034 -4.450*** 
TVI 0.517 8.146 0.394 -0.054 -0.245 -2.742 
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5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
จากผลการศึกษางานวิจยั ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจประกนัภยั

และประกนัชีวิตในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ , อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภค, อตัราการ
เปล่ียนแปลงดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ, อตัราการเปล่ียนแปลงจ านวนกรมธรรมป์ระกนัภยั, สถานการณ์อุทกภยั มี
ผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิตในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงนักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยเหล่าน้ีประกอบการตัดสินใจเลือกและวิเคราะห์แนวทางการลงทุนใน
หลกัทรัพยไ์ดดี้ยิ่งข้ึน 

5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังถัดไป 
1. ข้อมูลท่ีใช้ในการท าการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีจ านวนน้อย ดงันั้นในการท าการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป

อาจจะเพ่ิมช่วงเวลาให้ยาวนานข้ึนเพ่ือท าให้ขอ้มูลในการท าการวิจยัมีความละเอียดเพ่ิมข้ึน หรือท าการศึกษาขอ้มูล
ป็นในลกัษณะรายวนัเพ่ือท าให้ขอ้มูลมีความละเอียดมากยิ่งข้ึน 

2. ควรน าข้อมูลปัจจัยภายในบริษทัของแต่ละบริษทั มาใช้เป็นตวัแปรในการศึกษาเพ่ิมเติม เช่น 
อตัราส่วนทางการเงินของแต่ละบริษทั เป็นตน้  
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การรับรู้คุณค่าผลติภณัฑ์ที่ส่งผลต่อความมุ่งมั่นตั้งใจใช้โซลาร์เซลล์ 
ที่ติดบนหลงัคาบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

PERCEIVED VALUE OF PRODUCTS THAT EFFECT THE INTENTION TO 
USE SOLAR PANELS ROOFTOP OF CUSTOMERS IN BANGKOK. 

 
นวลนาถ  อารยธรรมรัตน์* และนภวรรณ คณานุรักษ์** 
Nualnart  Arayathamrat and Napawon Kananurak 

 
บทคดัย่อ 

 
งานวิจยั เร่ืองการรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑ์ท่ีส่งผลต่อความมุ่งมัน่ตั้งใจใชโ้ซลาร์เซลล์ท่ีติดบนหลงัคาบา้นของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑ์โซลาร์เซลล์ท่ีติดบน
หลงัคาบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาความมุ่งมัน่ตั้งใจใชโ้ซลาร์เซลลท่ี์ติดบนหลงัคาบ้าน 
3) เพ่ือศึกษาการรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลต่อความมุ่งมัน่ตั้งใจใชข้องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากร 
คือ ผูท่ี้รู้จกัโซลาร์เซลลท่ี์ติดบนหลงัคาบา้น จ านวน 400 ชุด วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาดว้ยค่าความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑ์ พบค่าเฉล่ียมากท่ีสุดดา้นความเขา้กนัไดใ้นเร่ือง 
โซลาร์เซลลท่ี์ติดบนหลงัคาบา้นสามารถทดแทนในกรณีท่ีไฟฟ้าขดัขอ้งได ้และดา้นความมุ่งมัน่ตั้งใจใช ้พบค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุดในเร่ือง ผูบ้ริโภคตั้งใจท่ีจะใชโ้ซลาร์เซลลท่ี์ติดบนหลงัคาบา้นเพ่ือช่วยประหยดัค่าไฟฟ้าในครัวเรือน และ
สถิติเชิงอนุมาน ทดสอบสมมติฐาน การรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑมี์ความสมัพนัธ์กบัความมุ่งมัน่ตั้งใจใช ้อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05  
 
ค ำส ำคัญ : กำรรับรู้คุณค่ำผลิตภัณฑ์, โซลำร์เซลล์ท่ีติดบนหลังคำบ้ำน และ ควำมมุ่งมัน่ตั้งใจใช้ 
 

Abstract 
 

This research is Perceived Value of Products that effect the Intention to Use Solar Panels Rooftop of 
customers in Bangkok. The purposes of this were to 1) Study for Perceived Value of Solar Panels Rooftop 
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customers in Bangkok. 2) Study for Intention to Use Solar Panels Rooftop. 3) Study for Perceived Value of 
Products that effect the Intention to Use Solar Panels Rooftop of customers in Bangkok. Population is who know 
Solar Panels Rooftop from 400 sets. Data were analyzed to using descriptive statistics with frequency, percentage , 
average, standard deviation. Perceived Value of Products also found the highest mean is Solar Panels Rooftop can 
replace in case of power failure and the dependent variable is Intention to Use also found the highest mean is 
customers has Intention to Use for save money on residential eletricity. And inferential statistics test hypothesis is 
perceived value of product has relation with Intention to Use at statistical significance of 0 .05  
 
Keywords : Perceived Value of Products, Solar Panels Rooftop and Intention to Use. 
 

1. บทน า 
 
ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 78 ลา้นคนซ่ึงมีก าลงัการผลิตพลงังานแสงอาทิตยแ์ละติดตั้งแลว้อยูท่ี่ 2,768 

เมกะวตัต์ ในเดือนมกราคม 2560 ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตพลงังานแสงอาทิตย์ รายใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ศกัยภาพด้านพลงังานแสงอาทิตยแ์ละนโยบายการสนับสนุนอย่างสูงของประเทศก าลงัสร้าง
โอกาสทางธุรกิจท่ีน่าสนใจ ปัจจุบนัการใชป้ระโยชน์จากพลงังานแสงอาทิตยย์งัคิดเป็นสัดส่วนน้อยเม่ือเทียบกบั
พลงังานในรูปแบบอ่ืน ถึงแมว้่าเทคโนโลยีพลงังานแสงอาทิตยจ์ะเติบโตเร็วท่ีสุดโดยมีอตัราการเติบโตของโลก
เฉล่ียร้อยละ 48 ต่อปีนบัตั้งแต่ปี 2545 เป็นตน้มา การติดตั้งแผงโซลาร์ของทั้งโลกในปี 2550 สูงถึง 2.8 กิกะวตัต ์และ
มีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ท าให้อุตสาหกรรมการผลิตแผงเซลลพ์ลงังานแสงอาทิตยห์รือโซลาร์เซลล์
เป็นอุตสาหกรรมอีกหน่ึงอุตสาหกรรมท่ีน่าจบัตามองดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้ตอ้งมีการวางแผนและศึกษาแนวโนม้การใช้
โซลาร์เซลล์ในอนาคต ซ่ึงรายได้ของประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีรายได้อยู่ท่ี ปานกลางถึงสูง โดยมี
เศรษฐกิจเปิดกวา้งและมีการส่งออก โดยมีผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) เท่ากบั 405 พนัลา้นเหรียญในปี 
2558 พลงังานไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของการใชพ้ลงังานทั้งหมดของประเทศไทย (Netherland 
Embassy in Bangkok, 2016 : paragraph 1) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารพลงังานท่ีมัง่คัง่และย ัง่ยืนของ
ชาติ ซ่ึงเป็นพลงังานทดแทนหรือพลงังานทางเลือกจากธรรมชาติท่ีเด่นชดั เพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อมและสามารถ
น ามาใชง้านไดง่้ายในชีวิตประจ าวนั แมใ้นปัจจุบนัยงัมีขอ้จ ากดับางประการท่ีจะน ามาใช ้แต่ในอนาคตอนัใกล้ดว้ย
การพฒันาดา้นเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว คงจะลดขอ้จ ากดันั้นได ้เพราะพลงังานแสงอาทิตย ์มีการพฒันาอยู่ตลอดเวลา
เพ่ือให้สามารถสร้างก าลงัไฟฟ้าไดทุ้กขนาดเหมาะสมต่อการใชง้านมีจุดเด่นเป็นพลงังานสะอาดไม่ก่อให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์ (CO2)   เป็นพลงังานท่ีไม่มีวนัหมด ซ่ึงต่างจากระบบไฟฟ้าปกติเป็นการผลิตไฟฟ้าในบริเวณท่ี
จะใชง้านไดน้ ามาติดบนหลงัคาบา้นเพ่ือสร้างไฟฟ้าใชเ้องในบา้นเรียกว่า โซลาร์เซลลท่ี์ติดบนหลงัคาบา้น ขอ้มูลจาก
การไฟฟ้านครหลวง ท่ีผูวิ้จยัศึกษาพบว่า ส้ินปี  2559  ส่วนแบ่งทางตลาดโซลาร์เซลลท่ี์ติดบนหลงัคาบา้นประเภท
บา้นอยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร มียอดการเติบโตร้อยละ 0.0459% จากยอดจ านวน 1,405  ราย เม่ือเปรียบเทียบ
กบัยอดผูใ้ชไ้ฟฟ้าทั้งหมดจ านวน 3,062,576  ราย จึงพบว่าเป็นตวัเลข การเติบโตท่ีต ่าจากยอดผูใ้ชไ้ฟฟ้าทั้งหมด ณ.
ปัจจุบนั 
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ดว้ยเหตุน้ีเองผูวิ้จยัศึกษา การรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลต่อความมุ่งมัน่ตั้งใจใชโ้ซลาร์เซลลท่ี์ติดบนหลงัคา
บา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงคาดว่าผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์มุมส าหรับธุรกิจ ผูผ้ลิตและ
ผูรั้บติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลงัคา เพ่ือจะท าการตลาดกับลูกค้าไดอ้ย่างไรให้กับผูท่ี้สนใจเร่ืองน้ีเขา้ใจในการท า
การตลาด หรือณรงค ์อีกทางเพ่ือกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้คุณค่าของผลิตภณัฑ ์

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคิดการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจซ้ือที่ส่งผลต่อความมุ่งมั่นตั้งใจ
ใช้สินค้า และ แนวความคิดเกี่ยวกับประเภทของสินค้า การแพร่กระจาย และ การยอมรับนวัตกรรม และระบบ
โซลาร์เซลล์ 

การรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑห์รือท่ีเรียกว่า "มูลค่าท่ีรับรู้" หรือ "มูลค่าลูกคา้" (Perceived Value)  กลายเป็น
ประเด็นส าคญัในมุมนักการตลาดท่ีต้องให้ความสนใจในปัจจุบนั เพ่ือสร้างมูลค่า ระหว่างนักวิจยัทั้งในแวดวง
วิชาการและ อุตสาหกรรมการรับรู้ว่าคุณค่าอยู่ท่ีใดจากมุมมองของลูกคา้ได้กลายเป็นส่ิงส าคญัส าหรับหลาย ๆ 
บริษทัเน่ืองจากความพึงพอใจของลูกคา้ในระดบัมากข้ึนท าให้ระดบัความภกัดีและการรักษาลูกคา้เก่าไวจึ้งมีมากข้ึน
บวกกบัค าพูดแบบปากต่อปากมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนและส่วนแบ่งการตลาดท่ีสูงข้ึน Bearden และ Teel 
1983; Fornell 1992; Fornell et al. 1996)  นอกจากน้ียงัช้ีให้เห็นว่าการวิเคราะห์การรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑเ์ป็นมากกว่า
เทคนิคการก าหนดราคาหรือวิธีการวิจยัตลาดเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ส าหรับการตรวจสอบความ
ตอ้งการของลูกคา้ การวางต าแหน่งบริษทัเทียบกบัคู่แข่งและการวดัช่องว่างในการรับรู้คุณค่าของผูซ้ื้อและผูข้าย 
(Ulaga and Chacour 2001) Sanchez-Fernandez และ Iniesta-Bonillo (2007)  ไดก้ล่าวว่า การรับรู้คุณค่า คือการสร้าง
แบบหลายมิติซ่ึงมีความหลากหลายของแนวคิด เช่นการรับรู้ดา้น ราคา คุณภาพ ผลประโยชน์ และความเสียสละ 
นอกเหนือจากแนวคิด Schiffman, Kanuk และ Lazor (2007, p.482 อา้งใน นภวรรณ คณานุรักษ ์2556)  

การรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑ์ (Percieved Value of Product) ท่ีประสบความส าเร็จควรมีลกัษณะ 5 ประการ 
ไดก้ล่าวถึงการรับรู้ไวด้งัต่อไปน้ี  1) ขอ้ดีของผลิตภณัฑ์ (Relative Advantage) คือ การท่ีผูบ้ริโภครับรู้ถึงขอ้ดีของ
ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณสมบติั หรือขอ้ดีมากเพียงพอ ท่ีจะทดแทนผลิตภณัฑท่ี์มีอยูเ่ดิม  2)  ความเขา้กนัได ้(Compatibility) 
คือ ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้และเปรียบเทียบไดว้่าผลิตภณัฑ์ใหม่เป็น ผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความตอ้งการมีคุณค่าและ
เหมาะสมกบัตวัเองเขา้กนัไดก้บัค่านิยม ทศันคติของสงัคม  3)  ความซบัซ้อน (Complexity) คือ ระดบัความยากท่ีมี
ผลต่อการท าความเขา้ใจในการท่ีจะยอมรับ หรือใชผ้ลิตภณัฑ์ใหม่ของผูบ้ริโภคส าหรับนกัการตลาดแลว้มกัจะท า
การตลาดจากผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีง่ายต่อการท า ความเขา้ใจและใชง้านเพ่ือจะไดเ้กิดการยอมรับไดง่้าย  4) การทดลองใช ้
(Trialability) คือ การประเมินรับผลิตภณัฑใ์หม่ของผูบ้ริโภคท่่ีมีโอกาสไดท้ดลองใชผ้ลิตภณัฑแ์ละเกิดการยอมรับท่ี
เร็วกว่าผูบ้ริโภคท่ีไม่มีโอกาสไดท้ดลองใชผ้ลิตภณัฑ์  5)  การสังเกตุเห็นได ้(Observability) คือ ผูบ้ริโภคสามารถ
สังเกตุเห็นผลิตภณัฑ์ไดม้าจากสังคม และอธิบายคุณสมบติัรวมถึงประโยชน์ของผลิตภณัฑ์นั้นไดง่้าย นอกจากน้ี 
ผลิตภณัฑ์ตอ้งสังเกตุเห็น และจบัตอ้งไดถึ้งจะน าเสนอให้ผูบ้ริโภครับรู้ไดง่้ายกว่าผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งไม่ได้อย่าง
ธุรกิจบริการ เหมือนกบัแนวคิดของ Rogers  (1995)  ซ่ึงไดก้ล่าวเก่ียวกบันวตักรรมของผลิตภณัฑ์ในดา้นขอ้ดีของ
ผลิตภณัฑ์ ความเขา้กนัได ้ความซับซ้อน การทดลองใช ้และการสังเกตุเห็นอย่างต่อเน่ืองสัมพนัธ์กบัการยอมรับ 
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ส่วนแนวคิด Wang (2013)  ไดอ้ธิบายคุณค่าของผลิตภณัฑ์ว่ามีอิทธิพลเพ่ิมข้ึนต่อความตั้งใจในการซ้ือผลิตภณัฑ์
ของผูบ้ริโภค อนัเป็นแนวทางในการดูพฤติกรรมในอนาคตของผู้บริโภคต่อไป ดงันั้นในสภาวะเศรษฐกิจท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลานักการตลาด ต้องศึกษาว่าเวลาน้ีและอนาคตผูบ้ริโภคต้องการอะไร ผูบ้ริโภคคิดอะไร 
ผูบ้ริโภคจะน าไปใชอ้ย่างไร และผูบ้ริโภคใชเ้วลาพกัผอ่นอย่างไรรวมถึงท าความเขา้ใจว่าใครคือผูมี้อิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคและมีการตดัสินใจอย่าง Schiffman, Kanuk และ Lazar (2007 , p. 3 อา้งใน นภวรรณ คณา
นุรักษ์ 2556) พฤติกรรมการซ้ือ (Purchase Behavior) และ การประเมินหลงัการซ้ือ (Postpurchase Evaluation) มี 3 
ประการ คือ ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ตรงกบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภคส่งผลให้ผูบ้ริโภครู้สึกดี ประสิทธิภาพ
ของผลิตภณัฑดี์เกินกว่าท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัไวท้  าให้ผูบ้ริโภคเกิดการประทบัใจ ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑต์ ่ากว่าท่ี
ผูบ้ริโภคคาดหวงัไวส่้งผลให้ผูบ้ริโภคไม่พึงพอใจ จากการประเมินผลลพัธ์ทั้ง 3 ประการน้ีพบว่าความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจมีความเช่ือมโยงกนัอยา่งใกลชิ้ด และน าไปใชป้ระเมินประสบการณ์ความคาดหวงัซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกและ
น าไปใชใ้นการประเมินการซ้ือในคร้ังต่อไปหรือพยายามชกัจูงเพ่ือนในการซ้ือผลิตภณัฑ์นั้นตามส่วนประกอบท่ี
ส าคญัของการประเมินหลงัการซ้ือ คือ การลดความรู้สึกไม่มัน่ใจหรือตอบขอ้สงสยัของผูบ้ริโภค ในขณะท่ีเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑไ์ดท้  าให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจว่าเป็นการเลือกอยา่งชาญฉลาดแลว้ จึงเกิดความมุ่งมัน่ตั้งใจใชสิ้นคา้นั้น  

ความมุ่งมั่นตั้งใจใช้สินค้า  หมายถึง ความตั้งใจในดา้นบวกหรือดา้นลบ มีแนวโน้มท่ีจะตั้งใจใชสิ้นคา้
หรือไม่ก็ได ้ดา้นลบ แสดงว่าไม่ตั้งใจท่ีจะใชสิ้นคา้ ดา้นบวกคือรู้จกัวางแผนก่อนตดัสินใจหรือมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะใช้
สินค้า จากงานวิจยัของ Ajay Kumar Pathania, BINDIYA GOYAL, Jagdish Raj Saini, (2016) ได้กล่าวถึงแนวคิด
ของ Harder (2011)  ไดอ้ธิบายว่าดา้นขอ้ดี ของผลิตภณัฑเ์ป็นการท่ีผูบ้ริโภคเช่ือว่าผลิตภณัฑน์ัน่ดีส่งผลให้เกิดความ
มุ่งมัน่ตั้งใจใชผ้ลิตภณัฑ ์ดา้นความเขา้กนัไดข้องผลิตภณัฑเ์ป็นการประเมินคุณค่าจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาส่งผล
ให้เกิดความตอ้งการได ้และดา้นความซับซ้อนในการใชง้านจะท าให้ผูซ้ื้ออยากศึกษาให้เกิดการเคยชินในการใช้
ผลิตภณัฑแ์ละในดา้นสุดทา้ยสามารถสงัเกตุเห็นจากการท่ีคนอ่ืนใชง้านผลิตภณัฑห์รือสินคา้นั้น  

ประเภทของสินค้าโซลาร์เซลล์ เป็นผลิตภณัฑ์เพ่ือการอุตสาหกรรมประเภทถาวรวตัถุ เป็นเคร่ืองมือ
ประกอบและใช้ในการบริการเพ่ือให้ได้ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงโรงงา น
อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ ส าหรับผูบ้ริโภครายสุดทา้ย (end user) จึงจดัผลิตภณัฑโ์ซลาร์เซลลน้ี์ว่าเป็นสินคา้ เพ่ือการ
บริโภคท่ีผูซ้ื้อสินคา้ตอ้งมีการเปรียบเทียบซ้ือก่อนทั้งรูปแบบคุณภาพและราคาก่อนการตดัสินใจ 

 ระบบโซลาร์เซลล์ ประกอบไป 2 ประเภท 1) ระบบออนกริด เป็นวิธีท่ีการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยท่ี์เป็นท่ีนิยมส าหรับตวัอาคารท่ีพกัอาศยั ส่วนตวัเน่ืองจากระบบติดตั้งไม่ยุง่ยาก และราคาไม่สูงจนเกินไป  
2) ระบบออฟกริด จะสามารถผลิตไฟฟ้าใชไ้ดเ้องโดยไม่ตอ้งพ่ึงพาไฟฟ้าจากการไฟฟ้า จะเป็นท่ีนิยมใชใ้นสถานท่ีท่ี
ไฟฟ้าเขา้ไม่ถึง หรือต่างจงัหวดัหรือในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่ระบบการติดตั้งแบบออฟกริดน้ีไม่ค่อยเป็นท่ี
นิยมส าหรับอาคารท่ีพกัอาศยั 

2.2 กรอบแนวความคดิ 
จากการศึกษาผูวิ้จัยได้ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่าโมเดลการรับรู้คุณค่าของผลิตภณัฑ์น ากรอบ

งานวิจยัของ Ajay Kumar Pathania, et al. (2016) และ Nancy L. Atkinson, (2012) และประยกุตแ์บบสอบถามจากทั้ง 
2 งานน้ี ตามกรอบแนวความคิดต่อไปน้ี 
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[Ajay Kumar Pathania, et al., (2016)  and Nancy L. Atkinson, (2012)] 
 

3. วธีิการศึกษา 

 
การคน้ควา้อิสระน้ีใชก้ารศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม 

(Questionnaire) (1) ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 400  ชุด ในการวิจยัน้ี คือกลุ่มคนท่ีรู้จกัโซลาร์เซลลท่ี์ติดบนหลงัคาบ้าน 
อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร โดยใชสู้ตร ทาโร่ ยามาเน่ เพราะไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีรู้จกัโซลาร์เซลลท่ี์ติดบน
หลงัคาบา้น ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือน ± 5% (ธานินนทร์, 2557 : 49)  (2) วธีิการสุ่ม
ตัวอย่าง แบบสะดวก (Convenience Sampling) เขตกรุงเทพมหานครชั้นนอก ท่ีตอ้งเก็บแบบสอบถามในสถานท่ี
ดงัต่อไปน้ี เพราะว่าจะมีคนท่ีรู้จกัโซลาร์เซลลท่ี์ติดบนหลงัคาบา้น 1)  Home  2018  สถานท่ีจดังานท่ี  Mega BangNa  
2)  งานสัมมนาเชิงวิชาการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา ท่ี  ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  3)  
งานเปิดบา้นศูนยวิ์จยัและนวตักรรมเพ่ือความย ัง่ยืน ใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรต่อธรรมชาติ สถานท่ีจดังานท่ี  RISC ราชด าริ  
4)  โครงการหมู่บา้นเสนาดีเวลอปเมน้ทร์ามอินทรา  5)  Home Pro สาขาสุวรรณภูมิ สาขาเลียบทางด่วนรามอินทรา  
6)  SCG Experience  สาขา CDC  พระราม 2  รามอินทรา (3) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การเก็บขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามแบ่งเป็น  3 ส่วน ส่วนที่ 1 ใชม้าตรวดันามบญัญติั (Nominal scale) ทั้งหมด 14 ขอ้ ส่วนที่ 2 เก่ียวกบั
การรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑ์ ใชค้  าถามปลายปิดแบบอนัตราภาคชั้น แบบไลเคิร์ท สเกล จ านวนค าถามทั้งหมด 21 ขอ้ 
ไดแ้ก่  1) ดา้นขอ้ดีของผลิตภณัฑมี์ 5 ขอ้  ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า มีค่าเท่ากบั  .750  2) ดา้นความเขา้กนัไดมี้ 4 ขอ้ ค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า มีค่าเท่ากบั  .614  3) ดา้นความซบัซ้อนมี 4 ขอ้ ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า มีค่าเท่ากบั  .333  4) ดา้น
การสงัเกตุเห็นไดมี้ 4 ขอ้ ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า มีค่าเท่ากบั  .384  5) ดา้นการทดลองใชมี้  4 ขอ้ ค่าสมัประสิทธ์ิแอล
ฟ่า มีค่าเท่ากบั   .701 ส่วนที่ 3 เก่ียวกบัความมุ่งมัน่ตั้งใจใช ้ใชค้  าถามปลายปิดแบบอนัตราภาคชั้น แบบไลเคิร์ท 
สเกล จ านวนค าถามทั้งหมดมี 5 ข้อ  ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า มีค่าเท่ากับ  .786  จากการทดสอบค่าความเช่ือมั่น 
ดังกล่าว ตัวแปรด้านความซับซ้อน และด้านการสังเกตุเห็นมีค่าความเช่ือมั่นน้อยกว่า 0.5 จึงได้ตัดตัวแปรทั้งสอง
ออกจากการทดสอบสมมตฐิาน 

การรับรู้คุณค่าผลิต  (Perceived Value of Product) 

 

        -  ขอ้ดีขอผลิตภณัฑ ์ (Relative Advantage) 

 

        -  ความเขา้กนัได ้ (Compatibility)           

 

       -   ความซบัซ้อน  (Complexity)                       

 

       -   การสงัเกตุเห็น  (Observability) 

 

      -   การทดลองใช ้ (Trialbility) 

 

ความมุ่งมัน่ตั้งใจใช ้ 

 (Intention to Use) 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

[AjayKumar Pathania, et al., and Roger , ( 2003[(  
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4. ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาจากขอ้ทัว่ไป จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 ชุดท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า เป็น เพศหญิง อายุ 
36-40 ปี รายได ้30,001-50,000 บาท สถานภาพสมรส อาชีพพนกังานเอกชน การศึกษา ป.ตรี เป็นเจา้ของบา้น อาศยั
ในเขต เกษตรนวมินทร์ รู้จกัโซลาร์เซลล ์จากส่ือออนไลน์จาก google และส่ือทัว่ไป TV 

4.1 ผลการวเิคราะห์ด้วยสถิตเิชิงพรรณนา  

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑ ์ (Perceived Value of Product) 
การรับรู้คุณค่า
ผลิตภณัฑ์ 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ด้านข้อดีของ
ผลิตภณัฑ์ 

สามารถใชไ้ดดี้กว่าไฟฟ้าแบบทัว่ไป 
เป็นสินคา้ท่ีเช่ือถือไดใ้นเร่ืองความปลอดภยั 
บริหารจดัการพลงังานไฟฟ้าไดต้ามความตอ้งการ 
ลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด ์
ช่วยประหยดัเงินค่าไฟของฉนัไดม้าก 

3.78 
 3.78 
 3.78 
 4.18 
 4.13 

.785 

.743 

.777 

.675 

.745 
การรับรู้คุณค่า
ผลิตภณัฑ์ 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ด้านความเข้า
กันได้ 

บา้นของฉนัเหมาะสมกบัการใชอ้ยา่งมาก 
สามารถทดแทนในช่วงท่ีไฟฟ้าขดัขอ้งได ้
ผลิตไฟฟ้าใชก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบา้นดี 
เทคโนโลยีน้ีช่วยฉนัเรียนรู้ไดม้ากข้ึน 

3.94 
3.98 
3.73 
3.69 

.738 

.737 

.742 

.752 
ด้านการ
ทดลองใช้ 

การทดลองจ าเป็นมากส าหรับฉนัก่อนตดัสินใจว่าจะใช ้
การสาธิตสามารถชกัจูงให้ฉนัใชไ้ด ้
ฉนัจะทดลองใชห้ากมีการสนบัสนุนจากรัฐบาล รวมทั้ง
นกัวิชาการ หรือ กลุ่มบุคคลท่ีมีความรู้และน่าเช่ือถือเป็นผูใ้ห้
ขอ้มูล 
ฉนัจะทดลองใชโ้ซลาร์เซลลท่ี์ติดบนหลงัคาบา้นในเวลาเพียงสั้นๆ 
เพราะในท่ีสุดฉนัคงยอมรับท่ีจะใชง้าน 

4.22 
4.16 
4.23 

 
 

3.67 

.748 

.684 

.663 
 
 

.826 
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 ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความมุ่งมัน่ตั้งใจใช ้ (Intention to Use) 
ความมุ่งมั่น
ตั้งใจใช้ 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 ฉนัตั้งใจท่ีจะใชโ้ซลาร์เซลลท่ี์ติดบนหลงัคาบา้นต่อไปเพ่ือช่วยฉนั
ประหยดัค่าไฟในครัวเรือน 
ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการใชโ้ซลาร์เซลลท่ี์ติดบนหลงัคาบา้นท าให้ 
ฉนัจะบอกให้คนอ่ืนๆใชต่้อไปในอนาคต 
ฉนัจะพยายามหาโอกาสท่ีจะใชโ้ซลาร์เซลลท่ี์ติดบนหลงัคาบา้น
ในอนาคต 
ฉนัตั้งใจท่ีจะใชโ้ซลาร์เซลลท่ี์ติดบนหลงัคาบา้นต่อไปเพราะตอบ
โจทยค์วามตอ้งการของฉนัไดดี้ 
เพราะเทคโนโลยโีซลาร์เซลลท์ ามาเพ่ือบา้นฉนัจะใชม้นัในอนาคต 

4.17 
 

3.68 
 

3.83 
  

3.86 
 

3.91 

.892 
 

.739 
 

.796 
 

.795 
 

.796 
 

ผลจาก ตารางที่ 1 การรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ พบว่า การรับรู้ด้านข้อดีของ
ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในเร่ือง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด ์มีค่าเฉล่ีย 4.18 การรับรู้ด้านความเข้า
กันได้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในเร่ือง สามารถทดแทนในช่วงท่ีไฟฟ้าขดัขอ้งไดดี้  มีค่าเฉล่ีย 3.97 การรับรู้ด้านทดลองใช้ 
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในเร่ือง จะทดลองหากมีการสนบัสนุนจากรัฐบาล รวมทั้งนกัวิชาการ หรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความรู้ 
และน่าเช่ือถือเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล มีค่าเฉล่ีย 4.23  

ผลจาก ตารางที่ 2 ความมุ่งมั่นตั้งใจใช้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในเร่ือง เพ่ือประหยดัค่าไฟฟ้าในครัวเรือน  
มีค่าเฉล่ีย 4.17 

4.2 ผลการศึกษาสถิตเิชิงอนุมาน ในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ผูวิ้จยัมีการทดสอบสมมติฐานดงัต่อไปน้ี 
H0  :  การรับรู้คุณค่าไม่มีความสัมพนัธ์กบัความมุ่งมัน่ตั้งใจใช้โซลาร์เซลล์ท่ีติดบนหลงัคาบ้านของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากสมมติฐานขา้งตน้สามารถจ าแนกเป็นสมมติฐานยอ่ย ไดด้งัต่อไปน้ี 
สมมติฐานท่ี 1  การรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑด์า้นขอ้ดีของผลิตภณัฑไ์ดมี้ความสัมพนัธ์กบัความมุ่งมัน่ตั้งใจ

ใชโ้ซลาร์เซลลท่ี์ติดบนหลงัคาบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานท่ี 2  การรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑ์ด้านความเข้ากันได้มีความสัมพนัธ์กบัความมุ่งมัน่ตั้งใจใช้

โซลาร์เซลลท่ี์ติดบนหลงัคาบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานท่ี 5  การรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑ์ด้านการทดลองใช้มีความสัมพนัธ์กับความมุ่งมัน่ตั้งใจใช้

โซลาร์เซลลท่ี์ติดบนหลงัคาบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
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ตารางที่ 3 ผลการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
ตวัแปร ผลบวกก าลงั

สอง  
องศาอิสระ ค่าเฉล่ียก าลงั

สอง  
F p-value 

Regression 16.159 3 5.386 17.286 .000 
Residual 123.393 396 .312   
Total 139.552 396    

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ซ่ึงใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้คุณค่ามี
ความสมัพนัธ์กบัความมุ่งมัน่ตั้งใจใชโ้ซลาร์เซลลท่ี์ติดบนหลงัคาบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และมีตวั
แปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวั สามารถน ามาใชใ้นการพยากรณ์ความมุ่งมัน่ตั้งใจใชอ้ย่างมีนยัส าคญั ผูวิ้จยัจึงตอ้งท าการ
ทดสอบต่อไปว่า ตวัแปรอิสระตวัใดบา้งท่ีสมัพนัธ์กบัความมุ่งมัน่ตั้งใจใช ้ตามตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4 ผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิ 

 
ตวัแปร 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
 
t 

 
 

p-value 

 
Collinearity 

Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี (Constant) 2.510 .278  9.018 .000   
ขอ้ดีของผลิตภณัฑ ์ .045 .064 .040 .709 .479 .693 1.444 
ความเขา้กนัได ้ .392 .069 .335 5.703 .000 .649 1.542 
การทดลองใช ้ -.073 .056 -.066 -1.302 .194 .870 1.149 

R=.340, R2=.116, Adjust R2= .109, df = 396 
จาก ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธ์ิระดบัการตดัสินใจระหว่างการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ด้านข้อดีของ

ผลิตภณัฑ์  ด้านความเข้ากันได้  ด้านการทดลองใช้ และความมุ่งมัน่ตั้งใจใช้ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิระดบัการ
ตดัสินใจ = .109 หรือ 10.9% หรือ การรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑ์ดา้นขอ้ดีของผลิตภณัฑ์  ดา้นความเขา้กนัได ้ ดา้นการ
ทดลองได ้สามารถอธิบายความผนัแปรของ ความมุ่งมัน่ตั้งใจใชไ้ด ้10.9% ตามตารางท่ี 4 ในกรณีท่ีนกัการตลาด
สามารถสร้างการรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑ์ ดา้นความเขา้กนัได ้ เพ่ิมข้ึน 1 หน่วยจะท าให้ ความมุ่งมัน่ตั้งใจใชเ้พ่ิมข้ึน  
.392  หน่วย 

ผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 1 พบว่าการรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑด์า้นขอ้ดีของผลิตภณัฑไ์ดมี้ความสัมพนัธ์
กบัความมุ่งมัน่ตั้งใจใชโ้ซลาร์เซลล์ท่ีติดบนหลงัคาบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ค่าสัมประสิทธ์ิได้  
p-value  = .479 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่าการรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑ์ดา้นความเขา้กันไดมี้ความสัมพันธ์กับ
ความมุ่งมัน่ตั้งใจใช้โซลาร์เซลล์ท่ีติดบนหลงัคาบ้านของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ค่าสัมประสิทธ์ิได้  
p-value = .000  ท่ีระดบันยัส าคญั  0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5  พบว่าการรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑ์ด้านการทดลองใช้มีความสัมพันธ์กับ
ความมุ่งมัน่ตั้งใจใชโ้ซลาร์เซลลท่ี์ติดบนหลงัคาบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  มีการปฏิเสธสมมติฐาน 
ค่าสมัประสิทธ์ิได ้p-value =  .194  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 5  
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

5.1 อภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑด์า้นความเขา้กนัไดมี้ความสัมพนัธ์กบัความมุ่งมัน่ตั้งใจใช้

โซลาร์เซลล์ท่ีติดบนหลงัคาบ้านของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ในเร่ืองสามารถทดแทนในช่วงท่ีไฟฟ้า
ขดัขอ้งไดดี้ สัมพนัธ์กบัความมุ่งมัน่ตั้งใจใช ้เร่ือง ผูบ้ริโภคตั้งใจท่ีจะใชโ้ซลาร์เซลลท่ี์ติดบนหลงัคาบา้นต่อไปเพ่ือ
ช่วยประหยดัค่าไฟในครัวเรือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Roger ในงานวิจยั Ajay Kumar Pathania, et al., (2016) 
ว่า ปัจจยัการรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑ์ ดา้นขอ้ดีของผลิตภณัฑ์ ดา้นความเขา้กนัได ้ดา้นการทดลองใช ้มีผลต่อความ
มุ่งมั่นตั้ งใจใช้ ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ผู ้วิจัยมีการทดสอบสมมติฐานทดสอบพบว่า การรับรู้คุณค่ามี
ความสัมพนัธ์กบัความมุ่งมัน่ตั้งใจใชโ้ซลาร์เซลลท่ี์ติดบนหลงัคาบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Nancy L. Atkinson (2007) พบว่าการรับรู้คุณค่าดา้นความเขา้
กนัได ้มีความสมัพนัธ์กบัความมุ่งมัน่ตั้งใจใช ้ 

ผูวิ้จยัแนะน าว่าควรน า ดา้นขอ้ดีของผลิตภณัฑ์ เร่ือง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ เร่ืองน้ีมา
รณรงค ์

ให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ว่า โซลาร์เซลล์ท่ีติดบนหลงัคาบ้านสามารถทดแทนพลงังานไฟฟ้าในรูป
แบบเดิม ช่วยลดการน าเขา้พลงังานเช้ือเพลิงจากต่างประเทศและลดการผลิตพลงังานไฟฟ้าท่ีก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอน
ไดอ๊อกไซด ์แลว้ส่งผลให้เกิดความมุ่งมัน่ตั้งใจใชโ้ซลาร์เซลลท่ี์ติดบนหลงัคาบา้น 

ด้านความเข้ากันได้ เร่ือง สามารถทดแทนในช่วงท่ีไฟฟ้าขดัข้องได้ดี มาเสนอแนะในเชิงธุรกิจกบั
ผูป้ระกอบการโซลาร์เซลล ์และผูป้ระกอบการผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแบรนดท่ี์มีช่ือควรร่วมกนัพฒันาสินคา้ท่ีมีอยู ่ เป็น
แบบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ารุ่นใหม่ เช่น พดัลม ตูเ้ยน็ แอร์ และโคมไฟ LED รุ่นใหม่ท่ีใชไ้ฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลลท่ี์ติดบน
หลงัคาบ้าน เพราะว่าผูบ้ริโภคมีการรับรู้มากท่ีสุดเร่ือง สามารถทดแทนในช่วงท่ีไฟฟ้าขดัขอ้งได้ดี ซ่ึงส่งผลให้
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพเกิดความมุ่งมัน่ตั้งใจใชไ้ดใ้นท่ีสุด  

ดา้นการทดลองใช ้เร่ือง ผูบ้ริโภคจะทดลองใชห้ากมีการสนบัสนุนจากรัฐบาล รวมทั้งนกัวิชาการ หรือ 
กลุ่มบุคคลท่ีมีความรู้และน่าเช่ือถือเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลมาเสนอแนะในการส่งเสริมการท าการตลาด ผูป้ระกอบการควร
ร่วมกนัในการจดังานสัมมนาออกบูทแนะน าสินคา้ของทางบริษทัร่วมกบัองค์กรวิศวกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หรือการไฟฟ้าในงานต่างๆ อย่างภายในงานเทคโนโลยีพลงังานทดแทนแห่งอาเซียน 2018 (SETA) เป็นต้น ให้
ความรู้การใชง้านกบัผูบ้ริโภคท่ีสนใจการใชง้านและให้ผูบ้ริโภคไดท้ดลองติดตั้งโซลาร์เซลล์ไดฟ้รีตามเง่ือนไขท่ี
ทางบริษทัเป็นผูก้  าหนด ส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดการมุ่งมัน่ตั้งใจใช ้

ดา้นความมุ่งมัน่ตั้งใจใช ้เร่ือง เพ่ือประหยดัค่าไฟฟ้าในครัวเรือน ผูป้ระกอบการสามารถท าการตลาดได้
ดงัน้ี 1)เน้นการรณรงคใ์ห้ผูบ้ริโภคทราบว่าประหยดัค่าไฟฟ้าในครัวเรือนไดม้ากโดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีใชไ้ฟฟ้า
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กนัมากอยา่งในช่วง เยน็ถึงค ่า เพราะว่าโซลาร์เซลลมี์ตวัอินเวอร์เตอร์แปลงไฟฟ้าจากแบตเตอรร่ีท่ีส ารองเกบ็ไวม้าใช้
ในช่วงเวลาน้ีได ้2) การปรับปรุงเวบ็ไซตใ์ห้มีความทนัสมยัอยูต่ลอดเวลาและมีการจดัท าโปรแกรมให้ลูกคา้สามารถ
ค านวณค่าใชจ่้ายในการติดตั้งรวมถึงความคุม้ค่าจากการติดตั้งและน าไปใชง้าน  และ3) เปิดช่องทางการส่ือสารแบบ
สองทาง เช่น บลอ็กเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากผูใ้ชง้านท่ีมีประสบการณ์ตรง   

5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาค าถามในด้านความซับซ้อนของผลิตภณัฑ์โซลาร์เซลล์ท่ีติดบนหลงัคาบา้นและ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อความมุ่งมัน่ตั้งใจใชข้องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกบัผูส้นใจท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑ์
โซลาร์เซลล ์

2. ควรมีการศึกษาค าถามในดา้นการสังเกตุเห็นของผลิตภณัฑ์โซลาร์เซลล์ท่ีติดบนหลงัคาบา้นและ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อความมุ่งมัน่ตั้งใจใชข้องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกบัผูส้นใจท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑ์
โซลาร์เซลล ์

3. ควรท าการศึกษาแบบแบ่งกลุ่มในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล เพ่ือให้ง่ายต่อการเก็บ
ขอ้มูลในการวิจยัเชิงปริมาณและเห็นภาพของโมเดลน้ีชดัเจนมากข้ึน 
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การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทย 
A Study of factors affecting the price of gold bar in Thailand 

 
นัทิชา เอื้อประเสริฐ* 

nunut.nu.nutthicha@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทย โดยปัจจัยท่ีน ามาศึกษา คือ อัตรา
แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ,ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย,ปริมาณทองค าส ารองระหว่างประเทศ, 
ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,อตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย,ราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลก 
และอตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารกลางสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาทองค าในประเทศไทย โดยขอ้มูลท่ีใช้
ในการวิเคราะห์เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลแบบอนุกรมเวลา (Time 
Series Data) โดยเก็บรวบรวมเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนธนัวาคม 2560 รวมทั้งส้ิน 132 เดือน 
โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary 
Least Square Method) 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาทองค าในประเทศไทย 
ศึกษาภาวะตลาดทองค าแท่ง การลงทุนในทองค าแท่ง และสถานการณ์ราคาทองค าแท่งในประเทศไทย และประเมิน
มูลค่าท่ีเหมาะสมของทองค าแท่ง และช่วงเวลาท่ีเหมาะสมต่อการซ้ือ-ขาย ทองค าแท่งในประเทศไทย 

อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (Exchange) ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย (CPI) 
ปริมาณทองค าส ารองระหว่างประเทศ (Gold Reserve) ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) อตัราดอกเบ้ีย
นโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (InterestTHB) และอตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารกลางสหรัฐฯ (InterestUSD) แสดง
ว่ามีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามหรือราคาทองค าแท่งในประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน และราคาน ้ ามนัดิบใน
ตลาดโลก (Oil) แสดงว่ามีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามหรือราคาทองค าแท่งในประเทศไทยในทิศทางตรงขา้มกนั 
 
ค าส าคญั : ราคาทองค าแท่งในประเทศไทย,การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ,วิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด 
 

Abstract 
 

A Study of factors affecting the price of gold bar in Thailand.  The factors that led to the study were the baht 
exchange rate against the US dollar, the consumer price index in Thailand, the international gold reserve, the SET index, 
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the policy rate of the Bank of Thailand, the crude oil price in the world market.  And the Federal Reserve's policy rate. 
This is a factor that affects the price of gold in Thailand. The data used in the analysis is collected from Secondary Data. 
Time series data is collected on a monthly basis. From January 2007 to December 2017, a total of 132 months were used, 
using the Ordinary Least Square Method.  The objective of this study was to investigate factors affecting the change of 
gold price in Thailand.  Study on gold bullion market Investment in gold bullion and the price of gold bars in Thailand. 
And evaluate the value of gold bars.  And the right time to buy -  sell Gold bars in Thailand.  Thai Baht Exchange Rate, 
Consumer Price Index in Thailand, Gold Reserve Index, The Stock Exchange of Thailand, Bank of Thailand policy rate 
and The Federal Reserve's policy rate. shows that there is a correlation with the price or gold price in Thailand in the same 
direction.  And the price of crude oil in the world market is correlated with the price or the price of gold bars in Thailand 
in the opposite direction. 
 
Keywords : gold bar prices in Thailand, multiple linear regression analysis, least squares method 
 

บทน า 
 

ทองค าเป็นสินคา้โภคภณัฑ์และเป็นสินทรัพยท์างการเงินรูปแบบหน่ึง เน่ืองจากมีลกัษณะและคุณสมบัติ  
ท่ีเหมือนกนัเกือบทุกประการ ไม่ว่าจะผลิตจากแหล่งใดในโลกโดยก าหนดมาตรฐานในแง่ของน ้ าหนกัท่ีท าการซ้ือ-
ขาย ทองค าเป็นโลหะท่ีมีค่าในตวัเอง สามารถใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และบริการหลายๆ 
ประเภท เช่น เพ่ือใชใ้นอุตสาหกรรมเคร่ืองประดบั ความมัน่คงทางเศรษฐกิจการคลงั อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
การคมนาคมและการส่ือสารโทรคมนาคม การแพทย ์รวมทั้งทองค ายงัเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีสภาพคล่องสูง สามารถเป็น
หลกัค ้าประกนัความเส่ียงให้กบัผูท่ี้ถือครองแลว้ ยงัถูกใชเ้ป็นสินทรัพยท่ี์เป็นทางเลือกท่ีดีในการลงทุน เป็นแหล่ง
ลงทุนท่ีสามารถท าก าไรส าหรับนกัลงทุน และเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือกระจายความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ ทองค าจะ
เป็นแหล่งลงทุนท่ีปลอดภยัในการกระจายความเส่ียงของการลงทุน และมีความผนัผวนนอ้ยกว่าสินทรัพยช์นิดอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะสินทรัพยท่ี์มีความผนัผวนต ่าจะสามารถลดความเส่ียงในภาพรวมของพอร์ตการลงทุนและยงัช่วยเพ่ิม
ผลตอบแทนให้กบัผูล้งทุนอีกดว้ย 

ปัจจุบนักระแสการลงทุนในทองค าก าลงัไดรั้บความนิยมอย่างมากไม่แพก้ารลงทุนประเภทอ่ืน ท าให้ใน
ปัจจุบนัการเคล่ือนไหวของราคาทองค าเป็นส่ิงท่ีได้รับความสนใจมากข้ึนเพ่ือท่ีจะเป็นเกณฑ์ประกอบในการ
ตดัสินใจลงทุน ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาความตอ้งการทองค าในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจาก
ทองค าเป็นสินทรัพยท่ี์มีความปลอดภยัสูง และสามารถรักษาความมัง่คัง่ในระยะยาวไดดี้ 

ทองค าในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นทองค าท่ีมาจากการน าเขา้จากต่างประเทศ การเปล่ียนแปลงของราคา
ทองค าในตลาดโลกนบัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ราคาทองค าในประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงจะส่งผลท าให้
ราคาทองค าในประเทศมีการเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกนักบัราคาทองค าในตลาดโลก ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2549 – 
2560 ราคาทองค าในตลาดโลกมีการปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเพ่ิมข้ึนของราคาทองค าในประเทศไทย 
จึงท าให้ทองค าเป็นเคร่ืองมือสะทอ้นถึงความเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจโลกและเป็นอีกทางเลือกในการกระจายความ
เส่ียงจากการออมเพ่ือลดความผนัผวนท่ีมาจากผลกระทบของปัจจยัภายในประเทศ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 408 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

ดงันั้น ในการศึกษาน้ีจะพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ,ดชันีราคา
ผูบ้ริโภคในประเทศไทย ,ปริมาณทองค าส ารองระหว่างประเทศ,ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย,อตัรา
ดอกเบ้ียนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย,ราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลก และอตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาทองค าในประเทศไทย 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การซ้ือขายทองค าของประเทศไทย 
1. กลุ่มนกัเก็งก าไร กลุ่มน้ีมกัจะลงทุนซ้ือตัว๋ทองหรือทองค าแท่งเป็นหลกั โดยท่ีการซ้ือขายของคนกลุ่มน้ี

จะข้ึนอยูก่บัราคาทองค าเป็นส าคญั 
2. กลุ่มท่ีซ้ือไวเ้ป็นสมบติั หรือซ้ือตามประเพณีนิยม กลุ่มน้ีไม่ค่อยสนใจในดา้นราคา ปริมาณการซ้ือจะ

ข้ึนอยู่กบัความพอใจเป็นส าคญั โดยมากมกัจะซ้ือในช่วงเทศกาลวนัส าคญั เช่น ตรุษจีน ปีใหม่ และมกัเก็บไวเ้ป็น
สมบติัตกทอด ไม่ค่อยมีการซ้ือขายเปล่ียนมือ 

3. กลุ่มท่ีซ้ือไวเ้ป็นเคร่ืองประดบั จะซ้ือในปริมาณนอ้ย และมีอตัราการเปล่ียนมือค่อนขา้งสูง ดงันั้นราคาจึง
เป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดปริมาณการซ้ือของคนกลุ่มน้ี นอกจากน้ี ข้ึนอยู่กบัสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
ความปลอดภยัจากอาชญากรรมดว้ย 

ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวราคาทองค าในตลาดโลก 
อุปทานของทองค า แหล่งผลิตทองค าท่ีส าคญัของโลก คือ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และสหภาพโซเวียต 

โดยเฉพาะสาธารณรัฐแอฟริกาใตส้ามารถผลิตทองค าไดถึ้งร้อยละ 70 ของผลผลิตรวม ปริมาณทองค าท่ีน าออกขาย
ในตลาดจึงเป็นตวัก าหนดราคาทองท่ีส าคญัเพราะผลผลิตทองค าของโลกข้ึนอยูก่บัผลผลิตของทั้งสองประเทศน้ี ถา้
ปีใดผลผลิตลดลงราคาจะสูงข้ึน 

อุปสงคข์องทองค า แบ่งออกเป็นอุปสงคเ์พ่ืออุตสาหกรรม และอุปสงคเ์พ่ือเก็งก าไร โดยมีปัจจยัส าคญัท่ีเป็น
ตวัก าหนดอุปสงคท์องค า เช่น 

1. การคาดคะเนราคาทองค าในอนาคต 
2. ภาวะตลาดเงินตราต่างประเทศ 
3. อตัราเงินเฟ้อและราคาน ้ามนัในตลาดโลก 
4. วิกฤตการณ์ทางการเมือง 
ทั้งน้ีการเคล่ือนไหวของราคาอุปสงคข์องทองค าไม่ไดเ้ป็นสดัส่วนและทิศทางท่ีแน่นอน เพราะตลาดทองค า

มีความซบัซ้อนข้ึนมาก จึงยากท่ีจะคาดการณ์ราคาทองค าไดแ้น่นอนการลงทุนตลาดทองค า 
แต่สภาวะเศรษฐกิจโลกในช่วงท่ีผ่านมา ส่งผลให้นกัลงทุนเร่ิมมองหาช่องทาง ในการออมและการลงทุน 

เพราะดอกเบ้ียท่ีไดรั้บลดลงเร่ือยๆ ตามสภาพเศรษฐกิจ และเพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงและให้ผลตอบแทนท่ี
คุม้ค่า จึงเป็นการลงทุนทางเลือกท่ีนกัลงทุนยอมรับการลงทุนในทองค ามีประโยชน์หลายอยา่ง ดงัน้ี 

1. ให้โอกาสสร้างผลตอบแทนจากการเพ่ิมข้ึนของราคาทองค า (Price Appreciation)  
2. เพ่ือรักษาระดบัความมัง่คัง่ (Wealth Preservation) 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 409 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

3. เป็นการกระจายการลงทุนเพ่ือลดความเส่ียง (Diversification) 
4. อ่ืนๆ เช่น 

4.1. อุตสาหกรรมเคร่ืองประดบัอญัมณี ทองค าเป็นหน่ึงในฐานะโลหะท่ีใชท้ าเป็นเคร่ืองประดบั ท่ีไดรั้บ
ความนิยมมากท่ีสุด จากอดีตถึงปัจจุบนั 

4.2. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจการคลัง ทองค ามีประโยชน์ในฐานะเป็นโลหะส่ือกลางแห่งการ
แลกเปล่ียนเงินตรา ถูกส ารองไวเ้ป็นทุนส ารองเงินตราระหว่างประเทศ เพราะทองค ามีมูลค่าในตวัเอง ผิดกบัเงินตรา
สกุลต่างๆ อาจเพ่ิมหรือลดได ้ทองค าถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็งก าไรของตลาดการคา้ 

4.3. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทองค าถูกน ามาใช้ในวงการอิเล็กทรอนิกส์และการส่ือสาร
โทรคมนาคม เช่น การใชต้าข่ายทองค าเพ่ือป้องกนัการรบกวนจากคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าในระบบการส่ือสารการบิน
พาณิชย ์การใชอ้ลูมิเนียมเคลือบทองในเคร่ืองถ่ายเอกสารเพ่ือท าหน้าท่ีสะทอ้นรังสีอินฟราเรดไดอ้ยา่งดีเลิศ การใช้
โลหะทองค าเจือเงิน และนิกเกิลประกบผิวทองเหลืองส าหรับใชใ้นปลัก๊ ปุ่ มสวิตซ์ใชง้านหนกั เป็นตน้ 

4.4. การคมนาคมและการส่ือสารโทรคมนาคม ทองค ามีคุณสมบติัการสะทอ้นรังสีอินฟราเรดไดจึ้งถูก
น ามาใชก้บัดาวเทียม ชุดอวกาศ และยานอวกาศ เพ่ือป้องกนัการแผรั่งสีของดวงอาทิตยท่ี์มากเกินไป 

4.5. การแพทยแ์ละทนัตกรรม ในโลกยุคปัจจุบนั การแพทยส์มยัใหม่ มีการทดลองใชท้องค าเพ่ือการ
บ าบดัรักษาโรคภยั แต่ปริมาณทองท่ีใชใ้นการแพทยร์วมแลว้ยงัเลก็นอ้ยและไม่มีความส าคญัอะไร ราคาค่อนขา้งสูง 
ในดา้นทนัตกรรม ทองค าถูกน ามาใชโ้ดยวิธีการบ่มแข็งทองค า ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย และมีจุดหลอมตวัปานกลาง 
ทองค าจึงเหมาะสมในการถูกน ามาใชใ้นการอุดฟัน ครอบฟัน ท าฟันปลอม การจดัฟันและการดดัฟัน 

ทฤษฎปีริมาณเงนิตามแนวคดิของนักเศรษฐศาสตร์การเงนินิยม 
นกัเศรษฐศาสตร์การเงินนิยมไดก้ล่าวถึงทฤษฎีปริมาณเงิน 
1. ปริมาณเงินเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการก าหนดรายไดป้ระชาชาติท่ีเป็นตวัเงิน (National Income) ใน

ระบบเศรษฐกิจหน่ึง ระดบัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสามารถแสดงในรูปตวัเงินถูกก าหนดโดยปริมาณเงิน 
นกัเศรษฐศสตร์การเงินจึงเน้นความส าคญัของนโยบายการเงินในการ ากหนดระดับการผลิต ระดบัรายไดร้วมทั้ง 
การรักษาเสถียร ภาพทางเศรษฐกิจ 

2. ปริมาณเงินมีบทบาทต่อการก าหนดราคา เม่ือพิจารณาผลในระยะยาวแลว้ ปริมาณเงินมีผลต่อปัจจยัต่างๆ 
ส่วนระดบัของกิจกรรมทางเศรศฐกิจท่ีแทจ้ริงไม่ไดข้ึ้น กบัปริมาณเงินจะมีผลต่อปัจจยัท่ีแทจ้ริง เช่น ระดบัผลผลิตท่ี
แทจ้ริง ซ่ึงถูกก าหนดโดยปริมาณสินคา้ทุน จ านวนและคุณภาพของงานในระบบเศรษฐกิจและเทคโนโลยีการผลิต 
เป็นตน้  ในระยะยาว ระดบักิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงไม่ถูกกระทบโดยผลของปริมาณเงิน แต่ในระยะสั้นการ
เปล่ียนแปลงในปริมาณเงินนอกจากมีอิทธพลต่อระดบัราคาสินคา้ทัว่ไปแลว้ ยงัมีอิทธพลต่อผลผลิตท่ีแทจ้ริงและ
การจา้งแรงงานดว้ย เน่ืองจากในระยะสั้นการเคล่ือนไหวของราคาและค่าจา้งแรงงานไม่สามารถเคร่ืองไหวข้ึนลงได้
อยา่งเสรี เม่ือปริมาณเงินเปล่ียนแปลงก็ท าให้การจา้งานเปล่ียนไปดว้ยจึงมีผลกระทบถึงผลผลิต 

3. สมการความต้องการถือเงินของส านักการเงินนิยมเป็นสมการท่ีมีเสถียรภาพ แม้ว่าในทฤษฎีการเงิน
สมยัใหม่ของนักการเงินนิยมแสดงให้เห็นว่า อตัราการหมุนเวียนของเงินไม่คงท่ีในระยะยาวแต่โดยทัว่ไปแลว้
นกัการเงินนินมเห็นว่าอตัราการหมุนเงินค่อนขา้งมีเสถียรภาพ ในบางคร้ัง เศรษฐกิจเกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง 
อตัราการหมุนเวียนเงินจะเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ประชาชนคาดการณ์เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของระดบัราคาใน
อนาคตซ่ึงท าให้ความตอ้งการถือเงินเปล่ียนแปลงไปและไร้เสถียรภาพ ซ่ึงนกัการเงินนินมมีความเห็นว่าทฤษฎี
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การเงินต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจ การคาดการณ์เก่ียวกับอตัราเงินเฟ้อ ซ่ึงจะมีผลต่อ
พฤติกรรมความตอ้งการถือเงินเป็นปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดแ้ละไม่ขดัแยง้กบัปริมาณเงินสมยัใหม่ 

4. การเปล่ียนแปลงในปริมาณเงินท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในอุปสงค์รวมของสินคา้โดยกระบวนการ
ดงักล่าวจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงในการถือสินทรัพยห์รือหลกัทรัพยใ์นรูปแบบต่างๆนักการเงินนิยมเช่ือว่า 
ปริมาณเงินเพ่ิมข้ึนเม่ือรัฐบาลท าการซ้ือหลกัทรัพยใ์นทอ้งตลาด ราคาของสินทรัพยห์รือ หลกัทรัพยท์ุกชนิดก็จะสูง
ตามไปดว้ยและถา้จ านวนผลตอบแทนท่ีไดรั้บไม่เปล่ียนแปลงก็แสดงว่า อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท์ุกชนิด
ลดลงเม่ือเทียบกบัราคาหลกัทรัพยไ์หม่ ซ่ึงจะเป็นผลให้ประชาชนน าหลกัทรัพยอ์อกมาจ าหน่ายมากข้ึนท าให้เกิด
ความตอ้งการซ้ือสินคา้มากข้ึน ในท่ีสุดก็เกิดการเปล่ียนแปลงในอุปสงคร์วมของสินคา้ดว้ย 

5. นกัการเงินนิยมเห็นว่า เศรษฐกิจในภาคเอกชนซ่ึงประกอบดว้ยหน่วยธุรกิจต่างๆ และครัวเรือนเป็นภาคท่ี
ไม่มีเสถียรภาพในตวัเอง แต่ความไม่มีเสถียรภาพนั้นเกิดจากนโยบายและการด าเนินงานของภารรัฐบาล กล่าวคือ ถา้
รัฐบาลตอ้งการขยายปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ท าไดโ้ดยการซ้ือหลกัทรัพยจ์ากตลาดเพ่ือโอนเงินเขา้สู่ระบบ
เศรษฐกิจให้มากข้ึน เม่ือมีการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ากตลาดเพ่ือโนเงินเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจให้มากข้ึน เม่ือมีการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยเ์กิดข้ึน สัดส่วนของสินทรัพยข์องประชาชนก็จะเปล่ียนแปลงโดยสินทรัพยท่ี์เป็นตวัเองินจะเพ่ิมข้ีน
ได ้ขณะท่ีสินทรัพยช์นิดอ่ืนลดนอ้ยลง แต่ในระยะสั้น ผลผลิตสินคา้มากข้ึน ราคาสินคา้ส าเร็จรูปและราคาวตัถุดิบมี
แนวโน้มสูงข้ึนเม่ือราคาสินคา้สูงขข้ึนท าให้นกัธุรกิจคาดการณ์ไว ้สามารถหาผลก าไรขากการลงทุนไดก้็จะลงทุน
มากข้ึน ในท่ีสุดการจา้งงานและระดบัรายไดก้็สูงข้ึนก าไรของธุรกิจก็สูงตามส่งผลให้ราคาหุ้นสูงข้ึนในท่ีสุด 

ทฤษฎคีวามพอใจสภาพคล่อง (Theory Liquidity Preference) 
จอห์น เมยน์าร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes) เสนอว่าอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดถูกก าหนดจากดุลยภาพ

ระหว่างความต้องการในการถือเงินและอุปทานของเงิน (ซ่ึงถูกก าหนดจากธนาคารกลาง) เคนส์ สรุปว่า ความ
ตอ้งการในการถือเงินของบุคคล ประกอบดว้ย 

1. การถือเงินเพ่ือการจบัจ่ายใชส้อยในชีวิตประจ าวนั เช่น การใชจ่้ายเพ่ือการบริโภคและสันทนาการ เป็นตน้ 
2. การถือเงินเพ่ือการใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน เช่น ค่าใชจ่้ายในยามเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดว้างแผน

มาก่อน 
3. การถือเงินเพ่ือการเก็งก าไร เช่น การถือเงินเพ่ือการลงทุน เพ่ือแสวงหาส่วนต่างจากราคาพนัธบัตร 

(capital gain) เป็นตน้ 
 

วธีิการศึกษา 
 

ลักษณะของข้อมูล 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษา “ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทย” โดยมีวตัถุประสงค์

เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาทองค า แนวทางการวิเคราะห์จะเลือกศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างราคาทองค าในประเทศไทย และปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
,ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย,ปริมาณทองค าส ารองระหว่างประเทศ,ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
,อตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย,ราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลก และอตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคาร
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กลางสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาทองค าในประเทศไทย โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เป็นการรวบรวม 
ขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) โดยเก็บรวบรวมเป็น
รายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 – เดือนธนัวาคม 2560 รวมทั้งส้ิน 132 เดือน โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิง
เส้นพหุ (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square Method) 

ข้ันตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 
การน าเสนอและวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ตวัแปรท่ีศึกษา

ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีศึกษาดว้ยสถิติเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์ตวัแปรท่ีศึกษาดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 

ในส่วนน้ีจะน าเสนอและวิเคราะห์สถิติท่ีส าคญัของตวัแปรต่างๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจในเร่ือง
ท่ีท าการศึกษา โดยเคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 
SD) และสมัประสิทธ์ิของการแปรผนั(Coefficient of Variation : CV) 

2. การวิเคราะห์ตวัแปรท่ีศึกษาดว้ยสถิติเชิงปริมาณ 
การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทย เป็นการศึกษา

ขนาดความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมมาประเมินค่าสัม
ประสิทธ์ของตวัแปรตน้ และน าผลจากการวิเคราะห์มาอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคา
ทองค าแท่งในประเทศไทย ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ดงัน้ี 

2.1  การทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Stationarity Test) 
2.2  การทดสอบปัญหาความสมัพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity)  
2.3  การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) 
2.4  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์จากสมการเส้นตรงท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 
2.5  การทดสอบ Heteroscedasticity  
2.6  การทดสอบ Autocorrelation 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
แบบจ าลองของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทย โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเสน้

พหุ (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square Method)  
 

ผลการวศึิกษาและอภปิราย 
 
จากผลการทดสอบ พบว่า 
1. ตวัแปรต้นท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ (coefficient) เป็นบวก ได้แก่ อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ (Exchange) ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย (CPI) ปริมาณทองค าส ารองระหว่างประเทศ (Gold Reserve) 
ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) อตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (InterestTHB) และ
อตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารกลางสหรัฐฯ (InterestUSD) แสดงว่ามีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามหรือราคาทองค า
แท่งในประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั 
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2. ตวัแปรตน้ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ (coefficient) เป็นลบ ไดแ้ก่ ราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลก (Oil) แสดงว่ามี
ความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามหรือราคาทองค าแท่งในประเทศไทยในทิศทางตรงขา้มกนั 

3. จากค่าสมัประสิทธ์ิ (coefficient) ท่ีได ้พบว่า อตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารกลางสหรัฐฯ (InterestUSD) มี
ความมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามหรือราคาทองค าแท่งในประเทศไทยมากท่ีสุดในทิศทางเดียวกนั 

4. ค่าสมัประสิทธ์ิแสดงการตดัสินใจ (Coefficient of Determination) หรือ (R2) มีค่าเท่ากบั 27.84% และมีค่า 
Adjust R2 เท่ากบั 23.31% แสดงว่าตวัแปรตน้ท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ (Exchange) ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย (CPI) ปริมาณทองค าส ารองระหว่างประเทศ (Gold Reserve) 
ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) อตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (InterestTHB) ราคา
น ้ามนัดิบในตลาดโลก (Oil) และอตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารกลางสหรัฐฯ (InterestUSD) สามารถอธิบายตวัแปร
ตามหรือราคาทองค าแท่งในประเทศไทยได ้27.84% โดยส่วนท่ีเหลือ 72.16% เป็นผลมาจากตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้
น ามาศึกษา 

วิเคราะห์ความสมัพนัธ์จากสมการเส้นตรงท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 
การทดสอบ F-Test 
จากผลการทดสอบ พบว่า F-Test มีค่าเท่ากับ 8.76e-10 น้อยกว่า Significant Level (0.05) ปฏิเสธ null 

hypothesis และยอมรับ alternative hypothesis ว่า ตวัแปรตน้สามารถอธิบายตวัแปรตามได ้อยา่งนอ้ย 1 ปัจจยั 
การทดสอบ T-Test 
ตวัแปร อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (Exchange),ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET),อตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (InterestTHB) มีค่า T-Test นอ้ยกว่าค่า Significant Level (0.05) 
ปฏิเสธ null hypothesis และยอมรับ alternative hypothesis ว่า ตวัแปรตน้มีความสมัพนัธ์แบบเส้นตรงกบัตวัแปรตาม 

ตวัแปร ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย (CPI),ปริมาณทองค าส ารองระหว่างประเทศ (Gold Reserve),
ราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลก (Oil) มีค่า T-Test มากกว่าค่า Significant Level (0.05) ยอมรับ null hypothesis ว่า ตวั
แปรตน้ไม่มีความสมัพนัธ์แบบเส้นตรงกบัตวัแปรตาม 

และ ตวัแปร อตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารกลางสหรัฐฯ (InterestUSD) มีค่า T-Test นอ้ยกว่า Significant Level 
(0.01) ปฏิเสธ null hypothesis และยอมรับ alternative hypothesis ว่า ตวัแปรตน้มีความสัมพนัธ์แบบเส้นตรงกบัตวั
แปรตามอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% 

การทดสอบ Heteroscedasticity 
จากผลการทดสอบ Heteroscedasticity สมการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต้นและตวัแปรตาม ดว้ยวิธี 

White's Test พบว่าค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.0011 ซ่ึงน้อยกว่าค่า Significant Level (0.05) ปฏิเสธ null hypothesis 
และยอมรับ alternative hypothesis ว่า Variance is not Constant (Heteroscedasticity) 

การทดสอบ Autocorrelation 
จากผลการทดสอบ Autocorrelation สมการแสดงความสัมพันธ์ของตวัแปรต้นและตวัแปรตาม ด้วยวิธี 

Durbin Watson Test พบว่าค่า P-value มีค่าเท่ากับ 6.48e-034 ซ่ึงน้อยกว่าค่า Significant Level (0.05) ปฏิเสธ null 
hypothesis และยอมรับ alternative hypothesis ว่า Residual มีปัญหา first-order correlation 
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การวเิคราะห์ความส าคญัของตวัแปรต้นที่มีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม 
GoldTHB = 19086.9 + 1289.84Exchange + 107.279CPI + 1.00724Gold Reserve  + 17.2368 SET 

(0.0272)**          (0.3501)     (0.3271)  (0.0182)** 
  + 3654.38InterestTHB - 48.6098Oil + 10842.2InterestUSD 
     (0.1542)          (0.2340)          (7.99e-07)*** 

 

สรุปผลการศีกษา 
 
จากการศึกษาสามารถสรุปผลการทดลองไดด้งัน้ี 
1. ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน มี 6 ปัจจัย คือ อัตรา

แลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (Exchange) ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย (CPI) ปริมาณทองค า
ส ารองระหว่างประเทศ (Gold Reserve) ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) อตัราดอกเบ้ียนโยบาย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (InterestTHB) และอตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารกลางสหรัฐฯ (InterestUSD) 

2. ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทยทิศทางตรงขา้มกนั มี 1 ปัจจยั คือ ราคาน ้ามนัดิบ
ในตลาดโลก (Oil) 

 Exchange CPI GoldReserve SET InterestTHB Oil InterestUSD 
Coefficient 1289.84 107.279 1.00724 17.237 3654.38 -48.6098 10842.2 
T-Test 2.236 0.9379 0.984 2.393 1.434 -1.196 5.204 
p-value 0.0272 0.3501 0.3271 0.0182 0.1542 0.234 7.99E-07 
Significant **   **   *** 
หมายเหตุ : *** ระดบันยัส าคญัท่ี 0.01, ** ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05, * ระดบันยัส าคญัท่ี 0.1  
 

อภปิรายผล 
อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (Exchange) ส่งผลกระทบต่อราคาทองค าแท่งในประเทศ

ไทยในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนภาอญัญ ์พิบูลพาณิชยก์าร 
(2558) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทย สรุปไดว้่า อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงิน
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (Exchange) เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญั 
เน่ืองจากประเทศไทยตอ้งน าเขา้ทองค าแท่งจากต่างประเทศ โดยถา้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ตน้ทุนการน าเขา้ทองค า
แท่งจากต่างประเทศจะสูงข้ึน ส่งผลให้ราคาทองค าแท่งในประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดว้ย 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย (CPI) ส่งผลกระทบต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิตติพงษ์ สรรเพชุดาญาณ (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจยั
ก าหนดราคาทองค าแท่งในประเทศไทย สรุปได้ว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย (CPI) เป็นปัจจัยท่ีส่งผล
กระทบต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทย เน่ืองจาก ดชันีราคาผูบ้ริโภคเป็นตวัช้ีภาวะเงินเฟ้อ ดชันีราคาผูบ้ริโภคใน
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ประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึน จะส่งผลให้อ านาจซ้ือของผูบ้ริโภคลดลง และเพ่ิมปริมาณการออมมากข้ึน เช่น การลงทุนใน
ทองค า เม่ือความตอ้งการลงทุนในทองค าปรับเพ่ิมข้ึน ท าให้ราคาทองค าแท่งในประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดว้ย 

ปริมาณทองค าส ารองระหว่างประเทศ (Gold Reserve) ส่งผลกระทบต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทยใน
ทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พจนา ค าจริง (2552) ศึกษาเร่ือง
ปัจจยัก าหนดราคาทองค าแท่งภายในประเทศ สรุปไดว้่า ปริมาณทองค าส ารองระหว่างประเทศ (Gold Reserve) เป็น
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทยต้องน าเข้าทองค าแท่งจาก
ต่างประเทศ โดยตามหลกัอุปสงคอ์ุปทานราคาทองค าแท่งจะปรับตวัสูงข้ึน เม่ือมีความตอ้งการถือครองทองค าแท่ง
เพ่ิมข้ึน ขณะท่ีปริมาณทองค าแท่งมีจ ากดั 

ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ส่งผลกระทบต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทยในทิศทาง
เดียวกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภกร อุ่นยานโกวิท (2553) ศึกษาเร่ือง
ปัจจยัก าหนดระดบัราคาทองค าแท่ง สรุปไดว้่า ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) เป็นปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทย เน่ืองจากพฤติกรรมการลงทุนของผูบ้ริโภค มีความตอ้งการกระจายความ
เส่ียงโดยการลงทุในสินทรัพยท่ี์แตกต่างกนั เม่ือดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปรับเพ่ิมสูงข้ึน ราคาทองค า
แท่งในประเทศไทยจึงเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดว้ย 

อตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (InterestTHB) ส่งผลกระทบต่อราคาทองค าแท่งในประเทศ
ไทยในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัใดๆ ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ี 
ผูศึ้กษาไดต้ั้งสมมติฐานไวว้่า อตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (InterestTHB) เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ
ต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทย เน่ืองจากการท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยปรับนโยบายเพ่ิมอตัราดอกเบ้ีย จะท าให้
ดอกเบ้ียในตลาดเพ่ิมสูงข้ึน ท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ยเงินลงทุน และอาจส่งผลกระทบกบัอตัราแลกเปล่ียนของค่าเงิน
ในประเทศ และตน้ทุนการน าเขา้ทองค าแท่ง แต่จากผลการศึกษาพบว่าระดบัอตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารแห่ง
ประเทศไทยท่ีปรับเพ่ิมข้ึน ให้ผลตอบแทนค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเทียบกบัการลงทุนในทองค า และไม่จูงใจให้นกัลงทุน
ลงทุนในทองค าลดลง 

ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก (Oil) ส่งผลกระทบต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทยในทิศทางตรงขา้มกนั ซ่ึง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรรถพร เล้ียวรุ่งโรจน์ (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงราคาทองค าในประเทศไทย ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดต้ั้งสมมติฐานไวว้่า ราคาน ้ามนัดิบ
ในตลาดโลก (Oil) เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทย เน่ืองจากการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของ
ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก เป็นการส่งสญัญาณการเกิดสภาวะเงินเฟ้อในตลาดโลก ในขณะท่ีทองค าเป็นสินทรัพยท่ี์
มีมูลค่าในตวัเอง นกัลงทุนจึงเลือกลงทุนในทองค าเพ่ือใชป้้องกนัความเส่ียงจากอตัราเงินเฟ้อ ส่งผลให้อุปสงคข์อง
ทองค าเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย แต่จากผลการศึกษาพบว่าอาจจะมีปัจจยัอ่ืน เช่น สหรัฐฯ มีการปรับอตัราดอกเบ้ียข้ึน
เพ่ือชะลอเศรษฐกิจ ท าให้เกิดดึงดูดการลงทุนจากประเทศอ่ืนให้ไหลเขา้มาเพ่ือหาประโยชน์จากอตัราดอกเบ้ียท่ีสูง
กว่าท่ีอ่ืน การไหลเขา้มาของเงินทุนท าให้ค่าเงินประเทศนั้นแขง็ค่า และท าให้ราคาทองค าปรับตวัลดลง 

อตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารกลางสหรัฐฯ (InterestUSD) ส่งผลกระทบต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทย
ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภาวดี ศิริวฒัน์,นพชักร ทอง
เรือนดี (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาทองค าในตลาดโลก สรุปไดว้่า อตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (InterestUSD) เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทยอย่างมีนยัส าคญั เน่ืองจากการท่ี
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ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับนโยบายเพ่ิมอตัราดอกเบ้ีย จะท าให้ดอกเบ้ียในตลาดเพ่ิมสูงข้ึน ท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ย
เงินลงทุน และอาจส่งผลกระทบกบัอตัราแลกเปล่ียนของค่าเงินในประเทศ และตน้ทุนการน าเข้าทองค าแท่งใน
ประเทศไทย 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทยในคร้ังน้ี พบว่า มีบางปัจจยัท่ีท าให้ผล

การศึกษาเกิดความคลาดเคล่ือน และมีบางปัจจัยท่ีไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยท่ีน ามาประกอบ แต่ยงัเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไวใ้นเบ้ืองตน้ ซ่ึงจากการสรุปผล สามารถน าขอ้มูลไปใชป้ระเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมของทองค าแท่ง 
เช่น นกัลงทุนสามารถเพ่ือวางแผนประกอบการตดัสินใจ ในการเลือกลงทุนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือใชใ้นการ
ออมและการลงทุน หรือผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งสามารถประเมินมูลค่า และคาดการณ์ช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมในการซ้ือทองค าแท่งเพ่ือวางแผนดา้นตน้ทุน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
จากการศึกษาคร้ังน้ี มีจ านวนตวัแปรตน้ท่ีน ามาศึกษาเพียง 7 ตวัแปรเท่านั้น คือ อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (Exchange) ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย (CPI) ปริมาณทองค าส ารองระหว่างประเทศ 
(Gold Reserve) ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) อตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย 
(InterestTHB) ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก (Oil) และอตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารกลางสหรัฐฯ (InterestUSD) ดงันั้น 
ผูท่ี้จะท าการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาตวัแปรต้นอ่ืนๆ เขา้มาท าการวิเคราะห์เพ่ิมเติมเพ่ือป้องกันการเกิด
ปัญหาตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์กัน และควรมีการประยุกต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีจะน าไปใช้เพ่ือ
วตัถุประสงคน์ั้น ๆ เช่น สถานการณ์ทางการเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ีมีดว้ยกนั  6 ธนาคาร คือ ราคาหลกัทรัพยธ์นาคารกรุงเทพ ราคาหลกัทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย ราคาหลกัทรัพยธ์นาคารเกียรตินาคิน ราคาหลกัทรัพยธ์นาคารกรุงไทย ราคาหลกัทรัพยธ์นาคาร
ไทยพาณิชย ์และราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัทุนธนชาติ ซ่ึงปัจจยัท่ีน ามาศึกษาไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีค่าเงินบาท 
อตัราดอกเบ้ียตลาดซ้ือคืนอายุ 1 วนั ดชันีราคาหลกัทรัพย์หมวดธนาคารพาณิชย์  ราคาต่อก าไรต่อหุ้น อตัรา
ผลตอบแทนของเงินปันผล ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลอนุกรมเวลาชนิดทุติยภูมิ รายเดือนตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง
ธนัวาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 132 เดือน 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์หมวดธนาคารพาณิชย์ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัพ้ืนฐานกบัราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย์
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียตลาดซ้ือคืนอาย ุ1 วนั และดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์และราคาต่อก าไรต่อ
หุ้น ซ่ึงมีผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อ
ราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ได้แก่ คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันี
ค่าเงินบาท อตัราผลตอบแทนของเงินปันผล ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

 
ABSTRACT 

 
This study was to factors influencing the price of banking sector stock in Thailand .  The applied model for 

this study was the relationship between the stock price of the 6  representatives banking sector that were the 
dependent variable stock price of Bangkok Bank (BBL)  stock price of Kasikorn Bank (KBANK)  stock price of 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 417 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

Kiatnakin Bank (KKP) stock price of Krung Thai Bank (KTB) stock price of Siam Commercial Bank (SCB) stock 
price of Thanachart Bank (TCAP) .  The Factors for study were Consumer prices index (CPI)  Nominal Effective 
Exchange Rate (NEER) Repo interest rates 1 Day (REPO) Stock price index of banking sector (SETB) Price per 
Earning stock (PE) Dividend Yield (DIY). The study was based on time series and secondary statistical data during 
months of January 2007 to December 2017 total of 132 months 

The objective of the study was factors influencing and relationship between fundamental factor to the stock 
price of bank sector stock in Thailand. 

The results showed that the factors influencing the stock price of banking sector stock in Thailand has 
positive relationship Repo interest rates 1 Day (REPO)  Stock price index of banking sector (SETB)  Price per 
earning stock (PE)  Meanwhile The factors no influencing the stock price of banking sector stock in Thailand 
Consumer price index (CPI)  Nominal Effective Exchange Rate (NEER)  Dividend Yield (DIY)  at the confidence 
statistic level of 95% 
 

1. บทน า 
 
หลกัทรัพย์หมวดธนาคารพาณิชย์ ถือเป็นหมวดธุรกิจท่ีมีบทบาทส าคญัเป็นอย่างมากต่อการขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงินท่ีมีหน้าท่ีเป็นตวักลางในการระดมทุน และ
จดัสรรเงินทุนในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจต่างก็ตอ้งการเงินทุนเพ่ือใชใ้น
การลงทุนพฒันา และขยายธุรกิจจากแหล่งเงินทุนท่ีมีความส าคญัอยา่งธนาคารพาณิชย ์  ธนาคารพาณิชยจ์ะท าหน้าท่ี
เป็นแหล่งระดมเงินออม จากบุคคลหรือธุรกิจท่ีมีเงินเหลือ(Surplus Unit) ในขณะเดียวกนัก็เป็นแหล่งเงินกูท่ี้ส าคญั
ในระบบการเงินเพ่ือให้บุคคลหรือกิจการท่ีตอ้งการเงิน ไดมี้เงินไปใชล้งทุน(Deficit Unit) นอกจากนั้นยงัมีบทบาท
ต่อการก าหนดระบบการใช้เงิน การเพ่ิมหรือลดปริมาณเงิน และเป็นเคร่ืองมือส าคญัของรัฐบาลในการก าหนด
นโยบายทางการเงิน เม่ือพิจารณาจากตวัช้ีวดัเศรษฐกิจอยา่ง ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ(GDP) พบว่าสินเช่ือรวม
ของทั้งระบบธนาคารพาณิชยคิ์ดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 51.7% ของ GDP ของประเทศในปี 2550 ,ร้อยละ 71.8% ของ
ประเทศในปี 2555 และร้อยละ 79.9% ของประเทศในปี 2559 จะเห็นไดว้่ามีอตัราร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกๆ 
ปี จากบทบาทหน้าท่ี และความส าคญัของธนาคารพาณิชย ์ถือไดว้่าหมวดหลกัทรัพยธ์นาคารพาณิชย ์เป็นหมวดท่ี
น่าสนใจส าหรับนกัลงทุน จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมากว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีท าให้ราคาหลกัทรัพยใ์นหมวด
ธนาคารพาณิชยมี์การเปล่ียนแปลงไป 

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในหมวดธนาคารพาณิชย์นั้นมาจากการวิเคราะห์
ปัจจยัพ้ืนฐานทัว่ไป ดงัน้ี 

ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจถือเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์เช่น หลกัทรัพยส่์วนใหญ่มีอตัราผลตอบแทนและระดบัราคาลดลง เม่ือ
เศรษฐกิจมีการชะลอตัว และมีอัตราผลตอบแทนและราคาเพ่ิมข้ึนเม่ือเศรษฐกิจดีข้ึน แต่เม่ือเศรษฐกิจมีการ
เปล่ียนแปลงหลกัทรัพย์แต่ละหลกัทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน หลกัทรัพย์บางกลุ่ม
อุตสาหกรรมไดรั้บผลกระทบมาก 
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ในขณะท่ีบางกลุ่มอุตสาหกรรมไดรั้บผลกระทบเพียงเลก็น้อย การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นตวัช้ีวดัเศรษฐกิจไม่
ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP) ดชันีราคาผูผ้ลิต(PPI) อตัราเงินเฟ้อ(Inflation Rate) อตัราดอกเบ้ีย
(Interest Rate) และอตัราการว่างงาน(Unemployment Rate) นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั ฯลฯ จะน าไปสู่การ
คาดการณ์ทิศทางการขยายตวัของเศรษฐกิจ 

ปัจจยัทางดา้นบริษทั ท่ีจะน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ไดน้ั้นมีทั้งขอ้มูลเชิงคุณภาพเป็นขอ้มูลท่ีใชเ้พ่ือประเมิน
ระดบัความสามารถของบริษทัในด้านต่างๆ โดยไม่ใช้ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข ซ่ึงข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบไปดว้ย
ประวติัความเป็นมา ลกัษณะการด าเนินงาน แผนการของบริษทั และอีกประเภทหน่ึงเป็นขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ีคือขอ้มูลเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยประเมินจากตวัเลขท่ีเช่ือถือได ้เพ่ือใชใ้นการบ่งบอกถึงผล
การด าเนินงานของบริษทัในช่วงท่ีผ่านมา เช่น การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน จะช่วยให้เขา้ใจดา้นต่างๆ มาก
ยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นสภาพคล่อง ความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหาร 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิ และทฤษฎกีารประเมินมูลค่าหุ้น 
 แนวคิดการประเมินมูลค่าหุ้นจะช่วยให้ผูล้งทุนตดัสินใจไดว้่าจะซ้ือหรือจะขายหุ้นนั้นๆ ซ่ึงเป็นการ

เปรียบเทียบระหว่างราคาตลาด ณ ปัจจุบนั กบัมูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีไดจ้ากการประเมิน โดยผูล้งทุนจะท าการขายเม่ือ
ราคาตลาดสูงกว่าราคาท่ีแทจ้ริง และซ้ือเม่ือราคาตลาดต ่ากว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริง ซ่ึงการประเมินมูลค่าหุ้นมีแนวคิดหลกัๆ 
2 แนวคิดคือ การประเมินมูลค่าหุ้นโดยการคิดลดเงินปันผล (Dividend Discounted Model : DDM) ผูท่ี้ซ้ือหุ้นใน
วนัน้ี ย่อมคาดหวงัผลประโยชน์หรือผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต นัน่คือเงินปันผล แต่เงินปันผลเป็น
มูลค่าของอนาคตซ่ึงมูลค่าของเงินอนาคตยอ่มไม่เท่ากบัมูลค่าของเงินปัจจุบนั ดงันั้นจึงตอ้งมีการเปรียบเทียบมูลค่า
เงินในอนาคตกบัมาเป็นมูลค่าเงินปัจจุบนั และการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีสัมพทัธ์ (Relative Method) เป็นการ
เปรียบเทียบโดยการน าราคาตลาด (market price) ของหุ้นสามญัไปเปรียบเทียบกบัตวัแปรทางการเงินบางอย่าง เช่น 
อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E Ratio) ค านวณจาก ราคาตลาดของหุ้น หารดว้ย ก าไร
สุทธิต่อหุ้น หลกัการค านวณจะอยูบ่นพ้ืนฐานท่ีว่า ผูล้งทุนจะยอมจ่ายเงินเพ่ือซ้ือหุ้นเป็นก่ีเท่าของก าไรต่อหุ้น หรือ
หุ้นตวัน้ีจะใช้เวลาก่ีปีท่ีผลตอบแทนหรือก าไรท่ีบริษทัท าได้ จะรวมกันเท่ากับเงินทั้งหมดท่ีใช้ซ้ือหุ้นไป การ
เปรียบเทียบ ดงักล่าวตวัเศษของการเปรียบเทียบตอ้งเป็นราคาตลาดของหุ้นสามญัเสมอ ส าหรับตวัส่วนของการ
เปรียบเทียบจะตอ้งเป็นตวัแปรทางการเงินท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงานของกิจการ ซ่ึงจะสะทอ้นถึงมูลค่าของกิจการ 
และของหุ้นสามญัในท่ีสุด การเปรียบเทียบดังกล่าวท าให้เกิดอตัราส่วนทางการเงิน ซ่ึงสามารถน าไปใชป้ระเมิน
มูลค่าหุ้นสามญัได ้

2.2 แนวคดิ และทฤษฎกีารวเิคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจยัพ้ืนฐาน 
ธนาคารพาณิชยเ์ป็นตวักลางในการระดมเงินเพ่ือท่ีจะมาปล่อยสินเช่ือให้กบัประชาชนหรือธุรกิจ ไม่ว่า

จะเป็นสินเช่ือธุรกิจหรือสินเช่ือเพ่ืออุปโภคบริโภค แต่อยา่งไรก็ตามธนาคารยงัคงให้ความส าคญักบัเงินฝากและการ
ลงทุน จึงมีการเพ่ิมอตัราผลตอบแทนเพ่ือเป็นทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภค ปัจจุบนัธนาคารมีการปรับกระบวนการ
ท างานตลอดจนสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงผลประกอบการท่ีดี ธนาคารพาณิชยจึ์งมีความส าคญั
โดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ ดงันั้นในการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยจึ์ง
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เป็นเร่ืองท่ีน่าสนในเป็นอยา่งมาก ซ่ึงการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน ประกอบไปดว้ย 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การวิเคราะห์
เศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์บริษทั ในแง่ของการวิเคราะห์เศรษฐกิจ มุ่งสู่การประเมิน
ภาวะเศรษฐกิจ ผลของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจต่อ ภาวะอุตสาหกรรม และฐานะกิจการ ตลอดจนผลกระทบ
ต่อตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนการวิเคราะห์ อุตสาหกรรมเป็นการประเมินภาพรวมของการผลิตท่ีน าเสนอ การขาย สภาพ
การแข่งขนัในอุตสาหกรรม โครงสร้างตน้ทุน ราคา อุปสงค์ในสินคา้ ตลอดจนแนวโน้มของอุตสาหกรรม เพ่ือ
น าไปสู่การวิเคราะห์บริษทั เป็นการวิเคราะห์ขั้นสุดทา้ยของปัจจยัพ้ืนฐานดา้นการลงทุนในหุ้นของแต่ละบริษทั เพ่ือ
พิจารณาถึงสภาวะผลของการด าเนินงานและแนวโนม้ในอนาคตเพ่ือน ามาค านวณหา มูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุ้น ซ่ึงผล
ของการวิเคราะห์จะท าให้ผูล้งทุนทราบว่า บริษทัมีความเส่ียงทางธุรกิจ และการเงินเป็นอย่างไร โดยสามารถแยก
การวิเคราะห์ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) การวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆโดย 
วิเคราะห์แบบเจาะลึก เช่น การสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีปฏิบติังานหรือแจกเอกสารของบริษทั ถึงคุณสมบติั
ท่ีไม่อาจวดัไดเ้ป็นตวัเลข และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เห็นการวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานทาง 
ตวัเลขจากงบการเงินของธุรกิจท่ีผ่านมา และในปัจจุบนัเป็นส าคญั โดยงบการเงินท่ีน ามาใชวิ้เคราะห์ ไดแ้ก่ งบดุล 
งบก าไรขาดทุน เพ่ือทราบทิศทางจากอดีตและท าการพยากรณ์แนวโน้มของธุรกิจใน อนาคต โดยมีเคร่ืองมือท่ี
ส าคญั คือ การวิเคราะห์โดยใช้อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) เพ่ือ วิเคราะห์ความสามารถของบริษทั
เปรียบเทียบกบับริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั 

2.3 กรอบแนวคดิการวจิยั 
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องพบว่า ธนาคารพาณิชย์เป็นหมวดธุรกิจท่ีมีความส าคญัต่อระบบ

เศรษฐกิจ จึงท าให้หลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยถื์อเป็นหลกัทรัพยท่ี์น่าสนใจในการลงทุน ดงันั้นหากทราบไดว้่า
ปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยไ์ดน้ั้นเป็นส่ิงท่ีดีส าหรับการคาดการในการลงทุน จึง
รวบรวมและศึกษาแนวคิดเก่ียวกับ ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อธิพชัร์ โรจนวุฒิฐิติคุณ (2554) การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีก าหนดการเขา้มาลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยุทธนา กระบวนแสง (2546) การศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคา
ดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สุวพิชญ์ บนัลือฤทธ์ิ (2554) 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) อจัฉราภรณ์ พรหมจนัทร์(2546) 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดท้ าการก าหนดสมมติฐานในการศึกษา ดงัน้ี 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นไดท้ั้ง

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางอุตสาหกรรม และปัจจยัเฉพาะรายธนาคาร 

 

ตวัแปร ตวัแปรตาม 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค CPI 
ดชันีค่าเงินบาท NEER 
ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์SETB 
อตัราดอกเบ้ียตลาดซ้ือคืนอาย ุ1 วนั REPO 
ราคาต่อก าไรต่อหุ้น PE 
อตัราผลตอบแทนเงินปันผล DIY 

ราคาหลกัทรัพยธ์นาคารกรุงเทพ BBL 
ราคาหลกัทรัพยธ์นาคารกสิกรไทย KBANK 
ราคาหลกัทรัพยธ์นาคารเกียรตินาคิน KKP 
ราคาหลกัทรัพยธ์นาคารกรุงไทย KTB 
ราคาหลกัทรัพยธ์นาคารไทยพาณิชย ์SCB 
ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัทุนธนชาติ TCAP 
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4. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ ขอ้มูลอนุกรมเวลา 
(Time Series Data) โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ตวัแปรตามคือ ราคาหลกัทรัพย์ในหมวดธนาคารธนาคาร
พาณิชย ์ 6 ธนาคาร เน่ืองจากธนาคารท่ีเหลืออีก 5 ธนาคารจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์ลงัเดือนมกราคม 2550 
จึงท าให้มีชุดขอ้มูลไม่ครบ ตวัแปรอิสระคือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ดชันีค่าเงินบาท(NEER) ดชันีราคาหลกัทรัพย์
หมวดธนาคารพาณิชย์(SETB) อ ัตราดอกเบ้ียตลาดซ้ือคืนอายุ 1 ว ัน(REPO) ราคาต่อก าไรต่อหุ้น(PE) อ ัตรา
ผลตอบแทนของเงินปันผล(DIY) และกลุ่มตวัอยา่ง คือ ขอ้มูลตั้งแต่มกราคม 2550 ถึง ธนัวาคม 2560 เป็นขอ้มูลราย
เดือน 132 เดือน 

4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ราคาหลกัทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ BBL ราคาหลกัทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทย KBANK ราคา

หลกัทรัพยข์องธนาคารเกียรตินาคิน KKP ราคาหลกัทรัพยข์องธนาคารกรุงไทย KTB ราคาหลกัทรัพยข์องธนาคาร
ไทยพาณิชย ์SCB ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัทุนธนชาติ TCAP 

4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
แบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จะใชก้ารสร้างความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์ใน

หมวดธนาคารพาณิชย ์ดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions) โดยมีแบบจ าลองท่ีใช้ใน
การศึกษา ดงัน้ี 

Bank1-6 = B0 + B1CPI + B2NEER + B3SETB + B4REPO + B5PE + B6DIY 
โดยท่ี 

BANK1-6 หมายถึง ราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ 
CPI หมายถึง ดชันีราคาผูบ้ริโภค 
NEER หมายถึง ดชันีค่าเงินบาท 
SETB หมายถึง ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์
REPO หมายถึง อตัราดอกเบ้ียตลาดซ้ือคืน อาย ุ1 วนั 
 PE  หมายถึง        ราคาต่อก าไรต่อหุ้น 
DIY หมายถึง อตัราผลตอบแทนเงินปันผล 

4.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาน้ีจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดย การ

น าเอาตวัปัจจยัท่ีคาดว่าจะมีผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์มาทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
อิสระ (X) ทั้ง 6 ตวั ดว้ยการวิเคราะห์ โดยใชข้อ้มูลรายเดือนมาวิเคราะห์ตาม ทฤษฎีสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 
Regression) มาประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปร อิสระท่ีมีต่อตวัแปรตามดว้ยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary 
Least Squares: OLS) เพ่ือ ค านวณค่าทางสถิติ และหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ แลว้น าผลท่ีไดม้าสรุป และ
อธิบายถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระ (X) ท่ีมีต่อตวัแปรตาม (Y)  ขั้นตอนการวิเคราะห์ มีดงัน้ี 
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ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้เพ่ือหาค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ค่าความเบ ้(Skewness) ของตวัแปรอิสระ (X) และ ตวัแปร
ตาม (Y) 

ขั้นท่ี 2 ทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Stationarity) ดว้ยการทดสอบ Unit Root Test ถา้ค่าของ P-value 
มากกว่า 0.05 จะเป็นตวัแปรท่ีเป็น nonstationary วิธีท่ีจะทดสอบคือ augmented Dickey Fuller test เพ่ือป้องกัน 
Autocorrelation ของ Residual แต่ถา้ขอ้มูลไม่น่ิงจะแกไ้ขดว้ย First difference 

ขั้นท่ี 3 พิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ (X) ทั้ง 6 ตวั เพ่ือป้องกนัการซ ้ าซ้อน ของคู่ตวัแปร
ในการวิเคราะห์ โดยตวัแปรอิสระตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กนัระหว่างตวัแปร หากค่าสมัประสิทธ์ิคู่ใดมีค่ามากกว่า ± 
0.8 แสดงว่าตวัแปรอิสระมี ความสัมพนัธ์กนัระหว่างตวัแปร (Multicollinearity) ซ่ึงมีผลท าให้ตวัค านวณท่ีไดมี้ค่า
เบ่ียงเบน ไปจากค่าท่ีแทจ้ริง หาเกิดปัญหาตอ้งตดัคู่ตวัแปรในคู่ท่ีมีปัญหาออก 

ขั้นท่ี 4 ทดสอบนยัส าคญัของสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) และทดสอบว่าตวัแปรอิสระ (X) ท่ี
เข้าในสมการยงัคงอยู่ในสมการต่อไปได้หรือไม่ด้วยสถิติ F (F-Statistic) โดยสร้างสมการถดถอยพหุเชิงเส้น 
(Multiple Linear Regression) วิเคราะห์ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด ( Ordinary Least Squares ) 

ขั้นท่ี 5 ท าการทดสอบนัยส าคญัของสัมประสิทธ์ิการถดถอย เพ่ือตรวจสอบว่าตวัแปร อิสระ (X) 
สามารถพยากรณ์ตวัแปรตาม (Y) ไดห้รือไม่ ดว้ยสถิติ T (T-Statistic) ณ ระดบั นยัส าคญั 95% โดยสร้างสมการ
ถดถอยพหุเชิงเส้น (Multiple Linear Regression) วิเคราะห์ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด ( Ordinary Least Squares ) 

ขั้นท่ี 6 ทดสอบปัญหาค่าความแปรปรวนไม่คงท่ี heteroscedasticity ท าการทดสอบดว้ย White test หาก
มีปัญหาค่าความแปรปรวนแกไ้ขดว้ยเคร่ืองมือ HC Standard Error 

ขั้นท่ี 7 ทดสอบค่าความคลาดเคล่ือน Autocorrelation หากเกิดปัญหาค่าความคาดเคล่ือนแก้ไขดว้ย  
HAC Standard Error 

ขั้นท่ี 8 สรุปผลและอภิปรายผล 
 

5. ผลการศึกษา 
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถอภิปราย

ผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 
อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตลาดซ้ือคืนอายุ 1 วัน(REPO) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบั

ราคาหลกัทรัพยธ์นาคารกสิกรไทย เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการวิเคราะห์หลกัทรัพย์
ดว้ยปัจจยัพ้ืนฐาน(Fundamental Analysis) ในส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจ(Economic Analysis) ส่วนของนโยบาย
การเงิน โดยคณะกรรมการนโยบายการเงินก าหนดให้อตัราดอกเบ้ียตลาดซ้ือคืนอาย ุ1 วนั(REPO) เป็นตวัแทนของ
อตัราดอกเบ้ียนโยบาย ถือเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินนโยบายการเงิน หากมีการปรับอตัราดอกเบ้ียนโยบายข้ึน
ธนาคารพาณิชย์จะปรับดอกเบ้ียเงินฝาก เงินกู้ หรือแม้แต่ผลตอบแทนจากการลงทุนในพนัธบตัรให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกบัดอกเบ้ียนโยบายดว้ย ปัจจุบนัคณะกรรมการนโยบายการเงินไดใ้ชน้โยบายการเงินแบบผ่อนคลาย 
เพ่ือกระตุน้ระบบเศรษฐกิจให้ดีข้ึน ดอกเบ้ียนโยบายลดลง  เป็นการผลกัดนัให้ธนาคารพาณิชยป์รับลดดอกเบ้ีย 
ดอกเบ้ียเงินกู้ก็จะลดลงตามไปดว้ยท าให้มีคนมาขอสินเช่ือเพ่ือไปลงทุนต่างๆ เพ่ิมข้ึน ธนาคารพาณิชยก์็มีรายได้
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ดอกเบ้ียจากสินเช่ือเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกนัดอกเบ้ียเงินฝากก็ลดลงไปดว้ยท าให้การลงทุนในหุ้นเป็นทางเลือกท่ีนกั
ลงทุนสนใจเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่าเงินฝาก สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ยุทธนา กระบวนแสง 
(2546) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีก าหนดการเขา้มาลงทุนในหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่อตัราการเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ียตลาดซ้ือคืนอาย ุ1 วนั(REPO) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพยธ์นาคารเกียรติ
นาคิน อาจเป็นเพราะในช่วงระยะเวลาท่ีศึกษาคณะกรรมการนโยบายการเงินไดใ้ชน้โยบายการเงินแบบผ่อนคลาย 
ปรับลดอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองดว้ยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธนาคารเกียรตินาคินเป็นกลุ่มนกัลงทุนรายใหญ่ และเนน้ให้
สินเช่ือเจ้าของกิจการเป็นส่วนใหญ่ การท่ีอตัราดอกเบ้ียนโยบายลดลงท าให้รายไดจ้ากอตัราดอกเบ้ียลดลง ผล
ประกอบการลดลง ความน่าเช่ือถือในหลกัทรัพยข์องธนาคารเกียรตินาคินจึงลดลงไปดว้ย 

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดธนาคารพาณิชย์ (Sector Bank Index) มีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกบัราคาหลกัทรัพยธ์นาคารกรุงเทพ ราคาหลกัทรัพยธ์นาคารกสิกรไทย ราคาหลกัทรัพยเ์กียรตินาคิน 
ราคาหลกัทรัพยธ์นาคารกรุงไทย ราคาหลกัทรัพยธ์นาคารไทยพาณิชย ์ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัทุนธนชาติ  ซ่ึงเป็นไป
ตามสมติฐานท่ีตั้งไว ้  และสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎี การวิเคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยปัจจยัพ้ืนฐาน(Fundamental 
Analysis) ในส่วนการวิเคราะห์อุตสาหกรรม(Industry Analysis) เน่ืองจากอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ถือเป็น
อุตสาหกรรมหลกัของระบบเศรษฐกิจ และดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยเ์ป็นดชันีท่ีสะทอ้นถึงการ
เคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยท์ั้งหมดของหมวดธนาคารพาณิชย ์ถา้เศรษฐกิจอยูใ่นช่วงขยายตวั ธุรกิจธนาคารมีผล
ประกอบการท่ีดี ธนาคารพาณิชยต่์างๆ ก็จะมีการขยายตวัตามไปดว้ย นัน่หมายความว่าส่งผลให้ราคาหลกัทรัพย์
ธนาคารพาณิชยสู์งข้ึนไปดว้ย กล่าวคือ หากตอ้งการทราบสภาวะโดยรวมของหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ว่า
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด นกัลงทุนสามารถดูไดจ้ากการเคล่ือนไหวดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์
หากมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมสูงข้ึน แสดงว่าสภาวะหลกัทรัพยธ์นาคารก าลงัคึกคกั นกัลงทุนมีความเช่ือมัน่ในการ
ลงทุนในหลกัทรัพยธ์นาคารพาณิชย ์ย่อมส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดสูงข้ึนไปดว้ย ในทางกลบักนัหากมีการ
เปล่ียนแปลงลดต ่าลง แสดงว่าสภาวะตลาดหลกัทรัพยธ์นาคารพาณิชยก์ าลงัซบเซา ท าให้นกัลงทุนขาดความเช่ือมัน่
ในการลงทุนในหลกัทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ ย่อมส่งผลให้ราคาหลกัทรัพย์ลดลงในท่ีสุด ไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ อธิพชัร์ โรจนวุฒิฐิติคุณ (2554) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคาร
พาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีไดก้ล่าวไวว้่าดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยไ์ม่สามารถ
อธิบายราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธนาคารพาณิชยไ์ด ้

อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio) มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนักบัราคาหลกัทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ ราคาหลกัทรัพยธ์นาคารกสิกรไทย ราคาหลกัทรัพยธ์นาคารเกียรติ
นาคิน  ราคาหลกัทรัพยธ์นาคารไทยพาณิชย ์  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎี
การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีสัมพนัธ์ (Relative Method) เป็นการเปรียบเทียบโดยการน าราคาหุ้นปัจจุบนั (Market 
Price) ของหุ้นสามญัไปเปรียบเทียบกบัตวัแปรทางการเงินต่างๆ อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (P/E) ท าให้ผูล้งทุน
ทราบถึงราคาหลกัทรัพยต์วัน้ีเป็นก่ีเท่าของก าไรต่อหุ้น หรือหลกัทรัพยต์วัน้ีจะใชเ้วลาก่ีปีท่ีผลตอบแทนหรือก าไรท่ี
ธนาคารท าไดจ้ะรวมกนัแลว้เท่ากบัเงินท่ีใชซ้ื้อหลกัทรัพยไ์ป อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น(P/E) ค านวณจาก ราคา
ตลาดของหุ้น หารดว้ย ก าไรสุทธิต่อหุ้น ดงันั้นในขณะท่ีราคาตลาดของหลกัทรัพยเ์ท่าเดิม แต่ธนาคารสามารถท า
ก าไรไดสู้งข้ึน ก็จะท าให้อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น(P/E) ต ่าลง หลกัทรัพยท่ี์มีค่า (P/E) ต ่ายอ่มดีกว่าหลกัทรัพยท่ี์
มีค่า(P/E) สูง ในทางกลบักนั ค่า(P/E) ท่ีสูงอาจจะแสดงให้เห็นถึงว่าหลกัทรัพยธ์นาคารตวัน้ีเป็นท่ีนิยม เน่ืองจากนกั



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 423 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

ลงทุนมีความเช่ือมัน่ว่าหลกัทรัพยธ์นาคารตวัน้ีจะมีก าไรเติบโตสูง จึงยอมลงทุนในหลกัทรัพยธ์นาคารตวัน้ีท าให้
หลกัทรัพยธ์นาคารตวัน้ีมีราคาท่ีเพ่ิมข้ึน 

ปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์หมวดธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถ
อภิปรายผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ไม่สามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยไ์ด้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงโดยปกติดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) จะมีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคาร
พาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในทิศทางตรงกนัขา้ม เพราะดชันีราคาผูบ้ริโภคจะเป็นตวัท่ีช้ีให้เห็น
ภาวะของเงินเฟ้อ ท่ีกล่าวว่า ภาวะเงินเฟ้อท่ีเกิดข้ึนท าให้ระดบัราคาสินคา้ และบริการสูงข้ึน รายไดท่ี้แทจ้ริงลดลง
ก าลงัซ้ือลดลงท าให้การออม และการลงทุนลดลงดว้ย เพราะมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมมากข้ึน แต่หากอตัราเงินเฟ้อลดลง จะท า
ให้ระดบัราคาของสินค้า และบริการเสมือนว่าลดลง ประชาชนมีก าลงัซ้ือเพ่ิมข้ึน จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า
ช่วงเวลาท่ีได้ท าการศึกษาดัชนีราคาผูบ้ริโภค(CPI) นั้นไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์หมวดธนาคารพาณิชย์ อนั
เน่ืองมาจากระยะเวลาท่ีท าการศึกษาอยูใ่นช่วงความผนัผวนทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีไม่แน่นอน และการศึกษา
ขอ้มูลดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เป็นการศึกษาภาพรวมโดยกว้างเป็นขอ้มูลการบริโภคจบัจ่ายของประชากรโดย
ภาพรวมในประเทศไทย เช่น ประชากรกลุ่มต่างจงัหวดัซ่ึงมีมากกว่าประชากรในเขตเมือง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ พิเชษ คล่องสารา (2548)ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์อง
กลุ่มสถาบนัการเงิน, กรรณิการ์ จะกอ (2552) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการแลกเปล่ียน
แปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีท่ีใชด้ชันีราคากลุ่มธนาคาร แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ อธิพชัร์ โรจนวุฒิฐิติคุณ (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคาร
พาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีค่าเงินบาท(NEER) ไม่สามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยไ์ด้
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่าดชันีค่าเงินบาทมีผลในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคา
หลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ดงัแนวคิดการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน ดา้นการพิจารณาภาวะเศรษฐกิจ ดชันีค่าเงิน
บาท มีบทบาทส าคญัในการเปรียบเทียบสกุลเงินของประเทศไทยกบัประเทศคู่คา้คู่แข่งท่ีส าคญั โดยดชันีค่าเงินท่ี
อ่อนลงจะสะทอ้นว่าประเทศไดเ้ปรียบดา้นราคาโดยรวมเม่ือเทียบกบัประเทศคู่คา้คู่แข่ง ดงัท่ีกล่าวว่า อาจส่งผลให้
นกัลงทุนต่างชาติท่ีคาดการณ์ว่าในอนาคตค่าเงินบาทจะแข็งข้ึน ถือโอกาสเขา้มาลงทุนในตลาดทุนในช่วงท่ีค่าเงิน
บาทอ่อน และเม่ือมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนเพ่ิมข้ึนก็จะท าให้เงินบาทแข็งค่าข้ึน และเม่ือหุ้นมีราคาท่ีดี นักลงทุน
ชาวต่างชาติขายก็จะไดท้ั้งก าไรจากราคาหุ้น และก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงอาจเป็นเพราะนโยบายการเงินของ
รัฐบาลในการก าหนดอัตราแลกเปล่ียนลอยตัวแบบมีการจัดการ (Managed Float) ดัชนีค่าเงินบาทนั้นมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีไม่ต่างกนัมาก ซ่ึงอาจจะไกลไปส าหรับการพิจารณาเพ่ือลงทุนในหลกัทรัพยธ์นาคารพาณิชย ์จึงท าให้
ไม่มีความสมัพนัธ์กนั ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กรรณิการ์ จะกอ (2552) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจ
ท่ีมีผลกระทบต่อการแลกเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีท่ีใชด้ชันีราคากลุ่ม
ธนาคาร, แสงทอง อินป๋ัน (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้น
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนเงินปันผล(Dividend Yield) ไม่สามารถอธิบายราคาหลกัทรัพย์
หมวดธนาคารพาณิชยไ์ดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่าอตัราผลตอบแทนเงินปัน
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ผลมีความสมัพนธ์ในทิศทางเดียวกบัราคาหลกัทรัพยธ์นาคารพาณิชย ์ดงัทฤษฎีการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีสมัพทัธ์ 
(Relative Method) อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน(DIY) ค านวณจาก มูลค่าปันผล(ต่อปี)ต่อหุ้น หารดว้ย ราคาตลาด
ของหุ้น จะบอกให้ทราบถึงผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บจากการซ้ือหุ้น ณ ระดบัราคาปัจจุบนั ว่าจะมีโอกาสไดรั้บ
เงินปันผลคิดเป็นอตัราร้อยละเท่าไหร่ของราคาหุ้น และทฤษฎีการวิเคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยปัจจยัพ้ืนฐานดา้นการ
วิเคราะห์บริษทัในส่วนของอตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout) แสดงให้เห็นถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ซ่ึงโดยปกติแล้วการท่ีบริษทัจ่ายเงินปันผลมากแสดงว่าผลประกอบการของธนาคารนั้นดี ในเม่ือบริษัทมีผล
ประกอบการท่ีดีแลว้นั้นย่อมส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัมีมูลค่าท่ีสูงข้ึนดว้ยบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ แต่ผลการศึกษาในคร้ังน้ีผลออกมาว่าไม่มีความสัมพนัธ์อาจเป็น
เพราะว่า เงินปันผลท่ีไดรั้บถือเป็นรายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษี ถา้ผูถื้อหุ้นส่วนใหญ่ของบริษทัจะตอ้งเสียภาษีเงินได้ใน
อตัราท่ีสูงก็ย่อมพอใจท่ีจะให้คงก าไรไวใ้นรูปก าไรสะสมมากกว่าการจ่ายปันผล ซ่ึงมีผลท าให้ราคาตลาดของหุ้น
สามญันั้นสูงข้ึน ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บก าไรจากการขายหุ้น (Capital Gain ) ซ่ึงท าให้พอใจมากกว่ารับรายไดใ้นรูปของ
เงินปันผล เพราะอตัราภาษีท่ีเก็บจากเงินปันผลจะสูงกว่าอตัราภาษีท่ีเก็บจากก าไรจากการขายหุ้น เม่ือ บริษทั
ประกาศจ่ายเงินปันผลในราคาท่ีสูงส่งผลให้ก าไรต่อหุ้นตวันั้นลดลง ซ่ึงพอก าไรลดลงแลว้จะส่งผลท าให้ราคาของ
หุ้นตวันั้นลดลงไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ณัฐณิชา สว่างศรี (2558) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ราคาหุ้นธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อธิพชัร์ โรจนวุฒิฐิติคุณ  (2554) 
ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ทิพย
รัตน์ นุย้เมือง (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของธุรกิจการแพทยใ์นประเทศไทย 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ จากการศึกษาท าให้ทราบว่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์

หมวดธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียตลาดซ้ือ
คืนอาย ุ1 วนั(REPO) อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ (Sector Bank Index)  อตัรา
การเปล่ียนแปลงอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น(Price to Earnings Ratio)  เม่ือนกัลงทุนมีความสนใจจะลงทุนใน
หลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะเห็นไดว้่านกัลงทุนควรติดตามแนวโน้ม
การเปล่ียนแปลงของปัจจยัดงักล่าวเพ่ือเป็นขอ้มูลในการประกอบการตดัสินใจลงทุน วางกลยทุธ์ในการลงทุน และ
ควรศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวม วิเคราะห์อุตสาหกรรมธนาคาร ไปจนถึงการวิเคราะห์พ้ืนฐานเฉพาะ
บริษทัท่ีสนใจลงทุน เน่ืองจากเป็นปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย์ของธนาคาร
พาณิชยไ์ดเ้ช่นเดียวกนั 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องไม่ ว่าจะเป็นการวิเคราะห์
ปัจจยัพ้ืนฐานของบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มสถาบนัการเงินเม่ือมีการเปล่ียนแปลง ไปในทิศทางใด และมีผลกระทบกบัราคา
หุ้นในทิศทางท่ีสูงข้ึนหรือลดลง การวิเคราะห์ปัจจยั ทางด้านการเมือง การวิเคราะห์ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจใน
ตลาดโลกท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศการศึกษาบทวิเคราะห์ ของบริษทัหลกัทรัพยต่์าง ๆ การ
วิเคราะห์ อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั เพ่ือให้มีความเขา้ใจและถูกตอ้งแม่นย  าท่ีสุดในการน าไปใชเ้ป็น แนวทาง
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ประกอบการตดัสินใจลงทุนใน หลกัทรัพยก์ลุ่มสถาบนัการเงิน รวมทั้งช่วยลด ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน 
เพ่ือให้ได ้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุนต่อไปในอนาคต 
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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาการประยกุต์ใชสุ้นทรียสาธกเพ่ือเพ่ิมยอดขาย กรณีศึกษา : ร้านนิภาดารถบา้น อ าเภอเมือง จงัหวดั

ขอนแก่น มีวตัถุประสงคเ์พ่ือคน้หาประสบการณ์เชิงบวกของลูกคา้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 50 คนท่ีเขา้มาใชบ้ริการซ้ือ
รถยนตมื์อสองร้านนิภาดารถบา้น ตั้งแต่วนัท่ี 1มกราคม ถึงวนัท่ี 1เมษายน 2561โดยประยกุตใ์ชสุ้นทรียสาธกในการ
ตั้งค าถามเพ่ือสมัภาษณ์ลูกคา้กลุ่มตวัอย่าง และน าขอ้มูลจากประสบการณ์เชิงบวกท่ีไดม้าวิเคราะห์หาจุดร่วมและจุด
โดดเด่น เพ่ือท าการเช่ือมโยงกับการวิเคราะห์สออ่าร์(SOAR Analysis) และใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและ
ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมยอดขาย จากผลการศึกษาพบว่า 1)มีบริการดา้นไฟแนนซ์ท่ีหลากหลายและมีบริการดา้นเอกสารท่ี
รวดเร็ว 2)เจ้าของร้านมีความเป็นกันเอง 3)มีการแนะน าและให้รายละเอียดรถท่ีชดัเจน  4)รถยนต์มีสภาพดีและ
สามารถทดลองขบัได ้5)สามารถต่อรองราคาได ้6)มีรถยนตต์ามท่ีตอ้งการ และมีโครงการเพ่ือเพ่ิมยอดขายระยะสั้น 
ทั้งส้ิน 2โครงการ ไดแ้ก่ 1)ให้ค าปรึกษาและจดัหาไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้ 2)สภาพดี รู้ประวติั ทดลองได ้เป็น
โครงการท่ีสามารถปฏิบติัจริงและเห็นผลในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน 

 
ค าส าคญั: สุนทรียสาธก, การเพ่ิมยอดขาย 
 

Abstract 
 
The purpose of this study was to find the positive experiences of fifty customers of Nipada Rod Ban car 

shop, Muang district, Khon Kaen province.  The data were collected from 1 January to 1 April 2018.  The 
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appreciative inquiry was applied in questioning to interviewing positive customer experience in a qualitative 
approach.  The obtained data were analyzed to figure out the shared and prominent points for further linking with 
the SOAR analysis and using as a guideline to increase sales. The results indicated that 1) there were a variety for 
financial services and fast paperwork.  2)  The shop owner was friendly.  3)  Provide clear details with 
recommendations. 4) Cars were in a good condition and allowed for test drive. 5) Price was negotiable. 6) There 
were cars as required.   Two practical short- term programs; 1)  Consulting and financing the client and 2)  Car in a 
good condition-Good using history-Driving trial, were applied to increase sales and the good results were obtained 
in less than 3 months. 

 
Keyword: Appreciative Inquiry, Increasing Sales 
 

บทน า (Introduction) 
 

ร้านนิภาดารถบา้น อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ก่อตั้งโดย คุณบุญชู – คุณนงเพชร คุณสาร  เปิดด าเนินการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 สถานประกอบการตั้งอยูท่ี่ ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น เป็นธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์
มือสองหรือรถยนตใ์ชแ้ลว้ทุกชนิด ซ่ึงรถยนตใ์นร้านส่วนมากเป็นรถท่ีซ้ือมือต่อมือจากเจา้ของรถโดยตรง ทางร้านมี
การบริการท่ีเนน้ความซ่ือสตัยต่์อลูกคา้เป็นหลกั ซ่ึงท าให้ลูกคา้เกิดความเช่ือใจและไวว้างใจ การบริการเช่นน้ีท าให้
ทางร้านมีลูกค้าเพ่ิมมากข้ึนจากการบอกต่อของลูกค้ารายเก่า โดยกลุ่มลูกค้าหลกัของทางร้านประกอบอาชีพ
เกษตรกรเป็นส่วนใหญ่และชอบความเป็นกนัเองของเจา้ของร้าน 

ในปี พ.ศ. 2555 รัฐบาลไดก้ าหนดนโยบายรถยนตค์นัแรกเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่ง จึงมี
ผลกระทบต่อธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์มือสองเป็นอย่างมาก อีกทั้ งกลุ่มลูกค้าหลกัของร้านยงัมีการใช้จ่ายอย่าง
ระมดัระวงั ท าให้ธุรกิจประสบปัญหาขาดทุน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) ต่อมาในปี พ.ศ.2561 ธุรกิจมี
แนวโน้มเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลบวกจากโครงการรถยนต์คนัแรกท่ีส้ินสุดลง และมีรถยนตเ์ก่าในโครงการ
บางส่วนถูกขายเขา้สู่ตลาด จึงก่อให้เกิดผูป้ระกอบการรายใหม่และการส่งเริมการขายของตวัแทนจ าหน่ายเชิงรุกใน
การเขา้ถึงลูกคา้เพ่ิมข้ึน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) ท าให้ลูกคา้กลุ่มดงักล่าวมีทางเลือกในการเลือกซ้ือรถยนต์
มือสอง ภาวะเช่นน้ีได้ส่งผลกระทบให้ธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์มือสองหรือรถยนต์ใช้แล้ว ยงัคงมีความเส่ียงจาก
ยอดขายท่ีลดลงและยงัตอ้งคงเผชิญกบัการแข่งขนัในตลาดท่ีค่อนขา้งรุนแรงต่อไป (วรรณา ยงศิศาลภพ, 2560) 

ในปี พ.ศ. 2556-2560 พบว่าทางร้านมียอดขายท่ีลดลงและประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเน่ือง ดงัตารางที่1 
จะเห็นไดว้่าในปี 2556 ยอดขาย 17,461,000 บาท ในปี 2557 ยอดขาย 16,894,000 บาท ซ่ึงมียอดขายลดลง 567,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ3 ในปี 2558 ยอดขาย 13,391,000 บาท เม่ือเทียบกับปี 2557 พบว่ามียอดขายลดลง 3,503,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ21 ต่อมาในปี 2559 ยอดขาย 14,554,000 บาท และในปี 2560 ยอดขาย 11,026,000 บาท มี
ยอดขายท่ีลดลงถึง 3,528,000 บาท คิดเป็นร้อยละ24 
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ตารางที่ 1 ยอดขายรถยนตมื์อสองร้านนิภาดารถบา้น ประจ าปี 2556-2560 
ยอดขายรถยนตมื์อสอง ร้านนิภาดารถบา้น ประจ าปี 2556-2560 

ปี พ.ศ. 2556 2557 2558 2559 2560 
ยอดขาย (บาท) 17,461,000 16,894,000 13,391,000 14,554,000 11,026,000 

การเปล่ียนแปลง(บาท) - 567,000 3,503,000 1,163,000 3,528,000 
การเปล่ียนแปลง 

(ร้อยละ) 
- ลดลง 

ร้อยละ3 
ลดลง 

ร้อยละ21 
เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ9 

ลดลงร้อย
ละ24 

ท่ีมา: ร้านนิภาดารถบา้น อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น, 2560 
ดงันั้นในฐานะท่ีผูศึ้กษามีส่วนร่วมในการดูแลธุรกิจของครอบครัว จึงท าการศึกษาตามวตัถุประสงค์เพ่ือ

คน้หาประสบการณ์เชิงบวกของลูกคา้กลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้มาใชบ้ริการซ้ือรถยนต์มือสองร้านนิภาดารถบา้น อ าเภอ
เมือง จงัหวดัขอนแก่น จากการศึกษาพบว่าการแกปั้ญหายอดขายท่ีลงลด เบ้ืองตน้มี 2 วิธีคือ 1) การแกปั้ญหาโดยการ
วิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหาท่ีเกิดจากสาเหตุอ่ืน เช่น สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร, สภาพแวดลอ้ม
ในการแข่งขนั เป็นตน้ เพ่ือท าการวางแผนการด าเนินการในการแกไ้ขปัญหา และการตรวจสอบเพ่ือสรุปผล 2) การ
แก้ปัญหาโดยการใชห้ลกัสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) เป็นการแก้ไขปัญหาเชิงบวก เพ่ือพฒันาองคก์ร
ผ่านการตั้งค าถาม ใชใ้นการส่งเสริมและพฒันาตวับุคคลและองค์กรให้มีศกัยภาพสูงสุด การศึกษาคร้ังน้ีใช้หลกั
สุนทรียสาธกในการแกปั้ญหาซ่ึงต่างจากงานวิจยัส่วนใหญ่ท่ีมุ่งเน้นการแกปั้ญหาจากอุปสรรคท่ีพบเจอ โดยมุ่งเน้น
การพฒันาและการต่อยอดจากจุดแขง็ท่ีมี จากการศึกษาประสบการณ์เชิงบวกของลูกคา้กลุ่มตวัอยา่ง น าผลการศึกษา
ท่ีไดไ้ปขยายผลหรือพฒันาแนวทางดา้นการให้บริการเพ่ือก่อให้เกิดยอดขายท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

 

ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
 

1. สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry : AI) 
สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาองค์กร และพัฒนาบุคคลท่ีอยู่

ร่วมกนั ใชใ้นการคน้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดในตวับุคคล ในองค์กร หรือโลกรอบตวัเรา ผ่านการตั้งค าถามดา้นบวกซ่ึงเป็น
ศิลปะของการถาม เพ่ือใชใ้นการส่งเสริมและพฒันาตวับุคคลหรือองค์กรให้มีศกัยภาพสูงสุด การตั้งถามลว้นเป็น
ค าถามท่ีมีเร่ืองราวดา้นบวก ช่วยสร้างแรงบนัดาลใจท่ียงัไม่มีการน ามาขยายผลและประยุกต์ใชใ้ห้เขา้กบัตวับุคคล
และองคก์รได ้(Whitney and Trosten-Bloom, 2010) 

กระบวนการสุนทรียสาธก 
กระบวนการสุนทรียสาธก มี 4 ขั้นตอน หรือแบบจ าลอง 4D  (4-D Cycle) ประกอบดว้ย 
1) การค้นหา (Discovery) การคน้หาประสบการณ์ดา้นบวกในตวับุคคลท่ีดีท่ีสุดท่ีมีต่อองคก์ร  
2) การวาดฝัน (Dream) น าประสบการณ์ดา้นบวกท่ีไดจ้ากขั้นตอนการคน้หามาขยายผล เพ่ือทราบถึงส่ิง

ท่ีจะเป็นไปไดแ้ละความตอ้งการในอนาคตท่ีอยากให้องคก์รเป็น 
3) การออกแบบ (Design) การออกแบบหรือการวางแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติั 

น าไปสู่ความส าเร็จท่ีตั้งวาดฝันไว ้
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4) การลงมือท า (Destiny) การน าแผนการด าเนินงานท่ีได้ออกแบบไว้ไปใช้ในการพัฒนาหรือ
เปล่ียนแปลงองคก์รในทิศทางท่ีดีข้ึน 

2. การวเิคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis)  
การวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) เป็นหลกัการวิเคราะห์หน่วยงานหรือองค์กร ไดถู้กพฒันามาจาก

การวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) เพ่ือใชใ้นการวางแผนทางดา้นกลยทุธ์ ซ่ึงในปัจจุบนัพบว่าการใชเ้คร่ืองมือ 
SWOT Analysis ยงัไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว SOAR Analysis 
จึงเป็นเคร่ืองมือในการสร้างวฒันธรรมเชิงบวกภายในองค์กร โดยมุ่งไปท่ีจุดแข็ง ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิด
วิเคราะห์ วางแผนงาน และท าตามแผนงานนั้น สามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้ไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้เป็นตวัเช่ือมโยง 
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายให้เป็นรูปธรรมสอดคลอ้งกบัสภาพการแข่งขนัในปัจจุบนั  SOAR Analysis จึงมี
ความหมายดงัน้ี (อจัฉริยะ อุปการกุล, 2553) 

1) S=Strength หมายถึงจุดแขง็ขององคก์ร ทรัพยากรหรือส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีองคก์รมี 
2) O=Opportunities หมายถึงโอกาสท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร มีโอกาสท่ีเป็นไปไดแ้ละมีประโยชน์

ต่อองคก์ร 
3) A=Aspirations หมายถึงส่ิงท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตกบัองค์กร ส่ิงดีๆท่ีองค์กรอยากให้เกิด

ข้ึนกบัองคก์ร 
4) R=Results หมายถึงผลลพัธ์ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีตั้ งไว้น าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีองค์กรอยากเห็น 

สามารถวดัผลออกมาเป็นรูปธรรมได ้
3. งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาของ ภาวิณี จนัทะเวียง (2560) ไดศึ้กษาการเพ่ิมยอดขายของร้านพงษ์เจริญมอเตอร์ อ  าเภอ
พล จงัหวดัขอนแก่น มีวตัถุประสงคเ์พ่ือคน้หาประสบการณ์เชิงบวกของลูกคา้และหาแนวทางในการเพ่ิมยอดขาย
รถยนตมื์อสอง ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบโครงการทั้งหมด 7 โครงการ เพ่ือเพ่ิมยอดขาย ไดแ้ก่ เส้ือคู่รถ มุมสบายกายสบาย
ใจ พงษ์เจริญมอเตอร์ออนไลน์ ใบปลิวส่วนลด ดูแลดว้ยใจ ป้ายใหญ่เห็นชดั และสาขาใหม่ใหญ่กว่า ซ่ึงโครงการ
ดงักล่าวท าให้กิจการมียอดขายเพ่ิมข้ึน และการศึกษาของ อริสา พลดงนอก (2560) ไดศึ้กษาการสร้างความจงรักภกัดี
ของลูกค้าร้านบอยมอเตอร์ไซค์ จังหวดัชยัภูมิ มีวตัถุประสงค์ค้นหาประสบการณ์เชิงบวกและการสร้างความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ น าไปสู่การวางแผนการสร้างความจงรักภกัดี และจดัท าโครงการ 4 โครงการ ไดแ้ก่ มองเนน้จุด
เลก็ๆ อบอุ่นรักตามเทศกาล รอยยิ้มปันใจบริการหลงัการขาย และท าโรงทานสร้างบุญ โครงการดงักล่าวมีผลให้ทาง
ร้านยอดขายเพ่ิมข้ึน ลูกคา้เกิดความจงรักภกัดี เกิดการซ้ือซ ้ าและมีการบอกต่อแนะน าลูกคา้รายใหม่  

4. กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
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วธีิการศึกษา (Methodolody) 
 

ผูศึ้กษาใชก้ระบวนการสุนทรียสาธก คือ การคน้หา (Discovery) การวาดฝัน (Dream) การออกแบบ (Design) 
และการลงมือท า (Destiny) หรือ 4-D Cycle เป็นหลกั เพ่ือทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ และการแนะน า
หรือบอกต่อจากลูกคา้รายเก่า โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. การค้นหา (Discovery) 
การค้นหาเร่ิมจากการศึกษาและค้นคว้าบทความ เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดย

ประยุกต์ใช้กระบวนการสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry :  AI) ในการสังเกตและตั้ งค าถามเพ่ือค้นหา
ประสบการณ์เชิงบวกของลูกค้า จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์หาปัจจัยท่ีเป็นจุดร่วม 
(Convergences) และปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น (Divergences) 

1.1. วธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บรวมรวบขอ้มูลโดยก าหนดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 50 คน ซ่ึงเป็นลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ

ร้านนิภาดารถบา้น อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น สมัภาษณ์โดยใชวิ้ธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จาก
การสังเกตจากพฤติกรรมหรือปฏิกิริยาการตอบสนองต่างๆจากการสัมภาษณ์ ผูใ้ห้สัมภาษณ์หรือลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการท่ีร้านจะต้องมีเวลาเพียงพอและไม่เร่งรีบในการตอบค าถาม และผูส้ัมภาษณ์จะใช้ค าถามท่ีเป็นไปตาม
กระบวนการสุนทรียสาธก เป็นค าถามลกัษณะปลายเปิด (Open-Ended Questions) และเป็นค าถามเชิงบวก เพ่ือเปิด
โอกาสให้กลุ่มตวัอยา่งสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ค าถามท่ีใชมี้ทั้งหมด 5 ขอ้ แบ่งเป็น 2 หวัขอ้ ดงัน้ี 

1.1.1. ขั้นตอนการคน้หา เป็นการคน้หาประสบการณ์หรือความประทบัใจเชิงบวกจากลูกคา้กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเขา้มาใชบ้ริการซ้ือรถยนตมื์อสองท่ีร้านนิภาดารถบา้น ประกอบดว้ยค าถาม ขอ้ท่ี 1-4 

ขอ้ท่ี 1 ลูกคา้รู้จกัร้านนิภาดารถบา้นไดอ้ยา่งไร 
ขอ้ท่ี 2 เหตุใดลูกคา้จึงตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการท่ีร้านและลูกคา้ก าลงัมองหารถยนตป์ระเภทใด  
ขอ้ท่ี 3 เม่ือลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการท่ีร้านนิภาดารถบา้น มีความประทบัใจอะไรบา้ง  
ขอ้ท่ี 4 ลูกคา้มีวิธีบอกต่อความประทบัใจนั้นอยา่งไร  

1.1.2. ขั้นตอนการออกแบบ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มตวัอยา่งเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการออกแบบโครงการ เพ่ือเพ่ิมยอดขายในอนาคต ประกอบดว้ยค าถามขอ้ท่ี 5  

ขอ้ท่ี 5 ในอนาคตลูกคา้อยากให้ร้านนิภาดารถบา้นมีบริการเพ่ิมเติมหรือควรพฒันาส่ิงใดให้ดีข้ึน 
1.2. ประเภทของข้อมูล 

การศึกษาในคร้ังน้ีศึกษาจากขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึง
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีการวางแผนไวล้่วงหน้า เพ่ือมุ่งเน้นการสัมภาษณ์
เก่ียวกบัประสบการณ์เชิงบวกของลูกคา้ 
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2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ เอกสารทางการวิจยั 
บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ วารสาร เอกสารประกอบการเรียนการสอน การค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ 
อินเตอร์เน็ต หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การวาดฝัน (Dream) 
เม่ือไดค้น้พบขอ้มูลจากขั้นตอนการคน้หาประสบการณ์เชิงบวกของลูกคา้ ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัท่ีเป็นจุด

ร่วม และปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น น าไปสู่ขั้นตอนการวาดฝันเพ่ือต่อยอด และพฒันาแนวทางการเพ่ิมยอดขายให้กบั
ร้านนิภาดารถบา้นมากท่ีสุด 

3. การออกแบบ (Design) 
การออกแบบเป็นขั้นตอนในการน าขอ้มูลจุดร่วมและจุดโดดเด่นท่ีไดม้าวิเคราะห์ภายใตแ้นวคิดสออ่าร์ 

(SOAR Analysis) เพ่ือประกอบการพิจารณาออกแบบกิจกรรมและโครงการ เพ่ือเพ่ิมยอดขายของร้านนิภาดารถบา้น 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  

4. การลงมือท า (Destiny) 
การลงมือท าเป็นการน าแผนโครงการต่างๆ ท่ีไดอ้อกแบบไวไ้ปสู่การปฏิบติัจริง ผูศึ้กษาจะท าการส่งมอบ

แผนโครงการให้กบัเจา้ของกิจการร้านนิภาดารถบา้น อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น เป็นผูด้  าเนินการต่อ  และผูศึ้กษา
ท าหนา้ท่ีในการติดตามและประเมินผลจากการด าเนินโครงการท่ีเกิดข้ึน 
 

ผลการศึกษาและอภปิรายผล (Results and Discussion) 
 

1. ผลการศึกษา 
1.1. การค้นหา (Discovery) 

จากการสมัภาษณ์ประสบการณ์เชิงบวกของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการซ้ือรถยนต์มือสองท่ีร้านนิภาดา
รถบา้น อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 50 คน สามารถสรุปเป็นจุดร่วม (Convergences) และจุดโดด
เด่น (Divergences) ไดด้งัน้ี 

ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม (Convergences) 
1) มีบริการดา้นไฟแนนซ์ท่ีหลากหลายและมีบริการดา้นเอกสารท่ีรวดเร็ว 
2) เจา้ของร้านมีความเป็นกนัเอง 
3) มีการแนะน าและให้รายละเอียดท่ีชดัเจน 
4) รถยนตท่ี์ร้านมีสภาพดีและทดลองขบัได ้
ปัจจยัเป็นจุดโดดเด่น (Divergences) 
1) สามารถต่อรองราคาได ้
2) มีรถยนตต์ามท่ีตอ้งการ 

1.2. การวาดฝัน (Dream) 
ส่ิงท่ีร้านนิภาดารถบา้น ไดท้  าการวาดฝันไว ้ไดแ้ก่ 
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1. ร้านนิภาดารถบา้น จะเป็นร้านจ าหน่ายรถยนต์มือสองร้านแรกในอ าเภอเมืองขอนแก่นท่ีลูกคา้
ซ้ือรถยนตมื์อสองนึกถึง 

2. ร้านนิภาดารถบา้น มีลูกคา้เพ่ิมมากข้ึนจากการบอกต่อของลูกคา้รายเก่า 
3. ร้านนิภาดารถบา้น เป็นท่ีรู้จกัของคนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 40 ภายในปี 2561 

1.3. การออกแบบ (Design) 
หลกัจากผ่านขั้นตอนการค้นหาและขั้นตอนการวาดฝันแล้ว ต่อมาผูศึ้กษาได้ท าการออกแบบ

โครงการ รวมกบัการวิเคราะห์ (SOAR Analysis) ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) 
ส่ิงทีต้่องค้นหา 
ในเชิงกลยุทธ์ 

Strategic Inquiry 

จุดแข็ง Strengths 
1) ท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม ตั้งอยูบ่นถนนเส้น
หลกัของจงัหวดั 
2) เจา้ของร้านอธัยาศยัดี มีความเป็นกนัเอง มี
ประสบการณ์ในการขายสูง 
3) สามารถต่อรองราคาไดง่้าย  
4) รถยนตคุ์ณภาพดี ซ้ือจากเจา้ของรถโดยตรง 
ลูกคา้สามารถตรวจสอบประวติัรถได ้
 

โอกาส Opportunities 
1) ส้ินสุดโครงการรถยนตค์นัแรกท าให้รถยนต์
เก่าบางส่วนถูกขายเขา้สู่ตลาดรถยนต์มือสอง จึง
เป็นโอกาสส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถซ้ือ
ขายรถยนตเ์ปล่ียนมือได ้
2) เกษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากราคา
สินคา้ทาการเกษตรมีการปรับตวัสูงข้ึน 

เจตนาหรือส่ิงดีๆ 
ทีอ่ยากเห็น 
ในองค์กร

Appreciative 
Intent 

ส่ิงทีต้่องการจะเป็น Aspirations 
1) ร้านนิภาดารถบา้น จะเป็นร้านจ าหน่าย
รถยนตมื์อสองร้านแรกในอ าเภอเมืองขอนแก่น
ท่ีลูกคา้ซ้ือรถยนตมื์อสองนึกถึง 
2) ร้านนิภาดารถบา้น มีลูกคา้เพ่ิมมากข้ึนจาก
การบอกต่อของลูกคา้รายเก่า 
3) ร้านนิภาดารถบา้น เป็นท่ีรู้จกัของคนใน
พ้ืนท่ีใกลเ้คียงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 40 ภายในปี 2561 

ผลลพัธ์ Results 
1) ร้านนิภาดารถบา้น มียอดขายรถยนตมื์อสอง 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 มากกว่าร้อยละ 50 
2)  ร้านนิภาดารถบา้น เป็นร้านแรกท่ีลูกคา้นึก
ถึงเม่ือตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง และเป็นท่ีรู้จกั
ของคนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
ภายในปี 2561 

 
จากตารางท่ี 2 สามารถสรุปการวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis)  เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการวาง

แผนการเพ่ิมยอดขายของร้านนิภาดารถบ้าน ดังน้ี ร้านนิภาดารถบ้าน มีจุดแข็ง (Strengths) คือ มีท าเลท่ีตั้งท่ี
เหมาะสมเพราะตั้งอยูบ่นถนนเส้นหลกัของจงัหวดั รวมทั้งเจ้าของร้านมีอธัยาศยัดี สามารถต่อรองราคาไดง่้ายและ
ราคาถูก อีกทั้งรถยนตท่ี์ร้านเป็นรถท่ีซ้ือจากเจา้ของรถโดยตรง ไม่ใช่รถประมูล และพบโอกาส (Opportunities) คือ 
ในปี พ.ศ. 2555-2560 หลงัจากส้ินสุดโครงการรถยนต์คนัแรกของรัฐบาลท าให้กลุ่มตวัอยา่งสามารถซ้ือขายรถยนต์
เปล่ียนมือได ้ ส่งผลให้ธุรกิจมียอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน อีกทั้งภาครัฐไดเ้ขา้มาดูแลราคาสินคา้ทางการเกษตร จึงส่งผลให้
เกษตรกรท่ีเป็นลูกคา้กลุ่มตวัอยา่งหลกัของทางร้านมีรายไดท่ี้ดีข้ึน และมีก าลงัซ้ือท่ีเพียงพอต่อการเลือกซ้ือรถยนต ์
จากจุดแข็งและโอกาสท่ีคน้พบท าให้เกิด ส่ิงท่ีตอ้งการจะเป็นหรือแรงบนัดาลใจ (Aspirations) คือ ร้านนิภาดารถ
บา้น จะเป็นร้านจ าหน่ายรถยนตมื์อสองร้านแรกในอ าเภอเมืองขอนแก่นท่ีลูกคา้ซ้ือรถยนตมื์อสองนึกถึง มีลูกคา้เพ่ิม
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มากข้ึนจากการบอกต่อของลูกคา้รายเก่า และเป็นท่ีรู้จกัของคนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ภายในปี 2561 
โดยท าการวดัผลลพัธ์ (Results) ท่ีเกิดข้ึน คือ ร้านนิภาดารถบา้นมียอดขายท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากปี 2560 มากกว่าร้อยละ
50 คิดเป็นยอดขายรถยนต์มือสองจ านวน 20 คนัและมียอดขายเพ่ิมข้ึน 5,200,000 บาท และทางร้านเป็นท่ีรู้จกัของ
คนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงเพ่ิมข้ึนร้อยละ20 ภายในปี 2561 จากการบอกต่อปากต่อปากของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 

จากการออกแบบโครงการเพ่ือให้เกิดผลลพัธ์ตามต้องการอย่างต่อเน่ือง จึงได้ก าหนดแผนการ
ด าเนินงานระยะสั้น 2 โครงการ ท่ีสามารถท าไดแ้ละเห็นผลในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ดงัน้ี  

โครงการที่ 1 
ช่ือโครงการ “ให้ค าปรึกษาและจดัหาไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้” 
ท่ีมา: จุดร่วมท่ีส าคญั คือ ทางร้านมีบริการดา้นไฟแนนซ์ท่ีหลากหลายและมีบริการดา้นเอกสารท่ี

รวดเร็ว และเจา้ของร้านมีความเป็นกนัเอง เป็นลกัษณะการบริการท่ีลูกคา้ไม่ทราบรายละเอียดว่าลูกคา้เหมาะสมกบั
ไฟแนนซ์บริษทัอะไรหรือมีทางเลือกอะไรบา้งท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้ การให้ค าปรึกษาของเจ้าของร้านท าให้ลูกคา้
สามารถตดัสินใจไดง่้ายและสามารถต่อรองราคากบัเจา้ของร้านไดโ้ดยตรง 

วตัถุประสงค:์  1. เพ่ือเป็นร้านจ าหน่ายรถยนตมื์อสองท่ีลูกคา้นึกถึงเป็นร้านแรก 
 2. เพ่ือให้ร้านนิภาดารถบา้นเป็นท่ีรู้จกัของคนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 
 3. เพ่ือสร้างความประทบัใจและเกิดการบอกต่อของลูกคา้รายเก่าท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 

วิธีการด าเนินโครงการ: แนวทางการปฏิบติัเจ้าของร้าน เจ้าของร้านจะกล่าวสวสัดีลูกคา้ พร้อมทั้ง
สอบถามความตอ้งการของลูกคา้ เม่ือลูกคา้ตอ้งการค าปรึกษา เจา้ของร้านจะให้ค าปรึกษาดว้ยตวัเองดว้ยความเตม็ใจ
เพ่ือง่ายต่อการตดัสินใจในการซ้ือรถและจดัหาไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้ เช่น ลูกคา้ประกอบอาชีพคา้ขาย จึง
เหมาะส าหรับการซ้ือรถกระบะเพ่ือให้ตรงกับวตัถุประสงค์การใช้งาน การจัดหาไฟแนนซ์ทางร้านจะลงพ้ืนท่ี
ตรวจสอบอาชีพของลูกคา้ควบคู่กบัเจา้หน้าท่ีของบริษทั ท าให้ไดรั้บการอนุมติัไฟแนนซ์ง่าย และเกิดความน่าเช่ือ
ระหว่างร้านกบับริษทัท่ีจดัไฟแนนซ์ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน: เร่ิมด าเนินการวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ ถึงวนัท่ี 1 เมษายน 2561 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ: ร้านนิภาดารถบ้าน คาดว่าเป็นร้านแรกท่ีลูกค้านึกถึงเม่ือต้องการเลือกซ้ือ

รถยนต์มือสองและการให้ค าปรึกษาดา้นไฟแนนซ์ อีกทั้งยงัเป็นท่ีรู้จกัของคนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
ภายในปี 2561ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

โครงการที่ 2 
ช่ือโครงการ “สภาพดี รู้ประวติั ทดลองได”้ 
ท่ีมา: จุดร่วมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ มีรถยนตต์ามท่ีตอ้งการ มีการแนะน าและให้รายละเอียดไดช้ดัเจน และ

รถยนตท่ี์ร้านมีสภาพดีและทดลองขบัได ้ เป็นการน าจุดร่วมและจุดโดดเด่นท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ประสบการณ์เชิง
บวกของลูกคา้มาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบโครงการ  

วตัถุประสงค:์ 1. เพ่ือให้ลูกคา้ไดใ้ชร้ถยนตมื์อสองสภาพดีตรงตามความตอ้งการท่ีแท้จริงของลูกคา้ 
 2. เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความเช่ือใจและไวว้างใจเม่ือเขา้มาใชบ้ริการซ้ือรถยนตท่ี์ร้าน 
วิธีการด าเนินโครงการ: แนวทางการปฏิบติัของร้านเจา้ของร้านจะเลือกรถยนตส์ภาพดีพร้อมใชง้าน

เพ่ือจอดขายหนา้ร้าน โดยรับซ้ือรถจากเจา้ของรถโดยตรง และรู้ประวติัรถทุกคนั เพ่ือให้ง่ายต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ลูกคา้ สามารถทดลองขบัไดโ้ดยมีพนกังานของร้านนัง่ไปดว้ย  
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ระยะเวลาในการด าเนินงาน: เร่ิมด าเนินการวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ ถึงวนัท่ี 1 เมษายน 2561 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ: ลูกค้ากลุ่มตวัอย่างท่ีเข้ามาใช้บริการซ้ือรถยนต์มือสองท่ีร้านจะไดร้ถยนต์

สภาพดี พร้อมใช้ง่ายและเกิดความเช่ือใจ ไวว้างใจหลงัใช้บริการ ท าให้ร้านนิภาดารถบ้านคาดว่าจะมียอดขาย
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

1.4. การลงมือท า (Destiny) 
หลงัจากออกแบบโครงการเพ่ือเพ่ิมยอดขายของร้านนิภาดารถบา้น อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

ไปสู่การปฏิบติัจริง ผูศึ้กษาจะท าการส่งมอบแผนโครงการให้กบัเจา้ของกิจการเป็นผูด้  าเนินการต่อ และผูศึ้กษาท า
หนา้ท่ีประเมินผลจากการด าเนินโครงการท่ีเกิดข้ึน 

 
2. อภปิรายผล 

จากการศึกษาโดยใชเ้คร่ืองมือสออ่าร์ (SOAR Analysis)  พบว่า  จุดแข็งขององค์กร คือ 1) ท าเลท่ีตั้งท่ี
เหมาะสม ตั้งอยูบ่นถนนเส้นหลกัของจงัหวดั 2) เจา้ของร้านอธัยาศยัดี มีความเป็นกนัเอง มีประสบการณ์ในการขาย
สูง 3) สามารถต่อรองราคาไดง่้าย 4) รถยนตค์ุณภาพดี ซ้ือจากเจา้ของร้านโดยตรงลูกคา้สามารถตรวจสอบประวติัรถ
ได ้เน่ืองจากโครงการรถคนัแรกไดส้ิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2560 ท าให้มีรถยนต์เก่าในโครงการบางส่วนถูกขายเขา้สู่
ตลาด จึงก่อให้เกิดผูป้ระกอบการรายใหม่ จึงท าให้ธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง และสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัไม่ดีนกั ท าให้กลุ่มลูกคา้หลกัของร้านยงัมีการใชจ่้ายอยา่งระมดัระวงัและเลือกท่ีจะหันมาซ้ือรถยนต์มือสอง
มากข้ึน ส่ิงท่ีองคก์รอยากเป็น คือ เป็นร้านจ าหน่ายรถยนตมื์อสองร้านแรกในอ าเภอเมืองขอนแก่นท่ีลูกคา้ซ้ือรถยนต์
มือสองนึกถึง มีลูกค้าเพ่ิมมากข้ึนจากการบอกต่อของลูกค้ารายเก่า และเป็นร้านท่ีรู้จักของคนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 40 ภายในปี 2561 ผลลพัธ์ คือ มียอดขายรถยนต์มือสอง เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 มากกว่าร้อยละ 50 และ
เป็นร้านแรกท่ีลูกคา้นึกถึงเม่ือตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสอง และเป็นท่ีรู้จกัของคนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
ภายในปี 2561 ผลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั ภาวิณี จนัทะเวียง (2560) ไดศึ้กษาการเพ่ิมยอดขายของร้านพงษ์เจริญ
มอเตอร์ อ  าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ในดา้นการบริการ ส่วนของ อริสา พลดงนอก (2560) ไดศึ้กษาการสร้างความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ร้านบอยมอเตอร์ไซค์ จงัหวดัชยัภูมิ ในดา้นการสร้างความจงรักภกัดีเกิดการซ้ือซ ้ าและมีการ
บอกต่อแนะน ารายคา้รายใหม่ ซ่ึงผูศึ้กษามีความคิดเห็นว่า การบริการของเจา้ของร้านและการคดัสรรรถยนตมื์อสอง
ท่ีมีคุณภาพดีจะท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ และการแนะน าหรือบอกต่อจากลูกคา้รายเก่า ส่งผลให้มียอดขายท่ีเพ่ิม
มากข้ึน 
 

สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 
 

1. สรุปผลการศึกษา 
จากการสัมภาษณ์ลูกคา้กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 50 คน ท่ีเขา้มาใชบ้ริการซ้ือรถยนต์มือสองท่ีร้านนิภาดารถ

บา้น ท าให้ผูศึ้กษาไดพ้บประสบการณ์เชิงบวกของลูกคา้และทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ สามารถสรุป
เป็นจุดร่วม (Convergences) และจุดโดดเด่น (Divergences) ไดด้งัน้ี 

ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม (Convergences) 
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1) มีบริการดา้นไฟแนนซ์ท่ีหลากหลายและมีบริการดา้นเอกสารท่ีรวดเร็ว 
2) เจา้ของร้านมีความเป็นกนัเอง 
3) มีการแนะน าและให้รายละเอียดท่ีชดัเจน 
4) รถยนตท่ี์ร้านมีสภาพดีและทดลองขบัได ้
ปัจจยัเป็นจุดโดดเด่น (Divergences) 
1) สามารถต่อรองราคาได ้
2) มีรถยนตต์ามท่ีตอ้งการ 
เม่ือท าการวิเคราะห์จุดร่วมและจุดโดดเด่น ผูศึ้กษาจึงพบว่าลูกคา้จะมีความไวว้างใจเม่ือเจ้าของร้านมี

ความเป็นกนัเอง และสามารถต่อรองราคาไดเ้ม่ือเจอรถยนต์ท่ีลูกคา้ตอ้งการ อีกทั้งทางร้านยงัเปิดโอกาสให้ทดลอง
ขบัได ้ดว้ยการบริการเช่นน้ีลูกคา้จึงเกิดความประทบัใจและเตม็ใจท่ีจะมาใชบ้ริการ และเกิดการบอกต่อหรือแนะน า
ไปยงับุคคลอ่ืนๆหรือคนท่ีรู้จกัให้มาใชบ้ริการท่ีร้าน จากการศึกษาคร้ังจึงไดอ้อกแบบโครงการระยะสั้น 2 โครงการ 
ดงัน้ี 1) ให้ค าปรึกษาและจดัหาไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้ 2) สภาพดี รู้ประวติั ทดลองได ้  

จากการด าเนินโครงการตั้งแต่ 1 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึง 1 เมษายน 2561 ระยะเวลา 3 เดือน พบว่าร้านนิภาดา
รถบา้นเป็นท่ีรู้จกัของคนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงมากยิ่งข้ึน เกิดการแนะน าจากลูกคา้เก่าท่ีเคยใชบ้ริการและก่อให้เกิดลูกคา้
รายใหม่ ท าให้กิจการมียอดขายเพ่ิมมากข้ึน ในปี 2561 มียอดขายรถยนต์มือสองจ านวน 18 คนั มียอดขายเพ่ิมข้ึน 
4,893,000 บาท คิดเป็นร้อยละ44 จากเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

2. ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาและพฒันาธุรกิจของครอบครัวโดยการประยุกต์ใชสุ้นทรียสาธก เป็นการคน้หาประสบการณ์

เชิงบวกของลูกคา้กลุ่มตวัอยา่งเพ่ือปรับปรุงและพฒันาส่ิงท่ีดีอยู่แลว้ให้ดียิ่งข้ึน โดยไม่จ าเป็นตอ้งเน้นพฒันาเฉพาะ
การบริการเท่านั้น สุนทรียสาธกยงัสามารถใชใ้นการพฒันาตวับุคคลให้มีความคิดท่ีสร้างสรรค์ โดยการฝึกฝนใน
การตั้งค าถาม รวมถึงการแสดงพฤติกรรมระหว่างการสัมภาษณ์ลูกคา้กลุ่มตวัอย่าง อีกทั้งเป็นการฝึกการส่ือสาร
ระหว่างคนในองคก์รให้ส่ือสารไปในทิศทางเดียวกนัเพ่ือให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้จากการศึกษาคร้ังน้ี
ท าให้เกิดโครงการระยะยาวเพ่ือเป็นการเพ่ิมยอดขายให้กบัร้านนิภาดารถบา้นอย่างต่อเน่ืองและเป็นโครงการต่อ
ยอดจากการศึกษาเดิม 
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ความต้องการด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเสริมสวย
ครบวงจรของผู้หญิง ในอ าเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม 

THE EFFECTS OF SERVICE MARKETING MIXDEMANDSON DECISION MAKING 
TO USE FULL-SERVICE BEAUTY SALONFOR WOMEN IN NAKHON CHAISRI 

DISTRICTNAKHON PATHOM PROVINCE 
 

นิศาชล ลอยฟู* 
Nisachon Loyfu 

 
บทคดัย่อ 

 
การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีเป็นการศึกษาความต้องการด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการร้านเสริมสวยครบวงจรของผูห้ญิง ในอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม โดยศึกษาจากผูห้ญิงท่ี
เคยใชบ้ริการร้านเสริมสวยทัว่ไป ในอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม จ านวน 400 คน ผลการศึกษา พบว่า ความ
ตอ้งการดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเสริมสวยครบวงจรท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 ส่วนความตอ้งการดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล 
และดา้นกระบวนการ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเสริมสวยครบวงจรของผูห้ญิง ในอ าเภอนครชยัศรี 
จงัหวดันครปฐม 

 
ค ำส ำคัญ: ส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร, กำรตัดสินใจ, ร้ำนเสริมสวยครบวงจร 
 

Abstract 
 
This independent study aimed to understand the effects of service marketing mix demands on decision 

making to use full-service beauty salon for women in NakhonChaisri district NakhonPathom province by gathering 
data from 400 women who used general beauty salon in NakhonChaisri district NakhonPathom province. Findings 
revealed that product and physical evidence elements had an impact on decision making to use full -service beauty 
salon at the significant level of 0.05, whereas price, place, promotion, people and process elements had no impact 
on decision making to use full-service beauty salon for women in NakhonChaisri district 
NakhonPathom province. 
                                                             
*นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 e-mail: nisachon.loy@gmail.com 
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1. บทน า 
 
ปัจจุบนัผูบ้ริโภคให้ความส าคญักับบุคลิกภาพและความงามมากข้ึน ส่งผลให้ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการ

ให้บริการและสินคา้ดา้นความงามมีการเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ืองธุรกิจร้านเสริมสวยเป็นธุรกิจท่ีให้บริการเก่ียวกบั
ความงามประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลาย จากผลการส ารวจของส านกังานส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ 
พบว่า ในปี 2557 และ ปี 2558 ธุรกิจร้านเสริมสวยมีมูลค่าตลาดภายในประเทศ 5,051 และ 5,070 ลา้นบาทตามล าดบั 
นอกจากน้ียงัพบว่า มีการประมาณการจ านวนร้านเสริมสวยทัว่ประเทศในปี 2557 อยูท่ี่ประมาณ 300,000 ร้าน (กรม
พฒันาธุรกิจการคา้, 2559) โดยรูปแบบของการให้บริการร้านเสริมสวยในอดีตจะเป็นการให้บริการเสริมแต่งผม
เท่านั้น แต่ปัจจุบนัผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไดพ้ยายามเพ่ิมรูปแบบของการบริการเพ่ือให้สามารถรองรับกบัความ
ต้องการของผูบ้ริโภคมากข้ึน โดยมีการเสริมการบริการอ่ืนๆเพ่ิมเติม การท่ีผูใ้ช้บริการมีความต้องการบริการ
หลากหลายมากข้ึน และมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ท าให้ผูป้ระกอบการธุรกิจประเภทร้านเสริมสวยตอ้งพฒันากล
ยทุธ์ทางการตลาดรวมถึงรูปแบบการบริการต่างๆอยา่งต่อเน่ือง และผูศึ้กษาเป็นเจา้ของกิจการร้านเสริมสวยนิ แอนด์
นสั ท่ีตั้งอยูใ่นอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ซ่ึงมีคู่แข่งทางการตลาดหลายราย จึงสนใจศึกษาความตอ้งการดา้น
ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเสริมสวยครบวงจรของผูห้ญิง ในอ าเภอนคร
ชยัศรี จงัหวดันครปฐม เพ่ือเป็นประโยชน์กบัผูป้ระกอบการท่ีจะน าไปพฒันากลยทุธ์และสร้างการไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขัน และเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยในการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือในการศึกษาแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาดบริการมาวิเคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของธุรกิจร้านเสริมสวย
ครบวงจร 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิ ทฤษฎเีกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย 

ปัจจยัพ้ืนฐานจะมีทั้งหมด 7 ปัจจยั เรียกว่า 7Ps (Kotler& Keller, 2006) ไดแ้ก่ 
1. ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีตอบสนองความจ าเป็นและต้องการของผูบ้ริโภค โดย

ผูบ้ริโภคจะตอ้งไดป้ระโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้นๆ 
2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูบ้ริโภคจ่ายไปเพ่ือให้ไดสิ้นคา้หรือบริการนั้น 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง บรรยากาศหรือส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการ 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดต่อกบัผูบ้ริโภค เพ่ือให้เกิด

ความพึงพอใจในสินคา้หรือบริการ ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชมี้หลายอยา่ง สามารถเลือกใชอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึงได ้หรือใชห้ลาย
เคร่ืองมือพร้อมกนั (Integrated Marketing Communication) 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 439 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

5. ดา้นบุคคล (People) หมายถึง พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการหรือบุคคลทั้งหมดในองค์กร 
บุคคลเหล่าน้ีจะตอ้งสร้างแรงจูงใจให้กบัผูบ้ริโภคในการกลบัมาใชค้ร้ังต่อไป 

6. ดา้นกระบวนการ (Process) หมายถึง การส่งมอบคุณภาพการให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
7. ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ส่ิงท่ีมองเห็นและรับรู้ได ้และบ่งช้ีถึง

คุณภาพของสินคา้หรือบริการ  
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาดของสมใจ วชัระธ ารงกุล (2552) ศึกษาเร่ือง

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านเสริมสวย ในเขตเทศบาลเมืองจงัหวดัสระบุรี ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการในการใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขต เทศบาลเมืองจงัหวดัสระบุรี ภาพรวมและรายด้าน
ทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีสูงสุด คือ ลกัษณะทางกายภาพ รองลงมา คือ กระบวนการ ผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจัด
จ าหน่าย ราคา บุคลากร และดา้นท่ีต ่าสุด คือ การส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั โดยดา้นลกัษณะทางกายภาพสูงสุด ในขอ้ท่ี
ร้านมีความสะอาด ระบบถ่ายเท อากาศดี เป็นระเบียบเรียบร้อยมาก 

2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับความต้องการ (Need Theory)  
ความตอ้งการทางจิตใจถูกกระตุน้ดว้ยส่ิงเร้าส่งผลท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีน าไปสู่การซ้ือการบริโภคและการ

เรียนรู้ก็น าไปสู่ความตอ้งการพ้ืนฐานไดเ้ช่นกนั ท าให้เกิดล าดบัขั้นของความตอ้งการซ่ึงเป็นไปตามทฤษฏีล าดบัขั้นความ
ตอ้งการ (Maslow’s. 1970) ของมาสโลว์ กล่าวไวว้่า มนุษยมี์ความตอ้งการอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด แรงกระตุน้ท่ีคอยผลกัดนั
จิตใจและพฤติกรรมของมนุษยใ์นเกิดความตอ้งการ ซ่ึงมาสโลวส์ามารถแบ่งล าดบัความตอ้งการไดเ้ป็น 5 ขั้น ไดแ้ก่ 

1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นระดบัขั้นความตอ้งการพ้ืนฐานท่ีมนุษย ์แต่ถา้
ความตอ้งการเหล่าน้ียงัไม่ส้ินสุด จึงท าให้เกิดความตอ้งการในขั้นต่อไป 

2. ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Safety Needs) เม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกายถูกการสอบสนอง
แลว้ มนุษยจึ์งแสวงหาความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  

3. ความตอ้งการทางสงัคม (Social Needs) เกิดจากตอ้งการให้สงัคมยอมรับ เช่น  
4. ความตอ้งการการยกย่อง (Esteem Needs) เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากภายใน และภายนอกจิตใจท่ีเกิดข้ึนจาก

สงัคม ตอ้งการให้คนในสงัคมยอมรับยกยอ่ง ภาคภูมิใจ มีอ านาจ มีช่ือเสียง 
5. ความต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization Needs) เกิดจากความต้องการประสบ

ความส าเร็จในเร่ืองต่าง  ๆท่ีเป็นความปรารถนาของแต่ละบุคคล ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมีความปรารถนาท่ีแตกต่างกนั 
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของกนกวรรณ ทองร่ืน (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสระบุรี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการใช้
บริการดา้นผลิตภณัฑใ์นเร่ืองของภาพพจน์และช่ือเสียงดา้นราคามีความตอ้งการราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่ายตอ้งการความสะดวกสบายในการเดินทาง ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความตอ้งการโฆษณาผ่านส่ืออย่าง
สม ่าเสมอ ดา้นพนกังานมีความตอ้งการความน่าเช่ือถือและความช านาญของแพทย ์ดา้นกระบวนการให้บริการมีความ
ตอ้งการความรวดเร็วในการให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพมีความตอ้งการความสะอาดของคลินิก 
 

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 
การศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค มีเทคนิค 7 ประการ หรือท่ีเรียกว่า 6W's 1 H เพ่ือท าให้เข้าใจ

ผูบ้ริโภคมากข้ึน (ศิริพร วิษณุมหิมาชยั, 2552) ประกอบไปดว้ย 
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1. ลูกคา้เป้าหมายคือใคร ? (Who) วิเคราะห์กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
2. ลูกคา้ตอ้งการอะไร ? (What) วิเคราะห์ว่าลูกคา้เป้าหมายตอ้งการอะไร เพ่ือท่ีจะตอบสนองความ

ตอ้งการนั้น 
3. ลูกคา้ซ้ือสินคา้เม่ือไหร่ ? (When) วิเคราะห์ช่วงเวลาท่ีลูกคา้ใชบ้ริการ  
4. ลูกคา้ซ้ือสินคา้เพ่ืออะไร ? (Why) วิเคราะห์เหตุผลหรือแรงจูงใจท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือหรือใช้สินคา้

หรือบริการนั้น 
5. ลูกคา้ซ้ือสินคา้ท่ีใด ? (Where) สถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้และแหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการคน้หา

ขอ้มูลก่อนซ้ือ 
6. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ? (Whom) วิเคราะห์ถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการว่า

ใครมีบทบาทต่อการตดัสินใจ 
7. ลูกคา้ตดัสินใจซ้ืออยา่งไร ? (How) ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการ  
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความต้องการของเขมจิรา กุลข า (2550) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวย ในอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า  พฤติกรรมใน 
การใชบ้ริการส่วนใหญ่ใชบ้ริการสระ – เซ็ท และใชบ้ริการร้านประจ าเน่ืองจากพอใจมีช่างท่ีมีฝีมือดีในการให้บริการ 
ร้านเสริมสวยท่ีมีผูต้ดัสินใจใช้บริการมากท่ีสุด เป็นร้านใกลท่ี้พกัอาศยั ใชบ้ริการ  1- 2  คร้ังต่อเดือน ระยะเวลาท่ีใช้
บริการโดยเฉล่ียน้อยกว่า 1 ชัว่โมง ค่าใชจ่้ายท่ีใชบ้ริการ101 - 250 บาท/คร้ัง ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการให้ร้านเสริมสวยท าทรง
ผมไดทุ้กแบบท่ีตอ้งการ 

2.4 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีจะศึกษาได้แก่ ผูห้ญิงท่ีเคยใช้บริการร้านเสริมสวยทัว่ไป ในอ าเภอนครชยัศรี จังหวดั

นครปฐม ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ผูวิ้จยัใชสู้ตรการค านวณหาขนาด
ของประชากรในกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนของคอแครน (Cochran, 1997) โดยตอ้งการสัดส่วน

ความต้องการด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
- ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ (Product) 
- ดา้นราคา (Price) 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
- ดา้นบุคคล (People) 
- ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical 

Evidence) 
- ดา้นกระบวนการ (Process) 

 
การตดัสินใจใช้บริการร้านเสริมสวย
ครบวงจรของผู้หญิง อ าเภอนครชัยศรี 

จงัหวดันครปฐม 
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ประชากรเท่ากบั 0.55 ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคล่ือนได้ 5% ได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
เท่ากบั 380.32 คน และเพ่ือป้องกนัความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามไม่ถูกตอ้งครบถว้น ผูวิ้จยัจึงส ารองเพ่ิม 
20 คน รวมเป็น 400 คน โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) และวิธีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบสะดวก (Convenience Sampling) 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
การศึกษาในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 5 ขอ้ โดยลกัษณะของค าถาม

เป็นค าถามแบบปลายปิด ท่ีใชม้าตรวดันามบญัญติั (Nominal Scale) 
ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านเสริมสวยทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 5 

ขอ้ ลกัษณะของค าถามเป็นค าถามแบบปลายปิด ท่ีใชม้าตรวดันามบญัญติั (Nominal Scale) 
ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัความตอ้งการปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์

บริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
และดา้นกระบวนการ โดยลกัษณะของค าถามเป็นค าถามแบบปลายปิด ท่ีใชม้าตรวดัแบบ Likert Scale มีตวัเลือกท่ี
แบ่งเป็นระดบัความตอ้งการจ านวน 54 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเสริมสวยครบวงจร โดยลกัษณะของค าถามเป็น
ค าถามแบบปลายปิด ท่ีใชม้าตรวดัแบบ Likert Scale มีตวัเลือกท่ีแบ่งเป็นระดบัความตอ้งการ จ านวน 3 ขอ้ 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม จากนั้นน าไปทดสอบความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถาม (Reliability) โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 30 คน พบว่า ผลการทดสอบความเช่ือมัน่ โดยใช ้Cronbach's alpha 
มีค่าเท่ากบั 0.885 และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิต 
ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดว้ยวิธีการค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage) เพ่ืออธิบายขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านเสริมสวย
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและใชวิ้ธีการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 
S.D.) ในการอธิบายค าถามเก่ียวกบัความตอ้งการปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการและการตดัสินใจใช้
บริการร้านเสริมสวยครบวงจร 

2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาทดสอบสมมติฐาน 
(Hypothesis Testing) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
เพ่ือทดสอบลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเสริมสวยครบวงจรของ
ผูห้ญิง ในอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐมแตกต่างกนั และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความตอ้งการดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัการ
ตดัสินใจใชบ้ริการร้านเสริมสวยครบวงจรของผูห้ญิง ในอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 
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4. สรุปผลการศึกษาและอภิปราย 
 

จากผลการศึกษา ขอ้มูลดา้นลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของผูห้ญิงท่ีใชบ้ริการร้านเสริมสวย ในอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั
นครปฐมพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาย ุ20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 38 ละร้อยละ 61 มีสถานภาพโสด ประกอบ
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 24.8 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51.5 และมีรายได้ต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.8 

จากผลการศึกษา ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของผูห้ญิงท่ีใช้บริการร้านเสริมสวย ในอ าเภอนครชยัศรี จังหวดั
นครปฐม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านเสริมสวย ในอ าเภอนครชยัศรี จังหวดั
นครปฐม ดงัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการ ท าผม มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.5  และบริการท่ีใชบ้่อยท่ีสุด 
คือ ท าผม คิดเป็นร้อยละ 79 โดยใชบ้ริการร้านเสริมสวยท่ีตั้งอยูใ่กลท่ี้พกัอาศยั คิดเป็นร้อยละ 58.5 และบุคคลท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ คือ ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 71.5 โดยมีความถ่ีในการใชบ้ริการส่วนใหญ่ 1-2 คร้ังต่อเดือน คิดเป็น
ร้อยละ 40.5 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศิริพร วิษณุมหิมาชยั (2552) ในการศึกษาการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 6W1H เพ่ือท าให้
เขา้ใจผูบ้ริโภคมากข้ึน  

จากผลการศึกษา ความตอ้งการดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีต่อร้านเสริมสวยครบวงจรของผูห้ญิง ใน
อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐมพบว่า 

ดา้นผลิตภณัฑ์บริการผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัความตอ้งการด้านผลิตภณัฑ์บริการโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.21 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตอ้งการใช้
บริการร้านเสริมสวยครบวงจรท่ีมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีไดม้าตรฐาน ซ่ึงอยูใ่นระดบัความตอ้งการมาก ท่ีระดบัคะแนน
เฉล่ีย 3.97 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Maslow (1970) ในการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกบัความตอ้งการในด้านความตอ้งการความมั่นคง
ปลอดภยั  

ดา้นราคาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัความตอ้งการดา้นราคาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ท่ีระดบัคะแนน
เฉล่ีย 3.51 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตอ้งการใชบ้ริการร้านเสริมสวยครบวงจรท่ีมี
ราคาค่าบริการเหมาะสมกบัการบริการท่ีไดรั้บ ซ่ึงอยูใ่นระดบัความตอ้งการมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.05 

ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่ายผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัความตอ้งการด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.63 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
ตอ้งการใชบ้ริการร้านเสริมสวยครบวงจรท่ีสามารถเดินทางไปใชบ้ริการไดอ้ย่างสะดวก ซ่ึงอยูใ่นระดบัความตอ้งการมาก 
ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.06 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัความต้องการด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.60 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
ตอ้งการการรับประกนัคุณภาพของการท าบริการดา้นต่าง  ๆซ่ึงอยูใ่นระดบัความตอ้งการมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.83 

ดา้นบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัความตอ้งการดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.12 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตอ้งการใชบ้ริการร้าน
เสริมสวยครบวงจรท่ีมีพนกังานอธัยาศยัดี ซ่ึงอยูใ่นระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.22 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั Maslow (1970) ในการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกบัความตอ้งการในดา้นความตอ้งการทางสงัคม 
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ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัความตอ้งการดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.94 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
ตอ้งการใชบ้ริการร้านเสริมสวยครบวงจรท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงอยู่ในระดบัความตอ้งการมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 
4.10 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัฉตัยาพร เสมอใจ (2550) ในการศึกษาดา้นความตอ้งการดา้นสุนทรียภาพ  

ดา้นกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัความตอ้งการดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.97 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตอ้งการใชบ้ริการ
ร้านเสริมสวยครบวงจรท่ีให้บริการไดอ้ย่างต่อเน่ืองโดยไม่ตอ้งนั่งรอนาน ซ่ึงอยู่ในระดบัความต้องการมาก ท่ีระดบั
คะแนนเฉล่ีย 4.10 

จากผลการศึกษา ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเสริมสวยครบวงจรของผูห้ญิง ในอ าเภอนครชยัศรี 
จงัหวดันครปฐมพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการตดัสินใจรวมอยู่ในระดบัมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.83 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการใชบ้ริการร้านเสริมสวยครบวงจรเป็นอนัดบัแรกเม่ือ
เทียบกบัร้านเสริมสวยทัว่ไป ซ่ึงมีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.86 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ระหว่างลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม กบัการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน
เสริมสวยครบวงจรของผูห้ญิง ในอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม พบว่า สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน
แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเสริมสวยครบวงจรของผูห้ญิง ในอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 
แตกต่างกนั ส่วน อาย ุและอาชีพ แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเสริมสวยครบวงจรของผูห้ญิง ในอ าเภอ
นครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ไม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพนัธ์ระหว่างความต้องการด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ และการ
ตดัสินใจใช้บริการร้านเสริมสวยครบวงจรของผูห้ญิง ในอ าเภอนครชัยศรี จงัหวดันครปฐม พบว่าความตอ้งการด้าน
ผลิตภณัฑบ์ริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเสริมสวยครบวงจรของผูห้ญิง ใน
อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐมท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 โดยความตอ้งการด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการร้านเสริมสวยครบวงจรของผูห้ญิง ในอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม มากท่ีสุด (Beta เท่ากบั 0.375) 
รองลงมา คือ ด้านผลิตภณัฑ์ (Beta เท่ากับ0.163) ส่วนความต้องการด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล และดา้นกระบวนการ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเสริมสวยครบวงจรของผูห้ญิง 
ในอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 

สมมติฐานที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความต้องการด้านผลิตภณัฑ์บริการ มีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการร้านเสริมสวยครบวงจรของผูห้ญิง ในอ าเภอนครชยัศรี จังหวดันครปฐม อาจเน่ืองมาจาก ในเร่ืองบริการท่ี
หลากหลายมากยิ่งข้ึน ท าให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถเลือกใชบ้ริการไดห้ลายอย่างภายในร้านเดียว ช่วยให้ประหยดัเวลา รวมถึง
ร้านเสริมสวยท่ีมีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีช่ือเสียง และอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีไดม้าตรฐาน ส่งผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการร้านเสริมสวยครบวงจรของผูห้ญิง ในอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของเขมจิรา กุลข า (2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในอ าเภอ
เกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค
ในการเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในเร่ืองบริการหลากหลาย และวสัดุอุปกรณ์ท่ี
ใชมี้คุณภาพ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอณิษฐา ผลประเสริฐ (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
คลินิกเสริมความงามดา้นผิวพรรณของผูบ้ริโภค พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริม
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ความงามด้านผิวพรรณของผูบ้ริโภค ทั้งในเร่ืองคลินิกมีช่ือเสียงและน่าเช่ือถือ รวมถึงบริการมีความหลากหลายและ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจกัรพรรณ วิเชียรประดิษฐ ์(2550) ศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อเลือกใชบ้ริการ
ร้านเสริมสวยแนวใหม่ของลูกคา้ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา พบว่า ปัจจยัดา้นการบริการ มีความส าคญัต่อการ
เลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยแนวใหม่ของลูกคา้ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

สมมติฐานที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความตอ้งการดา้นราคา ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน
เสริมสวยครบวงจรของผูห้ญิง ในอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม อาจเน่ืองมาจากร้านเสริมสวยในปัจจุบนัมีบริการ
คลา้ยกนั จึงท าให้มีราคาท่ีไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงการช าระเงินหรือผ่อนผ่านบตัรเครดิต เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพนกัศึกษา และมีรายได ้10,001-20,000 บาท บตัรเครดิตจึงยงัไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของอณิษฐา ผลประเสริฐ (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามดา้นผิวพรรณ
ของผูบ้ริโภค พบว่า ปัจจยัดา้นราคาไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

สมมติฐานที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความต้องการด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการร้านเสริมสวยครบวงจรของผูห้ญิง ในอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม อาจเน่ืองมาจาก ร้านเสริมสวย
ท่ีให้บริการไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ เป็นท่ีช่ืนชอบ หรือเป็นร้านประจ าของผูใ้ชบ้ริการ เร่ืองท าเลท่ีตั้งจึง
ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ รวมถึงดา้นให้บริการนอกสถานท่ี หากให้บริการนอกสถานท่ี อาจจะมีปัญหาเร่ือง
อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือบางอย่างท่ีไม่สามารถให้บริการได ้ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของอณิษฐา ผลประเสริฐ (2558) ศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามดา้นผิวพรรณของผูบ้ริโภค พบว่า ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจใชใ้นเร่ืองจ านวนสาขาของคลินิกท่ีมีให้เลือกใชบ้ริการ ท าเลท่ีตั้งหาง่าย และความสะดวก
ต่อการไปใชบ้ริการ 

สมมตฐิานที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความตอ้งการดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการร้านเสริมสวยครบวงจรของผูห้ญิง ในอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม อาจเน่ืองมาจาก ร้านเสริมสวยใน
ปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูง ซ่ึงในแต่ละร้านจึงท าการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบท่ีคลา้ยกนั จึงไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอณิษฐา ผลประเสริฐ (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริม
ความงามดา้นผิวพรรณของผูบ้ริโภค พบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

สมมติฐานที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความตอ้งการดา้นบุคคล ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน
เสริมสวยครบวงจรของผู้หญิง ในอ าเภอนครชยัศรี จังหวดันครปฐม อาจเน่ืองมาจาก ผูใ้ช้บริการเป็นอยู่ในพ้ืนท่ี
ต่างจงัหวดั อาจให้ความสนใจในดา้นผลิตภณัฑท่ี์ให้บริการหรือประเภทของบริการมากกว่าการบริการของพนกังาน ซ่ึง
ขดัแยง้กบังานวิจยัของเขมจิรา กุลข า (2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้าน
เสริมสวยในอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นพนกังาน/บุคคล มีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

สมมตฐิานที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความตอ้งการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการร้านเสริมสวยครบวงจรของผูห้ญิง ในอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม อาจเน่ืองมาจาก ระหว่างผูใ้ชบ้ริการนั่ง
รอรับบริการ อาจจะค่อนข้างนาน นิตยสาร เคร่ืองปรับอากาศ และเพลง จึงเป็นส่ิงส าคญั รวมถึงการตกแต่งร้านท่ีดู
ทนัสมยัและแต่งหน้าร้านให้ดูสะดุดตา เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยดึงดูดให้ผูใ้ชบ้ริการให้ตดัสินใจใชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของเขมจิรา กุลข า (2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวย
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ในอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

สมมตฐิานที่ 7 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความตอ้งการดา้นกระบวนการ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
ร้านเสริมสวยครบวงจรของผูห้ญิง ในอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม อาจเน่ืองมาจาก ระหว่างรอเขา้รับบริการในร้าน
เสริมสวยจะมีส่ิงอ านวยความสะดวกให้ผูใ้ชบ้ริการ เช่น นิตยสาร WiFi เป็นตน้ จึงไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ซ่ึง
ขดัแยง้กบังานวิจยัของเขมจิรา กุลข า (2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้าน
เสริมสวยในอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ มีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
จากการศึกษา “ความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ และการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน

เสริมสวยครบวงจรของผูห้ญิง ในอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม” ผูใ้ชบ้ริการอาจจะไม่มีความตอ้งการใชบ้ริการ
ร้านเสริมสวยครบวงจร แต่ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช ้ได้
ดงัน้ี 

1. ด้านผลิตภัณฑ์บริการ ผู ้ประกอบการควรเพ่ิมทางเลือกให้กับผู ้ใช้บริการ โดยการเพ่ิมบริการ
บางอย่างท่ีเหมาะสมกบัร้านของผูป้ระกอบการ เพ่ือสร้างความหลากหลาย และสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ริการไดม้ากข้ึน อีกทั้งควรพฒันาและปรับปรุงบริการท่ีมีอยู่ก่อนแลว้ ให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด และควรรักษามาตรฐานการให้บริการท่ีดีอยูเ่สมอ มีความซ่ือสตัยแ์ละจริงใจต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ จะส่งผลให้ร้านเกิดความน่าเช่ือถือและน่าเขา้ใชบ้ริการ นอกจากน้ีควรเลือกใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือท่ี
ไดม้าตรฐาน เพราะอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีไดม้าตรฐานจะช่วยให้ผูใ้ชบ้ริการรู้สึกปลอดภยั ในส่วนของร้านเสริม
สวยนิ แอนด์นสั จะมีการศึกษาและพฒันาเทคนิคใหม่ๆในให้บริการดา้นเส้นผม และจะเพ่ิมบริการท าเล็บ และ
บริการก าจดัขนตามส่วนต่างๆ ของร่างกายดว้ยแว็กซ์ร้อนเน่ืองจากบริการดงักล่าวมีระดบัความตอ้งการปานกลาง 
ใชเ้งินลงทุนนอ้ย และใชพ้ื้นท่ีบริการนอ้ย จึงเหมาะสมในการพฒันาบริการดงักล่าว 

2. ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ผูป้ระกอบการควรร้านเสริมสวยครบวงจรควรมีท่ีนั่งรอจ านวน
เหมาะสม เพราะผูใ้ชบ้ริการบางรายมาใชบ้ริการพร้อมครอบครัวหรือญาติ ควรจดัท่ีนัง่รอให้เผ่ือไว ้และควรมีส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆให้ครบครัน เช่น ห้องน ้าท่ีสะอาด เคร่ืองปรับอากาศ กลอ้งวงจรปิด โทรทศัน์ และนิตยสาร 
เป็นตน้ ท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความสะดวกสบายในระหว่างรอรับบริการ ส่วนห้องน ้าก็เป็นส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
ส าคญัเช่นกนั ควรใส่ใจเร่ืองความสะอาดและกล่ินเป็นอยา่งมาก เพราะห้องน ้ามีความส าคญัในการสร้างความรู้สึกดี
และท าให้อยากกลบัมาใชบ้ริการอีก รวมถึงการแต่งร้านทนัสมยั และมีหนา้ร้านท่ีสะดุดตา ก็เป็นตวัช่วยดึงดูดให้ร้าน
ดูน่าเขา้รับบริการเป็นอยา่งมาก ในส่วนร้านเสริมสวยนิ แอนดน์สั จะท าการตกแต่งร้านใหม่ ทั้งภายในและภายนอก 
ให้ดูทนัสมยั รวมถึงจะท าการตกแต่งห้องน ้ าภายในร้าน ให้มีบรรยากาศธรรมชาติ และมีกล่ินหอมตลอดเวลา และ
จะติดตั้งกลอ้งวงจรปิดภายในร้าน 1 ตวั เพ่ือเป็นประโยชน์แก่คนท่ีเขา้ใชบ้ริการ  
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5.2 ข้อเสนอแนะของการศึกษาคร้ังต่อไป 
จากการศึกษาเร่ือง “ความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ และการตดัสินใจใชบ้ริการ

ร้านเสริมสวยครบวงจรของผูห้ญิง ในอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม” มีขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
ดงัน้ี 

1. ควรศึกษาความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ และการตดัสินใจใช้บริการร้าน
เสริมสวยครบวงจร ในทุกจงัหวดัอ่ืนๆเพ่ือจะไดข้อ้มูลท่ีหลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในจงัหวดั
นั้นๆ 

2. ควรศึกษาความตอ้งการปัจจยัในดา้นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น ปัจจยัดา้นจิตวิทยา เพ่ือจะไดท้ราบถึงความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากยิ่งข้ึน และน าไปเป็นแนวทางในการพฒันากลยทุธ์การตลาดต่อไป 
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Abstract 
 

This research aims to study the level of Knowledge Management of the officers who work for the Ministry 
of Education and Sports, in Lao PDR, to provide the basis for organizational management . The Descriptive Research 
was applied to this study. Questionnaire designed by researchers was used to collect the data. The respondent were 
209 samples. The data analyzed by using frequency, percentage, mean, and standard deviation.  

The results indicated that the level of Knowledge Management of the officers in the Ministry of Education 
and Sport, in Lao PDR overall was at a medium level with the mean average of 3.48.  Knowledge Creation or 
Acquisition, and Knowledge sharing were at medium level with the mean of 3.21 and 3.49 respectively.  While, 
Knowledge utilization and Knowledge Collection were at high level with the means of 3.56 and 3.67. respectively 
Although the level of Knowledge Management was good, it could be improve to the higher level.  Therefore, the 
ministry of education should encouraged member, for Knowledge acquiring such as training to increase knowledge 
skills, expertise, inspire them to attend to seminars in accordance with their duties.  

 
Keywords: Knowledge Management, The Lao people’s Democratic Republic of Lao (PDR). 
  

1.  บทน า 
 

ปัจจุบนัการปฏิบติังานในองค์การต่างๆ มีการพฒันา และเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้องค์การทุก
องค์การจะตอ้งปรับเปล่ียนทรัพยากรหลกัท่ีมีค่าในองค์การเพ่ือสร้างความอยู่รอด และความได้เปรียบทางการ
แข่งขนั โดยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป (Teece, Pisano and Shuen, 1999) และจากการท่ี
ความรู้เป็นสินทรัพยห์น่ึงท่ีมีค่าขององค์การท่ีมีลกัษณะเฉพาะโดดเด่นกว่าสินทรัพยอ่ื์น ๆ  กล่าวคือ เป็นส่ิงท่ียิ่งใช้
มากเท่าไหร่ยิ่งเพ่ิมพูนมากข้ึนเท่านั้นหรืออีกนยัหน่ึงยิ่งองค์การมีความรู้มากเท่าไรก็ยิ่งสามารถพฒันาส่ิงใหม่ ๆ ได้
มากข้ึนเท่านั้น (บุญดี  บุญญากิจ และคณะ, 2547) องคก์ารท่ีมีการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ท่ีดีและ
มีประสิทธิภาพจะมีส่วนช่วยปรับปรุงในเร่ืองของประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในองค์การอีกดว้ย 
(Laudon, Laudon and Elragal, 2013) การจดัการความรู้เก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงข่าวสารและถ่ายโอนข่าวสารไปสู่
บุคคลอ่ืนเพราะฉันนั้น การสร้างหรือการแสวงหาความรู้ การแบ่งปันความรู้ การใช้ความรู้ รวมถึงการจัดเก็บ
รวบรวมความรู้ (Ler, 1999) และการจดัการความรู้เป็นส่ิงท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ ประสบการณ์ การแลกเปล่ียนจากการ
ปฏิบติังานเพ่ือน าไปสู่การพฒันาองค์การไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดว้ยเหตุน้ีองค์การจึงมีความจ า
เป็นมากท่ีจะตอ้งศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้และการน าความรู้ท่ีอยู่ในตวับุคลากรมาประยุกต์ใชใ้นการ
ด าเนินงานให้เป็นระบบมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์และเป้าหมายขององคก์ารท่ีวางไว ้จะเห็นไดว้่าการ
จดัการความรู้ในองคก์ารจ าเป็นจะตอ้งมีการสร้างให้เป็นระบบหรือสร้างเป็นฐานขอ้มูลภายในองค์การ รวมถึงการ
ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ของผูน้ าหรือผูบ้ริหารระดบัสูงให้กบับุคลากรรุ่นต่อ ๆ  ไป เพ่ือป้องกนัไม่ให้ความรู้นั้น
สูญหายไปพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงบุคลากรในองคก์าร เช่น การเกษียณอายุการท างานหรือการลาออกจากงาน 
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ดงันั้นการจดัการความรู้จึงเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(สมชาย  น าประเสริฐชยั, 
2558)ในประเทศท่ีมีการพฒันาหรือองคก์ารท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง การจดัการความรู้พ้ืนฐานของพนกังานนั้น
ถือว่าเป็นส่ิงส าคญั และมีความจ าเป็นในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ สงัคม รวมถึงการพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหน้า
ในยคุของเศรษฐกิจฐานความรู้ (สมชาย  น าประเสริฐชยั, 2558) 

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส ป ป ลาว) เป็นกระทรวงท่ี
มีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ  เป็นองคก์รหน่ึงท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของ
รัฐบาล มีบทบาทหน้าท่ีในพฒันาหน่วยงานการศึกษา ซ่ึงพบว่ายงัคงมีจุดอ่อนในเร่ืองของการพฒันาการศึกษาใน
ระยะท่ีผา่นมา (รายงานประจ าปี, 2559) สาเหตุของจุดอ่อนไดแ้ก่ โดยระบบควบคุมบริหารการศึกษายงัไม่สอดคลอ้ง
ตามความตอ้งการของการพฒันาเศรษฐกิจสงัคม การปรับเปล่ียนทศันคติการของผูบ้ริหารยงัล่าชา้ การจดัการระบบ
การจัดการความรู้ขององค์การยงัไม่เป็นระบบ และบรรดากฎระเบียบของการศึกษายงัไม่ได้รับการปรับปรุง 
นอกจากน้ีความรู้ความสามารถของบุคลากรในองคก์ารยงัไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งยงัมีขอ้จ ากดัในการพฒันาความรู้
ความสามารถของบุคลากรในองคก์ารเป็นตน้ (กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา, 2560) 

จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาถึงระดบัการจดัการความรู้ของบุคลากรในกระทรวง ศึกษาธิการ
และกีฬา เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีไดเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมการจดัการความรู้ของบุคลากร วางแผนพฒันาปรับกล
ยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา อีกทั้งเผยแพร่งานวิจยัให้องค์การหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบขอ้มูล
ต่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 การสร้างหรือการแสวงหาความรู้ 
แสวงหาความรู้ หมายถึง เป็นขั้นตอนท่ีองคก์รท าเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความรู้ โดยภายในองคก์ารมีกิจกรรม

หลายอย่างท่ีองค์กรท าข้ึน ทั้งอย่างท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลและความรู้(ยุรพร ศุทธ
รัตน์ 2552 อา้งถึง Huber, 1991:113)  โดยสอดคลอ้งกบั ( Nonaka and Takeuchi, 1995 Wiig,1997 Gilbert et al.,2000 
Tiwana,2000) และ(Yasmin and Marali,2003)ให้ความหมายการสร้างความรู้ไวว้่า เพ่ือให้เกิดกลวิธีท่ีจะใชใ้นการ
แก้ปัญหา และเพ่ือพฒันางาน นอกจากน้ีความรู้ท่ีสร้างข้ึนมาควรเป็นความรู้ใหม่ในองค์การยงัไม่เคยมีมา และอาจ
ไดม้าจากความรู้ท่ีฝังลึกในคน (Tacit Knowledge) โดยอาจใชวิ้ธีการจา้งคนท่ีมีความรู้มาท างาน การระดมความคิด 
หรือดว้ยวิธีการแชร์ประสบการณ์ระหว่างเพ่ือนท่ีท างาน และนอกจากน้ี (Desouza and Paquette,2011and Pérez≤
López and Alegre 2012) ยงัไดก้ล่าวาถึงการการสร้างความรู้ เป็นกระบวนการดึงเอาความรู้จากแหล่งต่างๆ เช่น  ทั้ง
ภายในและภายนอกขององคก์าร เพ่ือมารวบรวมท าเน้ือหาให้เหมาะสมกบัความรู้และความสามารถท่ีตอ้งการ ตาม
ขั้นตอนก็คือ การน าเอาจุดมุ่งหมาย วิสัยทศัน์ พนัธ์กิจ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์และนโยบายขององค์การเป็นจุดยื่น
ในการสร้างความรู้ท่ีตอ้งการไดอี้กดว้ย 

ดงันั้น การแสวงหาความรู้เป็นกระบวนการท่ีองค์กรท าเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความรู้ โดยวิธีคน้หาและดึงเอา
ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ไดแ้ก่ การจ้างคนท่ีมีความรู้มาท างาน การร่วมมือทางการวิจยัและพฒันา การไปดูงานจาก
องคก์ารอ่ืนเพ่ือสร้างให้เกิดการเรียนรู้ทั้งภายในองคก์าร และนอกองคก์าร การระดมความคิด การแชร์ประสบการณ์
ระหว่างเพ่ือนท่ีท างาน เพ่ือให้ไดค้วามรู้ท่ีฝังลึกในตวัคน (Tacit Knowledge) การกระตุน้หรือสนบัสนุนให้บุคลากร



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 450 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

สร้างความรู้ใหม่ข้ึนมา นอกจากน้ีการสร้างความรู้ในองคก์าร ท าตามความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของ
องค์การ เช่น การน าเอาจุดมุ่งหมาย วิสัยทศัน์ พนัธ์กิจ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์และนโยบายขององคก์ารเป็นจุดยืน
ในการสร้างความรู้ท่ีตอ้งการ 

2.2 การแบ่งปันความรู้ 
เป็นการกระจายความรู้ท่ีเกิดข้ึนให้ทัว่ทัง่องคก์ร เพ่ือสมาชิกในองคก์รสามารถท่ีจะน ามาประยกุต์ใชใ้ห้

เกิดประโยชน์แก่องค์การ นอกจากน้ีการแบ่งปันความรู้น้ียงัเป็นการแบ่งปันคุณค่า วิสัยทศัน์ ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้
ต่าง ๆ (ยรุพร ศุทธรัตน์ 2552 อา้งถึง Huber, 1991:113)ให้พนกังานในองคก์าร โดยท าให้บุคคลอ่ืนไดรั้บรู้อยา่งถ่อง
แท ้และเรียนรู้จากส่ิงเหล่าน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี (Tiwana,2000) เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ดว้ยกนัในระบบเครือข่ายเดียวกนั ( 
Pérez≤López and Alegre, 2012) และ การแบ่งปันความรู้ ยงัหมายถึงการใชค้วามรู้ร่วมกนัในองคก์ร การน าความรู้
หรือเหตุการณ์ปัญหาต่าง ๆ มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น เพ่ือการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกบัองคก์ารในอนาคตให้
ดีข้ึน (น ้าทิพย ์ วิภาวิน,2547) 

ดงันั้น การแบ่งปันความรู้ก็คือกระบวนการท่ีท าให้ความรู้กระจายไปสู่บุคลากรทัว่ทัง่องคก์ารหรือการ
น าความรู้เหตุการณ์ และปัญหาต่างๆมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัคนอ่ืนท่ีเป็นเป้าหมายให้ไดรั้บความรู้ใหม่เพ่ิมข้ึนมา 
โดยการแบ่งปันความรู้เกิดข้ึนเม่ือบุคคลเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือและเรียนรู้จากบุคคลอ่ืน ในการพฒันาความรู้ พฒันา
งาน และพฒันาความสามารถของตนเองได ้การแบ่งปันความรู้สามารถแบ่งปันไดห้ลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การท า
กิจกรรมร่วมกนั  การฝึกอบรม การแลกเปล่ียนความคิด การประชุม การพบปะพูดคุยกนั นอกจากน้ีการแบ่งปัน
ความรู้ยงัเป็นการแบ่งปันคุณค่า วิสัยทศัน์ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ตลอดการส่ือสารท่ีเปิดเผยและมีความ
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัของสมาชิกในองคก์าร  

2.3 การใช้ความรู้ 
การใชค้วามรู้นั้นข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพความจ าขององคก์าร ท่ีเรียนรู้มาก่อนหน้าน้ี จากประสบการณ์

ในการท างานท่ีผ่านมา การเข้าถึงกระบวนการน าความรู้จึงเป็นส่ิงส าคญั(ยุรพร ศุทธรัตน์ 2552 อ้างถึง Huber, 
1991:113) ถา้หากมิน าความรู้มาใชป้ระโยชน์ก็ไม่บงัเกิดผลใดๆ เป็นการลงทุนท่ีสูญเปล่า การประยกุตใ์ชค้วามรู้ท า
ให้เกิดผลจากการใชค้วามรู้นั้น ทั้งเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑห์รือบริการ พฒันากระบวนการท างาน และพฒันาศกัยภาพ
ของสมาชิกในองคก์ร (Nonaka and Takeuchi ,1995) และน ามาประยกุต์หรือน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ใน
การสร้างความสามารถให้แก่บุคคลในองคก์ารหรือไปเผยแพร่ให้บุคคลอ่ืนๆ ภายนอกองคก์ร ( Wiig ,1997) เพ่ือให้
มีความสามารถในการตดัสินใจสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ออกมา และการสร้างรูปแบบการท างานใหม่ เพ่ือให้องคก์าร
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (Tiwana,2000) และไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ ้ าซ้อน (น ้าทิพย ์ วิภาวิน,2547;บุญดี  บุญญา
กิจ และคณะ,2547) เพ่ือให้ผูอ่ื้นใชป้ระโยชน์ได ้

ดงันั้น การใชค้วามรู้จึงเป็นกระบวนการน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้จากบุคลากรและความจ าของ
องคก์ารไปเผยแพร่หรือบูรณาการในการปฏิบติังาน อีกทั้งช่วยสร้างกิจกรรมหรือกระตุน้บุคลากรในองคก์ารให้เกิด
การตดัสินใจน าไปสู่การกระท า ไดแ้ก่ การสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ การสร้างรูปแบบใหม่ในการท างานการจัดท า
แผนงานหรือวางแผนกลยทุธ์ การใชค้วามรู้ในการสร้างคุณค่า การสร้างเครือข่ายพนัธมิตร การประสานร่วมมือกัน
ระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคก์ารเพ่ือให้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  
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2.4 การจัดเก็บรวบรวมความรู้ 
การจัดเก็บรวบรวมความรู้ หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศท่ีเกิดประโยชน์แก่องค์กรไวใ้น

รูปแบบต่างๆ เช่น การรวบรวมความรู้ในรูปแบบฐานขอ้มูล การท าเป็นหนงัสือ มีการจดัหมวดหมู่อยา่งเป็นระบบไว้
ในองคก์ร และมีระบบจดัเก็บท่ีปลอดภยักนัการสูญหาย  (Wiig,1997) โดยจะมีการจดัเก็บในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
ท าเป็นหมวดหมู่ การเก็บไวใ้นฐานข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ (Yasmin and Marali, 2003) และการจดัท าหมวดหมู่
ความรู้ เก็บไวใ้นฐานขอ้มูลขององคก์ร (Desouza and Paquette, 2011)การจดัหรือปรับปรุงเอกสารให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกนั จดัตั้งหน่วยงานสนบัสนุนในเร่ืองการจดัเก็บรวบรวมความรู้หรือเรียบเรียงเน้ือหาให้มีคุณภาพดีในแง่ต่างๆ 
การใชภ้าษาเดียวกนัในการส่ือสารทั้งองค์กร เช่น ความครบถว้นเท่ียงตรงทนัสมยั สอดคลอ้ง และตรงตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มูลความรู้นั้น  (Zingales,2012) 

ดงันั้น การจดัเก็บรวบรวมความรู้ จึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีองค์การจะตอ้งจดัเก็บรวบรวมความรู้
ให้เปรียบเสมือนเป็นสินทรัพยท่ี์มีค่าขององค์การเขา้ไวด้ว้ยกนั โดยท่ีบุคลากรในองคก์ารก็ตอ้งให้ความส าคญัใน
การเก็บรักษาความรู้ เพ่ือให้สะดวกต่อการสืบคน้และง่ายในการเลือกใชป้ระโยชน์ในคร้ังต่อไปในรูปแบบต่างๆ 
เช่น การเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลหรือคอมพิวเตอร์ การท าหนงัสือจดัท าเป็นหมวดหมู่ และการจดัท าสารบญัไวอ้ยา่งเป็น
ระบบในฐานความจ าองค์การเพ่ือป้องกันการสูญหาย แม้แต่การจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนในเร่ืองการจัดเก็บ
รวบรวมความรู้โดยการจดัท าเน้ือหาให้มีคุณภาพดีในแง่ต่างๆ เช่น การใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย ปรับปรุงเอกสารให้เป็น
มาตรฐานเดียวกนั มีความครบถว้น เท่ียงตรง ทนัสมยัสอดคลอ้ง และตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มูลความรู้นั้น  
 

3. วธีิการศึกษา 
   

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ส ป ป ลาว 
จ านวน 812 คน (ณ วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2561) ท าการสุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีความ
เช่ือมัน่ในระดบัร้อยละ 95% และความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดร้้อยละ 5% ไดจ้ านวนตวัอยา่ง 268 ตวัอยา่ง  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ออกแบบโดยคณะผูวิ้จยั ประกอบ 2 ตอน ตอนท่ี1 ขอ้มูล
ทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุการท างาน ตอนท่ี2 การจดัการความรู้ และเน่ืองจาก
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูท่ี้ท างานในกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาใน ส ป ป ลาว ผูวิ้จยัจึงไดท้  าการแปลเป็นภาษา
ลาว และท าการแปลกลบัเป็นภาษาไทยอีกรอบหน่ึงเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา แบบสอบถามเป็นค าถาม
ปลายปิดโดยแบ่งเกณฑ์การพิจารณาการแปลผลออกเป็น 5 ดบัไดแ้ก่ ระดบัท่ีมากท่ีสุด (5 คะแนน) มีเกณฑ์การ
พิจารณาการแปลผลระหว่าง 4.51 - 5.00 คะแนน,ระดบัท่ีมาก (4 คะแนน) มีเกณฑ์การพิจารณาการแปลผลระหว่าง 
3.51 - 4.50 คะแนน,ระดบัปานกลาง (3) มีเกณฑ์การพิจารณาการแปลผลระหว่าง 2.51 - 3.50 คะแนน,ระดบัน้อย 
(2)มีเกณฑ์การพิจารณาการแปลผลระหว่าง 1.51 - 2.50 คะแนน, และระดบัน้อยท่ีสุด (1)  มีเกณฑ์การพิจารณาการ
แปลผลระหว่าง 1.00 - 1.50 คะแนน (วิเชียร  เกตุสิงห์, 2538)   

ก่อนท าการเก็บขอ้มูลภาคสนาม คณะผูวิ้จยัไดท้  าการทดสอบแบบสอบถามกบัหน่วยงานท่ีคลา้ยกนัจ านวน 
30 ชุด พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาคอลัฟา (Cronbach's alpha) มีค่า 0.70 และท าการเก็บขอ้มูลในเดือนมีนาคม 
2561 โดยการแจกแบบผ่านเลขานุการในแต่ละกรม ทุกกรมในกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ได้แบบสอบถาม
กลบัคืนทั้งหมด 268 ชุด เป็นแบบสอบถามสมบรูณ์ จ านวน 209 ชุด เสียจ านวน 59 คน คิดเป็นแบบสอบถามท่ีใชไ้ด ้78% 
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การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) วิเคราะห์ดว้ย ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 

4.1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างของในกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา จ านวน 209 คน ส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 มีอายุระหว่าง 36 ปี - 45 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 โดยมี
ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6 และอายกุารท างานมากกว่า 
20 ปี จ านวน 54 คนคิดเป็นร้อยละ 25.8  

4.2. ผลการศึกษาระดับการจดัการความรู้พบว่า 

Table: ระดบัการวดัการจดัการความรู้ในแต่ระดา้น 

การจดัการความรู้ 
ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

แปล
ความหมาย 

ด้านการสร้างหรือการแสวงหาความรู้ 3.21 0.46 ปานกลาง 
1. องคก์ารของท่านให้ความส าคญัในการจา้งคนท่ีมีความรู้ 2.70 0.99 ปานกลาง 
2.ท่านไดรั้บการสนบัสนุนในการท าวิจยัเพ่ือพฒันาการท างาน 2.56 1.07 ปานกลาง 
3.ท่านและเพ่ือนร่วมงานร่วมมือกนัเพ่ือสร้างให้เกิดการเรียนรู้ 3.42 1.02 ปานกลาง 
4.องค์การของท่านร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกองค์การเพ่ือสร้าง
ให้เกิดการเรียนรู้ 

3.51 0.95 มาก 

5.เพ่ือนร่วมงานของท่านระดมความคิด และแบ่งปันประสบการณ์
ในการท างานร่วมกนั 

3.25 1.09 ปานกลาง 

6.องคก์ารของท่านหรือเพ่ือนร่วมงานของท่าน 3.34 1.06 ปานกลาง 
7.ท่านและเพ่ือนร่วมงานของท่านสร้างความรู้จาก จุดมุ่งหมาย 
วิสยัทศัน์ พนัธ์กิจ 

3.48 0.95 ปานกลาง 

8.เพ่ือนร่วมงานของท่านสามารถพฒันาความรู้ เพ่ือต่อยอดความรู้
ใหม่ และขยายศกัยภาพ  

3.42 0.95 ปานกลาง 

9.เพ่ือนร่วมงานของท่านมีทกัษะในการวิเคราะห์และสงัเคราะห์เพ่ือ
สร้างเป็นเครือข่ายความรู้  

3.38 0.98 ปานกลาง 

ด้านการแบ่งปันความรู้ 3.49 0.60 ปานกลาง 
10.ท่านมีส่วนร่วมในการน าเหตุการณ์ และปัญหาต่างๆมา
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือนร่วมงาน 

3.43 0.95 ปานกลาง 

11.เพ่ือนร่วมงานของท่านเตม็ใจช่วยเหลือหรือเรียนรู้จากบุคคลอ่ืน
เพ่ือพฒันาความรู้ พฒันางาน  

3.55 1.01 มาก 
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Table: ระดบัการวดัการจดัการความรู้ในแต่ระดา้น (ต่อ) 

การจดัการความรู้ 
ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

แปล
ความหมาย 

12.องค์การของท่านมีการกระจายความรู้ไปสู่บุคลากรท่ีเป็น
เป้าหมายในองคก์ารโดยผา่นกิจกรรมต่างๆ  

3.42 1.02 ปานกลาง 

13.ท่านทราบถึง วิสยัทศัน์ขององคก์าร ขอ้มูลข่าวสาร และท่าน
แบ่งปันวิสยัทศัน์นั้นกบัเพ่ือนร่วมงาน 

3.52 1.03 มาก 

ด้านการใช้ความรู้ 3.56 0.49 มาก 
15.ท่านสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงาน
ไปใชใ้นการท างาน 

3.33 0.99 ปานกลาง 

16.ท่านสามารถน าความรู้จากระบบการจดัเก็บไปใชใ้นการท างาน 3.55 0.94 มาก 
17.องค์การสร้างกิจกรรมและกระตุ้นให้บุคลากรตัดสินใจและ
น าไปสู่การกระท า ในเร่ืองการสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ  

3.48 0.93 ปานกลาง 

18.องค์การของท่านมีการใชค้วามรู้เพ่ือสร้างคุณค่า สร้างเครือข่าย
พนัธมิตร  และการสร้างให้เกิดการประสานร่วมมือกันระหว่าง
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคก์าร 

3.56 0.95 มาก 

19.เพ่ือนร่วมงานของท่านมีการพฒันากระบวนการในการท างาน 
และพฒันาศกัยภาพการท างาน 

3.68 0.85 มาก 

20.ท่านและเพ่ือนร่วมงานของท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร
ในการน าความรู้ท่ีจดัเก็บไวม้าประยกุตใ์ช ้

3.74 0.87 มาก 

ด้านการจดัเก็บรวบรวมความรู้ 3.67 0.63 มาก 
21.ท่านรู้สึกว่าระบบการจดัเก็บความรู้ของหน่วยงานมีคุณภาพดี 3.56 0.96 มาก 
22.องคก์ารของท่านมีระบบการจดัเก็บรวบรวมความรู้ เช่น การเก็บ
ไวฐ้านขอ้มูลหรือคอมพิวเตอร์  

3.75 0.97 มาก 

23.องค์การของท่านมีระบบการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีสะดวกต่อ
การสืบคน้และใชป้ระโยชน์ 

3.70 0.88 มาก 

24.ท่ านได้รับการส่ง เสริมและสนับสนุนให้ มีการพัฒนาขีด
ความสามารถในการรวบรวมความรู้ 

3.67 0.87 มาก 

 
การจดัการความรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย=3.48)  และเม่ือพิจารณาในและดา้น พบว่า 

ดา้นการสร้างหรือการแสวงหาความรู้ โดยมีค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.21 และรายขอ้มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การท่ีองคก์ารมีความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกเพ่ือสร้างให้เกิดการเรียนรู้ (ค่าเฉล่ีย=3.51) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุด คือ สมาชิกใน
องค์การระดมความคิด และแบ่งปันประสบการณ์ในการท างานร่วมกนั (ค่าเฉล่ีย=3.25) ในดา้นการแบ่งปันความรู้ 
โดยมีค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.49 และพบว่ารายขอ้ท่ีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ เพ่ือนร่วมงานของท่านเตม็ใจช่วยเหลือหรือเรียนรู้
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จากบุคคลอ่ืนเพ่ือพฒันาความรู้ พฒันางาน และพฒันาความสามารถของตนเอง (ค่าเฉล่ีย=3.55)  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าท่ีสุด คือ องค์การของท่านมีการกระจายความรู้ไปสู่บุคลากรท่ีเป็นเป้าหมายในองค์การโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ 
(ค่าเฉล่ีย=3.42) ส่วนดา้นการใชค้วามรู้ โดยมีค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.56 และรายขอ้ท่ีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ท่านและเพ่ือน
ร่วมงานของท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารในการน าความรู้ท่ีจดัเก็บไวม้าประยุกต์ใช ้(ค่าเฉล่ีย=3.74)  และ
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ท่านสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงานไปใช้ในการท างาน 
(ค่าเฉล่ีย=3.33) และด้านการจัดเก็บรวบรวมความรู้ โดยมีค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.67 และรายข้อท่ีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 
องคก์ารของท่านมีระบบการจดัเก็บรวบรวมความรู้ เช่น การเก็บไวฐ้านขอ้มูลหรือคอมพิวเตอร์ (ค่าเฉล่ีย=3.75)   
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาพบว่าพนกังานในกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายรุะหว่าง 36ปี-45ปี 
จบปริญญาตีหรือเทียบเท่าการท างานมากกว่า 20 ปี ในดา้นการจดัการความรู้ พบว่า  

ดา้นการสร้างหรือการแสวงหาความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย=3.21) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุดคือ การท่ีองคก์ารมีความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกองคก์ารเพ่ือสร้างให้เกิดการเรียนรู้ (ค่าเฉล่ีย=3.51) ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาไดรั้บการสนบัสนุนและไดรั้บการช่วยเหลือจากต่างประเทศโดย
ไดรั้บงบประมาณเพ่ือสนบัหนุนบุคลากรให้ไปศึกษาในระดบัปริญญาท่ีสูงข้ึนไป รวมทั้งการฝึกอบรมระยะสั้นใน
ต่างประเทศ เพ่ือน าความรู้ท่ีไดเ้รียนมา มาถ่ายทอดให้เพ่ือนร่วมงานในองคก์ารไดม้ากข้ึน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด
ในด้านน้ี คือ การได้รับการสนับสนุนในการท าวิจัยเพ่ือพฒันาการท างาน (ค่าเฉล่ีย=2.56) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
องคก์ารยงัมองไม่เห็นถึงความส าคญัในดา้นการพฒันางานวิจยั 

ดา้นการแบ่งปันความรู้พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย=3.49) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 
การท่ีสมาชิกในกระทรวงมีความเต็มใจช่วยเหลือหรือเรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงานเพ่ือพฒันาความรู้ และพฒันางาน 
รวมทั้งการพฒันาความสามารถของตนเอง (ค่าเฉล่ีย=3.55)  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวฒันธรรมของหน่วยงานมีความเอา
ใจใส่ มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเพ่ือแผ ่และมีความสามคัคีกนัในองคก์าร รวมทั้งเห็นความส าคญัขององคก์ารเป็นส่ิงส าคญัใน
การพฒันางาน และพร้อมท่ีจะแบ่งปันความรู้ท่ีตนเองมีให้กบัเพ่ือนร่วมงานดว้ยความเตม็ใจ 

ดา้นการใชค้วามรู้ โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีมาก (ค่าเฉล่ีย=3.56) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ การท่ีสมาชิกใน
กระทรวงได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในการน าความรู้ท่ีจดัเก็บไว้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผน และการ
ด าเนินงาน (ค่าเฉล่ีย=3.74) ทั้งน้ีเป็นเพราะหน่วยงานให้ความส าคญัและเคารพการตดัสินใจของบุคคลในกระทรวง
โดยเปิดโอกาสและสนบัสนุนให้บุคคลในองคก์ารไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตนเองในการแกไ้ขปันหาไดเ้ตม็ท่ี 

ดา้นการจดัเก็บรวบรวมความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีมาก (ค่าเฉล่ีย=3.67) โดย ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 
กระทรวงของท่านมีระบบการจดัเก็บรวบรวมความรู้ เช่น การเก็บไว้ฐานข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ หรือการท า
หนงัสือจดัท าเป็นหมวดหมู่ และการจดัท าสารบญั (ค่าเฉล่ีย=3.75) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะองคก์ารมีการสนบัสนุน และ
จดัตั้งแผนกข้ึนมารับผิดชอบระบบการจดัเก็บขอ้มูล อยา่งเป็นระบบ มีมาตรฐาน ตลอดจนมีการป้องกนัความสูญหาย 
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ข้อเสนอแนะ 
  
เน่ืองจากการสร้างหรือแสวงหาความรู้ การแบ่งปันความรู้ การใชค้วามรู้ และการจดัเก็บรวบรวมความรู้ มี

ความส าคญัอย่างมากต่อการจดัการความรู้ ดงันั้น กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจึงควรท่ีจะส่งเสริมให้บุคลากร
แสวงหา เพ่ือท่ีจะไดมี้ความรู้เพ่ิมเติม โดยการจดัฝึกอบรมเพ่ิมทกัษะความรู้ ความเช่ียวชาญในงาน การส่งบุคลากร
ไปยงังานสัมมนาท่ีสอดคลอ้งกับหน้าท่ีในการปฏิบติังาน รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีการแลกเปล่ียน แบ่งปัน
ความรู้ให้แก่เพ่ือนร่วมงานทั้งในแผนกเดียวกนั และแผนกอ่ืนๆ หวัหนา้งานหรือผูบ้งัคบับญัชาก าหนดนโยบายหรือ
แนวทางการปฏิบติัดา้นการจดัการความรู้ท่ีมีความชดัเจน จดัสรรงบประมาณ เวลา สถานท่ี พร้อมทั้งส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ท่ีเพียงพอและเหมาะสมให้กบับุคลากร นอกจากน้ีควรส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสท างานร่วมกนัมาก
ข้ึน เพ่ือให้ได้ปรึกษา แลกเปล่ียนแนวคิด รูปแบบการท างาน และช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการแก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมความใกลชิ้ดและมิตรภาพท่ีดี รวมถึงการยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนควรจดัให้การจดัการความรู้
เป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการท างาน และปฏิบติังาน จนกระทัง่เป็นวฒันธรรมของทุกสถานท่ีปฏิบัติงานใน
กระทรวง เพ่ือน าไปสู่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพต่อ
บุคลากร มุ่งเน้นในเร่ืองของการท างานเป็นทีม และช่วยเหลือกนัของบุคลากรในองค์การ รวมถึงการส่ือสารทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์าร ซ่ึงการจดัการองคก์ารประกอบดว้ยทั้ง 4 ดา้นน้ี จะช่วยให้การจดัการความรู้ มีระดบัท่ี
สูงยิงข้ึน 
 

บรรณานุกรม 
 
กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ส.ป.ป. ลาว. 2017. คู่มือผู้บริหารการศึกษา และกีฬา. นครหลวงเวียงจนัทน์: โรงพิมพ์

ศึกษา. 
น ้ าทิพย์  วิภาวิน. 2547. การจัดการความรู้กับคลังความรู้. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั. 
ยรุพร  ศุทธรัตน์. 2552. องค์การเพ่ือการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
วรดา  ชูสง่า. 2552. การจดัการความรู้ของบุคลากร ในสังกัดส านักงานเกษตรจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์

วิทยาศาสตมหาบณัฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
วิจารณ์  พานิช. 2549. การจดัการความรู้: ฉบับนักปฏิบัต.ิ พมิพ์คร้ังที่ 3. กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ. 
วิเชียร  เกตุสิงห์. 2538. สถิติที่ใช้ในการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: กองการวิจยั ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ. 
สมชาย  น าประเสริฐชยั. 2558. การจดัการความรู้. กรุงเทพมหานคร: ซีเอด็ยเูคชัน่. 
Beach, D. S. 1991. Personnel: The Management of People at Work. New York: MacMillan Publishing Company. 
Certo, S. C. and S. T. Certo. 2014. Modern Management: Concepts and Skills. 14 th. New Jersey: Prentice Hall. 
Desouza, K. C. and S. Paquette. 2011. Knowledge Management: An Introduction. London: Facet. 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 456 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

Dilmaghani et al. 2015. “Function of knowledge culture in the effectiveness of knowledge management procedures: 
A case study of a knowledge-based organization.” Webology 12(1): 1-21. 

Gregory,R. 2005. What is Knowledge Management (Online). ww.km-forum.org/what_is.html. 14 September 
2017. 

Laudon, K. C., J. P. Laudon. And A. Enrage. 2013. Management Information Systems: Managing The Digital 
Firm. Harlow: Pearson. 

Maier, R.  and A.  Schmidt.  2015.  “Explaining organizational knowledge creation with a knowledge maturing 
model.” Knowledge Management Research & Practice 13(4): 361-381. 

Okunoye, A.  2003.  Knowledge management and global diversity:  a framework to support organizations in 
developing countries. Dissertation Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Turku. 

Pérez≤López, S.  and J.  Alegre.  2012.  Information technology competency, knowledge processes and firm 
performance. Industrial Management & Data Systems 112(4): 644-662. 

Teece, D. J., G. Pisano. And A. Shuen. 1999. Knowledge and Strategy. Boston: Butterworth-Heinemann. 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 457 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

 
 

การรับรู้ด้านราคา การรับรู้ด้านการส่งเสริมการตลาด และการยอมรับทางด้าน
เทคโนโลย ีที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอพพลเิคช่ันไลน์แมนในการส่ังอาหาร 

ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
PRICE PERCEPTION MARKETING PROMOTION PERCEPTION AND 

TECHNOLOGY ACCEPTANCE AFFECTIVE WITH DECISION  
MAKING FOR USING LINE MAN APPLICATION IN ORDERING  

FOOD ONLINE FOR CONSUMERS IN BANGKOK 
 

เบ็ญจวรรณ หรุ่มค า* 
Benjawan Roomkham 

 
บทคดัย่อ 

 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1.ศึกษาการรับรู้ดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์

แมนในการสัง่อาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2.ศึกษาการรับรู้การส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชนัไลน์แมนในการสัง่อาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3.ศึกษา
การยอมรับทางด้านเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้แอพพลิเคชนัไลน์แมนในการสั่งอาหารออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งคือผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายตุ ั้งแต่ 21 ปีข้ึนไป จ านวน 
384 คน ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เคร่ืองมือวิจยัคือแบบสอบถามแบบปลายปิด  
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ การแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุ 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน ระดับรายได้อยู่ท่ี  15,001-25,000บาท ส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการใช้
แอพพลิเคชัน่ไลน์แมนสัง่อาหารออนไลน์ 3-6 คร้ังต่อเดือน  ระดบัการรับรู้ดา้นราคา และการส่งเสริมการตลาด  

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  การยอมรับด้านเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยู่ในระดบั มาก และ การ
ตัดสินใจใช้แอพพลิเคชันไลน์แมน ในการสั่งอาหารออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผลจากการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า การรับรู้ดา้นราคา และการยอมรับทางดา้นเทคโนโลยีมีผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์
แมนในการสัง่อาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 

                                                             
* นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 e-mail: benjawan.rk90@gmail.com 
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ค าส าคญั : การรับรู้ดา้นราคา ,การรับรู้ดา้นการส่งเสริมการตลาด ,การยอมรับทางดา้นเทคโนโลยี,การตดัสินใจใช้
แอพพลิเคชนัไลน์แมน 
 

Abstract 
 
The purpose of this study are to 1. Study of price perceptions affecting with decision making for using Line 

man applications in ordering food online for consumers in Bangkok. 2. Study of the marketing promotion perception 
affecting with decision making for using Line man applications in ordering food online for consumers in Bangkok . 
3.  Study of the technology acceptance affecting with decision making for using Line man applications in ordering 
food online for consumers in Bangkok. The sample consisted is 384 people in Bangkok who’re more than 21 years 
old and correct data to use the multi-stage sampling method. The research instrument is a close questionnaire. The 
statistics use in the analysis are percentage, frequency, mean, standard deviation, and multiple regression analysis . 

 The study indicated that Most of the samples are female between 26-30 years old. Income level is 15,001-
25,000 Baht Most of the time, the frequency of the application line online order food 3 -6 times per month.   The 
overall of price perception level and Marketing promotion level are moderate. The overall of technology acceptance 
and decision making to using Line man applications in ordering food online for consumers in Bangkok are high . 
The hypothesis testing result found that price perception and Technology acceptance have affective with decision 
making for using Line man applications in ordering food online for consumers in Bangkok then statistical significant 
level of 0.05. 
 
Keywords:  Price perception, Marketing promotion perception, Technology acceptance, and decision making to 
using Line man applications in ordering food online 
 

1. บทน า 
 
ปัจจุบนัการท าธุรกิจผ่านยุคดิจิทลัเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจส าหรับธุรกิจด้านการบริการ เช่น การขายเส้ือผา้

ออนไลน์ ขายสินค้าอุปกรณ์ IT ผ่านทางเว็บออนไลน์ การรับรีวิวสินค้าออนไลน์ และการสั่งอาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ออนไลน์ เป็นตน้ ขอ้มูลจากบทความรวบรวมธุรกิจออนไลน์ ปี 2560 ไดก้ล่าวว่าธุรกิจ E-commerce 
เป็นธุรกิจท่ีไดรั้บความนิยมเน่ืองจากผูบ้ริโภคนิยมซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์กนัมากข้ึน สาเหตุท่ีผูบ้ริโภคให้
ความสนใจประกอบไปดว้ย 4ปัจจยัคือ ความสะดวก ประหยดัเวลา การไดรั้บส่วนลดและโปรโมชัน่ และการช าระ
เงินท่ีสามารถเลือกโอนเงินไดห้ลายช่องทาง ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และกระทรวง
ดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม ไดส้รุปการเติบโต ของอีคอมเมิร์ช (e-Commerce) เติบโตอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัปี 
2559 อยู่ท่ี 14% ของธุรกิจคา้ปลีกและคา้ส่งซ่ึงอนาคตการเติบโตของอีคอมเมิร์ซไทยจะมีมูลค่าสูงถึง 2.8 ลา้นลา้น
บาท จากผลส ารวจของศูนยวิ์จยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย ์(2560) ระบุว่า ปัจจุบนัผูบ้ริโภคราว 20% 
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ซ้ืออาหารผ่านทางออนไลน์และซ้ืออย่างน้อยเดือนละคร้ัง  “ไลน์แมน” เป็นธุรกิจบริการจัดสั่งอาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ออนไลน์ท่ีมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและด าเนินธุรกิจน้ีเป็นระยะเวลาเพียง 1 ปี ซ่ึงปัจจุบนั
ผูบ้ริโภคมีทางเลือกท่ีง่ายต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชนั อาทิเช่น ราคาในการจดัส่ง ราคา
ค่าอาหาร ความคุ้มค่าเม่ือสั่งผ่านแอพพลิเคชนั สาเหตุเกิดจาก ปัญหารถติด ค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกไปซ้ือ
อาหารค่อนข้างสูง อยากทานอาหารร้านท่ีมีช่ือเสียงแต่ห่างจากท่ีพกัอาศยั การส่งเสริมการตลาดมีอย่างจ ากัด 
ผูป้ระกอบการควรคิดหาวิธีโฆษนาและประชาสัมพนัธ์ข่าวสารโดยตรงไปยงัผูบ้ริโภค รวมถึงการใชง้านของระบบ
สัง่อาหาร ควรมีค าอธิบายอยา่งชดัเจน ระบบการใชง้านท่ีไม่ซบัซ้อนท าให้ไลน์แมนแอพพลิเคชนัตอ้งอพัเดทระบบ
การใชง้านให้ทนัสมยั เพ่ือแข่งขนักบัคู่แข่งในอนาคต  

ดงันั้นวตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ีเพ่ือต้องการท่ีจะศึกษาการรับรู้ด้านราคา,ศึกษาการรับรู้การส่งเสริม
การตลาด ,และ ศึกษาการยอมรับทางด้านเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์แมนในการสั่ง
อาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นประโยชน์ให้แก่ ผูป้ระกอบการธุรกิจโดยอาศยัช่อง
ทางดา้นเทคโนโลยีในการสร้างความ สะดวก รวดเร็ว เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งง่ายและทัว่ถึง รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อ
ผูป้ระกอบการไลน์แมนในการวางแผนกลยุทธ์ของการดึงดูดผูบ้ริโภคให้มีการใช้บริการท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึง เป็น
แนวทางขอ้มูลส าหรับนกัวิจยั นกัวิชาการในการทราบขอ้มูลของการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชนั สั่งอาหารออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในยคุดิจิทลั  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิทฤษฏทีี่เกี่ยวข้องการรับรู้ (Perception Theory) 
การรับรู้ เป็นจุดเร่ิมตน้จากการกระตุน้จากประสาทสมัผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ กายสัมผสั ล้ินรับรส ไดย้ินเสียง 

ได้กล่ิน และ มองเห็น และท าให้เกิดความสนใจต่อส่ิงเร้าจบลงด้วยการตีความ (Solomon, 2007) ทฤษฏีของ 
(Solomon,2007) สอดคลอ้งกบัทฤษฏีของ (Arens,2002) เร่ืองกระบวนการรับรู้ของบุคคล หรือ ผูบ้ริโภค แต่ทว่า 
ทฤษฏีของ Arens ไดอ้ธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการรับรู้ท่ีแยกย่อยลงมา 5 ประเภทดว้ยกนัไดแ้ก่ 1)การแยกแยะท่ี
เกิดจากส่ิงเร้า (Stimuli) 2) การแยกแยะทางสรีรวิทยาเกิดจากการสัมผสั (Physiological Screens by Sensory) 3)การ
แยกแยะทางจิตวิทยา (Psychological Screens by Emotions) 4) มนุษยจ์ะประมวนผลจาก ขอ้มูลทางกายภาพ การ
สมัผสั และ จิตวิทยา 5)การเก็บขอ้มูล (Mental Files) เป็นการประมวลผลขั้นตอนสุดทา้ยของผูบ้ริโภค 

2.2 แนวคดิทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  
ส่วนประสมการตลาด  (Kotler and Keller, 2006) ส าหรับธุรกิจภาคบริการ หรือเรียกว่า 7ps ผูวิ้จยัเลือก

การส่งเสริมการตลาดมาวิเคราะห์(Promotion)โดยกล่าวไวว้่าการส่งเสริมการตลาดเป็น การส่ือสารระหว่างผูข้าย
สินคา้และผูซ้ื้อสินคา้โดยมุ่งเน้นให้ผูซ้ื้อเปล่ียนลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมของการซ้ือส้ินคา้การส่งเสริมการตลาด
สามารถท าหลายช่องทาง อาทิเช่น ส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) และการขายทางอินเตอร์เนต (Internet) ซ่ึง
เคร่ืองมือของการส่งเสริมทางการตลาดจะมีองค์ประกอบดงัต่อไปน้ี 1.การโฆษณา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 2.
พนกังานขาย 3.การส่งเสริมการขาย 4.การประชาสมัพนัธ์ของขอ้มูลและข่าวสาร (Shimp, 2000)  



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 460 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

2.3 แนวคิดทฤษฎี กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค คือการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการและเป็น
ตวัแสดงถึงสินคา้และบริการนั้นๆ ซ่ึงสินคา้ท่ีไดม้าตอ้งตอบสนองต่อความพึงพอใจและความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
(De et al.,1990) กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นท่ีรู้จกัและถูกพฒันาโดย (Cox et al.,1983) แบ่งเป็น 5 
ขั้นตอน ตามล าดับคือ 1) การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) 2) การหาข้อมูล 
(Information Search) 3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 4) การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 
5) การประเมินผลหลงัการซ้ือ(Post-Purchase Evaluation)  

2.4 แนวคิดทฤษฏี การค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) และการยอมรับด้านเทคโนโลยี (Technology 
Acceptance Model (TAM) Explanation)  

การค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ค าจ ากัดความของการค้าอิเล็กทรอนิกส์คือ “เป็นการด าเนิน
ธุรกรรมการคา้สินคา้และบริการ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของกลไกลการคา้ให้ดีมากยิ่งข้ึนและเช่ือมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างรวดเร็วไปไดท้ัว่โลก’’   (ผุสดี พลสารัมย์ 
และ คณะฯ,2560) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ อีคอมเมิร์ซ คือการขายสินค้า หรือ การบริการ ผ่านช่องทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ทุกประเภท เช่นประชาสมัพนัธ์ บนส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ การส่งเสริมการขาย และการโฆษนา และการ
ช าระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตท่ีรวดเร็ว อี-คอมเมิร์ซสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดท้ัว่โลกและครอบคลุมผูบ้ริโภค
อย่างกว้างขวางส่ิงท่ีส าคัญ ผู ้บริโภคสามารถสั่งซ้ือสินค้าและการบริการได้ตลอด 24 ชม.ผ่านเว็บไซต์หรือ 
แอพพลิเคชัน่ (รวิพร คูเจริญไพศาล,2549) 

การยอมรับด้านเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model (TAM) Explanation) โดยหลักๆแล้ว
ประกอบไปดว้ย การรับรู้ถึงคุณประโยชน์ (Perceived usefulness PU) การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived 
ease of use PEOU) การรับรู้ถึงความเส่ียง (Perceived Risk PRK) ทนัคติท่ีมีต่อการใชง้าน (Attitude toward using) 
โดยอธิบายไดด้งัน้ี (สิงหะ ฉวีสุข และ สุนนัทา วงศจ์ตุรภทัร, 2555)  

2.5 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

 

การรับรู้ดา้นราคา 

การรับรู้ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
- การโฆษนา 
- พนกังานขาย 
- การส่งเสริมการขาย 
- การให้ข่าวและประชาสมัพนัธ์ 

การยอมรับทางดา้นเทคโนโลยี 
- การรับรู้ถึงประโยชน์ (PU) 
- ความง่ายในการใชง้าน (PEU) 
- การรับรู้ถึงความเส่ียง (PRK) 
- ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้(ATU) 

การตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์แมนในการ
สัง่อาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
- การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา  
- การหาขอ้มูล 
- การประเมินทางเลือก 
- การตดัสินใจซ้ือ 
- การประเมินผลหลงัการซ้ือ 

 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 
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3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษางานวิจยัเล่มน้ีทบทวนวรรณกรรม ทบทวนแนวคิดทฤษฏีและคน้หาขอ้มูลจากเอกสารอา้งอิงและ
รวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ข้อมูลทุติยภูมิ( Secondary Data) และ ข้อมูลปฐมภูมิ(Primary 
Data) และท าการแจกแบบสอบถามปลายปิด ให้กบัประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
ประชากรคือผูท่ี้เคยใชบ้ริการสัง่อาหารผ่านทางแอปพลิเคชัน่ไลน์แมนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ประมาณ ช่วงอาย ุ21 ปี ข้ึนไป เพราะเป็นช่วงจบการศึกษาปริญญาตรีและเร่ิมท างานกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากไม่ทราบ
ของจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ผูวิ้จยัเลือกใชสู้ตรไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดยใชสู้ตรตวัอย่างของ 
(W.G. Cochran, กลัยา วานิชยบ์ญัชา,2546) ซ่ึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 384 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามปลายปิด จ านวนทั้ งหมด 384 ชุด โดยแบ่ง

แบบสอบถาม ทั้งหมด 5 ส่วน คือขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (จ านวน 6 ขอ้) แบบสอบถามการรับรู้ดา้น
ราคา (จ านวน 4 ขอ้) แบบสอบถามการรับรู้ดา้นการส่งเสริมการตลาด (จ านวน13 ขอ้) แบบสอบถามการยอมรับ
ทางดา้นเทคโนโลยี (จ านวน14 ขอ้) และแบบสอบถาม การตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์แมนทั้ง(จ านวน 5 ขอ้) 

วธีิเก็บรวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage-Sampling) เพ่ือให้ได้จ านวนกลุ่ม

ตวัอย่างกระจายทัว่เขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกทั้งหมดเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบ
แบ่งชั้น (Stratifield Sampling) ขั้นตอนท่ี2เป็นการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแจกแบบสอบถาม
ให้กบัผูบ้ริโภคท่ีใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์แมน และขั้นท่ี3 ใชวิ้ธีเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากการแบ่งเขตพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานคร ออกเป็น6 เขตไดด้งัต่อไปน้ี 
ล าดบัท่ี กลุ่มเขต สถานท่ีเก็บ จ านวน (คน) 

1 กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ห้างสรรพสินคา้เซนทลัป่ินเกลา้ 64 
2 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อาคารส านกังานธนภูมิ 64 
3 กลุ่มเขตกรุงธนใต ้ ห้างสรรพสินคา้ ซีคอนบางแค 64 
4 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออก ห้างสรรพสินคา้ พาราไดซ์พาร์ค 64 
5 กลุ่มเขตกรุงเทพใต ้ ห้างสรรพสินคา้ เอม็ควอเทียร์ 64 
6 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ห้างสรรพสินคา้ เมเจอร์รัชโยธิน 64 

  รวม 384 
 

เหตุผลท่ีผูวิ้จยัเลือกเกบ็แบบสอบถามตามสถานท่ีขา้งตน้สาเหตุจากผูค้นพลุกพล่าน อาทิเช่น ห้างสรรพสินคา้ 
และอาคารส านกังานออฟฟิศ เป็นตน้ อีกทั้งเป็นแหล่งของกลุ่มชุมชนเมืองท่ีพกัอาศยัหลกัๆอยู่ตาม อพาร์ทเมน้ท์ 
หรือ คอนโด 
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3.1 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
ผูวิ้จยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  SPSS ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยสถิติ

พรรณนาในการหาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) และ การวิเคราะห์สถิติอา้งอิง วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ท่ี เก่ียวขอ้งกบั
ตวัแปร โดยใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุ (Multiple regression)ของ การรับรู้ดา้นราคา, การรับรู้ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และ การยอมรับทางดา้นเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์แมนในการสั่ง
อาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

4. ผลการศึกษา 
 

สรุปผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 
จากกขอ้สรุปผูท่ี้ใชแ้อพพลิเคชนัไลน์แมนในการสั่งอาหาร คือผูบ้ริโภคในวยัท างานท่ีไม่มีเวลาว่างในการ

ออกไปทานอาหารชา้งนอกและไม่สะดวกท่ีจะเดินทางสาเหตุจากปัจจยัภายนอกอาทิเช่น ปัญหาการจราจรติดขดั 
สภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอยู่บ่อย เช่นฝนตกหนักเป็นต้น รวมทั้ งไม่อยากเสียเวลาไปเข้าคิวหรือต่อคิวกับ
ร้านอาหารท่ีอยากทาน และมีคนเยอะ จากการวิเคราะห์ผลจากโปรแกรมส าเร็จรูปSPSSสามารถสรุป ผลการศึกษา
พบว่า ค่าเฉล่ียท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือการยอมรับทางดา้นเทคโนโลยีมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ การยอมรับ
ทางด้านเทคโนโลยี ด้านทศันคติท่ีมีต่อการใช้ เท่ากับ 3.74 และค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การรับรู้ด้านการส่งเสริม
การตลาดดา้นการให้ข่าวและประชาสมัพนัธ์เท่ากบั 2.71  

 
การรับรู้ดา้นราคา การส่งเสริม
การตลาด และการยอมรับ

ทางดา้นเทคโนโลย ี
 

 
การตดัสินใจใช้แอพพลเิคช่ันไลน์แมนในการส่ังอาหารออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

S.E. B ≤ t Sig. Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี .193 .438 - 2.271 .024 2.271 - 
การรับรู้ดา้นราคา .046 .143 .168 3.094 .002* .308 3.248 
การส่งเสริมการตลาด 
- การโฆษนา .053 .037 .036 .702 .240 .483 2.855 
- การส่งเสริมการขาย .069 .275 .234 1.087 .000* .260 3.840 
-การให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ .049 .125 .105 2.543 .011* .536 1.866 
การยอมรับดา้นเทคโนโลย ี
-การรับรู้ถึงประโยชน์  .217 -.564 -.569 -2.593 .010* .019 52.920 
-ความง่ายในการใชง้าน  .226 .970 .952 4.290 .000* .018 54.216 
-การรับรู้ถึงความเส่ียง  .037 -.053 -.049 -1.406 .161 .749 1.335 
-ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้ .042 .003 .002 .070 .944 .751 1.331 

R2=.659 ,F=90.868,*p<0.05 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 463 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

จากตารางสามารถสรุปผลการวิเคราะห์เชิงพหุถดถอยพบว่า การรับรู้ดา้นราคา การส่งเสริมทางการตลาด 
และการยอมด้านรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์แมนในการสั่งอาหารออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไดแ้ก่ การรับรู้ดา้นราคา การส่งเสริมการตลาด
ดา้นการส่งเสริมการขายและการให้ข่าวและประชาสมัพนัธ์ ในส่วนของการยอมรับดา้นเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ถึง
ประโยชน์และความง่ายในการใชง้านมีผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์แมนในการสัง่อาหารออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 
การศึกษาวิจยัเร่ือง การรับรู้ดา้นราคา การส่งเสริมการตลาด และการยอมรับทางดา้นเทคโนโลยี ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชนัไลน์แมนในการสั่งอาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผูวิ้จยัขอ
เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการของธุรกิจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชนัออนไลน์สามารถน าผลการศึกษาไปใช้
ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญั กบัราคาของเมนูรายการอาหารอย่างชดัเจนเพ่ือประกอบการการ
ตดัสินใจซ้ืออาหารและค่าบริการในการจดัส่ง 

2. ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมากข้ึน เช่นออกโปรโมชัน่ท่ีช่วย
ลดค่าบริการจดัส่งอาหาร รวมถึงตั้งเวลาเปิด ปิด ของร้านอยา่งชดัเจน 

3. ผูป้ระกอบการควรมีการส ารวจผูบ้ริโภคท่ีใชแ้อพพลิเคชนัสัง่อาหารออนไลน์ หรือ ท าระบบการใช้
งานท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน ประกอบกบัการอพัเดทขอ้มูลร้านคา้ใหม่ๆอยูต่ลอดเวลา  

5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาในคร้ังถดัไปควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือท่ีจะไดรั้บขอ้มูลเชิงลึกรวมถึงการไดท้ราบ

ปัญหาหรือแนวทางความตอ้งการจากกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ควรเพ่ิมเติมตวัแปรอ่ืนๆท่ีท าให้มีผลต่อการตดัสินใจใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์แมนในการสั่งอาหาร

ออนไลน์ และกระจายการเก็บขอ้มูลไปตามเขตปริมณฑลเพ่ือท่ีเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคอยา่งกวา้งข้ึน 
 

บรรณานุกรม 
 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา.2546 . การใช ้SPSS for windows ในการวิเคราะห์ขอ้มูล. กรุงเทพฯ โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั. 
รวิพร คเูจริญไพศาล,2549 . การกระจายช่องทางการตลาดและ ลอจิสติกส์ . กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2549 
ผสุดี พลสารัมย ์และ คณะฯ. 2560.การประเมินศกัยภาพและโอกาสของประเทศสมาชิกอาเซียนในตลาด ASEAN 

E-commerce, สถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการคา้และการพฒันา (องคก์ารมหาชน) 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 464 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
สิงหะ ฉวีสุข และ สุนนัทา วงศจ์ตุรภทัร,2555. ทฤษฏีการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ. [ออนไลน์] เขา้ถึง

ไดจ้าก http://www.it.kmitl.ac.th/~journal/index.php/main_journal/article/view/2/4 
ETDA, 2560. บทความรวบรวมธุรกิจออนไลน์ ปี 2560. [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.etda.or.th/content/thailand-internet-user-profile 
ภาษาต่างประเทศ  
Arens W.F. (2002). Contemporary advertising. 8th ed. New York, NY: McGraw-Hill. 
Cox et al.1983.Planning, Search, Certainty and Satisfaction among durables buyer: a longitudinal study. 

Advances in Consumer Research X: 394- 399. Thirteenth Annual Conference. San Francisco. Association for 
Consumer Research. 

Shimp, T.A. 2000. Advertising promotion. Supplemental aspects of integrated marketing communication (5th 
ed.). San Diego, Ca: Harcourt College Publishers. 

Solomon, Michael R.2007. Consumer Behavior, Buying ,Having and Being,7th Edition, Prentice Hall. 
Kotler and Keller.2006. Marketing Management. 12th Edition ,Prentice Hall, Upper Saddle River. 

http://www.it.kmitl.ac.th/~journal/index.php/main_journal/article/view/2/4


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 465 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

 
 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกจิจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 
เพ่ือใช้ในการประมวลผลสกลุเงนิดจิิทัล ในพืน้ที่จังหวดัขอนแก่น 

THE FEASIBILITY STUDY FOR INVESTMENT IN THE COMPUTER 
EQUIPMENT BUSINESS OF CRYPTOCURRENCY 

IN KHON KEAN PROVINCE 
 

ปกป้อง ธนะจันทร์* และ ภัทรวดี เพิม่วณชิกลุ** 
Pokpong Thanachan and Pattarawadee Permwanichagun 

 
บทคดัย่อ 

 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในการลงทุนธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการประมวลผลสกุลเงินดิจิทลั แบบครบวงจร ในพ้ืนท่ีจังหวดัขอนแก่น โดยใช้วิธีการ
สมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คนในเชิงลึก โดยอิงทฤษฎี การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก (PESTEL Analysis) และ 
การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ผลการศึกษาผูถู้กสัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นดว้ยในทั้ง 7 ดา้นของ
การสมัภาษณ์จากการอิงทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และในส่วนปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 
(PESTEL) ผูถู้กสัมภาษณ์ 25 คน พูดถึงประเด็นเร่ืองเทคโนโลยีบล็อกเชน และสกุลเงินดิจิทลัน้ีจะสามารถสร้าง
ความสะดวก และความรวดเร็วในการท าธุรกรรมทางการเงินได ้และมีความปลอดภยัสูงสุด  

 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัยภำยนอก, ส่วนประสมทำงกำรตลำด, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, สกุลเงินดิจิทัล 
 

Abstract 
 

The objectives of this study for the feasibility to invest in the computer equipment business of cryptocurrency 
in Khon Kean province, Thailand.  This study is primary data from the in-depth interview with a sample group of 
30 persons based on the theories of PESTEL Analysis together with Marketing Mix Analysis (7P’s) .  The result 
from the interviewees acknowledges within 7 aspects of the theories of Marketing Mix (7P’s) and external variable 
factors significant to the system of businesses (PESTEL) .  there is 25 person interviewee mentioned the subject of 
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** คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี มหาวทิยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 email: pattarawadee999@hotmail.com 
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the “Blockchain Technology” and the “Cryptocurrency” which suitable to the effectiveness especially in financial 
transactions and higher security. 

 
Keyword: PESTEL Analysis, Marketing Mix (7P’s), Computer Equipment, Cryptocurrency 
 

1. บทน า 
 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตประจ าว ันของมนุษย์ ในทุกๆวนัเราจ าเป็นท่ีจะต้องพ่ึงพา
เทคโนโลยีเพ่ือความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความปลอดภยั การติดต่อส่ือสาร หรือแมก้ระทั้งการเงิน และส่ิง
ท่ีมาพร้อมกบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัน้ีไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ ท่ีเขา้มาเป็นตวัช่วยในการท างานในการประมวลผลขอ้มูลท่ี
มีปริมาณมาก หรือใชเ้พ่ือความบนัเทิง ซ่ึงในประเทศไทยไดมี้การใชค้อมพิวเตอร์กนัอยา่งแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นใน
สถานท่ีท างาน สถานศึกษา หรือแมแ้ต่ในท่ีพกัอาศยั จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติท่ีท าการส ารวจ
ประชากรท่ีมีอาย ุ6 – 60 ปี และมีการใชง้านคอมพิวเตอร์พบว่าในปี 2559 มีจ านวนผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ประมาณ 20.22 
ลา้นคน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2560)   

จึงปฏิเสธไม่ไดว้่าเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งคอมพิวเตอร์มีความส าคญัในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของเราเป็น
อย่างมาก ในขณะท่ีประเทศไทยก าลงัเขา้สู่ยคุไทยแลนด์ 4.0 ท่ีมีการเน้นพฒันาในเร่ืองของเทคโนโลยีการเงินเพ่ือ
เขา้สู่ยคุสงัคมไร้เงินสด (Cashless Society) ท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีในการช าระค่าสินคา้ หรือบริการจากการสแกนคิว
อาร์โค้ด (QR Code) ด้วยโทรศพัท์มือถือ หรือการช าระเงินผ่านช่องทางคอมพิวเตอร์ เพราะเช่ือว่าสามารถเพ่ิม
ศกัยภาพในการแข่งขนัทางการคา้ และสามารถลดตน้ทุนท่ีมาจากการท าธุรกรรมดว้ยเงินสด อีกทั้งรัฐบาลยงัสามารถ
จดัเก็บภาษีไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นเน่ืองจากธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์สามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมยอ้นหลงัได้
และมีแนวโนม้เติบโตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง (นนทกร, 2559) จากการส ารวจของธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2558 
พบว่ามีปริมาณการท าธุรกรรม 267.89 ลา้นรายการ ในปี 2559 มีปริมาณ 596.09 ลา้นรายการ เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 44.94) 
และในปี 2560 มีปริมาณ 1,254.90 ลา้นรายการ ซ่ึงเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 47.50) (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) 
ตารางที่ 1 ปริมาณการท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ปี 2558 – 2560 

ประเภทธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
ผา่นโทรศพัทมื์อถือ 

พ.ศ. 2558 
(ลา้นรายการ) 

พ.ศ. 2559 
(ลา้นรายการ) 

พ.ศ. 2560 
(ลา้นรายการ) 

Bank 263.93 585.00 1,224.70 
Non-Bank 3.92 11.08 30.20 

รวม 267.85 596.08 1254.90 
ท่ีมา: (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) 

นอกจากนั้นยงัมีอีกส่ิงหน่ึงท่ีเรียกว่า สกุลเงินดิจิทลั (Cryptocurrency) ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้การใช้สกุลเงิน
ดิจิทลักนัมากข้ึนเน่ืองจากสามารถแลกเปล่ียน และซ้ือขายกนัไดท้ัว่โลกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือเคร่ืองซ้ือขาย
สกุลเหรียญดิจิทลั (ATM Cryptocurrency) โดยสแกนผ่านคิวอาร์โคด้ ท าให้เกิดความรวดเร็ว สามารถท าธุรกรรม
ผ่านทาง สมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรือบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ (Master Card Cryptocurrency) ได ้อีกทั้งยงัสามารถ
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ใช้จ่าย หรือช าระหน้ีได้ตามกฎหมายในบางประเทศ โดยท่ีมูลค่าของสกุลเงินดิจิทลัถูกก าหนดโดยกลไกทาง
การตลาดจากทัว่โลก คือ อุปสงค์ และอุปทาน แต่การท่ีจะท าธุรกรรมนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชก้ารประมวลผลการท า
ธุรกรรมจากบุคคลทัว่ไปท่ีมีเคร่ืองประมวลผลการท าธุรกรรมเน่ืองจากเป็นเครือข่ายท่ีไม่มีศูนยก์ลางของระบบ 
ยืนยนัธุรกรรมโดยเคร่ือง Asic หรือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างการ์ดจอ (GPU) มาประมวลผล และมีการให้
ผลตอบแทนเป็นเหรียญสกุลดิจิทลั ซ่ึงเรียกว่าเทคโนโลยี บล็อกเชน (Blockchain) ท่ีมีความปลอดภยัสูงสุด และ
ไดรั้บความน่าเช่ือถือมากท่ีสุดในปัจจุบนั และยงัสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการจดัการขอ้มูลในหน่วยงาน หรือใน
บริษทัต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี (ณฐัดนยั อ่วมช านาญไพร, 256)  

เน่ืองจากการประมวลผลการท าธุรกรรมของ สกุลเหรียญดิจิทลัท่ีใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล 
เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงผลตอบแทน (การขุด) จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของสกุลเหรียญดิจิทลั บล็อกเชน 
การจัดการความร้อน และความรู้ในเร่ืองของคอมพิวเตอร์ในระดับหน่ึงเพ่ือใช้ในการควบคุมและจัดการ
เคร่ืองประมวลผลการท าธุรกรรม (เคร่ืองขุด) ให้สามารถท างานไดอ้ย่างต่อเน่ือง ซ่ึงผูศึ้กษาไดศึ้กษาสกุลเหรียญ
ดิจิทลัมาเป็นเวลา 1 ปี และท าการติดตั้งเคร่ืองขุดเพ่ือประมวลผลการท าธุรกรรมของสกุลเหรียญดิจิทลัในบริเวณ
บา้นพกัอาศยัของผูศึ้กษาเองพบว่า ในประเทศไทยมีศูนยใ์ห้ความรู้เร่ืองสกุลเหรียญดิจิทลัเฉพาะท่ีกรุงเทพมหานคร 
คือ Bitcoin Center Thailand ส่งผลให้ยากต่อการคน้หาขอ้มูลประกอบการศึกษาเร่ืองสกุลเหรีญดิจิทลัในจงัหวดั
ขอนแก่น รวมทั้งในภาคอีสาน อีกทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการประมวลผลธุรกรรมของสกุลเหรียญดิจิทลัมี
เอกลกัษณ์เฉพาะ ซ่ึงอุปกรณ์บางช้ินไม่สามารถหาซ้ือไดต้ามร้านจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทัว่ไป เน่ืองจาก
อุปกรณ์บางช้ินราคาค่อนขา้งสูง และบางช้ินตอ้งท าข้ึนมาโดยเฉพาะเพ่ือใชก้บัเคร่ืองขดุ ผูศึ้กษาจึงเลง็เห็นโอกาสใน
การประกอบธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการประมวลผลธุรกรรมของสกุลเหรียญดิจิทลั และเป็นศูนย์
ให้ความรู้เร่ืองสกุลเหรียญดิจิทลัในจงัหวดัขอนแก่น เพ่ือให้ผูบ้ริโภคในจงัหวดัขอนแก่น หรือในภาคอีสานสามารถ
เขา้ถึงแหล่งขอ้มูล และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการประมวลผลธุรกรรมของสกุลเหรียญดิจิทลัไดอ้ย่างสะดวก
มากยิ่งข้ึน จึงไดท้  าการศึกษาความเป็นไปได ้ทางดา้นการตลาดโดยอิงทฤษฎี PESTEL Analysis และ 7P’s เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาลงทุนธุรกิจร้านจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการขดุแบบครบวงจร บริเวณพ้ืนท่ีอ าเภอ
เมือง จงัหวดัขอนแก่น  
 

2. วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 
ในการศึกษาความเป็นไปไดท้างการตลาด ผูศึ้กษาได้ใชท้ฤษฎีทางการตลาดในเร่ืองของการวิเคราะห์ปัจจยั

ภายนอก (PESTEL Analysis) การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) จากเอกสาร ต ารา และหนังสือท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือใชใ้นการประกอบการศึกษาในหวัขอ้ต่างๆดงัน้ี 

2.1 การวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก (PESTEL Analysis) 
เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้โดยอาจส่งผลกระทบทั้งในดา้นบวก และลบต่อธุรกิจ 

เพ่ือใช้ในการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบนัว่าทิศทาง หรือแนวโน้มของธุรกิจจะไปในทิศทางใด (Jim Vileta, 
2016)  
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ปัจจยัดา้นการเมือง หรือนโยบายทางการเมือง (Political) 
เป็นปัจจยัท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามนโยบายของทางภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นแผนการพฒันาประเทศ 

หรือ เพ่ือรักษาดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างความมัน่คงให้กบัประเทศ รวมไปถึงการช่วยเหลือสนับสนุน
ผูป้ระกอบการ 

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (Economic) 
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจ เน่ืองจากสามารถบอกไดว้่าก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคมีมากนอ้ยเพียงใด 

และท าให้สามารถวางกลยทุธ์เพ่ือให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดต้ามสถานการณ์ 
ปัจจยัดา้นสงัคม และวฒันธรรม (Social Cultural) 
เป็นตวัก าหนดรูปแบบการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภค 

เพ่ือให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงสินคา้หรือบริการไดอ้ยา่งสะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งบอกถึงรูปแบบของการใชสิ้นคา้
หรือบริการของผูบ้ริโภค 

ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี (Technology) 
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ส่งผลต่อการแข่งขนัในทางธุรกิจ เพราะเทคโนโลยีจะถูกพฒันาเพ่ือความ

สะดวก ความรวดเร็ว รวมทั้งท าให้เกิดสินคา้ หรือบริการใหม่ๆ อยู่เสมอ จึงจ าเป็นตอ้งคอยติดตาม และปรับใช้
เทคโนโลยีให้เขา้กบัธุรกิจเพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Ecological) 
ทรัพยากรณ์ธรรมชาติมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ดงันั้นตอ้งค านึงว่าการด าเนินธุรกิจจ าเป็นจะตอ้งมีการบริหารการ

ใช้ทรัพยากรณ์ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องมีการเตรียมการรับมือกับปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
บางอย่าง รวมทั้งตระหนกัถึงผลท่ีจะเกิดจากธรรมชาติ เช่น ภยัธรรมชาติ น ้ าท่วม หรือพายุ ท่ีส่งผลต่อการด าเนิน
ธุรกิจ 

ปัจจยัดา้นกฎหมาย (Legal) 
ระเบียบหรือขอ้บงัคบัท่ีถูกก าหนดให้เป็นกฎหมาย  และส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจทั้งในดา้นบวก

และดา้นลบ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาว่าการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนมีขอ้ท่ีขดัต่อกฎหมายหรือไม่ จึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งคอยติดตามหากมีการเปล่ียนแปลงของระเบียบขอ้งบงัคบัต่างๆ 

2.2 ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)  
ธุรกิจจ าเป็นจะตอ้งมีองค์ประกอบในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมเพ่ือให้ตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น นกัการตลาดจึงไดมี้การใชเ้คร่ืองมือท่ีมีช่ือว่า Marketing Mix เป็นเคร่ืองมือในการ
สร้างคุณค่าให้กบัผูบ้ริโภค เน่ืองจากธุรกิจบริการจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชส่้วนประสมทางการตลาด 7P’s     (Kotler and 
Keller, 2012)  

ผลิตภณัฑ ์(Product) 
หมายถึง สินคา้หรือบริการของธุรกิจ ท่ีส่งมอบคุณค่าให้กบัผูบ้ริโภค โดยมีจุดเด่น หรือเอกลกัษณ์ท่ี

ชดัเจน สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคได ้
ราคา (Price) 
หมายถึง มูลค่าของคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคมองว่าเหมาะสม การก าหนดราคาจึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาความ

คุม้ค่า และส่ิงท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัประกอบกนั ส่งผลให้ผูบ้ริโภคยินดีท่ีจะจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการ  
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ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
หมายถึง ช่องทางในการส่งมอบคุณค่าของสินค้า หรือบริการให้ถึงมือของผูบ้ริโภค หรือช่องทางท่ี

ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงสินคา้หรือบริการ โดยส่ิงส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงคือกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และความสอดคลอ้ง
กบัประเภทของสินคา้ หรือบริการ 

การส่งเสริมการขาย (Promotion) 
หมายถึง การส่งขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการไปยงัผูบ้ริโภค เพ่ือกระตุน้ให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึง

คุณค่า และสร้างแรงจูงใจให้กับผูบ้ริโภคในการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โดยการประชาสัมพนัธ์ หรือการจัด
โปรโมชัน่ในรูปแบบต่างๆ 

กระบวนการ (Process) 
หมายถึง ขั้นตอนและวิธีการในการส่งมอบคุณค่าไปยงัผูบ้ริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 

เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ 
คน (People) 
หมายถึง พนกังาน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัผูบ้ริโภค ซ่ึงท าหนา้ท่ีในการให้ค าปรึกษา แนะน า 

หรือชกัชวน ให้ผูบ้ริโภคเกิดแรงจูงใจในการใชสิ้นคา้และบริการ พนกังานจึงจ าเป็นจะตอ้งมีความรู้ความสามารถใน
เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ ซ่ึงจะต้องมีการสรรหาพนักงานท่ีมีความสามารถ และมีการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้
ความสามารถท่ีจ าเป็นในการท างานให้แก่พนกังาน 

ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evident) 
หมายถึง องคป์ระกอบต่างๆของธุรกิจท่ีผูบ้ริโภคสามารถจดัตอ้งได ้เช่นบรรยากาศของสถานท่ี รูปแบบ

การบริการท่ีมีความเป็นมืออาชีพ เทคโนโลยีท่ีน ามาใชใ้นการบริการ ความน่าเช่ือถือของธุรกิจ ส่งผลต่อความพึง
พอใจ และความประทบัใจของผูบ้ริโภค 

 

3. วธีิการศึกษา 
 
การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใชใ้นการประมวลผลสกุลเงิน

ดิจิทลั ในพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่น จะใชข้อ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง
โดยมีวิธีการศึกษาดงัน้ี 

3.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการส ารวจขอ้มูล คือประชากรท่ีอาศยัอยู่ภายในจงัหวดัขอนแก่นจ านวน 1,805,910 

คน (กรมการปกครอง, 2560) โดยมีการแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีใช้เคร่ืองประมวลผล
ธุรกรรมสกุลเ งินดิจิทัลอยู่แล้วในปัจจุบัน และกลุ่มท่ีก าลังศึกษาสกุลเ งินดิ จิทัล  และมีแนวโน้มจะซ้ือ
เคร่ืองประมวลผลสกุลเงินดิจิทลั 

3.2 กลุ่มตวัอย่าง 
ผูศึ้กษาไดท้ าการสัมภาษณ์กลุ่มคนจ านวน 30 คนท่ีมีความใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากจ าเป็นท่ี

จะตอ้งสัมภาษณ์กลุ่มคนท่ีรู้จกัสกุลเงินดิจิทลั และมีการซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือน ามาประมวลผลธุรกรรมของ
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สกุลเงินดิจิทลัเป็นเวลามากกว่า 1 ปี โดยเจาะจงผูต้อบท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา โดย
วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงผูศึ้กษาเป็นผูเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งเองโดยอาศยัความช านาญ 
และประสบการณ์ในเร่ืองท่ีนั้นๆเป็นอยา่งดี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2557) 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูศึ้กษาใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือให้ได้

ขอ้มูลท่ีสามารถน าไปวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างดา้นการตลาด (ปัทมา ถูกคะเนม, 2559) 
3.3.1 ก าหนดบุคคลท่ีจะสัมภาษณ์ 30 คน โดยเลือกจากกลุ่มท่ีใชเ้คร่ืองประมวลผลธุรกรรมสกุลเงิน

ดิจิทลัอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั และกลุ่มท่ีก าลงัศึกษาสกุลเงินดิจิทลั และมีแนวโนม้จะซ้ือเคร่ืองประมวลผลสกุลเงินดิจิทลั 
3.3.2 สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งแบบตวัต่อตวั (One-On-One Interview) ในเร่ืองของความคิดเห็นเก่ียวกบั

ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบโดยอา้งอิงจากทฤษฎี PESTEL Analysis ดว้ยค าถามปลายเปิด ดว้ยค าถามจ านวน 6 ขอ้
เพ่ือให้ผูต้อบสามารถเสนอความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกมากท่ีสุด 

3.3.3 สัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างในรูปแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ดว้ยค าถาม 24 ขอ้ 
โดยอา้งอิงทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) โดยแบ่งค าถามออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึง
การตอบค าถามจะมีให้เลือก คือ เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย โดยผูส้ัมภาษณ์จะเป็นผูค้อยท าเคร่ืองหมายเพ่ือเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และให้ลูกคา้เสนอแนะในประเดน็ต่างๆ 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
3.4.1 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจะท าการรวบรวมค าท่ีผู ้ตอบสัมภาษณ์พูดถึงบ่อยๆในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งกบัทฤษฎี PESTEL ว่าผูถู้กสัมภาษณ์มีความเห็นในเร่ืองปัจจยัต่างๆทั้ง 6 ดา้นอย่างไรบา้ง และน ามาแจก
แจกว่าประเดน็ใดท่ีถูกพูดถึงมากท่ีสุดตามล าดบั 

3.4.1 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งโดยการอิงทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) วิเคราะห์เป็น
รายดา้นทั้ง 7 ดา้น และท าการรวบรวมขอ้มูล และขอ้เสนอแนะโดยเก็บเป็นรายบุคคล 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

4.1. ข้อมูลทั่วไป 
จากการสัมภาษณ์พบว่า ผูถู้กสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 26-40 ปี ซ่ึงมีการศึกษาท่ี

ระดบัปริญญาตรี อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตวั นกัศึกษา และรับราชการ ตามล าดบั ส่วนมากรู้จกัสกุลเงินดิจิทลัจาก
เพ่ือน และโฆษณาทางเว็ปไซต์ โดยมีการซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือน ามาประมวลผลธุรกรรมของสกุลเงินดิจิทลั
เป็นเวลามากกว่า 1 ปี 

4.2. ด้านความเห็นในเร่ืองที่เกีย่วข้องกับทฤษฎ ีPESTEL 
จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน พบว่าปัจจยัท่ีผูถู้กสมัภาษณ์พูดถึงมากท่ีสุดเรียงตามล าดบั 

และประเดน็ต่างๆดงัน้ี 
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ปัจจัยด้านเทคโนโลยี พบว่า มีผูถู้กสัมภาษณ์จ านวน 30 คนท่ีพูดถึงโดยมีประเด็นว่า เทคโนโลยีใน
ปัจจุบนักา้วหนา้รวดเร็วมาก เราควรท่ีจะตอ้งปรับตวัให้ทนักบัเทคโนโลยี ซ่ึงก็นบัว่าเป็นเร่ืองท่ีดี เพราะเทคโนโลยี
ท่ีก้าวหน้านั้นจะน าพามาซ่ึงความสะดวก และความรวดเร็วในการชีวิตประจ าวนั และยงัมีความปลอดภยัท่ีสูงอีก
ดว้ย เน่ืองจากเทคโนโลยีบลอ็กเชนถือว่าเป็นเทคโนโลยีท่ีมีความปลอดภยัสูงท่ีสุดในปัจจุบนั 

ดา้นสงัคม พบว่า มีผูถู้กสมัภาษณ์จ านวน 15 คนท่ีพูดถึงโดยมีประเดน็ว่า ในปัจจุบนัถือว่าสงัคมไทยให้
ความนิยมในสกุลเงินดิจิทลัเป็นอย่างมาก คนท างานและวยัรุ่น เร่ิมหันมาให้ความสนใจในเร่ืองของสกุลเงินดิจิทลั
เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ด้านกฎหมาย พบว่า มีผูถู้กสัมภาษณ์จ านวน 11 คนท่ีพูดถึงโดยมีประเด็นว่า สกุลเงินดิจิทลันั้น ใน
ประเทศไทยยงัคงไม่มีกฎหมายมารองรับอย่างจริงจงัเหมือนในประเทศอ่ืนๆ อยา่งเช่น ญ่ีปุ่ น เกาหลี หรือรัสเซีย จึง
ยงัคงกงัวล และตอ้งคอยติดตามดูความคืบหนา้ของประเทศไทยต่อไป 

4.3. ด้านความเห็นที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎทีางการตลาด (7P’s)  
พบว่าผูถู้กสมัภาษณ์ทั้ง 30 คน เห็นดว้ยกบัปัจจยัทั้ง 7 ดา้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ผลิตภณัฑ ์(Product) 
ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งหลากหลายตามระดบัของคุณภาพ และมีคุณภาพท่ีดี มีการรับประกนัสินคา้หากมีการ

ช ารุดเสียหายท่ีเกิดจากการใชง้านแบบปกติ 
ราคา (Price) 
ราคาจะตอ้งมีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ ไม่แพงกว่าร้านทวัไปในทอ้งตลาด และจะตอ้งมี

หลายระดบัราคาให้เลือก 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
สถานท่ีตั้งตอ้งอยูใ่กลท่ี้พกัอาศยั หรือท่ีท างาน โดยจะตอ้งมีป้ายร้านท่ีชดัเจน เดินทางไปมาไดส้ะดวก มี

ท่ีจอดรถเพียงพอ และตอ้งสามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการไดง่้าย และตอ้งมีช่องทางการสัง่ซ้ือผา่นอินเทอร์เน็ต 
การส่งเสริมการขาย (Promotion) 
ตอ้งมีการส่งเสริมการขายผ่านพนกังานโดยท่ีมีพนกังานคอยแนะน าสินค้าหรือบริการต่างๆ เพ่ือให้

ผูบ้ริโภคสามารถรับทราบถึงขอ้มูลของสินคา้หรือบริการ รวมถึงโปรโมชัน่ในการจดัจ าหน่ายสินคา้ต่างๆ และตอ้งมี
การประชาสมัพนัธ์ผา่นเวป็ไซตข์องร้านดว้ย 

กระบวนการ (Process) 
การบริการจะตอ้งมีความถูกตอ้งครบถว้น ตรงตามเวลานดัหมาย มีการบริการแบบมืออาชีพ กล่าวค า

ทกัทายกบัผูบ้ริโภคดว้ยความเป็นมิตร อีกทั้งผูบ้ริโภคยงัเห็นดว้ยในเร่ืองการจดัตั้งศูนยใ์ห้ความรู้เก่ียวกบัสกุลเหรียญ
ดิจิทลัในจงัหวดัขอนแก่น เน่ืองจากปัจจุบนัศูนยใ์ห้ความรู้เก่ียวกบัสกุลเหรียญดิจิทลัมีแต่ในกรุงเทพมหานคร จึงท า
ให้คนในจงัหวดัขอนแก่น รวมทั้งคนในภาคอีสานยากต่อการเขา้ถึงขอ้มูล  

คน (People) 
พนักงานจะต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองของตวัสินค้า หรือบริการ รวมทั้งในเร่ืองของสกุล

เหรียญดิจิทลัเพ่ือท่ีจะคอยแนะน าลูกคา้ได ้พนกังานจะตอ้งมีความสุภาพ แต่งตวัเรียบร้อย 
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evident) 
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บรรยากาศของร้านต้องดี มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆเขา้มาใช้ในร้าน เช่น การรับช าระค่าสินค้าและ
บริการดว้ยสกุลเหรียญดิจิทลั และร้านจะตอ้งมีความน่าเช่ือถือโดยมีช่ือเสียงในทางท่ีดี 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

5.1 สรุปผล 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์เพ่ือใชใ้นการประมวลผลสกุลเงินดิจิทลั ในพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่น โดยสรุปไดว้่าผูถู้กสมัภาษณ์ทุกคนมี
ความเห็นด้วยในทั้ง 7 ด้านของการสัมภาษณ์จากการอิงทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และในส่วนท่ี
เก่ียวกบัปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ (PESTEL) ผูถู้กสมัภาษณ์ 25 คน พูดถึงประเดน็เร่ืองเทคโนโลยี ท่ีมี
อยูใ่นปัจจุบนั และมองว่าสกุลเงินดิจิทลัน้ีจะสามารถสร้างความสะดวก และความรวดเร็วในการท าธุรกรรมทางการ
เงินได ้และยงัมีความปลอดภยัท่ีสูงอีกดว้ย เน่ืองจากเทคโนโลยีบลอ็กเชนถือว่าเป็นเทคโนโลยีท่ีมีความปลอดภยัสูง
ท่ีสุดในปัจจุบนั และในอีกประเดน็ท่ีรองลงมาคือดา้นสงัคม ท่ีผูถู้กสมัภาษณ์มองว่า วยัรุ่น และวยัท างาน ในประเทศ
ไทยมีพฤติกรรมหันมาสนใจในเร่ืองของสกุลเหรียญดิจิทลักนัมากข้ึน เน่ืองจากว่าสามารถท าก าไรจากการลงทุน
เคร่ืองประมวลผลธุรกรรมสกุลเหรียญดิจิทลั และการคา้ก าไรจากการซ้ือขาย แลกเปล่ียนได ้ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
จากการสมัภาษณ์ มีผูถู้กสมัภาษณ์ 4 คนไดใ้ห้ความเห็นว่าควรจะมีการเพ่ิมการออกแบบห้องเพ่ือใชว้าง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือใชใ้นการประมวลผลธุรกรรมของสกุลเงินดิจิทลัให้กบัลูกคา้ดว้ย เน่ืองจากหากมีจ านวน
เคร่ืองท่ีเยอะปัญหาท่ีตามมาคือความร้อนเพราะในขณะท่ีเคร่ืองท างานอุณหภูมิต่อการ์ดจอ (GPU) 1 ใบเฉล่ีย
ประมาณ 60-75 องศาเซลเซียส โดยท่ี 1 เคร่ืองมีการ์จอ (GPU) ประมาณ 6-8 ใบต่อเคร่ือง 
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ภาพลักษณ์ตราสินค้าและความเต็มใจของผู้บริโภคที่ยอมจ่ายในราคาที่สูง  
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Brand image and Customers willingness to pay a price premium  
Under brands “Kanom baan ayakan” 

 
ปฐมพร ศรีประสงค์* และศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์** 

Pathomporn Sriprasong and Sirirat rattanapitak 
 

บทคดัย่อ 
 
 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาดา้นภาพลกัษณ์ตราสินค้าและความเต็มใจผูบ้ริโภคท่ียอมจ่ายใน

ราคาท่ีสูง ภายใตต้ราสินคา้ร้านขนมบา้นอยัการ โดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม(Questionnaire) จ านวน 381 ชุด โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance:ANOVA) การหาความสัมพนัธ์ (Correlation) การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.8 มีอายอุยูใ่นช่วง 31 – 40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 48 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 71.1 ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 58.8 และมีรายไดเ้ฉล่ียอยู่
ในช่วง 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32 ผลการวิจัยพบว่า ภาพลกัษณ์ตราสินค้าด้านคุณภาพและด้าน
เอกลกัษณ์ส่งผลต่อความเต็มใจของผูบ้ริโภคท่ียอมจ่ายในราคาท่ีสูง ภายใตต้ราสินคา้ร้านขนมบา้นอยัการ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

 
ค ำส ำคัญ: ภำพลักษณ์ตรำสินค้ำ, ควำมเตม็ใจจ่ำยในรำคำสูง 
 

ABSTRACT 
 
 The purpose of this research are Study the brand image and Customers willingness to pay a price premium 

under brands “Kanom baan ayakan” The 381 questionnaires. The statistics used for data analysis were Descriptive 
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Statistics, Which included Percentage, Mean, Standard Descriptive and Inferential Statistics, Which included 
Analysis of Variance: ANOVA, Correlation, Multiple Regression Analysis.  

 The result found that most of participants are females, age between 31 – 40 years old, Bachelor degree 
graduated, business employees, personnel’s income per month between 20,001 – 30,000 baths. The result found 
that quality and uniqueness affected the customer’s willingness to pay a price premium under brands “Kanom 
baan ayakan”  with a significant level of 0.05.  
 
Keywords : Brand image, willingness to pay a price premium  
 

1. บทน า 
 

ขนมไทยในปัจจุบนัอาจจะหาซ้ือได้ไม่ยากนักเพียงเดินเข้าตามตลาดสด ตลาดนัด หรือตามร้านของฝาก
ทัว่ไปก็สามารถพบขนมไทยเหล่าน้ีได้มากมาย แต่ขนมไทยเหล่าน้ีไม่ได้มีการแสดงถึงแหล่งท่ีมา โรงงานหรือ
ขั้นตอนการผลิตว่ามีมาตรฐานในการผลิตมากน้อยเพียงใด อีกทั้งขนมไทยนั้นตอ้งเน้นให้มีรสชาติหวาน มนั เป็น
หลกั ซ่ึงวตัถุดิบหลกัในการท าขนมไทยนั้นคือ น ้ าตาล และกะทิ ซ่ึงหากใชน้ ้ าตาลหรือกะทิมากๆก็จะเป็นการเพ่ิม
ตน้ทุนในการผลิตท าให้ไดก้ าไรลดนอ้ยลง ผูผ้ลิตจึงพยายามหาส่ิงทดแทนน ้ าตาลเพ่ือสร้างความหวาน และทดแทน
กะทิเพ่ือสร้างความมนัให้กบัขนม เพ่ือลดตน้ทุนในการผลิต การทดแทนวตัถุดิบหลกัท่ีส าคญัซ่ึงเป็นหัวใจหลกัใน
การผลิตขนมไทยนั้น จึงส่งผลให้รสชาติของขนมไทยนั้นผิดเพ้ียนไปจากมาตรฐาน นอกจากการขาดความน่าเช่ือถือ
ในกระบวนการผลิตแลว้ ส่วนใหญ่ขนมไทยตามตลาดนั้นยงัขาดความพิถีพิถนับวกกบัความมกัง่ายในการผลิต อีก
ทั้งจุดอ่อนของขนมไทยคือทางดา้นดีไซน์แพคเกจจ้ิงให้ทนัสมยั และภาพลกัษณ์ท่ีสู้ขนมต่างชาติไม่ได ้ (เพ่ิมพล 
โพธ์ิเหม, 2560) จึงเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคพยายามหาร้านขนมไทยท่ีมีการผลิตได้มาตรฐานสามารถ
ตรวจสอบได ้มีความน่าเช่ือถือ รสชาติคงท่ี และสามารถเขา้ถึงไดง่้าย และยงัเป็นท่ียอมรับในสงัคม ซ่ึงสามารถซ้ือ
รับประทานเองหรือซ้ือเป็นของขวญัของฝากไดอ้ย่างมัน่ใจ ผูบ้ริโภคจึงเลือกซ้ือขนมไทยจากร้านขนมไทยท่ีมีตรา
สินคา้ น่าเช่ือถือ แมจ้ะตอ้งจ่ายเงินมากกว่าเพ่ือซ้ือขนมไทยจากร้านคา้ท่ีมีตราสินคา้ เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาของ
ขนมไทยท่ีหาซ้ือไดต้ามตลาดทัว่ไปท่ีแมจ้ะมีรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีใกลเ้คียงกนัแต่ความแตกต่างกนัท่ีเห็นไดช้นัเจน
คือดา้นคุณภาพ เพ่ือแลกกบัความมัน่ใจว่าจะไดรั้บสินคา้ท่ีสดใหม่ สะอาด รสชาติคงท่ี มีมาตรฐาน 

 ปัจจุบนัผูวิ้จยัก าลงัจะเปิดธุรกิจร้านขนมไทยในกรุงเทพฯจึงไดท้ าการศึกษาขอ้มูลของบริษทัท่ีผลิตและจดั
จ าหน่ายขนมไทย พบว่าจ านวนบริษทัท่ีจดทะเบียนกบัทางกรมพฒันาธุรกิจการคา้จากอดีตจนถึงปีพ.ศ.2559 ใน
หมวดหมู่ธุรกิจขนมไทยทุกภาคในประเทศไทยมีจ านวนทั้งส้ิน 60ราย ซ่ึงบริษทัส่วนใหญ่จ านวน 53 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 67.09 ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเขตภาคกลาง เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมท่ีสุดทางผูวิ้จยัจึงไดท้  าการศึกษาขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่างในเขตภาคกลาง ซ่ึงในปัจจุบนัร้านขนมไทยท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ี รู้จักและด าเนินกิจการจนประสบ
ความส าเร็จอยา่งยาวนานตั้งแต่  10 ปีข้ึนไปนั้นพบเพียง 10 ราย(กรมพฒันาธุรกิจการคา้ พ.ศ.2559)ในการท าวิจยัคร้ัง
น้ีผูวิ้จยัไดเ้ลือกบริษทัท่ีจะน ามาศึกษา คือ บริษทั ยู.เอ็ม. ไทร์ดอเตอร์ สวีท จ ากดัหรือท่ีข้ึนทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคา้คือ “ขนมบา้นอยัการ” และเป็นบริษทัท่ีด าเนินกิจการมาอยา่งยาวนานถึง 20 ปี ซ่ึงในปัจจุบนัมีสาขามากถึง 24 
สาขา (วนัสืบคน้ขอ้มูล 24 ตุลาคม 2560) ในห้างสรรพสินคา้ชั้นน าและในป๊ัมน ้ ามนัหลายแห่งจึงท าให้ผูบ้ริโภค
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เขา้ถึงไดง่้าย นอกจากน้ีรายไดร้วมในปี พ.ศ.2559 เป็นอนัดบั 1 ของบริษทัผลิตขนมไทยในภาคกลาง โดยมีรายได้
สูงถึง 90,332,345.59 บาท(กรมพฒันาธุรกิจการค้า พ.ศ.2559) ดงันั้นผูวิ้จัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาทางด้าน
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้และความเตม็ใจของผูบ้ริโภคท่ียอมจ่ายในราคาท่ีสูง ภายใตต้ราสินคา้ร้านขนมบา้นอยัการ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการเปิดธุรกิจร้านขนมไทยของผูวิ้จยัในอนาคต  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิ ทฤษฎภีาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image)  
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้บา้นอยัการท่ีอยูใ่นใจของผูบ้ริโภคเกิดจากการรับรู้และการจดจ าเอกลกัษณ์ท่ี

โดดเด่น(Keller, 1998) ให้ค านิยามภาพลกัษณ์ตราสินคา้เป็นการรับรู้ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัตราสินคา้ซ่ึงสะทอ้นจาก
ความเช่ือมโยงของตราสินคา้ท่ีเกิดข้ึนในความทรงจ าของผูบ้ริโภคโดยการเช่ือมโยงในรูปแบบต่างๆอาจสะทอ้นถึง
ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ (Tilde Heding,Charlotte F, Knudtzen and Mogens Bjerre, 2009) ให้ค านิยามภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้เป็นการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ เป้าหมายในการท างานอย่างมีกลยทุธ์ดว้ยภาพลกัษณ์ตราสินค้าคือ
การสร้างความมัน่ใจว่าผูบ้ริโภคจะมีความสัมพนัธ์อนัแข็งแกร่งระหว่างตราสินคา้ในจิตใจของตน ซ่ึงภาพลกัษณ์
ตราสินคา้เป็นจุดส าคญัของวิธีการท่ีผูบ้ริโภคเลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์ 

2.2 แนวคดิ ทฤษฎกีารตระหนักรู้ (Brand Awareness)  
เป็นส่ิงท่ีช่วยวดัการรู้จกัตราสินคา้ของผูบ้ริโภคและช่วยในการวดัการระลึกถึงตราสินคา้ (Aaker, 1996) 

การตระหนกัรู้คือองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสามารถส่งผลต่อการรับรู้ หรืออาจกลายเป็นตวัเลือกในการเลือกตราสินคา้
และความจงรักภกัดีในตราสินคา้นั้นๆ การรับรู้ถึงตราสินคา้สะทอ้นถึงความรู้สึกในใจของผูบ้ริโภค (Keller, 1993)  
การตระหนักรู้เป็นส่ิงแรกท่ีแสดงถึงความแตกต่างของความรู้ในตราสินค้าคือการตระหนักรู้ในตราสินค้า ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัความแขง็แกร่งของตราสินคา้หรือความทรงจ า แสดงให้เห็นจากความสามารถของผูบ้ริโภคในการระบุ
ตราสินคา้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีต่างกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการตระหนกัรู้ในตราสินคา้จะเก่ียวขอ้งกบัช่ือตราสินคา้ท่ีจะ
เขา้ถึงใจของผูบ้ริโภคไดง่้าย การตระหนกัรู้ในตราสินคา้เป็นส่วนท่ีง่ายท่ีสุดของคุณค่าตราสินคา้ กล่าวคือผูบ้ริโภคมี
ความคุน้เคยกบัตราสินคา้ ซ่ึงตราสินคา้ท่ีคุน้เคยท าให้ผูบ้ริโภคเกิดรู้สึกมัน่ใจ กลา้ท่ีจะทดลองใชแ้ละเลือกซ้ือ(MW 
Johnston, GW Marshall, 2015) 

2.3 แนวคดิ ทฤษฎด้ีานคุณภาพ (Quality)  
คุณภาพท่ีผูบ้ริโภครับรู้ถึงทั้งทางดา้นตวัสินคา้และทางดา้นบริการ (Aaker, 1996) คุณภาพคือหน่ึงใน

มุมมองท่ีส าคญัของตราสินคา้และยงัเป็นส่วนส าคญัในการวดัคุณค่าตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพเก่ียวขอ้งกบั ราคาท่ี
ผูบ้ริโภคยอมจ่าย,ความยืดหยุ่นดา้นราคา,การใชต้ราสินคา้,การท่ีสามารถจดจ าตราสินคา้ได ้การรับรู้คุณภาพจึงเป็น
ตัวแทนส าหรับองค์ประกอบเฉพาะอ่ืน ๆ ท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึนของคุณค่าตราสินค้า การรับรู้คุณภาพยงัมี
คุณลกัษณะท่ีส าคญัในการใชง้านในแต่ละผลิตภณัฑซ่ึ์งหากมีคุณภาพสูงหมายถึงคุณภาพของสินคา้นั้นๆจะแตกต่าง
กนั (Keller, 1998) คุณภาพเป็นส่ิงท่ีลูกคา้รับรู้เก่ียวกบัคณุภาพโดยรวม ความเหนือกว่าของผลิตภณัฑห์รือบริการเม่ือ
เทียบกบัทางเลือกอ่ืนๆ ในระดบัท่ีน่าพอใจของคุณภาพท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ ซ่ึงน าไปสู่ความคาดหวงัของผูบ้ริโภคท่ีเพ่ิม
สูงข้ึน  
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2.4 แนวคดิ ทฤษฎด้ีานเอกลักษณ์ (Uniqueness)  
คุณลกัษณะเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของทางตราสินค้า ท่ีท าให้สินคา้มีเอกลกัษณ์และความโดดเด่นกว่า

คู่แข่ง ซ่ึงเอกลกัษณ์ท่ี (Johan Anselmsson, Ulf Johansson and Niklas Persson, 1992) เป็นส่ิงท่ีส าคญัโดยเป็นการ
สร้างและการควบคุมคุณค่าตราสินคา้ในทางธุรกิจโดยมีการแข่งขนัในดา้นราคาและการจดักิจกรรมคลา้ยๆกนั ท า
ให้ตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงและมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมข้ึน ระดบัความแตกต่างในตราสินคา้นั้นควบคู่ไปกบัความ
ช่ืนชอบในตราสินคา้ ซ่ึงจะช่วยระบุคุณค่าของตราสินคา้ได ้ 

2.5 แนวคดิ ทฤษฎด้ีานภาพลักษณ์ทางสังคม (Social Image)  
เกิดจาการท่ีตราสินคา้ท าการตลาดท าให้ผูบ้ริโภคเกิดรับรู้และเป็นท่ีสนใจและเป็นท่ีนิยม ท าให้เกิดเป็น

ท่ียอมรับในสงัคม (Chieng Fayrene Y.L.,Goi Chai Lee, 2011) ภาพลกัษณ์ทางสงัคม หมายความว่า เป็นส่วนส าคญั
ในการสร้างคุณค่าในตราสินคา้ รวมทั้งเป็นการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีความนบัถือในตราสินคา้โดยกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
เป็นกลุ่มยึดติดกับตราสินค้าเป็นหลัก รวมถึงการท าให้ผู ้บริโภคคิดว่าตราสินค้าอ่ืนๆเป็นตราสินค้าทั่วไป 
(Rotemberg, 2008) ภาพลกัษณ์ทางสังคม หมายถึง โดยส่วนมากภาพลกัษณ์ทางสงัคมจะมีลกัษณะเพ่ิมมากข้ึนในเชิง
บวก เม่ือผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเก่ียวกบัภาพลกัษณ์จะส่งผลให้เกิดประโยชน์มากยิ่งข้ึนถึงร้อยละ 50  

2.6 แนวคดิ ทฤษฎด้ีานประเทศแหล่งก าเนิดของสินค้า (Home country of origin)  
วตัถุดิบจากแหล่งก าเนิดของประเทศนั้น น ามาท าการคดัสรรและน ามาผลิตสินคา้เพ่ือน าออกมาจดั

จ าหน่าย (Chieng Fayrene Y.L.,Goi Chai Lee, 2011) ประเทศตน้ก าเนิดสินคา้ หมายความว่าประเทศตน้ก าเนิดของ
ตราสินคา้ทั้งทางดา้นสถานท่ี ภูมิภาคหรือประเทศท่ีตราสินคา้เป็นท่ีรับรู้ของผูบ้ริโภค ประเทศตน้ก าเนิดเป็นท่ีรู้จกั
เพ่ือน าไปสู่การเช่ือมโยงภายในใจของผูบ้ริโภค ประเทศตน้ก าเนิดของผลิตภณัฑ์เป็นตวับ่งช้ีภายนอกซ่ึงคลา้ยคลึง
กบัช่ือตราสินคา้ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค (Ozomer & Cavusgi, 1991)ประเทศก าเนิดสินคา้ คือ เป็น
สถานท่ีท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของสินคา้หรือเป็นท่ีตั้งของตราสินคา้มาตั้งแต่เร่ิมแรก ซ่ึงเป็นประเทศก าเนิดของสินคา้  

2.7 แนวคดิ ทฤษฎคีวามเตม็ใจที่จะจ่ายราคาที่สูง (Willingness to pay price premium)  
ผูบ้ริโภคเป็นคนตดัสินใจท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้ในราคาท่ีสูงเพ่ือท่ีจะไดสิ้นคา้ท่ีผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ 

ท่ีตอ้งการน ามาเป็นของตนเอง (Aaker, 1996) ความเตม็ใจท่ีจะจ่ายราคาท่ีสูง (Willingness to pay price premium) คือ 
ตวับ่งช้ีพ้ืนฐานของความจงรักภกัดีหรือจ านวนเงินท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจยอมจ่ายส าหรับตราสินคา้นั้นๆเม่ือเปรียบเทียบ
กบัตราสินคา้อ่ืนๆ โดยตราสินคา้ทั้ง 2 นั้นมีประโยชน์คลา้ยๆกนั จะเรียกว่า “ราคาท่ีสูง” โดยจะเก่ียวขอ้งกบัตรา
สินค้าซ่ึงอาจจะมีค่ามากหรือน้อย หรือตวับ่งช้ีคุณค่าตราสินค้าจะเป็นประโยชน์ในการแบ่งแยกส่วนแบ่งทาง
การตลาดดว้ยความภกัดี  

ซ่ึงตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวัน้ี ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นการตระหนกัรู้ ดา้นคุณภาพ ดา้นเอกลกัษณ์ 
ด้านภาพลกัษณ์ทางสังคมและดา้นประเทศแหล่งก าเนิดของสินค้า ซ่ึงทั้ง 5 ด้านดงักล่าวเป็นตวัแปรท่ีเป็นตวัช้ี
แนวทางแสดงถึงภาพลกัษณ์ของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคมองถึงภาพลกัษณ์ของสินคา้ดงักล่าว และสามารถน ามาวิเคราะห์
ทางการตลาดเพ่ือพฒันาและปรับปรุงให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2.8 กรอบแนวคดิการวจิยั 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงผู ้วิจัยได้

ท าการศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์ตราสินคา้และความเต็มใจของผูบ้ริโภคท่ียอมจ่ายในราคาท่ีสูงภายใตต้ราสินคา้ร้าน
ขนมบา้นอยัการ กรอบแนวคิดการวิจยัขา้งตน้ไดด้ดัแปลงมาจาก Johan Anselmsson, Niklas Vestman Bondesson, 
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Ulf Johansson, (2014)ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์และความเตม็ใจของผูบ้ริโภคท่ียอมจ่ายในราคาท่ีสูงส าหรับ
อาหาร แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ  คือ ภาพลกัษณ์ตราสินค้าท่ีเป็นตวัก าหนดราคาท่ีสูง น ามา
ก าหนดตวัแปรและตั้งสมมติฐานของงานวิจัยซ่ึงตวัแปรอิสระได้แก่ สมมติฐานท่ี 1 (H1) ด้านการตระหนักรู้
(Awareness) สมมติฐานท่ี 2 (H2) ดา้นคุณภาพ(Quality) สมมติฐานท่ี 3 (H3) ดา้นเอกลกัษณ์(Uniqueness) สมมติฐาน
ท่ี 4 (H4) ด้านภาพลกัษณ์ทางสังคม(Social image) และสมมติฐานท่ี 5 (H5) ด้านประเทศแหล่งก าเนิดของสินคา้ 
(Home country of origin) ท่ีส่งผลต่อตวัแปรตาม คือ ความเต็มใจของผูบ้ริโภคท่ียอมจ่ายในราคาท่ีสูงภายใต้ตรา
สินคา้ร้านขนมบา้นอยัการ ซ่ึงจะท าให้ทราบถึงภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นใดท่ีผูบ้ริโภคยอมจ่ายในราคาท่ีสูง เพ่ือ
น ามาประยุกตใ์ชแ้ละวางแผนในการเปิดร้านขนมไทยของผูวิ้จยัในอนาคต ไดมี้การน ามาประยกุตใ์ชใ้ห้สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัท่ีผูวิ้จยัก าลงัท าการศึกษา ซ่ึงภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นใดท่ีส่งผลท าให้ผูบ้ริโภคยอมจ่ายในราคาท่ีสูง ซ่ึง
น าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศมาปรับใช้ให้สอดคล้องกบังานวิจยัใน
การศึกษาคร้ังน้ี 
 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
   ตวัแปรอิสระ         
         ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งท่ีมา : ประยกุตจ์ากงานวิจยัของ Johan Anselmsson, Niklas Vestman Bondesson, Ulf Johansson, (2014) 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 
 
1. เพ่ือศึกษาดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ “ร้านขนมบา้นอยัการ” 
2. เพ่ือศึกษาความเตม็ใจของผูบ้ริโภคท่ียอมจ่ายในราคาท่ีสูง ภายใตต้ราสินคา้ร้านขนมบา้นอยัการ 
3. เพ่ือศึกษาภาพลกัษณ์ตราสินคา้และความเตม็ใจผูบ้ริโภคท่ียอมจ่ายในราคาท่ีสูง ภายใตต้ราสินคา้ร้าน

ขนมบา้นอยัการ 

H5 

H4 

H3 

H2 

H1 

การตระหนกัรู้ (Awareness) 

คุณภาพ (Quality) 

เอกลกัษณ์ (Uniqueness) 

ภาพลกัษณ์ทางสงัคม (Social image) 

ประเทศแหลง่ก าเนิดของสินคา้ 
(Home country of origin) 

 
ความเตม็ใจของผูบ้ริโภคท่ียอมจ่ายในราคาท่ี
สูงภายใตต้ราสินคา้ร้านขนมบา้นอยัการ 
(Customers willingness to pay a price 

premium under brands “Kanom baan ayakan”) 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 479 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจัยในคร้ังน้ีใช้ระเบียบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ซ่ึงมีประชากรกลุ่มตวัอย่าง คือ 
ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือและเคยซ้ือขนมจากร้านบ้านอยัการในเขตภาคกลาง จ านวน 381 คน โดยค านวณจากสูตรของ 
Cochran,1997 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560) วิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น(Nonprobability Sampling)
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ การสุ่มแบบเจาะจง การสุ่ม
แบบโควตา้และการสุ่มแบบสะดวก โดยใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม(Questionnaire)โดยแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของประชากรศาสตร์ ซ่ึงเป็นค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple 
Choice Question) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ  

ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อราคาท่ีสูงของสินคา้ร้านขนมบา้นอยัการ จ านวน 28 
ค าถาม ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรวดัอนัตรภาคชั้น (Likert Scale) 5 ระดบั เลือกตอบขอ้ท่ีตรงกบัระดบัความ
คิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัความเตม็ใจของผูบ้ริโภคท่ียอมจ่ายในราคาท่ีสูงภายใตต้ราสินคา้ร้านขนมบา้นอยัการ 
จ านวน 6 ค าถาม ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรวดัอนัตรภาคชั้น (Likert Scale) 5 ระดบั เลือกตอบขอ้ท่ีตรงกบั
ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด 

โดยน ามาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรและทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดย
ใช้ Cronbach’s Alpha ท่ีมีมากกว่า 0.7 ข้ึนไปเป็นเกณฑ์ท่ียอมรับได้ และการทดสอบความเท่ียงตรง Correlation 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560) 

การวิจัยในคร้ังน้ีใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(กลัยา วาณิชยบ์ญัชา,2540) 2) การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์
ความแปรปรวน (Anova) การหาความสมัพนัธ์ (Correlation) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) (ศิริชยั พงษวิ์ชยั,2522)  

 

4. ผลการศึกษา 
 

ผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา พบว่าลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 262 คน คิด
เป็นร้อยละ 68.8 และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ31 – 40 ปี จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 48 สถานภาพ
โสด จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 นอกจากน้ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 71.1 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน จ านวน 224 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.8 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนในช่วง 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 32  

ในการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s Alpha ตวัแปรดา้นการตระหนกัรู้ (Awareness) มีค่าความเช่ือมัน่ 
หรือ Cronbach's Alpha โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.772 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้จากจ านวนค าถาม 5 ขอ้ ค่าความเช่ือมัน่
ตวัแปรดา้นคุณภาพ (Quality) มีค่าความเช่ือมัน่ หรือ Cronbach's Alpha โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 0.809 ซ่ึงอยู่ในเกณฑท่ี์
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ยอมรับได้ จากจ านวนค าถาม 8 ข้อ ค่าความเช่ือมัน่ตวัแปรด้านภาพลกัษณ์ทางสังคม (Social image) มีค่าความ
เช่ือมัน่ หรือ Cronbach's Alpha โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.787ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้จากจ านวนค าถาม 4 ขอ้ ค่าความ
เช่ือมัน่ตวัแปรดา้นดา้นเอกลกัษณ์ (Uniqueness) มีค่าความเช่ือมัน่ หรือ Cronbach's Alpha โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.754 
ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้จากจ านวนค าถาม 8 ขอ้จากตารางท่ี ค่าความเช่ือมัน่ตวัแปรดา้นประเทศแหล่งก าเนิด
สินคา้ (Home country of origin) มีค่าความเช่ือมัน่ หรือ Cronbach's Alpha โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.870 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์
ท่ียอมรับได ้จากจ านวนค าถาม 3 ขอ้ 

การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านการตระหนักรู้ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตระหนักรู้
เก่ียวกบัความแตกต่างระหว่างร้านขนมบา้นอยัการกบัคู่แข่ง มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.12 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ท่ี 0.854 ดา้นคุณภาพกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัทางรสชาติคงท่ี มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.98 และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.774 ดา้นภาพลกัษณ์ทางสังคม กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการซ้ือผลิตภณัฑท่ี์
สร้างความประทบัใจให้กบัผูอ่ื้น มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.06 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.801 ดา้นเอกลกัษณ์ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการออกแบบบรรจุภณัฑ์ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.15 และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานท่ี 0.826 ด้านประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พบว่าให้ความส าคญักับการผลิตใน
ประเทศไทย และวตัถุดิบในไทย มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.23 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.689 และ 0.717 ดา้น
ความเต็มใจท่ียอมจ่ายในราคาท่ีสูง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พบว่าให้ความส าคญักบัทางดา้นผลิตภณัฑ์ มากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 3.60 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 1.060  

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ทางภาพลกัษณ์ตราสินค้าทั้ง 5 ด้าน ซ่ึง
ประกอบไปด้วย ด้านการตระหนักรู้ ด้านคุณภาพ ด้านภาพลกัษณ์ทางสังคม ด้านเอกลกัษณ์และด้านประเทศ
แหล่งก าเนิดสินคา้ ซ่ึงทางด้านภาพลกัษณ์ตราสินค้าดา้นคุณภาพ (Beta = 0.296; t = 5.486; p-value = .000) และ
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นเอกลกัษณ์ (Beta = 0.287; t = 4.682; p-value = .000)ส่งผลต่อความเต็มใจของผูบ้ริโภคท่ี
ยอมจ่ายในราคาท่ีสูง ภายใตต้ราสินคา้ร้านขนมบา้นอยัการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ในขณะท่ีภาพลกัษณ์ตราสินคา้
ด้านการตระหนักรู้ ภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านภาพลักษณ์ทางสัง คมและภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านประเทศ
แหล่งก าเนิดสินคา้ไม่ส่งผลต่อความเตม็ใจของผูบ้ริโภคท่ียอมจ่ายในราคาท่ีสูง ภายใตต้ราสินคา้ร้านขนมบา้นอยัการ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

ตารางที่ 4.1 การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของภาพลกัษณ์ตราสินคา้และความเตม็ใจของผูบ้ริโภคที่ยอม
จ่ายในราคาที่สูง ภายใตต้ราสินคา้ร้านขนมบา้นอยัการ 

ตวัแปรอสิระ R R² B S.E. Beta t p-value Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี (Constant)     .968 .320   3.027 .003     
ดา้นการตระหนกัรู้ .143 .020 -.076 .068 -.062 -1.121 .263 .711 1.407 
ดา้นคุณภาพ .373 .139 .400 .073 .296 5.486 .000** .743 1.346 
ดา้นเอกลกัษณ์ .348 .121 .402 .086 .283 4.682 .000** .592 1.688 
ดา้นภาพลกัษณ์ทางสังคม .186 .035 -.002 .069 -.002 -.036 .972 .684 1.462 
ดา้นประเทศแหล่งก าเนิดสินคา้ .148 .022 -.078 .060 -.071 -1.297 .196 .716 1.398 

   **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าภาพลกัษณ์ตราสินค้าและความเต็มใจของผูบ้ริโภคท่ียอมจ่ายในราคาท่ีสูง 
ภายใตต้ราสินคา้ร้านขนมบา้นอยัการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยเม่ือพิจารณาภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในแต่
ละดา้น จะพบว่า  

 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นการตระหนกัรู้(Awareness)ไม่ส่งผลต่อความเต็มใจของผูบ้ริโภคท่ียอมจ่ายใน
ราคาท่ีสูง ภายใตต้ราสินคา้ร้านขนมบา้นอยัการ ซ่ึงผูวิ้จยัให้ความคิดเห็นว่าผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีผลิตภณัฑ์มากมาย
ให้เลือกซ้ือทั้งขนมในประเทศและขนมต่างประเทศ ท่ียงัมีการท าโฆษณาให้ผูบ้ริโภคเกิดการตระหนกัรู้มากกว่าร้าน
ขนมบา้นอยัการ ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่มหรือมีคนรอบข้างน ามาฝากตามเทศกาลต่างๆ ถึงรู้จกัร้านขนมบ้าน
อยัการ อีกทั้งผูบ้ริโภคยงัไม่คุน้เคยกบัตราสินคา้ร้านขนมบา้นอยัการจึงท าให้เกิดการไมก้ลา้ท่ีจะเลือกซ้ือ  

 ภาพลกัษณ์ตราสินค้าด้านคุณภาพ(Quality)ส่งผลต่อความเต็มใจของผูบ้ริโภคท่ียอมจ่ายในราคาท่ีสูง 
ภายใตต้ราสินคา้ร้านขนมบา้นอยัการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบั เสาวภา พิณ
เขียว, (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเป็นตราสินคา้ระดบัโลก การรับรู้คุณภาพตรา
สินคา้ และความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ความเป็นตราสินคา้ระดบัโลก การรับรู้
คุณภาพตราสินคา้มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความตั้งใจซ้ืออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นเอกลกัษณ์(Uniqueness)ส่งผลต่อความเต็มใจของผูบ้ริโภคท่ียอมจ่ายในราคาท่ีสูง 
ภายใตต้ราสินคา้ร้านขนมบา้นอยัการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัค านิยามของ Anselmsson และคณะ, 
(2014) ให้ค านิยามเอกลกัษณ์ เป็นส่ิงท่ีส าคญัเป็นการสร้างและการควบคุมคุณค่าตราสินคา้ในทางธุรกิจโดยมีการ
แข่งขนัในดา้นราคาและการจดักิจกรรม ท าให้ตราสินคา้มีช่ือเสียงและมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมข้ึน ระดบัความ
แตกต่างในตราสินคา้นั้นควบคู่ไปกบัความช่ืนชอบในตราสินคา้ ซ่ึงจะช่วยระบุคุณค่าของตราสินค้าได้ และได้
ท าการศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์และความเต็มใจของผูบ้ริโภคท่ียอมจ่ายในราคาท่ีสูงส าหรับอาหาร กล่าวว่าด้าน
คุณภาพ ดา้นภาพลกัษณ์ของสังคม ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์และดา้นแหล่งก าเนิดของสินค้า เป็นภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้ท่ีส าคญัในการก าหนดราคา และมีการเพ่ิมรูปแบบอ่ืนๆ จะช่วยให้สามารถคาดการณ์และเขา้ใจเก่ียวกบัราคาท่ี
สูงท่ีผูบ้ริโภคยอมจ่าย  

 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นภาพลกัษณ์ทางสงัคม (Social image) ไม่ส่งผลต่อความเตม็ใจของผูบ้ริโภคท่ียอม
จ่ายในราคาท่ีสูง ภายใต้ตราสินค้าร้านขนมบ้านอยัการ ซ่ึงผูวิ้จัยให้ความคิดเห็นว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ห้
ความส าคญัทางด้านภาพลกัษณ์ทางสังคม เช่น การเป็นท่ียอมรับในสังคม หรือภาพลกัษณ์ทางสังคมท่ีดีข้ึน ซ่ึง
ผูบ้ริโภคค านึงถึงคุณภาพท่ีไดรั้บมากกว่าภาพลกัษณ์ทางสงัคมกบัผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บและราคาท่ีสอดคลอ้งกนัท าให้
ผูบ้ริโภคยอมจ่ายในราคาท่ีสูงกว่าตราสินคา้อ่ืนๆ 

 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า (Home country of origin) ไม่ส่งผลต่อความเต็มใจ
ของผูบ้ริโภคท่ียอมจ่ายในราคาท่ีสูง ภายใต้ตราสินค้าร้านขนมบ้านอยัการ จากกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภครับรู้ว่า
ผลิตภณัฑ์ วตัถุดิบ และการผลิตนั้น มาจากประเทศไทย ประเทศตน้ก าเนิดของตราสินคา้ทั้งทางดา้นสถานท่ี และ
ตราสินคา้เป็นท่ีรับรู้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค แต่การศึกษาในคร้ังน้ีผูบ้ริโภคไม่ค่อยให้
ความส าคญักบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นประเทศแหล่งก าเนิดสินคา้ 
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6. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

1. การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาร้านขนมบา้นอยัการเป็นแห่งเดียว เพ่ือให้ไดข้อ้มูลให้ชดัเจน ควร
ท าการศึกษาร้านขนมไทยในกรุงเทพมหานคร เพ่ือน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างในแต่ละดา้น 

2.  ในการศึกษาวิจยัคร้ังถดัไปควรมีการขยายขอบเขตพ้ืนท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือท่ีจะไดรั้บขอ้มูล
ในแต่ละดา้นท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน และความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งไดมี้ความหลากหลายมากข้ึน ในการ
น าไปวิเคราะห์ขอ้มูล 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถาม ควรมีทั้งการสมัภาษณ์หรือการสนทนา เพ่ือให้ไดข้อ้มูลทั้ง
เชิงลึกและเชิงกวา้ง ซ่ึงผลของการวิจยัไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึน 

4. ในการวิจยัคร้ังถดัไปควรเน้นตวัแปรภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นคุณภาพและดา้นเอกลกัษณ์ เพ่ือไดข้อ้มูล
ละเอียดเพ่ิมข้ึน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน
บริษทั วริิยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน 2) ศึกษาความผูกพนัต่อ
องค์กรของพนกังาน 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน
บริษทั วิริยะประกันภยั จ ากัด (มหาชน) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 275 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่า T-test ค่าความแปรปรวนทางเดียว ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณู 
โดยมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า พนกังานท่ีมีอายุ ค่าตอบแทน อายุงาน และต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อ
องค์กรแตกต่างกนั ส่วนพนกังานท่ีมีเพศ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 
แรงจูงใจในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รทั้งโดยรวมและรายดา้นมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

 
ค ำส ำคญั: แรงจูงใจในการท างาน, ความผกูพนัต่อองคก์ร 
 

Abstract 
 

The objectives of this independent study were:  1)  to study work motivation of the employees 2)  to study 
organizational commitment of the employees 3)  to study the relationship between work motivation and  
organizational commitment of the employees at Viriyah Insurance public company limited .  The questionnaires 
were use as the data collection instrument from 275 samples. The statistics used for data analysis were Frequency, 
                                                             
* นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 e-mail : pppsinlapasorn@gmail.com 
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Percentage, Mean, Standard Deviation, T- test, One Way ANOVA, Pearson’ s Product Moment Coefficient of 
Correlation and Multiple regression analysis at 0.01 and 0.05 level of significance. 

The results revealed that personal factor of employees such as age, salary, years of employment and job 
position were significant difference, but gender and education were not  significant difference in organizational 
commitment. Work motivation and organizational commitment was related in the same direction. 

 
Keywords: WORK MOTIVATION, ORGANIZATIONAL COMMITMENT 
 

1. บทน า 
 

ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภยัไทยในปี 2560 ท่ีผ่านมามีอตัราการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมีอตัราการ
ขยายตวัสูงถึง 3.79 % (ท่ีมา: สมาคมประกนัวินาศภยัไทย, 2560) ซ่ึงบริษทั วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) เป็น
บริษทัประกนัวินาศภยัท่ีมีการด าเนินงานมายาวนานกว่า 71 ปี และครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอนัดบั 1 ในประเทศไทย 
(ท่ีมา: บริษทั วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน), 2560) ทั้งน้ีจากสภาวะการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนั ท าให้องคก์ร
ตอ้งพฒันาให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ เพ่ือสร้างผลก าไรท่ีเหมาะสม และเพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน ทั้งน้ีจาก
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ท าให้พนกังานบางกลุ่มตอ้งเผชิญกบัความกดดนั การขาดแรงจูงใจในการท างาน และขาด
ขวญัก าลงัใจในการท างานจนน าไปสู่การลาออก เม่ือพิจารณาโดยรวมแลว้พบว่า องค์กรมีจ านวนการลาออกของ
พนักงานท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองนับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ซ่ึงปัญหาลาออกนั้นแสดงถึงการท่ีพนักงานมีความ
ผกูพนัต่อองคก์รต ่า ท าให้องคก์รมีตน้ทุนท่ีสูงข้ึนในการสรรหาและฝึกอบรมพนกังานใหม่ ดงันั้นองคก์รจึงควรให้
ความส าคญักบัการบริหารทรัพยากรมนุษยด์ว้ยการจูงใจ และธ ารงรักษาพนกังานไวใ้ห้ยาวนานท่ีสุด เพ่ือเป็นก าลงั
ส าคญัในการขบัเคล่ือนองคก์รให้กา้วไปขา้งหนา้ 

จากประเด็นท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ผูวิ้จัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) เพ่ือทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
แรงจูงใจในท างาน และความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน ผลการศึกษาท่ีได ้องคก์รสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทาง
ส าหรับการพฒันา ปรับปรุง หรือก าหนดกลยุทธ์ในการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือส่งเสริมแรงจูงใจของ
พนกังานให้ปฏิบติังานอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ มีความผกูพนัต่อองคก์รเพ่ิมข้ึน อตัราการลาออกลดลง เป็นผลดี
ต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2. เพ่ือศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานบริษทั 

วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ทฤษฎทีี่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างาน 
แรงจูงใจ หมายถึง ส่ิงท่ีกระตุ้นหรือผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาในทิศทางท่ีคาดหวงั แบ่ง

ออกเป็นแรงจูงใจจากภายในและภายนอก ซ่ึงแรงจูงใจภายในจะมาจากความพึงพอใจของบุคคล ส่วนแรงจูงใจ
ภายนอกมาจากส่ิงจูงใจต่างๆ บุคคลท่ีมีแรงจูงใจสูงจะน าไปสู่ประสิทธิภาพและความส าเร็จในการท างาน ตาม
ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg, 1959) ไดแ้บ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 ปัจจยั ดงัน้ี ปัจจยัจูงใจ (Motivation 
Factors) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนจากภายในตวับุคคล ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความพึงพอใจ
ในงานของพนกังาน ไดแ้ก่ 1.ความส าเร็จในการท างาน 2. การยอมรับนบัถือ 3. ลกัษณะงาน 4. ความรับผิดชอบ 5. 
ความก้าวหน้า ปัจจัยค ้ าจุน (Hygiene Factors) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก หากได้รับการ
ตอบสนองท่ีเหมาะสมจะช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างานลงได ้ไดแ้ก่ 1. เงินเดือน 2. นโยบายการบริหารงาน 3. 
การปกครองบงัคบับญัชา 4. ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล 5. ความมัน่คงในการท างาน 6. สภาพการท างาน 

ทฤษฎทีี่เกี่ยวกับความผูกพนัต่อองค์กร 
ความผูกพนัต่อองค์กร หมายถึง ทศันคติทางบวกท่ีบุคคลมีต่อองค์กรท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ การมีความเช่ือ 

ค่านิยม และเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัองคก์ร การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ และปรารถนา
ท่ีจะด ารงความเป็นสมาชิกส่วนหน่ึงขององค์กรไว ้จากทฤษฎีความผูกพนัต่อองค์กรของอลัเลน แอนด์ เมเยอร์ 
(Allen & Meyer, 1990) ไดแ้บ่งลกัษณะของความผูกพนัไว ้3 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ความผูกพนัดา้นความรู้สึก (Affective 
Commitment) 2. ความผูกพนัดา้นความต่อเน่ือง (Continuance Commitment) 3. ความผูกพนัดา้นบรรทดัฐานของ
สงัคม (Normative Commitment) 

งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
ปรียาดา สนัตินิยม (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกบัความผกูพนัองค์กร

ของบุคลากรสายสนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราช พบว่า บุคลากรสายสนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราชมีแรงจูงใจในการ
ท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัรายดา้นได้ดงัน้ี ดา้น
ความถูกตอ้งหรือบรรทดัฐานของสังคม ดา้นทศันคติ และดา้นพฤติกรรม ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ท างานกบัความผกูพนัองคก์รโดยรวมมีความสมัพนัธ์ในทางบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

อภิญญา ทองเดช (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานและความผูกพันต่อ
องคก์รของพนกังาน บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 31 - 40 
ปี สถานภาพโสด ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน 40,001 – 50,000 บาท มีระยะเวลาการท างาน
มากกว่า 15 ปี พนกังานท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้และระยะเวลาการท างานท่ีแตกต่างกนั มี
ความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนโดยรวมและรายดา้นมีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนั
กบัความผกูพนัต่อองคก์รอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน เรียงจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี 
ดา้นบรรทดัฐาน ดา้นการคงอยูก่บัองคก์ร และดา้นความรู้สึก ตามล าดบั 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรในการศึกษา คือ พนักงานบริษทั วิริยะประกนัภยั จ ากัด (มหาชน) ช่วงอายุระหว่าง 22 - 60 ปี 

ปฏิบติังานภายในส านกังานใหญ่ ตั้งแต่ระดบัปฎิบติัการข้ึนไปท่ีไดรั้บการบรรจุเขา้เป็นพนกังานประจ าแลว้ โดยไม่
รวมผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร จ านวนทั้งหมด 882 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางส าเร็จรูปเครจซี
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 อา้งถึงใน สุภาวดี ขนุทองจนัทร์, 2560: 127-128) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 
95% และระดบัความคาดเคล่ือน ±5% จะไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 275 คน และเลือกใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ
โควตา้ (Quota Sampling) จ าแนกเป็นแต่ละฝ่ายงาน ดงัน้ี 

 
 

แรงจูงใจในการท างาน 
ปัจจยัจูงใจ 
1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
2. ดา้นการยอมรับนบัถือ 
3. ดา้นลกัษณะงาน 
4. ดา้นความรับผิดชอบ 
5. ดา้นความกา้วหนา้ 
ปัจจยัค ้าจุน 
1. ดา้นเงินเดือน 
2. ดา้นนโยบายการบริหารงาน 
3. ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 
4. ดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล 
5. ดา้นความมัน่คงในการท างาน 
6. ดา้นสภาพการท างาน 
(ทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg, 1959) 

ความผูกพนัต่อองค์กร 
1. ความผกูพนัดา้นความรู้สึก 
(Affective Commitment) 
2. ความผกูพนัดา้นความต่อเน่ือง 
(Continuance Commitment) 
3. ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานของสงัคม 
(Normative Commitment) 
(ทฤษฎีความผกูพนัต่อองคก์รของ Allen 
& Meyer, 1990) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ   - ค่าตอบแทน 
- อายุ   - อายงุาน 
- ระดบัการศึกษา  - ต าแหน่งงาน 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตวัอยา่งตามสดัส่วน 
ฝ่าย ประชากร (N) สัดส่วน กลุ่มตวัอย่าง (n) 

ส านกักรรมการผูจ้ดัการ 6 0.68 % 2 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 26 2.96 % 8 
ฝ่ายก ากบัการปฏิบติังาน 7 0.79 % 2 
ฝ่ายบุคคล 54 6.12 % 17 
กลุ่มปฏิบติัการ 1 24 2.72 % 8 
กลุ่มปฏิบติัการ 2 95 10.77 % 30 
กลุ่มพฒันาธุรกิจ 1 146 16.55 % 46 
กลุ่มพฒันาธุรกิจ 2 162 18.37 % 50 
กลุ่มพฒันาธุรกิจ 3 16 1.81 % 5 
กลุ่มควบคุม 202 22.90 % 62 
กลุ่มสนบัสนุน 144 16.33 % 45 
รวม 882 100 % 275 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ชนิดปลายปิด ซ่ึงผูวิ้จยัได้

สร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งค าถามออกเป็น 3 ส่วน รวม 76 ขอ้ ดงัน้ี 
ส่วนที่ 1 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวนทั้งหมด 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา ค่าตอบแทน อายงุาน ต าแหน่งงาน เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างาน จ านวนทั้งหมด 55 ขอ้ แบ่งเป็น ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุน  
ส่วนที่ 3 ค าถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์กร จ านวนทั้งหมด 15 ขอ้ แบ่งเป็น ความผูกพนัดา้นความรู้สึก 

ดา้นความต่อเน่ือง และดา้นบรรทดัฐานของสงัคม 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
- สถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
- สถิติเชิงอนุมาน โดยการทดสอบค่าที (T-test) ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Coefficient of Correlation) และวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการศึกษา  
1. ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 70.9  

มีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 80 มีค่าตอบแทนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 มีอายงุานต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
5 ปี จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 และมีต าแหน่งงานระดบัปฏิบติัการ จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 

2. ความคิดเห็นดา้นแรงจูงใจในการท างาน พบว่า แรงจูงใจในการท างานโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 ดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความมัน่คงในการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นเงินเดือน 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.08 สามารถสรุปเป็นตารางไดด้งัน้ี 
ตารางที่ 2 แสดงค่าสถิติของระดบัแรงจูงใจในการท างาน จ าแนกเป็นปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค  ้าจุน 

ตวัแปร ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ดา้นความส าเร็จในการท างาน 3.86 0.43 
ดา้นการยอมรับนบัถือ 3.57 0.53 
ดา้นลกัษณะงาน 3.74 0.52 
ดา้นความรับผิดชอบ 3.71 0.50 
ดา้นความกา้วหน้า 3.28 0.62 
ดา้นเงินเดือน 3.08 0.68 
ดา้นนโยบายการบริหารงาน 3.50 0.56 
ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 3.52 0.72 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 3.63 0.61 
ดา้นความมัน่คงในการท างาน 3.95 0.55 
ดา้นสภาพการท างาน 3.87 0.61 
แรงจูงใจในการท างานโดยรวม 3.61 0.40 

3. ความคิดเห็นดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร พบว่า ความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 ดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นบรรทดัฐานของสงัคม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นความต่อเน่ือง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 สามารถสรุปเป็นตารางไดด้งัน้ี 
ตารางที่ 3 แสดงค่าสถิติของระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร  

ตวัแปร ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ความผกูพนัดา้นความรู้สึก 3.88 0.62 
ความผกูพนัดา้นความต่อเน่ือง 3.66 0.61 
ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานของสงัคม 3.95 0.54 
ความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม 3.83 0.52 

4. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความผูกพนัต่อองค์กร พบว่า พนกังานท่ีมีอายุ ค่าตอบแทน 
อายุงาน และต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ส่วนพนักงานท่ีมีเพศ และระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4 สรุปการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
ปัจจยัส่วนบุคคล Sig. ระดบั 

เพศ   
อาย ุ  0.00 
ระดบัการศึกษา   
ค่าตอบแทน  0.00 
อายงุาน  0.00 
ต าแหน่งงาน  0.00 
หมายถึง มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   หมายถึง ไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5. ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร พบว่า แรงจูงใจในการท างานกบั
ความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.67  
ตารางที่ 5 แสดงสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งแรงจูงใจในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

ตวัแปร ความผกูพนัต่อองคก์ร 
r Sig. 

แรงจูงใจในการท างาน 0.67** 0.00 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

6. แรงจูงใจในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบ 
ด้านเงินเดือน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความมั่นคงในการท างาน และด้านสภาพการท างาน มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความรู้สึก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมี
ค่า Adjusted R Square เท่ากบั 0.406  

7. แรงจูงใจในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นเงินเดือน ดา้นการ
ปกครองบงัคบับญัชา และดา้นความมัน่คงในการท างาน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัความผูกพนัต่อองคก์ร 
ดา้นความต่อเน่ือง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Adjusted R Square เท่ากบั 0.490  

8. แรงจูงใจในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นความมัน่คงในการท างาน และดา้นสภาพการท างาน มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นบรรทดัฐานของสงัคม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Adjusted 
R Square เท่ากบั 0.424  

อภปิรายผล 
จากผลการศึกษาพบว่า พนกังานท่ีมีเพศต่างกนัจะมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากวฒันธรรม

ภายในของบริษทัท าให้พนกังานทุกเพศรู้สึกถึงความเท่าเทียมกนั สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างเสรี สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ จริยา สุขสละ (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ของแรงจูงใจท่ีมีต่อความผูกพนัของพนักงานต่อ
องคก์าร กรณีศึกษา บริษทั ขนส่ง จ ากดั พบว่า พนกังานท่ีมีเพศต่างกนัมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกัน 
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ส่วนพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากบริษทัให้ความส าคญักบั
ผลการปฏิบติังานหรือประสบการณ์การท างานมากกว่าระดบัการศึกษาของพนกังาน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ อภิญญา ทองเดช (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานและความผกูพนัต่อองค์กร
ของพนกังานบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) พบว่า พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี จะ
มีความผกูพนัต่อองคก์รสูงกว่าพนกังานท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี ส่วนพนกังานท่ีมีอาย ุค่าตอบแทน อายุ
งาน และต าแหน่งงานแตกต่างกนั จะมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั เน่ืองจากพนกังานท่ีมีอายมุากจะมีวุฒิภาวะ
ในการตดัสินใจ และความอดทนสูงกว่าพนกังานท่ีมีอายนุ้อยกว่า พนกังานท่ีไดรั้บค่าตอบแทนสูงจะมีความผกูพนั
ต่อองค์กรมากกว่าพนักงานท่ีได้รับค่าตอบแทนต ่ากว่า เน่ืองจากมีความพึงพอใจมากกว่า และต้องการรักษา
ผลประโยชน์ท่ีตนเองไดรั้บไว ้พนกังานท่ีมีอายงุานมากจะมีความผกูพนัต่อองคก์รสูงกว่าพนกังานท่ีมีอายงุานน้อย 
เพราะพนกังานท่ีร่วมงานกบับริษทัมาเป็นเวลานานจะท าให้เคยชินกบักฎระเบียบ ค่านิยม และวฒันธรรมขององคก์ร 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อภิญญา ทองเดช (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานและ
ความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) พบว่า พนกังานท่ีมีอายุ รายได ้ระยะเวลาการ
ท างานแตกต่างกนัจะมีความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั ส่วนพนกังานในระดบับริหารหรือหวัหน้างานจะมีความ
ผูกพนัต่อองค์กรมากกว่าพนกังานระดบัปฏิบติัการ เพราะพนกังานระดบับริหารหรือหัวหน้างานจะรับรู้ว่าตนเองมี
ความส าคญัต่อองค์กร ท าให้ตระหนกัถึงภาระหน้าท่ีท่ีตอ้งท าเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ จริยา สุขสละ (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ของแรงจูงใจท่ีมีต่อความผูกพนัของพนักงานต่อ
องค์การ กรณีศึกษา บริษทั ขนส่ง จ ากดั พบว่า พนกังานท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์การไม่
แตกต่างกนั นอกจากน้ีแรงจูงใจในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ เน่ืองจากพนกังานมีแรงจูงใจในการท างานท่ีมากก็จะน าไปสู่ความ
ผูกพนัต่อองค์กรท่ีเพ่ิมข้ึน และตอ้งการเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คฑาวุธ สิทธิโชค
สกุล (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย พบว่า แรงจูงใจในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์การของครูฯมีความสัมพนัธ์กนัใน
ทางบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

สรุปผลการศึกษา 
พนักงานบริษทั วิริยะประกันภยั จ ากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีค่าตอบแทนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท มีอายุงานต ่ากว่าหรือเท่ากบั 5 ปี และมี
ต าแหน่งงานระดบัปฏิบติัการ พนกังานท่ีมีอาย ุค่าตอบแทน อายงุาน และต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อ
องค์กรแตกต่างกนั ส่วนพนกังานท่ีมีเพศ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 
แรงจูงใจในการท างานโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักับความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวม กล่าวคือ เม่ือ
พนกังานมีแรงจูงใจในการท างานเพ่ิมข้ึนก็จะท าให้มีความผกูพนัต่อองคก์รเพ่ิมข้ึนดว้ย 
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษา 
1. องค์กรควรปรับปรุงโครงสร้างฐานเงินเดือนของพนกังานให้สอดคลอ้งกบัระดบัค่าครองชีพในปัจจุบนั 

หรือภาระงาน เพ่ือบ ารุงขวญัก าลงัใจของพนกังาน โดยเฉพาะพนกังานกลุ่มท่ีมีเงินเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 
บาท จะมีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรต ่ากว่าพนักงานกลุ่มอ่ืนๆ ซ่ึงองค์กรสามารถส ารวจความคิดเห็นโดยใช้
แบบสอบถาม เพ่ือออกแบบสวสัดิการให้เหมาะสมกับพนักงานในกลุ่มน้ี และควรก าหนดอตัราเงินเดือนของ
พนกังานใหม่ กบัพนกังานเก่าให้ชดัเจน เพ่ือป้องกนัการเกิดปัญหาความเหล่ือมล ้าซ่ึงกนัและกนั 

2. องค์กรควรประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารการด าเนินงาน และกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอ โดยใช้
ช่องทางท่ีส่ือสารกบัพนกังานไดง่้าย โดยเฉพาะพนกังานท่ีมีช่วงอายรุะหว่าง 21-30 ปี เช่น Official line, Facebook 
นอกจากน้ีควรวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน ซ่ึงพนกังาน
ไม่จ าเป็นตอ้งเติบโตในแนวตั้งเท่านั้น อาจรวมถึงการเติบโตในแนวนอนโดยการขา้มไปเติบโตในสายงานอ่ืน ท าให้
พนกังานมีแรงจูงใจ และรู้สึกถึงความย ัง่ยืนในการท างาน 

3. องคก์รควรส่งเสริมค่านิยมความส าเร็จในการท างานเช่ือมโยงกบัผลตอบแทนทั้งในดา้นท่ีเป็นตวัเงิน และ
ไม่ใช่ตวัเงิน สนบัสนุนการจดัอบรมเพ่ือฝึกทกัษะในการท างานอยูเ่สมอ เช่น ผูบ้ริหาร/หวัหนา้งานควรฝึกอบรมเร่ือง
การบริหารจดัการความขดัแยง้ ทกัษะการให้ค าปรึกษาแนะน า เป็นตน้ เพ่ือน ามาใชแ้กปั้ญหาในงาน โดยเฉพาะกบั
กลุ่มพนกังานท่ีมีอายุงานต ่ากว่าหรือเท่ากบั 5 ปี จะมีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรต ่ากว่าพนกังานกลุ่มอ่ืนๆ ทั้งน้ี
ผูบ้งัคบับญัชาควรเป็นโคช้คอยดูแล ให้ค าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด กระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจดา้นความส าเร็จในการท างาน 
ซ่ึงจะน าไปสู่ความผกูพนัต่อองคก์รท่ีสูงข้ึนของพนกังานได ้
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ปัจจัยที่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนธุรกิจการบินที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 

FACTORS AFFECTING THE RETURN OF AVIATION BUSINESS IN THE 
STOCK EXCHANGE OF THAILAND 

 
ประกายรัตน์  มีพร้อม* 

Prakairat Meeprom 
 

บทคดัย่อ 
 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนในกลุ่มธุรกิจการบินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยมีปัจจยัท่ีน ามาศึกษาไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ อตัราการเปล่ียนแปลงราคาน ้ ามนัดิบดูไบ อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณผูโ้ดยสายท่ี
เดินทางโดยทางเคร่ืองบิน  อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ โดยมีการเก็บขอ้มูลแบบรายเดือน มีช่วงระยะเวลาใน
การศึกษาตั้งแต่ มกราคม 2554 – ธนัวาคม 2559 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน ซ่ึงท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis)  เพ่ือท าการทดสอบอตัราผลตอบแทนในกลุ่มธุรกิจการบินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยการสร้างสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)  

การศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนธุรกิจการบินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ( เงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)ซ่ึงมีผลต่ออตัราผลตอบแทน
ของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 
95 ส่วนปัจจยัอ่ืนๆท่ีน ามาศึกษาไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนในกลุ่มธุรกิจการบิน 

 
Abstract 

 
This research studied factors that affect to the return of Aviation Business Group in  The Stock Exchange of 

Thailand. The factors which are studied by Quantitative Analysis are CPI (consumer price index), EXG (exchange 
rate THB to USD) , BCI (Business Confidence Index) , and the conversion rate of Dubai Crude Oil Price, the 
conversion rate of Air Transport Passenger and MLR (Minimum Loan Rate)  from monthly reports totaled 60 
months (for the year 2554-2559). To test the return of Aviation Business Group in The Stock Exchange of Thailand 
with the Multiple Regression equation. 
                                                             
* นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10900  e-mail : Prakairat.mee@gmail.com 
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The study indicated that factors which affect to the return of Aviation Business Group in The Stock Exchange 
of Thailand as EXG (exchange rate THB to USD)  that affects to the return of Thai Airways International Public 
Company Limited and Airports of Thailand Public Company Limited at a 95% confidence level. Other factors have 
no relation with the return of Aviation Business Group. 

 

1. บทน า 
 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) หรือ SET ถือเป็นตลาดท่ีมีความส าคญั
ของประเทศไทย เพ่ือรองรับการเติบโตและส่งเสริมความมัน่คงทางเศรษฐกิจ โดยซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านบริษทั
หลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ืออ านวยความสะดวก โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการส่งเสริมการระดม
ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นศูนยก์ลางการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
โดยในตลาดหลกัทรัพยไ์ดมี้การแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) เพ่ือให้นกัลงทุนไดเ้ปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งแม่นย  ้า 

จากการท่ี ปี 2558 เป็นปีในการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) AEC เร่ิม
มีการเปิดเสรีการคา้และบริการดา้นต่างๆทั้งในภาคของการขนส่งและโลจิสติกส์ ซ่ึงธุรกิจการบินก็เป็นหน่ึงในธุรกิจ
ท่ีไดรั้บผลกระทบและตอ้งรับมือ ส าหรับธุรกิจการบินในไทยนั้นมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตมากข้ึน เน่ืองจากธุรกิจการ
บินไดมุ่้งเน้นการขยายเส้นทางการบินมากข้ึน ซ่ึงการเติบโตและการขยายเส้นทางการบินของธุรกิจการบินนั้นได้
สอดรับกบัระบบของเศรษฐกิจ คือ ถา้อยูใ่นช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว (High Season)  จะท าธุรกิจให้มีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน 
แต่ถา้ไม่ไดอ้ยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว (Low Season) ก็จะท าให้ธุรกิจมีรายไดล้ดลง นอกจากน้ีธุรกิจการบินยงัมี
ค่าใชจ่้ายท่ีสูง เช่น ค่าน ้ามนั ค่าเทคโนโลยี ค่าบุคลากรและผูช้  านาญการท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน อีกทั้งผูบ้ริโภค
ยงัมีอ านาจต่อรองในการท่ีจะเลือกซ้ือและใชบ้ริการของสายการบินมากข้ึนจึงท าให้เห็นว่าธุรกิจน้ีมีความน่าสนใจท่ี
จะท าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนราคาหลกัทรัพยข์องธุรกิจการบินท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงธุรกิจสายการบินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปัจจุบนันั้น มี
ดว้ยกนัทั้งหมด  5 บริษทั คือ 1. บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2. บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 3. 
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 4. บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) 5. บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
(มหาชน)  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม  
 

2.1 แนวคดิ ทฤษฎกีารวเิคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน 
การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีก าหนดถึงอตัตราผลตอบแทนความเส่ียงจากการ

ลงทุนและมูลค่าของหลกัทรัพย ์ซ่ึงการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานแบ่งการวิเคราะห์เป็น 3 ส่วน คือ 1. วิเคราะห์จากภาวะ
เศรษฐกิจการวิเคราะห์เศรษฐกิจเป็นการพยากรณ์ดูแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตของระบบเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ซ่ึงจะรวมไปถึงการวิเคราะห์วฎัจกัรเศรษฐกิจ(Economic Cycle) เช่น นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั 
ดงันั้นการวิเคราะห์เศรษฐกิจ จึงเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัต่อการวิเคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยปัจจยัพ้ืนฐาน 2.การวิเคราะห์
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อุตสาหรกรรมเป็นการวิเคราะห์วฎัจกัรของอุตสาหกรรม (Industry Life Cycle) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเศรษฐกิจ
ก่อนการตดัสินใจลงทุนในหุ้นของผูล้งทุน ว่าอุตสาหกรรมนั้นก าลงัอยูใ่นช่วงใดของวฎัจกัรอุตสาหกรรมวิเคราะห์
จากภาวะอุตสาหกรรมซ่ึงข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น โครงสร้างของอุตสาหกรรมเป็นตน้ 3.วิเคราะห์จากภาวะบริษทั 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทท่ีควรเลือกลงทุน โดยมีการแบ่งเป็น 2 แบบ  3.1การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
(Qualitative Approach) เป็นการใชข้อ้มูลเพ่ือประเมินระดบัความสามารถของบริษทัในดา้นต่างๆ 1.2 การวิเคราะห์
เชิงปริมาณ (Quantitative Approach) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยประเมินจากตวัเลขท่ีเช่ือถือได ้เพ่ือใชบ้่งบอกถึงผล
การด าเนินงานของบริษทัในช่วงท่ีผ่านมา ซ่ึงการวิเคราะห์ทั้ง 3 ดา้นน้ี จะน ามาใชใ้นการก าหนดมูลค่าท่ีแทจ้ริงของ
หลกัทรัพย ์

2.2 ทฤษฎคีวามเส่ียงของการลงทุนในหลักทรัพย์  
ความเส่ียง (Risk) หรือความไม่แน่นอน (Uncertainty) เกิดข้ึนเม่ือไม่อาจรู้ถึงความไม่แน่นอนว่าจะ

เกิดข้ึน โอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง (Actual Return) ต ่ากว่าท่ีนกัลงทุนไดห้วงัไว ้ซ่ึงความเส่ียงจากการ
ลงทุนนั้นสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ1.ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk)คือจากการเปล่ียนแปลงของ
ผลตอบแทนในหลกัทรัพย์ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก ท่ีไม่สามารถควบคุมได้และมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์เม่ือเกิดแลว้จะท าให้ราคาหลกัทรัพยท์ั้งตลาดมีทิศทางไปในทางเดียวกนั 2. ความเส่ียง
ท่ีไม่เป็นระบบ(Unsystematic Risk ) คือความเส่ียงเฉพาะกิจการหรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง เม่ือเกิดข้ึน
จะมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยน์ั้น ไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพยอ่ื์น   

2.3 ทฤษฎ ีArbitrage Pricing Theory (APT)  
การท า Arbitrage หมายถึง การท าก าไรโดยปราศจากความเส่ียงจากการซ้ือหลักทรัพย์และขาย

หลกัทรัพยใ์นราคาท่ีต่างกนัของสองตลาดดว้ยการลงทุนเขา้ท่ีเท่ากบัศูนย ์ภายใตก้ฎ “การมีราคาเดียวกนั”  ( Low of 
One Price) โดยท่ีหลกัทรัพยท์ั้งสองมีลกัษณะเหมือนกนัและขายในราคาท่ีเท่ากนั แต่ถา้หลกัทรัพยท่ี์ลงทุนไปใน
ราคาท่ีเท่ากนัเกิดมีราคาท่ีแตกต่างกนั ผูล้งทุนจะท าการเขา้ซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นจนราคาเขา้สู่ดุลยภาพของตลาดตาม
ลกัษณะของแนวคิด Arbitrage Pricing Theory (APT) ซ่ึงสมมติฐานของ APT คือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
มีความสัมพนัธ์กบัดชันีต่างๆซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัผลตอบแทนของหลกัทรัพยภ์ายใตก้ฎการมีราคาเดียวกนั 
โดยท่ีผูซ้ื้อและขายหลกัทรัพยไ์ดรั้บผลกระทบในลกัษณะเช่นเดียวกนั 

2.4 กรอบแนวคดิการวจิยั 
กรอบแนวคิดส าหรับการวิจยัเพ่ือ ศึกษาและประเมินน ้าหนกัความสมัพนัธ์ 

ตวัแปรตน้ศึกษา  ( ขอ้มูลเชิงปริมาณ )                          ตวัแปรตาม (ขอ้มูลเชิงปริมาณ) 

 

1.อตัราการเปล่ียนแปลงราคาน ้ามนัดิบดูไบ 
2.อตัราการเปล่ียนแปลงเงินตราต่างประเทศเงินบาทต่อ
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
3.อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภค 
4. อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 
5. อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
โดยอากาศยาน 
6. อตัราการเปล่ียนแปลงดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่  

อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย์
ของกลุ่มธุรกิจสายการบิน 
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3. วธีิการศึกษา 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
จากการศึกษาในคร้ังน้ี ไดท้  าการศึกษาในเร่ืองของปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหมวดขนส่ง

และโลจิสติกส์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีหลกัทรัพยท์ั้งหมด 21 หลกัทรัพย ์โดยมีการคดัเลือกแบบ
เจาะจง ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มของธุรกิจการบินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบไป
ดว้ย 5 บริษทั ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาตั้งแต่ เดือน1 มกราคม 2554 – 31 ธนัวาคม 2559  รวม 60 เดือน โดย
ใชข้อ้มูลแบบรายเดือน ได้ท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มบริษทัท่ีมีขอ้มูลในช่วงระยะเวลาท่ีท าการศึกษา ไดแ้ก่ 2 บริษทั 
คือ   

1. บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  ช่ือหลกัทรัพย ์   THAI 
 2. บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)  ช่ือหลกัทรัพย ์   AOT 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนในกลุ่มธุรกิจการบินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary 
Least Squares) โดยมีสมการดงัน้ี 

 Y = α + β1OIL + β2Excused + β3CPI + β4BSI + β5TOUR + β6MLR 
โดยท่ี  
Y = อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์THAI, AOT 
α = ค่าสมัประสิทธ์ิคงท่ี 
β1…β6 = ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรอิสระ      
OIL = ราคาน ้ามนัดิบดูไบ 
EXusd         = อตัราการปล่ียนแปลงเงินตราต่างประเทศ (เงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)  
CPI = อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภค 
BSI = อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 
TOUR = อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางโดยเคร่ืองบิน 
MLR  = อตัราการเปล่ียนแปลงดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี 

 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาค้นคว้าในคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือทดสอบปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนในกลุ่มธุรกิจการบินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยน าขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมาท า
การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแล้วน าผลของตวัแปรอิสระมาอธิบายถึงอตัราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจการบินท่ีท าการศึกษา มีขั้นตอนการท า Multiple Regressions  ด้วยวิธี Ordinary Least 
Squaresท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 % ดงัน้ี 1.  รวมรวมขอ้มูลตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ เพ่ือท าการค านวณหา
อตัราผลตอบแทนและอตัราการเปล่ียนแปลง 2.วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา  และตวรจสอบความสมัพนัธ์
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ของตวัแปรโดยวิธี Multicollinearity ดว้ยการท า Correlation Matrix  3. น าขอ้มูลท่ีท าการวิเคราะห์จากสถิติพรรณนา 
มาท าการวิเคราะห์เพ่ือให้ไดผ้ลการศึกษาโดยวิธี การท า   Multiple Regressions    ดว้ยวิธี  Ordinary Least Squares   
ท่ีระดบัความเช่ือ ท่ี 95 %  เพ่ือค านวณหาค่าต่างๆ เช่น ค่า F-Statistic ,ค่า R-squared, ค่า Adjusted R-squared  และท า
การตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

 

4.    ผลการศึกษาและอภปิรายผลการศึกษา 
 

4.1. ผลการศึกษา 
จากการศึกษาในเร่ืองของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนในกลุ่มธุรกิจการบินท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือท าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนในกลุ่มธุรกิจการ
บิน ดว้ยวิธีสมการถดถอยเชิงพหุคูณ  

                     ตวัแปรอิสระ 
 
ตวัแปรตาม 

OIL EX CPI BSI d_TOUR MLR 

THAI 0.0737 - 4.2903*** 4.4425 0.1599 -0.0146 -2.68041 

AOT 0.2007* - 2.1236** -2.5340 0.1141 0.0426 1.8449 

 
ผลจากการทดสอบสมมติฐานปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

ไดแ้ก่ อตัราการเปล่ียนแปลงเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงค่าท่ีไดเ้ท่ากบั  19.30 % สามารถอธิบายไดว้่า 
ถ้าอ ัตราการเปล่ียนแปลงเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 มีผลท าให้ อ ัตรา
ผลตอบแทนของบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 4.2903 ในทิศทางตรงกนัขา้ม ท่ีระดบั
นัยส าคญัท่ี 0.01 โดยท่ีตวัแปรอ่ืนท่ีน ามาศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของ บริษทั การบินไทย 
จ ากดั (มหาชน) อยา่งมีนยัส าคญั 

ผลจากการทดสอบสมมติฐานปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
(มหาชน) ไดแ้ก่ อตัราการเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงค่าท่ีไดเ้ท่ากบั  21.17%  สามารถอธิบาย
ไดว้่า ถา้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 มีผลท า
ให้ อตัราผลตอบแทนของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 2.1236 ในทิศทาง
ตรงกนัขา้ม ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 โดยท่ีตวัแปรอ่ืนท่ีน ามาศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของ 
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) อยา่งมีนยัส าคญั 

4.2. อภปิรายผลการศึกษา 
 ผลจากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนในกลุ่มธุรกิจการบินท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถอธิบาย ไดโ้ดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ 1. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทน
ในกลุ่มธุรกิจการบินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ 2.ปัยจัยท่ีไม่มีผลกระทบต่ออตัรา
ผลตอบแทนในกลุ่มธุรกิจการบินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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1. ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จ ากดั (มหาชน) อยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ อตัราการเปล่ียนแปลงเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในทิศทาง
ตรงกนัขา้ม เน่ืองมาจาก เม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาสูงข้ึน มีผลท าให้ราคา
หลกัทรัพยข์อง บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)  มีราคาลดลง 
เน่ืองมาจาก  บริษัทมีรายได้และค่าใช้จ่ายรวมถึงเงินกู้เป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศจะส่งผลกระทบต่องบก าไรขาดทุน  ถา้ในขณะนั้นค่าเงินในประเทศ อ่อนค่าลง ท าให้บริษทัตอ้งใชเ้งิน
จ านวนมากข้ึนเพ่ือเป็นการช าระค่าใชจ่้ายและช าระเงินกูท่ี้เป็นสกุลเงินดอลลาร์ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อบริษทัท่ีจะตอ้ง
รับภาระหน้ีท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากการขาดทุนของอตัราแลกเปล่ียน 

2. ปัจจยัท่ีไม่มีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ท่า
อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)  ไดแ้ก่ อตัราการเปล่ียนแปลงราคาน ้ ามนัดิบดูไบ (OIL) เน่ืองจากน ้ ามนัซ่ึงเป็น
ตน้ทุนหลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึงราคาน ้ามนัเคร่ืองบิน (JET SPOT PRICE) ท่ีบริษทัไดจ้ดัหามานั้นเป็น
ราคาน ้ามนัเคร่ืองบินท่ีผนัแปรตามราคาน ้ามนัดิบซ่ึงราคาน ้ามนัเคร่ืองบินจะมีความผนัผวนสูงและไม่อาจคาดการณ์
ล่วงหน้าได ้โดยตามปกติแลว้ราคาน ้ ามนัดิบจะมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของ 
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  และ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)  คือ ถา้ราคาน ้ ามนัดิบมีการ
ปรับตวัสูงข้ึนจะส่งผลกับต้นทุนการด าเนินงานของบริษทั เน่ืองจากในช่วงระยะเวลาท่ีท าการศึกษานั้นราคา
น ้ ามนัดิบมีการปรับลดราคาลงจากแหล่งผลิตน ้ ามนัในสหรัฐอเมริกาและท่ีอ่ืนๆของโลกมีการผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึนจึง
ท าให้ราคาน ้ ามนัดิบท่ีเขา้สู้ตลาดโลกมีราคาลดต ่าลง ท าให้รายไดข้องบริษทัเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมจ านวนเท่ียวบินท่ี
สอดคลอ้งกบัปริมาณนกัท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมมาก 

อัตราการเปล่ียนแปลงดอกเบ้ียเ งินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) เป็นปัจจัยท่ีไม่มีผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)  เน่ืองจากอตัรา
ดอกเบ้ียน้ีถูกก าหนดโดยนโยบายของรัฐบาลเพ่ือสนบัสนุนเศรษฐกิจของประเทศ จึงท าให้ บริษทั การบินไทย จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ไม่มีนยัส าคญักบัอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าขอ้ตกลงกบัคู่สัญญาโดยไดใ้ชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีตกลงกนัล่วงหน้า โดยส่วนต่างท่ีเกิดข้ึนจะ
บนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ภาวะธุรกิจ
และเศรษฐกิจโดยรวมซ่ึงธุรกิจการบินเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบกบัสภาพภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไปเปล่ียนไป ถา้
เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตวัจะส่งผลถึงความสามารถในการใชจ่้ายของภาคครัวเรือนท่ีเพ่ิมมากข้ึนโดยปกติ
ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) จะมีทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนของ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
และ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่าดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

อัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางโดยเคร่ืองบิน (TOUR) เน่ืองจากปริมาณ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางโดยเคร่ืองบินถือเป็นรายไดส่้วนหน่ึงของการด าเนินงานของธุรกิจซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์กบั
อตัราผลตอบแทนของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) (THAI) และ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
(AOT)ไปในทิศทางเดียวกัน แต่เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีอตัราการเปล่ียนแปลงนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางโดย
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เคร่ืองบิน (TOUR) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ท่า
อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา 

อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เน่ืองจากดชันีราคาผูบ้ริโภคเป็นตวัช้ีวดัราคาการ
เปล่ียนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ณ ราคาตลาด ถ้าดชันีราคาผูบ้ริโภคมีเพ่ิมสูงข้ึนจะสะท้อนให้เห็นว่า
ประชากรมีภาระการใช้จ่ายท่ีสูงข้ึนซ่ึงจะส่งผลต่อการลงทุน แต่ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่าอัตราการ
เปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ไม่มีความสัมพนัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของบริษทัการบินไทย จ ากดั 
(มหาชน) และ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจากในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษานั้นดชันีราคาผูบ้ริโภค
มีการเปล่ียนแปลงท่ีไม่มากนกัเน่ืองจากเหตุการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตวัลงอยา่งต่อเน่ืองดงันั้นดชันีราคาผูบ้ริโภค 
(CPI) จึงป็นปัจจยัท่ีมีไม่ผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ท่า
อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาสามารถสรุปผลไดถึ้งปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของ บริษทั การบินไทย 
จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงจะเห็นไดว้่า อตัราการเปล่ียนแปลงเงินบาทต่อเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ท่า
อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) อยา่งมีนยัส าคญัโดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนปัจจยัในดา้นอ่ืนๆท่ี
น ามาศึกษาไม่ความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จ ากดั (มหาชน)  

5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
จากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนธุรกิจการบินท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 – 31 ธนัวาคม 2559 ผลจากการศึกษาท าให้
ทราบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของธุรกิจการบินได้แก่ อตัราการเปล่ียนแปลงเงินบาทต่อเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา (EX) ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอก ท่ีนกัลงทุนสามารถน าผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีมาใชป้ระกอบในการ
ตดัสินใจเพ่ือการลงทุนของกลุ่มธุรกิจการบินเพ่ือเป็นการช่วยลดความเส่ียงของการลงทุนและท าให้ไดผ้ลตอบแทน
ท่ีเป็นท่ีน่าพอใจ 

5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
จากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนธุรกิจการบินท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอก ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท่ีจะใชปั้จจยัภายในและ
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจการบินโดยตรง เช่น อตัราส่วนทางการเงิน ค่าใชจ่้ายหรือรายไดท่ี้เป็นส่วนประกอบ
หลกัของการด าเนินธุรกิจ 
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การรับรู้ของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือผักอนิทรีย์ร้านเลมอนฟาร์ม 
ในกรุงเทพมหานคร 

THE PERCEPTION OF CONSUMER AFFECTING PURCHASE DECISION 
PROCESS TOWARD ORGANIC VEGETABLES IN LEMONFARM STORE, 

BANGKOK 
 

ปรางนุช เลิศหิรัณย์ * และสวรส ศรีสุตโต** 

Prangnuch Lerthiran and Sawaros Srisutto  
 

บทคดัย่อ 
 

งานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผกัอินทรีย ์
ร้านเลมอนฟาร์ม ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 คน ภายในร้านเลมอนฟาร์ม ใน
กรุงเทพมหานครวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression) ผลการศึกษาพบว่า 
การรับรู้ของผู้บริโภคในด้านการได้รับข่าวสารผกัอินทรีย์ ด้านความสนใจข้อมูลผกัอินทรีย์ และด้านการ
ตีความหมายของผกัอินทรีย์ ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตระหนักถึงปัญหา ขั้น
แสวงหาขอ้มูล ขั้นประเมินทางเลือก ขั้นตดัสินใจซ้ือ และขั้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.01 ซ่ึงผลการวิจยัน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

 
ค าส าคญั: การรับรู้, กระบวนการตดัสินใจซ้ือ, ผกัอินทรีย ์
 

Abstract 
 

     The objective of this survey is to study the perception of consumer which has an affected toward the buying 
decision process of organic vegetables in Lemon Farm store, Bangkok.  Data was collected by using the sample of 
384  consumers in the Lemon Farm Store, Bangkok.  The research method was used by multiple regression.  The 
finding in this research has revealed that the perceptions of the consumers ( receiving, attention, and interpretation 

                                                             
* นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพมหานคร Email: l.prangnuch@gmail.com 
**อาจารยท์ี่ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพมหานคร 
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information about organic vegetables; except for seeing and listening)  have an affected toward these following 5 
elements of buying decision process: (1) problem recognition (2) information search (3) evaluation of alternative 
(4) purchase decision and (5) post purchase behavior at the level of 0.01 significance. Consequently, the results of 
this research were implemented for marketing planning in order to reach consumers’ needs. 
 
Keyword: Perception, Buying Decision Process, Organic Vegetables 
 

1. บทน า 
 

ปัจจุบนัผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อสุขภาพมากยิ่งข้ึน การบริโภคอาหารจะค านึงถึงสุขภาพของตนเองและคน
ในครอบครัว (ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์, 2556) ดงันั้น ผกัอินทรียจึ์งเป็นทางเลือกของการบริโภคอาหาร
ปลอดภยั แต่ผูบ้ริโภคท่ีมีการรับรู้ในสินคา้ผกัอินทรียมี์ไม่มากนกั จึงไม่สามารถวางแผนการผลิตไดอ้ย่างเหมาะสม 
สัดส่วนของ ผกัอินทรียย์งัคงมีน้อย ความสะดวกในการหาซ้ือ สถานท่ีจดัจ าหน่าย ความน่าเช่ือถือของการตรวจ
รับรอง และราคาท่ีสูงกว่าผกัท่ีใชส้ารเคมีในการปลูก ลว้นแต่มีผลต่อการเลือกซ้ือผกัอินทรียท์ ั้งส้ิน (พีรชยั กุลชยั 
และอิสระ อินทรสูต, 2551) ดงันั้น ในการศึกษาการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผกัอินทรีย ์
ร้านเลมอนฟาร์ม ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาแผนการตลาด ให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผกัอินทรียร้์านเลมอนฟาร์ม ในกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือผกัอินทรียร้์านเลมอนฟาร์ม ในกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผกัอินทรีย ์ ร้านเลมอน

ฟาร์มในกรุงเทพมหานคร 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎกีารรับรู้ 
การรับรู้ เป็นกระบวนการท่ีบุคคลเลือกรับรู้จากส่ิงท่ีสนใจ ซ่ึงแต่ละบุคคลอาจจะแปลความหมาย

ออกมาแตกต่างกนั โดยการรับรู้มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ การสมัผสัต่อส่ิงกระตุน้หรือการเปิดรับ การให้ความสนใจ การแปล
ความหมาย เพ่ือศึกษาการรับรู้ทั้งในดา้นการเปิดรับ ความสนใจ และการแปลความหมายของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือผกัอินทรีย ์ร้านเลมอนฟาร์ม ในกรุงเทพมหานคร กระบวนการรับรู้มี 3 ขั้นตอน (นภวรรณ คณานุ
รักษ,์ 2556)  คือ (1) การเปิดรับ เป็นการเปิดรับส่ิงเร้าผา่นทางประสาทสมัผสัทั้ง 5 อนัไดแ้ก่ ตา หู จมูก ปาก ผิวหนงั 
(2) การให้ความสนใจ เป็นการเลือกส่ิงท่ีมีความสนใจ และลดส่ิงกระตุน้ท่ีไม่เก่ียวขอ้ง (3) การแปลความหมาย เป็น
การประมวลผลขอ้มูลท่ีน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Hawkins Best and Coney, 2004)  
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2.2 แนวคดิและทฤษฎกีระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ เป็นกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค โดยสามารถตดัสินใจได้ว่าจะซ้ือ

หรือไม่ ผูบ้ริโภค แต่ละบุคคลจะมีการประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกันสาเหตุมาจากมีการรับรู้ท่ี
แตกต่างกนั หลงัจากนั้นจะท าการตดัสินใจว่าจะซ้ือหรือไม่ เม่ือผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้จะเขา้สู่พฤติกรรมหลงั
การซ้ือโดยจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในดา้นบวกหรือดา้นลบก็ได ้ ข้ึนอยูก่บัผลิตภณัฑห์รือบริการว่าสามารถตอบสนอง
และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคมากน้อยเพียงใด ถา้หากผลิตภณัฑ์ตอบสนองไดเ้กินความคาดหมายหรือเกิน
การตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั้นจะมีโอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะกลบัมาซ้ือซ ้ า หากผูบ้ริโภคตดัสินว่าผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับไม่
เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว้ การเลือกซ้ือคร้ังต่อไปผูบ้ริโภคมีโอกาสท่ีจะเปล่ียนไปซ้ือผลิตภณัฑ์ยี่ห้อใหม่ได้ โดย
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี (1) ขั้นตระหนกัถึงปัญหา เป็นความตอ้งการภายในท่ีอาจถูก
กระตุ้นได้จากส่ิงภายนอก (2) ขั้นแสวงหาข้อมูล เม่ือผู ้บริโภคเกิดความต้องการจะท าการแสวงหาข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการตดัสินใจ (3) ขั้นประเมินทางเลือก เป็นการเลือกเชิงเปรียบเทียบเพ่ือตดัสินใจทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
(4) ขั้นตดัสินใจซ้ือ เป็นการตดัสินใจเลือกซ้ือส่ิงท่ีตอ้งการ (5) ขั้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ เป็นการประเมินความพึง
พอใจหลงัการซ้ือ (Kotler and Keller, 2009) 

2.3 แนวคดิเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรอินทรียเ์ป็นระบบเกษตรท่ีผลิตอาหารและเส้นใยดว้ยความย ัง่ยืนทางส่ิงแวดลอ้ม สังคม เศรษฐกิจ 

(มติท่ีประชุมใหญ่ IFOAM, 2551) เน้นหลกัการปรับปรุงบ ารุงดิน ค านึงถึงศกัยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์และ
ระบบนิเวศ       เกษตรอินทรียจึ์งลดการใชปั้จจยัจากภายนอก และหลีกเล่ียงการใชส้ารสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ ย สารก าจดั
ศตัรูพืช และเวชภณัฑ์ส าหรับสัตว์ แต่ในขณะเดียวกนัก็พยายามประยุกต์ใชธ้รรมชาติในการเพ่ิมผลผลิต และพฒันา
ความต้านทานต่อโรคของพืชและสัตว์เล้ียง หลกัการเกษตรอินทรีย์ท่ีเป็นหลกัการสากลท่ีสอดคล้องกับเง่ือนไข
ทางดา้นสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ผกัอินทรีย ์(Organic Vegetables) เป็นผกัท่ีผลิตจาก
วตัถุธรรมชาติ 100% (กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย,์ 2560) ทุกขั้นตอนการผลิตปลอดสารพิษ ไม่ใชปุ้๋ ยเคมี ไม่
ใชส้ารเคมีก าจัดโรค ซ่ึงเป็นการให้ความส าคญักับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม ท าให้ได้พืชผกัท่ีมีคุณภาพ ไม่มี
สารพิษตกคา้ง และเกิดความปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค 

2.4 กรอบแนวคดิ 

 
 

 

การรับรู้ของผูบ้ริโภค 

1. ดา้นการไดรั้บข่าวสารผกัอินทรีย ์

2. ดา้นการไดเ้ห็นและไดย้ินข่าวสารผกัอินทรีย ์

3. ดา้นความสนใจขอ้มูลผกัอินทรีย ์

4. ดา้นการตีความหมายของผกัอินทรีย ์

กระบวนการตดัสินใจซ้ือผกัอินทรีย ์   

ร้านเลมอนฟาร์ม ในกรุงเทพมหานคร 

1. การตระหนกัถึงปัญหา 
2. การแสวงหาขอ้มูล 
3. การประเมินทางเลือก 
4. การตดัสินใจซ้ือ 
5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
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3. วธีิการศึกษา 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา 
แบบสอบถามประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเพ่ือทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้ ใชม้าตรวดัแบบนามบญัญติั ส่วนท่ี 2 
แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ ใชม้าตรวดัแบบนามบญัญติัและมาตรวดัแบบเรียงล าดบั ส่วนท่ี 3 
แบบสอบถามเก่ียวกบั  การรับรู้ของผูบ้ริโภค ใชม้าตรวดัตามระดบัความคิดเห็น ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบั
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ใชม้าตรวดัตามระดบัความคิดเห็น  

กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผกัอินทรีย์ในร้านเลมอนฟาร์ม กรุงเทพมหานคร จ านวน 384 คน ท าการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบไม่ใชค้่าความน่าจะเป็น 3 ขั้นตอน โดยขั้นท่ี 1 ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย ดว้ยวิธีการจบัสลากสาขาเลมอน
ฟาร์ม ทั้ง 6 สาขาจาก 11 สาขาในกรุงเทพมหานคร เน่ืองดว้ยระยะเวลาการศึกษาท่ีจ ากดั จึงไม่สามารถท าการศึกษา
ไดท้ั้งหมด 11 สาขา ขั้นท่ี 2 ก าหนดโควตา้แบบสอบถามในแต่ละสาขาเท่าๆกนั 6 สาขาท าให้ไดส้าขาละ 64 คน ขั้น
ท่ี 3 การสุ่มตวัอยา่ง ตามสะดวก โดยสุ่มจากคนท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือผกัอินทรียใ์นร้านเลมอนฟาร์ม โดยใชค้ าถามในการ
คดักรองให้ครบจ านวนทั้ง 6 สาขาตามท่ีก าหนด 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
นอกจากน้ีไดมี้การใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) ดว้ยวิธี Varimax Rotation ท่ีค่าของ Factor Loading เท่ากบั 
0.40  เพ่ือพิจารณาว่าขอ้มูลมีความเหมาะสมท่ีจดักลุ่มองค์ประกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ต่อจากน้ีวิเคราะห์สถิติเชิง
อนุมานดว้ยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression) ดว้ยวิธี Enter ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
 

4. ผลการศึกษา 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 272 คน (ร้อย
ละ 70.8) อายุ 31 - 40 ปี จ านวน 137 คน (ร้อยละ 35.7) ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 204 คน (ร้อยละ 53.1)  
ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐ จ านวน 172 คน (ร้อยละ 44.8)  โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,000 - 40,000 บาท 
จ านวน 105 คน   (ร้อยละ 27.3)  สถานภาพส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 213 คน (ร้อยละ 55.5) 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือผกัอินทรีย ์พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซ้ือผกัท่ีนิยมบริโภคสดๆ เช่น มะเขือ
เทศ บีทรูท ผกัสลดั แครอท เป็นตน้ จ านวน 184 คน (ร้อยละ 47.9) โดยมีมูลค่าการซ้ือเฉล่ียแต่ละคร้ัง 101 - 150 บาท 
จ านวน 122 คน  (ร้อยละ 31.8)  ช่วงเวลาในการซ้ือส่วนใหญ่ คือ ช่วงเวลา 16.00 - 19.00 น. จ านวน 189 คน (ร้อยละ 49.2) 
และมีความถ่ีในการซ้ือ 2 - 3 คร้ังต่อเดือน จ านวน 158 คน (ร้อยละ 41.1) 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัตวัแปรการรับรู้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงจากแนวคิดทฤษฎีประกอบดว้ย การเปิดรับ ความสนใจ 
และการแปลความหมาย แต่หลงัจากท าการวิเคราะห์ปัจจยัแลว้ พบว่าตวัแปรดา้นการรับรู้ของผูบ้ริโภคแบ่งออกเป็น 4 
ปัจจยั คือ  (1) ปัจจยัดา้นการไดรั้บข่าวสารผกัอินทรีย ์(2) ปัจจยัดา้นการไดเ้ห็นและไดย้ินข่าวสารผกัอินทรีย ์(3) ปัจจยั
ดา้นความสนใจขอ้มูลผกัอินทรีย ์(4) ปัจจยัดา้นการตีความหมายของผกัอินทรีย ์

ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression) ในการตรวจสอบความ
ปกติของขอ้มูล  พบว่า ตวัแปรตามดา้นการตระหนกัถึงปัญหามีความผิดปกติของขอ้มูล คือ ค่าความโด่งเท่ากบั -4.239 
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โดยพบว่า มีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 1 คนท่ีพบว่าเป็น Outlier จึงตดักลุ่มตวัอย่างรายน้ีออกจากการวิเคราะห์ขอ้มูลใน
ล าดบัต่อไป ค่าความโด่งลดลงเป็น -0.401  

สมมติฐานท่ี 1 การรับรู้ของผูบ้ริโภคส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือขั้นตระหนกัถึงปัญหา ในการเลือกซ้ือผกั
อินทรียร้์านเลมอนฟาร์ม ในกรุงเทพมหานคร 

 
ตารางที่ 1  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยระหว่างการรับรู้ของผูบ้ริโภค กับกระบวนการตดัสินใจซ้ือขั้น

ตระหนกัถึงปัญหา  ในการเลือกซ้ือผกัอินทรียร้์านเลมอนฟาร์ม ในกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรการรับรู้ของผูบ้ริโภค Unstandardized Standardized t p-value 
B Std. Error Beta 

(ค่าคงท่ี) 4.379 .019  231.100 .000 
ดา้นการไดรั้บข่าวสารผกัอินทรีย ์ .050 .019 .105 2.626 .009 
ดา้นการไดเ้ห็นและไดย้ินข่าวสารผกัอินทรีย ์ -.012 .019 -.025 -.638 .524 
ดา้นความสนใจขอ้มูลผกัอินทรีย ์ .164 .019 .344 8.643 .000 
ดา้นการตีความหมายของผกัอินทรีย ์ .247 .019 .519 13.032 .000 
R² = .400, Adjusted R² = .393, F = 62.959, p-value .000 

จากตารางท่ี 1 พบว่า การรับรู้ของผูบ้ริโภคดา้นการไดรั้บข่าวสารผกัอินทรีย ์(p-value =.009) ดา้นความสนใจ
ขอ้มูลผกัอินทรีย ์(p-value =.000) และด้านการตีความหมายของผกัอินทรีย์ (p-value =.000) ส่งผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือ  ขั้นตระหนกัถึงปัญหา ในการเลือกซ้ือผกัอินทรียร้์านเลมอนฟาร์ม ในกรุงเทพมหานคร โดยมีอิทธิพลของ
การรับรู้ของผูบ้ริโภคอยูท่ี่ร้อยละ 39.3 (Adjusted R² = . 393) ส่วนดา้นการไดเ้ห็นและไดย้ินข่าวสารผกัอินทรีย ์(p-value 
=.524) ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือขั้นตระหนกัถึงปัญหา ในการเลือกซ้ือผกัอินทรีย์ร้านเลมอนฟาร์ม ใน
กรุงเทพมหานคร ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 บางส่วน 

ผลการศึกษาพบว่า เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บข่าวสารจากแหล่งต่างๆ จึงเกิดความสนใจและให้ความส าคญักบัข่าวสาร
ของผกัอินทรีย ์เพราะรับรู้ถึงปัญหาของตนเองว่าตอ้งการบริโภคผกัท่ีมีความสะอาดไม่มีสารเคมีตกคา้ง และเลง็เห็นว่าผกั
อินทรีย ์ มีความสะอาด จึงส่งผลต่อการตระหนกัถึงปัญหาของผูบ้ริโภค ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัผลวิจยัของ กตญัญู คณิตศาตรา
นนท์ (2558)  ท่ีพบว่า ผูบ้ริโภคต้องการบริโภคผกัท่ีมีประโยชน์ ปลอดจากสารเคมี มีคุณค่าทางโภชนาการ ท าให้
ตระหนกัถึงความตอ้งการส่วนตวั จึงส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัออร์แกนิค 

สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้ของผูบ้ริโภคส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือขั้นแสวงหาขอ้มูล ในการเลือกซ้ือผกั
อินทรียร้์านเลมอนฟาร์ม ในกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยระหว่างการรับรู้ของผูบ้ริโภค กับกระบวนการตดัสินใจซ้ือขั้น
แสวงหาขอ้มูล ในการเลือกซ้ือผกัอินทรียร้์านเลมอนฟาร์ม ในกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรการรับรู้ของผูบ้ริโภค Unstandardized Standardized t p-value 
B Std. Error Beta 

(ค่าคงท่ี) 3.889 .026  148.792 .000 
ดา้นการไดรั้บข่าวสารผกัอินทรีย ์ .179 .026 .267 6.853 .000 
ดา้นการไดเ้ห็นและไดย้ินข่าวสารผกัอินทรีย ์ .048 .026 .071 1.832 .068 
ดา้นความสนใจขอ้มูลผกัอินทรีย ์ .274 .026 .407 10.453 .000 
ดา้นการตีความหมายของผกัอินทรีย ์ .298 .026 .430 11.032 .000 
R² = .427, Adjusted R² = .421, F = 70.322, p-value .000 

จากตารางท่ี 2 พบว่า การรับรู้ของผูบ้ริโภคดา้นการไดรั้บข่าวสารผกัอินทรีย ์(p-value =.000) ดา้นความสนใจ
ข้อมูลผกัอินทรีย ์(p-value =.000) และด้านการตีความหมายของผกัอินทรีย ์(p-value =.000)  ส่งผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือ ขั้นแสวงหาขอ้มูล ในการเลือกซ้ือผกัอินทรียร้์านเลมอนฟาร์ม ในกรุงเทพมหานคร โดยมีอิทธิพลของการ
รับรู้ของผูบ้ริโภคอยู่ท่ีร้อยละ 42.1 (Adjusted R² = . 421) ส่วนดา้นการไดเ้ห็นและไดย้ินข่าวสารผกัอินทรีย ์(p-value 
=.068) ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือขั้นแสวงหาข้อมูล ในการเลือกซ้ือผกัอินทรีย์ร้านเลมอนฟาร์ม ใน
กรุงเทพมหานคร ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 บางส่วน 

ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคไดรั้บข่าวสารผกัอินทรียจ์ากอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด จนเกิดการแสวงหาข้อมูล
เก่ียวกบัผกัอินทรียจ์ากหลายแหล่งดว้ยกนั เช่น โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต นิตยสาร และผูบ้ริโภคสนใจขอ้มูลผกัอินทรีย์
จากการแนะน า เช่น ครอบครัว ญาติ เพ่ือน เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ วชิระ น้อยนารถ พชัราวดี ศรีบุญ
เรืองและสาวิตรี รังสิภทัร์ (2560) และผลวิจยัของ ณฐัธีร์ ศิวเดชเจริญวงษ ์(2555) ท่ีพบว่า ผูบ้ริโภคไดรั้บข่าวสารผกั
ปลอดสารพิษจากอินเตอร์เน็ตและไดห้าขอ้มูลผกัปลอดสารพิษจากบุคคลท่ีรู้จกั ส่งผลให้เกิดการตดัสินใจซ้ือจาก
การแสวงหาขอ้มูล 

สมมติฐานท่ี 3 การรับรู้ของผูบ้ริโภคส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือขั้นประเมินทางเลือก ในการเลือกซ้ือ
ผกัอินทรียร้์านเลมอนฟาร์ม ในกรุงเทพมหานคร 
ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยระหว่างการรับรู้ของผูบ้ริโภค กับกระบวนการตดัสินใจซ้ือขั้น

ประเมินทางเลือก ในการเลือกซ้ือผกัอินทรียร้์านเลมอนฟาร์ม ในกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรการรับรู้ของผูบ้ริโภค Unstandardized Standardized t p-value 
B Std. Error Beta 

(ค่าคงท่ี) 4.243 .023  186.971 .000 
ดา้นการไดรั้บข่าวสารผกัอินทรีย ์ .079 .023 .163 3.466 .001 
ดา้นการไดเ้ห็นและไดย้ินข่าวสารผกัอินทรีย ์ .022 .023 .045 .961 .337 
ดา้นความสนใจขอ้มูลผกัอินทรีย ์ .150 .023 .310 6.586 .000 
ดา้นการตีความหมายของผกัอินทรีย ์ .095 .023 .196 4.168 .000 
R² = .163, Adjusted R² = .154, F = 18.422, p-value .000 
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จากตารางท่ี 3 พบว่า การรับรู้ของผูบ้ริโภคดา้นการไดรั้บข่าวสารผกัอินทรีย ์(p-value =.001) ดา้นความสนใจ
ข้อมูลผกัอินทรีย์ (p-value =.000) และด้านการตีความหมายของผกัอินทรีย ์(p-value =.000) ส่งผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือ  ขั้นประเมินทางเลือก ในการเลือกซ้ือผกัอินทรียร้์านเลมอนฟาร์ม ในกรุงเทพมหานคร โดยมีอิทธิพลของ
การรับรู้ของผูบ้ริโภคอยูท่ี่ร้อยละ 15.4 (Adjusted R² = .154) ส่วนดา้นการไดเ้ห็นและไดย้ินข่าวสารผกัอินทรีย ์(p-value 
=.337) ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือขั้นประเมินทางเลือก ในการเลือกซ้ือผกัอินทรีย์ร้านเลมอนฟาร์ม ใน
กรุงเทพมหานคร ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 บางส่วน 

ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคได้รับข่าวสารจากหลายแหล่ง จึงเกิดความสนใจข้อมูลผกัอินทรีย ์ส่งผลให้
ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือผกัอินทรีย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ ชนิตา พนัธ์ุมณี และ รภสัสรณ์ คงธนจารุ
อนนัต ์(2555) ท่ีพบว่า ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือผกัอินทรียจ์ากตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์เพราะมีความน่าเช่ือถือ 
ท าให้เห็นว่าผูบ้ริโภคมีขอ้มูลเพ่ือเป็นทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือผกัอินทรีย ์

สมมติฐานท่ี 4 การรับรู้ของผูบ้ริโภคส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือขั้นตดัสินใจซ้ือ ในการเลือกซ้ือผกั
อินทรียร้์านเลมอนฟาร์ม ในกรุงเทพมหานคร 
ตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยระหว่างการรับรู้ของผูบ้ริโภค กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือขั้น

ตดัสินใจซ้ือ ในการเลือกซ้ือผกัอินทรียร้์านเลมอนฟาร์ม ในกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรการรับรู้ของผูบ้ริโภค Unstandardized Standardized t p-value 
B Std. Error Beta 

(ค่าคงท่ี) 4.157 .020  203.205 .000 
ดา้นการไดรั้บข่าวสารผกัอินทรีย ์ .081 .020 .156 3.966 .000 
ดา้นการไดเ้ห็นและไดย้ินข่าวสารผกัอินทรีย ์ -.004 .020 -.007 -.187 .852 
ดา้นความสนใจขอ้มูลผกัอินทรีย ์ .233 .020 .448 11.388 .000 
ดา้นการตีความหมายของผกัอินทรีย ์ .227 .020 .435 11.060 .000 
R² = .415, Adjusted R² = .408, F = 66.943, p-value .000 

จากตารางท่ี 4 พบว่า การรับรู้ของผูบ้ริโภคดา้นการไดรั้บข่าวสารผกัอินทรีย ์(p-value =.000) ดา้นความสนใจ
ข้อมูลผกัอินทรีย ์(p-value =.000) และด้านการตีความหมายของผกัอินทรีย ์(p-value =.000)  ส่งผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือ   ขั้นตดัสินใจซ้ือ ในการเลือกซ้ือผกัอินทรียร้์านเลมอนฟาร์ม ในกรุงเทพมหานคร โดยมีอิทธิพลของ
การรับรู้ของผูบ้ริโภคอยู่ท่ีร้อยละ 40.8 (Adjusted R² = .408) ส่วนดา้นการไดเ้ห็นและไดย้ินข่าวสารผกัอินทรีย ์(p-
value =.852) ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือขั้นตดัสินใจซ้ือ ในการเลือกซ้ือผกัอินทรียร้์านเลมอนฟาร์ม ใน
กรุงเทพมหานคร ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 บางส่วน 

ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคตีความหมายการรับรู้ของผกัอินทรียว์่า การบริโภคผกัอินทรียท์  าให้มีสุขภาพ
แขง็แรงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงเกิดการตดัสินใจซ้ือผกัอินทรีย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ กริช สุปินะเจริญ 
(2556) และผลวิจยัของ กตญัญู คณิตศาตรานนท์ (2558) ท่ีพบว่า ผูบ้ริโภครับรู้ว่าขา้วอินทรียมี์ประโยชน์ท าให้
ร่างกายแขง็แรง ส่งผลให้เกิดการตดัสินใจซ้ือขา้วอินทรีย ์

สมมติฐานท่ี 5 การรับรู้ของผูบ้ริโภคส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือขั้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ในการเลือกซ้ือ
ผกัอินทรียร้์านเลมอนฟาร์ม ในกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 5 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยระหว่างการรับรู้ของผูบ้ริโภค กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือขั้น
พฤติกรรม  หลงัการซ้ือ ในการเลือกซ้ือผกัอินทรียร้์านเลมอนฟาร์ม ในกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรการรับรู้ของผูบ้ริโภค Unstandardized Standardized t p-value 
B Std. Error Beta 

(ค่าคงท่ี) 4.107 .021  192.218 .000 
ดา้นการไดรั้บข่าวสารผกัอินทรีย ์ .086 .021 .158 4.036 .000 
ดา้นการไดเ้ห็นและไดย้ินข่าวสารผกัอินทรีย ์ -.039 .021 -.071 -1.813 .071 
ดา้นความสนใจขอ้มูลผกัอินทรีย ์ .249 .021 .455 11.630 .000 
ดา้นการตีความหมายของผกัอินทรีย ์ .236 .021 .431 11.017 .000 
R² = .422, Adjusted R² = .416, F = 69.050, p-value .000 

จากตารางท่ี 5 พบว่า การรับรู้ของผูบ้ริโภคดา้นการไดรั้บข่าวสารผกัอินทรีย ์(p-value =.000) ดา้นความสนใจ
ข้อมูลผกัอินทรีย ์(p-value =.000) และด้านการตีความหมายของผกัอินทรีย ์(p-value =.000)  ส่งผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือ ขั้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ในการเลือกซ้ือผกัอินทรียร้์านเลมอนฟาร์ม ในกรุงเทพมหานคร โดยมีอิทธิพล
ของการรับรู้ของผูบ้ริโภคอยู่ท่ีร้อยละ 41.6 (Adjusted R² = .416) ส่วนดา้นการไดเ้ห็นและไดย้ินข่าวสารผกัอินทรีย ์(p-
value =.071) ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือขั้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ในการเลือกซ้ือผกัอินทรียร้์านเลมอน
ฟาร์ม ในกรุงเทพมหานคร ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5 บางส่วน 

ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคได้รับข่าวสารผกัอินทรีย์จากอินเตอร์เน็ตหรือส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ ท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกมัน่ใจผกัอินทรียใ์นร้านเลมอนฟาร์ม เม่ือซ้ือผกัอินทรียแ์ลว้จึงเกิดความพึงพอใจในการซ้ือผกั
อินทรีย ์ท าให้กลบัมาซ้ือซ ้ า ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัผลวิจยัของ นงนุช โกสียรัตน์ (2553) ท่ีพบว่า ผูบ้ริโภคซ้ือผกัปลอด
สารพิษจากร้านคา้   เพ่ือสุขภาพ เพราะเช่ือมัน่ในคุณภาพและมีความพึงพอใจในสินคา้ จึงท าให้กลบัมาซ้ือผกัปลอด
สารพิษจากร้านคา้สุขภาพ 
 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
จากการศึกษา การรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผกัอินทรีย ์ร้านเลมอนฟาร์ม ใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นการไดรั้บข่าวสาร ผูบ้ริโภคไดรั้บข่าวสารผกัอินทรียจ์ากอินเตอร์เน็ต ร้านเลมอนฟาร์ม
ควรให้ขอ้มูลข่าวสาร ท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกับผกัอินทรีย์แก่ผูบ้ริโภคผ่านส่ือต่างๆให้มากข้ึน เช่น เว็บไซต์ของ
ร้านเลมอนฟาร์ม เฟสบุ๊ค แอปพลิเคชัน่ เป็นตน้ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของผกัอินทรีย ์รวมทั้งขอ้มูล
ผกัอินทรียใ์นร้านเลมอนฟาร์ม ส่วนดา้นความสนใจ ผูบ้ริโภคสนใจภาพและขอ้มูลท่ีอยู่บนส่ือต่างๆ ร้านเลมอน
ฟาร์มควรให้ความส าคญักบัรูปภาพท่ีสวยงามและขอ้มูลท่ีชดัเจน เพ่ือดึงดูดให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจผกัอินทรีย์
ภายในร้านมากข้ึน และผูบ้ริโภครับรู้ โดยตีความหมายของผกัอินทรียว์่าผกัอินทรียมี์ระบบการปลูกท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม จึงควรน าเสนอขอ้มูลขั้นตอนหรือวิธีการปลูกผกัอินทรีย ์เพ่ือให้ผูบ้ริโภคไดเ้ห็นถึงความส าคญัของผกั
อินทรียว์่าเป็นระบบการเกษตรท่ีปราศจากสารเคมี 
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จากการศึกษาดา้นพฤติกรรม ร้านเลมอนฟาร์มควรวางแผนการจดัจ าหน่าย โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยม
ซ้ือผกัสดๆ  มาบริโภค เช่น มะเขือเทศ บีทรูท ผกัสลดั แครอท เป็นตน้ และช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะซ้ือผกั
อินทรียใ์นช่วงเวลา 16.00 - 19.00 น. ดงันั้น ร้านเลมอนฟาร์มควรจดัเตรียมสินคา้ให้เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค 

5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
การศึกษาในคร้ังน้ี ไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดักรุงเทพมหานครเท่านั้น จึงขอเสนอแนะให้ผูท่ี้สนใจ

ศึกษาการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผกัอินทรีย ์ในเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เน่ืองจากปัจจยัต่างๆ ท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือในพ้ืนท่ีนั้นอาจแตกต่างกัน และควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริโภค 
เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกท่ีแตกต่างจากการท าแบบสอบถามเพียงอยา่งเดียว 
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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้อิสระเร่ืองแรงจูงใจในการท างานกบัประสิทธิผลการท างานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลxxx 
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสิทธิผลการท างาน ความสัมพนัธ์ระหว่างประชากรศาสตร์กบัประสิทธิผลการท างาน 
และความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกบัประสิทธิผลการท างาน เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่ง
คือ พยาบาลวิชาชีพจ านวน 194 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวมรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
คือ ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติการวิเคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์ และสถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลวิชาชีพ มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 38.66) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 
61.34) มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 72.68) มีรายไดอ้ยูร่ะหว่าง 30,001 – 40,000 บาท (ร้อยละ 35.05) และมี
อายุงาน 6 – 10 ปี (ร้อยละ 34.02) โดยปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิผลการท างาน ส่วนตวัแปร
แรงจูงใจในการท างาน ด้านความส าเร็จในการท างาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า และความมัน่คงในงาน 
สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการท างาน ไดร้้อยละ 42.70  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ค าส าคญั : แรงจูงใจในการท างาน, ประสิทธิผลการท างาน 
 

Abstract 
 

Independent Study on Motivation to work with the effectiveness of registered nurses in XXX hospital. The 
study gains to study the effectiveness of work. To study the relationship between demography and work 
effectiveness.  And study the relationship between motivation to work and the effectiveness of registered nurses. 
The study was a quantitative study by means of questionnaire survey with 194 sets .  Data were analyzed to using 
statistics with average, standard deviation, inferential statistics, correlation and multiple regression analysis.  
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The result of research is registered nurses.  Most of the nurses were aged between 31-40 years (38.66%) , 
Married (61.34%), them had baccalaureate degree (72.68%) and earnings range between 30,001 and 40,000 Baht. 
(35.05%) Their length of job experience in the private hospital ranged between 6 and 10 years (34.02%).  The 
personal factors are different that capable of affecting their different work performance dimensions of professional 
nurses. The motivational factors aspects as the success of the work. Responsibility, progress and security in the job. 
Are affect to the effectiveness of professional nurses in hospital was at 42 .70% at the statistical significance level 
of 0.05. 

 
Key Words : Motivation, Effectiveness 
 

1. บทน า 
 

ปัจจุบนัผูป่้วยตอ้งการรับการรักษาท่ีสะดวกสบายรวดเร็วพบแพทยเ์ฉพาะทางไดโ้ดยไม่ตอ้งรอการนดัหมาย 
ส่งผลให้มีการเปิดตวัดา้นธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเพ่ิมข้ึน โรงพยาบาลจึงตอ้งอาศยัการสร้างแรงจูงใจ เพ่ือผลกัดนั
และกระตุน้ให้พยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลท างานกนัอยา่งทุ่มเทแรงกายแรงใจ ให้กบัโรงพยาบาลอยา่งเตม็ก าลงั
ความสามารถ ขณะท่ีประสิทธิผลมีความส าคญัต่อการบริหารท่ีจะท าให้ผลส าเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
ดงันั้นการศึกษาแรงจูงใจในการท างานกบัประสิทธิผลการท างานของพยาบาลวิชาชีพมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือท่ีจะทราบ
ถึงแรงจูงใจท่ีควรส่งเสริมพฒันา ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานในโรงพยาบาล เพ่ือน าผลการศึกษาไปเป็น
ขอ้มูลประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย เพ่ือพฒันาระบบการบริหารให้พยาบาลท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดคุณภาพทางการท างาน ไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของโรงพยาบาลในท่ีสุด ซ่ึงการไดรั้บผลผลิตท่ีสูงข้ึน
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ลว้นเป็นผลมาจากการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลในโรงพยาบาลทั้งส้ิน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างาน 
แรงจูงใจเป็นอิทธิพลท่ีมีอยู่ในตวับุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมา เพ่ือให้บรรลุตามความตอ้งการ

ของตนเองเกิดจากการ ย ัว่ย ุและส่ิงล่อใจต่าง ๆ ท าให้เกิดพลงัของความตอ้งการนั้นเองเป็นกระบวนการท่ีบุคคลถูก
กระตุน้ จากส่ิงเร้าโดยแรงจูงใจให้กระท าหรือด้ินรนเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์บางอยา่ง ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์
เบอร์ก ((Herzberg, 1959) อา้งถึงใน รัตนาภรณ์ สิงห์จนัทร์ (2555)) ไดเ้สนอทฤษฎีสองปัจจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติังาน ซ่ึงประประกอบไปดว้ย 2 ประการ ไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจ ซ่ึงมีลกัษณะสมัพนัธ์กบัเร่ืองของงานโดยตรง 
และปัจจยัค ้าจุนซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีป้องกนัไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นภาวะแวดลอ้ม
หรือเป็นส่วนประกอบของงาน 
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2.2 แนวคดิเกี่ยวกับประสิทธิผลการท างาน 
ประสิทธิผลเป็นตวับ่งช้ีความส าเร็จ และเป็นเคร่ืองตดัสินในล าดบัสุดทา้ยว่า การบริหารในองค์กร

ประสบความส าเร็จหรือไม่ มอทท์ (Mott, 1972 cited in Hoy and Miskel, 2001, อ้างถึงใน กมลวรรณ ยอดมาลี 
(2558) ไดก้ล่าวว่า ประสิทธิผล คือ ความสามารถประกอบดว้ย 4 ประการ คือ ความสามารถในการพฒันาพยาบาล
วิชาชีพให้มีทศันะคติทางบวก, ความสามารถในการปรับเปล่ียนพฒันาพยาบาลวิชาชีพให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม, 
ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงพยาบาล และความทุ่มเทในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ  ดงันั้นประเดน็
ของความมีประสิทธิผลจึงมุ่งเน้นไปท่ีการพิจารณาการส้ินสุดของกิจกรรมหรือการด าเนินงานว่าเป็นไปตามท่ีไดต้ั้ง
เอาไว ้

2.3 กรอบแนวคดิการวจิยั 
จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า ดา้นแรงจูงใจ ((Herzberg, 1959) อา้งถึงใน รัตนาภรณ์ สิงห์

จันทร์ (2555)) ได้รวบรวมแนวคิดปัจจัยจูงใจ ซ่ึงมีลักษณะสัมพนัธ์กับเร่ืองของงานโดยตรง และด้านการวัด
ประสิทธิผลของมอทท์ (Mott, 1972 cited in Hoy and Miskel, 2001, อา้งถึงใน กมลวรรณ ยอดมาลี (2558) เพ่ือวดั
ประสิทธิผลการท างานท่ีจะท าให้ผลส าเร็จของงานเป็นไปตามความคาดหวงัไว้ 
                     ตวัแปรตน้                                                     ตวัแปรตาม                                                                                                 

ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล 
- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- ระดบัการศึกษา 
- รายได ้       
- อายงุาน   

สมภพ แสงจนัทร์, (2555) 
 

แรงจูงใจในการท างาน  
- ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) 
- การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

(Recognition) 
- ลกัษณะของงาน (Work Itself) 
- ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
- ความกา้วหนา้ (Advancement) 
- ความมัน่คงในงาน (Job Security) 

Frederick Herzberg, 1959  
อา้งถึงใน รัตนาภรณ์ สิงห์จนัทร์ (2555) 

 
 
 

ประสิทธิผลของการท างาน 
-ความสามารถในการพฒันาพยาบาลวิชาชีพให้มี
ทศันะคติทางบวก 
-ความสามารถในการปรับเปล่ียนพฒันาพยาบาล
วิชาชีพให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม  
-ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงพยาบาล  
-ความทุ่มเทในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ 

Mott, R. M, 2001,  
อา้งถึงใน กมลวรรณ ยอดมาลี (2558) 
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3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาโดยการตรวจสอบเอกสารงานวิจยั แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซ่ึงมีรายละเอียดวิธีการ
ด าเนินการศึกษา ดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรคือพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลxxx ทุกระดบั โดยมีอายรุะหว่าง 21 - 60 ปี จ านวน 390 คน ซ่ึง

ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางส าเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ) อา้งอิงใน อา้งถึงใน 
รัตนาภรณ์ สิงห์จนัทร์(2555)) จะเหลือกลุ่มตวัอยา่งเพียงจ านวน 194 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถให้ผลการวิจยั 
ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน ±5% 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบปลายปิด (Close-ended Question) โดยก าหนดแนว

ค าตอบให้ผูต้อบแบบสอบถามใชเ้พ่ือเลือกค าตอบท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีแบบสอบถาม 1 ชุดประกอบดว้ยค าถามทั้งส้ิน 
39 ขอ้ ดงัน้ี   

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามด้านลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ 
ประกอบด้วย  อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา รายได้ อายุงาน ทั้งน้ี ผูต้อบแบบสอบถามสามารถ
เลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียวท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 2 แรงจูงใจท่ีมีผลต่อความส าเร็จของงาน แบ่งออกเป็น 6 ดา้นไดแ้ก่ ความส าเร็จ การไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้ ความมัน่คงในงาน ดา้นละ 4 ขอ้ค าถาม รวมค าถาม
ทั้งส้ิน 24 ขอ้ Likert-Scale แบบ 5 ระดบัความส าคญั 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามประสิทธิผลของการปฏิบติังาน แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความสามารถในการ
พฒันาพยาบาลวิชาชีพให้มีทศันะคติทางบวก ความสามารถในการปรับเปล่ียนพฒันาพยาบาลวิชาชีพให้เขา้กบั
ส่ิงแวดลอ้ม ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงพยาบาล ความทุ่มเทในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นละ 
4 ขอ้ค าถาม มีจ านวนค าถามทั้งส้ิน 16 ขอ้ Likert-Scale แบบ 5 ระดบัความส าคญั 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลจากแบบสอบถาม 194 ชุด ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

ด าเนินการดงัน้ี 
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 194 ชุด 
2. ลงรหสัตามท่ีก าหนดไวส้ าหรับแบบสอบถามปลายปิด โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็นส่วน 
3. การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว การวิเคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
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4. ผลการศึกษา 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลพบว่าส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 

38.66 ด้านสถานภาพสมรส พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 61.34 มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 72.68 มีรายได ้30,001 – 40,000 บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.05 และ มีอายงุาน 6 – 10 ปี จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 34.02  

ระดบัแรงจูงใจในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้น 
พบว่า ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรับผิดชอบ 
ดา้นความกา้วหน้า และดา้นความมัน่คงในงาน มีระดบัแรงจูงใจในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลxxx 
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04, 3.84, 4.01, 4.11, 3.83, และ 4.11 ตามล าดบั 

ระดบัประสิทธิผลการท างานของพยาบาลวิชาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก พิจารณารายดา้น พบว่า ดา้น
ความสามารถในการพฒันาพยาบาลวิชาชีพให้มีทศันะคติทางบวก ด้านความสามารถในการปรับเปล่ียนพฒันา
พยาบาลวิชาชีพให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงพยาบาลดา้นความทุ่มเทในการ
ท างานของพยาบาลวิชาชีพ มีระดบัประสิทธิผลการท างานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลxxx อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35, 4.12, 4.10 และ 4.75 ตามล าดบั 

ความแปรปรวนของประสิทธิผลการท างานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลxxx ท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล 
ประกอบดว้ย อายุ สภาพการสมรส รายได ้และอายุงาน ต่างกนั มีระดบัประสิทธิผลการท างานแตกต่างกนั ส่วน
ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มีระดบัประสิทธิผลการท างานไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านแรงจูงใจในการท างาน กับประสิทธิผลการท างานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลxxx พบว่า ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการท างาน มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการท างานของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลxxx มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าระหว่าง .005 - .625 ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในทางบวก โดยมีเพียงปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน ดา้นการยอมรับนบัถือ และลกัษณะของงาน ท่ีไม่มี
ความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลการท างานของพยาบาลวิชาชีพ ด้านทศันคติทางบวก และ ปัจจัยแรงจูงใจในการ
ท างานทุกองค์ประกอบ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการท างานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นความทุ่มเท อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ตวัแปรแรงจูงใจในการท างานท่ีสามารถเขา้สมการพยากรณ์ประสิทธิผลการท างานของพยาบาลวิชาชีพ 
ประกอบด้วย ด้านความส าเร็จในการท างาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า และความมัน่คงในงาน สามารถ
พยากรณ์ประสิทธิผลการท างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลxxx ไดร้้อยละ 42.70 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  
 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจยัพบว่า พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลxxx ท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอาย ุสถานภาพการสมรส 
รายได ้และอายุงานท่ีแตกต่างกัน มีระดบัประสิทธิผลการปฏิบติังานแตกต่างกัน มีเพียงลกัษณะส่วนบุคคลด้าน
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ระดบัการศึกษา เพียงดา้นเดียวท่ีไม่แตกต่าง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เน่ืองจากลกัษณะส่วนบุคคลดา้น
อายุ สถานภาพการสมรส รายได ้เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิต ซ่ึงมีผลโดยตรงกบัการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ ในขณะท่ีด้านการศึกษาเป็นปัจจัยท่ีไม่ส่งผลต่อการปฏิบติังานมาก เน่ืองจากกลุ่มงานพยาบาล
วิชาชีพ มีพ้ืนฐานดา้นการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และถูกแบ่งลกัษณะงานดว้ยความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของ
แต่ละบุคคลท่ีเรียนมา ท าให้ระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อประสิทธิผลการท างานของพยาบาลวิชาชีพ ซ่ึงผลการวิจยั
ขา้งตน้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประนมวนั เกษสัญชยั (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชนเขต 12 กระทรวงสาธารณสุข พบว่า อายุ
ท่ีต่างกนัมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชน
เขต 12 กระทรวงสาธารณสุข อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และในงานวิจยัของ จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช ใน
งานวิจยัของ ประนมวนั เกษสญัชยั (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชนเขต 12 กระทรวงสาธารณสุข พบว่า สภาพการสมรสท่ีต่างกนัมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชนเขต 12 
กระทรวงสาธารณสุข อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในงานวิจยัของ ประนมวนั เกษสัญชยั (2555) ท่ีศึกษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการท างานของพยาบาลวิชาชีพ งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชน
เขต 12 กระทรวงสาธารณสุข พบว่า รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการท างานของพยาบาลวิชาชีพ 
งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชนเขต 12 กระทรวงสาธารณสุข อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
ในงานวิจัยของ สมภพ แสงจันทร์ (2555) ท่ีศึกษาปัจจัยจูงใจและปัจจยัค ้ าจุน ท่ีสัมพนัธ์กับขวญัก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากร ในโรงพยาบาลชุมชนสังกดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม พบว่า อายุงานของ
บุคลากร ในโรงพยาบาลชุมชนสังกดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนมท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อขวญัก าลงัใจใน
การปฏิบติังานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในขณะท่ีดา้นการศึกษา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
จิริสุดา บวัผนั(2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานตามสมรรถนะหลกัของทันตแพทย์ใน 
โรงพยาบาลชุมชนเขตสาธารณสุขท่ี 12 พบว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีการปฏิบติังานตาม
สมรรถนะหลกัของทนัตแพทย ์ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการท างาน มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการท างานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
xxx ซ่ึงเป็นความสมัพนัธ์ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและเป็นความสมัพนัธ์ในทางบวก โดยมีเพียงปัจจยัแรงจูงใจใน
การท างาน ดา้นการยอมรับนบัถือ และลกัษณะของงาน ท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการท างานของพยาบาล
วิชาชีพ ดา้นทศันคติทางบวก และ ปัจจยัแรงจูงใจในการท างานทุกองคป์ระกอบ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผล
การท างานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นความทุ่มเท เน่ืองจาก ความส าเร็จในการท างาน ความรับผิดชอบ ความกา้วหน้า 
และความมัน่คงในงาน เป็นองคป์ระกอบของแรงจูงใจในการท างานสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบับุคคล อีกทั้ง
เป็นการตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอีกดว้ย และเม่ือใดท่ีบุคคลไดรั้บการกระตุ้นจากปัจจยัดงักล่าว ย่อม
ส่งผลให้มีเป้าหมายในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ และเม่ือไดรั้บการตอบสนองตามท่ีตั้งใจไวก้็จะเกิดเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงส่งเสริมให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (Herzberg, 1959) ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ จิริสุดา บวัผนั(2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานตามสมรรถนะหลกัของทนัต
แพทยใ์น โรงพยาบาลชุมชนเขตสาธารณสุขท่ี 12 พบว่า ในภาพรวมของแรงจูงใจ มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง 
และเป็นความสมัพนัธ์ทางบวก กบัการปฏิบติังานตาม สมรรถนะหลกัของทนัตแพทยท่ี์ปฏิบติังานใน โรงพยาบาล
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ชุมชนเขตสาธารณสุขท่ี 12 อย่างมี นยัส าคญัทางสถิติ (r=0.530, p-value<0.001) เช่นเดียวกบังานวิจยัของ สมภพ 
แสงจนัทร์ (2555) ท่ีศึกษาปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน ท่ีสัมพนัธ์กบัขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากร ใน
โรงพยาบาลชุมชนสงักดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัจูงใจ กบั ขวญั
ก าลงัใจในการปฏิบติัการของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 

ตวัแปรแรงจูงใจในการท างานท่ีสามารถเขา้สมการพยากรณ์ประสิทธิผลการท างานของพยาบาลวิชาชีพ 
ประกอบด้วย ด้านความส าเร็จในการท างาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า และความมัน่คงในงาน สามารถ
พยากรณ์ประสิทธิผลการท างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลxxx ไดร้้อยละ 42.70 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เน่ืองจากความส าเร็จในการท างาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า และความมัน่คงในงาน เป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการท างาน โดยเม่ือบุคลากรไดท้ างานหรือสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆไดส้ าเร็จ จะท า
ให้รู้สึกพึงพอใจและปราบปล้ืมใจในผลส าเร็จนั้นอย่างยิ่ง และหากงานท่ีไดรั้บมอบหมายงานโดยผูบ้งัคบับญัชาให้
โอกาสบุคลากรไดรั้บผิดชอบต่อการท างานอยา่งเต็มท่ี ก็จะท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานเป็นอยา่งมาก อีก
ทั้งการได้รับพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือค่าจ้าง และเล่ือนต าแหน่งให้สูงข้ึน จะยิ่งสร้างความรู้สึกท่ีดีแก่
บุคคลากร รวมถึงสร้างความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อหน่วยงานว่ามีความมัน่คง สามารถพ่ึงพาได ้และสร้างความปลอดภยัใน
ชีวิตแก่บุคลากร ส่ิงเหล่าน้ีส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน ส่งผลให้การท างานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล 

ทั้งน้ีตวัแปรดา้นการยอมรับนบัถือ และลกัษณะของงาน ท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการท างานของ
พยาบาลวิชาชีพ อาจเป็นผลมาจาก ลกัษณะของล าดบัขั้น ต าแหน่งหน้าท่ี ได้รับการพิจารณาจากผลงานและ
ประสบการณ์ และเป็นวฒันธรรมของสายงานท่ีมีการยอมรับในตวับุคลากรตามประสบการณ์อยูแ่ลว้ และลกัษณะ
งานของพยาบาลวิชาชีพมีความเฉพาะเจาะจง โดยเป็นการปฏิบติังานตามความสามารถและความรู้และความช านาญ
ของแต่ละบุคคล ท าให้ตวัแปรดา้นการยอมรับนบัถือ และลกัษณะของงาน ไม่มีส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของ
พยาบาลวิชาชีพ 

5.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัจูงใจมีผลต่อมีประสิทธิผลการท างานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลxxx 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เพ่ือให้มีระดบัประสิทธิผลการท างานท่ีสูงข้ึน ผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะในการพฒันาดงัน้ี 
ดา้นอายุ บุคลากรท่ีมีอายุสูงข้ึน ยิ่งส่งผลให้มีประสิทธิผลการท างานยิ่งสูงข้ึน ดงันั้นกลุ่มท่ีมีอายุน้อย

ท่ีสุด มีผลให้ประสิทธิผลการท างานต ่า จึงควรฝึกอบรบพนกังาน มีการเสริมสร้างความรู้ จดักิจกรรมเก่ียวกบัการ
เรียนรู้แบบอยา่งจากรุ่นพ่ี เพ่ือการปฏิบติังานมีประสิทธิผลท่ีสูงข้ึน  

ดา้นสถานภาพสมรส จากผลท าให้ทราบว่า บุคลากรท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง มีประสิทธิผลในการท างาน
ดีกว่ากลุ่มอ่ืน ดังนั้นในกลุ่มอ่ืนๆ ควรมีการจัดการกับปัญหาส่วนตัวให้ชัดเจน โดยหน่วยงานอาจจะต้องให้
ความส าคญัเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตของบุคลากร เช่น การจดัอบรมทางจิตวิทยา หรือเร่ืองของแนวทางการด าเนินชีวิต
อยา่งมีคุณภาพ ให้กบับุคลากร เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพจิตท่ีดี ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิผลยิ่งข้ึ 

ดา้นรายได ้จากผลท าให้ทราบว่า เม่ือรายไดข้องบุคลากรสูงข้ึน ยิ่งส่งผลให้มีประสิทธิผลการท างานยิ่ง
สูงข้ึน ดงันั้นควรมีการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอและเป็นธรรม เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการกระตุม้ให้
บุคลากรมีความต่ืนตวัในการปฏิบติังาน 
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ดา้นอายงุาน บุคลากรท่ีมีอายงุานมากข้ึน ส่งผลให้มีประสิทธิผลการท างานยิ่งสูงข้ึน ดงันั้นกลุ่มท่ีมีอายุ
งานนอ้ยท่ีสุด มีผลให้ประสิทธิผลการท างานต ่า จึงควรฝึกอบรบพนกังาน ให้ความส าคญักบัประสิทธิผลการท างาน
ท่ีสูงข้ึน 

ดา้นความมัน่คง จากผลการวิจยัพบว่า ความมัน่คงในการท างานมีผลต่อประสิทธิผลการท างานค่อนขา้ง
สูง ดงันั้นรพ.ควรมีการประเมินผลการท างานให้มีรูปธรรมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการใช ้Balance Score Card การมี
เกณฑ์การประเมินผลท่ีชดัเจน รวมทั้งการสนบัสนุนการท างานของพยาบาลวิชาชีพให้เกิดการท างานอย่างเต็มท่ี 
และเกิดความไว้วางใจ เพ่ือท าให้ประสิทธิผลในการท างานเพ่ิมสูงข้ึน รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ 
ผูบ้งัคบับญัชาควรมีการจดัท ารายละเอียดความรับผิดชอบของงานแต่ละส่วนอยา่งชดัเจน และให้ค าแนะน า เป็นท่ี
ปรึกษาให้กบัเจา้หนา้ท่ี เพ่ือประสิทธิภาพท่ีดีในการปฏิบติังาน ล าดบัถดัมาคือ ดา้นความกา้วหนา้ ควรมีการจดัให้มี
การพฒันาสายอาชีพ(Career path) อย่างเป็นรูปธรรม มีระบบและหลกัเกณฑ์ความก้าวหน้าในสายอาชีพ อย่าง
ชดัเจน มีการส่งเสริมและพฒันา ฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองของเจา้หนา้ท่ีทุกระดบั และล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นความส าเร็จ
ในการท างาน ควรเปิดโอกาสหรือให้การสนบัสนุนเจ้าหน้าท่ีไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการท างาน อย่างเต็ม
ความสามารถ รวมไปถึงการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในการท างาน 

ส่วนตวัแปรดา้นการยอมรับนบัถือ และลกัษณะของงาน ท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการท างาน
ของพยาบาลวิชาชีพ แนวทางในการพฒันาคือ ทางโรงพยาบาลควรมุ่งเน้นให้ความส าคญัในการส่งเสริมเร่ืองของ
วฒันธรรมองคก์รให้มากข้ึน มีการมอบรางวลั กล่าวค าชมเชย จากการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ อีกทั้งส่งเสริมการท างานเป็นทีมให้มากข้ึน เพ่ือให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและเกิด
ความรู้สึกว่าตนเองไดรั้บการยอมรับนบัถือ และในดา้นลกัษณะของงาน หน่วยงานควรมีการจดัแบ่งลกัษณะงานให้
สอดคลอ้งกบัความเช่ียวชาญของบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรไดป้ฏิบติังานท่ีตรงกบัความสามารถของตนเอง ซ่ึงเม่ือ
บุคลากรไดป้ฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถของตนเอง ก็จะส่งผลให้การปฏิบติังานนั้นมีประสิทธิผล
ท่ีดียิ่งข่ึน 

5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาซ ้ าในเร่ืองดงักล่าว โดยเวน้ระยะเวลาของการศึกษาห่างพอสมควร เน่ืองจากแรงจูงใจ

ในการท างานท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการท างาน เป็นเร่ืองของความตอ้งการ ความรู้สึกและทศันคติของแต่ละบุคคล 
ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามเวลาและสภาพแวดลอ้ม หรือแมแ้ต่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของหน่วยงานหรือ
ผูบ้ริหาร รวมถึงควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการท างานท่ีมีผลต่อเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย เช่น การส่ือสารภายใน
องคก์ร การน านโยบายไปปฏิบติั เป็นตน้ ซ่ึงจะท าให้การศึกษาครอบคลุมมากยิ่งข้ึน           

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มพยาบาลวิชาชีพเท่านั้น ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรมี
การศึกษาเจา้หนา้ท่ีในแผนกอ่ืน ๆ ทั้งโรงพยาบาล เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิผลการท างานของเจา้หนา้ท่ีทั้งหน่วยงาน 
และสามารถน าผลการวิจยัมาวางแผนการบริหารจดัการหน่วยงานให้ดียิ่งข้ึน 

3. ควรมีการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการท างาน ท่ีเพ่ิมเติมจากการ วิจยัคร้ังน้ี เพ่ือให้
ไดข้อ้มูลในการบริหารจดัการหน่วยงานไดอ้ย่างหลากหลายและเพียงพอต่อการพฒันาหน่วยงานให้ครอบคลุมทุก
ดา้น 

4. การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว ท าให้มีขอ้จ ากดัส าหรับการ
วิเคราะห์ผลท่ีไดรั้บ เพ่ือให้การแปลความหมายและการวิเคราะห์ขอ้มูลถูกตอ้งและครอบคลุมลึกซ้ึงไดผ้ลใกลเ้คียง
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ความเป็นจริงมากยิ่งข้ึน ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรใชวิ้ธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ควบคู่กับ
แบบสอบถามดว้ย เพ่ือเป็นการสนบัสนุนขอ้มูลให้มีความชดัเจนและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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ความมั่นใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลติภณัฑ์เวชส าอาง  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Consumer trust in the decision to buy cosmeceuticals products in Bangkok. 
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Piyakarn Kaewjaranai, Rojanasak Chomvilailuk and Ratchada  Toopthong 

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจยัน้ีศึกษาความมัน่ใจดา้นตราสินคา้ ความมัน่ใจดา้นประเทศแหล่งก าเนิด และความมัน่ใจส่วนประสม

ทางการตลาดของผลิตภณัฑเ์วชส าอางท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยใชวิ้ธีการศึกษาร่วมกนั 2 วิธี คือ การวิจยัเชิง
คุณภาพ โดยท าการส ารวจเบ้ืองตน้ (Exploratory Survey) เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบการสร้างแบบสอบถาม 
และสร้างความเข้าใจในบริบทของงานวิจัยมากข้ึน และการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการเก็บ
แบบสอบถาม (Questionnaires) กบักลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มวยัรุ่นและวยัท างาน อายุระหว่าง 15 – 45 ปี ซ่ึง
เป็นบุคคลท่ีใชห้รือเคยใชผ้ลิตภณัฑเ์วชส าอาง จ านวน 150 คน และทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงพหุ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการวิจยัพบว่า ความมัน่ใจดา้นประเทศแหล่งก าเนิด และความมัน่ใจส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอางของผูบ้ริโภคอยา่งมีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  ดงันั้น 
นกัการตลาดจึงควรใหค้วามส าคญักบัการสร้างความมัน่ใจดา้นตราสินคา้ ความมัน่ใจดา้นประเทศแหล่งก าเนิด และ
ความมัน่ใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์ใหผู้บ้ริโภคเกิดความมัน่ใจในผลิตภณัฑเ์วช
ส าอาง เพ่ือก่อใหเ้กิดความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑม์ากข้ึน และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ: ความมัน่ใจ, ตราสินคา้, ประเทศแหล่งก าเนิด, ส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจซ้ือ, ผลิตภณัฑเ์วช
ส าอาง 
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ABSTRACT 

 
This research aims to study the brand trust, country of origin and marketing mix of cosmeceutical that affect 

the decision to buy cosmeceutical. Two methods of study were used is qualitative research methods by conducting 
an exploratory survey.Used to create the query and more understanding in the context of research.  Quantitative 
research methods are employed with a use of questionnaires.  Data are collected from a total of 150  respondents 
who have consumed cosmeceutical and aged between 15-45  years because they are health conscious.  Test the 
hypothesis with multiple regression analysis. At the statistical significance level of 0.05 

The study indicated that Country of origin originality and Marketing mix in the distribution channels that 
affect the decision to buy cosmetics Significant at 0.05. Therefore, marketers should focus on ensuring the brand, 
country of origin and market mix as the competitive strategy in order to enhance their organizational 
competitiveness and to meet the needs of their consumers. 
 
Keywords: Trust, Brand, Country of Origin, Marketing Mix, Decision Process, cosmeceutical 
 

1. บทน า 
 

ปัจจุบนั เคร่ืองส าอางนบัว่าเป็นส่ิงจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัส าหรับผูท่ี้ตอ้งการความสวยงาม ท่ีตอ้งการใช้
เคร่ืองส าอางเพ่ือเพ่ิมความสวยและสร้างความมัน่ใจใหก้บัตนเอง (ฐนิตา ตูจิ้นดา, 2559) อยา่งไรกต็าม เคร่ืองส าอาง
แต่ละตราสินคา้มีส่วนประกอบจากสารเคมีหรือกระบวนการผลิตท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอาการแพก้บั
ผูบ้ริโภค ทั้งน้ี ผูบ้ริโภคจะไม่ทราบวา่แพเ้คร่ืองส าอางชนิดใดจนกวา่จะมีการทดลองใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นแลว้ (มะลิวลัย ์ 
แสงสวสัด์ิ, 2556)  ดงันั้น ผูบ้ริโภคท่ีมีผิวแพง่้าย ท าใหมี้โอกาสเส่ียงต่อการแพเ้คร่ืองส าอางทัว่ไปดงักล่าว จึงหนัมา
ใชผ้ลิตภณัฑเ์วชส าอางแทน  

ปัจจุบัน ได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์เวชส าอาง (Cosmeceuticals) ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีรวมคุณสมบัติของ
เคร่ืองส าอางและยาท่ีช่วยในการบ ารุงผิวพรรณเขา้ไวด้ว้ยกนั และพบว่า ผูบ้ริโภคหนัมานิยมผลิตภณัฑเ์วชส าอาง
มากข้ึน (คลงัขอ้มูลอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางและเวชส าอาง, 2557)  ส่งผลใหผ้ลิตภณัฑเ์วชส าอางมีแนวโนม้เติบโต
ข้ึนอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เวชส าอางธรรมชาติ (Natural Cosmeceuticals) ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มี
ส่วนผสมของสารเคมีหรือสารสงัเคราะห์ต่างๆ เช่น กล่ิน สี สารปรุงแต่ง สารท่ีท าใหค้งสภาพ ตวัท าละลาย รวมทั้ง
ยงัตอ้งไม่มีการฉายรังสี ไม่มีการใชว้ตัถุดิบท่ีปนเป้ือนหรือตดัแต่งพนัธุกรรมและไม่มีการใชส้ัตวท์ดลอง (ศูนยวิ์จยั
กสิกรไทย, 2558) ซ่ึงเป็นไปไดว้า่ ผูบ้ริโภคมัน่ใจวา่ผลิตภณัฑเ์วชส าอางจะไม่ก่อใหเ้กิดอาการแพห้รือระคายเคือง  

ตลาดเวชส าอางในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดสูงถึง 2,000 ลา้นบาทต่อปี หรือประมาณ 60 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
และมีอตัราการขยายตวัสูงถึงร้อยละ 30 ต่อปี ซ่ึงสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศคิดเป็น 2.2% ของ GDP ประเทศไทย 
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(ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2558) กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายอยู่ในระดบัรายไดป้านกลางข้ึนไปและส่วนใหญ่จะอยู่ในวยัรุ่น
หรือวยัท างาน เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือและมีการซ้ือท่ีต่อเน่ือง (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2560)  

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาถึงความมัน่ใจของผูบ้ริโภค เน่ืองดว้ยเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีผิวแพง่้าย ก่อนการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งมัน่ใจในผลิตภณัฑ ์พบว่า ผูบ้ริโภคมกัค านึงถึงตราสินคา้ ตอ้งเป็นตราสินคา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
และเป็นตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภณัฑเ์วชส าอาง (วชัราภรณ์ ตั้งประดิษฐ์, 2560) รวมถึงประเทศ
แหล่งก าเนิดของผลิตภณัฑเ์วชส าอาง (ณัฐนนัท ์โปษกะบุตร, 2553) อีกทั้งผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัวตัถุดิบท่ีใช้
ในการผลิต คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์การไดรั้บการรับรองมาตรฐานดา้นความปลอดภยั ส่วนประกอบของสารเคมีท่ี
ก่อใหเ้กิดการแพ ้ราคาของผลิตภณัฑ ์แหล่งจ าหน่ายเวชส าอางท่ีเช่ือถือได ้(รพีพร จนัทุมา, 2557) อีกทั้งยงัพบว่า มี
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่มัน่ใจในผลิตภัณฑ์เวชส าอางว่าใช้แล้วจะไม่ก่อให้เกิดอาการแพ ้การระคายเคือง (ณัฐชา 
ประวาลปัทม์กุล, 2555)  ดังนั้น ผูศึ้กษาจึงต้องการศึกษาความมัน่ใจด้านส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอาง 

ผูว้ิจยัไดท้ าการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัก่อนหนา้ เพ่ือท าความเขา้ใจในบริบทของตวัแปรต่างๆ และ
ก าหนดสมมติฐานและกรอบแนวคิดของการวิจยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัความมั่นใจ 
Marshall (2000) ไดใ้หค้วามหมาย ความมัน่ใจวา่ เป็นความเช่ือมัน่ต่อคุณลกัษณะของผลิตภณัฑน์ั้นๆ ดงันั้น 

ในกรณีของผลิตภัณฑ์เวชส าอาง ผูบ้ริโภคจะมัน่ใจผลิตภัณฑ์เวชส าอางได้ควรจะข้ึนอยู่กับคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ว่าสามารถรองรับความคาดหวังของผู ้บริโภคได้หรือไม่ ท านองเดียวกัน Robbins (2000) ได้ให้
ความหมาย การไดรั้บความมัน่ใจว่า เป็นความคาดหวงัท่ีไดรั้บจากบุคคล ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากค าพูด การกระท า 
หรือคุณภาพของผลิตภณัฑ ์กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์วชส าอางมีความมัน่ใจในผลิตภณัฑเ์ป็นผลมา
จากความคาดหวงัอรรถประโยชนใ์นดา้นต่างๆ ของผลิตภณัฑ ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ดา้นความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์
เวชส าอาง ซ่ึงหากสามารถตอบสนองความคาดหวงัของผูบ้ริโภคไดผู้บ้ริโภคจะเกิดความมัน่ใจผลิตภณัฑ ์และมัน่ใจ
ตราสินคา้  

ตราสินค้า (Brand) 
Kotler (2012) ใหค้วามหมายตราสินคา้ ไวว้่า ตราสินคา้ (Brand) หมายถึง ช่ือ ค า เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ ค า

ขวญัหรือค าโฆษณา บรรจุภัณฑ์ และการออกแบบ ส าหรับกรณีของผลิตภัณฑ์ เวชส าอาง ตราสินค้า อาจมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือระบุใหผู้บ้ริโภคไดท้ราบว่าผลิตภณัฑน์ั้นๆ มีคุณประโยชน์อย่างไร บริษทัใดเป็นผูผ้ลิต รวมไปถึง
คุณลกัษณะต่างๆของผลิตภณัฑท่ี์สามารถจบัตอ้งและมองเห็นได ้และมีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร ยิ่งไปกว่า
นั้น บุฟผา ลาภะวฒันาพนัธ์ (2552) พบวา่ ตราสินคา้ หมายถึง ทุกๆองคป์ระกอบท่ีมีในตวัสินคา้ทั้งหมด อาจรวมไป
ถึงความรู้สึกอยา่งใดอยา่งหน่ึงของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตวัสินคา้หรือตราสินคา้ นอกเหนือจากนั้นยงัเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเช่ือมัน่ (Trust), ความมัน่ใจ (Confidence), ประสบการณ์ (Experience) 

ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้า (Country of Origin) 
ณัฐนันท์ โปษกะบุตร (2553) ได้ให้ความหมายของ ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า คือ ประเทศบ้านเกิด 

(Country of Origin) หากผูบ้ริโภคนึกถึงตราสินคา้หรือนึกถึงผลิตภณัฑก์็จะนึกถึงและเช่ือมโยงไปยงัประเทศตน้
ก าเนิดผลิตภณัฑ์นั้นดว้ย ซ่ึงประเทศแหล่งก าเนิดสินคา้จะมีความแตกต่างกบัประเทศผูผ้ลิตสินคา้ โดยประเทศ
แหล่งก าเนิดจะหมายถึง ประเทศท่ีเป็นตน้ก าเนิดของผลิตภณัฑน์ั้นๆ หรือเป็นประเทศท่ีบริษทัหรือส านกังานใหญ่
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ตั้งอยู่ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ประเทศแหล่งก าเนิดนั้นส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ยิ่ง
ไปกว่านั้น ดลภคัว ์อ่องระเบียบ (2545) ไดก้ล่าวว่า ประเทศแหล่งก าเนิดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค
มากกวา่ตราสินคา้ ถึงแมว้า่ตราสินคา้นั้นจะเป็นท่ีรู้จกัหรืออยูใ่นตลาดแลว้ก็ตาม แต่กย็งัไม่สามารถสร้างความมัน่ใจ
ในตวัผลิตภณัฑใ์หก้บัผูบ้ริโภคไดเ้ทียบเท่ากบัประเทศแหล่งก าเนิด 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
Kotler (2012) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาดไวว้่า เป็นกลุ่มเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใชใ้น

การปฏิบัติให้ได้ตามวตัถุประสงค์ทางการตลาด เพ่ือตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคท่ีจะตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงองค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส าหรับกรณีผลิตภณัฑเ์วชส าอาง มี
ดงัน้ี  

1. ผลิตภณัฑ ์คือ ผลิตภณัฑเ์วชส าอางเป็นผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งได ้โดยการผลิตเวชส าอางจะตอ้งพิจารณาใน
ดา้นคุณสมบติั ลกัษณะการออกแบบ ขนาดสินคา้ การรับประกนัสินคา้หากใชแ้ลว้เกิดอาการแพ ้ระคายเคือง  

2. ราคา คือ ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ ลูกคา้จะท าการเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าผลิตภณัฑ์กบัราคาของ
ผลิตภณัฑ ์หากท าการเปรียบเทียบแลว้คุณค่าท่ีไดรั้บนั้นสูงกว่าราคาท่ีลูกคา้จะตอ้งจ่ายเงิน ลูกคา้ก็จะตดัสินใจซ้ือ 
โดยตอ้งน าเสนอคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์เวชส าอางให้สอดคลอ้งกบัคุณค่าท่ีผูบ้ริโภครับรู้หรือมากกว่าราคาท่ี
ผูบ้ริโภคตั้งไวจึ้งสามารถเป็นตวัช่วยในการโนม้นา้วการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (เขมิกา ทองประพนัธ์, 2552) 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ สถานท่ีให้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เวชส าอาง โดยการเลือกท าเลท่ีตั้ งนั้นมี
ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ทั้งน้ีผูจ้ดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เวชส าอางควรท่ีจะพิจารณาในดา้นของความน่าเช่ือถือของ
สถานท่ีและท าเลเพ่ิมเติมเพราะอาจส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ ์(ธนิพฒัน ์พีรมธุกร, 2558) 

4. การส่งเสริมการขาย คือ กิจกรรมต่างๆท่ีจดัข้ึนเพ่ือกระตุน้ช่องทางการขายสินคา้หรือบริการท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
อีกทั้งยงัเป็นการกระตุน้ให้ลูกคา้ท าการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เวชส าอาง (วีระรัตน์  กิจเลิศไพโรจน์, 2547)โดย
เคร่ืองมือท่ีน ามาใชใ้นการติดต่อส่ือสาร ไดแ้ก่ การใชบุ้คคลในการส่ือสารส่ิงต่างๆไปยงัผูบ้ริโภค เป็นการขายโดย
ใชพ้นกังาน หรือการโฆษณา เป็นการสร้างการรับรู้ความเขา้ใจและเพ่ิมความมัน่ใจในผลิตภณัฑม์ากข้ึน  

จากงานวิจัยก่อนหน้าของ รพีพร จันทุมา (2557) ได้ศึกษาการพฒันาเพ่ือการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบ ารุงผิวหนา้สมุนไพร พบว่า ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์
ผูบ้ริโภคยงัให้ความส าคญัต่อความปลอดภยัจากการใชส้ารเคมีส่วนประกอบท่ีใชใ้นเคร่ืองส าอาง โดยผูบ้ริโภคมี
ความเห็นว่าเม่ือใชผ้ลิตภณัฑแ์ลว้ไม่ท าใหเ้กิดอาการแพจึ้งยอมเสียเงินเพ่ือซ้ือผลิตภณัฑม์าใช ้ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย พบวา่ ผูบ้ริโภคจะซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหนา้สมุนไพรจากซุปเปอร์มาร์เก็ต ดา้นการส่งเสริมการขายโดย
การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของผลิตภณัฑใ์ห้ผูบ้ริโภครับรู้ ดงันั้น ความมัน่ใจต่อส่วนประสมการตลาด
ต่างๆ ดงัท่ีกล่าวมาน้ี น่าจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  

การตดัสินใจซ้ือ (Purchasing Decision) 
การตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เวชส าอาง ผูบ้ริโภคจะเลือกผลิตภณัฑ์เวชส าอางท่ีสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการไดม้ากท่ีสุด ภายใตค้วามเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงผูบ้ริโภคจะคน้หาขอ้มูลประกอบก่อนการตดัสินใจซ้ือ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐชา ประวาลปัทมก์ุล (2555) พบว่า ในการซ้ือเคร่ืองส าอางจะตอ้งคน้หาขอ้มูลของ
เคร่ืองส าอางท่ีตรงกบัความตอ้งการใช ้แลว้จึงพิจารณาตดัสินใจซ้ือ ยิ่งไปกว่านั้น อภิสิทธ์ิ  ฉตัรทนานนท ์และ จิระ
เสกข ์ตรีเมธสุนทร (2555) พบว่า การตดัสินใจซ้ือเป็นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นการคน้หา
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ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ ตอ้งเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ก่อให้เกิดการแพ ้การระคายเคืองผิวหนัง การซ้ือ การใช้ผลิตภณัฑ์ ซ่ึง
ผูบ้ริโภคคาดหวงัว่าผลิตภณัฑ์สามารถตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการ ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

จากการทบทวนงานวิจยัและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัสามารถก าหนดสมมติฐานท่ีใชใ้นการศึกษาได ้ดงัน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 (H1) ความมัน่ใจดา้นตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอาง 
สมมติฐานท่ี 2 (H2) ความมัน่ใจต่อประเทศแหล่งก าเนิดมีผลการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอาง 
สมมติฐานท่ี 3 (H3) ความมั่นใจส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์วชส าอาง 
สมมติฐานท่ี 4 (H4) ความมัน่ใจส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วช

ส าอาง 
สมมติฐานท่ี 5 (H5) ความมัน่ใจส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอาง 
สมมติฐานท่ี 6 (H6) ความมัน่ใจส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขายไม่มีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอาง 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 
1) เพ่ือศึกษาความมัน่ใจดา้นตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอาง 
2) เพ่ือศึกษาความมัน่ใจดา้นประเทศแหล่งก าเนิดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอาง 
3) เพ่ือศึกษาความมัน่ใจส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑเ์วชส าอางท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
กรอบแนวคิด 
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3. การด าเนินการวจิัย 
 

การวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัร่วมกนั 2 วิธี คือ 1) การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ใชวิ้ธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) เพ่ือหาประเด็นส าคญัในการส ารวจเบ้ืองตน้จาก
กลุ่มตวัอย่าง และน าผลท่ีไดม้าใชป้ระกอบการสร้างแบบสอบถาม ทั้งน้ีไดท้ าการทดสอบ Pre-Test เพ่ือทดสอบ
ความเข้าใจและการใช้ภาษา 2) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการเก็บแบบสอบถาม 
(Questionnaires)  ซ่ึงค าถามทั้งหมดเป็นค าถามปลายปิด โดยกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มวยัรุ่นและวยั
ท างาน อายุระหว่าง 15 – 45 ปี ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีใชห้รือเคยใชผ้ลิตภณัฑเ์วชส าอาง จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.47 ของกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงถือว่าอยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้(Aaker, Kumar และ Day, 2001) โดยก าหนดจ านวน
ตวัอยา่ง หรือ Response rateไวอ้ยา่งนอ้ยในอตัราร้อยละ 20 ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ผูวิ้จยัไดท้ าการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา เพ่ือวิเคราะห์ตวัแปรท่ีเป็นขอ้มูลเชิงลกัษณะดว้ยค่าความถ่ี
และร้อยละ ไดแ้ก่ ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง และวิเคราะห์ตวัแปรเชิงปริมาณดว้ยค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดแ้ก่ ความมัน่ใจดา้นตราสินคา้ ความมัน่ใจดา้นประเทศแหล่งก าเนิด ความมัน่ใจดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด และกระบวนการตดัสินใจซ้ือ จากนั้นไดท้ าการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการ
วิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพ่ือจบักลุ่มหรือรวมตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัไวใ้นกลุ่มเดียวกนั มี 2 ขั้นตอน 
คือ การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) เป็นการศึกษาโครงสร้างความสัมพนัธ์ตวัวดั
ของตวัแปรหรือขอ้ค าถามของการวิจยั โดยค าถามท่ีมีความสัมพนัธ์กนัจะถูกจดัอยู่ในกลุ่มเดียวกนั ซ่ึงแต่ละขอ้
ค าถามจะตอ้งมีค่า Factor Loading มากกว่า 0.4 (ยุทธ  ไกรวรรณ์, 2551) จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยืนยนั 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) ซ่ึงเป็นการตรวจสอบขอ้ค าถามเพ่ือยืนยนัและวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้อง
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีสามารถจดักลุ่มไดจ้ากขั้นตอน EFA อีกทั้งมีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือดว้ยวิธี 
Cronbach Alpha โดยตอ้งมีค่า 0.7 ข้ึนไป (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560) อีกทั้งยงัท าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตัวแปรต้นและตัวแปรตามด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั  

 

4. ผลการวจิัย 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา การสรุปขอ้มูลเชิงลกัษณะพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ70 อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ60.7 มีการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ68 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 65 คน คิดเป็น
ร้อยละ43.3 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000 -30,000 บาท จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ66.7 โดยผูบ้ริโภคใช้
ผลิตภณัฑเ์วชส าอางเพ่ือผิวขาวใส จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ25.3  
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดท้ าการทดสอบการกระจายของขอ้มูล พบวา่ ขอ้มูลมีการ
กระจายแบบโคง้ปกติ โดยมีค่าความเบ ้(Skewness) และความโด่ง (Kurtosis) ท่ีมีค่าไม่เกิน  2 (Garson, 2012) จึง
สามารถสรุปความหมายค่าเฉล่ียของตวัแปรต่างๆดว้ยการกระจายตามอนัตรภาคชั้นได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ผลการศึกษาเร่ืองตราสินคา้ผลิตภณัฑเ์วชส าอาง พบว่า ผูบ้ริโภคจะมัน่ใจหากตราสินคา้ผลิตภณัฑเ์วชส าอาง
ท่ีท่านใช้เป็นตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง มีค่าเฉล่ีย 4.17 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) ท่ี 0.737 อยู่ในระดบัมาก ผล
การศึกษาเร่ืองประเทศแหล่งก าเนิดผลิตภณัฑเ์วชส าอาง พบวา่ ผูบ้ริโภคจะมัน่ใจหากผลิตภณัฑเ์วชส าอางส่วนใหญ่
ผลิตมาจากประเทศท่ีมีหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีมีคุณภาพสูง มีค่าเฉล่ีย 3.91 SD. ท่ี 0.835 อยูใ่นระดบัมาก  

ผลการศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด มีทั้งหมด 4 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 1) ความมัน่ใจดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ 
ผูบ้ริโภคจะมัน่ใจหากผลิตภณัฑเ์วชส าอางท่ีใชมี้การรับรองมาตรฐานความปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 4.06 SD. ท่ี 0.829 อยู่
ในระดบัมาก 2) ความมัน่ใจดา้นราคา พบว่า ผูบ้ริโภคจะมัน่ใจหากราคาคุม้ค่ากบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย 
4.01 SD. ท่ี 0.650 อยูใ่นระดบัมาก 3) ความมัน่ใจดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ ผูบ้ริโภคจะมัน่ใจหากผลิตภณัฑ์
เวชส าอางจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ หรือศูนยก์ารคา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย 3.87 SD. ท่ี 0.900 อยู่ในระดบั
มาก 4) ความมัน่ใจดา้นการส่งเสริมการขาย พบว่า ผูบ้ริโภคจะมัน่ใจหากมีการน าเสนอขอ้มูลของผลิตภณัฑ์เวช
ส าอางจากการรีวิวหรือบอกต่อผ่านทาง Blog หรือ Diary บนหนา้เวบ็ไซตส่์วนตวั มีค่าเฉล่ีย 3.95  SD. ท่ี 0.933 อยู่
ในระดบัมาก  

 ผลการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจซ้ือ มีทั้งหมด 5 ขั้น ดงัต่อไปน้ี 1) การรับรู้ถึงความตอ้งการ พบว่า ท่านซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์วชส าอางท่ีใชอ้ยู่น้ีเพ่ือแกไ้ขปัญหาสภาพผิวของท่าน มีค่าเฉล่ีย 4.05 SD. ท่ี 0.740 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 2) 
การคน้หาขอ้มูล พบวา่ ท่านสอบถามขอ้มูลจากพนกังานขายเวชส าอาง มีค่าเฉล่ีย 4.08 SD. ท่ี 0.807 อยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ย 3) การประเมินทางเลือก พบวา่ ผูบ้ริโภคเปรียบเทียบความเหมาะสมดา้นราคากบัคุณสมบติัผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย 
3.67 SD. ท่ี 0.924 อยู่ในระดบัเห็นดว้ย 4) การตดัสินใจซ้ือ พบว่า ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอางหลงัจากมีการ
คน้หาขอ้มูลก่อนการซ้ือทุกคร้ัง มีค่าเฉล่ีย 4.01 SD. ท่ี 0.827 อยู่ในระดบัเห็นดว้ย 5) การประเมินหลงัการซ้ือ พบวา่ 
ผลิตภณัฑเ์วชส าอางสามารถตอบสนองตามความคาดหวงัของท่านได ้มีค่าเฉล่ีย 4.29 SD. ท่ี 0.719 อยู่ในระดบัเห็น
ดว้ยอยา่งยิ่ง ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน ด้วยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis) ถึงความมัน่ใจในผลิตภณัฑ์เวชส าอาง พบว่า ความมัน่ใจดา้นตราสินคา้และความมัน่ใจดา้นประเทศ
แหล่งก าเนิดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงความมัน่ใจใน
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยมีค่า F = 18.874 ค่า P-Value 
0.000 มีค่าความผนัแปรของตวัแปร (R Square)  เท่ากบั  0.529 และสามารถท านายค่าสมการของการวิเคราะห์ 
(Adjust R  Square) ไดเ้ท่ากบัร้อยละ 26.5  รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 1 สามารถเขียนรูปแบบสมการไดด้งัน้ี 

สมการ 
Y  =  1.378 + 0.329x1 + 0.189x2 + 0.189x5 

 

เม่ือ 
 y = การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอาง 
 x1 = ความมัน่ใจดา้นตราสินคา้  

(0.000) (0.057) (0.132) 
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 x2 = ความมัน่ใจดา้นประเทศแหล่งก าเนิด  
x5 = ความมัน่ใจส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความมัน่ใจของผูบ้ริโภคด้านตราสินค้า ด้านประเทศแหล่งก าเนิด และส่วน

ประสมทางการตลาดในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อขั้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เวช
ส าอาง 

Model 

ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย 

t P-Value 
Unstandardized  Standardized 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.378 0.343  4.014 0.000 
ตราสินคา้ 0.329 0.087 0.332*** 3.796 0.000 
ประเทศแหล่งก าเนิด 0.189 0.099 0.171 1.915 0.057 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.127 0.084 0.127. 1.515 0.132 

R = 0.529    R Square =  0.279   Adjusted R Square = 0.265   SEE = 0.642286   F = 18.874   P-Value = 0.000 
a. Dependent Variable: Decision 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจดัการการตลาด 
ผลจากการศึกษาเร่ือง ความมัน่ใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอาง พบว่า ตวัแปรดา้น

ความมัน่ใจส่วนประสมทางการตลาด และกระบวนการตดัสินใจซ้ือหายไปช่วงท่ีวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) 
จากผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรดา้นความมัน่ใจตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงความมัน่ใจประเทศแหละก าเนิด และความมัน่ใจส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มี
ผลการตดัสินใจซ้ือ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ความมัน่ใจดา้นตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัความมัน่ใจดา้นตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงจะท าใหผู้บ้ริโภครู้สึกมัน่ใจ
ในผลิตภณัฑ์ว่าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพเป็นส่วนส าคญัท่ีบ่งบอกให้ผูบ้ริโภคทราบว่าคือผลิตภณัฑ์เวชส าอาง 
กล่าวคือ ตราสินคา้จะสะทอ้นตวัตนของผลิตภณัฑ ์ท่ีบ่งบอกใหท้ราบว่าผลิตภณัฑน์ั้นคือเวชส าอาง มีท่ีมาจากไหน
อยา่งไร และผลิตภณัฑน์ั้นมีความแตกต่างกวา่คู่แข่งอยา่งไร ดงันั้น นกัการตลาดควรมีการสร้างแบรนดสิ์นคา้ใหเ้ป็น
ท่ีรู้จกัและมีความน่าเช่ือถือแก่ผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็นการใชพ้รีเซนเตอร์ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัตราสินคา้ เช่น ผูมี้
ช่ือเสียงดา้นความงาม ดา้นผิวพรรณ การเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีดีมีคุณภาพ รูปแบบ โลโก ้ทุกองค์ประกอบท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ เป็นตวัสะทอ้นถึงผลิตภณัฑ ์เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยใหต้ราสินคา้เป็นท่ีไวว้างใจ ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจเพ่ือ
ผลก าไรทางธุรกิจ 
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อีกทั้ง ความมัน่ใจดา้นประเทศแหล่งก าเนิด ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  สมมติฐานจึงถูกปฏิเสธ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 พบว่า ความมัน่ใจ
ต่อประเทศแหล่งก าเนิดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอาง พบว่า ความมัน่ใจดา้นประเทศแหล่งก าเนิด 
ผลิตภณัฑเ์วชส าอางส่วนใหญ่ผลิตมาจากประเทศท่ีมีหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีมีคุณภาพสูง ท าใหผู้บ้ริโภครู้สึกมัน่ใจ
ในผลิตภัณฑ์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์หลายยี่ห่อใช้วิธีการน้ีมากข้ึน โดยการระบุว่า
ผลิตภณัฑข์องตนผลิตมาจากประเทศน้ี ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีช่ือเสียงดา้นการผลิตผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัเวชส าอาง การ
บ ารุงผิวต่างๆซ่ึงหากเป็นประเทศท่ีมีหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีมีคุณภาพสูงเหมือนเป็นตวัการันตีไดเ้ลยวา่ผลิตภณัฑท่ี์มี
คุณภาพ ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจ รวมไปถึงความมัน่ใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  สมมติฐานจึงถูกปฏิเสธ อย่างไรก็ตาม หาก
พิจารณาระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 พบว่า ความมัน่ใจส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์วชส าอางจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ 
หรือศูนยก์ารคา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ มากท่ีสุด ซ่ึงเป็นท าเลท่ีตั้งท่ีสะดวกต่อการเดินทางและง่ายต่อการซ้ือ เน่ืองจากมี
หลากหลายตราสินคา้ และมีผลิตภณัฑห์ลากหลายประเภทใหเ้ลือกซ้ือ และเป็นสถานท่ีท่ีมีความน่าเช่ือถือท่ีช้ีใหเ้ห็น
ว่าผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้นั้นมีความน่าเช่ือถือเช่นกนั ดงันั้น จึงสร้างความมัน่ใจไดว้่าผลิตภณัฑท่ี์
จ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพมากกวา่ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในร้านคา้ทัว่ไปตามทอ้งตลาด 
โดยถูกมองว่าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีคุณภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงพร ศรียวรยาตร (2547) ไดศึ้กษา
ทศันคติของผูบ้ริโภคต่อการส่ือสารทางการตลาดของเคร่ืองส าอางดูแลผิวท่ีจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ พบว่า 
ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้มีค่าระดบัท่ีมากท่ีสุด เพราะสามารถบ่งบอกถึงมาตรฐานของสินคา้ และ
เป็นสถานท่ีท่ีมีความน่าเช่ือถือ ผูบ้ริโภคจึงเกิดความมัน่ใจในคุณภาพแลว้จึงตดัสินใจเลือกซ้ือ ดงันั้น ผูจ้ดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑเ์วชส าอางควรท่ีจะพิจารณาในดา้นของความน่าเช่ือถือของสถานท่ีจดัจ าหน่ายเพ่ิมเติม ไม่วา่จะเป็นการจดั
จ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้หรือไม่อย่างไร เพ่ือใหผู้บ้ริโภคเกิดความมัน่ใจ เพราะอาจส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของ
ผลิตภณัฑ ์

5.2 ข้อเสนอแนะงานวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ตราสินคา้เป็นประเดน็ท่ีส าคญั ไม่วา่จะเป็น ตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง ตราสินคา้ท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป และ

ตราสินคา้ไดรั้บการยอมรับในตลาด ท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความมัน่ใจในผลิตภณัฑเ์วชส าอาง ประเดน็น้ีจึงมีความ
น่าสนใจท่ีจะศึกษาในคร้ังต่อไป 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาหลายตวัแปรท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอาง ทั้งน้ี ใน
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคยงัมีความไม่แน่นอน อนัเน่ืองมาจากเหตุผลของผูบ้ริโภค ความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค และการเกิดเหตุการณ์ใดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ดงันั้นจึงเสนอแนะให้ท าการศึกษาถึง
กระบวนการตดัสินใจซ้ือในคร้ังต่อไป เพ่ือท าให้ทราบและเขา้ใจถึงการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในขณะนั้นได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 

บรรณานุกรม 
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คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของลูกค้า และความตั้งใจใช้บริการ  
: กรณศึีกษาบริษทั ซิลเวอร์แซนด์ จ ากัด จังหวดัหนองคาย 

Service Quality, Customer Satisfaction, and Behavioral Intentions  
: A Case of  Silversand Company Limited, Nongkhai Province 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทั 
ซิลเวอร์แซนด์ จ ากดั และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ และศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจ และความพึงพอใจกับความตั้งใจใช้บริการ โดยใช้
แบบสอบถามตามแนวคิดของ “SERVQUAL”  ซ่ึงมี 5  ดา้น ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้น
การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้และดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ จ านวน 21 ขอ้ 
ใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) 7 ระดบั เป็นมาตรวดั โดยมีกลุ่มประชากรเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 104  คน 
ซ่ึงเป็นลูกคา้ทั้งหมดของบริษทั ซิลเวอร์แซนด์ จ ากดั ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉล่ียของความคาดหวงัสูงกว่าค่าเฉล่ีย
ของการรับรู้ในทุกดา้นของคุณภาพการบริการ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ คือ ดา้นความเป็นรูปธรรมในการ
บริการ นอกจากน้ีความพึงพอใจยงัมีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้อีกดว้ย 

 
ค ำส ำคัญ: ควำมคำดหวัง, กำรรับรู้, คุณภำพกำรให้บริกำร, ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ, ควำมตั้งใจใช้บริกำร 

 
Abstract 

 
The objectives of this study were to examine the expectations and the perceptions i n  the service quality of  

Silversand Co. ,Ltd.  Comparing the differences  between the  expectations and the perceptions and investigate the 
relationship between the  perceived service quality and the customer satisfaction and also the relationship between 
the customer satisfaction and the  behavioral intentions .  SERVQUAL questionnaires 21 items of 5 dimensions: 
Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy and Tangible with Likert Scale of seven level was used for the 
survey.  All of 104 Silversand Co. , Ltd. ’s customer were used for the samples. .  Results revealed that the mean of 
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the perceptions has significantly lower than the mean of the expectations.  The service quality dimension that had 
significantly affect the customer satisfaction is tangibles. Moreover customer satisfaction had significantly affected 
the behavioral intention as well. 
 
Keywords: Expected, Perceptual, Service quality, Customer Satisfaction, Behavioral Intention 
 

1. บทน า 
 

ท่ามกลางยคุท่ีมีการรวมตวักนัของกลุ่มประเทศเพ่ือสร้างความเขม้แขง็ เพ่ิมอ านาจการต่อรองกบัคู่คา้ ท าให้
ประเทศไทยตอ้งมีการปรับตวัและเปล่ียนทิศทางการพฒันาให้สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงกฎระเบียบในอาเซียน มีการ
น าเอา โมเดลไทยแลนด ์4.0 มาใชเ้พ่ือให้กา้วทนัตามยคุสมยั  การเปล่ียนแปลงดงักล่าว ท าให้เกิดการแข่งขนัในโลก
ของธุรกิจรุนแรงมากข้ึน รวมถึงธุรกิจการจ าหน่ายทราย ท่ีผูป้ระกอบการ ตอ้งน าเอาเคร่ืองจกัร ราคาสูง เทคโนโลยี
สมยัใหม่มาใชใ้นองค์กร เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการให้บริการ ท าให้ตน้ทุนสูงข้ึน ในขณะเดียวกนัลูกคา้ก็เรียกร้อง
คุณภาพการบริการมากข้ึน ธุรกิจจึงตอ้งปรับตวัพร้อมรับกบัการแข่งขนัท่ีมีมากข้ึนในอนาคต 

บริษทั ซิลเวอร์แซนด ์เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายทรายแม่น ้ าโขง ไดเ้ห็นถึงความส าคญัท่ีจะน าเอาการบริการมา
ปรับใชใ้นองค์กร เน่ืองจากสินคา้ของบริษทั ซิลเวอร์แซนด์ จ ากดั ไม่ไดมี้ความแตกต่างกนัเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง การ
บริการท่ีมีคุณภาพจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยให้ลูกค้าพึงพอใจและเกิดความสนใจท่ีจะเข้ามาใชบ้ริการกับทาง 
บริษทั ซิลเวอร์แซนด ์จ ากดั มากข้ึน โดยมุ่งเนน้ให้ลูกคา้รับรู้คุณภาพการบริการตามท่ีสมัผสัไดจ้ริง ให้สอดคลอ้งกบั
ความคาดหวงัของตวัลูกคา้เอง ดงันั้นจึงเป็นท่ีมาของวตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีคือ 1) เพ่ือศึกษาความคาดหวงัใน
คุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อธุรกิจจ าหน่ายทรายท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี 2) เพ่ือศึกษาการรับรู้ในคุณภาพ
การบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทั ซิลเวอร์แซนด ์จ ากดั 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความ
ตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทั ซิลเวอร์แซนด์ จ ากดั 4) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความ
คาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ 5) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการ ความ
พึงพอใจในคุณภาพการบริการ และความตั้งใจใชบ้ริการ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎ ี
2.1.1 แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริการและคุณภาพบริการ 

Zeithaml et al. (2010) ได้ให้นิยามของการบริการไว้ว่า การบริการเป็นการกระท า หรือ
กระบวนการท่ีบุคคลหรือหน่วยงานกระท าเพ่ือสร้างความประสบการณ์ให้แก่ผูรั้บบริการ 

Gronroos (2001) กล่าวว่า การบริการมีลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีพิเศษประการหน่ึง คือ การ
บริการเป็นกระบวนการ เป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้นอกจากน้ี การบริการยงัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการผลิตและ
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บริโภค โดยท่ีผูรั้บบริการมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตบริการนั้น จึงอาจกล่าวไดว้่า องคก์รแห่งการบริการจะไม่มี
ตวัสินคา้ จะมีเพียงการปฏิสมัพนัธ์ โตต้อบกนัเท่านั้น 

Parasuraman et al. (1985) กล่าวว่า คุณภาพการบริการเป็นส่ิงท่ียากท่ีผูบ้ริโภคจะประเมิน เม่ือ
เทียบกบัคุณภาพของสินคา้ จึงเกิดการเปรียบเทียบระหว่างคุณภาพการบริการท่ีรับรู้ไดจ้ริง กบัคุณภาพการบริการท่ี
ผูบ้ริโภคคาดหวงัไว ้และการประเมินคุณภาพการบริการ ไม่ไดป้ระเมินเพียงผลลพัธ์ของการบริการ หากจะตอ้ง
ประเมินถึงกระบวนการท่ีการบริการส่งต่อไปจนถึงผูบ้ริโภคอีกดว้ย 

2.1.2 แนวคดิและทฤษฎ ีเกี่ยวกับความคาดหวงัและการรับรู้ของผู้บริโภค 
Gronroos (1984) กล่าวว่า การรับรู้ดา้นคุณภาพการบริการ เกิดจาก การท่ีผูบ้ริโภคประมวลผล

เปรียบเทียบความคาดหวงัการบริการท่ีพวกเขามี และการบริการท่ีพวกเขาไดรั้บจริง ดว้ยเหตุน้ีคุณภาพของการ
บริการจึงข้ึนอยูก่บั 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ คุณภาพการบริการท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงั และคุณภาพการบริการท่ีพวกเขารับรู้  

การรับรู้การบริการเป็นผลมาจากมุมมองของผูบ้ริโภคในหลายมิติ ไดแ้ก่ มุมมองในเชิงเทคนิค 
และมุมมองเชิงหน้าท่ี และเม่ือเกิดการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัในคุณภาพการบริการและการรับรู้การ
บริการ จะท าให้เกิดการรับรู้คุณภาพการบริการโดยรวม  

อยา่งไรก็ตาม มี 2 ปัจจยัส าคญั ท่ีจะส่งผลให้เกิดช่องว่าง ระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ คือ 
1. คุณภาพท่ีผูรั้บบริการคาดหวงั ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจาก การโฆษณาขององคก์ร, การส่ือสารทางการตลาด การบอกต่อ
ปากต่อปาก 2. การประเมินของผูจ้ดัการการบริการ ในดา้นคุณภาพเชิงเทคนิค และคุณภาพเชิงหน้าท่ี ซ่ึงมีอิทธิพล
ต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของผูรั้บการบริการ  

Parasuraman et al. (1985) ได้พัฒนา โมเดลการวิเคราะห์คุณภาพการบริการ เรียกอีกช่ือว่า 
SERVQUAL ซ่ึงใชแ้พร่หลายในอุตสาหกรรมการบริการ ดงัรูปท่ี 1 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 แบบจ าลองคุณภาพการบริการ (Parasuraman et al, 1985) 
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เม่ือคุณภาพการบริการเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงั และการรับรู้ของลูกคา้ จึง
เกิดช่องว่างซ่ึงเป็นอุปสรรคในการเกิดการบริการท่ีมีคุณภาพสูง โดยช่องว่างหรือความห่างเหล่าน้ี เรียกว่า ช่องว่าง
ของคุณภาพ (Quality Gap)   ดงัรูปท่ี 1 ซ่ึงแสดง แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพของการบริการ (Service Quality) ซ่ึงไดร้ะบุ
ถึงประเดน็ต่าง ๆ  ท่ีตอ้งให้ความส าคตญัในการให้บริการแก่ลูกคา้ เพ่ือให้ไดคุ้ณภาพการบริการท่ีดีเลิศ สอดคลอ้ง
กบัความคาดหวงัของลูกคา้ 

SERVQUAL เป็นเคร่ืองมือท่ีใชอ้ยา่งแพร่หลายในการประเมินคุณภาพการบริการ (Parasuraman 
et al., 1988) ประกอบดว้ย 5 มิติของการบริการ ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliabiltiy) ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ 
(Responsibility) ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) ดา้นความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility) 

2.1.3 แนวคดิและทฤษฎ ีเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดบริการ 
Zeithaml et al. (2010) ไดก้ล่าวถึงกลยทุธ์การตลาดบริการ ไวว้่า การตลาดบริการ ประกอบดว้ย 

7P ไดแ้ก่ สินคา้ (Product), ราคา(Price), ช่องทางการจ าหน่าย(Place), การส่งเสริมการขาย(Promotion), บุคลากร
(People), กระบวนการ(Process), ส่ิงท่ีปรากฎต่อสายตาลูกคา้(Physical Evidence) ซ่ึงต่างจาก กลยุทธ์ทางการตลาด
ทัว่ไป เน่ืองจาก การตลาดบริการ เป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างตวัองค์กร กบับุคลากรในองค์กร (People) ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการดา้นการบริการ  

2.1.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ, ความพงึพอใจของลูกค้า และความตั้งใจใช้บริการ 
Cronin et al. (1992) กล่าวว่า คุณภาพการบริการ มีผลโดยตรงกบัความพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึง

เม่ือลูกคา้เกิดความพึงพอใจ จะท าให้กลบัมาซ้ือซ ้ า หรืออาจกล่าวไดว้่า คุณภาพการบริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของลูกคา้มากกว่าการกลบัมาซ้ือซ ้ านัน่เอง 

Zeithaml et al (1996) กล่าวว่า ลูกคา้จะรู้สึกตอ้งการกลบัมาซ้ือซ ้ าหรือไม่ ข้ึนอยู่กบัว่าพวกเขา
รับรู้ดา้นคุณภาพการบริการอยา่งไร 

Aliman et al. (2013) กล่าวว่า ความตั้งใจใช้บริการของลูกค้า จะเกิดจากผลของคุณภาพการ
บริการ นอกจากน้ี ความเป็นรูปธรรมของการบริการ, ความน่าเช่ือถือ และดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ เป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ซ่ึงความพึงพอใจมีความสัมพนัธ์อยา่งมากในเชิงบวกกบัความตั้งใจใช้
บริการ การคน้พบน้ียงัแสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจเป็นส่วนหน่ึงของความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพบริการ
และความตั้งใจใชบ้ริการ 

2.2 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
สุภาภรณ์ กองศรีมา (2560) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการธนาคารกรุงไทย สาขาตลาด

หายโศรก จงัหวดัร้อยเอด็ เพ่ือศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทย 
สาขาตลาดหายโศรก จงัหวดัร้อยเอด็ และศึกษาเหตุการณ์ส าคญัจากประสบการณ์ลูกคา้ในการใชบ้ริการ และจาก
พนกังานในการให้บริการ โดยใชท้ฤษฏี SERVQUAL ในการศึกษา และใชม้าตรวดัแบบ Likert scale และยงัใช ้CIT 
(Critical Incident Technique) มาวิเคราะห์สถานการณ์หรือเหตุการณ์วิกฤติ จากการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีความ
คาดหวงัในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งในทุกขอ้ และมีการรับรู้ในคุณภาพการบริการในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ทุกขอ้ 
ยกเวน้ ธนาคารรักษาสัญญาท่ีให้ไวก้บัลูกคา้ พนกังานธนาคารมีการแจ้งเวลาท่ีลูกคา้จะไดรั้บการบริการ การดูแล
ลูกคา้เป็นการส่วนบุคคล พนกังานเขา้ใจถึงความตอ้งการเฉพาะในแต่ละราย และท่ีแยท่ี่สุดคือ ธนาคารเปิดให้บริการ
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ในเวลาท่ีสะดวกแก่การมาใชบ้ริการของลูกคา้ ส่วนความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ พบว่าลูกคา้มี
ความคาดหวงัสูงกว่าการรับรู้ในทุกดา้น  

Masresha Wondmagegne (2014) ศึกษาเร่ืองผลกระทบของมิติคุณภาพต่อความพึงพอใจของลูกค้า 
กรณีศึกษา ธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจธนาคาร  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงผลกระทบของคุณภาพการให้บริการ และ
ความพึงพอใจของลูกคา้ในธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจธนาคารโดยใช ้ เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า SERVQUAL กลุ่มประชากร
ท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีมีทั้งหมด 196 คน และใชก้ารวิเคราะห์ช่องว่างของการบริการเพ่ือก าหนดความส าคญัและความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการบริการในแต่ละมิติ จากผลการศึกษา พบว่าค่าความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและ
ความพึงพอใจของลูกค้าคือ.526 ท่ีระดับนัยส าคัญ .01 นอกจากน้ียงัใช้การวิเคราะห์เชิงถดถอยเพ่ือทดสอบ
ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ ผลการศึกษาพบว่า ทุกดา้นของคุณภาพ
การบริการมีอิทธิพลอย่างมากต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ยกเวน้ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ไม่ไดมี้ผล
ต่อความพึงพอใจของลูกคา้อยา่งมีนยัส าคญั 

Gladys Kim Wan Siu, Adrian Bridge and Martin Skitmore (2001)  ศึกษาการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการของผูใ้ห้บริการบ ารุงรักษาอาคาร: บริการด้านเคร่ืองกลและวิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้างและ
เศรษฐศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินผล และก าหนดปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการ โดยใชวิ้ธีการ
ประเมินคุณภาพบริการตามรูปแบบ SERVQUAL และตวัแบบสอบถามมีการวดัระดบั 7 ระดบั ตาม Likert scale 
โดยการส ารวจไปท่ีลูกคา้และผูใ้ห้การบริการ และใช ้GAP model เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่าง ความพึงพอใจของ
ลูกค้า ความคาดหวงัต่อการบริการ ความรับรู้ในการบริการ และช่องว่างคุณภาพการบริการ โดยแบ่งประชากร
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าท่ีเข้ารับการบริการ และผูใ้ห้บริการงานก่อสร้างและเศรษฐศาสตร์ จากการ
วิเคราะห์ ช่องว่างการบริการระหว่างผูรั้บการบริการและผูใ้ห้บริการ พบว่า โดยปกติผูใ้ห้บริการ จะประมาณการณ์
ความคาดหวงัของผูรั้บบริการเกินความคาดหวงัจริง, ประสิทธิภาพการให้บริการของผูใ้ห้บริการ ปัจจุบนั ยงัคงต ่า
กว่าความคาดหวงัของลูกคา้, มิติความน่าเช่ือถือพิจารณาจากทั้งลูกคา้และผูใ้ห้บริการ เน่ืองจากเป็นตวัแปรท่ีส าคญั
ท่ีสุดในคุณภาพการบริการ ในทางกลบักนั ลูกคา้มองว่า ดา้นความมีรูปธรรมของการบริการ มีความส าคญันอ้ยกว่า 
ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ และ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 

2.3 กรอบแนวคดิของการศึกษา 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัในคุณภาพการบริการ การรับรู้คุณภาพการบริการ ความ

พึงพอใจ และความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทั ซิลเวอร์แซนด์ จ ากดั ไดก้ าหนดกรอบแนวคิดดงั รูปท่ี 2 
ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 536 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey) 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการบริษทั ซิลเวอร์แซนด ์จ ากดั ตั้งแต่เดือน 
มกราคม  ถึง มีนาคม 2561 เป็นจ านวน 104 คน อนัไดแ้ก่ร้านวสัดุก่อสร้าง แพลน้คอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภณัฑ์
คอนกรีต และผูรั้บเหมาก่อสร้าง ในเขตจงัหวดัอุดรและหนองคาย โดยท าการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ ผา่น 
google form ไปยงัลูกคา้ แจกแบบสอบถามให้ลูกคา้กรอก ณ จุดขาย และส่งแบบสอบถามทางไปรษณียไ์ปยงัร้านคา้
ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการบริษทั ซิลเวอร์แซนด ์จ ากดัโดยตรง ข้ึนอยูก่บัความสะดวกของลูกคา้แต่ละราย 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม  โดยมีแบบสอบถาม 4 ส่วนดงัน้ีคือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รูปแบบธุรกิจ ประเภท

กิจการ ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ ระยะเวลาท่ีเลือกใชท้รายกบัทางบริษทั ซิลเวอร์แซนด ์จ ากดั ปริมาณทรายท่ี
ใชต่้อปี และระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อปีของสถานประกอบการ โดยใชม้าตรวดันามบญัญติั 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อ บริษทั ซิลเวอร์แซนด์ 
จ ากดั ท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี ใชเ้คร่ืองมือ SERVQUAL 21 ขอ้ (Zeithaml et al, 2010)โดยใช ้Likert Scale 7 ระดบั 
เป็นมาตรวดั แบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (α- Coefficient) ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเท่ากบั .852 ดา้นการ
ตอบสนองต่อลูกคา้ มีค่าเท่ากบั .712 ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกค้า มีค่าเท่ากบั 0.830 ดา้นการรู้จกัและเข้าใจ
ลูกคา้ มีค่าเท่ากบั .838 ดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ มีค่าเท่ากบั .775 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อ บริษทั ซิลเวอร์แซนด ์จ ากดั ใช ้
เคร่ืองมือSERVQUAL 21 ข้อ ใช้ Likert Scale 7 ระดบัเป็นมาตรวดั แบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (α- 

การวดัคุณภาพการบริการ 
 

ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการท่ี
ดีจากบริษทั ซิลเวอร์แซนด ์จ ากดั 

การรับรู้ในคุณภาพการบริการจาก บริษทั ซิล
เวอร์แซนด ์จ ากดั 

ความพึงพอใจของลูกคา้ 
การรับรู้ ≤ ความคาดหวงั   
การรับรู้ < ความคาดหวงั 

ดา้นความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ บริษทั ซิลเวอร์แซนด ์

จ ากดั  

ความตั้งใจของลูกคา้ในการมาใชบ้ริการของ 
บริษทั ซิลเวอร์แซนด ์จ ากดั  
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Coefficient) ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเท่ากบั .819 ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ มีค่าเท่ากบั .816 ดา้นการให้ความ
เช่ือมัน่ต่อลูกคา้ มีค่าเท่ากบั .834 ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ มีค่าเท่ากบั .840 ดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ 
มีค่าเท่ากบั .906 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจใชบ้ริการของบริษทั ซิลเวอร์
แซนด ์จ ากดัใชเ้คร่ืองมือ วดัความพึงพอใจของลูกคา้ 3 ขอ้  และความตั้งใจใชบ้ริการ 3 ขอ้ (Lau and Lam, 2013) ใช ้
Likert 7 ระดบัเป็นมาตรวดั แบบสอบถามมีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา (α- Coefficient) เท่ากบั .838 และ .910 ตามล าดบั 

3.3 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ส าหรับขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา 

แสดงค่าการแจกแจงความถ่ีและสรุปผลเป็นร้อยละ ส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัความคาดหวงั การรับรู้และความพึงพอใจ
ในคุณภาพการบริการ และ ขอ้มูลเก่ียวกบัความตั้งใจใชบ้ริการ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือสถิติเชิงพรรณนา 
แสดงค่า การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัความแตกต่าง
ระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน t- test  
ส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและ
ความตั้งใจใชบ้ริการ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน multiple regression analyses 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

4.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีคือกลุ่มลูกคา้ของบริษทั ซิลเวอร์แซนด์ จ ากดั จ านวน 104 คน โดยใช้

วิธีการวดัคุณภาพแบบ “SERVQUAL” สอบถามขอ้มูลทัว่ไป ของลูกคา้ประกอบไปดว้ย  เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา  
รูปแบบของธุรกิจ ประเภทของกิจการ ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ ระยะเวลาท่ีท่านเลือกใชท้รายกบับริษทั ซิล
เวอร์แซนด ์จ ากดั ปริมาณทรายท่ีใชต่้อปี และระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อปีของสถานประกอบการ  ดงัรูปท่ี 3 

เม่ือพิจารณารูปท่ี 3 พบว่าลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของบริษทั ซิลเวอร์แซนด ์จ ากดั คือ เพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ 61.5 อายรุะหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 33.7 ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 39.4 ประกอบธุรกิจในรูปแบบ
ของบุคคลธรรมดา ร้อยละ 40.4  เป็นผูรั้บเหมาร้อยละ 72.1 ประกอบกิจการมาน้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 39.4 ใชบ้ริการ
กบับริษทั ซิลเวอร์แซนด์ จ ากดั น้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 35.6 ปริมาณทรายท่ีใชน้้อยกว่า 2,000 ตนัต่อปี ร้อยละ 26.9 
และมีรายไดกิ้จการเฉล่ีย 5-15 ลา้นบาทต่อปี ร้อยละ 31.7 
  



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 538 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

 
รูปที่ 3 แสดงร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามในส่วนของขอ้มูลทัว่ไป 
      

4.2. ผลการศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจจ าหน่ายทราย 
จากการเกบ็ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง 104 ราย ไดค้่าเฉล่ียความคาดหวงัคุณภาพการบริการ 21 ขอ้ ใน 5 ดา้น 

ดงัรูปท่ี 4 

 
รูปที่ 4 แสดงค่าเฉล่ียความคาดหวงัในคุณภาพการบริการ 

 
พบว่า ค่าเฉล่ียความคาดหวงัในคุณภาพการบริการท่ีดีของลูกคา้ท่ีมีต่อธุรกิจจ าหน่ายทราย ในทุกหวัขอ้

มีคะแนนเฉล่ีย อยู่ในช่วง 6.17-7.00  หมายถึงเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง แสดงว่าลูกคา้มีความคาดหวงัในคุณภาพการบริการ
ตามท่ีระบุไวท้ ั้ง 21 ขอ้ 
 
 
 

6.61
6.48

6.57
6.62

6.43
6.54

6.64
6.45

6.54
6.43

6.63
6.49

6.50
6.42

6.54
6.40
6.40

6.51
6.50

6.47
6.43

6.20 6.30 6.40 6.50 6.60 6.70

สามารถรักษาสญัญาท่ีให้กับลกูค้าไว้
สามารถให้บริการถูกตัง้แต่ครัง้แรก

สามารถให้บริการตามสญัญาท่ีให้ไว้
สามารถเก็บข้อมลูลกูค้าได้อย่างถูกต้อง

การแจ้งข้อมลูลกูค้าวา่จะให้การบริการเม่ือใด
ความพร้อมให้บริการลกูค้าในทันที

ความยินดีและเต็มใจในการให้บริการ
ความพร้อมในการตอบสนองค าขอลกูค้า

การแสดงออกถึงการมีความรู้และความช านาญ
ความปลอดภยัในการท าธุรกรรม

ความมีมารยาทและสภุาพอ่อนน้อม
การมีความรู้ สามารถตอบค าถามลกูค้าได้อย่างถูกต้อง

การเอาใจใสดู่แลลกูค้าในแต่ละราย
การติดตามการให้บริการแก่ลกูค้าเป็นการสว่นบคุคล

การมีจติบริการใสใ่จลกูค้า ถือประโยชน์ลกูค้าเป็นส าคัญ
การเข้าใจความต้องการท่ีจ าเพาะของลกูค้าในแต่ละราย

การอ านวยความสะดวกในระหวา่งเข้ารับบริการ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ทันสมัย

สิง่อ านวยความสะดวก มองดูแล้วสวยงามน่ามอง
การแต่งกายสภุาพเรียบร้อย

ส่ืงของหรืออุปกรณ์สวยงามน่าเช่ือถือ
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4.3. ผลการศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้าที่มีต่อบริษัท ซิลเวอร์แซนด์ จ ากัด 
จากการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง 104 ราย ไดค้่าเฉล่ียการรับรู้ในคุณภาพการบริการ 21 ขอ้ ใน 5 ดา้น ดงั

รูปท่ี 5 

 
รูปที่ 5 แสดงค่าเฉล่ียการรับรู้ในคุณภาพการบริการ 
  

พบว่า ค่าเฉล่ียการรับรู้ในคุณภาพการบริการท่ีดีของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทั ซิลเวอร์แซนด์ จ ากดั ในหัวขอ้
การมีจิตใจใส่ใจลูกคา้ ถือประโยชน์ลูกคา้เป็นส าคญั การเอาใจใส่ลูกคา้ในแต่ละราย ความมีมารยาทสุภาพอ่อนน้อม 
ความปลอดภยัในการท าธุรกรรม ความพร้อมในการตอบสนองค าขอลูกคา้ และความพร้อมให้บริการลูกคา้ในทนัที
มีคะแนนเฉล่ีย อยูใ่นช่วง 5.31-6.16   หมายถึงเห็นดว้ย นอกเหนือจากนั้น 16 ขอ้ มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นช่วง 6.17-7.00 
หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

4.4. ผลการศึกษาความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการรายด้าน 
จากการศึกษา ค่าเฉล่ียของการรับรู้การบริการของ บริษทั ซิลเวอร์แซนด์ จ ากดั นั้น พบว่า ดา้นความ

น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย 6.21 ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 6.20 ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 
6.21 ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 6.22 และดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ มีค่าเฉล่ีย 6.26 ดงัตาราง
ท่ี 1 
ตารางที่ 1 ความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการรายดา้น 

คุณภาพการบริการ 
รายด้าน 

ความคาดหวงั 
(E) 

การรับรู้ 
(P) 

E-P Sig. 
(1-tailed) 

แปรผล 

ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) 6.57 6.21 0.36 0.000* E  > P 
ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) 6.52 6.20 0.32 0.000* E  > P 
ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) 6.52 6.21 0.31 0.000* E  > P 
ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) 6.45 6.22 0.23 0.000* E  > P 
ดา้นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 6.47 6.26 0.21 0.000* E  > P 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

6.18
6.27

6.21
6.19

6.29
6.09

6.32
6.10

6.25
6.16
6.16

6.27
6.13

6.38
6.15

6.20
6.21

6.25
6.31

6.23
6.24

5.90 5.95 6.00 6.05 6.10 6.15 6.20 6.25 6.30 6.35 6.40 6.45

สามารถรักษาสญัญาท่ีให้กับลกูค้าไว้
สามารถให้บริการถูกตัง้แต่ครัง้แรก

สามารถให้บริการตามสญัญาท่ีให้ไว้
สามารถเก็บข้อมลูลกูค้าได้อย่างถูกต้อง

การแจ้งข้อมลูลกูค้าวา่จะให้การบริการเม่ือใด
ความพร้อมให้บริการลกูค้าในทันที

ความยินดีและเต็มใจในการให้บริการ
ความพร้อมในการตอบสนองค าขอลกูค้า

การแสดงออกถึงการมีความรู้และความช านาญ
ความปลอดภยัในการท าธุรกรรม

ความมีมารยาทและสภุาพอ่อนน้อม
การมีความรู้ สามารถตอบค าถามลกูค้าได้อย่างถูกต้อง

การเอาใจใสดู่แลลกูค้าในแต่ละราย
การติดตามการให้บริการแก่ลกูค้าเป็นการสว่นบคุคล

การมีจติบริการใสใ่จลกูค้า ถือประโยชน์ลกูค้าเป็นส าคัญ
การเข้าใจความต้องการท่ีจ าเพาะของลกูค้าในแต่ละราย

การอ านวยความสะดวกในระหวา่งเข้ารับบริการ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ทันสมัย

สิง่อ านวยความสะดวก มองดูแล้วสวยงามน่ามอง
การแต่งกายสภุาพเรียบร้อย

ส่ืงของหรืออุปกรณ์สวยงามน่าเช่ือถือ
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จากขอ้มูลตารางท่ี 1 พบว่ามิติบริการทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) ดา้นการตอบสนอง
ต่อลูกคา้ (Responsiveness) ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) 
และดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ (Tangibles) มีความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ีย (Mean) ของความคาดหวงั
และการรับรู้คุณภาพบริการของ บริษทั ซิลเวอร์แซนด ์จ ากดั อยา่งมีนยัส าคญั (E  > P) โดยระดบัความคาดหวงัมีค่า
มากกว่าการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อ บริษทั ซิลเวอร์แซนด ์จ ากดั ในทุกมิติ 

4.5. ผลการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจใช้บริการของลูกค้า 

ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ และความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทั ซิลเวอร์แซนด์ 
จ ากดั แสดงดงัรูปท่ี 6 

 
รูปที่ 6 แสดงค่าเฉล่ียของความพงึพอใจและความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้ 

จากรูปท่ี 7 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจและความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทั 
ซิลเวอร์แซนด ์จ ากดั อยูใ่นระดบั 6.16-7.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ในทุกขอ้ 
 

4.6. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการ ความพงึพอใจในคุณภาพการบริการ
และความตั้งใจใช้บริการ 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ 
และความตั้งใจใชบ้ริการดงัตาราง 2  พบว่าการรับรู้คุณภาพการบริการในทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัระดบั
ความพึงพอใจและความตั้งใจใชบ้ริการ โดย ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ และดา้น
ความเป็นรูปธรรมในการบริการ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัระดบัความพึงพอใจ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และในดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัระดบัความพึงพอใจ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ี ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ดา้น
การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้  และดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัระดบัความตั้งใจใช้
บริการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และดา้นความน่าเช่ือถือ มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัระดบัความตั้งใจ
ใชบ้ริการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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การตกลงใจเป็นลกูค้าท่ีภักดี

การเลือกใช้สินค้าและบริการของบริษัท ซิลเวอร์แซนด์ จ ากัด อยา่งต่อเน่ือง

การเลือกใช้สินค้าและบริการของบริษัท ซิลเวอร์แซนด์ จ ากัด ก่อน บริษัทอ่ืน

การมีความประทบัใจท่ีดีและเป็นเชิงบวก

ความพอใจกับคุณภาพการบริการโดยรวม

ความรู้สกึพอใจ เม่ือใช้บริการของบริษัท ซิลเวอร์แซนด์ จ ากัด
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ตารางที่ 2 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งการรับรู้คุณภาพการบริการกบัความพงึพอใจและความตั้งใจใชบ้ริการ
ของลูกคา้บริษทั ซิลเวอร์แซนด ์จ ากดั 

ล าดับ ช่ือตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ดา้นความน่าเช่ือถือ 
ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ 
ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 
ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 
ดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ 
ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ 
ความตั้งใจใชบ้ริการ 

1 
.449** 1 

     

.371** .368** 1     

.378** .436** .573** 1    

.339** .332** .592** .413** 1   
.199* .227* .404** .291** .435** 1  
.203* .266** .421** .319** .422** .531** 1 

** มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01     * มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงถดถอย ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการ และความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริการ ดงัตารางท่ี 3 เพ่ือศึกษาความส าคญัของ การรับรู้ในคุณภาพการบริการ (ตวัแปรตน้) ว่ามีผลต่อ
ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ (ตวัแปรตาม) หรือไม่นั้น พบว่า ดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ มีค่าเบตา้
เท่ากบั 0.290  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 แสดงว่า ดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของลูกคา้  
ตารางที่ 3 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการรับรู้คุณภาพบริการและความพงึพอใจในคุณภาพการบริการ 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
ค่าคงท่ี 3.076 .704  4.367 .000 
ดา้นความน่าเช่ือถือ -.007 .091 -.008 -.075 .941 
ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ .038 .091 .045 .421 .675 
ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ .170 .110 .193 1.555 .123 
ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ .043 .112 .044 .382 .703 
ดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ .291 .113 .290 2.579 .011 

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงถดถอย ระหว่างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจ
ใชบ้ริการ พบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการมีความสมัพนัธ์ต่อระดบัความตั้งใจใชบ้ริการในระดบัค่อนขา้ง
สูง (ค่า เบตา้ เท่ากบั 0.531) ดงัตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจและการตั้งใจในคุณภาพการบริการ 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
ค่าคงท่ี 
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 

3.207 
.510 

.517 

.081 .531 
6.198 
6.329 

.000 

.000 
 

4.7. อภปิรายผลการศึกษา   
จากผลการศึกษาของความคาดหวงัในคุณภาพการบริการท่ีดีของลูกคา้ท่ีมีต่อธุรกิจจ าหน่ายทราย พบว่า

ขอ้มูลในส่วนของค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นในเร่ืองความคาดหวงัในคุณภาพการให้บริการของธุรกิจจ าหน่าย
ทรายท่ีดี นั้น ลูกคา้เห็นดว้ยอยา่งยิ่งในระดบัคะแนนเฉล่ีย 6.17-7.00 ในทุกดา้น โดยดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือด้านการรู้จกัและเข้าใจลูกคา้ (Empathy) ในส่วนของการรับรู้ใน
คุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อ บริษทั ซิลเวอร์แซนด์ จ ากดั พบว่า โดยภาพรวมขอ้มูลค่าเฉล่ียของระดบัความ
คิดเห็น ลูกค้าเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในระดับคะแนนเฉล่ีย 6.17-7.00 ในทุกด้าน โดยด้านรูปธรรมของการบริการ 
(Tangible) มีค่าเฉล่ียสูงสุด แสดงว่าบริษทั ซิลเวอร์แซนด ์จ ากดั สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ในดา้น
ของเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร และรถขนส่งท่ีทนัสมยั  มีส่ิงอ านวยความสะดวกให้ลูกคา้ รวมถึงพนกังานมีการแต่งกายดี
สุภาพ และบริการดว้ยใจ ใส่ใจประโยชน์ลูกคา้เป็นส าคญั  

ขณะเดียวกัน แม้ว่าลูกค้าจะมีระดับความคิดเห็นเฉล่ีย อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ต่อด้านการ
ตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) แต่ค่าเฉล่ียในด้านน้ีของบริษทั ซิลเวอร์แซนด์ จ ากัด กลบัมีค่าน้อยท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.20) เม่ือวิเคราะห์จากแบบสอบถาม พบว่า ลูกคา้กลุ่มท่ีมีการรับรู้ในคุณภาพการบริการในดา้นการ
ตอบสนองต่อลูกคา้ต ่า จะเป็นกลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป อยูใ่นธุรกิจประเภทน้ีมานานกว่า 5 ปี 
มีระดบัการใชท้รายต่อปี มากกว่า 5,000 ตนั จึงอาจกล่าวไดว้่าลูกคา้ท่ีระดบัการศึกษาสูง อยูใ่นวงการก่อสร้างมานาน 
และธุรกิจค่อนขา้งใหญ่ จะมีความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการในดา้นการตอบสนองท่ีรวดเร็ว ฉบัไว และถูกตอ้ง
ชดัเจนมากกว่า กลุ่มลูกคา้ท่ีมีการศึกษานอ้ยกว่า และธุรกิจเพ่ิงเติบโต เน่ืองจากขาดความรู้ จึงคาดหวงัต่อการบริการ
ในดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ต ่ากว่า  

จากการศึกษาความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของบริษทั ซิลเวอร์
แซนด์ จ ากดั พบว่า ความคาดหวงัของลูกคา้ สูงกว่า การรับรู้ของลูกคา้ ในทุกดา้น (E>P) เช่นเดียวกนักบังานวิจยั
ของ สุภาภรณ์ กองศรีมา (2560) ท าให้เกิดความแตกต่างของช่องว่างการบริการ  โดยด้านความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) มีค่าความแตกต่างมากท่ีสุด เท่ากบั 0.36 แสดงว่าลูกคา้รับรู้คุณภาพการบริการไดน้อ้ยกว่าท่ีคาดหวงัไว้
มาก จึงควรดูแลดา้นน้ีเป็นพิเศษ 

จากการพิจารณา ตารางท่ี 2 พบว่า ดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ มีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจของลูกคา้ เท่ากบั .435 ซ่ึงมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัด้านอ่ืน ๆ คิดเป็นค่า R2 เท่ากบั .189 ตามดว้ยการให้ความ
เช่ือมัน่ต่อลูกคา้ และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ ท่ีค่าความสมัพนัธ์ .404 และ .291 ตามล าดบั ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ .01  อธิบายไดว้่า ดา้นความเป็นรูปธรรมส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ 19% เน่ืองจากลูกคา้ส่วนหน่ึงมี



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 543 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

ความเช่ือมัน่ว่า หากบริษทั ซิลเวอร์แซนด์ จ ากดั  มีเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั ไม่ว่าจะเป็น รถตกั รถขุด หรือ
เคร่ืองชัง่น ้าหนกั จะท าให้ สามารถผลิตทรายให้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ได ้พร้อมทั้งให้คุณภาพทรายท่ีดี 
ท าให้ลูกคา้สามารถน าไปจ าหน่ายต่อ หรือน าไปใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ีสถานประกอบการยงัให้
ความส าคัญใน บริเวณขนถ่ายสินค้า โดยปรับพ้ืนท่ีให้เหมาะสมแก่การข้ึนลงของรถบรรทุก เพ่ือสร้างความ
สะดวกสบายแก่ลูกคา้ และแมว้่า ดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้มากท่ีสุด 
แต่ก็ส่งผลเพียง 19% ในขณะท่ีอีก 81% เป็นปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ  จะเห็นว่าผลการศึกษามีความแตกต่างจากงานวิจยัของ     
Masresha Wondmagegne (2014) และ Gladys Kim Wan Siu, Adrian Bridge and Martin Skitmore (2001) เน่ืองจาก
บริษทั ซิลเวอร์แซนด์ จ ากัด เป็นธุรกิจสัมปทาน ท่ีมุ่งเน้นการเป็นผูผ้ลิต และจ าหน่าย ทราย ท าให้ไม่มีความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ์ และกลุ่มผูใ้ห้บริการท่ีจ ากดั ประกอบกบักลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ เป็นกลุ่มลูกคา้เฉพาะ
วงการก่อสร้าง โดยส่วนมากเป็นผูรั้บเหมา จึงอาจท าให้มีแนวคิดเก่ียวกบัการบริการท่ีแตกต่างจากวงการอ่ืน ๆ ได ้

จากตารางท่ี 3 ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ (Tangibles) สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจ
คุณภาพบริการของลูกคา้ต่อบริษทั ซิลเวอร์แซนด์ จ ากดั ได ้ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิความสมัพนัธ์ เท่ากบั .290 ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05  ซ่ึงแตกต่างจากจากตารางท่ี 4 ค่าสมัประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจ กบัความ
ตั้งใจใชบ้ริการมีค่าเท่ากบั .531 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 แสดงว่าความพึงพอใจส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการ
เช่นเดียวกนั  
    

5. สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อธุรกิจจ าหน่ายทรายท่ีมีคุณภาพการบริการ
ท่ีดี พบว่า ในทุกหวัขอ้มีคะแนนเฉล่ีย อยูใ่นช่วง 6.17-7.00  หมายถึงเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  

จากการศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทั ซิลเวอร์แซนด ์จ ากดั พบว่า ในทุกหวัขอ้
มีคะแนนเฉล่ีย อยูใ่นช่วง 6.17-7.00  หมายถึงเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  

จากการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทั ซิลเวอร์
แซนด ์จ ากดั พบว่า ในทุกหวัขอ้มีคะแนนเฉล่ีย อยูใ่นช่วง 6.17-7.00  หมายถึงเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  

จากการศึกษาปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ พบว่าลูกคา้
มีความคาดหวงั สูงกว่า การรับรู้คุณภาพการบริการ ในทุกหวัขอ้ 

จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ และ
ความตั้งใจใชบ้ริการ พบว่า ดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริการของลูกคา้สูงสุด ท่ีค่าความสมัพนัธ์ .435 การรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ส่งผลต่อความพึงพอใจ โดย
มีค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์เท่ากับ .419 และความพึงพอใจส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ ท่ีค่าสัมประสิทธ์ิ
ความสมัพนัธ์เท่ากบั .531 
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ข้อเสนอแนะ 
 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าหากคุณภาพการบริการดี ลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจ และเกิดความตั้งใจใช้
บริการซ ้ าอีก ผูศึ้กษาจึงขอเสนอให้ บริษทั ซิลเวอร์แซนด ์จ ากดั ให้ความส าคญักบัการตรวจสอบระดบัคุณภาพการ
บริการของธุรกิจตน ตลอดจนศึกษาหนทางหรือกลยทุธ์ท่ีจะพฒันาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะในดา้น
การตอบสนองต่อลูกคา้ ความรวดเร็ว ในการให้บริการ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการเพ่ิมความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ 

นอกจากน้ี ควรเน้นการฝึกอบรมพนกังานให้เขา้ใจถึงปัจจยัของการบริการท่ีมีคุณภาพท่ีจะท าให้ลูกคา้เกิด
ความพึงพอใจ และกระตุน้พนกังานให้ตระหนกัและน ามาใชอ้ยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริการ และน ามาซ่ึงความตั้งใจใชบ้ริการ ต่อไป ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของ
องคก์รได ้
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ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
ของผู้ใช้บริการร้านอาหารครัวจิตรา 

Attitude Toward Service Marketing Mix Affecting Customers Behavior  
The Case of Krua Jittra Restaurant 

 
ปิยวัฒน์ จารุวิรุฬห์* และแสงดาว ประสิทธิสุข** 

Piyawat Jaruviroon* and Sangdow Prasittisuk** 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารครัวจิตรา มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาทศันคติทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด
บริการของผูใ้ชบ้ริการร้านครัวจิตรา  พฤติกรรมการบริโภคของผูใ้ชบ้ริการร้านครัวจิตรา และเพ่ือศึกษาทศันคติต่อ
พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการร้านครัวจิตรา วิธีการศึกษาในคร้ังน้ีใชวิ้ธีการศึกษาดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive) 
และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential) โดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 ชุด มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา โดยใชค้่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน Regression  

ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคของ
ผูใ้ชบ้ริการร้านครัวจิตรา ประกอบดว้ย ทศันคติดา้นราคา ทศันคติดา้นกระบวนการให้บริการ ทศันคติดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ ทศันคติดา้นบุคคล โดยทศันคติดา้นกระบวนการให้บริการเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมาก
ท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือ ทศันคติดา้นบุคคล และ ทศันคติดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
 

Abstract 
 

“The study on “Attitude on Service Marketing Mix which has affected toward Customers Behavior of Krua 
Jittra Restaurant” has aimed to study the attitude of Krua Jittra’Restaurant service users on Service Marketing Mix, 
customer behavior of Krua Jittra Restaurant and attitude toward Krua Jittra Restaurant service user’s behavior.     
The descriptive statistical and inferential statistical analysis had been applied  The samples were analyzed by 
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descriptive statistical analysis; frequency, percentage, average, and standard deviation.  Moreover, the inferential 
statistical analysis, namely regression  

The study showed that the Service Marketing Mix which had affected Customers Behavior of Krua Jittra 
Restaurant consisted of price attitude, service process attitude, physical attitude and personal attitude.  The service 
process attitude was the most important factor that customer considered, then personal attitude and physical attitude 
 

1. บทน า 
 

ร้านครัวจิตรา เป็นร้านอาหารตอนกลางคืน เร่ิมเปิดให้บริการเม่ือ พ.ศ. 2551 สามารถรองรับลูกคา้ไดค้ร้ังละ 
40 – 50 คน มีพนกังาน 12 คน เป็นร้านอาหารท่ีขายอาหารอีสาน เช่น ส้มต า แกงเห็ด น ้ าตกคอหมูย่าง และอาหาร
ทะเล โดยมีกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการหลากหลายกลุ่มดว้ยกนั เช่น กลุ่มวยัรุ่น กลุ่มวยัท างาน กลุ่มผูสู้งอายุ โดย
ร้านครัวจิตราไดป้ระสบปัญหายอดขายท่ีลดลง โดยเปรียบเทียบกบัร้านอาหารใกลเ้คียง ร้านอาหารครัวจิตรามี
ยอดขายท่ีลดลงเป็นอย่างมาก จากปัญหาท่ีทางร้านไม่สามารถระบุได้  ทางด้านยอดขายท่ีลดลง และจ านวน
ผูใ้ชบ้ริการท่ีลดลง ทางร้านจึงตอ้งการปรับตวัให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท าให้ครัวจิตราตอ้งการทราบถึง
ความต้องการของผู้บริโภคเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือหรือบริโภคร้านครัวจิตรา ทัศนคติด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ เพ่ือท่ีจะน าผลการวิจยัมาเป็นขอ้มูลช่วยในการตดัสินใจปรับเปล่ียนกลยทุธ์และการด าเนินแผนงาน
ธุรกิจของร้านครัวจิตราต่อไป 

1.1. วตัถุประสงค์ในการท าวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาทศันคติทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการของผูใ้ชบ้ริการร้านครัวจิตรา 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผูใ้ชบ้ริการร้านครัวจิตรา  
3. เพ่ือศึกษาทศันคติต่อพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการร้านครัวจิตรา 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิ ทฤษฏีส่วนประกอบการตลาดบริการ 
ร้านอาหารถือเป็นธุรกิจประเภทบริการ ธุรกิจประเภทบริการจะเป็นธุรกิจท่ีเนน้การบริการเพ่ือให้ลูกคา้

เกิดความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ เป็นธุรกิจท่ีเนน้การตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ธุรกิจร้านอาหารเป็น
ธุรกิจท่ีตอ้งใชส่้วนประสมทางการตลาดบริการเพราะจะตอ้งใชห้ลายปัจจยัในการด าเนินธุรกิจ การตกแต่งร้าน การ
ท าให้ร้านอาหารน่าเขา้ใชบ้ริการส าหรับผูบ้ริโภค การท าให้ผูบ้ริโภคประทปัใจในการบริการ การจดัโปรโมชัน่เพ่ือ
เรียกให้ผูบ้ริโภคเขา้มาใชบ้ริการ ซ่ึง เสรี วงษ์มณฑา (2542),สุดาดวง เรืองรุจิระ(2543) ไดย้กตวัอย่างเก่ียวกบัส่วน
ประสมทางการตลาดไวว้่าระดบัราคาสินคา้หรือบริการท่ีไม่สูงและต ่าจนเกินไป ผูบ้ริโภคสามารถยอมรับและจ่าย
ในระดบัราคานั้นๆ สถานท่ีอ านวยความสะดวกในการใชบ้ริการ เชิญชวนและชกัจูงผูบ้ริโภคให้เกิดความสนใจใน
ตวัสินคา้หรือบริการ Kotler (1997) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด เป็นปัจจยัหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี
สามารถควบคุมได ้ซ่ึงธุรกิจจะน าเคร่ืองมือเหล่าน้ีมาประยกุตแ์ละผสมผสานเคร่ืองมือให้สามารถตอบสนองความ
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ตอ้งการและท าให้เกิดความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นเป้าหมายธุรกิจได ้แต่เดิมส่วนประสมทางการตลาดจะมี
เพียงแค่ 4 ตวัแปร ดงัท่ีรู้จกักนั 4Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(product) ราคา (price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) ส่งเสริม
การตลาด (promotion) แต่เพ่ือให้เขา้กบัสมยัใหม่ ธุรกิจบริการ จึงไดเ้พ่ิม กระบวนการให้บริการ (process) ลกัษณะ
ทางกายภาพ (physical evidence) บุคคล (people) จึงไดเ้รียกเป็น ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps)  

2.2 แนวคดิ ทฤษฏีเกี่ยวกับทัศนคต ิ
ทัศนคติเป็นส่ิงท่ีผู ้บริโภคมีต่อธุรกิจร้านอาหาร โดยธุรกิจสามารถท่ีจะสร้างความประทปัใจให้

ผูบ้ริโภคหรือกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อร้านอาหาร อดุลย ์จาตุรงคกุล (2539) ไดก้ล่าว
ไวว้่าทศันคติประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบดว้ยกนั 1.ความรู้สึก เป็นความรู้สึกท่ีเรามีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นความรู้สึก
ชอบ ไม่ชอบ เป็นส่วนประกอบส าคญัเพราะจะเป็นส่วนท่ีบ่งบอกไดว้่าผูบ้ริโภคจะปฏิบติัต่อเราอยา่งไร 2.ความรู้ 
เป็นความรู้หรือความเช่ือท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงจะเป็นไปไดย้ากท่ีจะเปล่ียนทศันคติท่ีมีต่อส่ิงนั้นท่ีเรามีทศันคติดว้ย
ไปแลว้ 3.พฤติกรรม เป็นแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดบางส่ิง โดยจะสอดคลอ้งกบัความรู้สึกของบุคคลนั้นๆ  เสรี วงษ์
มณฑา (2542)ไดก้ล่าวไวว้่าทศันคติมีลกัษณะส าคญั 4 อย่างดงัน้ี 1.ทศันคติเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ทั้งทางตรง
และทางออ้ม 2.ทศันคติเป็นส่ิงท่ีช้ีแนวทางบวกหรือแนวทางลบต่อส่ิงๆนั้น 3.ทศันคติสามารถถ่ายทอดจากบุคคล
หน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึงได ้4.ทศันคติสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงได ้การสร้างความประทปัใจให้เกิดแก่ตวัผูบ้ริโภค
จะเป็นการท่ีง่ายกว่าการท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดอคติแลว้ไปพยายามเปล่ียนผูบ้ริโภคไม่คิดอคติกบัเรา จะเป็นส่ิงท่ียาก
กว่า  

2.3 แนวคดิ ทฤษฏีเกี่ยวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค จะเป็นการท่ีผูบ้ริโภคมีการคน้หาสินคา้หรือบริการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค การคน้หาสินค้าโดยผ่านช่องทางต่างๆ การซ้ือสินคา้ การประเมิณสินคา้โดยใชป้ระสบการณ์ของ
ผูบ้ริโภคเอง หรืออาจจะผ่านการแนะน าจากคนรู้จักหรือเพ่ือน ซ่ึงผูบ้ริโภคคิดว่าสินค้าหรือบริการามารถท่ีจะ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้ ไม่มากก็น้อย Shiffman and Kanuk (1994)โดยสามารถท่ีจะวิเคราะห์
พฤติกรรมโดยการคน้หาค าตอบไดจ้ากการตั้งค าถาม ค าถามประกอบดว้ย 1.ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 2.ผูบ้ริโภคซ้ือ
อะไร 3.ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 4.ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 5.ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 6.ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 7.ผูบ้ริโภค
ซ้ืออย่างไร โดยจะเป็นการตั้งค าถามเพ่ือท่ีจะสอบถามถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดอ้า้งอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
(2538)  

2.4 แนวคดิ ทฤษฏีเกี่ยวกับการตดัสินใจซ้ือ 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือจะเป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคท าการตดัสินใจในการท่ีจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ 

หรือ บริการ นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งเขา้ใจถึงรูปแบบของเดลกระบวนการตดัสินใจเพราะว่าการเขา้ถึงกระบวนการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคได้ก็จะสามารถเข้าใจถึงผูบ้ริโภคได้เช่นกัน สุปัญญา ไชยชาญ (2551) โดยกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ย 1.การตระหนกัถึงความตอ้งการ เป็นการท่ีผูบ้ริโภครับรู้ถึงจุดบกพร่องท่ีตวัเองมีและ
ตอ้งการหาส่ิงมาเติมเต็มจุดบกพร่องนั้น2.การเสาะหาขอ้มูล โดยแหลางขอ้มูลสามารถท่ีจะเข้าถึงไดห้ลากหลาย
ช่องทาง ตวัอย่างเช่น บุคคล สาธารณะ ประสบการณ์ พาณิชย ์3.การประเมินทางเลือก กระบวนการท่ีผูบ้ริโภคใช้
ความรู้ท่ีหามาได ้ใชป้ระสบการณ์ ท าการประเมินสินคา้หรือบริการนั้นๆ 4.การตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคจะเรียงล าดบั
ผลิตภณัฑ์ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด และเกิดการซ้ือ โดยเป็นการตั้งใจซ้ือ โดยสามารถถูกขดัขวางจากบุคคลใกลต้วัหรือ
บุคคลรอบขา้ง ปัจจยัต่างๆท่ีไม่สามารถคาดเดาได ้5.พฤติกรรมหลงัการซ้ือ เม่ือผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการ
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แลว้ จะเกิดความรู้สึกพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ต่อผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้นๆ ท าให้นกัการตลาดตอ้งสนใจและให้
ความส าคญักบัเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก เพราะจะท าให้ผูบ้ริโภคหนักลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง 

2.5 กรอบแนวคดิ 
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พบว่า ร้านครัวจิตรา เป็นธุรกิจบริการ จึงศึกษาทฤษฏีท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏี 7Ps ของ Kotler  ประกอบดว้ย  1.ผลิตภณัฑ ์2.ราคา 3.ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 4.ส่งเสริมการตลาด 5.กระบวนการให้บริการ 6.ลกัษณะทางกายภาพ  7.บุคคล  โดยรวบรวมและศึกษา
งานวิจยัต่างๆ โดยการศึกษาของ ฤดีรัตน์ สิทธิบริบูรณ์ (2560) โดยน าปัจจยั 7Ps มาเป็นตวัแปรตน้ในงานศึกษาวิจยั 
และ กีรติ พรมต๊ะและพิพฒัน์ เขาทอง (2556) ได้น าปัจจัย 7Ps มาเป็นตวัแปรต้นในการศึกษางานวิจัย กิตติภพ 
สงเคราะห์และสุพรรณี อินทร์แก้ว (2555) ไดน้ าปัจจยั 7Ps มาเป็นตวัแปรตน้ในงานศึกษาวิจยั ซ่ึงท่านท่ีกล่าวใน
ขา้งตน้เป็นกรณีของร้านอาหาร ซ่ึงเป็นธุรกิจบริการ โดยตวัแปรตามเป็นปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือโดยมีความหมาย 
คือการตดัสินใจซ้ือหรือบริโภคโดยมีความหมายสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการบริโภค 

จากการศึกษาและทบทวนแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดท้ าการก าหนดสมมติฐาน
ทางการศึกษา ดงัน้ี 

1. ทศันคติทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผูใ้ชบ้ริการร้าน
ครัวจิตรา 

 
   

2.6 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
ฤดีรัตน์ สิทธิบริบูรณ์ (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการและภาพลกัษณ์ท่ี

ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ของร้านอาหารวอเตอร์ไซตรี์สอร์ท ไดค้น้พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียลกัษณะทางกายภาพเป็นอนัดับหน่ึง 
รองลงมาคือช่องทางการจดัจ าหน่าย บุคลากร กระบวนการ ผลิตภณัฑ ์และอนัดบัสุดทา้ยคือ การส่งเสริมการตลาด  

กีรติ พรมต๊ะและพิพฒัน์ เขาทอง (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ของผูบ้ริโภคอาหารญ่ีปุ่ น กรณีศึกษา : ร้านซากุระ ซูชิในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไดค้น้พบว่า ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อผูบ้ริโภคมากท่ีสุดคือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑ์ 

ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
-ทศันคติดา้นราคา (Price) 
-ทศันคติดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(Place) 
-ทศันคติดา้นการส่งเสริมทางตลาด(Promotion) 
-ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ(์Product) 
-ทศันคติดา้นบุคคล(People) 
-ทศันคติดา้นลกัษณะทางกายภาพ(Physical 
Evidence) 
-ทศันคติดา้นกระบวนการ(Process) 

การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) 
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ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและสถานท่ีตั้ง สุดทา้ยคือ ดา้นการส่งเสริม
ทางการตลาด  

กิตติภพ สงเคราะห์ และ ผูช่้วยศาสตราจารย์สุพรรณี อินทร์แก้ว (2555) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่ นของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ไดค้น้พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั
กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง อนัดบัแรกไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 
 

3. วธีิการศึกษา 

 
การวิจัยในคร้ัง น้ี  ผู ้วิ จัยใช้วิ ธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  และใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ส าหรับเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแสดงค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน จะใช้รูปแบบการศึกษาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential) จะใช้วิธี  
Regression Analysis  

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษาในวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้บริการร้านครัวจิตรา 

ค านวณขนาดตวัอย่าง หรือ จ านวนของเป้าหมายท่ีตอ้งการขอ้มูล โดยใชสู้ตรไม่ทราบจ านวนประชากร Cochran 
(1963) ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 มีระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 จึงได้กลุ่มตวัอย่างท่ีต้องการจะเก็บขอ้มูล
จ านวน 385 คน เพ่ือท่ีจะเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้กบัขอ้มูลท่ีจะไดรั้บ จึงท าการเพ่ิมการเก็บแบบสอบถามจ านวน 15 ชุด 
เป็นจ านวนทั้งหมด 400 ชุดและใชก้ารเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) ซ่ึงเป็นวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูวิ้จยัก าหนดข้ึนมาเองเพ่ือค านึงถึงความสะดวกในการเก็บขอ้มูล 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถาม ท่ีผูวิ้จยัไดท้  าการสร้างข้ึนโดยการศึกษา งานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง และผลการศึกษา การอา้งอิงจากงานวิจยั ซ่ึงมีค าถามลกัษณะปลายปิด (Close-end Questionnaire) โดย
เลือกให้ตอบขอ้ใดขอ้หน่ึง 

ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ เป็นขอ้ค าถามแบบ Nominal เป็นค าถามท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามจะตอ้งเลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียวเท่านั้น ท่ีตรงกบัขอ้มูลจริงของผูต้อบแบบสอบถาม มีจ านวน 6 
ขอ้ดว้ยกนั ประกอบดว้ย 1.เพศ 2.สถานภาพ 3.อาย ุ4.ระดบัการศึกษา 5.อาชีพ 6.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้
บริการร้านอาหารครัวจิตรา เป็นมาตรวดัแบบ Rating Scale โดยจะเรียงล าดบัจาก 1 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่งไปถึง 5 เห็น
ดว้ยอย่างยิ่งเป็นค าถามท่ีผูต้อบจะตอ้งเลือกตอบ เพียงขอ้เดียวโดยประกอบดว้ยขอ้ค าถามทั้งหมด 7 ดา้นดว้ยกนั 1.
ด้านผลิตภณัฑ์ 2.ด้านราคา 3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.ด้านส่งเสริมการตลาด 5.ด้านกระบวนการ 6.ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ 7.ดา้นบุคคล โดยมีค าถามทั้งหมด 31 ขอ้ 
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ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ในการเลือกใชบ้ริการ
ร้านอาหารครัวจิตรา เป็นมาตรวดัแบบ Rating Scale  โดยจะเรียงล าดบัจาก 1 ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่งไปถึง 5 เห็นดว้ย
อยา่งยิ่งเป็นค าถามท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งเลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียว โดยค าถามจะมีทั้งหมด 7 ขอ้  

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 370 ชุด จะประกอบดว้ย ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ จะใชส้ถิติเชิง

พรรณนา โดยจะแสดงค่าร้อยละ และ ขอ้มูลทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาด จะใชส้ถิติเชิงพรรณนา โดยจะ
แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนและสถิติเชิงอนุมานท าการวิเคราะห์ขอ้มูลประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป(SPSS)เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ โดยมีขั้นในการตรวจสอบแบบสอบถามดงัน้ี 

1. Data Screening การตรวจสอบขอ้มูลเม่ือไดรั้บแบบสอบถาม จะท าการตรวจแบบสอบถามท่ีไม่ได้
คุณภาพ มีการตอบแบบสอบถามโดยไม่ได้ตั้ งใจ (การท้ิงด่ิงหรือการลากยาวแบบสอบถาม) แล้วท าการตดั
แบบสอบถามออก จนไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์จ านวน 370 ชุด 

2. การป้อนค่าขอ้มูลลงไปในโปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) จะเป็นการน าแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์
และถูกตอ้งมาป้อนค่าขอ้มูลลงยงัโปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS)  

3. การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 1.การวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร (Correlation Analysis ) 2.
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)  
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการศึกษา พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ โดย
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ 1.อาหารมีรสชาติอร่อย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 2.พนกังานบริการดี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.06 3.รสชาติอาหารมีความแตกต่างจากร้านอ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 4.ใกลบ้า้นเดินทางสะดวก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.89 5.มีการจดัโปรโมชัน่ทุกส้ินเดือน และ รู้สึกถึงความอบอุ่น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 6.ประทปัใจในตวั
เจา้ของร้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68  
Table 1 แสดงปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค

ร้านครัวจิตรา 
ตวัแปร B Sig สมมตฐิาน 

Product (ผลิตภณัฑ์) 0.026 0.690 ไม่ยอมรับ 
Price (ราคา)** 0.227 0.015 ยอมรับ 
Place (ช่องทางการจดัจ าหน่าย) 0.037 0.464 ไม่ยอมรับ 
Promotion (การส่งเสริมการตลาด) 0.061 0.306 ไม่ยอมรับ 
Process (กระบวนการ)** 0.239 0.001 ยอมรับ 
Physical Evidence (ลักษณะทางกายภาพ)** 0.350 0.000 ยอมรับ 
People (บุคลากร)** 0.458 0.000 ยอมรับ 

** คือ ปัจจยันั้นส่งผล 
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สมมติฐานท่ี 1 ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผูใ้ชบ้ริการร้านครัวจิตรา โดยอา้งอิง
จากตารางท่ี 1 มีค่า Sig = 0.690 มีค่ามากกว่าท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ดงันั้นจึงไม่ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 

สมมติฐานท่ี 2 ทศันคติดา้นราคา มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผูใ้ชบ้ริการร้านครัวจิตรา โดยอา้งอิงจาก
ตารางท่ี 1 มีค่า Sig = 0.015 มีค่านอ้ยกว่าท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 

สมมติฐานท่ี 3 ทศันคติดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผูใ้ชบ้ริการร้านครัว
จิตรา โดยอา้งอิงจากตารางท่ี 1 มีค่า Sig = 0.464 มีค่ามากกว่าท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ดงันั้นจึงไม่ยอมรับสมมติฐาน
ท่ี 3 

สมมติฐานท่ี 4 ทศันคติดา้นส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผูใ้ชบ้ริการร้านครัวจิตรา 
โดยอา้งอิงจากตารางท่ี 1 มีค่า Sig = 0.306 มีค่ามากกว่าท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ดงันั้นจึงไม่ยอมรับสมมติฐานท่ี 4 

สมมติฐานท่ี 5 ทศันคติดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผูใ้ชบ้ริการร้านครัว
จิตราโดยอา้งอิงจากตารางท่ี 1 มีค่า Sig = 0.001 มีค่านอ้ยกว่าท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5 

สมมติฐานท่ี 6 ทศันคติดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผูใ้ชบ้ริการร้านครัวจิตรา 
โดยอา้งอิงจากตารางท่ี 1 มีค่า Sig = 0.000 มีค่านอ้ยกว่าท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 6 

สมมติฐานท่ี 7 ทศันคติดา้นบุคคล มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผูใ้ชบ้ริการร้านครัวจิตรา โดยอา้งอิงจาก
ตารางท่ี 1 มีค่า Sig = 0.000 มีค่านอ้ยกว่าท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 7 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของ
ผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารครัวจิตรามีทั้งหมด 4 ดา้นดว้ยกนั 1.ทศันคติดา้นราคา 2.ทศันคติดา้นกระบวนการให้บริการ 3.
ทศันคติดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.ทศันคติดา้นบุคคล  
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีสถานะ

โสด โดยส่วนมากจะมีอายุ 20-30 ปี ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน รายได้
ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน 

ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารครัว
จิตรามี 4 ทศันคติ ประกอบดว้ย 1.ทศันคติดา้นราคา 2.ทศันคติดา้นกระบวนการให้บริการ 3.ทศันคติดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ 4.ทศันคติดา้นบุคคล โดยทศันคติดา้นกระบวนการให้บริการเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมาก
ท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.006  รองลงมาคือ ทศันคติดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย 3.95 และ ทศันคติดา้นบุคคล 
มีค่าเฉล่ีย 3.91 และทศันคติดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ีย 3.89 

5.2 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
1. จากผลการศึกษาทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของ

ผูใ้ชบ้ริการร้านครัวจิตรา เพ่ือให้ครัวจิตราไดก้ าหนดแนวทางในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด โดยแบ่งเป็นหลาย
ดา้น ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ
ให้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
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2. ผลการศึกษาทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของ
ผูใ้ชบ้ริการร้านครัวจิตรา ประกอบไปดว้ย 4 ทศันคติ 1.ทศันคติดา้นกระบวนการให้บริการ ควรให้ความส าคญัใน
เร่ืองของการพฒันาบุคลากร ฝึกอบรมพนกังาน  2.ทศันคติดา้นราคา ควรให้ความส าคญัทางดา้นพฒันาและรักษา
คุณภาพของอาหาร ให้มีคุณภาพอยู่อยา่งสม ่าเสมอ 3.ทศันคติดา้นบุคคล ควรให้ความส าคญัในเร่ืองของการรับฟัง
ปัญหาของพนกังาน และการจ้างพนกังานชัว่คราว 4.ทศันคติดา้นลกัษณะทางกายภาพ ควรให้ความส าคญัในเร่ือง 
การรักษาความสะอาดของอุปกรณ์ และ การตกแต่งร้านให้สวยงาม  

5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาว่าผูบ้ริโภคท่ีมาใช้บริการร้านครัวจิตราไปแลว้ มีการกลบัมาใช้

บริการอีกคร้ังหรือไม่ เพ่ือท่ีจะเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความตอ้งการของผูบ้ริโภคและก าหนดกลยุทธ์หรือ
โปรโมชัน่ส าหรับกลุ่มลูกคา้ไดถู้กตอ้ง 

2. ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่เคยมาใชบ้ริการร้านครัวจิตรา หรือมาใชบ้ริการ
คร้ังแรก เพ่ือท่ีจะไดท้ราบถึงความคิดเห็นหรือทศันคติท่ีมีต่อร้านครัวจิตรา 

3. ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคชาวต่างชาติ เพ่ือท่ีจะได้ทราบถึงทศันคติด้านส่วน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคของผูใ้ชบ้ริการร้านครัวจิตรา 
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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีตวัอย่างคือ หุ้นท่ีมีอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต ่า ตวัแปรท่ีใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ีพฒันาจากแบบจ าลองการวิเคราะห์ระบบดูปองท ์โดยมีตวัแปรศึกษาคือระยะเวลาท่ีเขา้มาเป็นบริษทั
จดทะเบียน ภายใตปั้จจยัก าหนดจากการเติบโตของส่วนผูถื้อหุ้นจากก าไรสะสม และอตัราส่วนทุนหมุนเวียน ขอ้มูล
ท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลแบบพาแนล ประกอบดว้ยขอ้มูลอนุกรมเวลารายไตรมาส ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ถึงปี 2560 ของบริษทั
หลกัทรัพย ์115 บริษทั โดยก่อนท าการวิเคราะห์ขอ้มูลไดท้ าการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลดว้ยวิธีพาแนลยนิูทรูท 
และไดท้ าการประมาณแบบจ าลองโดยการประมาณแบบอิทธิพลคงท่ี โดยจากการพิจารณาสถิติทดสอบเฮาส์เมน
แบบสุ่ม ผลการทดสอบพบว่าการประมาณค่าแบบจ าลองดว้ยการประมาณแบบอิทธิพลคงท่ีมีความเหมาะสมกบั
ลกัษณะขอ้มูลตวัอยา่ง ผลจากการประมาณค่าความสมัพนัธ์แบบพาแนล พบว่าอตัราทวีส่วนของผูถื้อหุ้น และปัจจยั
ทางดา้นระยะเวลาตั้งแต่เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นในทิศทาง
ตรงกันข้าม ขณะท่ีการเติบโตของส่วนผูถื้อหุ้นจากก าไรสะสมมีความสัมพนัธ์กับอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นใน
ทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
ค ำส ำคัญ: ผลกระทบของระยะเวลำท่ีเข้ำจดทะเบียน, หุ้นท่ีมรีำคำต่อบัญชีต ำ่, อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
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Abstract 
 

The purpose of this research is to study the effect of listing periods on the behavior of low price to book 
value securities in the Stock Exchange of Thailand. The independent variables used in the research include financial 
factors by DuPont analysis, listing periods, growth of equity from retained earnings and current ratio. The analysis 
is performed using panel data by time series data from 2012 to 2017 and cross sectional data of 115 companies. 
This study performed the panel unit root tests before analyze the data and compare the suitable model from Hausman 
test.  The model including the pool effect, fixed effect and random effect revealed that the fixed effect is more 
suitable for sample research data.  The result of the study indicates that financial leverage and listing periods have 
negative relationship and determined to be correlated return to equity .  While growth of equity from retained 
earnings has positive relationship and determined to be correlated return to equity at 0 .05  statistically significant 
level. 
 
Keyword: Effect of Listing Periods, Low Price to Book Value Securities, Return on Equity 
 

บทน า 
 

การจดัหาเงินทุนผา่นกลไกตลาดการเงินในปัจจุบนัให้ความส าคญักบัการจดัหาเงินทุนผ่านตลาดทุนเพ่ิมมาก
ข้ึน เน่ืองจากความสามารถในการแข่งขนัท่ีมาจากขนาดของเงินทุนมีผลต่อศกัยภาพในการด ารงอยู่ของธุรกิจใน
ระยะยาว ทั้งน้ีการจดัหาเงินทุนไม่ว่าจะโดยหน้ีสิน หรือส่วนทุนมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั โดยบริษทัท่ีมีฐาน
ของเงินทุนขนาดใหญ่ จะมีความสามารถในการกู้ยืมท่ีสูงตามไปดว้ย นอกจากน้ีงานวิจยัมีความสนใจในเร่ืองของ
ผลกระทบของระยะเวลาท่ีเขา้จดทะเบียนของหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นผลมาจากสมมติฐานว่าราคาเสนอขายหุ้นใหม่แก่
ประชาชนคร้ังแรก (IPO) บริษทัโดยมากมกัจ าหน่ายหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าทางบญัชีของกิจการ เพ่ือระดมทุนให้
ไดใ้นจ านวนท่ีสูง จากการปรับปรุงบญัชีของกิจการก่อนเขา้ตลาด รวมถึงการมีข่าวดี และแผนการเติบโต การขยาย
โครงการใหม่ๆในอนาคต เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจ ท าให้มีโอกาสจ าหน่ายหุ้นไดใ้นราคาสูงและสามารถจ าหน่ายได้
ตามเป้าหมาย ซ่ึงในปี พ.ศ. 2560 มีหุ้น IPO จ านวน 14 บริษทัท่ีราคาต ่ากว่าราคาจ าหน่ายหุ้นใหม่แก่ประชาชนเป็น
คร้ังแรก จากจ านวนหุ้น IPO ท่ีเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจ์ านวน 34 บริษทั หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ซ่ึงเป็นผล
มาจากบริษทัส่วนใหญ่ตั้งราคาสูงเกินไป และไม่มีส่วนลดท่ีเหมาะสม อีกทั้งหลายบริษทัมีผลประกอบการหลงัจาก
เขา้ตลาดฯ มีแนวโน้มในเชิงลบ จนเป็นผลท าให้ราคาหุ้นปรับตวัลดลงจากราคา IPO เขา้หาพ้ืนฐานท่ีแทจ้ริงของ
กิจการ (ส านกัข่าว อีไฟแนนซ์ไทย วนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ.2560)  

วตัถุกระสงคข์องศึกษาคร้ังน้ีคือ (1) การศึกษาเพ่ือดูความสมัพนัธ์ของมูลค่าทางบญัชีกบัความสามารถในการ
สร้างผลก าไรจากตวัแปรผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น (Return on Equity) โดยผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นมี
องค์ประกอบท่ีส าคญัคือ องค์ประกอบดา้นประสิทธิภาพในการด าเนินงาน องค์ประกอบดา้นประสิทธิภาพในการ
ใชสิ้นทรัพย ์และองค์ประกอบดา้นโครงสร้างทางการเงินซ่ึงทั้งสามองค์ประกอบถือเป็นส่วนส าคญัส าหรับการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานของกิจการ และ(2) การตรวจสอบโดยสงัเกตการณ์ผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นของ
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ประกอบการตดัสินใจการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มดงักล่าวของนกัลงทุน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การพฒันาแบบจ าลองในการศึกษาคร้ังน้ีอยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีทางการเงินท่ีส าคญัคือ ทฤษฎีความมี
ประสิทธิภาพของตลาด เป็นทฤษฎีท่ีอา้งถึงราคาของหลกัทรัพยไ์ดส้ะทอ้นถึงขอ้มูลข่าวสาร และทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักิจการ โดยนกัลงทุนสามารถเข้าถึงและรับรู้ขอ้มูลทุกอย่างได้เหมือนกัน ณ เวลาเดียวกนั ส่งผลให้ราคาของ
หลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตอบสนองต่อขอ้มูลต่างๆไวห้มดแลว้ โดยความมีประสิทธิภาพถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 
ประสิทธิภาพระดบัต ่า ราคาหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัไดส้ะทอ้นถึงขอ้มูลเก่ียวกบัราคาและปริมาณการซ้ือขายในอดีต
แลว้ ประสิทธิภาพระดบักลาง ราคาหลกัทรัพยใ์นอดีตรวมถึงขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ีตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณะได้
สะท้อนอยู่ในราคาหลกัทรัพย์ในปัจจุบนัแลว้ ประสิทธิภาพระดบัสูง นอกจากราคาในอดีต ข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อ
สาธารณะแล้ว ข้อมูลท่ีไม่ได้แสดงต่อสาธารณะ ข้อมูลภายในกิจการถูกสะท้อนออกมาเป็นราคาหลกัทรัพยใ์น
ปัจจุบนัทั้งหมดแลว้ โดยงานวิจยัของ Malkiel (2003) กล่าวว่าตลาดไม่สามารถมีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ การ
เขา้ถึงขอ้มูลของนกัลงทุนยงัคงมีความแตกต่างกนั ส่งผลให้ราคาในปัจจุบนัยงัไม่สะทอ้นข่าวสารทั้งหมด 

ในการพฒันาขอ้เสนอในการศึกษาอา้งอิงจากกฎเกณฑใ์นการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยการน า
บริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท าให้ธุรกิจสามารถเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนระยะยาว เพ่ิมความสามารถ
การด าเนินงาน และความยืดหยุ่นในการบริหารงาน จากการมีช่องทางในการระดมทุนท่ีหลากหลาย อีกทั้งเป็นการ
เสริมสร้างช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่บริษทั โดยหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติัส าหรับการน าบริษทัเขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยจ์ะตอ้งผ่านคุณสมบติัของหุ้นสามญัและบริษทั ซ่ึงบริษทัท่ียื่นค าขอจะตอ้งเป็นบริษทัมหาชน
จ ากดั มีทุนช าระแลว้ไม่นอ้ยกว่า 300 ลา้น มีฐานะการเงินท่ีมัน่คงและมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ ตอ้งมีการกระจาย
หุ้นสามญัให้รายย่อยตามเกณฑ์ท่ีก าหนด มีผลการด าเนินงานท่ีดีมีก าไรสุทธิในปีล่าสุดไม่น้อยกว่า 30 ลา้นบาท 
รวมถึงต้องผ่านเกณฑ์การบริหารงาน การก ากับดูแลกิจการและมีงบการเงินท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และผูส้อบบญัชีของผูย้ื่นตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. จะเห็นไดว้่าการน า
บริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ นั้นมีระเบียบกฎเกณฑ ์และตน้ทุนค่อนขา้งมาก ดงันั้นแลว้บริษทัท่ีเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มักต้องการเงินทุนท่ีมีต้นทุนท่ีคุ ้มค่ากับการน าบริษทัเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ซ่ึงท าให้ราคาเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกสูงกว่ามูลค่าทางบญัชีของกิจการ โดย
ส่วนต่างของราคาเสนอขายกบัมูลค่าทางบญัชีของกิจการนั้นจะไดรั้บการก าหนดโดยวาณิชธนกิจ ซ่ึงค านวณจาก
หลายปัจจยั ทั้งการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต โครงการงานและการเติบโตในอนาคต รวมถึงปริมาณความ
ตอ้งการของนกัลงทุน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ritter (2017) จากการทดสอบเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของ
หุ้นไอพีโอกบัหุ้นท่ีมูลค่าตลาดใกลเ้คียงกนัแต่ไม่ใช่หุ้นไอพีโอ พบว่าในระยะยาวการลงทุนในหุ้นไอพีโอจะไดรั้บ
ผลตอบแทนต ่ากว่าการลงทุนในหุ้นท่ีมีมูลค่าตลาดใกลเ้คียงกนั และงานวิจยั Espenlaub, Gregory และ Tonks (2000) 
พบว่าผลตอบแทนของหุ้นไอพีโอหลงัจาก 5 ปี โดยเฉล่ียจะมีผลตอบแทนลดต ่าลง 
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ผลการศึกษาในอดีต 
งานวิจยัหลายงานไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกิจการ เช่น งานวิจยัของ 

Kharatyan, Lopes และ Nunes (2017) ศึกษาปัจจยัทางการเงินท่ีส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกิจการโดย
ท าการศึกษาบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์Nasdaq ประเทศสหรัฐอเมริกา ตวัอย่างบริษทัในกลุ่ม Nasdaq 
100 จากการวิจยัพบว่า ภาระภาษี ภาระดอกเบ้ีย อตัราก าไรจากการด าเนินงาน อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 
อตัราทวีส่วนของผูถื้อหุ้น มีความสมัพนัธ์ต่ออตัราผลตอบแทนของส่วนผูถื้อหุ้นในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงต่าง
จากผลการศึกษาของ Sorana (2015) ท่ีท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงานของบริษทั
ในตลาดหลกัทรัพย ์Bucharest ประเทศโรมาเนีย พบว่าอตัราทวีส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนสินทรัพยถ์าวรมี
ความสมัพนัธ์ในเชิงลบ ส่วนขนาดของกิจการมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก นอกจากน้ีงานวิจยัของ Raza และ Farooq 
(2017) ศึกษาท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์Pakistan Stock Exchange 
โดยผลงานวิจยัพบว่า อตัราก าไรสุทธิ อตัราหมุนเวียนสินทรัพยร์วม มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น
ในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญั 
 

วธีิการศึกษา 
 

ตวัแบบงานวจิยั 

ROE = C+ß1EBIT+ ß2TAX+ ß3INT+ ß4LEV+ ß5LIST+ ß6RL+ ß7GE+ ß8CR+ ß9AT+ ß10SIZE+ε 
 

Table 1 สรุปขอ้มูลตวัแปรอิสระและตวัแปรควบคุม 
ตวัแปร    

ตวัแปรอสิระ สัญลกัษณ์ การวดัค่าตวัแปร คาดการณ์ทศิทาง 
1. ผลกระทบทางดอกเบ้ีย INT ก าไรก่อนภาษี/ก าไรก่อนดอกเบ้ียและ

ภาษี 
ทิศทางเดียวกนั 

2. อตัราทวีส่วนของผูถื้อหุ้น LEV สินทรัพยร์วม/ส่วนของผูถื้อหุ้น ทิศทางเดียวกนั 
3. จ  านวนปีท่ีหุ้นจดทะเบียนกบัตลาด
หลกัทรัพยฯ์  

LIST จ านวนวนัตั้งแต่จดทะเบียนเขา้ตลาด 
หลกัทรัพยฯ์/365 

ทิศทางตรงกนั
ขา้ม 

4. อตัราผลตอบแทนของหุ้น RL (ราคาปัจจุบนั – ราคา IPO)/ราคา IPO ทิศทางเดียวกนั 
5. อตัราส่วนทุนหมุนเวียน CR สินทรัพยห์มุนเวียน/หน้ีสินหมุนเวียน ทิศทางเดียวกนั 

ตวัแปรควบคุม    
1. ก  าไรก่อนหักดอกเบ้ียและภาษี EBIT ก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษี/ยอดขาย ทิศทางเดียวกนั 
2. ผลกระทบทางภาษี TAX ก าไรสุทธิ/ก  าไรก่อนภาษี ทิศทางเดียวกนั 
8. การเติบโตของส่วนผูถื้อหุ้นจากก าไร
สะสม 

GE ส่วนของผูถื้อหุ้น/มูลค่าเรียกช าระ
แลว้ 

ทิศทางเดียวกนั 

4. ขนาดของบริษทั SIZE มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด ทิศทางเดียวกนั 
5. อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม AT ยอดขาย/สินทรัพยร์วม ทิศทางเดียวกนั 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 
Figure 1 การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยั 
 

จาก Figure 1 แสดงการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยั โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 
ทุติยภูมิ (Secondary data) ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และข้อมูลจาก SETSMART ซ่ึง
จดัท าโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และงบการเงินจากระบบขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 115 บริษทั โดยระยะเวลาท่ีใชท้  าการศึกษาในตั้งแต่ พ.ศ.2555 ถึง 2560 
 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูลและผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

1. การทดสอบความน่ิงของขอ้มูลพาแนล (Panel Unit Root Test) ท าการทดสอบความน่ิงขอ้มูล (Stationary) 
ดว้ยการทดสอบ Unit Root โดยมีสมมติฐานว่าขอ้มูลจะตอ้งมีค่าเฉล่ีย (Mean) ความแปรปรวน (Variance) และค่า
ความแปรปรวนร่วม (Covariance) คงท่ีไม่เปล่ียนแปลงตามเวลา จากการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลพาแนลของตวั
แปรท่ีน ามาศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น ก าไรก่อนหักดอกเบ้ียและภาษี และอตัรา
หมุนเวียนสินทรัพยร์วม ขอ้มูลมีความน่ิงท่ีระดบั Level จากการปฏิเสธสมมติฐานหลกัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% 
ขณะท่ี ผลกระทบทางภาษี ผลกระทบทางดอกเบ้ีย อตัราทวีส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนทุนหมุนเวียน จ านวนปีท่ีหุ้น

 328 
บริษัท 

 158 
บริษัท 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
 จ านวน 486 บริษัท 

อัตราส่วนราคาต่อบัญชีต ่ากว่า 1 
(P/BV 𝛍 1) 

รายงานทางการเงินไม่สมบูรณ์ 

บริษัทที่อยู่ในช่วงฟ้ืนฟูกิจการ 

บริษัทในกลุ่ม ธุรกิจการเงิน ธนาคาร  
เงินทุนหลักทรัพย์ ประกันชีวิตและประกันภัย 

อัตราส่วนราคาต่อบัญชีมากกว่า 1 
(P/BV > 1) 

รายงานทางการเงินสมบูรณ์ 

กลุ่มตัวอย่างคัดแยกตามอุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 22 บริษัท 
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 29 บริษัท 
กลุ่มบริการ  19 บริษัท 
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์  29 บริษัท 
กลุ่มเทคโนโลยี    6 บริษัท 
กลุ่มทรัพยากร   5  บริษัท 
กลุ่มเกษตร 
และอุตสาหกรรมอาหาร   5 บริษัท 

ระยะเวลาศึกษา 5 ปี 
จ านวน 20 ไตรมาส 

= 115 x 20 
2,300 ข้อมูล 

115 

บริษัท 

ไม่อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง 
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จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ อตัราผลตอบแทนของหุ้น การเติบโตของส่วนผูถื้อหุ้นจากก าไรสะสม และขนาด
กิจการ มีลกัษณะน่ิงท่ีอนัดบัของผลต่างล าดบัท่ี 1 จากการปฏิเสธสมมติฐานหลกัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% 

2. ทดสอบ Correlation & Multicollinearity ตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระวา่มีความสมัพนัธ์
กนัสูงหรือไม่ ซ่ึงหากตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์กนัสูงจะท าให้เกิดปัญหา Multicollinearity ซ่ึงท าให้การประมาณ
ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยมีเอนเอียง โดยสามารถตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ไดด้ว้ยการค านวณ
สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยจะตอ้งมีค่าไม่เกิน 0.80 และท าการตรวจสอบดว้ยการค านวณ Variance Inflation 
Factor (VIF) จากการตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ดว้ยการค านวณสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีน ามาศึกษา 
พบว่าตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างกนั โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ไม่เกิน 0.80 และจากการค านวณ Variance 
Inflation Factor (VIF) ไม่พบตวัแปรคู่ท่ีมีค่า VIFi มีค่ามากกว่า 5 จึงสรุปไดว้่าไม่พบปัญหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวั
แปร (Multicollinearity) 

3. ทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง Fixed Effect และ Random Effect ท าการทดสอบความเหมาะสม
ของแบบจ าลอง Fixed Effect และ Random Effect โดยใช ้Hausman Test ซ่ึงหากยอมรับสมมติฐานหลกั หมายความ
ว่ามีผลของ Random Effect ในแบบจ าลอง จึงควรท าการประมาณค่าแบบจ าลองในรูปแบบ Random Effect แต่หาก
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก หมายความว่าไม่มีผลของ Random Effect ในแบบจ าลองจึงควรท าการประมาณค่า
แบบจ าลองในรูปแบบ Fixed Effect จากการทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง โดยพิจารณาจากสถิติทดสอบ 
Hausman Test พบว่า ผลจากการทดสอบปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงว่าไม่มีผลของ Random effects ในแบบจ าลอง 
การประมาณค่าแบบจ าลองในรูปแบบ Fixed Effects จึงมีความเหมาะสมกบัขอ้มูลพาแนลท่ีท าใชใ้นการศึกษา 
Table 2 ผลการทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง Fixed Effect และ Random Effect 

 รูปแบบการประมาณ ค่าสถิต ิ Prob. 

Hausman Test    
 Random Effects 101.880405* 0.0000 
* ปฏิเสธสมมติฐานหลกัท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 
 

ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
การประมาณแบบจ าลอง Panel 
ผลการศึกษาการประมาณแบบจ าลอง Panel รูปแบบ Fixed Effects จาก Table 3 แสดงให้เห็นว่าอัตรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มตวัอยา่งหุ้นท่ีมีอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต ่า ตวัแปรท่ีศึกษามี
อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มตวัอยา่งหุ้นท่ีมีอตัราส่วนราคาตลาด
ต่อมูลค่าทางบญัชีต ่าร้อยละ 53.36 (Adjusted R-squared : 0.5336) ส่วนท่ีเหลือเป็นอิทธิพลของปัจจยัอ่ืน โดยค่า
ลอการิท่ึมจ านวนปีท่ีหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย์ฯ การเติบโตของส่วนผูถื้อหุ้นจากก าไรสะสม อตัรา
หมุนเวียนของสินทรัพยร์วม และ ขนาดของบริษทั มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 99% ในขณะท่ีอัตราทวีส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยสามารถอธิบายไดว้่า เม่ือค่า
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ลอการิท่ึมของจ านวนปีท่ีหุ้นจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์เปล่ียนแปลง 1 หน่วย จะท าให้อตัราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มตวัอยา่งหุ้นท่ีมีราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต ่าเปล่ียนแปลงไป 390.126 ในทิศทางตรงกนั
ขา้ม  เม่ืออตัราทวีส่วนของผูถื้อหุ้นเปล่ียนแปลง 1 หน่วย จะท าให้อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่ม
ตวัอยา่งหุ้นท่ีมีราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต ่าเปล่ียนแปลงไป 0.085 ในทิศทางตรงกนัขา้ม เม่ือการเติบโตของส่วน
ผูถื้อหุ้นจากก าไรสะสมเปล่ียนแปลง 1 หน่วย จะท าให้อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มตวัอยา่งหุ้นท่ี
มีราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต ่าเปล่ียนแปลงไป 3.359 ในทิศทางเดียวกนั เม่ืออตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม
เปล่ียนแปลง 1 หน่วย จะท าให้อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มตวัอย่างหุ้นท่ีมีราคาตลาดต่อมูลค่า
ทางบญัชีต ่าเปล่ียนแปลงไป 18.124 ในทิศทางเดียวกนั เม่ือค่าลอการิท่ึมขนาดของบริษทัเปล่ียนแปลง 1 หน่วย จะ
ท าให้อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มตวัอยา่งหุ้นท่ีมีราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต ่าเปล่ียนแปลงไป 
4.234 ในทิศทางเดียวกนั 
Table 3 ผลของการประมาณขอ้มูล 

ตวัแปร Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

Constant -5.290*** 1.822 -2.902655 0.0037 
EBIT 0.029 0.072 0.403111 0.6869 
DTAX 0.006 0.024 0.254306 0.7993 
DINT -8.31E-05 0.001 -0.055318 0.9559 
DLEV -0.085* 0.047 -1.795085 0.0728 

DLNLIST -390.126*** 90.473 -4.312051 0.0000 
DRL -0.009 0.009 -1.046098 0.2957 
DCR -0.002 0.050 -0.045801 0.9635 
DGE 3.359*** 0.590 5.690245 0.0000 
AT 18.124*** 1.955 9.268265 0.0000 

DLNSIZE 4.234*** 1.300 3.256080 0.0012 
R-squared  0.560739 
Adjusted R-squared  0.533645 
Prob (F-statistic)  0.000000 

*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
อตัราทวีส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นอย่างมี

นยัส าคญั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจากการท่ีบริษทัไม่สามารถสร้างผลตอบแทน
ไดเ้พียงพอต่อตน้ทุนดอกเบ้ียจากการกู้ยืม เป็นผลท าให้การด าเนินงานถูกกดดนัจากภาระหน้ีสิน และส่งผลในเชิง
ลบต่ออตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อ 

จ านวนปีตั้ งแต่หุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตรา
ผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นอยา่งมีนยัส าคญั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากบริษทัเม่ือเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะไดรั้บการประเมินและก าหนดราคาแรกจ าหน่ายให้แก่ประชาชน ซ่ึงราคาดงักล่าวมกัสูงกว่า
มูลค่าของกิจการ ซ่ึงเป็นผลจากการคิดการเติบโตของกิจการในอนาคต การประมาณการผลด าเนินงานจากโครงการ
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ใหม่ และปริมาณความตอ้งการหุ้นท่ีสูงของนกัลงทุน โดยเม่ือบริษทัมีอายุของกิจการมากข้ึนและอตัราการเติบโต
ของรายไดมี้แนวโนม้ลดลง ส่งผลให้ผลการด าเนินงานเร่ิมคงท่ี จึงเป็นผลท าให้ราคาหุ้นท่ีสูงกว่ามูลค่าทางบญัชีของ
กิจการจากความคาดหวงัการเติบโตในอนาคตปรับลดลง และกลบัเขา้สู่มูลค่าท่ีแทจ้ริงของกิจการ 

การเติบโตของส่วนผูถื้อหุ้นจากก าไรสะสมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนส่วนของ
ผูถื้อหุ้นอยา่งมีนยัส าคญั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการเติบโตของส่วนผูถื้อหุ้นจากก าไรสะสมแสดง
ถึงความสม ่าเสมอและความมัน่คงของกิจการในการด าเนินงาน ซ่ึงกิจการท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของก าไรสะสมจะส่งผลให้
กิจการมีเงินทุนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงบริษทัสามารถใชใ้นการขยายกิจการ โดยมีความเส่ียงต ่ากว่าการจดัหาแหล่งเงินทุนจาก
ภายนอกกิจการทั้งจากการก่อหน้ี และการเพ่ิมทุน 

อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น
อย่างมีนยัส าคญั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของยอดขาย เม่ือเทียบกบัสินทรัพยร์วมของ
กิจการ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยข์องบริษทัว่าสามารถสร้างรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากสินทรัพย์
ท่ีมีอยูเ่ดิม ซ่ึงรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยจ์ะส่งผลต่อเน่ืองไปยงัก าไรของกิจการ 

ขนาดของกิจการมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากบริษทัท่ีมีขนาดใหญ่จะมีอ านาจในการแข่งขนัท่ีสูง จากก าลงัทุนท่ีมากกว่า 
และขอ้ไดเ้ปรียบจากความประหยดัต่อขนาด รวมถึงมีเครดิตความน่าเช่ือถือสูง ท าให้สามารถจดัหาเงินทุนไดด้ว้ย
ตน้ทุนท่ีต ่ากว่าบริษทัขนาดเลก็ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาผลกระทบของระยะเวลาท่ีเข้าจดทะเบียนต่อพฤติกรรมของหุ้นท่ีมีอตัราส่วนราคาตลาดต่อ
มูลค่าทางบญัชีต ่า โดยการศึกษาน้ีไดท้  าการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างจากหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมี
อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต ่ากว่า 1 และท าการประมาณแบบจ าลองพาแนล การทดสอบความน่ิงของ
ขอ้มูลพาแนล ดว้ยการทดสอบพาแนลยูนิทรูท พบว่าอตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น ก าไรก่อนหักดอกเบ้ียและ
ภาษี อตัราหมุนเวียนสินทรัพยร์วม มีลกัษณะน่ิงท่ีระดบั level และพบว่าผลกระทบทางภาษี ผลกระทบทางดอกเบ้ีย 
อัตราทวีส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนทุนหมุนเวียน จ านวนปีท่ีหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ อัตรา
ผลตอบแทนของหุ้น การเติบโตของส่วนผูถื้อหุ้นจากก าไรสะสม และขนาดกิจการ มีลกัษณะน่ิงท่ีอนัดบัของผลต่าง
ล าดบัท่ี 1 ดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99% จากนั้นไดท้ าการทดสอบ Correlation และ Multicollinearity ผลของการ
ทดสอบพบว่า ตัวแปรอิสระท่ีใช้ในการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และได้ท าการประมาณค่า
แบบจ าลองพาแนลท่ีเหมาะสม ระหว่าง Random Effects และ Fixed Effects ดว้ยวิธี Hausman test โดยพบว่า การ
ประมาณค่าแบบจ าลองโดยใชรู้ปแบบการประมาณแบบจ าลองแบบ Fixed effects มีความเหมาะสมส าหรับชุดขอ้มูล
ท่ีศึกษา  

ผลของการประมาณแบบจ าลองพาแนล รูปแบบ Fixed effects พบว่า อตัราทวีส่วนของผูถื้อหุ้น และจ านวน
ปีตั้งแต่หุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีความสัมพนัธ์กับอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นในทิศทาง
ตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และ 99% ตามล าดบั ในขณะท่ีการเติบโตของส่วนผูถื้อหุ้น
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จากก าไรสะสม อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม และขนาดกิจการมีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนส่วนของผู้
ถือหุ้นในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ส าหรับการศึกษาในอนาคต ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยงัหุ้นท่ีมีราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต ่าในตลาด

หลกัทรัพยข์องประเทศอ่ืนๆ เช่นตลาดหลกัทรัพยข์องกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ อเมริกา ยุโรป และญ่ีปุ่ น รวมถึง
ตลาดหลกัทรัพยข์องกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา และตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอาเซียน ซ่ึงจะสนบัสนุนท าให้ผลของ
การศึกษาน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน และการศึกษาในคร้ังน้ียงัมีอิทธิผลของปัจจยัอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการศึกษา จึงควร
ท าการศึกษาปัจจยัอ่ืนเพ่ิมเติม ทั้งตวัแปรปัจจยัภายในกิจการ ปัจจยัเชิงคุณภาพ และปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ซ่ึงอาจ
ส่งผลต่องานวิจยั เพ่ือให้ไดแ้บบจ าลองท่ีดีท่ีสุดท่ีใชใ้นการประมาณค่า 
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ความต้องการของผู้ลงทุนเกีย่วกับส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการด าเนิน
ชีวติที่มีผลต่อการซ้ือขายหลักทรัพย์ ผ่านอนิเตอร์เน็ต 

Effects of Investors’ Demands Regarding to Marketing Mix and their Lifestyles 
 on Financial Securities Internet Trading Behaviors 

 
พรพรรณ บุตรมี* และโรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์** 

Pornphan Bootmee* and Rojanasak Chomvilailuk** 
 

บทคดัย่อ 
 

งานวิจยัน้ีศึกษาความตอ้งการของผูล้งทุนต่อส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้
ลงทุนท่ีส่งผลต่อการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นช่องทางอินเตอร์เน็ต เคร่ืองมือหลกัในการเก็บขอ้มูลเพ่ือการวิเคราะห์คือ 
แบบสอบถาม โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มผูล้งทุนท่ีเป็นสมาชิกของบริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยผ์่านอินเตอร์เน็ต จ านวน 400 คน และทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05  

 ผลการวิจยั พบว่า ความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาค่าธรรมเนียม มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ขายหลกัทรัพยผ์่านอินเตอร์เน็ต อีกทั้งรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรมและความสนใจ ดา้นการแสดงความ
คิดเห็น ก็มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านอินเตอร์เน็ตอย่างมีนยัส าคญั ดงันั้น นกัการตลาดจึงควรให้
ความส าคญัในเร่ืองของ ราคาค่าธรรมเนียม ในการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นอินเตอร์เน็ตเป็นประการแรก และก าหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูล้งทุน เพ่ือจะได้ตอบสนองได้ตรงกบัความ
ตอ้งการและรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูล้งทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อไป 

 
ค าส าคญั:  ผูล้งทุน, ความตอ้งการ, ส่วนประสมทางการตลาด, รูปแบบการด าเนินชีวิต, หลกัทรัพย,์ การซ้ือขายทาง
อินเตอร์เน็ต 
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ABSTRACT 
 
This research investigates the needs of investors for the marketing mix and the lifestyle of investors who 

affect the trading of securities via internet.  The main tool for Data collecting for analysis was a questionnaire, 
collected data from 400 investors who trade internet share and were members of AEC Securities Co., Ltd. And the 
hypothesis testing used the regression equation Multivariate analyzing at significance level of 0.05.  

The research found that the demand for marketing mix Fee Affecting Internet Trading Decisions .  The 
lifestyle, Activities and Interests The comments also have a significant effect on internet trading decisions.  
So marketers should focus on the issue the first Internet trading fee and develop marketing strategies to fit  with the 
lifestyle of investors for response in the needs and lifestyle of investors efficiently and effectively. 

 
Keywords: Investor, Demand, Marketing Mix, Lifestyle, Securities, Internet Trading  
 

1. บทน า 
 

พฤติกรรมการสั่งซ้ือและขายหลกัทรัพยข์องผูล้งทุนไทยเปล่ียนไปจากอดีต โดยปัจจุบนั เร่ิมมีผูล้งทุนให้
ความสนใจและท าการซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ตมากข้ึน แทนการซ้ือขายผ่านผู้แนะน าการลงทุน 
(Marketer) และท าธุรกรรม ณ ห้องคา้หลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถท าธุรกรรม (Transaction) ดงักล่าวไดด้ว้ย
ตนเอง โดยสามารถท าการซ้ือขาย และรับหรือคน้หาขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบัการลงทุน ณ ท่ีใด และเวลาใดก็ได ้
เพียงแต่มีสญัญาณอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ซ่ึงท าให้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อการซ้ือขายมากข้ึน แทนการท่ีผู ้
ลงทุนตอ้งมาเขา้อบรมสัมมนา หรือคน้หาและรับขอ้มูลข่าวสารการลงทุน หรือท าธุรกรรมการซ้ือขายผ่านผูแ้นะน า
การลงทุน ณ ห้องคา้หลกัทรัพย์ (ฐิติเมธ โภคชยั, 2559) ขณะเดียวกนั ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดพ้ฒันา
และส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแก่ผูล้งทุน รวมถึงพฒันาบริการใหม่ๆ 
ให้เขา้มามีบทบาทในตลาดทุนมากยิ่งข้ึน เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนกัลงทุน (หรือผูบ้ริโภค) และ
การเติบโตของการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

ปัจจุบนั การแข่งขนัในอุตสาหกรรมซ้ือขายหลกัทรัพยรุ์นแรงข้ึน (บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซียพลสั จ ากดั, 2560) 
ซ่ึงบริษทัหลกัทรัพยต่์างๆ ไดมี้การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ทั้งการบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร ช่อง
ทางการซ้ือขายผ่าน Mobile Application รวมถึงการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ อาทิ Facebook Live จาก
นกัวิเคราะห์, สอนการดูกราฟเทคนิคแบบออนไลน์  ซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีผูล้งทุนใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือขาย
หลกัทรัพยผ์่านอินเตอร์เน็ต (บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั,  2560) จากขอ้มูลขา้งตน้น้ี 
สะทอ้นให้เห็นว่า ความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดของผูล้งทุนอาจส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพย์
ผา่นช่องทางอินเตอร์เน็ตของผูล้งทุน 

ขณะเดียวกนั นกัลงทุน (หรือผูบ้ริโภค) มีรูปแบบการด าเนินชีวิตในดา้นต่างๆ เปล่ียนไปอยา่งมาก เช่น การ
เติบโตของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการใชอิ้นเตอร์เน็ตของผูค้นในปัจจุบนั มีตวัเลขสถิติจ านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 565 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

ของคนในประเทศไดเ้พ่ิมข้ึน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2559) ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจยัของ สุกัญชา ตรีทานนท์ (2559) ได้ศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการลงทุนท่ีส่งผลต่อความ
ต้องการ การขอรับบริการซ้ือขายหลกัทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ตของผูล้งทุนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ พบว่า 
พฤติกรรมผูล้งทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ ท่ีขอรับบริการซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยวิธีการอินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน รายได ้50,000 – 100,000 บาท มีลกัษณะการลงทุนซ้ือขาย
หลกัทรัพยผ์า่นช่องทางอินเตอร์เน็ตเพียงอยา่งเดียว 

 ดงันั้น ขอ้มูลต่างๆ เหล่าน้ี อาจสรุปไดว้่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของนกัลงทุนน่าจะมีผลต่อการท่ีนกัลงทุน
นั้นๆ เลือกซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านช่องทางอินเตอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มีการศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตแบบใดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท าธุรกรรมผ่านช่องอินเตอร์เน็ตของนกัลงทุน รวมถึงลกัษณะของผลกระทบ
ดงักล่าวว่าเป็นอยา่งไร     

 ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงไดท้  าการศึกษาวิจยัถึงผลกระทบของความตอ้งการส่วนประสมการตลาดและรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของนกัลงทุนท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ตามโครงการวิจยัน้ี โดยได้
ท าการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัก่อนหนา้ เพ่ือศึกษาและท าความเขา้ใจในบริบทของตวัแปรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือก าหนดสมมติฐานและสร้างกรอบแนวคิดของการวิจยั รวมทั้งตวัวดั และด าเนินการวิจยัเชิงประจกัษ ์(Empirical 
Research) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน และน าเสนอข้อเสนอแนะ เพ่ือประโยชน์เชิงทฤษฎีและการจดัการการตลาด
ส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจหลกัทรัพยต่์อไป ทั้งน้ี ผูวิ้จยัจะไดน้ าเสนอผลการทบทวนวรรณกรรม ทั้งเชิงทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 พฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต 
Stephen (1993) ไดก้ล่าวไวว้่า การตดัสินใจ หมายถึงการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลายๆ

ทางเลือกท่ีมี ท านองเดียวกนั Schiffman & Kanuk, (1994) ไดอ้ธิบายว่า การตดัสินใจหมายถึง การเลือกจากทางเลือก
ท่ีมีอยู่แล้ว ซ่ึงสอดคล้องกับ ฉัตรยาพร เสมอใจ (2550) ได้กล่าวว่าการตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง 
กระบวนการในการเลือกท่ีจะท าในส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ส าหรับบริบทของการลงทุนซ้ือขายหลกัทรัพย ์
ผูล้งทุนมกัจะเลือกจากทางเลือกท่ีมี ไม่ว่าจะเป็นสินคา้ (หลกัทรัพย)์ และบริการต่างๆ ซ่ึงตามโครงการวิจยัน้ี ผูวิ้จยั
ให้ความส าคญักบัการตดัสินใจของผูล้งทุนเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยการเลือกซ้ือผา่นอินเตอร์เน็ต 
ซ่ึงงานวิจยัน้ี ไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัสินคา้หรือประเภทหลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนเลือกซ้ือ  

ทั้งน้ี ผูวิ้จยัเช่ือว่า การตดัสินใจของผูล้งทุนเป็นกระบวนการส าคญัท่ีอยูภ่ายใตจิ้ตใจ ซ่ึงน่าจะสอดคลอ้ง
กบักระบวนการการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ การรับรู้ปัญหา การแสวงหาขอ้มูล การประเมิน
ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Kotler, 1997) 

2.2 ความต้องการส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  
ส่วนประสมทางการตลาด เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีมีความส าคญั เพ่ือใชใ้นการตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Kotler,  2012) ทั้ งน้ีตามแนวคิดของ Kotler (2000) การให้
ความส าคญักบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือผูล้งทุน (ส าหรับการวิจยัน้ี) ต่อส่วนประสมการตลาดดา้นต่างๆ โดย
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การจดัการส่งมอบประโยชน์หรือคุณค่าท่ีนกัลงทุนตอ้งการผ่านส่วนประสมการตลาด จะท าให้ผูล้งทุนมีพฤติกรรม
ท่ีเป็นไปตามท่ีนกัการตลาดตอ้งการ โดยในโครงการวิจยัน้ีให้ความส าคญักบัการท่ีผูล้งทุนเลือกซ้ือขายผา่นช่องทาง
อินเตอร์เน็ต ซ่ึงการท่ีผู ้ลงทุนใช้ช่องทางผ่านอินเตอร์เน็ต นอกจากเป็นการสร้างความสะดวกสบายและ
ประสิทธิภาพในการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ห้กบัผูล้งทุนแลว้ ยงัเป็นการลดต้นทุนการท าธุรกรรมให้กับทั้งผูล้งทุน 
(ค่าธรรมเนียมต ่ากว่าการซ้ือขายผ่านผูแ้นะน าการลงทุน) และผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ เน่ืองจากสามารถลด
จ านวนบุคลากรดา้นการตลาดได ้นอกจากน้ี ยงัเป็นการเพ่ิมโอกาสในการสร้างผลก าไรให้กบับริษทัหลกัทรัพยใ์ห้
มากข้ึน อนัเน่ืองมาจากความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนกัลงทุน ท าให้มีโอกาสท่ี
นกัลงทุนจะมีการสัง่ซ้ือขายมากข้ึน 

ส่วนมิติท่ีจะศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ีของความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องผูล้งทุน คือ การบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร เป็นการบริการท่ีอ านวยความสะดวกให้กบัผูล้งทุน มีการ
ส่งขอ้มูลข่าวสารให้กบัผูล้งทุนหลากหลายช่องทาง และในดา้นค่าธรรมเนียมการบริการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ คือ การ
ไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นกระดานซ้ือขาย โดยค่าธรรมเนียมในการบริการของแต่ละประเภทบญัชีก็จะมีอตัราค่า
ธรรมท่ีแตกต่างกันออกไป ด้านช่องทางการส่งค าสั่ง คือ ช่องทางการซ้ือขายผ่านผูแ้นะน าการลงทุนหรือช่อง
ทางการซ้ือขายผ่าน Internet เม่ือพิจารณาถึงช่องทางการซ้ือขายท่ีผูล้งทุนไดรั้บความสะดวกสบายมากข้ึน สามารถ
ตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ดเ้องตลอดเวลาก็คือช่องทางการซ้ือขายผ่านอินเตอร์เน็ต (วิภาพร ตรีทิพยโ์ชค, 2554) 
ดา้นการอบรมและสมัมนาเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี และเพ่ิมความรู้ให้กบัผูล้งทุน เป็นการกระตุน้ให้ผูล้งทุนเกิด
การตดัสินใจซ้ือขายไดม้ากข้ึน  ดา้นบุคลากรท่ีตอ้งเจอหรือท าการติดต่อโดยตรงกบัผูล้งทุนก็คือผูแ้นะน าการลงทุน 
และนกัวิเคราะห์ท่ีท าการวิเคราะห์สถานการณ์ สรุปขอ้มูลข่าวสารการลงทุน และผูแ้นะน าการลงทุนยงัหน้าท่ีให้
ค าปรึกษาแนะน า ให้ความช่วยเหลือในการแกปั้ญหา ให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นจริงแก่ผูล้งทุน และสุดทา้ยจะเป็นเร่ือง
กระบวนการ ท่ีให้บริการผูล้งทุนท่ีมีความรัดกุม ถูกตอ้ง ปลอดภยั และรวดเร็วสามารถตรวจสอบได ้ไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองการตดัเงินช าระค่าซ้ือขาย หรือการฝาก-ถอนเงินเป็นหลกัประกนั 

2.3 รูปแบบการด าเนินชีวติของนักลงทุน 
รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง รูปแบบของการใชชี้วิตของบุคคล ท่ีมีความหลากหลายวิถีทาง ข้ึนอยู่

กับประสบการณ์ในอดีตและ สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน (Allen, Karen & Susan, 1992) โดย Assael 
(1995) ไดใ้ห้ค านิยาม “รูปแบบการด าเนินชีวิต” ว่าเป็นการใชเ้วลาในการท ากิจกรรม และให้ความสนใจกบัส่ิงใด 
รวมถึงการแสดงความคิดเห็นของตนเองกับเร่ืองท่ีตนสนใจ” นอกจากน้ี Blackwell & Miniard (1993) ได้ให้
ความหมายว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต คือ รูปแบบท่ีบุคคลจะด าเนินชีวิต ซ่ึงรวมทั้งการใชจ่้ายเงินและเวลา กล่าวโดย
สรุปตามแนวคิดต่างๆ ท่ีนกัวิจยัก่อนหนา้ไดก้ล่าวไว ้กล่าวคือ รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูล้งทุนจะแสดงออกดว้ย 
กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) ความคิดเห็น (Opinions) ของผูล้งทุนท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนใน
หลกัทรัพยแ์ละการบริการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัธุรกรรมการลงทุนในหลกัทรัพยข์องผูล้งทุน ส่ิงท่ีผูล้งทุนให้ความส าคญั
หรือสนใจ และการแสดงความคิดเห็นของผูล้งทุนต่อส่ิงท่ีตนเองสนใจ สามารถเป็นตวัสะทอ้น รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตได ้อาทิเช่น การดูรายการโทรทศัน์ท่ีเก่ียวกบัการลงทุน อ่านหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน สนใจเขา้ร่วม
อบรมหรือสมัมนาในเร่ืองการลงทุน แลว้มีการแสดงความคิดเห็นในเร่ือง การลงทุน หรือเร่ืองผลตอบแทน รูปแบบ
การด าเนินชีวิตจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือขาย ในส่ิงท่ีผูล้งทุนสนใจ โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สรินยา สงค์
ประเสริฐ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อค่านิยมในคอนโดมิเนียมตากอากาศระดบัหรูหรา 
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ในอ าเภอหัวหิน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรูปแบบการด าเนินชีวิตในด้านความต้องการประสบ
ความส าเร็จในชีวิตมากท่ีสุด รองลงมาคือปัจจัยด้านการตระหนักถึงราคา ปัจจัยด้านความสนใจต่อประเด็น
สาธารณะ ปัจจยัดา้นความตอ้งการความเป็นเอกลกัษณ์ 

จากการทบทวนวรรณกรรมทั้ งทฤษฎีและงานวิจัยก่อนหน้าท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ผู ้วิจัยได้ก าหนด
สมมติฐานการวิจยั และกรอบแนวคิดของการวิจยั (รูปท่ี 1)เพ่ือท าการทดสอบและสรุปผลการวิจยั โดยมีสมมติฐาน
ดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 (H1) ความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่าน
อินเตอร์เน็ตส่วนประสมการตลาด 

H1.1 ความตอ้งการดา้นบริการขอ้มูลข่าวสาร 
H1.2 ความตอ้งการดา้นค่าธรรมเนียม 
H1.3 ความตอ้งการดา้นช่องทางการส่งค าสัง่ 
H1.4ความตอ้งการดา้นการอบรมและสมัมนา 
H1.5ความตอ้งการดา้นศกัยภาพของนกัวิเคราะห์และผูแ้นะน าการลงทุน 
H1.6ความตอ้งการดา้นกระบวนการ 
 
สมมติฐานท่ี 2 (H2) รูปแบบการด าเนินชีวิตมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นทางอินเตอร์เน็ต 
H2.1 กิจกรรมและความสนใจของผูล้งทุนเก่ียวกบัการลงทุน 
H2.2 การแสดงความคิดเห็นของผูล้งทุนเก่ียวกบัการลงทุน 

2.4 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1) เพ่ือศึกษาความตอ้งการของผูล้งทุนต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือขายหลกัทรัพย์

ผา่นช่องทางอินเตอร์เน็ต 
2) เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของผูล้งทุนท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นช่องทาง

อินเตอร์เน็ต 
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ความต้องการดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ความตอ้งการดา้นกระบวนการ 
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2.5 กรอบแนวคดิของการวจิยั 
 

  
 
 

  

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

  

3.วธีิการศึกษา 
 
การวิจยัในคร้ังน้ี ใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัร่วมกนั 2 วิธีคือ 1) การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บ

รวมรวบขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ จากผูล้งทุนท่ีเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์กบัทางบริษทัหลกัทรัพย ์(Broker) และมีการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านอินเตอร์เน็ต เพ่ือหาประเด็นในการส ารวจเบ้ืองตน้ จากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 6 คน และน าผลสรุป
จากขอ้มูลดงักล่าวมาใชป้ระกอบการสร้างแบบสอบถาม 2) การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชวิ้ธีการเก็บ
แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงค าถามทั้งหมดเป็นค าถามปลายปิด โดยกลุ่มตวัอย่างคือ ผูล้งทุนท่ีเป็นสมาชิกบริษทั
หลกัทรัพย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) จ านวน400 คน ใชห้ลกัความน่าจะเป็น (Probability sampling) ในการสุ่มตวัอย่าง 
และขั้นตอนการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจบัฉลากเพ่ือเลือกกลุ่มตวัอยา่ง (หมายเหตุ เหตุผลท่ี
เลือกกลุ่มตวัอยา่งจากผูล้งทุนท่ีเป็นสมาชิกบริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจาก ผูวิ้จยัสามารถเขา้ถึงและเก็บ
ขอ้มูลกบัผูล้งทุนไดโ้ดยตรง)  

ผูวิ้จยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ ประกอบไปดว้ย 1) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  
ใช้อธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง  2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ประกอบด้วย การ

ความตอ้งการดา้นบริการ ขอ้มูลข่าวสาร 

ความตอ้งการดา้นราคา 
ค่าธรรมเนียม 

ในการซ้ือขายที่ต  ่ากวา่ 

ช่องทางการส่งค าส่ัง 

การอบรมและสัมมนา ความตอ้งการดา้นการส่งเสริมการขาย 

ศกัยภาพนักวเิคราะห์ 

ผูแ้นะน าการลงทนุ 
การตดัสินใจซ้ือขาย

หลกัทรัพย์ผ่าน

อนิเตอร์เน็ต 

ความตอ้งการดา้นบุคลากร 

รวดเร็วและปลอดภยั 

รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม

และความสนใจ 
กิจกรรมและความสนใจ 

รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็น 
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วิเคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์ (Correlation) ตวัแปรภายในกลุ่มเดียวกนั ตอ้งมีค่าความสมัพนัธ์ไม่นอ้ยกว่า 0.5 ตวัแปรต่าง
กลุ่ม ตอ้งมีค่าความสมัพนัธ์ไม่เกินกว่า 0.5 (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2553) การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis : EFA) เป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัวดัของแต่ละตวัแปร โดยตอ้งมีค่า Factor Loading ไม่ต ่ากว่า 
0.4 (แสงหลา้ ชยัมงคล, 2554) จากนั้นจึงใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis :CFA) ซ่ึง
เป็นการตรวจสอบค าถามเพ่ือยืนย ัน Validity ของตัววัดของตัวแปร รวมถึงการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) ด้วยค่าสถิติ Cronbach’s Alpha Coefficient ซ่ึงต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.7 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2560) 
จากนั้นท าการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 211 คน คิด

เป็นร้อยละ 56.3 และเพศหญิง 164 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี จ านวน128 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.1 มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 55.7 ประกอบอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน 
จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 50,000 – 80,000 บาท จ านวน 241 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.3 มีประสบการณ์การลงทุน ระหว่าง 1 – 5 ปี จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 มีลกัษณะการซ้ือขายคือ 
ซ้ือและขายเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 24   

ผลการศึกษาดา้นความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด มีทั้งหมด 6 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
กลุ่มตวัอย่างผูล้งทุนส่วนใหญ่มีระดบัความตอ้งการเก่ียวกบัการรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการลงทุนผ่าน

ช่องทาง Line มีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.90 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) 0.99 และมีระดบัความต้องการเก่ียวกบั
ค่าธรรมเนียมในการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านอินเตอร์เน็ตท่ีต ่ากว่าการซ้ือขายผ่านผูแ้นะน าการลงทุน โดยมีคะแนน
เฉล่ีย 4.03 SD.ท่ี 1.06 ขณะท่ีมีความตอ้งการเก่ียวกบัเคร่ืองมือในการส่งค าสั่งท่ีมีความปลอดภยั โดยมีคะแนนเฉล่ีย 
4.32 SD. ท่ี 0.81 

นอกจากน้ี กลุ่มตวัอยา่งผูล้งทุนส่วนใหญ่มีระดบัความตอ้งการเก่ียวกบัการจดัสมัมนาแลกเปล่ียนความรู้ดา้น
การลงทุนแบบออนไลน์ โดยมีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.56 SD. ท่ี 1.01 และมีระดบัความตอ้งการเก่ียวกบันกัวิเคราะห์ท่ี
ให้ขอ้มูลถูกตอ้งและแม่นย  า โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.31 SD. ท่ี 0.83 และมีระดบัความตอ้งการเก่ียวกบักระบวนการ
ตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้ท่ีรัดกุมและปลอดภยั โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.02 SD. ท่ี 0.94 

ส าหรับรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมและความสนใจ กลุ่มตวัอย่างผูล้งทุนส่วนใหญ่ให้ความส าคญั
เก่ียวกบัการติดตามชมนกัวิเคราะห์ live สดทาง Facebook โดยมี คะแนนเฉล่ีย 3.33 SD. ท่ี 1.18 รองลงมาคือ การเขา้
ร่วมอบรมเก่ียวกับการลงทุน คะแนนเฉล่ีย 3.17 SD. ท่ี 1.19 ขณะท่ีรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นการแสดงความ
คิดเห็น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งผูล้งทุนส่วนใหญ่ เห็นว่าขอ้มูลจากนกัวิเคราะห์มีประโยชน์ต่อการลงทุน โดยมีคะแนน
เฉล่ีย 3.85 SD. ท่ี 1.28 รองลงมาคือ เห็นว่าการจดัอบรมสมัมนาให้ความรู้ดา้นการลงทุนมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจ
ซ้ือขายหลักทรัพย์ของนักลงทุน มีคะแนนเฉล่ีย 3.82 SD. ท่ี 0.96 และเห็นว่าข้อมูลจาก Line ท่ีส่งจากบริษทั
หลกัทรัพยมี์ประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุน มีคะแนนเฉล่ีย 3.63 SD. ท่ี 0.95 
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การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Models) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 โดยสมการมีความสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรตามสมการถดถอย (Adjusted R 
Square) ร้อยละ 28.1 และพบว่า ผลการศึกษาคร้ังน้ี ยอมรับ 3 สมมติฐานจาก 8 สมมติฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้กล่าวคือ 
สมมติฐานท่ี H1.2, H2.1, H2.2 ซ่ึงสรุปได้ว่า ความต้องการค่าธรรมเนียมท่ีต ่ากว่าของการซ้ือขายผ่านอินเตอร์เน็ตท่ี
บริษัทหลักทรัพย์เสนอ และรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมและความสนใจ อาทิเช่น การติดตามชม
นักวิเคราะห์ live สดทาง Facebook  รวมทั้ง รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นการแสดงความคิดเห็น เช่น ข้อมูลจาก
นกัวิเคราะห์มีประโยชน์ต่อการลงทุน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านอินเตอร์เน็ต ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.01, 0.001, และ 0.01 ตามล าดบั  
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุองคป์ระกอบที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขายหลักทรัพยผ์่าน

อินเตอร์เน็ต 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t p-value B Std. Error Beta 

(Constant) 
ความตอ้งการดา้นบริการขอ้มูล (H1.1) 
ความตอ้งการดา้นค่าธรรมเนียม (H1.2) 
ความตอ้งการดา้นช่องทางค าสัง่ (H1.3) 
ความตอ้งการดา้นอบรมและสมัมนา (H1.4) 
ความตอ้งการดา้นศกัยภาพนกัวิเคราะห์(H1.5) 
ความตอ้งการดา้นกระบวนการ (H1.6) 
รูปแบบดา้นกิจกรรมและความสนใจ(H2.1) 
รูปแบบดา้นการแสดงความคิดเห็น (H2.2) 

.646 .184  3.512 .001 

.019 .070 .015 .272 .785 

.162 .047 .196** 3.435 .001 

.105 .064 .105 1.654 .099 
-.003 .053 -.004 -.065 .948 
.101 .060 .106 1.676 .095 
-.081 .065 -.080 -1.238 .216 
.202 .040 .264*** 5.086 .000 
.230 .076 .175** 3.025 .003 

R = 544          R Square = 0.296      Adjusted R Square = 0.281 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความตอ้งการค่าธรรมเนียมท่ีต ่ากว่าของการซ้ือขายผา่นอินเตอร์เน็ตมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือขายกลกัทรัพยผ์่านอินเตอร์เน็ต ซ่ึงแสดงว่าผูล้งทุนให้ความส าคญักบัค่าธรรมเนียมท่ีต ่ากว่าในการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านอินเตอร์เน็ตท่ีเม่ือเปรียบเทียบกบัการซ้ือขายผ่านผูแ้นะน าการลงทุน ผลการวิจัยดงักล่าว
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทรัตรน์ สิงหเดช (2551) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนและความพึง
พอใจของผูล้งทุน บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนเอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) พบว่า ทศันคติดา้นราคาโดยรวมมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจลงทุนกบั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนเอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)  
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รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรมและความสนใจ ซ่ึงประกอบดว้ย การติดตามชมนกัวิเคราะห์ live สด
ทาง Facebook การเขา้ร่วมอบรมเก่ียวกบัการลงทุน การเขา้ร่วมสมัมนาแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการลงทุน การเขา้
คอร์สเรียนเร่ืองกลยทุธ์ในการลงทุน การเขา้คอร์สเรียนเร่ืองการใชก้ราฟเทคนิคในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์การเขา้
ร่วมงาน set in the city รวมถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงประกอบดว้ย ความเห็นท่ีว่า
ขอ้มูลจากนกัวิเคราะห์มีประโยชน์ต่อการลงทุน การจดัอบรม สัมมนามีประโยชน์ต่อการลงทุน ขอ้มูลจาก Line มี
ประโยชน์ต่อการลงทุน ขอ้มูลจากเว็บไซต์บริษทัหลกัทรัพยมี์ประโยชน์ต่อการลงทุน และขอ้มูลจาก Facebook มี
ประโยชน์ต่อการลงทุน 

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านอินเตอร์เน็ต ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Blackwell & 
Miniard (1993) และ Assael (1995) ซ่ึงช้ีว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมและความสนใจ และการแสดงความ
คิดเห็น ซ่ึงแสดงออกโดยการใชเ้วลากบักิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ มีผลต่อ
การตดัสินใจหรือพฤติกรรมของบุคคลนั้น งานวิจยัน้ี ไดรั้บประโยชน์อย่างยิ่ง โดยสามารถอธิบายไดว้่า การท่ีผู ้
ลงทุนตดัสินใจในการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านอินเตอร์เน็ตนั้น เป็นผลมาจากการท่ีบริษทัหลกัทรัพยต์อบสนองความ
ตอ้งการเร่ืองค่าธรรมเนียมการซ้ือขายผ่านอินเตอร์เน็ต ซ่ึงต ่ากว่าการซ้ือขายผ่านผูแ้นะน าการลงทุน รวมทั้ง การท่ีผู ้
ลงทุนเองมีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัการซ้ือขายผา่นอินเตอร์เน็ต   

ดงันั้นบริษทัหลกัทรัพยค์วรให้ความส าคญัในเร่ืองของค่าธรรมเนียมในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และก าหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดโดยพิจารณาจากรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูล้งทุน เพ่ือจะไดต้อบสนองได้ตรงกบัความ
ต้องการและรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูล้งทุนไดอ้ย่างเหมาะสม และเพ่ือเพ่ิมยอดการซ้ือขายหลกัทรัพย์ผ่าน
อินเตอร์เน็ตของผูล้งทุน ซ่ึงน าไปสู่การสร้างผลก าไรท่ีสูงข้ึนและย ัง่ยืนให้กบับริษทัต่อไป  

นอกจากน้ี งานวิจยัในอนาคตควรท่ีจะท าการวิจยัเชิงคุณภาพให้ลึกมากกว่าน้ี เพ่ือจะไดเ้ห็นถึงความตอ้งการ
ของผูล้งทุนไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน และควรจะเจาะประเดน็เร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมนัชดัเจนกว่าน้ี เช่น รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของผูล้งทุนแต่ละวยัก็มีความตอ้งการท่ีต่างกนั เพ่ือจะไดก้ าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดของผูล้งทุนแต่ละ
วยัท่ีแตกต่างกนั 
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บทคดัย่อ 

 
งานวิจยัผลกระทบคุณภาพการให้บริการของคลินิกการแพทยแ์ผนไทยในกรุงเทพมหานคร ท่ีส่งผลต่อระดบั

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความแตกต่างดา้นคุณภาพการบริการจากการบริการของผู้
ให้บริการกบัการรับรู้ของผูรั้บบริการคลินิกการแพทยแ์ผนไทยในกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาระดบัความพึง
พอใจของผูรั้บบริการต่อคุณภาพการบริการของคลินิกการแพทยแ์ผนไทยในกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัคือ การเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียรสัน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผู ้
ให้บริการคลินิกการแพทยแ์ผนไทย จ านวน 165 ราย และผูรั้บบริการคลินิกการแพทยแ์ผนไทย จ านวน 400 ราย  
ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัคุณภาพการบริการจากการบริการของผูใ้ห้บริการกบัการรับรู้ของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ีย
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และคุณภาพการบริการโดยรวมจากการบริการของผูใ้ห้บริการกบัการรับรู้ของผูรั้บบริการ
แตกต่างกนั โดยมีค่าเฉล่ียการบริการของผูใ้ห้บริการโดยรวมและรายดา้นสูงกว่าค่าเฉล่ียการรับรู้ของผูรั้บบริการ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 2) ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อคุณภาพการบริการ มีค่าเฉล่ียโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก และคุณภาพการบริการโดยรวมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการอยูใ่นระดบัสูงมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ คลินิกการแพทยแ์ผนไทย  
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ABSTRACT 
 

This Service Quality Effects of Thai Traditional Medicine Clinic in Bangkok Related with Satisfaction of  
Patients research aims to study the difference in quality of services from the service providers and perception of 
patients who seek medical treatment from Thai traditional medicine clinics in Bangkok and to study satisfaction 
level of patients towards quality of services provided by Thai traditional medicine clinics in Bangkok . The samples 
used in this research include 165 Thai traditional medicine clinic service providers and 400 patients of Thai 
traditional medicine clinics. Instruments applied in this research are data collection from questionnaires. Statistics 
used in data analysis include frequency, percentage, average, standard deviation, T-test and the Pearson correlation 
coefficient. The study results showed that 1) Quality of services from the service providers and patient perception 
have overall average in high level and overall quality of service from the service providers and patient perception 
are different. Overall average as well as average of each aspect of service from the service providers are statistically 
higher than average patient perception at 0.05 level of significance 2)  Satisfaction towards service quality has 
overall average and average of each aspect in high level at 0.05 level of significance.  
Keywords: Service quality, Satisfaction, Thai traditional medicine clinic 
 

บทน า (Introduction) 
  

การแพทยแ์ผนไทย (Thai Traditional Medicine) หมายถึง ปรัชญา องคค์วามรู้ และวิถีการปฏิบติั เพ่ือการดูแล
สุขภาพ และการบ าบดัรักษาโรค แบบดั้งเดิมท่ีมีความสอดคลอ้งกบัขนบธรรมเนียมวฒันธรรมแบบไทย และวิถีชีวิต
แบบไทย (การแพทยแ์ผนไทยและสมุนไพรไทย, 2553) จ านวนแพทยแ์ผนไทยปี 2559 มีทั้งหมด 30,371 คน และใน
ปัจจุบนักรุงเทพมหานครมีคลินิกการแพทยแ์ผนไทยมากถึง 282 แห่ง (กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ, 2560) ธุรกิจ
การให้บริการทางการแพทย ์และธุรกิจเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพในประเทศไทยมีการเติบโตสูงข้ึน เน่ืองจากประเทศ
ไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ีกา้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุและมีแนวโน้มว่าจะมีประชากรท่ีเป็นผูสู้งอายเุพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ 
ท าให้อตัราการเจ็บป่วยแบบโรคเร้ือรังมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลต่อการจดับริการดา้นสุขภาพ การผลิตสินคา้ และ
บริการพ้ืนฐานจะต้องมีการปรับเปล่ียน เ พ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุให้มากข้ึน 
(กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2559) รวมถึงกระแสความเปล่ียนแปลงดา้นสุขภาพของสงัคมไทย และโลก
ท่ีหันกลบัสู่วิถีธรรมชาติมากข้ึน ประชาชนส่วนใหญ่เร่ิมตระหนกัถึงผลขา้งเคียงการใชย้าเคมีท่ีมีราคาแพงในการ
รักษาและมีราคาแพง จึงท าให้ประชาชนหันมาสนใจการแพทยแ์ผนไทยท่ีมีผลการรักษาในเชิงบวก เช่น การใชย้า
สมุนไพร และการนวดรักษาโรค เป็นตน้ (สุรพจน์ วงศใ์หญ่, 2551)  

อีกทั้งรัฐบาลไทยในยุคปัจจุบนัมีการสนบัสนุนส่งเสริมให้พฒันาการแพทยแ์ผนไทยและสมุนไพรไทย ให้
เป็นส่วนหน่ึงของระบบสุขภาพของ ประเทศในระยะยาว (กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข, 2560) คุณภาพในการให้บริการจึงเป็นส่ิงส าคญัในการพฒันาการแพทยแ์ผนไทย เพ่ือให้
ผูรั้บบริการนั้นไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพและเป็นการส่งมอบบริการตามความตอ้งการของป่วย เพ่ือให้ป่วยเกิดความ
พึงพอใจ 
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จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ผูวิ้จยัไดเ้ห็นถึงความส าคญัของการแพทยแ์ผนไทย ซ่ึงเป็นแพทยท์างเลือก
ท่ีส าคญัของประเทศไทย อีกทั้งยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลกระทบ
คุณภาพการให้บริการของคลินิกการแพทย์แผนไทยในกรุงเทพมหานคร ท่ีส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 

 

ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
 

งานวิจยัผลกระทบคุณภาพการให้บริการของคลินิกการแพทยแ์ผนไทยในกรุงเทพมหานคร ท่ีส่งผลต่อระดบั
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ผูวิ้จยัไดท้บทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีน ามาศึกษา ดงัน้ี 

1) แนวคิดคุณภาพการบริการ 
Parasuraman et al. (1985) ได้ท าการศึกษาการวัดคุณภาพบริการของผู้รับบริการ ผลการวิจัยพบว่า

ผูรั้บบริการจะรับรู้เก่ียวกบัคุณภาพบริการ 10 ดา้น ดงัน้ี 1. ความสะดวก (Access) 2. การส่ือสาร (Communication) 
3. ความสามารถ (Competence) 4. ความสุภาพเป็นมิตร (Courtesy) 5. ความน่าเช่ือถือ (Creditability) 6. ความ
ไว้วางใจ (Reliability) 7. การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Responsiveness) 8. ความปลอดภยั (Security) 9. ลกัษณะ
ภายนอกท่ีเป็นรูปธรรม (Tangibles) 10. ความเขา้ใจความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Understanding Customers) 

ต่อมา Parasuraman et al. (1990) ได้มีการศึกษาองค์ประกอบ 10 ด้าน ในการประเมินคุณภาพพบว่า
องค์ประกอบแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์ท่ีใกลเ้คียงกนั จึงสามารถน ามารวมกนัได ้จึงไดมี้การปรับลดการวดัคุณภาพ
บริการ เหลือเพียง 5 ด้าน โดยก าหนดแนวคิดการวัดคุณภาพบริการ เรียกว่า SERVQUAL (Service quality) 
ประกอบดว้ย 

1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีท าให้ผูรั้บบริการเกิด
ความสะดวกสบาย เช่น บุคคล เคร่ืองมือ และวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร  

2. ความน่าเช่ือถือของบริการ (Reliability) หมายถึง สามารถท าตามก าหนดท่ีให้สัญญาไว ้ให้บริการท่ีมี
ความถูกตอ้ง และสามารถสร้างความไวว้างใจ  

3. การตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมในการให้บริการ 
ยินดีช่วยเหลือผูรั้บบริการ พร้อมท่ีจะให้บริการในทนัที 

4. ความเช่ือมัน่การบริการ (Assurance) หมายถึง บุคลากรท่ีให้บริการมีความรู้  ความสามารถ ความ
สุภาพ และท าให้ผูรั้บบริการเกิดความมัน่ใจ 

5. ความเอาใจใส่ต่อผูรั้บบริการ (Empathy) หมายถึง การเขา้ถึงจิตใจของผูม้ารับบริการ ให้ความสนใจ
ผูรั้บบริการในแต่ละบุคคลท่ีมีความตอ้งการแตกต่างกนั  

ชินวตัร เช้ือสระคู (2551) ไดศึ้กษาคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของพนกังานบริการและลูกคา้ร้านท
รูมูฟ ผลการศึกษา พบว่าระดบัคุณภาพการบริการของพนกังานบริการและลูกคา้ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั
มากเช่นเดียวกนั หากเรียงล าดบัคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของพนกังาน สามารถเรียงตามล าดบัจากค่าเฉล่ียได้
ดงัน้ี ด้านความความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้มากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านการรู้จกัและเข้าใจลูกค้า ด้านรูปธรรมท่ี
ปรากฏ ดา้นการให้ความมัน่ใจต่อลูกคา้ และดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ในขณะท่ีคุณภาพการบริการตามการรับรู้
ของลูกคา้สามารถเรียงตามล าดบัจากค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ดา้นรูปธรรมท่ีปรากฏมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นการให้ความ
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มัน่ใจต่อลูกค้า ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ด้านการตอบสนองลูกค้า และน้อยท่ีสุด คือ ด้านความน่าเช่ือถือ
ไวว้างใจได ้และพบว่าพนกังานรับรู้คุณภาพการบริการโดยรวมและรายดา้นสูงกว่าลูกคา้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

2) ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  
Oliver (1980) กล่าวว่า ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ หมายถึง การแสดงออกของผูรั้บบริการท่ีเกิดข้ึน

จากการใชสิ้นคา้และบริการ อาจจะกล่าวไดว้่าความพึงพอใจ คือ การแสดงออกถึงความรู้สึกในเชิงบวกท่ีเกิดจาก
การประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์ท่ีได้รับ ซ่ึงตรงกบัส่ิงท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัหรือดีกว่าความคาดหวงัของ
ผูรั้บบริการ โดย Selnes (1988) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกคา้มีความสมัพนัธ์ทางบวกต่อแรงจูงใจในการกลบัมา
ซ้ือหรือใชบ้ริการซ ้ า ซ่ึงเป็นผลมาจากความพึงพอใจในผลิตภณัฑห์รือบริการนั้นๆ 

ภนิดา วามนตรี (2547) ได้ศึกษาความพึงพอใจคุณภาพการบริการคลินิกแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลน
นทเวช โดยการศึกษาพบว่าผูป่้วยมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียง
ตามล าดบัจากค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ดา้นการตอบสนองต่อผูป่้วยอยา่งรวดเร็วมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นความมัน่ใจ ดา้น
ความน่าเช่ือถือ ดา้นการเขา้ถึงจิตใจผูป่้วย และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นรูปธรรมของการบริการ 

3) การให้บริการของคลินิกการแพทยแ์ผนไทย ประกอบดว้ย การวินิจฉัยโรคตามหลกัแพทยแ์ผนไทย การ
นวด การกดจุดรักษาโรค การอบสมุนไพร การประคบสมุนไพร การส่งเสริมสุขภาพมารดา การนวดฝ่าเท้าเพ่ือ
สุขภาพ โดยแพทยแ์ผนไทยตอ้งมีใบประกอบโรคศิลปะท่ีออกโดยกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารสุข  
 

วธีิการศึกษา (Methodology) 
 

1) ประชากร 
ผูใ้ห้บริการคลินิกการแพทยแ์ผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และผูรั้บบริการคลินิกการแพทยแ์ผน

ไทยในจงัหวดัเขตกรุงเทพมหานคร 
2) กลุ่มตวัอยา่ง 

1. ผูใ้ห้บริการคลินิกการแพทยแ์ผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอน จ านวน 282 ราย (กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ, 2560) จึงใชก้ารค านวณขนาดตวัอยา่งของ Yamane (1973) 
ผลจากการค านวณไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 165 ราย  

2. ผูรั้บบริการคลินิกการแพทยแ์ผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากร
ท่ีแน่นอน เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่ ผูวิ้จยัจึงไดค้  านวณหาขนาดตวัอย่างจากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ 
Cochran (1977) ผลจากการค านวณไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 400 ราย 

3) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
แบบสอบถามจะแบ่งเป็น 2 ฉบบั คือ แบบสอบถามส าหรับผูใ้ห้บริการ และแบบสอบถามส าหรับ

ผูรั้บบริการ โดยแบบสอบถามส าหรับผูใ้ห้บริการจะใชห้ลกัค าถามคลา้ยกบัผูรั้บบริการ ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูใ้ห้บริการโดยครอบคลุมเน้ือหาคุณภาพการบริการ และ

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ซ่ึงลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
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4) การวิเคราะห์ขอ้มูล 
ใชวิ้ธีการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

ค่าที และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียรสนั   
 

ผลการศึกษาและอภปิราย (Results and Discussion) 
 

1) ผลการศึกษา 
1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูใ้ห้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 มีอายุ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 53 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 

ผูรั้บบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 มีอายุมากกว่า 50 - 60 ปี 
จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0  มีอาชีพ
พนกังานเอกชนจ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 30000 บาทข้ึนไป จ านวน 165 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 ไม่มีโรคประจ าตวั จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 มาใชบ้ริการคร้ังแรก จ านวน 157 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.3 มีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการใช้บริการ 201 - 300 บาท จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 
ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการมาใชบ้ริการ 1 - 2 ชม. จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 ปัจจยัท่ีมีส่วนในการตดัสินใจ
มาใชบ้ริการ เน่ืองจากใกลท่ี้ท างานหรือท่ีอยูอ่าศยั จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 

2. ผลการศึกษาคุณภาพการบริการจากการบริการของผูใ้ห้บริการกบัการรับรู้ของผูรั้บบริการ 
วตัถุประสงค์ท่ี 1 เพ่ือศึกษาความแตกต่างดา้นคุณภาพการบริการจากการบริการของผูใ้ห้บริการกบั

การรับรู้ของผูรั้บบริการคลินิกการแพทยแ์ผนไทยในกรุงเทพมหานคร 
Table 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการจากระดบัความคิดเห็น

ของผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการคลินิกการแพทยแ์ผนไทยในกรุงเทพมหานคร 
คุณภาพการบริการ 

 

การบริการของผู้ให้บริการ การรับรู้ของผู้รับบริการ 

×̅ S.D. ระดับ ×̅ S.D. ระดับ 
1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 3.74 0.73 มาก 3.63 0.65 มาก 
2. ดา้นความน่าเช่ือถือของบริการ 4.01 0.66 มาก 3.80 0.60 มาก 
3. ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 4.40 0.51 มากท่ีสุด 3.79 0.63 มาก 
4. ดา้นความเช่ือมัน่การบริการ  3.93 0.67 มาก 3.80 0.62 มาก 
5. ดา้นความเอาใจใส่ต่อผูรั้บบริการ 3.93 0.71 มาก 3.77 0.65 มาก 

รวม 4.00 0.65 มาก 3.75 0.63 มาก 

จาก Table 1 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการ
บริการทั้ง 5 ดา้น มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั (× = 4.00, S.D. = 0.65) เรียงตามล าดบั คือ ค่าเฉล่ีย
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการมากท่ีสุด รองลงมา คือ ค่าเฉล่ียดา้นความน่าเช่ือถือของบริการ ค่าเฉล่ียดา้นความ
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เช่ือมัน่การบริการ ค่าเฉล่ียดา้นความเอาใจใส่ต่อผูรั้บบริการ และน้อยท่ีสุด คือ ค่าเฉล่ียดา้นความเป็นรูปธรรมของ
การบริการ 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างผูรั้บบริการมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้น มีค่าเฉล่ีย
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (× = 3.75, S.D. = 0.63) เรียงตามล าดบั คือ ค่าเฉล่ียดา้นดา้นความน่าเช่ือถือของบริการ 
และค่าเฉล่ียดา้นความเช่ือมัน่การบริการมากท่ีสุด รองลงมา คือ ค่าเฉล่ียดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ค่าเฉล่ีย
ดา้นความเอาใจใส่ต่อผูรั้บบริการ และนอ้ยท่ีสุด คือ ค่าเฉล่ียดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ มีระดบัความคิดเห็นท่ีต่างกนัเพียง 1 ดา้น 
คือ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ในส่วนของผูใ้ห้บริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และผูรั้บบริการอยูใ่นระดบัมาก 
Table 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพการบริการระหว่างการบริการของผูใ้ห้บริการกบัการรับรู้ของ

ผูรั้บบริการคลินิกการแพทยแ์ผนไทยในกรุงเทพมหานคร 

คุณภาพการบริการ 
การบริการของ 
ผู้ให้บริการ 

การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ t 

P-
Value 

×̅ S.D. ×̅ S.D. 
1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 3.74 0.73 3.63 0.65 1.860 .063 
2. ดา้นความน่าเช่ือถือของบริการ 4.01 0.66 3.80 0.60 3.741 .000* 
3. ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 4.40 0.51 3.79 0.63 11.858 .000* 
4. ดา้นความเช่ือมัน่การบริการ  3.93 0.67 3.80 0.62 2.151 .032* 
5. ดา้นความเอาใจใส่ต่อผูรั้บบริการ 3.93 0.71 3.77 0.65 2.602 .010* 

รวม 4.00 0.46 3.76 0.55 5.364 .000* 
จาก Table 2 พบว่าคุณภาพการบริการจากการบริการของผูใ้ห้บริการกับการรับรู้ของผูรั้บบริการ 

โดยรวมทั้ง 5 ดา้น มีค่า P เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 นั้นคือคุณภาพการบริการการบริการของผูใ้ห้บริการและการ
รับรู้ของผูรั้บบริการแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความ
น่าเช่ือถือของบริการ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านความเช่ือมัน่การบริการ และด้านความเอาใจใส่ต่อ
ผูรั้บบริการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการไม่แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 โดยมีค่าเฉล่ียการบริการของผูใ้ห้บริการทั้งในภาพรวมและรายดา้น สูงกว่า
ค่าเฉล่ียการรับรู้ของผูรั้บบริการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการคลินิกการแพทยแ์ผนไทยในกรุงเทพมหานคร 
วตัถุประสงค์ท่ี 2 เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อคุณภาพการบริการของคลินิก

การแพทยแ์ผนไทยในกรุงเทพมหานคร  
พบว่ากลุ่มตวัอยา่งผูรั้บบริการมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการบริการโดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก (× = 3.80, S.D. = 0.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าระดบัความคิดเห็นท่ีมากท่ีสุด คือ พึงพอใจต่อการ
ให้บริการในภาพรวม (× = 3.85, S.D. = 0.79) รองลงมา คือ ประทบัใจจากการให้บริการในภาพรวม (× = 3.80, 
S.D. = 0.73) และนอ้ยท่ีสุด คือ ไดรั้บบริการตามท่ีคาดหวงั (× = 3.76, S.D. = 0.72) 
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Table 3 ผลการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการกบัความพึงพอใจตามการรับรู้
ของผูรั้บบริการ  

ความพงึพอใจของผู้รับบริการ 
ระดับความสัมพนัธ์ 

R Sig (2-tailed) ความสัมพนัธ์ 
1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ .678 .000 สูง 
2. ดา้นความน่าเช่ือถือของบริการ .728 .000 สูง 
3. ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ .746 .000 สูง 
4. ดา้นความเช่ือมัน่การบริการ .755 .000 สูง 
5. ดา้นความเอาใจใส่ต่อผูรั้บบริการ .813 .000 สูงมาก 

รวม .850 .000 สูงมาก 

จาก Table 3 พบว่าค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์คุณภาพการบริการ โดยรวมทั้ง 5 ดา้น มีความสัมพนัธ์
ในเชิงบวกกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ เป็นความสมัพนัธ์ระดบัสูงมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความเอาใจใส่ต่อผูรั้บบริการ มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ เป็นความสมัพนัธ์ระดบัสูงมาก ส่วนคุณภาพการบริการ ดา้นความเช่ือมัน่การบริการ ดา้นการตอบสนอง
ความตอ้งการ ดา้นความน่าเช่ือถือของบริการ และดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวก
กบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ เป็นความสมัพนัธ์ระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2) อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาดงักล่าว ผูวิ้จยัท าการอภิปรายผลการศึกษาตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงัน้ี 
1. การศึกษาระดบัคุณภาพการบริการจากการบริการของผูใ้ห้บริการและการรับรู้ของผูรั้บบริการคลินิก

การแพทยแ์ผนไทยในกรุงเทพมหานคร พบว่าการบริการของผูใ้ห้บริการกบัการรับรู้ของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ีย
โดยรวมอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชินวตัร เช้ือสระคู (2551) ไดศึ้กษาคุณภาพการบริ
การตามการรับรู้ของพนักงานบริการและลูกค้าร้านทรูมูฟ โดยการศึกษาพบว่าระดบัคุณภาพการบริการของ
พนกังานบริการและลูกคา้ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพการบริการระหว่างการบริการของผูใ้ห้บริการกบัการรับรู้ของ
ผูรั้บบริการคลินิกการแพทยแ์ผนไทยในกรุงเทพมหานคร พบว่าคุณภาพการบริการโดยรวมจากการบริการของผู้
ให้บริการกบัการรับรู้ของผูรั้บบริการแตกต่างกนั โดยมีค่าเฉล่ียการบริการของผูใ้ห้บริการโดยรวมและรายดา้นสูง
กว่าค่าเฉล่ียการรับรู้ของผูรั้บบริการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชินวตัร เช้ือ
สระคู (2551) การศึกษาพบว่าคุณพนกังานรับรู้คุณภาพการบริการโดยรวมและรายดา้นสูงกว่าลูกคา้ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. ระดบัความพึงพอใจในคุณภาพบริการของผูรั้บบริการคลินิกการแพทยแ์ผนไทยในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ ภนิดา วามนตรี 
(2547) ไดศึ้กษาความพึงพอใจคุณภาพการบริการคลินิกแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลนนทเวช โดยการศึกษาพบว่า
ผูป่้วยมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
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ผลการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกบัความพึงพอใจตามการรับรู้
ของผูรั้บบริการ เป็นความสัมพนัธ์ระดบัสูงมาก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Oliver (1980) ท่ีกล่าวว่า ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ คือ การแสดงออกถึงความรู้สึกในเชิงบวกท่ีเกิดจากการ
ประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 
 

สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 
 

การศึกษาผลกระทบคุณภาพการให้บริการของคลินิกการแพทย์แผนไทยในกรุงเทพมหานคร ท่ีส่งผลต่อ
ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่างของคุณภาพการบริการจากการบริการ
ของผูใ้ห้บริการกบัการรับรู้ของผูรั้บบริการคลินิกการแพทยแ์ผนไทยในกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาระดบัความ
พึงพอใจของผูรั้บบริการต่อคุณภาพการให้บริการของคลินิกการแพทย์แผนไทยในกรุงเทพมหานคร พบว่าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างคุณภาพการบริการระหว่างการบริการของผูใ้ห้บริการกบัการรับรู้ของผูรั้บบริการแตกต่าง
กนั โดยมีค่าเฉล่ียการบริการของผูใ้ห้บริการโดยรวมและรายดา้นสูงกว่าค่าเฉล่ียการรับรู้ของผูรั้บบริการ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพบว่าระดบัความพึงพอใจในคุณภาพบริการของผูรั้บบริการคลินิกการแพทย์
แผนไทยในกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และคุณภาพการบริการโดยรวมมี
ความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ เป็นความสมัพนัธ์ระดบัสูงมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูใ้ห้บริการคลินิกการแพทยแ์ผนไทยควรท่ีจะปรับปรุงคุณภาพการบริการ ดา้นการตอบสนอง
ความตอ้งการมากท่ีสุด ผูใ้ห้บริการคลินิกการแพทยแ์ผนไทย ควรคดัเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกบังาน จดั
อบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้บุคลากรของตนมีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ  
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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ และทศันคติในคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการสนามแบดมินตนัในเขตนนทบุรี ซ่ึงงานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ มีรูปแบบการ
วิจยัเชิงส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จ านวน 384 ชุด ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA)  การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) และการวิเคราะห์สถิติ
ถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression) ในส่วนของผลการศึกษาดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนั
มีการตดัสินใจใชบ้ริการสนามแบดมินตนัในเขตนนทบุรีท่ีแตกต่างกนั และผลการศึกษาทศันคติในคุณภาพบริการ 
พบว่า คุณภาพบริการดา้นความเป็นรูปธรรม ความน่าเช่ือถือ การตอบสนอง และการเอาใจใส่ ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการสนามแบดมินตนัในเขตนนทบุรี  

 
ค ำส ำคญั : กำรตัดสินใจใช้บริกำร, สนำมแบดมินตัน, ทัศนคติ, คุณภำพบริกำร,ประชำกรศำสตร์ 
 

Abstract 
 

The purpose of this research is to study consumers’ attitudes toward service quality and demographic factors 
affecting their decisions to use badminton courts in Nonthaburi metropolis .  The study is a quantitative study by 
using the questionnaire survey with 384 respondents.  The data was analyzed by using one-way ANOVA, factor 
analysis, and multiple regression analysis.  In term of demographic factors, the results found that consumers with 
different genders evaluate their decisions differently to use badminton courts in Nonthaburi metropolis . 
Additionally, their     attitudes regarding to some service quality factors ( tangible, reliability, assurance, and 
empathy) influencing their decisions to use badminton courts in Nonthaburi metropolis. 
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1. บทน า (Introduction) 
 

ปัจจุบนัผูค้นนิยมออกก าลงักายมากข้ึน เห็นไดจ้ากการเก็บขอ้มูลส ารวจธุรกิจกีฬาในปี 2560 พบว่า ธุรกิจกีฬา
มีมูลค่าตลาดรวมไม่ต ่ากว่า 100,000 ลา้นบาท โดยในแต่ละปีจะเติบโตอยา่งนอ้ย ประมาณ 4-5% (สมาคมการจดัการ
กีฬาแห่งประเทศไทย, 2560) ซ่ึงปัจจุบนักีฬาท่ีไดรั้บความนิยมมาก คือ กีฬาแบดมินตนั จากการส ารวจตลาดกีฬา
แบดมินตนั พบว่า มีมูลค่าเงินหมุนเวียนในตลาดธุรกิจสนามแบดมินตนัไม่ต ่ากว่า 60 ลา้นบาทต่อปี  ซ่ึงปัจจุบนัมี
ปริมาณสนามแบดมินตนัทั้งหมด 356 แห่ง โดยเขตกรุงเทพและปริมณฑลมีสนามแบดมินตนัมากท่ีสุด (สมาคมกีฬา
แบดมินตนัแห่งประเทศไทย, 2560)  จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า ธุรกิจบริการสนามแบดมินตนัมีการแข่งขนั
ท่ีค่อนขา้งสูง และมีแนวโนม้ว่าจะมีธุรกิจบริการสนามแบดมินตนัเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง                 

นอกจากน้ีจากการท่ีผูวิ้จยัไดท้  าการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า งานวิจยัของท่านอ่ืนไดศึ้กษาเพียง
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการสนามแบดมินตนั แต่ยงัไม่มีงานวิจยัใดท่ีท าการวิเคราะห์ปัจจยั
ทางดา้นคุณภาพบริการ (Service Quality) ซ่ึงเป็นแบบจ าลองท่ีส าคญัของธุรกิจการให้บริการ รวมถึงงานวิจยัท่ีศึกษา
เก่ียวกบัสนามแบดมินตนัมีจ านวนนอ้ย ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ และทศันคติใน
คุณภาพท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสนามแบดมินตนัในเขตนนทบุรี เพ่ือให้ผูด้  าเนินธุรกิจสนามแบดมินตนั
สามารถเขา้ใจถึงมุมมองของผูบ้ริโภคในดา้นการบริการไดอ้ยา่งชดัเจน และสามารถก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะส่งผลให้ธุรกิจสนามแบดมินตนัมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
เหนือคู่แข่ง และสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
 
แนวคิดทฤษฎีประชากรศาสตร์ ประชากรศาสตร์ เป็นการบรรยายลกัษณะ หรือองค์ประกอบทางบุคคลใน

ดา้นต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสถานภาพ รายได ้และอาชีพ ซ่ึงปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์นั้นจะ
แสดงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ท าให้สามารถช่วยให้จ าแนกกลุ่มประชากรไดอ้ย่างชดัเจน และสามารถ
ก าหนดความแตกต่างของแต่ละกลุ่มเพ่ือน าไปใช้ในกลยุทธ์การท ากิจกรรมทางการตลาดได้ (Berelson and 
Steiner,1994) 

แนวคิดทฤษฎีทัศนคติ ทศันคติของผูบ้ริโภคเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถรับรู้ถึงความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้และส่งผลท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ ซ่ึงทศันคติสามารถก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมได ้กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคมีทศัคติท่ีดีต่อสินคา้หรือบริการ จะส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ และบริการ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2558) ซ่ึงองคป์ระกอบของทศันคติประกอบดว้ย ความเขา้ใจ 
ความรู้สึก และพฤติกรรม เป็นส่วนส าคญั กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคเกิดประสบการณ์จากขอ้มูลจะส่งผลต่ออารมณ์ และ
ความรู้สึก และเป็นผลท าให้เกิดพฤติกรรม (Schiffman, Kanuk, 2007) 
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แนวคิดทฤษฎีคุณภาพบริการ คุณภาพการบริการเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไม่สามารถจบัตอ้งได ้และเม่ือไดรั้บการ
บริการท่ีดีจะส่งผลให้มีความตอ้งการท่ีจะรับการบริการต่อไป  ซ่ึงการท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความประทบัใจในการ
บริการนั้นจะตอ้งค านึงถึงคุณภาพของการให้บริการ (จิตตินนัท ์นนัทไพบูลย,์ 2551) โดยคุณภาพบริการจากแนวคิด
งานวิจยัของ (Parasuman, Ziethaml, and Berry,1994) มีทั้งหมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

ด้านความเป็นรูปธรรม คือ เป็นส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อมของสถานท่ีบริการท่ีดี 
อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือการบริการท่ีมีความทนัสมยั มีการท าการติดต่อส่ือสารท่ีดีกับผูบ้ริโภค และพนักงานท่ี
ให้บริการมีภาพลกัษณ์ท่ีดี  

ดา้นความน่าเช่ือถือ คือ การให้บริการท่ีตรงกบักฎเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ซ่ึงจะตอ้งมีความเหมาะสม ถูกตอ้ง และ
มีความต่อเน่ืองในการบริการ เช่น การมีมาตรฐานของการบริการโดยรักษากฎระเบียบของการบริการอยา่งเคร่งครัด 
เพ่ือจะท าให้ธุรกิจการบริการมีความน่าเช่ือถือ และเกิดความผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด   

ดา้นการตอบสนอง คือ การบริการท่ีพนกังานมีความพร้อมในการให้บริการ และตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่น พนกังานให้ความสนใจอยา่งทนัทีเม่ือผูบ้ริโภคเขา้มาใชบ้ริการ  

ดา้นความไวว้างใจ คือ การให้บริการท่ีพนกังานมีความรู้ความสามารถ และท าให้ผูบ้ริโภคสบายใจเม่ือใช้
บริการ พนกังานให้ค าแนะน าแก่ผูใ้ชบ้ริการอยา่งรอบรู้ มีหลกัการ สามารถแกไ้ขปัญหาให้กบัผูบ้ริโภคอยา่งถูกตอ้ง  

ดา้นความเอาใจใส่ คือ การให้บริการท่ีแสดงถึงความดูแลเอาใจใส่กบัผูบ้ริโภค ให้ความสนใจและใส่ใจกบั
ผูรั้บบริการอย่างเต็มท่ี เช่น พนกังานจ าผูบ้ริโภคท่ีเคยมาใชบ้ริการไดว้่าชอบหรือไม่ชอบอะไร และตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

แนวคดิทฤษฎกีารตดัสินใจใช้บริการ การตดัสินใจใชบ้ริการเป็นส่ิงท่ีทุกธุรกิจบริการตอ้งการให้ผูบ้ริโภคเกิด
พฤติกรรมการใชบ้ริการ ซ่ึงการตดัสินใจเป็นกระบวนการหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดป้ระเมินทางเลือกแลว้ ผูบ้ริโภคจะ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการมากท่ีสุด (Johnston, 2013) ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจ ประกอบไป
ด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
(Kotler and Keller, 2006) 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
Picture 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 
 

          ทัศนคตใินคุณภาพบริการ 
1. ดา้นความเป็นรูปธรรม 
2. ดา้นความน่าเช่ือถือ 
3. ดา้นการตอบสนอง 
4. ดา้นความไวว้างใจ 
5. ดา้นการเอาใจใส่ 

การตดัสินใจใชบ้ริการสนาม
แบดมินตนัในเขตนนทบุรี 
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3. วธีิการศึกษา (Methodology) 
 
ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการสนามแบดมินตนัในเขตนนทบุรี 

ทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีอายุระหว่าง 15-65 ปี การศึกษาคร้ังน้ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแทจ้ริง จึงใชสู้ตรการ
ค านวณของ Cochran (1977) โดยก าหนดขนาดตวัอย่างท่ีสัดส่วนประชากรเท่ากบั 0.50 ระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 
95% และยอมให้ความคลาดเคล่ือนได ้5% จะไดจ้ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 384 คน โดยใชวิ้ธีการสุ่ม
ตวัอย่าง คือ สุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 8 แห่ง ไดแ้ก่  สนามแบดมินตนั 18 คอร์ทราช
พฤกษ์ สนามแบดมินตนั S.W.คอร์ท  สนามแบดมินตนั KN Complex สนามแบดมินตนัอ าพนั สนามแบดมินตัน
อาม่า สนามแบดมินตนันัดดา สนามแบดมินตนัฑิมณภทัร์ และสนามแบดมินตนัธนานนท์ เน่ืองจากเป็นสนาม
แบดมินตนัท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุดในเขตนนทบุรี หลงัจากนั้นจึงใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบโควตา โดยการแบ่ง
จ านวนการเก็บขอ้มูลออกเป็นจ านวนเท่าๆกนั จะไดจ้ านวนสนามแบดมินตนัท่ีละ 48 คน และท าการสุ่มแบบบงัเอิญ
จนครบจ านวน 384 คน 

เคร่ืองมือในการวจิยั งานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัประเภทการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงมีรูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล ซ่ึงมีทั้งหมด 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ใช้มาตราวัดแบบนามบัญญัติ และเรียงล าดับ ส่วนท่ี 2 ทัศนคติในคุณภาพบริการของสนาม
แบดมินตนัในเขตนนทบุรี ใชม้าตราวดัแบบ Likert scale โดยให้คะแนนเป็น 1 = ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  2 = ไม่เห็น
ดว้ย  3 = เฉยๆ  4 = เห็นดว้ย และ 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วนท่ี 3 การตดัสินใจใชบ้ริการสนามแบดมินตนัในเขต
นนทบุรี โดยใชม้าตรวดัใชม้าตราวดัแบบ Likert scale ให้คะแนนเป็น 1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 2 = ไม่เห็นดว้ย  3 = 
เฉยๆ 4 = เห็นดว้ย และ 5 = เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

การวิเคราะห์ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ขอ้มูลดา้นคุณภาพบริการ และการตดัสินใจใชบ้ริการสนามแบดมินตนัในเขตนนทบุรี โดยใชส้ถิติ 
ค่าเฉล่ีย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในส่วนของการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน จะใชส้ถิติ 
Independent Samples T-Test และใชส้ถิติ One-Way ANOVA ในระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 เพ่ือทดสอบสมมุติฐานท่ี1 
คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุการศึกษา รายได ้และอาชีพ มีผลกบัการตดัสินใจใช้
บริการสนามแบดมินตนัในเขตนนทบุรีท่ีแตกต่างกนั หลงัจากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) โดย
การทดสอบแบบโครงสร้างเชิงส ารวจ Exploratory Factor Analysis (EFA) ดว้ย Factor Loading ท่ี 0.40 เพ่ือวิเคราะห์
ตวัแปรคุณภาพบริการ และท าการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression) ในระดบันยัส าคญัท่ี 
0.05 ดว้ยวิธี Enter ในการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 คือ ทศันคติของผูบ้ริโภคในคุณภาพบริการทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ความเป็นรูปธรรม ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นความไวว้างใจ และดา้นการเอาใจใส่ ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการสนามแบดมินตนัในเขตนนทบุรี 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย (Results and Discussion) 
 

ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ26 - 
35 ปี ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ รับราชการและรัฐวิสาหกิจ มีรายไดต่้อเดือน 20,001-
30,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาเขา้ใชบ้ริการแต่ละคร้ัง คือ  1 – 2 ชัว่โมง มีความถ่ีในการใชบ้ริการ 1 – 2 คร้ัง ต่อ
สปัดาห์ และมีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ 151-200 บาทต่อคร้ัง 

ผลการวิเคราะห์ทศันคติคุณภาพบริการของสนามแบดมินตนัในเขตนนทบุรี พบว่า ดา้นความเป็นรูปธรรม มี
ความส าคญัมากท่ีสุด โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ สนามแบดมินตนัมีอากาศถ่ายเทอย่างสะดวก รองลงมา คือ 
ดา้นการตอบสนอง ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ สนามแบดมินตนัให้ความช่วยเหลือเม่ือผูใ้ชบ้ริการตอ้งการ ดา้น
ความน่าเช่ือถือ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ สนามแบดมินตนับริการตามมาตรฐานสากลแบดมินตนั ดา้นการเอาใจ
ใส่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ สนามแบดมินตนัดูแลลูกคา้อย่างเท่าเทียมกนั และดา้นความไวว้างใจ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด คือ พนกังานให้ความช่วยเหลือเม่ือผูใ้ชบ้ริการตอ้งการ 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 ดว้ยการใชส้ถิติ T-test และ One-Way ANOVA เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลของปัจจยั
ด้านประชากรศาสตร์ต่อการตดัสินใจใช้บริการสนามแบดมินตนัในเขตนนทบุรี พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีการ
ตดัสินใจใชบ้ริการสนามแบดมินตนัในเขตนนทบุรีท่ีแตกต่างกนั (T = 2.223, Sig = 0.028) โดยเพศชาย (X ̄ = 4.41) มี
แนวโน้มท่ีจะใชบ้ริการสนามแบดมินตนัมากกว่าเพศหญิง (X ̄ = 4.30) ส่วนในดา้นอายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และ
รายได ้ท่ีแตกต่างกนัของผูต้อบแบบสอบถามมีการตดัสินใจใชบ้ริการสนามแบดมินตนัในเขตนนทบุรีท่ีไม่แตกต่าง
กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจิพจน์ อินทร์สุวรรณ (2555) พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจใชบ้ริการศูนยอ์อกก าลงักาย อนนัตไ์ลน์ฟิตเนส ส่วนปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ คือ ดา้นรายได ้อาชีพ 
อาย ุและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจ และสอดคลอ้งบางส่วนกบังานวิจยัของ งานวิจยัของ 
มุกดาวรรณ สมบูรณ์วรรณะ (2558) พบว่า เพศ และอายุท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักาย
ขนาดใหญ่ Fitness First ท่ีแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) พบว่า ประเดน็ค าถามทั้งหมด 25 ประเดน็ค าถาม สามารถแบ่งกลุ่ม
ไดท้ ั้งหมด 5 ปัจจยั ซ่ึงตรงตามแนวคิดและทฤษฏีของคุณภาพบริการ คือ ทศันคติในคุณภาพบริการดา้นความเป็น
รูปธรรม ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นการไวว้างใจ และดา้นการเอาใจใส่ ซ่ึงแต่ละปัจจยัมีจ านวน 5 
ประเดน็ค าถาม 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 2 ด้วยการใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล
ทศันคติในคุณภาพบริการ ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรม ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นความไวว้างใจ 
และดา้นการเอาใจใส่ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสนามแบดมินตนัในเขตนนทบุรี แสดงผลการวิเคราะห์ดงั
ตารางท่ี 1 
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Table 1 ผลการวิเคราะห์ทศันคติในคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสนามแบดมินตนัใน
จงัหวดันนทบุรี 

ตวัแปรทัศนคตคุิณภาพบริการ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
(Constant) 1.295 .249  6.644 .000 
 ทศันคติคุณภาพบริการดา้นความเป็นรูปธรรม .170 .056 .179 3.911 .000* 
 ทศันคติคุณภาพบริการดา้นความน่าเช่ือถือ .143 .059 .168 3.091 .002* 
 ทศันคติคุณภาพบริการดา้นการตอบสนอง -.069 .062 -.079 -1.423 .156 
 ทศันคติคุณภาพบริการดา้นความไวว้างใจ .267 .056 .336 6.038 .000* 
 ทศันคติคุณภาพบริการดา้นการเอาใจใส่ .175 .059 .207 3.776 .000* 
 R² = .221 , Adjust R²= .440  , F= 61.120 , p-value 0.00 

จากตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ทศันคติในคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสนามแบดมินตนัใน
จงัหวดันนทบุรี พบว่า ทศันคติในคุณภาพดา้นความเป็นรูปธรรม (Beta = 0.170, Sig =0.00) ดา้นความน่าเช่ือถือ 
(Beta =0.143, Sig =0.02) ดา้นความไวว้างใจ (Beta =0.267, Sig =0.00) และ ทศันคติในคุณภาพดา้นการเอาใจใส่ 
(Beta =0.175, Sig =0.00) ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสนามแบดมินตนัในเขตนนทบุรี ในระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 ส่วนทศันคติคุณภาพบริการดา้นการตอบสนอง (Beta = -.079, Sig = .156) ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการสนามแบดมินตนัในเขตนนทบุรี 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า ท่ีผ่านมายงัไม่พบงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองของคุณภาพบริการท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเก่ียวกบัธุรกิจกีฬา เช่น สนามแบดมินตนั สถานกีฬา และสถานออกก าลงักาย จึงขอ
ศึกษาคุณภาพบริการท่ีใกลเ้คียงกบังานวิจยัในคร้ังน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิรุณ ไชยเลิศ (2560) ท่ีพบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการมีความคาดหวงัในการใชบ้ริการสนามฟุตบอลหญา้เทียม ในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ คือคาดหวงั
คุณภาพบริการดา้นความน่าเช่ือถือของบริการ ดา้นความไวว้างใจ ดา้นการเขา้ถึงจิตใจ และดา้นสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ  ตามล าดบั ส่วนผูใ้ชบ้ริการมีคาดหวงัในการตอบสนองนอ้ยท่ีสุด และงานวิจยัของ จิริฑิภา เรืองกล (2558) 
พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า วี ฟิตเนส โซไซต้ี กรุงเทพมหานคร คือ 
คุณภาพบริการดา้นความแน่นอน ดา้นความเขา้ใจลูกคา้ ดา้นการตอบสนอง ส่วนคุณภาพบริการดา้นความน่าเช่ือถือ 
และดา้นลกัษณะท่ีสมัผสัไดไ้ม่มีนยัส าคญัต่อความพึงพอใจของลูกคา้ วี ฟิตเนส โซไซต้ี กรุงเทพมหานคร 

 

5. สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา ขอ้เสนอแนะทางทฤษฎี คือ ทฤษฎีคุณภาพบริการ สามารถน ามาใชใ้นการหา
อิทธิพลของคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสนามแบดมินตนั โดยคุณภาพบริการดา้นความเป็น
รูปธรรม ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านความไว้วางใจ และด้านการเอาใจใส่ ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสนาม
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แบดมินตนัในเขตนนทบุรี และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลการศึกษาไปใชใ้นการพฒันาธุรกิจให้บริการสนามแบดมินตนั
ให้มีความแตกต่าง และเหนือกว่าคู่แข่งขนั 

ขอ้เสนอแนะเชิงการบริหารจดัการตลาด คือ ผูป้ระกอบการสนามแบดมินตนัควรเน้นคุณภาพบริการด้าน
ความเป็นรูปธรรม ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความไว้วางใจ และด้านการเอาใจใส่ กล่าวคือ 
ผูป้ระกอบการควรท าให้สนามแบดมินตนัมีอากาศถ่ายเทอย่างสะดวก ให้ความช่วยเหลือเม่ือผูใ้ชบ้ริการตอ้งการ 
บริการตามมาตรฐานสากลแบดมินตนั ดูแลลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนั และ พนกังานให้ความช่วยเหลือเม่ือผูใ้ชบ้ริการ
ต้องการ และผูป้ระกอบการควรน าเสนอการบริการในลกัษณะตลาดรวม กล่าวคือ การวางแผนการตลาดให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยแยกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ในด้านเพศชาย และเพศหญิง เน่ืองจากผล
การศึกษาคร้ังน้ี ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ มีเพียงด้านเพศท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้บริการสนาม
แบดมินตนัในเขตนนทบุรี ส่วนดา้น รายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษา และอาย ุไม่ไดมี้ความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้
บริการสนามแบดมินตนัในเขตนนทบุรี  นอกจากน้ีผูป้ระกอบการควรค านึงถึงระยะเวลาในการให้บริการ คือ 1 - 2 
ชัว่โมง และคิดค่าบริการประมาณ 151 – 200 บาท ต่อชัว่โมง 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป งานวิจยัในคร้ังน้ีไดศึ้กษาเพียงธุรกิจการให้บริการสนามแบดมินตนัใน
พ้ืนท่ีเดียว คือ จังหวัดนนทบุรี หากต้องการให้ผลการวิจัยน าไปใช้ได้กว้างข้ึน ควรขยายพ้ืนท่ีในการวิจัยให้
ครอบคลุมมากข้ึน โดยการวิจยัในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือให้ครอบคลุมประชากรผูใ้ชบ้ริการสนามแบดมินตนัทั้งหมด 

ในส่วนของผลการวิเคราะห์ทศันคติในคุณภาพบริการ พบว่า มีทศันคติในคุณภาพบริการเพียง 4 ดา้นท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจ คือทศันคติคุณภาพบริการดา้นความเป็นรูปธรรม ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความไวว้างใจ และดา้น
การเอาใจใส่ ส่วนทศันคติดา้นการตอบสนองไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสนามแบดมินตนัอย่างมีนยัส าคญั 
ดงันั้น ในการท าวิจัยคร้ังต่อไปควรท่ีจะศึกษาข้อมูลคุณภาพบริการในเชิงลึกประกอบด้วย เช่น การสัมภาษณ์ 
เพ่ือท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน 

การศึกษาคร้ังน้ีไดมุ่้งศึกษาทศันคติดา้นคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสนามแบดมินตนัใน
ไขตนนทบุรี ดงันั้น การศึกษาในคร้ังต่อไปควรน าปัจจัยอ่ืนมาศึกษาเพ่ิมเติม เช่นปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดธุรกิจบริการ ปัจจยัส่วนบุคคล หรือ ปัจจยัดา้นสงัคม เพ่ือแสดงให้เห็นว่านอกจากปัจจยัดา้นคุณภาพบริการ
แลว้ อาจมีปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจใชบ้ริการสนามแบดมินตนัในเขตนนทบุรี  
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บทคดัย่อ 
 
การศึกษาเร่ืองน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยและความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีผลกระทบกับอัตรา

ผลตอบแทนหลกัทรัพยข์องบริษทัประกนัภยัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลทุติย
ภูมิเชิงปริมาณแบบรายเดือนช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 รวม โดยวิธีการ
สร้างสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ด้วยวิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: 
OLS) ผลการศึกษาพบว่า พิจารณาท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจและอตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพย์
หมวดประกนัภยัและประกนัชีวิต มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยข์องบริษทั
ประกนัภยัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีการลงทุนภาคเอกชนและอตัราการเปล่ียนแปลง
จ านวนกรมธรรม์ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยข์องบริษทัประกนัภยัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์และอตัราการเปล่ียนแปลงเบ้ียประกนัภยัรับ
ตรงไม่มีความสมัพนัธ์ทางสถิติกบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทัประกนัภยั 

 
ABSTRACT 

 
This study has the objective to analyze the factors and relationships of factors affecting rate of return on the 

insurance company securities in the Stock Exchange of Thailand during January 2007 to November 2017, covering 
132 months.  The quantitative secondary data was used to analyze the factor relationship by Multiple Linear 
Regressions with Ordinary least squares at the significant statistic level 0.05.  The results suggest that the rate of 
change of SET index, the rate of change of Business Sentiment Index and the rate of change of INSUR index have 
the significantly positive affect on the rate of return of the insurance companies securities.  The rate of return of 
Private Investment Index and the rate of change of Policy number have the significantly negative affect on the rate 
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of return of the insurance companies securities. Nevertheless, the rate of car sales volume and the rate of insurance 
premium do not have statistical relationship with rate of return of the insurance companies securities 

 

1.  บทน า 
 

บริษทัประกนัภยัจดัตั้งข้ึนเพ่ือรองรับและเป็นเคร่ืองมือช่วยบริหารจดัการความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกบับุคคล
ทัว่ไป ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบนัธุรกิจประกนัภยั จดัเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจในการลงทุน 
เน่ืองจากผลก าไรของธุรกิจมีความเก่ียวพนักบักลุ่มลูกคา้ทุกรูปแบบ ทั้งในกลุ่มลูกคา้รายบุคคล ลูกคา้องคก์รตั้งแต่
ธุรกิจขนาดยอ่ม ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ รวมถึงภาครัฐ อีกทั้งยงัมีลูกคา้เป็นกลุ่มบริษทัในเครือ ซ่ึงให้บริการดา้น
การประกนัวินาศภยัรองรับความเส่ียงในทุกประเภทของบุคคลและธุรกิจ เช่น การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยั
รถยนต์ การประกนัภยัขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศหรือภายในประเทศ และการรับประกนัภยัความเส่ียงทุกชนิด 
ครอบคลุมถึงการด าเนินธุรกิจก่อสร้างขนาดใหญ่ ธุรกิจประกนัภยัไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากภาวะเศรษฐกิจ จาก
การคาดการณ์เศรษฐกิจในปี 2560 ยงัคงเป็นในแนวทางท่ีมีการเติบโต ท่ีอตัราร้อยละ 3.3 แรงหนุนท่ีจะท าให้ธุรกิจ
ประกนัภยัเติบโตมากข้ึนมาจากปัจจยัหลายดา้น จึงไดเ้ลือกท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบกบัอตัราผลตอบแทน
หลกัทรัพยบ์ริษทัประกนัภยัเพ่ือเป็นแนวทางให้ผูล้งทุนเลือกวิเคราะห์ เพ่ือดูแนวโน้มความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีจะ
ส่งผลกระทบกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นการเขา้ลงทุน ช่วยลดความเส่ียงจากการลงทุนของนกัลงทุน
และเป็นขอ้มูลช่วยในการตดัสินใจอีกทางหน่ึง 
 

2.  ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎทีี่ใช้ในการศึกษา 
การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2546) ประกอบไปดว้ยการวิเคราะห์ 3 

ส่วน คือ การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์บริษทั ดา้นการวิเคราะห์เศรษฐกิจ 
(Economy Analysis) ท่ีจะวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว ผ่านการวิเคราะห์ นโยบายการเงิน 
นโยบายการคลงั ผลผลิตอุตสาหกรรม อตัราเงินเฟ้อ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ รวมถึง
ดชันีช้ีวดัอ่ืน ๆ และปริมาณเงินในระบบ เป็นตน้ โดยในแต่ละอุตสาหกรรมจะมีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจ
แตกต่างกนัออกไป ดา้นการวิเคราะห์บริษทั (Company Analysis) เป็นการวิเคราะห์ล าดบัสุดทา้ย วิเคราะห์ทั้งเชิง
คุณภาพและปริมาณ การเติบโตในอนาคตและผลก าไรท่ีนักลงทุนจะสามารถคาดการณ์ได้ ค านวณหามูลค่า
หลกัทรัพย์ท่ีแท้จริงของบริษทัเพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์โครงสร้างเงินลงทุนและ
ความสามารถในการด าเนินงานอีกดว้ย เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

ทฤษฎีการก าหนดราคาหลกัทรัพย ์ (Arbitrage pricing theory: APT) (จิรัตน์ สงัขแ์กว้, 2544) ส าหรับบ่ง
บอกการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย ์ระบุปัจจยัความเส่ียงระดบัมหภาคท่ีเป็นภาพรวมเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบ
ต่อหลกัทรัพย ์ปัจจยัความเส่ียงตอ้งมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยแ์ละผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (ปัจจยัมี
ราคาไม่เท่ากบัศูนย)์ ทฤษฎี APT ไม่ไดก้ าหนดปัจจยัเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนท่ีแน่ชดั ในการใชต้วัแบบ 
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APT จึงตอ้งมีการวิจยัเพ่ือทดสอบว่าปัจจยัเศรษฐกิจใดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ท่ีท า
ให้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยแ์ตกต่างกนั โดยอาจส่งผลไดท้ั้งทางบวกและทางลบ 

อตัราผลตอบแทน (จิรัตน์ สังข์แก้ว. 2544 หน้า: 155-156) ผลตอบแทน ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 1. 
รายได ้(Yield) ท่ีผูล้งทุนไดรั้บในช่วงท่ีลงทุน 2. การไดรั้บก าไรหรือขาดทุนจากการขายหลกัทรัพยเ์กิดจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์การค านวณผลตอบแทนมกัอยูใ่นรูปของอตัราผลตอบแทน มีหน่วยเป็นร้อยละ คือ
การเทียบผลตอบแทนกบัเงินท่ีไดล้งทุนไป อตัราผลตอบแทนน้ีนกัลงทุนจะใชเ้ปรียบกบัความเส่ียงท่ีจะไดรั้บหาก
ลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นกบัการลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน การค านวณอตัราผลตอบแทน ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัว่านกั
ลงทุนจะขายหลกัทรัพยน์ั้นจริงหรือไม่และสามารถค านวณในหน่ึงงวดเวลาท่ีตอ้งการ ดงัสมการ 

ลงทนุมลูค่าเงิน

พย์ค่าหลกัทรัแปลงของมลูการเปล่ียน  ดรับกระแสเงินส  (R) แทนอตัราผลตอบ 
  

จะไดอ้ตัราผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาลงทุน ท่ีเงินสดรับไม่มีการเปล่ียนแปลงในอนาคตและจะเห็น
ว่ามูลค่าเงินลงทุนแปรผกผนักบัอตัราผลตอบแทน สามารถค านวณไดท้ั้งงวดเวลา 1 เดือน หรือ 1 ปี และสามารถใช้
ขอ้มูลหลกัทรัพยใ์นอดีตมาหาอตัราผลตอบแทน โดยการใชส่้วนต่างราคาในช่วงนั้นเป็นการเปล่ียนแปลงมูลค่า
หลกัทรัพย ์

2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและข้อมูลพ้ืนฐานของบริษัท 
การประกนัภยั (Insurance)  (ฐิติวดี ชยัวฒัน์,2552) เป็นทางเลือกในการบริหารความเส่ียงดว้ยการโอน

ความเส่ียง (Risk transfer) บุคคลท่ีตอ้งการโอนความเส่ียงจะท าประกนัภยัดว้ยการช าระเบ้ียประกนัภยั ให้บริษทั
ประกนัภยัแลกเปล่ียนกบัการไดม้าซ่ึงความคุม้ครองตามท่ีตกลง เม่ือเกิดความเสียหายท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่ไดต้ั้งใจ
ให้เกิดข้ึนและเป็นอุบติัเหตุท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม บริษทัประกนัภยัตกลงท่ีจะชดเชยจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู ้
เอาประกนัภยัหรือผูรั้บผลประโยชน์ เคร่ืองช้ีวดัท่ีส าคญัของภาคธุรกิจประกนัภยั แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบไปดว้ย 
1. โครงสร้างตลาด เก็บขอ้มูลจ านวนบริษทัประกนัภยั, บริษทัประกนัภยัต่อ, จ านวนนายหนา้ประกนัภยั ทั้งประเภท
นายหนา้นิติบุคคลและนายหนา้บุคคลธรรมดา, จ านวนตวัแทนประกนัภยั, จ านวนกรมธรรมป์ระกนัภยัและจ านวน
เงินเอาประกนัภยัของกรมธรรม์ประกนัภยั 2. เคร่ืองช้ีวดัการพฒันาจากขอ้มูลเบ้ียประกนัภยัรับตรง,สินทรัพยร์วม
ของบริษทัประกนัภยั (ราคาประเมิน), การลงทุนของบริษทัประกนัภยั (ราคาประเมิน), เงินกองทุน, สดัส่วนของเบ้ีย
ประกนัต่อ GDP  และเบ้ียประกนัภยัต่อคน (ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั, 2560) 

2.3 กรอบแนวคดิการศึกษา 
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา 

ดงัน้ี 
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3.  วธีิการศึกษา 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ขอ้มูลท่ีใชศึ้กษารวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณราย

เดือน ประชากรท่ีใช้ศึกษา คือ หลกัทรัพย์บริษทัประกันภยัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จ านวน 13 บริษทั เลือกท าการศึกษากลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 7 บริษทั ประกอบดว้ย บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) บริษทั จรัญประกันภยั จ ากัด (มหาชน) บริษทั นวกิจประกันภยั จ ากัด (มหาชน) บริษทั สินมัน่คง
ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) บริษทั ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จ ากดั (มหาชน) เพราะเป็นบริษทัประกนัภยัท่ีด าเนินธุรกิจประกนัภยัรับตรงเป็นหลกั
และเป็นบริษทัประกนัภยัท่ีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ย่างสม ่าเสมอตลอดช่วงระยะเวลาท่ีท าการศึกษา ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2550 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560  

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยข์องบริษทัประกนัภยั ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนั

ชีวิต และดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวบรวมขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์SETSMART (www.setsmart.com) 
ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ และดชันีการลงทุนภาคเอกชน ปริมาณการจ าหน่ายรถยนต ์รวบรวมขอ้มูล

จากเวบ็ไซตธ์นาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) 
จ านวนกรมธรรม์ และเบ้ียประกนัภยัรับตรง รวบรวมขอ้มูลจากส านกังานคณะกรรมการก ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (www.oic.or.th) 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  

ตวัแปรอิสระท่ีใชศึ้กษา มีดงัน้ี อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีการลงทุนภาคเอกชน (BII) 
อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์ (CAR) อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพย์หมวด
ประกนัภยัและประกนัชีวิต (INSUR) อตัราการเปล่ียนแปลงจ านวนกรมธรรม์ (POLC) และอตัราการเปล่ียนแปลง
เบ้ียประกนัภยัรับตรง (PREM) ตวัแปรตามท่ีใชใ้นการศึกษามีดงัน้ี อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยก์รุงเทพประกนัภยั 

อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย์

บริษทัประกนัภยั 

1.  อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2.  อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 
3.  อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีการลงทุนภาคเอกชน 
4.  อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการจ าหน่ายรถยนต ์
5.  อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวด
ประกนัภยัและประกนัชีวิต 
6.  อตัราการเปล่ียนแปลงจ านวนกรมธรรม์ 
7.  อตัราการเปล่ียนแปลงเบ้ียประกนัภยัรับตรง 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 594 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

(BKI) อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย์จรัญประกันภยั (CHARAN) อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยน์วกิจประกนัภยั 
(NKI) อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยสิ์นมัน่คงประกนัภยั (SMK) อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยไ์ทยประกนัภยั (TIC) 
อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยทิ์พยประกนัภยั และอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยป์ระกนัภยัไทยวิวฒัน์ (TVI) ดว้ย
วิธีการสร้างสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ด้วยวิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least 
Squares: OLS) โดยมีแบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 

Y = a + b1SET + b2BSI + b3PII + b4CAR + b5INSUR + b6POLC + b7PREM 
โดยท่ี   
Y หมายถึง อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทัประกนัภยั ไดแ้ก่ BKI, CHARAN, 

NKI, SMK, TIC, TIP, TVI 
a หมายถึง ค่าสมัประสิทธ์ิของค่าคงท่ี  
b1-7 หมายถึง ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 
SET หมายถึง อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
BSI หมายถึง อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 
PII หมายถึง อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีการลงทุนภาคเอกชน 
CAR หมายถึง อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการจ าหน่ายรถยนต ์
INSUR หมายถึง อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิต 
POLC หมายถึง อตัราการเปล่ียนแปลงจ านวนกรมธรรม ์
PREM หมายถึง อตัราการเปล่ียนแปลงเบ้ียประกนัภยัรับตรง 

3.4 ข้ันตอนการวเิคราะห์ข้อมูล  
ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณของปัจจยัท่ีมีผลกระทบกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทั

ประกนัภยั ดว้ยการน าขอ้มูลของตวัแปรอิสระรายตวั ทดสอบความสมัพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสมัพนัธ์
ต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์บริษัทประกันภัย ใช้การสร้างสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression) ดงัน้ี (สุทิน ชนะบุญ, 2560) 

ขั้นท่ี 1 ปรับค่าตวัแปรจากข้อมูลทุติยภูมิท่ีได้เก็บรวบรวมให้เป็นอตัราผลตอบแทนและอตัราการ
เปล่ียนแปลง 

ขั้นท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาเบ้ืองตน้ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
ขั้นท่ี 3 ทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Unit Root Test)  ด้วยวิธี Augmented Dickey-Fuller ของตวัแปร

ตามและตวัแปรอิสระ  
ขั้นท่ี 4 ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระทั้งหมด เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา Multicollinearity ท่ีว่า

ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนั เน่ืองจากจะท าให้ค่า R2 (Coefficient of determination) ท่ีใชอ้ธิบายความ
คลาดเคล่ือนสูกว่าความเป็นจริง ปัญหาน้ีพิจารณาจากค่า Correlation Matrix โดยค่าท่ียอมรับไดแ้ละไม่เกิดปัญหา 
คือ มากกว่า –0.8 หรือ นอ้ยกว่า 0.8 หากเกิดปัญหา Multicollinearity ตอ้งท าการตดัตวัแปรในคู่ท่ีมีปัญหาออก 

ขั้นท่ี 5 สร้างสมการแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระ ดงัสมการ  

nXnb...2X2b1X1baY   
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ขั้นท่ี 6 ทดสอบดว้ยการใชส้ถิติทดสอบ F-Test เพ่ือตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม กบัตวั
แปรอิสระ (SET, BSI, PII, CAR, INSUR, POLC, PREM)  

ขั้นท่ี 7 ใชส้ถิติทดสอบ T-Test ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระแต่ละตวัแปร  
ขั้นท่ี 8 ใช ้R square (R2) วดัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ หากค่า R2 เขา้ใกล ้1 

แสดงว่าตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรมาก แต่หากค่า R2 เขา้ใกล  ้0 แสดงว่าตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์
กบัตวัแปรนอ้ย 

ขั้นท่ี 9 ทดสอบปัญหาต่าง ๆ  ในเง่ือนไขของการวิเคราะห์ถดถอย ปัญหา Autocorrelation สหสัมพนัธ์
ของการคลาดเคล่ือน และปัญหา Heteroskedasticity  

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

4.1. ผลการศึกษา 

ตารางที่ 1 สรุปผลความสมัพนัธข์องตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ 

 
ตารางที่ 2 สรุปค่าสมัประสิทธ์ิและค่า Sig. ของสมการ 

 
หมายเหตุ   ***  หมายถึง  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01        **   หมายถึง  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
     หมายถึง  ความสมัพนัธ์เป็นไปตามสมมติฐาน               X   หมายถึง  ความสมัพนัธ์ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
   -    หมายถึง  ตวัแปรอิสระไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

SET BSI PII d_CAR INSUR POLC d_PREM

BKI
ทิศทางเดียวกนั

 *** ()
- - -

ทิศทางเดียวกนั

 *** ()
- -

CHARAN - - - - -
ทิศทางตรงขา้ม 

 *** (X)
-

NKI - - - - -
ทิศทางตรงขา้ม 

 *** (X)
-

SMK -
ทิศทางเดียวกนั  

 ** ()
- -

ทศิทางเดยีวกนั

 *** ()
- -

d_TIC - -
ทิศทางตรงขา้ม

 *** (X)
- - - -

TIP - - - -
ทิศทางเดียวกนั

 *** ()
- -

TVI - - - - - - -

SET BSI PII d_CAR INSUR POLC d_PREM PROB.
BKI 0.401*** 0.112 -0.1206 -0.016 0.2873*** 0.0073 0.0061 0.0000
CHARAN 0.1621 0.1527 -0.3569 0.0221 0.1773 -0.0765*** 0.0344 0.0013
NKI -0.0163 0.2411 -0.539 0.006 0.2413 -0.0494*** -0.0172 0.0049
SMK 0.0227 0.2945** 0.5737 -0.02 0.3562*** -0.0234 -0.0088 0.0001
d_TIC 0.1436 0.3181 -2.0454*** -0.08 0.7528 -0.1483 0.0046 0.0050
TIP 0.2535 -0.1057 -0.5978 -0.001 0.5886*** -0.0028 -0.0207 0.0000
TVI 0.4109 0.1438 -0.6784 -0.036 0.4732 0.0018 -0.055 0.0695
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อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) : BKI ตวัแปรมีความสัมพนัธ์
กบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์BKI อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดค้่า F = 13.01233 และตวัแปร
ต่างๆ ในสมการสามารถอธิบายถึงอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์BKI ไดร้้อยละ 44.41 จ านวน 2 ตวัแปร คือ 1. อตัรา
เปล่ียนแปลงดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีค่าสัมประสิทธ์ิ 0.400974 หมายความว่า ถา้ดชันี
ราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเปล่ียนแปลงไป 1 เปอร์เซ็นต ์จะท าให้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์BKI 
เปล่ียนแปลงไป 0.400974 เปอร์เซ็นต์ในทิศทางเดียวกนั โดยเป็นไปตามสมมติฐาน 2. อตัราการเปล่ียนแปลงดชันี
ราคาหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิต (INSUR) มีค่าสมัประสิทธ์ิ 0.287262 หมายความว่า ถา้ดชันีราคา
หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตเปล่ียนแปลงไป 1 เปอร์เซ็นต์ จะท าให้อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย  ์
BKI เปล่ียนแปลงไป 0.287262 เปอร์เซ็นต ์ในทิศทางเดียวกนั โดยเป็นไปตามสมมติฐาน  

อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) : CHARAN ตวัแปรมีความสมัพนัธ์
กบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์CHARAN อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดค้่า F = 3.666411 และตวั
แปรต่างๆ ในสมการสามารถอธิบายอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์CHARAN ไดร้้อยละ 18.38 จ านวน 1 ตวัแปร คือ 
อตัราการเปล่ียนแปลงจ านวนกรมธรรม์ (POLC) มีค่าสัมประสิทธ์ิ -0.0764891 หมายความว่า ถา้จ านวนกรมธรรม์
เปล่ียนแปลงไป 1 เปอร์เซ็นต์ จะท าให้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ CHARAN เปล่ียนแปลงไป 0.0764891 
เปอร์เซ็นตใ์นทิศทางตรงขา้ม โดยไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั นวกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) : NKI ตวัแปรมีความสมัพนัธ์กบั
อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์NKI อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดค้่า F = 3.108983 และตวัแปรต่าง ๆ 
ในสมการสามารถอธิบายอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย์ NKI ได้ร้อยละ 10.85 จ านวน 1 ตวัแปร คือ อตัราการ
เปล่ียนแปลงจ านวนกรมธรรม์ (POLC) มีค่าสัมประสิทธ์ิ -0.0494046 หมายความว่า ถ้าจ านวนกรมธรรม์
เปล่ียนแปลงไป 1 เปอร์เซ็นต ์จะท าให้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์NKI เปล่ียนแปลงไป 0.494046 เปอร์เซ็นต์
ในทิศทางตรงขา้ม โดยไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) : SMK ตวัแปรมีความสมัพนัธ์
กบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์SMK อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดค้่า F = 4.805412 และ
ตวัแปรต่าง ๆ ในสมการสามารถอธิบายอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์SMK ไดร้้อยละ 22.78 จ านวน 2 ตวัแปร คือ 1.
อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) มีค่าสัมประสิทธ์ิ 0.294515 หมายความว่า ถา้ดชันีความ
เช่ือมัน่ทางธุรกิจเปล่ียนแปลงไป 1 เปอร์เซ็นต์ จะท าให้อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย์ SMK เปล่ียนแปลงไป 
0.294515 เปอร์เซ็นต์ ในทิศทางเดียวกนัโดยเป็นไปตามสมมติฐาน 2.อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพย์
หมวดประกนัภยัและประกนัชีวิต (INSUR) มีค่าสมัประสิทธ์ิ 0.356223 หมายความว่า ถา้ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวด
ประกนัภยัและประกนัชีวิตเปล่ียนแปลงไป 1 เปอร์เซ็นต ์จะท าให้อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์SMK เปล่ียนแปลง
ไป 0.356223 เปอร์เซ็นต ์ในทิศทางเดียวกนัโดยเป็นไปตามสมมติฐาน 

อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) : TIC ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กบั
อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์TIC อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดค้่า F = 3.095259 และตวั
แปรต่างๆ ในสมการสามารถอธิบายอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย  ์ TIC ไดร้้อยละ 12.56 จ านวน 1 ตวัแปร คือ อตัรา
การเปล่ียนแปลงดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีค่าสัมประสิทธ์ิ -2.04539 หมายความว่า ถ้าดชันีการลงทุน
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ภาคเอกชนเปล่ียนแปลงไป 1 เปอร์เซ็นต์ จะท าให้อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย์ TIC เปล่ียนแปลงไป 2.04539 
เปอร์เซ็นต ์ในทิศทางตรงกนัขา้มโดยไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) : TIP ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กบั
อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์TIP อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดค้่า F = 5.325801 และตวัแปรต่างๆ 
ในสมการสามารถอธิบายถึงอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย์ TIP ได้ร้อยละ 24.64 จ านวน 1 ตวัแปร คือ อตัราการ
เปล่ียนแปลงดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR) มีค่าสัมประสิทธ์ิ 0.588594 
หมายความว่า ถา้ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตเปล่ียนแปลงไป 1 เปอร์เซ็นต ์จะท าให้อตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์TIP เปล่ียนแปลงไป 0.588594 เปอร์เซ็นตใ์นทิศทางเดียวกนั โดยเป็นไปตามสมมติฐาน 

อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จ ากดั (มหาชน) : TVI ไม่มีตวัแปรอิสระท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จ ากดั (มหาชน)  

4.2. อภปิรายผล 
อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีความสัมพนัธ์กับอตัรา

ผลตอบแทนหลกัทรัพย ์BKI ในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซ่ึงดชันี
ราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเป็นดชันีสะทอ้นการเคล่ือนไหวของหลกัทรัพยท์ั้งหมดในตลาดหลกัทรัพย ์
หากดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเคล่ือนไหวสูงข้ึนแสดงถึงการท่ีมีนกัลงทุนเขา้มาลงทุนในตลาด
มากข้ึน ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยสู์งข้ึน โดยสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพิภพ สุธีจินดารัตน์ (2553) 
ท่ี พบว่า ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ เวลา t-1 มีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัประกนัภยัในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของวิไลพร วิเศษสมภาคย์ (2552) พบว่าอตัราการ
เปล่ียนแปลงดชันีหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเปล่ียนแปลงดชันี
หลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการเงิน ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติและยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
วรากร ประเสริฐสม (2552) ท่ี พบว่าอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมี
ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดขนส่งและโลจิสติกส์ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 

อัตราการเปล่ียนแปลงดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ (BSI) มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทน
หลกัทรัพย ์SMK ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซ่ึงดชันีความเช่ือมัน่
ทางธุรกิจท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากการส ารวจสอบถามผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ถึงผลประกอบการ ปริมาณ
การผลิตและการจ้างงาน เป็นตน้ แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ หากผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ เกิดการ
ลงทุนมากข้ึนการท าประกนัภยัเพ่ือรองรับความเส่ียงจากการท าธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ  เพ่ิมข้ึน ส่งผลถึงผล
ประกอบการของบริษทัประกนัภยัท่ีดีข้ึน อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทัประกนัภยัจึงสูงข้ึนตามไปดว้ย 
โดยสอดคล้องกับการศึกษาของเตือนใจ ลงลายชาติ (2559) พบว่า ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจส่งผลต่อราคา
หลกัทรัพยบ์ริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์
TIC ในทิศทางตรงข้ามอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยทัว่ไปหากดชันีการลงทุน
ภาคเอกชนมีแนวโน้มสูงข้ึนจะช้ีถึงการเติบโตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการลงทุนของภาคเอกชน แต่เม่ือ
พิจารณาจากองคป์ระกอบของดชันีและสถานการณ์ในช่วงระยะเวลาท่ีท าการศึกษา พบว่าส่วนหน่ึงท่ีท าให้ดชันีการ
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ลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มสูงข้ึนเกิดจากการลงทุน การน าเขา้สินคา้ทุนและการจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างเพ่ือฟ้ืนฟู
ปัญหาอุทกภยัท่ีประสบทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน ในขณะท่ีบริษทัประกันภยัต้องจ่ายสินไหมเพ่ือ
ชดเชยความเสียหาย ส่งผลถึงก าไรของบริษทัประกนัภยัท่ีลดลง โดยในช่วงปัญหาอุทกภยั ปี 2554 พบว่าธุรกิจ
ประกนัภยัมีอตัราการจ่ายสินไหมทดแทนเพ่ิมจากเดิมถึง 10 เท่าในประเภทการประกนัภยัเบด็เตลด็และประกนัภยั
ทางทะเลและขนส่ง หลงัจากปี 2554 ท่ีดชันีการลงทุนภาคเอกชนสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองในสัดส่วนของการน าเขา้
เคร่ืองจกัรและการลงทุน แต่ในขณะเดียวกนัธุรกิจประกนัภยัเพ่ิงเร่ิมฟ้ืนตวัจากการจ่ายสินไหมทดแทน ท าให้อตัรา
การเปล่ียนแปลงดชันีการลงทุนภาคเอกชนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยข์อง
บริษทัประกนัภยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพิภพ สุธีจินดารัตน์ (2553) พบว่า ดชันีการลงทุนภาคเอกชนมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 

อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิต (INSUR) มีความสัมพนัธ์
กบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์BKI, SMK, TIP ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตจะสะทอ้นการ
เคล่ือนไหวของหลกัทรัพย์บริษทัประกันภยัซ่ึงอยู่ในหมวด เป็นหลกัทรัพย์ท่ีมีพ้ืนฐานเดียวกัน เม่ือดชันีราคา
หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตสูงข้ึน แสดงให้เห็นว่านกัลงทุนสนใจลงทุนหลกัทรัพยใ์นหมวด ส่งผล
ให้อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทัประกนัภยัสูงข้ึนตามไปดว้ย โดยสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปวีณา โล่รักษา 
(2553) พบว่าดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดประกันภยัมีความสัมพนัธ์กับราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัประกันภยัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

อตัราการเปล่ียนแปลงจ านวนกรมธรรม์ (POLC) มีความสัมพนัธ์กับอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย์ 
CHARAN และ NKI ในทิศทางตรงข้ามอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน เน่ืองจากถึงแมว้่าจ านวนกรมธรรมท่ี์สูงข้ึนจะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการขยายตวัของธุรกิจประกันภยั 
แต่จ านวนกรมธรรมท่ี์เพ่ิมข้ึนนอกจากจะมาจากการท่ีบุคคลทัว่ไปและภาคอุตสาหกรรมท าประกนัภยัมากข้ึน ยงัมา
จากการกระตุน้ของภาครัฐท่ีต้องการให้ประชาชนเขา้ถึงการประกนัภยัไดรั้บการชดเชยความเส่ียงในชีวิตและ
ทรัพย์สิน กรมธรรม์ประกันภยัท่ีมีการจ่ายเบ้ียประกันต ่า เช่น ไมโครอินชวัรันส์ ประกันภยัผูมี้รายได้น้อย ท่ีมี
ประกันภยั 200 บาท แต่มีการจ่ายสินไหมทดแทนมากท าให้อตัราค่าสินไหมทดแทนต่อเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็น
รายไดสู้ง ยอ่มส่งผลต่อก าไรของบริษทัประกนัภยัและอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทัประกนัภยัท่ีลดลง 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

5.1 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี จากการศึกษาท่ีท าให้ทราบว่าปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่ออตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทัประกนัภยัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ อตัราการ
เปล่ียนแปลงดัชนีราคาตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อัตราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพย์หมวด
ประกนัภยัและประกนัชีวิต ท่ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทัประกนัภยั ดชันี
ราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยสะทอ้นการเคล่ือนไหวของหลกัทรัพยท์ั้งหมดในตลาดหลกัทรัพย ์ ส่วนดชันี
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ราคาหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตสะทอ้นการเคล่ือนไหวของหลกัทรัพยใ์นหมวดประกนัภยัและ
ประกนัชีวิต ทั้งสองดชันีสามารถใชว้ดัผลตอบแทนและความเส่ียงของนกัลงทุนท่ีลงทุนในหลกัทรัพยไ์ดเ้พราะหาก
มีแนวโน้มสูงข้ึน นั้นแสดงให้เห็นว่าราคาหลักทรัพย์สูงข้ึน หากนักลงทุนเลือกลงทุน มีโอกาสได้รับอัตรา
ผลตอบแทนท่ีสูง ส่วนอตัราการเปล่ียนแปลงดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีการลงทุน
ภาคเอกชนและอตัราการเปล่ียนแปลงจ านวนกรมธรรม์ มีความสัมพนัธ์กับอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั
ประกนัภยัในทิศทางตรงขา้ม เม่ือนกัลงทุนมีความสนใจท่ีจะลงทุนในหลกัทรัพยบ์ริษทัประกนัภยั ควรติดตามการ
เคล่ือนไหวของดชันีดงักล่าว หากมีแนวโน้มสูงข้ึน นักลงทุนจะตอ้งระมดัระวงัและวางแผนการลงทุนเพราะมี
โอกาสท่ีอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทัประกนัภยัจะลดลง จะเห็นไดว้่านกัลงทุนควรติดตามแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงของปัจจัยในการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากปัจจัยเป็นดัชนีช้ีภาวะเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ประกอบการตดัสินใจลงทุน วางกลยทุธ์ในการลงทุน อยา่งไรก็ตาม นกัลงทุนควรศึกษาวิเคราะห์แนวโนม้เศรษฐกิจ
โดยรวม วิเคราะห์อุตสาหกรรมประกนัภยั ไปจนถึงการวิเคราะห์พ้ืนฐานเฉพาะบริษทัท่ีสนใจลงทุน เน่ืองจากเป็น
ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยข์องบริษทัประกนัภยัไดเ้ช่นเดียวกนั 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป เน่ืองจากการเติบโตของรายไดแ้ละก าไรท่ีจะสะทอ้นถึงอตัรา
ผลตอบแทนของบริษทัประกนัภยัมีตวัแปรอ่ืนท่ีมีส่วนส าคญั ไม่เพียงแต่ในแง่ของรายรับจากการประกนัภยั อตัรา
เบ้ียประกนัภยั หรือเบ้ียประกนัภยัรับตรง ในดา้นรายจ่ายจากการรับประกันภยั เช่น ค่าสินไหมทดแทนหรือการ
ประกนัภยัต่อ อตัราค่าสินไหมทดแทนต่อเบ้ียท่ีถือเป็นรายไดห้รือในดา้นรายรับอ่ืนท่ีมีความส าคญักบัสดัส่วนก าไร
ของธุรกิจประกนัภยั ซ่ึงในธุรกิจประกนัภยั บริษทัประกนัภยัมีการลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงต ่าในสัดส่วน
ค่อนขา้งสูง พ่ึงพาผลตอบแทนจากการถือตราสารหน้ีและพนัธบตัรรัฐบาล ผูศึ้กษามีความเห็นว่าสดัส่วนรายไดจ้าก
การลงทุนน้ีถือว่าเป็นปัจจยัส าคญัเช่นเดียวกนั ท่ีจะกระทบไปถึงอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทัประกนัภยั ใน
การศึกษาคร้ังต่อไปควรเจาะลึกถึงธุรกิจประกนัภยัและปัจจยัเฉพาะของแต่ละบริษทัประกนัภยั ปัจจยัทางเศรษฐกิจ
อ่ืน ๆ ท่ีแสดงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมท่ีจะกระทบต่อธุรกิจประกนัภยั และอาจท าการศึกษาเจาะลึกไปใน
ช่วงเวลาท่ีเกิดภยัพิบติัหรือระยะเวลาฟ้ืนตวัหลงัจากนั้นเพราะเป็นช่วงท่ีส่งผลกระทบอย่างมาก เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกนัภยันอกเหนือจากช่วงสถานการณ์ปกติ ส าหรับนกัลงทุนท่ีตอ้งวางกลยทุธ์และวางแผน
ลงทุนเพ่ือผา่นช่วงวิกฤต 
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บทคดัย่อ 
 
งานวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ความเส่ียงของลูกค้าท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองส าอางในร้าน EVEANDBOY ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1.ศึกษาการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองส าอางของผูใ้ชบ้ริการร้าน EVEANDBOY ในเขตกรุงเทพมหานคร 2.ศึกษาปัจจยัของการ
รับรู้ความเส่ียงของลูกคา้ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางในร้าน EVEANDBOY ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล
ทั้งหมดจ านวน 384 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอา้งอิงท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) 
การหาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (One-Way ANOVA) และ การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis)   

ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความเส่ียงของลูกค้าท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางในร้าน 
EVEANDBOY ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่  การรับรู้ความเส่ียงดา้นคุณสมบติัของสินคา้ การรับรู้ความเส่ียงดา้น
จิตวิทยา และการรับรู้ความเส่ียงด้านเวลา และการรับรู้ความเส่ียงของลูกค้าท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางในร้าน EVEANDBOY ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่  การรับรู้ความเส่ียงดา้นกายภาพ การรับรู้ความ
เส่ียงดา้นการเงิน และการรับรู้ความเส่ียงดา้นสงัคม 
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Abstract 
 

The objectives of this study are to study the effects of perceived risk on consumer’s purchasing decision in 
cosmetic products from EVEANDBOY Shop in Bangkok.  This study utilizes a survey approach with a use of the 
questionnaire to collect data from 384 respondents who purchase the cosmetic products from EVEANDBOY . Data 
are analyzed by using descriptive statistic with frequency, percentage, mean, standard deviation, and inferential  
statistic with factor analysis, one-way ANOVA and multiple Regression analysis at 0.05 significance level. 

The results show that the perceived risk factors which has a significant impact at level (p-value < 0.05)  on 
the consumer’s purchasing decision comprise performance risk perception, psychological risk perception and time 
risk perception. In the other hand, the physical risk perception, financial risk perception, and social risk perception 
are not found to impact on the consumer’s purchasing decision in cosmetic products from EVEANDBOY Shop in 
Bangkok. 

 
Keywords :  perceived risk, consumer’s purchasing decision 
 

1. บทน า 

 
ในสังคมปัจจุบนั การส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองส าอางผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้

และมีความสนใจท่ีจะซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางมาใช ้ ซ่ึงจากผลส ารวจ Acumen Report. (2560) พบว่า แบรนด์
สินค้าท่ีจ าหน่ายเคร่ืองส าอางได้ท าการตลาดผ่านโลกออนไลน์เพ่ือให้กลุ่มผูบ้ริโภครับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกบั
เคร่ืองส าอาง จากผลส ารวจพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ EIC (2560) พบว่า กลุ่มบุคคลท่ีมีช่วงอายรุะหว่าง 20-60 ปีข้ึนไป
นั้น เป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัของร้านคา้ปลีกความงามมากท่ีสุด กลุ่มตวัอยา่งมองว่าผลิตภณัฑก์ลุ่มเคร่ืองส าอาง
เป็นส่ิงท่ีจ าเป็น โดย 70-80% ของกลุ่มตวัอยา่งนั้นอยูใ่นกลุ่มของลูกคา้ท่ีมีช่วงอายุ 20-60 ปี อีก 30% นั้นอยู่ในกลุ่ม
ของผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป นอกจากน้ี กรมพฒันาธุรกิจการคา้ (2558) แสดงให้เห็นว่า จากผลส ารวจตั้งแต่ปี 
2554-2558 ท่ีผา่นมา พบว่า ธุรกิจเคร่ืองส าอางมีอตัราการเติบโตทางดา้นรายไดสู้งข้ึนถึง 7% ต่อปี และทางดา้นก าไร
สูงข้ึน 7% ต่อปี ส่งผลให้ธุรกิจประเภทเคร่ืองส าอางสามารถดึงดูดนกัลงทุนให้เขา้มาท าธุรกิจประเภทน้ี สินคา้ท่ีทาง
ร้านคา้ปลีกความงามจ าหน่ายประกอบดว้ย เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม และผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวต่างๆ โดยภาพรวมนั้นมี
อตัราการเติบโตสูง 5-6% ต่อปีตลอดในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา  

ส าหรับร้าน EVEANDBOY มีการจ าหน่ายเคร่ืองส าอางมากกว่า 900 แบรนดแ์ละมีผลิตภณัฑม์ากกว่า 50,000 
รายการ โดยลูกคา้ประจ าของร้าน EVEANDBOY ประมาณ 80% เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 18-34 ปี และมากกว่า 
50% อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18-24 ปี และมีแนวโน้มท่ีจะขยายกลุ่มลูกคา้ช่วงอายุเป็น 35-40 ปีเพ่ิมข้ึนอีก ปัจจุบนัมี
ทั้งหมด 11 สาขา ซ่ึงมีแผนท่ีจะขยายสาขาเพ่ิมต่ออีกในอนาคต ในด้านการจ าหน่ายสินค้านั้นจะมีราคาต ่ากว่า
ห้างสรรพสินคา้ประมาณ 30% แต่กลบัพบปัญหาจากผูเ้ขา้ใชบ้ริการกบัทางร้านนั้นอย่างต่อเน่ือง ไดแ้ก่ ตวัสินคา้
และบริการจากพนกังานในร้านท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามหน้าท่ีท่ีลูกคา้คาดหวงัไว ้เวลาในการเขา้คิวต่อแถวซ้ือ
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สินคา้ในช่วงจดักิจกรรมส่งเสริมการขายใชเ้วลานานมากเกินความจ าเป็น ราคาสินคา้ท่ีตั้งจ าหน่ายในร้านไม่ตรงกบั
ราคาท่ีโฆษณาผา่นส่ือโซเชียล สินคา้ท่ีโฆษณาไม่มีจ าหน่ายในร้าน ตามรายละเอียดท่ีแจง้ให้กบัลูกคา้ และไดรั้บสาย
จากพนกังานในร้านเพ่ือขอสินคา้คืนจากลูกคา้หลงัจากซ้ือสินคา้ไปแลว้ ดงันั้น งานวิจยัคร้ังน้ีจึงเห็นถึงความส าคญั
ในการศึกษาเ ก่ียวกับการรับรู้ความเส่ียงของลูกค้า ท่ีมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเค ร่ืองส าอางในร้าน 
EVEANDBOY ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือน าผลท่ีไดม้าลดระดบัการรับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภค และ ลดค่าเสีย
โอกาสการขายในการแข่งขนัทางธุรกิจ   
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 การรับรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) 
Kotler and Armstrong (2001) กล่าวว่าการรับรู้ความเส่ียงคือ การประเมินความเส่ียงท่ีแตกต่างกัน

ออกไปของแต่ละบุคคล โดยจะเกิดข้ึนขณะท่ีอยู่ในเหตุการณ์ท่ีตอ้งท าการตดัสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการโดยจะ
ส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีต่างกนัออกไป นอกจากน้ี Michell (1999) Forsythe and Shi 
(2003) และ Samadi and Yaghoob-Nejadi (2009) กล่าวว่า การรับรู้ความเส่ียงมีผลโดยตรงต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้า
หรือบริการของผูบ้ริโภคหากผูบ้ริโภครู้สึกถึงอนัตรายท่ีร้ายแรงจากส่ิงนั้นๆ ไม่ว่าสินคา้หรือบริการหลงัการซ้ือนั้น
จะก่อให้เกิดความเส่ียงหรือไม่ก็ตาม โดย Kotler and Armstrong (2001) ได้แบ่งการรับรู้ความเส่ียงออกเป็น 6 
ประเภท ไดแ้ก่  

1) การรับรู้ความเส่ียงตามหน้าท่ี (Functional/ Performance Risk) คือ การท่ีสินคา้หรือการให้บริการ
นั้นๆไม่สามารถท าหน้าท่ีไดต้ามท่ีท่ีถูกตอ้ง อีกทั้งไม่สามารถให้ประโยชน์ไดต้ามท่ีระบุไวก้บัผูบ้ริโภคหรือเป็น
ความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีรู้สึกว่าสินคา้ท่ีซ้ือไปนั้นไม่รู้วิธีการใชง้าน   

2) การรับรู้ความเส่ียงด้านกายภาพ (Physical Risk) คือ ความเส่ียงท่ีส่งผลอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของตนเองและบุคคลอ่ืน เน่ืองจากสินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้  

3) การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) คือ ความรู้สึกในดา้นราคาของผูบ้ริโภค รู้สึกว่ามี
ความเส่ียงหากผลิตภณัฑน์ั้นมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าไปเปล่ียนหรือขอแลกเงินคืน หรือความรู้สึกท่ีไม่คุม้ค่าในการ
ซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นมา 

4) การรับรู้ความเส่ียงดา้นจิตวิทยา (Psychological Risk)  คือ ภาพลกัษณ์ของผูบ้ริโภคในสายตาผูอ่ื้น
เร่ิมติดลบเม่ือมีการใช้ผลิตภณัฑ์ประเภทนั้นๆ  ก่อให้เกิดความรู้สึกความวิตกกงัวลและความรู้สึกเสียดายท่ีซ้ือ
ผลิตภณัฑน์ั้น 

5) การรับรู้ความเส่ียงดา้นสงัคม (Social Risk) คือ ความรู้สึกท่ีไม่ไดรั้บการยอมรับจากบุคคลในสังคม
เก่ียวกบัการใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นหรือสถานท่ีนั้นๆ ส่งผลให้เกิดความรู้สึกอบัอายต่อผูค้นในสงัคม 

6) การรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลา (Time Risk) คือ การใชเ้วลาในการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ี
ผูบ้ริโภคสนใจจะซ้ือ แต่ผลิตภณัฑน์ั้นไม่สามารถท าตามหนา้ท่ีไดอ้ยา่งท่ีผูบ้ริโภครับรู้มา 

2.2 พฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)  
Schiffman and Kanuk (1987) กล่าวว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะถูกแสดงออกมาในรูปแบบของ การ

คน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมิน และการบริโภคสินคา้ บริการ และแนวความคิด ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะตอบสนอง
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ความต้องการของพวกเขาได ้โดยต้องศึกษาจากการตดัสินใจโดยใช้ทรัพยากรท่ีพวกเขามีอยู่ (เงิน, เวลา, ความ
พยายาม) ประกอบดว้ย ซ้ืออะไร ท าไมถึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร ซ้ือท่ีไหน ซ้ือบ่อยแค่ไหน และใชอ้ยา่งไร  

Kotler (2543) (อา้งถึงในเปรมฤดี ทองค า. 2556.) กล่าวว่า กระบวนการก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ
สินคา้หรือบริการนั้นเกิดจาก องค์ประกอบหลายปัจจยั มีทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก เช่น แรงจูงใจ การ
เรียนรู้ การรับรู้ ทศันคติของผูบ้ริโภคแต่ละบุคคลท่ีแสดงถึงความต้องการในตวัสินค้าหรือบริการและขั้นตอน
สุดทา้ยคือการประเมินทางเลือกของผูบ้ริโภค 

2.3 การตดัสินใจซ้ือ (The Consumer Decision - Making Process)  
Schiffman & Kanuk (2010) กล่าวว่า กระบวนการในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคเกิดจากอิทธิพลทาง

ความคิดและอิทธิพลทางความรู้สึกของผูบ้ริโภค เช่น แรงกระตุน้, ครอบครัว, เพ่ือน, นกัโฆษณา, บทบาทหน้าท่ี, 
อารมณ์ และสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ การตดัสินใจของผูบ้ริโภคสามารถแบ่งได ้3 ระดบั ไดแ้ก่ 1) การ
ตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลรอบดา้น 2) การตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลจ ากดั และ 3) การตดัสินใจบนพ้ืนฐานความเคยชิน  

Lamb, Hair, and McDaniel (2009) ให้ความหมายว่า ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคท าการพิจารณาก่อนตดัสินใจซ้ือ
สินคา้หรือบริการ จะพิจารณาเป็นล าดบัขั้นดงัน้ี  

1) การรับรู้ถึงความตอ้งการ คือ การท่ีผูบ้ริโภครู้สึกถึงความไม่สมดุลกนัระหว่างความตอ้งการท่ีพวก
เขาปรารถนากบัความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนจริง โดยปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกเป็นตวักระตุน้ให้เกิดความรู้สึกนั้น 
ซ่ึงปัจจยัภายในเกิดข้ึนจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ส าหรับปัจจยัภายนอกนั้นจะไดรั้บอิทธิพลจากภายนอก 

2) การค้นหาข้อมูลข่าวสาร คือ การค้นหาข้อมูลหลกัจากท่ีรับรู้ถึงความต้องการของตนเอง เพ่ือ
ตอบสนองให้เกิดความพึงพอใจในส่ิงท่ีตอ้งการ 

3) การประเมินผลทางเลือก คือ ผูบ้ริโภคพร้อมท าการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ โดยใชข้อ้มูลจาก
ความทรงจ าท่ีมีอยูก่บัขอ้มูลจากแหล่งภายนอกมาท าการประเมินและเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสีย 

4) การตดัสินใจซ้ือ คือ ผูบ้ริโภคพร้อมท่ีจะซ้ือสินคา้หรือบริการ หลงัจากประเมินทางเลือกท่ีมีอยูใ่ห้
แคบลง โดยการตดัสินใจซ้ือแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ สถานท่ีซ้ือสินคา้ รูปแบบการช าระเงิน และความพร้อมใน
การส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ 

5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ คือ ผลลพัธ์ท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัหวงัหลงัจากท าการซ้ือสินคา้หรือบริการ
ไปแลว้ โดยพิจารณาจากความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจในการซ้ือคร้ังนั้น 

2.4 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจยัของ จุฑารัตน์  ใจดี. (2558). ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ การรับรู้ความเส่ียง 

และพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เพ่ือผิวขาวประเภททาผิวของผูบ้ริโภคเพศหญิง พบว่า การรับรู้ความเส่ียงของ
ผลิตภณัฑ์เพ่ือผิวขาวประเภททาผิวของผูบ้ริโภคส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ Michell. (1999)., Forsythe and Shi. (2003). และ Samadi and Yaghoob-Nejadi, (2009). ท่ีกล่าวว่าการรับรู้ความ
เส่ียงของผูบ้ริโภคนั้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการโดยตรง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกริดา 
โคตรชารี. (2556). ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัน าของการรับรู้ความเส่ียงและพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภค
เจเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วาย พบว่า การรับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัทศันคติใน
การซ้ือสินคา้ หากมีการรับรู้ความเส่ียงท่ีสูงก็จะมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการซ้ือสินคา้ หากมีการรับรู้ความเส่ียงต ่าก็จะมี
ทศันคติท่ีดีต่อการซ้ือสินคา้ ดงันั้นการรับรู้ความเส่ียงดงัท่ีกล่าวมาน้ี น่าจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 605 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

2.5 กรอบแนวคดิการวจิยั 
จากการศึกษาทฤษฎี และงานวิจยั ท าให้ผูวิ้จยัทราบว่าการรับรู้ความเส่ียงกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ส่วน

ใหญ่มีผลไปในทิศทางตรงกนัขา้มกนั ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงก าหนดตวัแปรและสมมติฐานของงานวิจยัไดด้งัน้ี 
1. การรับรู้ความเส่ียงดา้นคุณสมบติัของสินคา้ส่งผลในเชิงลบต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางในร้าน 

EVEANDBOY ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. การรับรู้ความเส่ียงด้านกายภาพส่งผลในเชิงลบต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางในร้ าน 

EVEANDBOY ในเขตกรุงเทพมหานคร  
3. การรับรู้ความเส่ียงด้านการเงินส่งผลในเชิงลบต่อการตัดสินใจซ้ือเค ร่ืองส าอางในร้าน 

EVEANDBOY ในเขตกรุงเทพมหานคร  
4. การรับรู้ความเ ส่ียงด้านจิตวิยาส่งผลในเชิงลบต่อการตัดสินใจซ้ือเค ร่ืองส าอางในร้าน 

EVEANDBOY ในเขตกรุงเทพมหานคร  
5. การรับรู้ความเ ส่ียงด้านสังคมส่งผลในเชิงลบต่อการตัด สินใจซ้ือเค ร่ืองส าอางในร้ าน 

EVEANDBOY ในเขตกรุงเทพมหานคร 
6. การรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลาส่งผลในเชิงลบต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางในร้าน EVEANDBOY 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตวัแปรต้น (Independent Variable)                             ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซ่ึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก หนงัสือ เอกสารหรือบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัเร่ืองการรับรู้
ความเส่ียงและการตดัสินใจซ้ือ และส่ือทางอิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ  

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีจะศึกษาในงานวิจยัน้ีเป็นลูกคา้ท่ีใชบ้ริการในร้าน EVEANDBOY ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีช่วงอายุ 20-40 ปี เน่ืองจาก 80% ของผูใ้ชบ้ริการภายในร้านเป็นกลุ่มลูกคา้เพศหญิงอายุ 
18-34 ปี และ มากกว่า 50% ของผูใ้ชบ้ริการภายในร้านทั้งหมด อยูใ่นช่วงอาย ุ18-24 ปี การส ารวจคร้ังน้ีไม่สามารถ

การรับรู้ความเส่ียงของลูกค้า 
   - ดา้นคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์
   - ความเส่ียงดา้นกายภาพ 
   - ดา้นการเงิน 
   - ดา้นจิตวิทยา 
 - ดา้นสงัคม 
 - ดา้นเวลา 

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางใน
ร้าน EVEANDBOY  ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ทราบขนาดของประชากรได ้ดงันั้นจึงใชสู้ตรค านวณขนาดตวัอยา่งในกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรและไม่ทราบ
ค่าสัดส่วนของประชากร (Cochran. 1977) โดยท่ีก าหนดสัดส่วนของประชากรเท่ากบั 0.05 ระดบัความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 
95% ค านวณได้ขนาดตวัอย่างเท่ากับ 384 ตวัอย่าง สถานท่ีท่ีท าการส ารวจมีจ านวนทั้งหมด 4 สาขา  คือ The 
Underground ห้าง SQ1 ชั้น LG (Flagship) จ านวน 96 คน, สยามสแควร์ ซอย 1 จ านวน 96 คน, Terminal 21 อโศก 
ชั้น 3 โซน Istanbul จ านวน 96 คน, BB Building อโศก จ านวน 96 คน 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิ้จยัไดท้  าการสร้างข้ึนมาจาก

การศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ครอบคลุมเน้ือหาและตรงกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยัคร้ัง
น้ี โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด สามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ค าถามคดักรองการใชบ้ริการภายในร้าน แบบสอบถาม มีจ านวน 2 ขอ้ โดยมีลกัษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check List)  โดยผูต้อบแบบสอบถามตอ้งเคยใชบ้ริการภายในร้าน EVEANDBOY และมีอายุระหว่าง 
20-40 ปี 

ส่วนท่ี 2  ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑใ์นร้าน EVEANDBOY มีค าถามจ านวนทั้งหมด 9 
ขอ้ โดยมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ไดแ้ก่ เหตุผลท่ีซ้ือ ประเภทเคร่ืองส าอางท่ีซ้ือ จ านวนคร้ังเฉล่ียท่ี
ซ้ือใน 1 เดือน ค่าใช้จ่ายเฉล่ียแต่ละคร้ัง บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ ซ้ือผลิตภณัฑ์ให้ใคร ผูมี้ส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์และพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ     

ส่วนท่ี 3 : แบบสอบถามการรับรู้ความเส่ียงของลูกคา้ในร้าน EVEANDBOY มีค าถามจ านวนทั้งหมด 
28 ข้อ โดยใช้วิธีการประเมินค่า 5 ระดบั (Likert Scale) ได้แก่ การรับรู้ความเส่ียงด้านคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ 
(Functional risk), การรับรู้ความเส่ียงดา้นกายภาพ (Physical risk), การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial risk), 
การรับรู้ความเส่ียงดา้นจิตวิทยา (Psychological risk), การรับรู้ความเส่ียงดา้นสงัคม (Social risk), และการรับรู้ความ
เส่ียงดา้นเวลา (Time risk)  

ส่วนท่ี 4 : แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางในร้าน EVEANDBOY มีค าถามจ านวน
ทั้งหมด 2 ขอ้ โดยใชวิ้ธีการประเมินค่า 5 ระดบั (Likert Scale)  ไดแ้ก่ จะเลือกซ้ือสินคา้ในร้าน EVEANDBOY คร้ัง
ถดัไปหรือไม่ และจะแนะน าหรือบอกต่อหรือไม่ 

ส่วนท่ี 5: แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีค าถามจ านวนทั้งหมด 5 
ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน  

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สามารถวิเคราะห์แบบสอบถามไดด้งัน้ี 
แบบสอบถามถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ในร้าน EVEANDBOY  และ แบบสอบถาม

เก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและข้อมูลส่วนบุคคล โดยแสดงผลเป็นค่าความถ่ี (Frequency)  และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียงของลูกคา้ร้าน EVEANDBOY และ แบบสอบถามเก่ียวกบัการ
ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางในร้าน EVEANDBOY แสดงผลเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
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การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สามารถวิเคราะห์แบบสอบถามไดด้งัน้ี  
1) แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียงของลูกคา้ร้าน EVEANDBOY และ แบบสอบถามเก่ียวกบั

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางในร้าน EVEANDBOY ใชวิ้ธีวิเคราะห์แบบการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis)  
2) แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ใชวิ้ธีการหาความแตกต่างระหว่าง

กลุ่ม (One-Way ANOVA)  
3) แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียงของลูกคา้ร้าน EVEANDBOY และ แบบสอบถามเก่ียวกบั

การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางในร้าน EVEANDBOY ใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis) 
 

4. ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษา ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 20-25 ปี โดยจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็นหลกั ส่วนใหญ่จะท างานเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูป่ระมาณ 15,001-25,000 บาท 

ผลการศึกษา ข้อมูลพฤติกรรการซ้ือเคร่ืองส าอางในร้าน EVEANDBOY พบว่าผู ้บริโภคตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ในร้าน EVEANDBOY เ น่ืองจากร้าน EVEANDBOY มีการจัดโปรโมชั่นบ่อยคร้ังและประเภท
เคร่ืองส าอางท่ีผูบ้ริโภคซ้ือมากท่ีสุด คือเคร่ืองส าอางส าหรับใบหน้าของผูบ้ริโภค โดยมีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ
อยู่ท่ี 1 คร้ังต่อเดือนและมีค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังประมาณ 501 – 1,000 บาท ซ่ึงการเขา้ใชบ้ริการภายในร้านเกิดจาก
ตวัของผูบ้ริโภคเองเป็นหลกัและซ้ือสินคา้ไปบริโภคเพ่ือตวัเองเป็นส่วนใหญ่ ในการซ้ือแต่ละคร้ังจะตดัสินใจซ้ือ
ดว้ยตนเองเป็นหลกัและจะพิจารณาขอ้มูลท่ีติดอยู่บนฉลากก่อนท าการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ซ่ึงผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือ
สินคา้จากยี่ห่อท่ีซ้ือเป็นประจ าอยู ่2-3 ยี่ห่อสลบักนัไปตามแต่ละท่านท่ีตอ้งการ 

ผลการศึกษา ขอ้มูลการรับรู้ความเส่ียงของลูกคา้ในการซ้ือเคร่ืองส าอาง พบว่าการรับรู้ความเส่ียงของลูกคา้
ในการซ้ือเคร่ืองส าอางในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นจะพบว่า การรับรู้ความเส่ียงดา้น
สงัคมเท่านั้นท่ีอยูใ่นระดบันอ้ย ส่วนการรับรู้ความเส่ียงอีก 5 ตวั คือ การรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลา การรับรู้ความเส่ียง
ดา้นคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ การรับรู้ความเส่ียงดา้นจิตวิทยา การรับรู้ความเส่ียงความเส่ียงดา้นการเงิน และการ
รับรู้ความเส่ียงความเส่ียงดา้นกายภาพหรือดา้นความปลอดภยั อยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบัจากมากสุดไปนอ้ย
สุด เม่ือพิจารณารายขอ้จากจ านวนทั้งหมด 28 ขอ้จะพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ความเส่ียงอยูใ่นระดบันอ้ย ในเร่ือง
ของการไม่เป็นท่ียอมรับของคนในสงัคมหากไม่ใชบ้ริการร้าน EVEANDBOY และคุณภาพของสินคา้ภายในร้านไม่
เป็นท่ียอมรับของคนในสงัคม 

ผลการทดสอบสมมติฐาน การรับรู้ความเส่ียงของลูกคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางในร้าน 
EVEANDBOY ในเขตกรุงเทพมหานคร จากทั้งหมด 6 ปัจจยั พบว่า การรับรู้ความเส่ียงดา้นกายภาพหรือดา้นความ
ปลอดภยั (p-value = 0.449) การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน (p-value = 0.777) และการรับรู้ความเส่ียงดา้นสงัคม (p-
value = 0.493) ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางในร้าน EVEANDBOY ในเขตกรุงเทพมหานคร และ การ
รับรู้ความเส่ียงดา้นคุณสมบติัของสินคา้ (p-value = 0.000) การรับรู้ความเส่ียงดา้นจิตวิยา (p-value = 0.033) และการ
รับรู้ความเส่ียงดา้นเวลา (p-value = 0.003) ส่งผลในเชิงลบต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางในร้าน EVEANDBOY 
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ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ซ่ึงหมายความว่า หาก
ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ความเส่ียงในด้านคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ด้านจิตวิทยา และด้านเวลาสูง ก็จะตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางภายในร้าน EVEANDBOY ต ่า ในขณะท่ีผูบ้ริโภคมีการรับรู้ความเส่ียงในดา้นคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ 
ดา้นจิตวิทยา และดา้นเวลาต ่า ก็จะตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางภายในร้าน EVEANDBOY สูง 
 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

ผลการศึกษาเร่ือง การรับรู้ความเส่ียงของลูกค้าท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางในร้าน 
EVEANDBOY ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ตวัแปรดา้น การรับรู้ความเส่ียงดา้นคุณสมบติัของสินคา้, การรับรู้
ความเส่ียงดา้นจิตวิยา, และการรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลา มีผลในเชิงลบต่อการตดัสินใจซ้ืออย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้ความเส่ียงดา้นคุณสมบติัของสินคา้ส่งผลในเชิงลบต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองส าอางในร้าน EVEANDBOY อย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.05 ดงันั้น นกัการตลาดควรจดัระบบการจดัเก็บสินคา้
ภายในร้านให้ดี ให้สินคา้มีมากเพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละวนั การจดัระเบียนหมวดหมู่สินคา้
ควรมีการแบ่งแยกโซนของประเภทสินค้าให้ชดัเจนเพ่ือให้ผูบ้ริโภคสามารถเข้าไปเลือกซ้ือสินค้าไดต้ามโซนท่ี
ตอ้งการ และพยายามประกาศออกส่ือมีเดียต่างๆ ถึงการรับประกนัสินคา้ของทางร้านว่ามีคุณภาพ มีความน่าเช่ือถือ    

การรับรู้ความเส่ียงดา้นจิตวิทยาส่งผลในเชิงลบต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางในร้าน EVEANDBOY อยา่ง
มีนยัส าคญัท่ี 0.05 ดงันั้น นกัการตลาดควรท าการฝึกฝนพนกังานในเร่ืองของการให้บริการกบัลูกคา้ ท าหน้าท่ีของ
ตนให้ดีท่ีสุดและให้มีความเป็นมืออาชีพ สามารถจดัการกบัอารมณ์ของตนเองไดต้ลอดทั้งวนัท่ีให้บริการลูกคา้ และ
ยินดีให้ความช่วยเหลือในทุกๆกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการขอความช่วยเหลือ 

การรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลาส่งผลในเชิงลบต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางในร้าน EVEANDBOY อย่างมี
นยัส าคญัท่ี 0.05 ดงันั้น นกัการตลาดควรมีสินคา้ส ารองภายในร้านให้เพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้เม่ือสินค้า
ท่ีวางจ าหน่ายหน้าร้านหมด รวมไปถึงมีการจดัวางสินคา้ให้เป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการเลือกสินคา้บนชั้นวางสินคา้ของลูกคา้ และควรมีการจดัระบบการเขา้แถวเพ่ือช าระสินคา้โดยเรียง
ตามล าดบักบัลูกคา้ท่ีเขา้คิวช าระสินคา้ก่อน  

5.1 ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎ ี
1) ก่อนท าการวิจยัควรท าความเขา้ใจเน้ือหาเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั

ท่ีจะท าการศึกษาให้เขา้ใจอย่างถ่องแท ้และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดม้านั้นมีความสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัท่ีท าการศึกษา 

2) ส าหรับทฤษฎีการรับรู้ความเส่ียง แบ่งประเภทการรับรู้ความเส่ียงออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ดา้นกายภาพ ดา้นการเงิน ดา้นจิตวิทยา ดา้นสังคม และดา้นเวลา ควรท าการศึกษาคน้ควา้
เพ่ือหาความหมายของแต่ละดา้นให้ละเอียดถ่ีถว้นและเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้

3) ส าหรับงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียง พบว่ามีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรม
เคร่ืองส าอางน้อยเกินไปส าหรับการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ี ควรหางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งให้มากข้ึนกว่าน้ี เพ่ือให้ได้
ขอ้มูลท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
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4) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทฤษฎีท่ีสามารถน ามาใช้เป็นกรอบแนวความคิดท่ีซ่ึ งสามารถอธิบาย
ความสมัพนัธ์ของการรับรู้ความเส่ียงกบัการตดัสินใจซ้ือ จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า การรับรู้ความเส่ียงนั้นส่งผล
ให้เกิดการตัดสินใจซ้ือสินค้าในเชิงลบ ซ่ึงทฤษฎีท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้นสามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารงานให้กบัเจา้ของธุรกิจร้านคา้ปลีกเสริมความงามทุกๆร้านคา้ เพ่ือลดค่าเสียโอกาสการขายในการแข่งขนัทาง
ธุรกิจได ้

5.2 ข้อเสนอแนะของการศึกษาคร้ังต่อไป 
1) การศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษากลุ่มตวัอย่างเพ่ิมมากข้ึน เช่น การศึกษากลุ่มผูท่ี้มีอาย ุ40-60 ปี 

เพ่ือท าการเปรียบเทียบว่ากลุ่มผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่ม มีการรับรู้ความเส่ียงเหมือนหรือต่างกนัในการเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางในร้าน EVEANDBOY เน่ืองจากกลุ่มอายชุ่วง 20-60 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีความตอ้งการผลิตภณัฑเ์สริมความ
งามประมาณ 80% ตามผลส ารวจพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ EIC (2560). 

2) การศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาตวัแปรอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น ความแตกต่างของประเภทสินคา้ 
เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการรับรู้ความเส่ียงเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ทั้ งหมดท่ีมีวางจ าหน่ายในร้าน 
EVEANDBOY ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะระบุความแตกต่างของประเภทของสินคา้เขา้มาเป็นอีก 1 ตวั
แปรดว้ย จะไดท้ราบอยา่งแน่ชดัว่าสินคา้ประเภทใดท่ีผูบ้ริโภครับรู้ถึงความเส่ียงมากท่ีสุด 

3) การศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพดว้ย เช่น การสัมภาษณ์ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกใน
ประเดน็ท่ีศึกษา สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บนอกเหนือจากแบบสอบถามหรือขอ้ค าถามท่ีทางผูวิ้จยัไดจ้ดั เตรียมไปมา
เป็นขอ้มูลในการสนบัสนุนประเดน็ท่ีศึกษา 
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การรับรู้ด้านส่ือสังคมออนไลน์ของซอสปรุงรสอาหาร ตราแม็กกี ้ที่มีอทิธิพล 
ต่อการตอบสนองต่อตราสินค้าของผู้บริโภค 

THE PERCEPTION OF MAGGI COOKING SAUCE THRUE SOCIAL 
MEDIA INFLUENCE TO CONSUMER’S BRAND RESPONSE 
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Pattanart Tenvong and Teerin Vanichseni 
 

บทคดัย่อ 
 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาระดบัการรับรู้ ส่ือสงัคมออนไลน์,การตอบสนองต่อตราสินคา้ และ

อิทธิพล ของการรับรู้ ส่ือสังคมออนไลน์ ต่อการตอบสนองต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค การศึกษาคร้ังน้ี ใชก้ารวิจยั
เชิงปริมาณ โดยกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑซ์อสปรุงรสอาหาร ตราแมก็ก้ี ท่ีเป็นสมาชิก
ของ Facebook fan page “MAGGI” จ านวน 399 คน โดยใช ้แบบสอบถามออนไลน์ และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอา้งอิง โดยใช ้การวิเคราะห์ความถดถอยแบพหุ  ผลการศึกษาพบว่า ในส่วนของ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ ดา้นการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ พบว่า มีระดบัการเปิดรับอยู่ในระดบัน้อย ทั้งดา้นส่ือ
สังคมออนไลน์ Facebook และ YouTube ส่วนดา้นการสนใจ และดา้นการตีความ  มีระดบัความคิดเห็นท่ีเฉย ๆ  ทั้ง
ดา้นส่ือสงัคมออนไลน์ Facebook และ YouTube  ส าหรับการตอบสนองต่อตราสินคา้ ในดา้นการประเมินตราสินคา้ 
พบว่ามีระดบัความคิดเห็นท่ี เห็นดว้ย ทั้งในดา้น คุณภาพตราสินคา้ ความน่าเช่ือถือตราสินคา้ การพิจารณาเลือกตรา
สินคา้ แต่ส าหรับดา้นความเหนือชั้นของตราสินคา้นั้น มีระดบัความคิดเห็นท่ีเฉยๆ  ส่วนในดา้นความรู้สึกต่อตรา
สินค้า พบว่า มีระดบัความคิดเห็นท่ีเห็นด้วย ในส่วนของความรู้สึก มัน่ใจ และเป็นท่ียอมรับในสังคม ส าหรับ
ความรู้สึกอ่ืน ๆ มีระดบัความคิดเห็นท่ีเฉยๆ และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การเปิดรับดา้นส่ือสงัคมออนไลน์ 
Facebook มีอิทธิพลต่อการตอบสนองต่อตราสินคา้ ส่วนการสนใจและตีความ ดา้นส่ีอสงัคมออนไลน์ทั้ง Facebook 
และ YouTubeลว้นมีอิทธิพลต่อการตอบสนองต่อตราสินคา้  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
ค ำส ำคัญ: กำรรับรู้, ส่ือสังคมออนไลน์ และกำรตอบสนองต่อตรำสินค้ำ 
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Abstract 
 
The objectives of this study are to study the level of perception, and the perception thru social media of 

Maggi cooking sauce influence to consumer’s brand response.  The quantitative methods using 399  samples who 
are the “Maggi”  Facebook fan page member via the online questionnaires.   The descriptive data analysis and 
multiple regression method were used to analyze the results. The study results showed that the exposure was shown 
in less level for both of Facebook and YouTube. The Attention and Interpretation was shown in neutral level. From 
the evaluation of Brand response showed that the Brand Judgement Brand Quality, Brand Credibility and Band 
Consideration was shown in agree level. But Brand Superiority was shown in neutral level. And the Brand Feeling 
including Security and Social approval was shown in agree level .  And the hypothesis testing showed that the 
exposure of Maggi cooking sauce thru Facebook, the attention and the interpretation of Maggi cooking sauce thru 
social media social media influence to Consumer’s Brand response at the 0.05 level of significant. 
 
Keywords: Perception, Social Media, Brand response 
 

1. บทน า 
 
ซอสปรุงรสอาหารตราแมก็ก้ี เป็นสินคา้ ของบริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑป์ระเภท ซอสปรุง

รสอาหาร ไดแ้ก่กลุ่มผลิตภณัฑ ์ซอสถัว่เหลือง และ ซอสหอยนางรม โดยซอสถัว่เหลือง ประกอบไปดว้ย 4สูตร ดงัน้ี 
สูตรเขม้เขา้เน้ือ  สูตรผดักลมกล่อม  ซีอ๊ิวขาว  และ สูตรเหยาะจ้ิม  และมีส่วนแบ่งทางการตลาด 34% ส าหรับซอส
ถัว่เหลือง คิดเป็น อนัดบัท่ี 2 รองจาก ตราภูเขาทอง และ 2% ส าหรับซอสหอยนางรม โดยอนัดบั 1 คือ ตราเด็ก
สมบูรณ์ (บริษทั เนสท์เล่ (ไทย) จ ากดั, 2560)  ในช่วงตน้ปี 2560 ผลิตภณัฑ์แม็กก้ี มีการพฒันา และ ปรับปรุงสูตร 
ทั้งซอสถัว่เหลือง และซอสหอยนางรม เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมากข้ึน จากการเพ่ิมจ านวนสูตร
ของซอสถัว่เหลืองเพ่ือตอบโจทยก์ลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย ท่ีเน้นเร่ืองการปรุงอาหารให้ไดร้สชาติตามตอ้งการ จาก
การเลือกเคร่ืองปรุงให้เหมาะกบัประเภทอาหาร  และ การควบคุมกระบวนการกรรมวิธีในการผลิตและคุณภาพของ
ตวัวตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการผลิตซอสถัว่เหลืองและซอสหอยนางรม เพ่ือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และเกิดขอ้
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  ท่ีไดค้ดัสรรแต่วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดี ผ่านกระกระบวนการหมกัแบบธรรมชาติ เพ่ือให้
ผูบ้ริโภคมัน่ใจถึงคุณภาพและ คุณประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ มากยิ่งข้ึน และส่ิงส าคญัคือ การท าการส่ือสารทาง
การตลาดไปยงัผูบ้ริโภค เพ่ือให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงขอ้มูลดงักล่าว จากเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั และ ยอดขายท่ีลดลง แมก็ก้ี 
จึงเน้นการท าการส่ือสารทางการตลาด ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (online Social media) นั่นคือ Facebook และ
YouTube เป็นหลกั “เน่ืองจากใชง้บประมาณท่ีนอ้ยกว่า และยงัสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดดี้กว่า” (“นกัการตลาด
ฟังทางน้ี Facebook ชวนมาโฆษณาไดผ้ลดีกว่า TVC”, 2558) ปัจจุบนัทุก ๆ  ตราสินคา้ ของซอสปรุงรสอาหาร ต่าง
ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ ในการท าการส่ือสารทางการตลาด โดยส่ือหลกัท่ีใช ้คือ Facebook  ซ่ึงตราแม็กก้ี เป็นตรา
สินคา้ท่ีมีผูติ้ดตามในแฟนเพจ (Fan page) มากท่ีสุด (เทียบจากยอดกดไลคเ์พจ) แต่อยา่งไรก็ตามจะเห็นไดว้่า การท่ีมี
ผูติ้ดตามแฟนเพจ ท่ีมีจ านวนมากกว่า ไม่ไดแ้สดงว่า จะมียอดขายท่ีมากกว่า ดงันั้น  แมก็ก้ีเองจึงจ าเป็นตอ้งหาสาเหตุ
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ให้ไดว้่า การส่ือสารผา่นช่องทางออนไลน์นั้น ผูบ้ริโภคมีการรับรู้อยา่งไร และมีการตอบสนองอยา่งไรต่อตราสินคา้ 
การท่ีมีการติดตามในช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมากกว่าคู่แข่ง แต่ท าไมยอดขายไม่ไดไ้ปในทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ี
เพ่ือ แม็กก้ีจะไดมี้แนวทางในการส่ือสารทางการตลาดท่ีถูกตอ้ง และตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ไดม้าก
ท่ีสุด ดงันั้นวตัถุประสงคส์ าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี คือ เพ่ือศึกษาระดบัการรับรู้ ส่ือสงัคมออนไลน์,การตอบสนอง
ต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อซอสปรุงรสอาหารตราแม็กก้ี และศึกษาอิทธิพล ของการรับรู้ ส่ือสังคมออนไลน์
ของซอสปรุงรสอาหารตราแมก็ก้ี ต่อการตอบสนองต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

3.1 แนวคิด และ ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการรับรู้ 
ฮอว์กินส์ เบสท์และโคนนีย ์(Hawkin, Best, and Coney, 2004: 278 อา้งถึงใน วุฒิ สุขเจริญ, 2559: 129) 

ระบุว่า การรับรู้ หมายถึงกระบวนการในการแปลและประมวลผลขอ้มูล โดยองคป์ระกอบของการรับรู้ มี 3 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ การสัมผสักบัส่ิงกระตุน้ (Exposure) การสนใจ (Attention) และการตีความ (Interpretation) การรับรู้เร่ิมจาก 
การไดรั้บส่ิงกระตุน้แลว้มีการสัมผสัส่ิงกระตุน้นั้น ผ่านประสาทสัมผสัของบุคคลนั้น ๆ  โดยส่ิงกระตุน้ท่ีผูบ้ริโภค
ไดรั้บอาจจะเกิดโดยบงัเอิญ หรือ แบบเจาะจง ส่วนผูบ้ริโภคจะเกิดความสนใจในส่ิงกระตุน้นั้น ข้ึนอยูว่่า ผูบ้ริโภคมี
ความเก่ียวขอ้ง หรือ มีความตอ้งการ ในส่ิงกระตุน้นั้นมากน้อยเพียงใด จากนั้นขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคเกิดความสนใจ จะ
เขา้สู่ขั้นตอนการตีความ หรือ แปลความหมาย ขอ้มูลดงักล่าวท่ีผ่านการตีความแลว้ก็จะถูกเก็บไวใ้นความจ าระยะ
สั้น และ ระยะยาว  ความจ าดงักล่าวจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

3.2 แนวคิด และ ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ และส่ือสังคมออนไลน์ 
eMarketing Institute (2017) ระบุว่า Internet Marketing หรือ Online Marketing นั้น คือ การส่ือสารของ

สินคา้หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงโลกออนไลน์ ถือว่าเป็นส่ือกลาง เพ่ือส่งผา่นขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ีองคก์ร ตอ้งการ
ส่งถึงกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเป็น วิธี หรือ ทางใหม่ ๆ ท่ีช่วยให้ ธุรกิจ ส่ือสารไปยงัลูกคา้ และตลาด ซ่ึงเป็นส่ิงใหม่ท่ีน่าสนใจ
มากข้ึน เพราะ ส่ือการตลาดแบบดั้งเดิม เช่น หนงัสือพิมพ ์ส่ิงพิมพ ์โทรทศัน์ มีความน่าสนใจท่ีลดลง โดยการสร้าง
ความคิดสร้างสรรคผ์า่น online marketing ดูเหมือนว่ามีความสดใหม่ เหมาะสมกบัความตอ้งการของธุรกิจสมยัใหม่ 
โดย Social Media Marketing เป็นหน่ึง ในชนิดของ online marketing  คือการท าการส่ือสารการตลาด บน ส่ือสงัคม
ออนไลน์เช่น Facebook, YouTube, Twitter หรือ LinkedIn เป็นต้น โดย Nations (2017: online) ระบุว่า ค าว่าส่ือ
สังคมออนไลน์ โดยแยกให้ความหมายในแต่ละค า ดงัน้ี “สังคม (Social)” หมายถึง การมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่าง
บุคคล โดยการแบ่งปันขอ้มูลและ รับขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั และ“ส่ือ (Media)” หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสาร 
เช่น อินเตอร์เนท จากสองค าดงักล่าว เม่ือน ามารวมกนัไดใ้ห้ความหมายของส่ือสังคม ว่า หมายถึงเคร่ืองมือการ
ส่ือสารท่ีมีพ้ืนฐานจากเวบ ท่ีสามารถท าให้คนมีปฏิสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัจากการแบ่งปันและบริโภคขอ้มูลเหล่านั้น 

3.3 แนวคิด และ ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการตอบสนองต่อตราสินค้า 
Keller (2001) ระบุถึง การสร้างตราสินคา้ให้แข็งแกร่ง มีดว้ยกนั 4 ขั้นตอน ตามแบบจ าลองการสร้าง

คุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภค (Customer-Based Brand Equity Model )โดยขั้นตอนในการสร้างตราสินคา้
ทั้ง 4 ขั้นตอน ประกอบไปดว้ย 1.การระบุตวัตนของตราสินคา้ (Brand Identity)  คือการตอบค าถามให้ไดว้่า ตรา
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สินคา้เราคือใคร  2.การสร้างความหมายให้ตราสินคา้ (Brand Meaning)  คือ การตอบค าถามว่า ตราสินคา้เราเป็น
อะไร3.การตอบสนองต่อตราสินคา้ (Brand Response) คือ การตอบค าถามว่า ตราสินคา้เราเป็นอยา่งไร และผูบ้ริโภค
มีความคิดหรือความรู้สึกต่อตราสินค้าเราอย่างไร และ 4.ความสัมพันธ์ท่ีผู ้บริโภคมีต่อตราสินค้า (Brand 
Relationship) คือ การตอบค าถามว่า ส าหรับตราสินคา้และผูบ้ริโภคเป็นอยา่งไร มีการเช่ือมโยง การติดต่อกนัระหว่า
ตราสินคา้กบัผูบ้ริโภคมากนอ้ยแค่ไหน  โดยการสร้างตราสินคา้นั้น จะตอ้งเป็นไปตามข้ึนตอน นัน่คือ แต่ละข้ึนตอน
จะตอ้งประสบความส าเร็จก่อน ถึงจะไปในขั้นตอนต่อไปได ้ ซ่ึงส าหรับขั้น การตอบสนองต่อตราสินคา้นั้น (Brand 
Response) เป็นการบอกถึงว่า ผูบ้ริโภคจะมีการตอบสนองต่อตราสินคา้อยา่งไร ผ่านกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ท่ี
ตราสินคา้ไดท้  าไป นัน่คือบอกว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดหรือความรู้สึกต่อตราสินค้าอย่างไร การตอบสนองต่อตรา
สินคา้ มี สองมุมมอง นัน่คือ การประเมินตราสินคา้ (Brand Judgement) จะเน้นไปท่ีความคิดเห็นส่วนบุคคลของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้นั้น และ มีการประเมินออกมา เป็นการท่ีผูบ้ริโภคสามารถบอกความแตกต่างทั้งในดา้น
ประสิทธิภาพและภาพลกัษณ์ของตราสินค้าหน่ึง กบัตราสินคา้อ่ืน ๆ ในการประเมินตราสินคา้ ดา้นหลกัๆได้แก่ 
คุณภาพตราสินคา้ ความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ การพิจารณาตราสินค้า และความเหนือชั้นของตราสินคา้และ 
ความรู้สึกต่อตราสินคา้ (Brand Feeling) เป็นการตอบสนองต่อตราสินคา้ในเชิงอารมณ์ เป็นความรู้สึกท่ีปรากฏข้ึน
หลงัจากโปรแกรมทางการตลาดของตราสินคา้นั้น โดยธรรมชาติ จะมีความรู้สึกได ้6 ลกัษณะ นัน่คือ ความสนุก 
ความอบอุ่น ความน่าต่ืนเตน้ ความมัน่คงปลอดภยั/มัน่ใจ การไดรั้บการยอมรับจากสงัคม และการนบัถือตนเอง 

3.4 กรอบแนวคิดงานวจิัย 
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดท้ าการก าหนดสมมติฐานการศึกษาดงัน้ี 
1. การเปิดรับดา้นส่ือสงัคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตอบสนองต่อตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนั  
2. การสนใจดา้นส่ือสงัคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตอบสนองต่อตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนั 
3. การตีความดา้นส่ือสงัคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตอบสนองต่อตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนั 
4. ระดบัการรับรู้ดา้นส่ือสงัคมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อการตอบสนองต่อตราสินคา้ 
ตวัแปรต้น : การรับรู้                                                                       ตวัแปรตาม                              

 
     (ที่มา: Hawkin, Best, & Coney, 2004: 278 อา้งถึงในวฒิุ สุขเจริญ, 2559: 129)                 (ที่มา: Keller, 2001) 

 
 

ระดบัการสนใจ (Attention)ในช่องทางส่ือ 

- YouTube 

- Facebook 

ระดบัการเปิดรับ(Exposure)ในช่องทางส่ือ 
- YouTube 

- Facebook 
 

การตอบสนองต่อตราสินคา้ 

1. การประเมินตราสินคา้ 
- คุณภาพตราสินคา้ 

-ความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ 

-การพิจารณาเลือกตราสินคา้ 

-ความยอดเยี่ยมที่เหนือกวา่ตราสินคา้อื่น 

2.ความรู้สึกต่อตราสินคา้ 

-อบอุ่น   -มัน่ใจ 

-ตื่นเตน้   - ยอมรับจากสังคม 

-สนุก     -นับถือตนเอง 

r 

ระดบัการตีความ (Interpretation)ในช่องทางส่ือ 
- YouTube 
- Facebook 
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3. ระเบียบวธีิการศึกษา 
 
การศึกษาในคร้ังน้ีใช้การศึกษาวิจยัแบบส ารวจ (Exploratory research)  จากแนวคิด ทฤษฎี บทความ

งานวิจยั รวมทั้งขอ้มูล เว็บไซดภ์ายในของบริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี  และเป็นการศึกษาวิจยัแบบ
พรรณนา(Descriptive Research) แบบการใชวิ้ธีการส ารวจ (Survey Method) และใชก้ารศึกษาวิจยัเชิงวิเคราะห์ 
(Analytical Research) เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยใชข้อ้มูลทางสถิติ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ท่ีท าการศึกษาคือผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสอาหาร ตราแม็กก้ี ท่ีเป็นสมาชิกของ
Facebook แฟนเพจ “MAGGI” ซ่ึงมีจ านวนสมาชิกทั้งส้ิน 115,779 คน (อ้างอิงจากวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560)จึง
ค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่โดยทราบจ านวนประชากรท่ีก าหนดความเช่ือมัน่ของ 
กลุ่มตวัอยา่ง 95% จึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 399 คน 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
ผูศึ้กษาเลือกแบบสอบถามชนิดปลายปิดเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างผ่านทาง

ออนไลน์ โดยแบ่งค าถามออกเป็น ส่วนท่ี 1. พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรสอาหารตราแม็กก้ี เป็นค าถาม
นามบญัญติั 2.ระดบัการเปิดรับขอ้มูลดา้นส่ือสงัคมออนไลน์ เป็นค าถามอนัตรภาคชั้น แบบ Rating Scale 3. ระดบั
การสนใจขอ้มูลดา้นส่ือสังคมออนไลน์ 4. ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตีความขอ้มูลดา้นส่ือสังคมออนไลน์ 5. 
ระดบัความคิดเห็นดา้นการตอบสนองต่อตราสินคา้แมก็ก้ีของผูบ้ริโภค ซ่ึง ส่วนท่ี 3-5 เป็นค าถามอนัตรภาคชั้น แบบ 
Likert Scale และ 6. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยมีการทดสอบค่าความเช่ือมัน่(Reliability) ของแบบสอบถามเพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ครอน
แบค็ อลัฟ่า(Cronbach’s Alpha)โดยมีค่ามากกว่า 0.7ทุกตวัแปร คือแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ในการศึกษาคร้ังน้ี คือสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานโดยใชเ้พ่ืออภิปรายลกัษณะของตวัแปรต่าง ๆ และ สถิติเชิงอา้งอิง ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความ
ถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression) เพ่ือท าการวิเคราะห์สมมติฐาน  

 

4. ผลการศึกษา 
 

จากการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 399 ชุด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  มีอายุ
ระหว่าง 26 – 35 ปี ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน มีสถานภาพ โสด มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 45,000 บาทข้ึนไป ในดา้นพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรสอาหารตรา แม็กก้ี  
พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เลือกซ้ือ ผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรสอาหารตราแม็กก้ี ชนิด ซอสถัว่เหลืองสูตรเหยาะจ้ิม 
เหตุผลจากการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรสอาหารตราแม็กก้ี คือ รสชาติ โดยความบ่อยในการเลือกซ้ือ  คือ 
แลว้แต่โอกาส   และเลือกซ้ือ ผลิตภณัฑซ์อสปรุงรสอาหารตราแมก็ก้ี จาก Tesco Lotus  
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ผลการศึกษาด้านระดับการรับรู้ส่ือสังคมออนไลน์ของซอสปรุงรสอาหารตราแม็กกี ้

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียของ การรับรู้ส่ือสงัคมออนไลน์ของซอสปรุงรสอาหารตราแม็กก้ี 
ระดับการรับรู้ส่ือสังคมออนไลน์ X  S.D. ระดับการเปิดรับ /ความคดิเห็น 
การเปิดรับ 2.01 1.124 นอ้ย 
การสนใจ 2.73 1.206 เฉย ๆ 
การตีความ 2.88 1.240 เฉย ๆ 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ดา้นการเปิดรับดา้นส่ือสงัคมออนไลน์ของผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรสอาหารตราแม็กก้ี ใน
ภาพรวมนั้น การเปิดรับด้านส่ือสังคมออนไลน์ มีระดบัการเปิดรับท่ีน้อย โดยเปิดรับด้านส่ือสังคมออนไลน์ 
YouTube ( X =2.03) มากกว่า Facebook ( X =2.00) ด้านการสนใจด้านส่ือสังคมออนไลน์ มีระดบัความคิดเห็น 
เฉยๆโดยมีการสนใจด้านส่ือสังคมออนไลน์ YouTube (≤̅ =2.78) มากกว่า Facebook ( X =2.70) และด้านการ
ตีความดา้นส่ือสงัคมออนไลน์ มีระดบัความคิดเห็น เฉยๆ โดยมีระดบัการตีความดา้นส่ือสงัคมออนไลน์ YouTube (
X =2.92) มากกว่า Facebook ( X =2.86) 

ผลการศึกษาด้านการตอบสนองต่อตราสินค้าของผู้บริโภค 

ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียของ การตอบสนองต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค 
การตอบสนองต่อตราสินค้า X  S.D. ระดับความคดิเห็น 

การประเมินตราสินคา้ 3.70 0.978 เห็นดว้ย 
ความรู้สึกต่อตราสินคา้ 3.29 1.104 เฉย ๆ 
เฉลี่ยรวม 3.50 1.041 เห็นดว้ย 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ดา้น การตอบสนองต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค พบว่า ในภาพรวม การตอบสนองต่อตรา
สินคา้ มีระดบัความคิดเห็น ท่ีเห็นดว้ย  ดา้นประเมินตราสินคา้ เป็นระดบัความคิดเห็นเห็นดว้ย และ ดา้นความรู้สึก
ต่อตราสินคา้ เป็นระดบัความคิดเห็นเฉย ๆ  

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมตฐิานที่ 1  การเปิดรับดา้นส่ือสงัคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตอบสนองต่อตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนั  

ตารางที่ 3 แสดงผลการวเิคราะห์สมมติฐานการถดถอยพหุคูณดา้นการเปิดรับ 
การเปิดรับดา้นส่ือสงัคมออนไลน์ B Std. Error Beta t P-Value 
ค่าคงท่ี 2.815 0.082  34.534 0.000 
ส่ือสงัคมออนไลน์ – Facebook 0.284 0.062 0.359 4.553 0.000 
ส่ือสงัคมออนไลน์ – YouTube 0.086 0.059 0.115 1.460 0.145 

ระดับนัยส าคญั 0.05 
จากตารางท่ี3พบว่า การเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์-Facebook มีอิทธิพลต่อการตอบสนองต่อตราสินคา้ของ

ผูบ้ริโภค 
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สมมตฐิานที่ 2  การสนใจดา้นส่ือสงัคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตอบสนองต่อตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนั 

ตารางที่ 4 แสดงผลการวเิคราะห์สมมติฐานการถดถอยพหุคูณดา้นการสนใจ 
การสนใจดา้นส่ือสงัคมออนไลน์ B Std. Error Beta t P-Value 
ค่าคงท่ี 2.283 0.092  24.718 0.000 
ส่ือสงัคมออนไลน์ - Facebook 0.267 0.051 0.360 5.240 0.000 
ส่ือสงัคมออนไลน์ – YouTube 0.199 0.051 0.268 3.896 0.000 

ระดับนัยส าคญั 0.05 
จากตารางท่ี4 พบว่า การสนใจส่ือสังคมออนไลน์-Facebook  และ YouTube มีอิทธิพลต่อการตอบสนองต่อ

ตราสินคา้ของผูบ้ริโภค 

สมมติฐานที่ 3  การตีความดา้นส่ือสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตอบสนองต่อตราสินค้าท่ีแตกต่างกัน
ประกอบดว้ย ดา้นการประเมินตราสินคา้และ ดา้นความรู้สึกต่อตราสินคา้ 
ตารางที่ 5 แสดงผลการวเิคราะห์สมมติฐานการถดถอยพหุคูณดา้นการตีความ 

การตีความดา้นส่ือสงัคมออนไลน์ B Std. Error Beta t P-Value 
ค่าคงท่ี 2.222 0.091  24.509 0.000 
ส่ือสงัคมออนไลน์ - Facebook 0.329 0.054 0.455 6.148 0.000 
ส่ือสงัคมออนไลน์ – YouTube 0.136 0.053 0.190 2.569 0.011 

ระดับนัยส าคญั 0.05 
จากตารางท่ี5 พบว่า การตีความดา้นส่ือสงัคมออนไลน์-Facebook  และ YouTube มีอิทธิพลต่อการตอบสนอง

ต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค 
สมมตฐิานที่ 4 ระดบัการรับรู้ดา้นส่ือสงัคมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อการตอบสนองต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค 

ตารางที่ 6 แสดงผลการวเิคราะห์สมมติฐานการถดถอยพหุคูณดา้นการรับรู้ 
การรับรู้ดา้นส่ือสงัคมออนไลน์ B Std. Error Beta t P-Value 

ค่าคงท่ี 2.155 0.092  23.443 0.000 
การเปิดรับ 0.047 0.043 0.058 1.083 0.279 
การสนใจ 0.151 0.066 0.194 2.295 0.022 
การตีความ 0.312 0.060 0.418 5.180 0.000 

ระดับนัยส าคญั 0.05 
จากตารางท่ี 6 พบว่า การรับรู้ส่ือสังคมออนไลน์ดา้นการสนใจและการตีความ มีอิทธิพลต่อการตอบสนอง

ต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค 
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5. สรุปผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 
จากผลการศึกษาดา้นการรับรู้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ดา้นส่ือสังคมออนไลน์ของซอสปรุงรสอาหาร 

ตราแม็กก้ี ซ่ึงมีระดบัการเปิดรับ อยู่ในระดบัน้อย ส่วนระดบัความคิดเห็นด้านการสนใจ และ การตีความ อยู่ใน
ระดบัความคิดเห็นท่ีเฉยๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฮอวกิ์น เบสทแ์ละโคนนีย ์(Hawkin, Best, and Coney. 2004: 
278-279 อา้งถึงใน วุฒิ สุขเจริญ, 2559: 129) ท่ีกล่าวว่า องคป์ระกอบของกระบวนการรับรู้ มี 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1.การ
ปะทะกบัส่ิงกระตุน้ 2.การสนใจ และ 3.การตีความ โดยเร่ิมจาก การไดรั้บส่ิงกระตุน้แลว้มีการปะทะส่ิงกระตุ้นนั้น 
ผา่นประสาทสมัผสัของผูบ้ริโภคจะเกิดความสนใจในส่ิงกระตุน้นั้นหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการ ใน
ส่ิงกระตุน้นั้นมากนอ้ยเพียงใด จากนั้นขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคเกิดความสนใจ จะเขา้สู่ขั้นตอนการตีความ ซ่ึงจากการศึกษา
คร้ังน้ี ส่ิงกระตุน้คือ การส่ือสารดา้นส่ือสงัคมออนไลน์เม่ือผูบ้ริโภค เกิดการปะทะแลว้ จึงมีผลต่อระดบัการเปิดรับ 
สนใจ และ ตีความตามล าดบั ระดบัการเปิดรับมีระดบัน้อย เน่ืองจากผูบ้ริโภคนั้น เลือกเปิดรับในส่ิงท่ีตรงกบั
ต้องการเท่านั้น ซ่ึงไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของอนันต์ ทพัมงคล (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง การรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อ
โฆษณาออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการรับรู้ปานกลางต่อโฆษณาออนไลน์  อีกทั้ง ส่วนหทยั
รัตน์ หนูแดง (2555) ท่ีศึกษาเ ร่ืองการรับรู้และทัศนคติต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่ามีระดบัการรับรู้โดยรวมในระดบัมาก  

 ดา้นการตอบสนองต่อตราสินคา้ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีการตอบสนองต่อตราสินคา้ ในระดบัเห็นดว้ย โดยใน
ดา้นการประเมินตราสินคา้ มีระดบัเห็นดว้ย และ ดา้นความรู้สึกต่อตราสินคา้ มีระดบัเฉยๆ มีความสอดคลอ้งตาม
แนวคิดของ Keller (2001) ท่ีไดร้ะบุถึง การสร้างตราสินคา้ ตามขั้นตอน แบบจ าลองการสร้างคุณค่าตราสินคา้ใน
มุมมองของผูบ้ริโภค ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการตอบสนองต่อตราสินคา้ (Brand Response) เป็นการบอกว่าผูบ้ริโภคจะ
มีการตอบสนองอย่างไรต่อ กิจกรรมทางการตลาดของตราสินค้า  ในดา้นการประเมินตราสินค้า นั้น เป็นการท่ี
ผูบ้ริโภคสามารถบอกไดถึ้งความแตกต่างทั้งในดา้นเหตุผลและอารมณ์ของตราสินคา้ท่ีแตกต่างจากตราสินคา้อ่ืน 
จากการศึกษาคร้ังน้ีมีการประเมินสินค้าท่ีระดบัเห็นด้วย นั้น  ก็แสดงว่า ผูบ้ริโภคเอง ก็สามารถ บอกถึงความ
แตกต่างได ้

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเปิดรับด้านส่ือ Facebook  การสนใจและตีความ ด้านส่ือสังคม
ออนไลน์ทั้งFacebook และ YouTube ของผลิตภณัฑซ์อสปรุงรสอาหารตราแม็กก้ี ต่างมีอิทธิพลต่อ การตอบสนอง
ต่อตราสินคา้ ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง มีความสอดคลอ้งกบั จิตติมา จารุวรรณ์ (2554) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและ
ปัจจยัส าคญัจากการส่ือสารการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคจากการส่ือสารการตลาดในรูปแบบส่ือ
สงัคมออนไลน์ พบว่าปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดรูปแบบส่ือสงัคมออนไลน์ มีความสมัพนัธ์กบั พฤติกรรมหลงั
บริโภคส่ือสังคมออนไลน์ได้แก่ ขั้นความเข้าใจ ขั้นความรู้สึก  และขั้นพฤติกรรม ซ่ึงในขั้นความเข้าใจและ
ความรู้สึกในการศึกษาน้ี มีความคลา้ยคลึงกบั การตอบสนองต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค จากแนวคิด Keller (2001) 

5.1 ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารการจดัการตลาด 
จากการศึกษาเร่ือง การรับรู้ดา้นส่ือสงัคมออนไลน์ของซอสปรุงรสอาหาร ตราแมก็ก้ี ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตอบสนองต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคสามารถ น าผลการศึกษาเพ่ือน าไปพฒันากลยทุธ์ ทางดา้นการตลาด โดยเนน้ 
ส่ือสังคมออนไลน์ ดงัต่อไปน้ี 1.มุ่งเน้น การส่ือสาร ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ คือ Facebook โดยเน้นการสร้างสรรค์ 
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ผา่นการสร้างขอ้มูล รูปภาพ หรือ มีการจดักิจกรรมต่าง เพ่ือสร้างการดึงดูดความสนใจ  2.มีการสร้าง วีดีโอโฆษณา 
ผ่านช่องทาง YouTube ให้สอดคลอ้งกบั กลยุทธ์ทางการตลาด และให้เกิดความน่าสนใจต่อผูบ้ริโภค 3.เลือกใช้
บุคคลท่ีมีช่ือเสียง เพ่ือเป็น พรีเซนเตอร์ ให้กบัตราสินคา้ เช่น ดารา เน่ืองจากการใช ้พรีเซนเตอร์ จะช่วยเพ่ิม ความ
น่าสนใจ และสร้างจุดต่างให้กบัตราสินคา้ และ4.ให้ความส าคญัในดา้นการน าเสนอขอ้มูลผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรส
อาหาร ตราแมก็ก้ี ในทุกชนิด เพ่ือสร้างการตระหนกัรู้ให้กบัผูบ้ริโภคมากข้ึน เผ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดการเลือกซ้ือและใช ้
และน าเสนอขอ้มูลผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีในช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์ 
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การวเิคราะห์เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาวิจัยน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสต์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การศึกษาน้ีท าการคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 30 กองทุนจากทั้งหมด 63 กองทุน โดยแบ่งเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 21 กองทุนและ
กองทรัสต์ 9 กองทุนเก็บขอ้มูลระยะเวลา 3 ปี (ปี 2558-2560) และน าค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของแต่ละกองทุนมา
ค านวณหาอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวม  หาอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของตลาด หาค่าความเส่ียงและ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจดัการกองทุนรวม โดยใชม้าตรวดั  Sharpe’s Ratio รวมถึงความสามารถใน
การคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละการจบัจงัหวะการลงทุนของผูจ้ดัการกองทุนรวม  

ผลการศึกษาพบว่าส าหรับอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของทั้ง  30 กองทุนรวม เม่ือท าการเปรียบเทียบกบัอตัรา
ผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดหลกัทรัพยฯ์ พบว่ามี 19 กองทุน ท่ีให้ผลตอบแทนมากกว่าตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดา้นความ
เส่ียงของกองทุนรวมพบว่ามีจ านวน  23 กองทุนท่ีมีค่าความเส่ียงมากกว่าความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย อีกทั้งการวิเคราะห์มาตรวดัค่า Sharpe ‘s Ratio พบว่ากองทุนรวม LHHOTEL มีค่ามากท่ีสุดแสดงถึงว่า
ผูจ้ดัการกองทุนมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการกองทุนท่ีดีสามารถบริหารจดัการสินทรัพยใ์นภาพรวมให้ได้
ผลตอบแทนดี ด้านการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละการจบัจังหวะการลงทุน (ซ้ือ-ขาย) พบว่าทั้งหมด 30 กองทุน มี
จ านวน 2 กองทุนคือ CPNCG และ LHSC ท่ีผูจ้ดัการกองทุนมีความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์สดงถึงว่า
กองทุนดังกล่าวมีผลการด าเนินงานท่ีดีกว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีกองทุนรวมใดท่ีผู ้จัดการกองทุนมี
ความสามารถในการจบัจงัหวะการลงทุน 
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Abstract 
 
This paper deals with a comparative analysis on return- risk of property funds and Real Estate Investment 

Trust (REIT) in the Stock Exchange of Thailand (SET). Among sixty-three funds, this study focuses on only thirty 
funds consisting of twenty-one for property funds and nine REITs. The period 3 calendar years between January 1, 
2015 and December 31, 2017 are considered in this work. The proposed procedure starts from using NAV of each 
fund to determine an average return rate of both funds and SET, and the risk together with a comparison of 
effectiveness in fund management via Sharpe ‘s Ratio and the timing and selection ability of fund. From our study, 
it can be seen that for the average return of thirty funds of interest, there are nineteen funds that provide the average 
return more than the average return of SET. For the risk of funds considered, there are twenty-three funds providing 
the risk more than the risk of SET.  With the help of Sharpe s Ratio, it can be observed that LHHOTEL funds give 
the highest value. This means that fund managers are more efficient in management. For the selection of securities 
and investment (Buy-Sell), it is seen that among 30 funds of particular interest, there are 2 funds, namely, CPNCG, 
LHSC. This clearly demonstrates the ability of fund managers to select securities.  

 

1. บทน า  
 

ปัจจุบันมีการลงทุนประเภทหน่ึงท่ีนักลงทุนให้ความสนใจอย่างมากคือ การลงทุนในกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสต ์ เน่ืองจากเป็นสินทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนอยูก่ึ่งกลางระหวา่งตราสารหน้ีกบัตรา
สารทุนและมีความเส่ียงในระดบักลาง จึงเหมาะส าหรับนกัลงทุนรายย่อยหรือนกัลงทุนท่ีมีเงินทุนไม่สูงและการ
ลงทุนในกองทุนน้ีถือไดว้่าเป็นการลงทุนท่ีป้องกนัสภาวะอตัราเงินเฟ้อท่ีมีการปรับตวัข้ึนอย่างรวดเร็วและอตัรา
ดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินท่ีลดลง (ข่าวฐานเศรษฐกิจ, 2560) ท าให้ผูล้งทุนท่ีมีเงินทุนไม่สูงซ่ึงปกติลงทุนแบบฝาก
เงินสดได้ผลตอบแทนน้อย  ดงันั้นเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กับนักลงทุนท่ีมีความสนใจท่ีจะลงทุนในกองทุน
ดังกล่าวแต่ไม่มีความเข้าใจรายละเอียดข้อมูลประกอบการตัดสินใจท่ีเพียงพอ อาทิเช่น การวิเคราะห์อัตรา
ผลตอบแทน, ความเส่ียงในการลงทุน และความเช่ือมัน่ในการบริหารจดัการกองทุนอสังหาริมทรัพยข์องผูจ้ดัการ
กองทุนแต่ละกองทุน ดงันั้นวตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีคือ (1) เพ่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง
ระหว่างการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และกองทรัสต์กบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสต์ของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (3) เพ่ือศึกษาความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพย์และการจบัจงัหวะการ
ลงทุนของผูจ้ดัการกองทุนรวม   

งานวิจยัท่ีผ่านมาสามารถสรุปไดด้งัน้ี  Sonelor Sotouki (2557) งานวิจยัฉบบัน้ีมีเป้าหมายในการตรวจสอบ
ความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพยใ์นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของผูจ้ดัการกองทุน โดยใชท้ฤษฎี TM model 
ซ่ึงมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 45 กองทุน เก็บขอ้มูลระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี 2546 – 2556 การศึกษาคร้ังน้ีจะท าการศึกษา
ความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละการจบัจงัหวะการลงทุนของผูจ้ดัการกองทุนหุ้นระยะยาว ผลการศึกษา
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พบว่าผูจ้ดัการกองทุนหุ้นระยะยาวไม่มีความสามารถในการจบัจงัหวะการลงทุน และมี 3 กองทุนจาก 45 กองทุน ท่ี
ผูจ้ดัการกองทุนรวมมีความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพย ์ซ่ึงหุ้นเกือบทั้งหมดผูจ้ดัการกองทุนรวมไม่สามารถ
คดัเลือกหุ้นและจบัจงัหวะการลงทุนได ้    วนิดา โคษา (2559) ไดท้  าการวิเคราะห์เร่ืองอตัราผลตอบแทนและความ
เส่ียงหลกัทรัพย ์หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสต์ฯ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผล
การศึกษาพบว่าอตัราผลตอบแทนของตลาดมีค่าเท่ากบั -0.0545 เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์
และกองทรัสต์ฯ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกัคือ กองทุนท่ีให้อตัราตอบแทนมากกว่าอตัราผลตอบแทนของตลาด
จ านวน 18 กองทุน และไม่มีกองทุนใดเลยท่ีให้อตัราผลตอบแทนน้อยกว่าตลาด ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดท้ าการค านวณ
ดา้นความเส่ียง พบว่า ค่าความเส่ียงของตลาดมีค่าเท่ากบั 1 โดยเม่ือท าการเปรียบเทียบกบัค่าความเส่ียงของกองทุน
รวมแต่ละกองทุน พบว่ากองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงมากกว่าความเส่ียงตลาดมี 18 กองทุน และไม่มีกองทุนใดเลยท่ีมี
ความเส่ียงนอ้ยกว่าตลาดฯ 

 

2. แนวคดิกองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ 
 

2.1 แนวคดิกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์คือการสร้างรายไดจ้ากการทรัพยท่ี์อยูติ่ดกบัท่ีดินอย่างถาวร หรือประกอบเป็น

อนัเดียวกบัท่ีดิน เช่น บา้น, คอนโดท่ีอยูอ่าศยั อาคารพาณิชย ์เป็นตน้ กองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 
Real Estate Investment Trust (REIT) คือกองทรัพยสิ์นท่ีน ามาลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ ไม่มีสถานะ

เป็นนิติบุคคล แต่อยู่ภายในการก ากบัดูแลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงทรัพยสิ์นของอสงัหาริมทรัพย์
ตอ้งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 500 ลา้นบาท ถือกรรมสิทธ์ิโดยทรัสตี และผู้ถือใบทรัสต์จะไดรั้บประโยชน์ในทรัพยสิ์น
ของกองทรัสต ์โดยมีผูจ้ดัการกองทรัสตบ์ริหาร ควบคุมดูแลผลประโยชน์ ส าหรับการวดัประสิทธิภาพการลงทุน  

2.2 แนวคดิการวดัผลการด าเนินงาน 
นกัลงทุนพึงตระหนกัถึงผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีควบคู่กนั ถึงจะเป็นการลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน

ในการลงทุน ดงันั้นเพ่ือให้การลงทุนสามารถควบคุมมุมมองของความเส่ียงได้ จึงควรพิจารณามาตรการวัด
ประสิทธิภาพซ่ึงในบทความวิจยัน้ี จะใช ้(1) ค่า Sharpe’s Ratio และ(2) การคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละการจงัหวะการ
ลงทุน  โดยค่า Shape’s Ratio เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการด าเนินงานของหลกัทรัพย ์ ซ่ึงมีการน าผลจากการ
ค านวณอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีการปรับค่าความเส่ียงมาเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนของตลาดท่ีมี
การปรับค่าความเส่ียง   ซ่ึงค่าความเส่ียงคือค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ทั้ งน้ีมาตรวัดดังกล่าวจะบ่งบอกถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน หากมีค่าสูงจะสะทอ้นถึงความสามารถในการบริหารจดัการกองทุนรวมท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยได้รับผลตอบแทนเพ่ิมมากข้ึนต่อ 1 หน่วยความเส่ียงรวม (Total Risk) ขณะท่ีการคดัเลือก
หลกัทรัพย์และการจับจังหวะการลงทุน โดย Harry Markowitz และ William Sharpe เป็นผูศึ้กษาความสัมพันธ์
ระหว่างอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงในการลงทุน โดยมีแนวคิดว่าอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงเป็นส่ิงท่ี
ส าคญัท่ีสุดในการลงทุน (ท่ีมา : สุมาลี(อุณหะนนัทน์) จิวะมิตร : การบริหารการเงิน เล่มท่ี 1)  เน่ืองจากความเส่ียง
เป็นส่ิงท่ีนกัลงทุนไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ดงันั้นการลงทุน ณ ระดบัความเส่ียงระดบัหน่ึง จะตอ้งไดรั้บผลตอบแทน
อย่างน้อยเท่ากบัอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง รวมกบัส่วนชดเชยความเส่ียง ซ่ึงเป็นอตัราส่วนชดเชย
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ความเส่ียงของตลาด โดยสัดส่วนดงักล่าวจะแสดงด้วยค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า (β) และในงานวิจัยน้ีจะน าทฤษฎี 
Capital Asset Pricing Model (CAPM) มาใชใ้นการวดัความสามารถในการคดัเลือกกองทุนและการจบัจงัหวะการ
ลงทุน (ซ้ือ-ขาย) ของผู้จัดการกองทุนโดยใช้โมเดล Treynor & Mazuy (TM Model) ซ่ึงโมเดลดังกล่าวจะใช้
ประเมินผลการด าเนินงานจากการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละการจบัจงัหวะการลงทุน 

2.3 กรอบแนวคดิการวจิยั 
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่าการการวดัผลการด าเนินงานของผูจ้ดัการกองุทนรวมจะท าการ

ใชม้าตรวดั Sharpe’s Ratio และทฤษฎีการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละการจบัจงัหวะการลงทุน ดงันั้นจากการทบทวน
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดท้ าการก าหนดกรอบการศึกษาดงัน้ี 

ราคาปิดรายวนัของกองทนุร
วมอสงัหารมิทรพัยแ์ละ

กองทรสัต์

ค านว อตัราผลตอบแทน
ของกองทนุรวม

อตัราผลตอบแทน
ของตั  วเงนิคลงัอาย ุ3 เดอืน

ค านว อตัราผลตอบแทน
ทีป่ราศจากความเสีย่ง

อตัราผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจากกองทนุอสงั
หารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์

อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย

การวดัประสทิธ ิาพการด าเนินงานของกอง
ทนุรวมดว้ยดชันี Sharpe

การวดัความสามารถในการเลอืกหลกัทรพัย์
และการจบัจงัหวะการลงทนุ
(คา่ α ,คา่ ɤ )
ของแต่ละกองทนุรวมและน ามาลง 
Segment 

แสดงผลและสรปุผลการศ ก า
น าเสนอ แนวทางการตดัสนิใจ

อตัราผลตอบแทน
ของตลาดหลกัทรยัพแ์หง่

ประเทศไทย

ค านว อตัราผลตอบแทน
ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย

 
 

3. วธีิการศึกษา  
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษาวจัยัในคร้ังน้ี คือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัสต์ท่ีมีการเก็บขอ้มูล

ยอ้นหลงั 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2558-2560) ซ่ึงคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างจากทั้งหมด 63 กองทุน โดยจะท าการศึกษาเฉพาะ
กองทุนรวมท่ีมีการลงทุนในธุรกิจประเภทศูนยก์ารคา้ , อาคารส านกังาน , โรงแรม , โรงงาน และสนามบิน จ านวน 
30 กองทุน ซ่ึงแบ่งการเก็บขอ้มูลเป็น 3 ช่วงเวลา เน่ืองจากกองทรัสตท่ี์ท าการศึกษาบางกองทุนมีการจดทะเบียนไม่
ถึง 3 ปี ซ่ึงมีรายละเอียดแต่ละช่วงเวลาดงัน้ี (1) ขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2558-2560) ของกองทุนรวมและทรัสต์
เ พ่ือการลงทุนประกอบด้วย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก (BKKCP) , กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์CPNคอมเมอร์เชียลโกรท (CPNCG), กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ซี.พี. ทาวเวอร์ โก
รท (CPTGF), กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ (CTARAF), กองทุนรวม
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อสังหาริมทรัพย์เอราวัณโฮเทล โกรท (ERWPF), กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
(FUTUREPF) , กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเ ช่าเหมราชอินดัสเตรียล (HPF) , กองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพยเ์คพีเอน็ (KPNPF), กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าเอม็เอฟซีอินดสัเตรียลอินเวสเมนท์ 
(M-II), กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ (MIPF), กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์พร์มออฟฟิศ 
(POPF), กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยป่ิ์นทองอินดสัเตรียล ปาร์ค (PPF), กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยค์
วอลิต้ีฮอสพิทอสลิต้ี (QHOP), กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส์ (QHPF), กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี (SBPF), กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF), กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยศ์าลาแอทสาทร (SSPF), กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์สนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP), กองทุนรวม
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอนอินดสัเทรียลโกรธ (TGROWTH), กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไ์ทยอินดสัเตรี
ยล 1 (TIF1), กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าเทสโก ้โลตสั รีเทล โกรท (TLGF) (2) ขอ้มูลยอ้นหลงั 2-
3 ปี (ตั้งแต่ปี 2558-2560) ของทรัสตเ์พ่ือการลงทุนประกอบดว้ยทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
แอล เอช ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร์ (LHSC), ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท 
(AMATA), ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอบิสซิเนสคอมเพลก็ซ์ (WHABT), 
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอลเอชโฮเทล (LHHOTEL), ทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์ เอ็มเอฟ ซี อินดสัเตรียล (MIT) (3) ขอ้มูล 1 ปี (ปี 2560) ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนประกอบด้วย 
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT), ทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าไทยแลนด์ไพร์มพร็อพเพอร์ต้ี (TPRIME), ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยเ์หมราช (HREIT), ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรม ศรีพนัวา (SRIPANWA) 

ทั้งน้ีผูศึ้กษาจะท าการเก็บขอ้มูลดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์บบรายวนั โดยน าค่าราคาหน่วยลงทุนปิด
รายวนัท่ีมีการปรับผลของเงินปันผล (Adjust Price) และราคาตลาดหลกัทรัพยฯ์ (Set Index)จาก www.setsmart.com 
และค่าอตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัอายุ 3 เดือน จาก www.bot.or.th  เพ่ือใชเ้ป็นอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจาก
ความเส่ียง 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
เคร่ืองท่ีใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ

กองทรัสต์ประกอบด้วยอัตราผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ฯ ท่ีเกิดข้ึนจริง อัตรา
ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชสู้ตรการค านวณอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม (Rp) 
และอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ (Rm)  และใชส้มการถดถอย (Regression) ในการตั้งสมมติฐานหลกั 
(H0) และสมมติฐานรอง (HA) เพ่ือวดัความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละจบัจงัหวะการลงทุน 

3.3 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
ผูวิ้จยัแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 6 ขั้นตอนหลกัดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1: ค านวณอตัราผลตอบแทนรายวนั 
ขั้นตอนท่ี1.1 : ค านวณอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสต์ท่ีเกิดข้ึนจริง  

x100
1-tNAV

1-tNAV-tNAV
R pt  โดยท่ี R pt  เท่ากบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลาท่ี t, NAVt  เท่ากบั มูลค่า

ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ณ เวลาท่ี t, NAVt-1  คือมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ณ เวลาท่ี t-1 

http://www.setsmart.com/
http://www.bot.or.th/
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ขั้นตอนท่ี 1.2 : ค านวณอตัราผลตอบแทนของของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

x100
1-tSETIndex

1-tSETIndex-xSETIndex
mR   

ขั้นตอนท่ี 1.3 : ค านวณอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (ตัว๋เงินคลงัอาย ุ 3 เดือน) 
R f    =   อตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงัอาย ุ3 เดือน / 365 (วนั) 

ขั้นตอนท่ี 2 : เปรียบเทียบสถิติเชิงพรรณาของแต่ละกองทุนดงัต่อไปน้ี 
ขั้นตอนท่ี 2.1 : ค านวณค่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย 
        ≤≤̅̅ ̅̅ =  ∑ ≤≤

≤
≤=1 / ≤     

โดยท่ี 
R t    = อตัราผลตอบแทนเฉล่ียกองทุน 
R i   = อตัราผลตอบแทนกองทุน ณ เวลาท่ี t 
n   = จ านวนงวดเวลาท่ีท าการศึกษา              

ขั้นตอนท่ี 2.2 : ค านวณค่าวดัความเส่ียงจาก ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
       ≤ = [∑ (≤≤

≤
≤=1 −  ≤ ̅̅ ̅)2/≤]

1

2 

 และค่าความแปรปรวน 
         ≤≤   

2 = ∑ (≤≤≤
≤
≤=1 −

≤≤ ̅̅ ̅̅ ̅)2

≤]2  

ขั้นตอนท่ี 3 : ค านวณค่า Sharpe’s Ratio จาก  (Rp – Rf) / σp  
โดยท่ี Rp  เท่ากบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนท่ีตอ้งวดัผลการด าเนินงาน, Rf เท่ากบัอตัราผลตอบแทน

ของการลงทุนท่ีปราศจากความเส่ียง และ σp  เท่ากบัส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม        
ขั้นตอนท่ี 4 : วิเคราะห์ความสามารถในการเลือกหลกัทรัพยแ์ละการจบัจงัหวะการลงทุนจากสมการ

ดงัน้ี 
    (R p – R f) = α + β (R m – R f) + ɤ (R m – R f)2 +εpt   
โดยมีการตั้งสมมติฐานดงัน้ี 
ความสามารถในการเลือกหลักทรัพย์ (Selection Ability) โดยการตั้ ง (1) สมมติฐานหลัก (Null 

hypothesis) (H0): α = 0 (ไม่มีความสามารถในการเลือกหลกัทรัพย์การลงทุน) (2) สมมติฐานรอง (Alternative 
hypothesis) (HA): α ≤ 0 (มีความสามารถในการเลือกหลกัทรัพยก์ารลงทุน)      

ความสามารถในการจบัจงัหวะการลงทุน (Timing Ability) โดยการตั้ง (1) สมมติฐาน (Null hypothesis) 
(H0) :  ɤ = 0 (ไม่มีความสามารถในการจับจังหวะการลงทุน) (2) สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis)  
(HA) : ɤ ≤ 0 (มีความสามารถในการจบัจงัหวะการลงทุน) 

ขั้นตอนท่ี 5 : น าค่า α ,ɤ ของแต่ละกองทุนรวมท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 4 มาใส่ตาราง 9 ช่องดงัน้ี 
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 α < 0 α = 0 α > 0 
ɤ < 0 ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 
ɤ = 0 ช่อง 4 ช่อง 5 ช่อง 6 
ɤ > 0 ช่อง 7 ช่อง 8 ช่อง 9 
ɤ < 0 สามารถจบัจงัหวะการลงทุน

ในดา้นลบ 
α < 0 ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมดอ้ย

กว่าผลการด าเนินงานของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ 

ɤ = 0 ไม่พบการจบัจงัหวะการลงทุน α = 0 ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมเท่ากบั
ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ɤ > 0 สามารถจบัจงัหวะการลงทุน
ได ้

α > 0 ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมดีกว่า
ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
(สามารถคดัเลือกหลกัทรัพยไ์ด)้ 

 

   
 

ɤ > 0 : มีค่า + (จบัจงัหวะการลงทุน)  
α : มีค่า - (ไม่สามารถคดัเลือกหลกัทรัพย)์       

ɤ > 0 : มีค่า + (จบัจงัหวะการลงทุน) 
α  : มีค่า+ (สามารถคดัเลือกหลกัทรัพย)์ 
 

ɤ < 0 : มีค่า - (ไม่สามารถจบัจงัหวะการลงทุน) 

α  : มีค่า+ (สามารถคดัเลือกหลกัทรัพย)์ 
ɤ < 0: มีค่า - (ไม่สามารถจบัจงัหวะการลงทุน) 

α  : มีค่า - (ไม่สามารถคดัเลือกหลกัทรัพย)์ 

Figure 1 กราฟพื้นฐานแสดงผลการด าเนินงานตามทฤษฎีการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละการจบัจงัหวะการลงทุน 
ขั้นตอนท่ี 6: น าผลลพัท์ท่ีไดจ้ากการค านวณในขั้นตอนท่ี 1–5 มาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและ

ความเส่ียงของแต่ละกองทุนรวมและบ่งบอกประสิทธิภาพการบริหารกองทุนรวม 
จากการค านวณมาตรวดัประสิทธิภาพการลงทุนตามหลกัเกณฑ์ของแต่ละมาตรวดัอีกทั้งบ่งบอกการ

บริหารผลการด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทุนว่ามีความสามารถในการเลือกหลกัทรัพยแ์ละจบัจงัหวะการลงทุนแต่
ละช่วงเวลาการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยห์รือไม่  

 

4. ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาข้อมูลสถิติเชิงพรรณา โดยค านวณค่าอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของแต่ละกองทุน รวมถึง
ผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและค่าผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง  เพ่ือน ามา
เปรียบเทียบผลตอบแทนและประเมินผลการด าเนินงานของทั้ง 30 กองทุน ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี  

คา่อตัราผลตอบแทนเฉล่ียทั้ง 30 กองทุน มีค่าเป็นบวก 22 กองทุนและมีค่าลบ 8 กองทุน และกองทุนท่ีให้ค่า
อตัราผลตอบแทนมากท่ีสุดคือ MIPF เท่ากบั 0.8087% มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 9.1648% และกองทุนท่ีมีอตัรา
ผลตอบแทนน้อยท่ีสุดคือ SBPF เท่ากับ -0.079% มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.8814% การวิเคราะห์สถิติเชิง
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พรรณาของอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง 
(ตัว๋เงินคลงัอาย ุ3 เดือน) สามารถวิเคราะห์ผลโดยสรุปไดด้งัน้ี  อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อวนัท่ี 0.0123% โดยอตัราผลตอบแทนสูงสุดท่ี 4.5859% และอตัราผลตอบแทน
ต ่าสุดท่ี -4.7268% รวมถึงมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.8298% อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง มีอตัรา
ผลตอบแทนเฉล่ียท่ี 0.000039% โดยอัตราผลตอบแทนสูงสุดท่ี 0.000055% และอัตราผลตอบแทนต ่ า สุดท่ี 
0.000011% รวมถึงมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.0000068%                 

การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนของ 30 กองทุนรวมและผลการวิเคราะห์การประเมินผลการด าเนินงานของ
หลกัทรัพย ์โดยมาตรวดั Sharpe’s Ratio สามารถวิเคราะห์ผลโดยสรุปดงัน้ี (1) อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ จะเห็นได้ว่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ียระยะเวลา 3 ปี มากกว่าอตัราผลตอบแทน
ระยะเวลา 1-2 ปี ทั้งน้ีเพราะกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสตจ์ะเป็นการลงทุนท่ีเนน้ผลตอบแทนระยะยาว
และสม ่าเสมอมากกว่าการลงทุนท่ีเน้นการเก็งก าไรระยะสั้น (2) มาตรวดัประเมินผลการด าเนินงานในการบริหาร
กองทุนรวมโดยค่า  Sharpe’s Ratio กองทุนรวม LHHOTEL มีค่ามากท่ีสุดท่ี 0.0994 แสดงถึงว่าผูจ้ดัการกองทุนมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการกองทุนท่ีดี สามารถบริหารจดัการสินทรัพยใ์นภาพรวมให้ไดผ้ลตอบแทนดี  ผล
การวิเคราะห์ความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละการจบัจงัหวะ (การซ้ือ-ขาย) ของผูจ้ดัการกองทุนแสดงใน
ผลการ Regression Estimates Table 1 
Table 1 สรุปผล Segmentation ของกองทุนรวม 

 α < 0 α = 0 α > 0 

ɤ < 0   CPNC
G 

ɤ = 0 QHOP BKKCP, CPTGF, CTARAF, ERWP, FUTUREPF, HPF, KPNPF, M-II , MIPF, 
POPF, PPF, QHPF, SBPF, SPF, SSPF,  SIRIP, TGROWTH, TIF1, TLGF, 
AMATA, WHABT, LHHOTEL, MIT, GVREIT , TPRIME, HREIT, 
SRIPANWA 

LHSC 

ɤ > 0    
ผูวิ้จยัสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี  (1) CPNCG : มีค่า α = 0.1736 ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 

0.05 และมีค่า ɣ = -0.0767 แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดงันั้นกองทุนรวมดงักล่าวมีผลการด าเนินงานมากกว่า
ผลการด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และมีความสามารถในการจบัจงัหวะการลงทุนในทางลบ (2) LHSC : มีค่า 
α = 0.1225 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และมีค่า ɣ = -0.0560 แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดงันั้นกองทุน
รวมดงักล่าวมีผลการด าเนินงานมากกว่าผลการด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพยฯ์และไม่พบความสามารถในการจบั
จงัหวะการลงทุน 

 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 628 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษา 
จากผลการวิเคราะห์สามารถบ่งบอกไดว้่าการลงทุนในกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสต์ส่วน

ใหญ่เป็นการลงทุนท่ีให้อตัราผลตอบแทนมากกว่าอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี
เน่ืองจากกองทุนรวมท่ีลงทุนในธุรกิจศูนยก์ารคา้ฯ เป็นประเภทธุรกิจท่ีมีผลการด าเนินงานเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง
สอดคลอ้งตามทฤษฎีแนวคิดผลตอบแทนของกองทุนท่ีกล่าวว่าหากราคาท่ีดินมีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน จะส่งผลให้มูลค่า
ของหน่วยลงทุนซ่ึงวดัเป็นมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิก็จะปรับตวัสูงข้ึนตามล าดบั ดงันั้นหากนกัลงทุนท าการขายหน่วย
ลงทุนดงักล่าวก็จะท าให้นกัลงทุนไดก้ าไรจากการขายหน่วยลงทุนนั้น 

ด้านความเส่ียงของกองทุนรวมจากผลการวิเคราะห์ดงักล่าว มีผลสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฎษฎีอตัรา
ผลตอบแทนและความเส่ียง ท่ีว่าอ ัตราผลตอบแทนสูง ความเส่ียงสูง อีกทั้ งความเส่ียงของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสตเ์ป็นความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง
จะมีผลมาจากสถานการณ์ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ 

ดา้นการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละการจบัจงัหวะการลงทุนจากผลการวิเคราะห์ดงักล่าวมีกองทุน CPNCG 
และ LHSC ( 2 กองทุน) เท่านั้นท่ีผูจ้ดัการกองทุนรวมสามารถบริหารจัดการให้กองทุนรวมมีผลการด าเนินงาน
มากกว่าผลการด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงตามทฤษฎีของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ
กองทรัสต์นั้นจะเป็นการลงทุนส าหรับนกัลงทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนระยะยาวและไดรั้บอตัราผลตอบแทนอยา่ง
สม ่าเสมอ และเน้นการลงทุนในสินทรัพยป์ระเภทการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์อาทิเช่น ศูนยก์ารคา้ฯ เป็นตน้ ซ่ึง
ธุรกิจดงักล่าวเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัพ้ืนฐานของมนุษย ์ดงันั้นการคดัเลือกหลกัทรัพยจึ์งไม่สามารถคดัเลือก
หลกัทรัพยท่ี์หลากหลายหรือเป็นธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ได ้และเน่ืองจากกองทุนรวมดงักล่าวเป็นการลงทุนท่ีเน้นการ
ให้ผลตอบแทนระยะยาวและสม ่าเสมอ ดงันั้นการจบัจงัหวะการลงทุนจึงไม่สามารถด าเนินการไดม้ากนกั เพราะ
เน้นการถือหลกัทรัพยร์ะยะยาวมากกว่าการขายหลกัทรัพยเ์พ่ือเก็งก าไร ซ่ึงงานวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดมุ่้งเน้นเฉพาะกองทุน
รวมท่ีลงทุนในประเภทศูนยก์ารคา้ อาคารส านกังาน โรงแรม โรงงาน และสนามบิน ซ่ึงกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์
และกองทรัสต์กว่า 50% จะลงทุนในธุรกิจประเภทดงักล่าวข้างต้น ดงันั้นงานวิจยัน้ีสามารถเสนอแนะให้กับนัก
ลงทุนท่ีต้องการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีมากกว่าตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และมีอตัราผลตอบแทนมากกว่าผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงผูวิ้จยัเสนอแนะการลงทุนใน
กองทุนรวมประเภทธุรกิจศูนยก์ารคา้ฯ เพราะเป็นธุรกิจท่ีมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและให้ผลตอบแทนระยะยาว 

5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
การวิเคราะห์ขอ้มูลของนกัวิจยัท่านต่อไป ผูวิ้จยัหวงัว่าท่านจะใชแ้นวคิดการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการ

ใหม่ท่ีสามารถตอบโจทยก์ารตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสต ์ เน่ืองจากการศึกษา
การคดัเลือกและการจบัจงัหวะการลงทุนในกองทุนรวมของงานวิจยัน้ีไม่สามารถตอบโจทยก์ารตดัสินใจในการ
ลงทุนของนกัลงทุนไดโ้ดยตรง เน่ืองจากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสต์เป็นการลงทุนท่ี
เลือกสินทรัพย์การลงทุนตั้งแต่เร่ิมแรกและส่วนใหญ่จะถือสินทรัพย์นั้นในระยะยาวไม่มีการเปล่ียนการลงทุน
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สินทรัพยแ์ต่อย่างใด ดงันั้นวิธีการวดัความสามารถในการจบัจงัหวะการลงทุนจึงไม่สามารถเป็นเคร่ืองมือช่วยใน
การตดัสินใจของนกัลงทุนเท่าท่ีควร 
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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรม ทศันคติและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของผูบ้ริโภคในเขต อ.เมือง จ.ขอนแก่นโดยใชแ้บบสอบถามมีจ านวน 
กลุ่มตวัอยา่ง 120 คน ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการเลือกใชสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัส าหรับซ้ือเป็นท่ีอยูข่องตนเอง 
มีรายไดเ้ฉล่ีย 60,001-90,000 บาทต่อเดือน กลุ่มตวัอยา่ง ไดใ้ห้ความคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์หลายประการทางด้าน
ผลิตภณัฑ์สินเช่ือ ดา้นพนกังานให้บริการ ดา้นการปฏิบติังาน และ ดา้นการใชบ้ริการ  กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญั
ทางด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในเร่ือง เช่น วงเงินสินเช่ือ  ระยะเวลาการผ่อน การยกเว้นอัตรา
ค่าธรรมเนียม เบ้ียปรับ การมีช่องทางหลากหลายในการช าระเงินกู ้การให้สิทธิพิเศษ ดอกเบ้ียพิเศษ กลุ่มลูกคา้พิเศษ 
ระยะเวลาในการด าเนินการพิจารณา แจง้ผล อนุมติั และความสะดวกในการยื่นเอกสาร ผลจากการศึกษาน้ี ธนาคาร
ท่ีสนใจสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดสินเช่ือต่อไป 
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Abstract 
 
The objectives of this study were to studyconsumer’s behavior, attitude and marketing mix factors affecting 

the selection of housing loan of the consumers in Amphor Moung, Khon Kaen Province. The questionnaires survey 
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were used with 120 samples.  The results found that each affecting the selection   housing loan for themselves 
earnings an average income of 60,001-90,000 bahts per month.  Results of the attitude survey found 28 items that 
the respondents agreed at the level of mostly agree.  Results of the marketing mix survey also found 22 items that 
the respondents rated at the level of most important.  These results will enable the interest Bank to apply in the 
planning of the housing loan. 

 
Keywords: housing loan, consumer behavior,   Attitude,  Marketing mix’s 
 

1. บทน า 
 

ปัจจุบนั “Thailand 4.0”  หรือ ประเทศไทย  4.0 (สุวิทย ์เมษินทรีย.์2558) เป็นโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท านอ้ย 
ไดม้าก” ท าให้เทคโนโลยีมาเขา้มามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจและการพฒันา จึงเป็นการถกัทอเช่ือมโยงเทคโนโลยี
หลกัท่ีตน้น ้ า เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กบัอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีอยู่กลางน ้ า และ Startups ต่างๆท่ีอยู่ปลายน ้า 
โดยใช้พลงั “ประชารัฐ” ในการขบัเคล่ือน โดยเฉพาะภาคการเงินการธนาคารท่ีจะเห็นการปรับตวัรับกระแส 
Thailand 4.0  มีการใชอ้งคค์วามรู้จากช่องทางภายนอกอย่าง Fintech หรือ Financial Technology เพ่ือน ามาเช่ือมโยง
การให้บริการลูกคา้ผ่านระบบออนไลน์เพ่ิมมากข้ึนสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาระบบการช าระเงินแห่งชาติ (National 
e-Payment) ซ่ึงเป็นหน่ึงใน Road map ส าคญัของภาครัฐและหน่วยงานส าคญัของชาติร่วมกนัผลกัดนัให้ไทยกา้วเขา้
สู่สังคมไร้เงินสด หรือ ท่ีเรียกกนัว่าระบบ พร้อมเพย ์(Prompay) ซ่ึงเป็นการท าธุรกรรมผ่านทางระบบออนไลน์ ซ่ึง
ดึงดูดให้คนไทยหนัมาใชบ้ริการรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย ์นอกจากจะขบัเคล่ือนสู่เป้าหมายสังคมไร้เงินสด แต่ยงั
เป็นการช่วยลดตน้ทุนการเงินของชาติในการบริหารจดัการเงินสดท่ีค่อนขา้งสูง และตอนน้ีก าลงัขยายไปสู่พร้อมเพย์
นิติบุคคล ซ่ึงเป็นการยกระดบัธุรกรรมการเงินออนไลน์ในยคุดิจิทลัจากบุคคลไปสู่ภาคธุรกิจ ซ่ึงทุกธนาคารให้ความ
ร่วมมือปล่อยโปรโมชัน่ในการใชบ้ริการพร้อมเพยอ์อกมาแข่งขนัการอยา่งมากมาย โดยมีการผูกพร้อมเพยร่์วมกบั 
Internet banking ของแต่ละธนาคารเพ่ือใชบ้ริการโอนเงิน ช าระค่าสาธารณูปโภค ตรวจสอบวงเงินสินเช่ือ การซ้ือ-
ขาย กองทุน  เป็นตน้  

เน่ืองจากปัจจุบนัวิถีการด าเนินชีวิตของคนไดเ้ปล่ียนไป จากท่ีเคยอาศยัเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ ปัจจุบนั
นิยมแยกออกมาเป็นครอบครัวเด่ียว ท าให้ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา แนวโนม้ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพยใ์นปี 2561 จึงมีการเติบโตมากกว่าปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากมีปัจจยับวกหลายประการขณะท่ีปัจจยัลบท่ี
ยงัคงมีอยู่แต่เช่ือว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่มากเท่าใดนกั สมาคมธุรกิจบา้นจัดสรร ประเมินว่าตลาด
อสังหาริมทรัพยใ์นปี 2561 จะยงัดี ต่อเน่ืองแต่ในต่างจงัหวดัยงัไม่ฟ้ืนตวัดีนกั เน่ืองจากก าลงัซ้ือยงัไม่กลบัมาและมี
จ ากดั ขณะท่ีราคาพืชผลทางการเกษตรยงัคงตกต ่าอยูส่ าหรับปัจจยับวกท่ีจะส่งผลดีต่อตลาดอสงัหาริมทรัพยโ์ดยรวม 
ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียท่ียงัอยู่ในระดบัต ่าต่อเน่ือง ท าให้ผูซ้ื้อไดว้งเงินกู้สูง อย่างไรก็ตามปัจจุบนัธนาคารพาณิชยไ์ด้
คลายความเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือมากข้ึน เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน และเช่ือมัน่ในศกัยภาพของผูกู้จ้าก
เดิมท่ีกงัวลว่าภาคธุรกิจจะไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่า 

ดงันั้นจึงเป็นท่ีมาของวตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ี คือศึกษาพฤติกรรมทศันคติ ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผล ต่อการเลือกใชสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น เพ่ือธนาคาร
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ต่างๆจะน าผลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นขอ้มูลในการด าเนินการพฒันาระบบงานเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกค้าเพ่ือ
ผลกัดนัให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 แนวคดิและทฤษฎ ี

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง ผูบ้ริโภคท่ีเป็น กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ท่ีมีความตอ้งการของตนเอง ใน
การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์  บริการ ความคิดและประสบการณ์ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของตนเองได้
อยา่งไร พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ไดรั้บอิทธิพลมาจาก วฒันธรรม สงัคม ตวับุคคลเอง ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลท่ีกวา้งท่ีสุดคือปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Kotler and Keller, 2016) 

แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ ความหมายของทศันคติว่า เป็นความโน้ม เอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ท าให้มี
พฤติกรรมลกัษณะท่ีชอบหรือไม่ชอบท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง ทศันคตินั้นมีองคป์ระกอบต่าง ๆ  ท่ีจะ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
การซ้ืออยา่งต่อเน่ือง ผูบ้ริโภคจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ มีการรับรู้และมีความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ ซ่ึงจะท าให้
เกิดความชอบตามมาและจะมีแนวโนม้ท่ีเป็นไปไดใ้นการท่ี จะตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น ๆ(Schiffman & Kanuk, 2009) 

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix)ไวว้่ามีลกัษณะเฉพาะ 
เช่น ความไม่มีตวัตน,ความหลากหลายและไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้จึงเพ่ิมปัจจยัทางการตลาดท่ีส าคญัจาก
ส่วนประสมทางการตลาดแบบดั้งเดิม (4P’s) เป็นส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (7P’s) ซ่ึง3ปัจจยัท่ี
เพ่ิมเขา้มาจะมีอิทธิพลต่อความตอ้งการซ้ือ ความพึงพอใจของลูกคา้ และประสบการณ์ของลูกคา้ เพ่ือให้สามารถ
ให้บริการลูกคา้ไดดี้ รักษาฐานไว ้และปรับปรุงกระบวนการบริการท่ีจ าเป็นกบัลูกคา้ได ้ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) 
องคป์ระกอบน้ีเป็นวตัถุหรือบริการท่ีองคก์รผลิตข้ึนในปริมาณมาก ๆ ในหน่วยท่ีเฉพาะเจาะจง ดา้นราคา(Price) คือ
ส่ิงท่ีลูกคา้จ่ายส าหรับบริการหรือค่าผลิตภณัฑ์ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดส าหรับการตลาด ราคาจะพิจารณาจากปัจจยั
ทั้งหมดท่ีองคก์รลงทุนในระหว่างการจดัเตรียมผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) องคป์ระกอบน้ีแสดง
ต าแหน่งท่ีผลิตภณัฑ์มีให้ส าหรับลูกคา้ อาจเป็นไปไดว้่าผลิตภณัฑ์ไม่สามารถใชง้านไดใ้นทุกพ้ืนท่ี แต่เฉพาะใน
สถานท่ีบางแห่งเท่านั้น ด้านการขายส่งเสริมการตลาด (Promotion) บริษทัหรือองค์กรจะกระตุ้นความนิยมของ
ผลิตภณัฑ์ในตลาด เช่น การโฆษณา,การส่งเสริมการขาย ฯลฯ ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้มในการขายผลิตภณัฑ์หรือบริการลูกคา้ ส่วนใหญ่เป็นพนกังานท่ีติดต่อกบัลูกค้า 
มอบคุณภาพการบริการ ให้บริการทางกายภาพกบัผลลพัธ์ท่ีมองเห็นได ้ดา้นกายภาพและการน าเสนอ (Physical 
Evidence / Environment and Presentation) หมายถึงสภาพแวดล้อมท่ีบริการเกิดข้ึนจากการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พนักงานกับลูกคา้ซ่ึงรวมกบัสินคา้ท่ีจบัต้องได้ ลกัษณะและทศันคติของพนักงานมีอิทธิพลต่อคุณภาพของการ
บริการและประสบการณ์ของลกูคา้ ดา้นกระบวนการ (Process) ดา้นเป็นกิจกรรม,ขั้นตอน,หลกัปฏิบติัและอ่ืน ๆ เม่ือ
บริการเป็นผลลพัธ์ของการด าเนินการ 'กระบวนการ' ของการผสมผสานการตลาดบริการเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ี
อยู่ในกลยุทธ์ เหตุผลท่ีส าคญัคือนกัการตลาดดูแลเก่ียวกบัการส่ือสาร เวลาในการจดัส่งท่ีเป็นไปได ้และดว้ยการ
จัดการความคาดหวงัของลูกคา้ การสร้างและจดัการกระบวนการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ (Bitner, M. J. and 
Booms, B.1981) 
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2.2 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 

อานนท์ สุขเกษม (2560) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การเพ่ิมยอดสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ สาขามิตรภาพ อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของผูท่ี้พกัอาศยัอยูใ่นจงัหวดัขอนแก่นและเพ่ือก าหนดกลยทุธ์ในการเพ่ิมยอดสินเช่ือดา้นท่ีอยู่
อาศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอย่าง 400 จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการใช้สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัเพ่ือซ้ือเป็นท่ีอยู่ส าหรับตนเอง 
ทราบขอ้มูลจากส่ืออิเลก็ทรอนิคส์/โทรทศัน์/อินเตอร์เน็ต  และปัจจยัทางการตลาดท่ีมีส่วนช่วยในการตดัสินใจมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ ์ คือ วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั ดา้นราคา คือ อตัราดอกเบ้ีย และดา้นกระบวนการให้บริการ คือ 
ระยะเวลาในการพิจารณาสินเช่ือ จากขอ้มูลท่ีไดท้  าการศึกษาสามารถก าหนดกลยุทธ์ไดด้งัน้ี 1) โครงการ (ธอส) 
มิตรภาพเคล่ือนท่ี 2) โครงการยื่นเชา้ ส่งเยน็ 3) โครงการ (ธอส) แอทโฮม 4) โครงการพฒันาพนกังานดา้นการขาย 

เฉลิมเกียรติ แสงอรุณ (2558) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจต่อการ
ตดัสินใจเลือกสินเช่ือเคหะ ธนาคารออมสิน สาขามญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น โดยการใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขามญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย อายุ 30-39 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการ รายได้อยู่ท่ี  10,001-20,000 บาทต่อเดือน 
สถานะภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัวอยู่ท่ี 3-5 คน พฤติกรรมการใช้สินเช่ือเคหะเพ่ือปลูกสร้างหรือ
ซ่อมแซมอาคารบนท่ีดินของตนเองหรือคู่สมรส ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะและการตดัสินใจ
คือตนเอง  เวลาในการติดต่อท่ีสะดวกคือช่วงเท่ียง เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน คือ
อตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม ระยะเวลาในการผ่อนช าระ คือ 26-30 ปี ระยะเวลาพิจารณาสินเช่ือ ไม่เกิน 15 วนั 
จ านวนวงเงินท่ีต้องการคือ 2,000,001-2,500,000 บาท มีการหาข้อมูลก่อนการตดัสินใจ ข้อมูลท่ีศึกษา คืออตัรา
ดอกเบ้ีย มีการเปรียบเทียบเง่ือนไขการกู้กับธนาคารอ่ืน มีความต้องการเป็นลูกคา้สินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน 
ธนาคารท่ีใชบ้ริการสินเช่ือเคหะอยู่ในปัจจุบนั คือ ธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกสินเช่ือเคหะพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ จากการศึกษา
สามารถก าหนดกลยุทธ์เพ่ิมยอดสินเช่ือเคหะ ธนาคารออมสิน สาขามญัจาคีรี จังหวดัขอนแก่น ได้จ านวน 3 
โครงการ ดงัน้ี 1) โครงการเขา้ถึงหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี 2) โครงการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกหมู่บา้นจดัสรร 3) 
โครงการประชาสัมพนัธ์เลิกรุกและส่ือสาร โดยใชง้บประมาณ 9,600 บาท หากด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ในปี 
2559 ธนาคารออมสิน สาขามญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น จะมียอดอนุมติัสินเช่ือเพ่ือการเคหะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

ระพีพรรณ วิริยะชยักิจ (2557) รายงานการศึกษาอิสระคร้ังน้ีเป็นเร่ือง การศึกษากลยทุธ์การเพ่ิมยอดสินเช่ือ
เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั ธนาคารกรุงศรีฯ จ ากดั (มหาชน) สาขาขอนแก่น มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชสิ้นเช่ือบา้นท่ีอยูอ่าศยั 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชสิ้นเช่ือบา้นท่ีอยูอ่าศยั 
3) เพ่ือก าหนดแผนกลยุทธ์เพ่ิมยอดสินเช่ือบ้านท่ีอยู่อาศยั ธนาคารกรุงศรีฯ จ ากดั (มหาชน) สาขาขอนแก่น เก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง อายุ 31-40 ปี 
การศึกษาปริญญาตรี รับราชการ สถานภาพโสด ตอ้งการใชสิ้นเช่ือบา้นท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง หา
ขอ้มูล เง่ือนไขในการกู ้ศึกษาวงเงินสินเช่ือก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ ตอ้งการเป็นลูกคา้สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั ธนาคาร
กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) สาขาขอนแก่น ไดจ้ านวน 4 โครงการ โครงการพฒันาระบบการวิเคราะห์ขอ้มูลสินเช่ือ 
โครงการลูกคา้สมัพนัธ์ โครงการอบรมพฒันาพนกังานเก่ียวกบัพฒันาเทคนิคการขายและเพ่ิมความรู้ดา้นผลิตภณัฑ์ 
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และโครงการประชาสมัพนัธ์เชิงรุกเยี่ยมโครงการบา้นโดยใชง้บประมาณ 54,000 บาท (ห้าหม่ืนส่ีพนับาทถว้น) หาก
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์เพ่ิมยอดสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ธนาคารกรุงศรี จ ากดั (มหาชน) สาขาขอนแก่นมียอดการ
อนุมติัสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัไม่ต ่ากว่า 66,207,000 ลา้นบาท 
 

3.วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) และใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey) 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ตอ้งการใชสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัในจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงไม่
ทราบจ านวน การก าหนดขนาดตวัอยา่งในการศึกษาให้ความส าคญักบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาทศันคติ และปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงได้ใช้มาตรวดัในแบบสอบถามเป็น Continuous Scale จึงใช้สูตรสมการท่ี (1) ของ 
Barlett, Kotrlik & Higgins (2001) ในการก าหนดตวัอย่างแบบตวัแปรต่อเน่ือง สมการท่ี (1) และการปรับสูตรเม่ือ
กลุ่มตวัอยา่งเกิน 5% ของประชากร โดยใชสู้ตรท่ี (2) 

n0 =
(t)2(s)2

(d)2                                                             (1) 

n0 =
n0

(1+n0 population)⁄
                                     (2) 

โดยผูศึ้กษาไดเ้ลือกก าหนดค่าดงัต่อไปน้ี 
เม่ือ Alpha Level อยูท่ี่ระดบั .05 ซ่ึงเป็นระดบัความเส่ียงในการเกิดค่าความผิดพลาดท่ียอมรับได ้
t = ค่าของ alpha level คือ .025 แต่ละหางจะเท่ากบั 1.96 
S = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของจ านวนประชากรท่ี 0.8 
d = Scale ระดบั 5 โดยตั้งจุดความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ 0.03 

no =
(1.96)²(0.8)²

(5x0.3)²
 

no = 109.27 

เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน และคาดว่าจ านวน กลุ่ม ตวัอย่างท่ีค านวณไดจ้าก จาก
สูตรไม่เกิน 5% ของประชากร จึงไม่ไดใ้ชสู้ตรท่ี (2) จึงไดป้รับจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง จาก 109.27 คนเป็น120 คน 

โดยท าการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามทางออนไลน์ Google Docs เพ่ือท าการสอบถามขอ้มูลจากลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ี 
3.1 เคร่ืองมือที่ใช้ศึกษา 

ใชเ้ก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม  โดยมีแบบสอบถาม 4 ส่วนดงัน้ีคือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา สถานะภาพ  และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใชม้าตรวดันามบญัญติั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงถ่ี และแสดงผลเป็น
ร้อยละ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใชสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั ในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น  จงัหวดั
ขอนแก่น โดยใชม้าตรวดันามบญัญติั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ีและสรุปผลเป็นร้อยละ 
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ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติต่อการเลือกใชสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดั
ขอนแก่น Likert Scale 5 ระดบัเป็นมาตรวดั แบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (α- Coefficient) แต่ละ
ดา้นดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์สินเช่ือ ค่า เท่ากบั 0.839 ดา้นพนกังานให้บริการ เท่ากบั 0.900 ดา้นการปฏิบติังาน เท่ากบั 
0.939 ดา้นการใชบ้ริการ ค่าเท่ากบั 0.886 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับเกณฑ์การแปลผลค่าเฉล่ียใชจ้ดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตามความกวา้ง
อนัตรภาคชั้น 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 
วดัระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด 7 ดา้น ใชม้าตรวดัระดบัความส าคญั 5 ระดบั มีค่าสมัประสิทธ์ิ
อลัฟา (α- Coefficient) แต่ละดา้นดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ เท่ากบั 0.799 ดา้นราคา เท่ากบั 0.870 ดา้นช่องทางการจัด
จ าหน่าย เท่ากบั 0.801 ดา้นการส่งเสริมดา้นการตลาด เท่ากบั 0.697 ดา้นบุคลากร เท่ากบั 0.787 ดา้นกระบวนการใน
การให้บริการ เท่ากบั 0.907 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ เท่ากบั 0.895 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจง
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรับเกณฑ์การแปลผลค่าเฉล่ียใชจ้ัดระดบัค่าเฉล่ีย
ออกเป็นช่วงตามความกวา้งอนัตรภาคชั้น 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย  
 

4.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลจากการศึกษากลุ่มตวัอย่างจากการเก็บขอ้มูลดว้ยการสอบถามขอ้มูลออนไลน์ Google Docs จ านวน

ทั้งส้ิน 120  คน น ามาท าการวิเคราะห์ไดผ้ลดงัรูปท่ี 1 

 
รูปที่ 1 จ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ ช่วงอาย ุระดบัการศึกษา สถานะภาพ อาชีพ 

และรายได ้
 
จากการพบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 55 และเพศชาย ร้อยละ 45 ส่วนมากมีอายุ

ระหว่าง 31-40 ปี ซ่ึงมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 56.7  สถานะภาพโดยส่วนมากคือโสด ร้อยละ 46.7 อาชีพ
พนกังานบริษทั ร้อยละ 63.3 ลองลงมาเป็นเจา้ของกิจการ เจา้ของธุรกิจ ร้อยละ 21.7 และมีรายไดเ้ฉล่ีย 60,001-90,000 
ร้อยละ 33.3  



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 636 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

4.2. พฤตกิรรมของการเลือกใช้สินเช่ือเพ่ือทีอ่ยู่อาศัย 
จากการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างถึงการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัจากธนาคารของรัฐบาล และ

มีเหตุผลสนบัสนุนในการตดัสินใจ ดงัแสดงผลในรูปภาพท่ี 2 
 

 
รูปที่ 2 จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม แบ่งตามพฤติกรรมการเลือกใชสิ้นเช่ือเพือ่ที่อยูอ่าศยั 
 

 

 
รูปที่ 2.1 พฤติกรรมการเลือกใชสิ้นเช่ือเพือ่ที่อยูอ่าศยั 

จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัจองผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนมาก
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร้อยละ 37 ธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 27 ธนาคารธนชาตร้อยละ 
25 เหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกใชสิ้นเช่ือกบัธนาคารมากท่ีสุดเน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า ร้อยละ 66 ขั้นตอนใน
การอนุมติัไม่ยุ่งยาก ร้อยละ 60 และพนกังานให้ค าแนะน าดี ร้อยละ 40 โดยผูท่ี้มีส่วนช่วยในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ืออนัดบัแรกคือคนในครอบครัว/ญาติ ร้อยละ 73 ตนเอง ร้อยละ 71 คู่สมรสร้อยละ 45 ตามล าดบั ได้
ทราบข้อมูลสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัจากแหล่งเพ่ือน/คนรู้จกัมากท่ีสุด ร้อยละ 71 และพนักงานธนาคาร ร้อยละ 56 
วงเงินสินเช่ือท่ีมีความตอ้งการกู ้2,00,001-3,000,000 ลา้นบาท ร้อยละ 34.2 ระยะเวลาในการผอ่นช าระมากท่ีสุด 20-
30 ปี ร้อยละ 56.4 และ 10-20 ปี ร้อยละ 21.7 โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาสินเช่ือท่ี 3-7 วนัท าการ ร้อยละ 32.2  
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ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีการเปรียบเทียบเง่ือนไขของธนาคารต่างๆถึง ร้อยละ 93.3 และตอ้งการวงเงินกูท่ี้เกิน
มูลค่าไปใชด้า้นอ่ืนถึง ร้อยละ 70.8 

4.3. ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย 
โดยท าการศึกษาทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน

ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการในการให้บริการ และดา้นกายภาพ ดงัแสดงผลในรูปท่ี  3 

รูปที่ 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7 ดา้น 
จากการศึกษาข้อมูลกลุ่มตวัอย่างส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจัยท่ีกลุ่มตวัอย่างให้

ความส าคญัในระดบัส าคญัท่ีสุด ไดแ้ก่วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บอนุมติั ค่าเฉล่ีย 4.47 ระยะเวลาการผ่อนช าระ ค่าเฉล่ีย 
4.43 ดา้นราคา พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในระดบัส าคญัท่ีสุดกบั การยกเวน้อตัราค่าธรรมเนียม เช่นการจด
จ านอง การประเมินหลกัประกนั ค่าเฉล่ีย 4.36 การยกเวน้เบ้ียปรับในการปิดบญัชีก่อนครบก าหนด ค่าเฉล่ีย 4.29 
และ ค่าประกนัต่างๆท่ี ค่าเฉล่ีย 4.28 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัในระดบัส าคญั
ท่ีสุดท่ีกบั การมีช่องทางหลากหลายในการช าระเงินกู้ ค่าเฉล่ีย 4.37 การมีศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์ ค่าเฉล่ีย 4.28 การมี
แอปพลิเคชัน่เวบ็ไซต ์ค่าเฉล่ีย 4.27 ตามล าดบั ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัในระดบั
ส าคญัท่ีสุดกบั การมีให้สิทธิพิเศษ ดอกเบ้ียพิเศษ กลุ่มลูกคา้พิเศษ ค่าเฉล่ีย 4.51 ดา้นบุคลากร พบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้
ความส าคญัในระดบัส าคญัท่ีสุดกบั การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีของพนกังาน ค่าเฉล่ีย 4.61 ความกระตือรือร้นของการ
ให้บริการ ค่าเฉล่ีย 4.60 ดา้นกระบวนการในการให้บริการ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัในระดบัส าคญัท่ีสุดกบั 
ระยะเวลาในการด าเนินการ ค่าเฉล่ีย 4.46 ความสะดวกในการยื่นเอกสาร และระยะเวลาในการพิจารณา แจ้งผล
อนุมติั ค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 4.44 ดา้นกายภาพ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัในระดบัส าคญัท่ีสุด กบัการมีท่ีนัง่พกั
ขณะรอรับบริการ ค่าเฉล่ีย 4.23 สถานท่ีจอดรถสะดวก ค่าเฉล่ีย 4.21 และสภาพแวดลอ้มภายในสาขา ค่าเฉล่ีย 4.17 

4.4. อภปิรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาพฤติกรรมและทศันคติการเลือกใชสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั พบว่าขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรม

ในการเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัในกลุ่มตวัอย่างให้ความเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการมีอตัราดอกเบ้ียต ่า 
ขั้นตอนการอนุมติัท่ีไม่ยุง่ยาก ใชเ้วลาในการพิจารณาไม่นาน บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจคือ ครอบครัวและ
ตนเอง โดยทราบข้อมูลจากแหล่งเพ่ือน คนรู้จัก ความต้องการวงเงินกู้สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยอยู่ท่ี 2,001-000-
3,000,000 บาท การศึกษาทศันคติ พบว่าการท่ีพนกังานสามารถค าปรึกษาไดดี้ มีความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์ และให้
การบริการไดค้วามเต็มใจ มีการพิจารณาอนุมติัอย่างรวดเร็ว ทนัต่อความตอ้งการ ยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการจด
จ านอง การประเมินหลกัประกัน นิติกรรมสัญญา อยู่ในระดบัท่ีเห็นด้วยมากท่ีสุดของกลุ่มตวัอย่าง ต้องการ
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เปรียบเทียบเง่ือนไขของแต่ละธนาคาร ตอ้งการวงเงินสินเช่ือเกินมูลค่าเพ่ือน าไปใชใ้นการซ้ือของตกแต่งบา้น พบว่า
สอดคลอ้งกบัการศึกษา อานนท์     สุขเกษม     (2560)      ซ่ึงกล่าวถึงพฤติกรรมการเลือกใชสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั
ส าหรับตนเอง บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจคือบุคคลในครอบครัวและตนเอง มีขั้นตอนในการพิจารณาอนุมติัไม่
ยุ่งยาก ใชเ้วลาพิจารณาไม่นาน และการยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการประเมิน จดจ านอง มีการเปรียบเทียบเง่ือนไข 
ต้องการวงเงินกู้เกินจ านวนเพ่ือน าไปซ้ือของตกแต่งบา้น และสอดคลอ้งกบัการศึกษา เฉลิมเกียรติ     แสงอรุณ      
(2558)     ซ่ึงกล่าวถึงอิทธิพลท่ีมีผลต่อการเลือกใชสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั โดยบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการ
เลือกใชสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัคือตนเอง เหตุผลท่ีเลือกใชสิ้นเช่ือคืออตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า ระยะเวลาในการพิจารณาไม่
เกิน 15 วนั มีการเปรียบเทียบเง่ือนไขกบัธนาคารอ่ืน  
 

5.สรุปผลการศึกษา 
 

สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช ้ทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 1) ผลจากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนมากเป็นเพศหญิง ช่วงอายท่ีุให้ความสนใจเก่ียวกบัการขอใชสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัอยูร่ะหว่าง 31-40 ปี การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี อาชีพโดยส่วนมากเป็นพนกังานบริษทั ช่วงรายไดเ้ฉล่ียท่ี 60,001-90,000 บาทต่อเดือน สถานะภาพ
โสด 2) ดา้นพฤติกรรมการเลือกใชสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั วตัถุประสงคใ์นการขอใชสิ้นเช่ือเพ่ือส าหรับเป็นท่ีอยูอ่าศยั
ของตนเองและมีความตอ้งการซ้ือเป็นบา้นเด่ียว โดยบุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจคือครอบครัวและตนเอง วงเงินท่ี
ต้องการกู้ระหว่าง 2,001,000-3,000,000 ล้านบาท ทราบข้อมูลสินเช่ือจากเพ่ือน/บุคคลในครอบครัว มีการ
เปรียบเทียบเง่ือนไขกบัธนาคารต่างๆและตอ้งการวงเงินเกินมูลค่าเพ่ือใชใ้นการตกแต่งบา้นมากท่ีสุด 3) ทศันคติท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง คือการยกเวน้ค่าธรรมเนียม
ประเมินราคาและค่าจดจ านอง พนกังานท่ีให้บริการตอ้งมีความเป็นมืออาชีพสามารถตอบค าถามและให้ค าปรึกษา
ไดดี้ มีการพิจารณาอนุมติัท่ีรวดเร็วทนัต่อความตอ้งการ มีความตอ้งการขอกูสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั หลงัไดรั้บการใช้
บริการคร้ังน้ีจะแนะน าผูอ่ื้นมาใชบ้ริการเช่นกนั 4) ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้นแลว้ พบว่าระดบั
ความส าคญัมากท่ีสุดในแต่ละด้านท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือวงเงินท่ีไดรั้บการ
อนุมติั อตัราค่าธรรมเนียมในการประเมิน จ านอง ท านิติกรรมสญัญา การมีช่องทางหลากหลายในการช าระ การให้
ดอกเบ้ียพิเศษ สิทธิพิเศษ ส าหรับกลุ่มลูกคา้พิเศษ ซ่ึงความมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีมีส่วนในการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด 
กระบวนการในการให้บริการให้ความส าคญักบัระยะเวลาในการด าเนินการ และเม่ือเขา้รับบริการท่ีสาขามีสถานท่ี
นัง่พกัขณะบริการ ดงันั้นขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าไปพฒันาความส าคญัในแต่ละด้านเพ่ือตอบสนองความเป็นไปได้ด้าน
การตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั ธนาคารธนชาต สาขาขอนแก่น อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 
ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าไปต่อยอดส าหรับการเพ่ิมยอดสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั ธนาคารธนชาต สาขา

ขอนแก่น อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น โดยมุ่งเนน้การน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาพฤติกรรม ทศันคติ และ ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ท่ีไดรั้บความส าคญัในแต่ละดา้นไปพฒันาปรับปรุง เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีก าหนดกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยเนน้มาตรวดัต่อเน่ือง (Continuous scale) หากตอ้งการขอ้มูลท่ีละเอียดของแต่ละกลุ่มจ าเป็นตอ้งใชก้ลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมากข้ึนและใชสู้ตรค านวณแบบมาตรวดัแบ่งประเภท (Category scale)  
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การเปรียบเทียบการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของกลุ่มผู้ใช้บริการแอปพลเิคชันซ้ือขาย
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Perception of Brand Equity of Online Shopping Application: a Comparison 
between Lazada, Shopee and 11 Street users in Bangkok 
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Phitchaporn Yutthanakarnwikom and Pitsamorn Kilenthong 
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการเปรียบเทียบการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของกลุ่มผูใ้ช้แอปพลิเคชนั Lazada Shopee และ 11 
Street ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั Lazada Shopee และ 11 Street  ของกลุ่ม
ผูใ้ชแ้อปพลิเคชนัในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพ่ือศึกษาระดบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้แอปพลิเคชนั (Perception of Brand 
Equity) Lazada Shopee และ 11 Street ของกลุ่มผูใ้ช้แอปพลิเคชนัในเขตกรุงเทพมหานคร 3. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้
คุณค่าตราสินคา้แอปพลิเคชนั (Perception of Brand Equity) ระหว่างตราสินคา้ Lazada Shopee และ 11 Street ของกลุ่มผูใ้ช้
แอปพลิเคชนัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชวิ้ธีการศึกษาเชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นการส ารวจจากแบบสอบถาม 390 ชุด และท า
การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา ดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิง
อนุมาน โดยใชก้ารวิเคราะห์ ANOVA เพ่ือทดสอบความแตกต่างในการรับรู้คุณค่าตราสินคา้   

ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของกลุ่มผูใ้ช้แอปพลิเคชนั Lazada Shopee และ 11 Street มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ใน 5 ดา้น ซ่ึงผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั Lazada มีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้สูง
กว่าผูใ้ช้แอปพลิเคชนั Shopee และ 11 Street ถึง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตระหนักรู้ตราสินค้า ดา้นการรับรู้คุณภาพตรา
สินค้า ด้านความภกัดีต่อตราสินค้า และด้านการรับรู้สินทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ ของตราสินค้า แต่ในด้านการเช่ือมโยง
ความคิดเก่ียวกบัตราสินคา้ พบว่า ผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั Shopee มีระดบัการรับรู้สูงกว่าผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั Lazada นอกจากน้ี 
พบว่า ผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั 11 Street มีระดบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ต ่ากว่าแอปพลิเคชนั Lazada และ Shopee ในทั้ง 5 ดา้น  

 
ค ำส ำคัญ : แอปพลิเคชนั Lazada Shopee และ 11 Street กำรรับรู้คุณค่ำตรำสินค้ำ คุณค่าตราสินค้ำ กำรตระหนักรู้ตรำ
สินค้ำ กำรเช่ือมโยงควำมคิดเก่ียวกับตรำสินค้ำ กำรรับรู้คุณภำพตรำสินค้ำ ควำมภักดีต่อตรำสินค้ำ และกำรรับรู้สินทรัพย์
ประเภทอ่ืน  ๆของตรำสินค้ำ 
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Abstract 
 

This research studies perception of brand equity of Lazada, Shopee and 11 Street application’s users. The purposes 
of the study are : (1) to study the behavior of Lazada, Shopee and 11 Street application’s users in Bangkok area, (2) to study 
level of perception of brand equity of Lazada, Shopee and 11 Street application’s users in Bangkok area, and (3) to compare 
the levels of perception of brand equity among Lazada, Shopee and 11 Street of application’s users in Bangkok area. The 
study is a quantitative research in which questionnaires were distributed for data collection from 390 respondents. The data 
from the survey then was analyzed using descriptive statistics including frequency, percentage, means, and standard 
deviation. In addition, one-way ANOVA analyses among 3 groups of users were conducted to analyze inferential statistics 
to test the differences between the levels of perception of brand equity. 

 Results of this study indicated that the differences of perception of brand equity of Lazada, Shopee and 11 Street 
applications is statistically significant in five aspects. The Lazada users have the highest level of perception of brand equity 
in four aspects including brand awareness, perceived quality, brand loyalty, and other proprietary brand asset.  Shopee 
application users have higher level of brand equity perception than Lazada users in term of brand associations. The perception 
of brand equity of 11 Street users has the lowest value groups among the three in all five aspects. 

 
Keywords : application Lazada, Shopee and 11 Street, Perception of Brand Equity, Brand Equity, brand awareness, brand 
associations, perceived quality, brand loyalty, and other proprietary brand asset 
 

1. บทน า 
 

ในปัจจุบนัเทคโนโลยีต่างๆ ได้มีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของคนไทยมากข้ึนกว่าในอดีต เน่ืองจากได้มีการ
พฒันาไปตามยุคสมยั รวมถึงระบบอินเทอร์เน็ตท่ีเขา้มามีบทบาทท่ีส าคญัต่อชีวิตประจ าวนัของคนมากข้ึน จากจ านวน
ผูใ้ช้บริการอินเทอร์เน็ตท่ีมีจ านวนเพ่ิมข้ึนจากปีพ.ศ. 2555 ถึงปีพ.ศ. 2559 ในปีพ.ศ. 2559 มีจ านวนผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต
เพ่ิมข้ึนจากปีพ.ศ. 2558 จาก 39.47 ลา้นคน เป็น 43.87 ลา้นคน (กสทช, 2559) ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตจะมีพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกนัออกไป ตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล โดยมีขอ้มูลจากการส ารวจพฤติกรรมของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตจ านวน 
16,661 คน พบว่า ผูท่ี้ใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 50.8 ของผูต้อบแบบสอบถามมีการซ้ือสินค้า และบริการผ่านช่องทาง
ออนไลน์ และส่วนผูท่ี้ใชอิ้นเทอร์เน็ตอีกร้อยละ 33.8 มีการขายสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ จากขอ้มูลแสดงให้เห็นถึงคน
ไทยมีความสนใจในการซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ และไวว้างใจการซ้ือขายสินคา้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ETDA, 2560) ยงั
แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการขยายตวัของธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีสูงข้ึน โดยมูลค่าตลาดพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
(E- commerce) มีการเติบโตสูงข้ึนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 ถึงปีพ.ศ. 2560 และมีการเติบโตสูงข้ึนทุกปี จากปีพ.ศ. 2559 ถึงปีพ.ศ. 
2560 มีการเติบโตเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 9.86 เป็นมูลค่า 2,812.592 พนัลา้นบาท (ETDA, 2559)  

ธุรกิจประเภทโมบายคอมเมิร์ซ (M-Commerce) เป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์พกพาไร้สาย โดยเปรียบเสมือน
เขตการคา้เสรีบนโลกอินเทอร์เน็ต มีปัจจยัท่ีพร้อมต่อการซ้ือขายสินคา้ อีกทั้งแนวโน้มในการขยายตวัของธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสูงข้ึนในประเทศไทย จึงเป็นท่ีน่าจบัตามองของนกัธุรกิจ ส่งผลให้เกิดการแข่งขนัสูงข้ึน จากข้อมูล 
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Google Play Store ของยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัภายในประเทศไทย พบว่า แอปพลิเคชนัท่ีมียอดดาวน์โหลดสูงท่ีสุด
สามอนัดบัแรก โดยอนัดบัแรกเป็น Lazada มียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัอยู่ท่ี 50,000 พนัคน ส่วนอนัดบัท่ี 2 เป็น 
Shopee มียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัอยูท่ี่ 1,000 พนัคน และอนัดบั 3 เป็น 11 Street ยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัอยู่ท่ี 
500 พนัคน ตามล าดบั (iPrice, 2560) โดยทั้ง 3 แอปพลิเคชนั มีการแข่งขนัในความเป็นผูน้ าในตลาดซ้ือขายออนไลน์ใน
ประเทศไทย จึงท าให้แต่ละบริษทัมีการใชก้ลยุทธ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป เพ่ือท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ และมองเห็นถึงความ
แตกต่างของตราสินคา้จากคู่แข่ง จึงตอ้งการทราบถึงการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ และความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการใช้
บริการแอปพลิเคชนั Lazada Shopee และ 11 Street เพ่ือพฒันา และปรับปรุงตราสินคา้ให้ดียิ่งข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 ทฤษฎเีกี่ยวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 
กลุ่มผูใ้ชแ้อปพลิเคชนัในการซ้ือขายสินคา้ออนไลน์มีพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนัท่ีแตกต่างกนัออกไป

ตามความตอ้งการ และวตัถุประสงคข์องผูใ้ช ้การศึกษาพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั เพ่ือให้ทราบถึงความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ริการท่ีแท้จริง ซ่ึง Kotler และ Keller (2012) กล่าวว่าพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา เม่ือไดรั้บจากตวักระตุ้น ซ่ึง
ตวักระตุ้นนั้นเป็นสินค้า และบริการ รวมถึงประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับผูบ้ริโภค แบ่งองค์ประกอบของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคออกเป็น 3 องคป์ระกอบ คือ 1. ส่ิงกระตุน้ 2. ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค 3. กระบวนการตดัสินใจ  

2.2 ทฤษฎเีกี่ยวกับการรับรู้ 
การรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั จากการรับรู้ในตวัคุณค่าตราสินค้าของผูใ้ชบ้ริการเป็นตวัแปรตาม 

เพ่ืออยากทราบถึงระดบัการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผูบ้ริโภคในการใช้บริการแอปพลิเคชนั จึงน าแนวคิดต่างๆ มา
เช่ือมโยงให้เกิดกรอบแนวความคิดในการศึกษา ซ่ึง Schiffman and Kanuk (2004) ไดใ้ห้ค านิยามว่า เป็นการตีความหมาย
จากส่ิงเร้าท่ีไดรั้บของบุคคลนั้นๆ จากการเลือกรับ และการตีความหมายของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกนัออกไป 
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความตอ้งการคุณค่าของส่ิงๆนั้น และความคาดหวงัของแต่ละบุคคล โดย Solomon, Dann, Susan, Russell 
และ Bennett (2007) ไดใ้ห้ค านิยามกระบวนการรับรู้ว่าเกิดข้ึนไดจ้ากตวักระตุน้ทางความรู้สึกต่าง  ๆไดแ้ก่ ภาพ เสียง กล่ิน 
รส และลกัษณะสัมผสั ซ่ึงถือไดว้่าเป็นตวักระตุน้ภายนอก โดยกระบวนการทางการรับรู้แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 เป็นการเปิดรับตวักระตุ้น (Exposure) จากภายนอก ขั้นท่ี 2 เป็นการให้ความสนใจตวักระตุ้นให้เกิดความรู้สึก 
(Attention) ขั้นท่ี 3 เป็นขั้นของการตีความหมายของตวักระตุน้ท่ีผ่านเขา้มาทางประสาทสัมผสัของการรับรู้ความรู้สึก 

2.3 ทฤษฎเีกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า 
แอปพลิเคชนัซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ เป็นธุรกิจท่ีไม่ค่อยมีความแตกต่างในเร่ืองของการใชง้านภายในแอป

พลิเคชนัทั้งการซ้ือ หรือขายสินคา้ผ่านระบบออนไลน์ ดงันั้นการท่ีท าให้ผูใ้ชบ้ริการมองเห็นถึงความแตกต่างจากคู่แข่ง 
และเพ่ิมทศันคติเชิงบวกให้แก่ผูใ้ชบ้ริการต่อตราสินคา้แอปพลิเคชนั Lazada Shopee และ 11 Street จึงตอ้งสร้างคุณค่าตรา
สินคา้แก่ผูบ้ริโภคให้เกิดการรับรู้ ซ่ึง Kotler และ Keller (2012) ให้ค านิยามคุณค่าตราสินคา้เป็นตวัเพ่ิมมูลค่ากบัผลิตภณัฑ์ 
และการบริการ ซ่ึงให้ความแตกต่างจากคู่แข่งท่ีสามารถสะทอ้นถึงความสัมพนัธ์กนัระหว่างความรู้สึก และการแสดงออก
ของผูบ้ริโภคต่อตราสินค้า  ส่วน A.Aaker (1991) และ Keller (2013) กล่าวว่าคุณค่าตราสินค้าในมุมมองของผูบ้ริโภค 
(Consumer’s Perspective) เป็นทศันคติเชิงบวกกับตราสินค้าของผูบ้ริโภค ท่ีสามารถช่วยเพ่ิมความแข็งแกร่งของตรา
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สินคา้ และช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถตีความหมาย ท าให้เกิดการปฏิบติั และเก็บรวบรวมขอ้มูล ของตราสินคา้นั้นๆได้ 
คุณค่าตราสินคา้มีผลต่อความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภค โดยใชแ้บบจ าลองคุณค่าตราสินคา้ (Brand 
Equity Model) ของ A.Aaker (1991) แบ่งได้เป็น 5 องค์ประกอบ ดงัน้ี 1. การตระหนักรู้ตราสินค้า (Brand Awareness)        
2. ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 3. คุณภาพของตราสินคา้ท่ีถูกรับรู้ (Perceived Quality) 4. การเช่ือมโยงความคิด
เก่ียวกบัตราสินคา้ (Brand Association) 5. สินทรัพยป์ระเภทอ่ืน  ๆของตราสินคา้ (Other Proprietary Brand Asset)    

2.4 กรอบแนวความคดิการวจิยั 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงท าให้น าทฤษฎีท่ีไดจ้ากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี 

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาก าหนดเป็นกรอบแนวความคิดของการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสมมติฐานข้างต้น โดยปัจจัย
คุณค่าตราสินคา้ของงานศึกษาคร้ังน้ี เป็นการเลือกใชเ้ป็นการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ 5 ดา้น ของ A.Aaker (1991) ประกอบ
กบังานวิจยัของภทัราภรณ์ สุขโสภี (2557) ท่ีน าปัจจยัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนระหว่างตรา
สินคา้ซัมซุงกบัแอปเป้ิลของผูบ้ริโภค เช่นเดียวกบังานวิจยัของธัญญลกัษณ์ ล้ิมทองกุล (2557) ท่ีเปรียบเทียบการรับรู้
คุณค่าตราสินคา้ระหว่างห้างสรรพสินคา้บ๊ิกซี และห้างสรรพสินคา้เทสโก้โลตสั จึงพิจารณาท าการเปรียบเทียบการรับรู้
คุณค่าตราสินคา้ Lazada Shopee และ 11 Street ดงันั้นจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาจึงท า
การก าหนดสมมติฐานในการศึกษา และสร้างกรอบแนวความคิด ไดด้งัน้ี 

1. การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ (Perception of Brand Equity) ดา้นการตระหนกัรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness) 
ของกลุ่มผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั Lazada Shopee และ 11 Street มีความแตกต่างกนั 

2. การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ (Perception of Brand Equity) ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ (Brand Association) 
ของกลุ่มผูเ้ใชแ้อปพลิเคชนั Lazada Shopee และ 11 Street มีความแตกต่างกนั 

3. การรับรู้คุณค่าตราสินค้า (Perception of Brand Equity) ดา้นคุณภาพของตราสินค้า (Perceived Quality) 
ของกลุ่มผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั Lazada Shopee และ 11 Street มีความแตกต่างกนั 

4. การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ (Perception of Brand Equity) ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) ของ
กลุ่มผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั Lazada Shopee และ 11 Street มีความแตกต่างกนั 

5. การรับรู้คุณค่าตราสินค้า (Perception of Brand Equity) ด้านการรับรู้สินทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ ของตรา
สินคา้ (Other Proprietary Brand Asset) ของกลุ่มผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั Lazada Shopee และ 11 Street มีตวามแตกต่างกนั 

 

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า (Perception of Brand Equity) 

การตระหนกัรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness) 
การเช่ือมโยงความคิดเก่ียวกบัตราสินคา้  
(Brand Associations) 
คุณภาพของตราสินคา้ (Perceived Quality) 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 
สินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ ของตราสินคา้  
(Other Proprietary Brand Asset) 

      (A.Aaker, 1991)  
 

กลุ่มผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันซ้ือ
ขายสินค้าออนไลน์ Lazada 

Shopee และ 11Street 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 644 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิ้ธีการวิจยัเชิงส ารวจ เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผล และสรุปผลการวิจยัโดยใชรู้ปแบบของตาราง พร้อมกบัการบรรยายในการน าเสนอ
ผลงานวิจยั 

3.1 ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ศึกษา คือ ลูกค้าท่ีใช้ หรือเคยใช้บริการซ้ือขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ Lazada 

Shopee หรือ   11 Street ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากร จึงค านวณในการใชสู้ตรของ 
Cochran (1977) มีระดบัความเช่ือมัน่ในการค านวณ 95% สดัส่วนของประชากรเท่ากบั 0.55 และยอมให้ความคลาดเคล่ือน
ได ้5% ดงันั้นไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็น 390 ตวัอยา่ง โดยแบ่งกลุ่มผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั Lazada Shopee และ 11 Street อยา่งละ 130  
ตวัอยา่ง 

3.2 วธีิการสุ่มตวัอย่าง 
เลือกการสุ่มตวัอย่างในการแจกแบบสอบถามผ่าน 2 ช่องทาง แบ่งกลุ่มตวัอย่างช่องทางละ195 ตวัอย่าง 

เท่าๆกนั คือ 1.) เป็นการแจกแบบสอบถามโดยตรง ใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบอย่างง่าย (Sample Random Sampling) 2.) ท า
แบบส ารวจผ่านช่องทางออนไลน์ทาง Google form ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น โดยมีวิธีการแจก
แบบสอบถามโดยตรง ดงัน้ี 1.) ท าการสุ่มตวัอย่างแบบอย่างง่าย โดยแบ่งการเก็บกลุ่มตวัอย่างในพ้ืนท่ีสถานีรถไฟฟ้าบีที
เอส (BTS) สายสุขมุวิท 2.) ท าการสุ่มแบบโควตา้ โดยเก็บตวัอยา่งในช่องทางรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) จ านวน 195 ตวัอยา่ง 
ซ่ึงแบ่งเก็บขอ้มูลกลุ่มผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั Lazada Shopee และ11 Street ละ 65 ตวัอยา่ง จาก 23 สถานี จะเก็บตวัอยา่งสถานี
ละ 9 ตวัอย่าง 3.) การสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ โดยแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงใชวิ้ธีการสอบถามกลุ่มตวัอย่าง
ก่อนว่าเคยใชบ้ริการผ่านแอปพลิเคชนั Lazada Shopee และ11 Street หรือไม่ ถือเป็นวิธีการคดักรองเบ้ืองตน้ก่อนการแจก
แบบสอบถาม 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม เป็นลักษณะปลายปิด (Close-Ended 

Questionnaires) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลท่ีครอบคลุมเน้ือหา และวัตถุประสงค์ของงานวิจัย มีการแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ค าถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check 
List) ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส รายได ้และท่ีพกัอาศยัอยู่ภายในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงค าถามในส่วนน้ีมี
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นนามบญัญติั (Nominal Scale) 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามคดักรองเบ้ืองตน้ เก่ียวกบัพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนัในการซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ 
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ รู้จกัแอปพลิเคชนัไดอ้ยา่งไร ความถ่ีในการซ้ือขายสินคา้ เหตุผลในการเขา้ใชบ้ริการ 
วตัถุประสงค์ในการใชบ้ริการ งบประมาณในการซ้ือขายสินคา้แต่ละคร้ัง ประเภทในการซ้ือขายสินคา้ และวิธีการช าระ
เงินในการซ้ือสินค้า ซ่ึงเป็นค าถามแบบส ารวจรายการ (Check List) ซ่ึงค าถามในส่วนน้ีมีทั้งลกัษณะท่ีตอบไดข้อ้เดียว 
และตอบไดห้ลายค าตอบ  
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ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่าตราสินค้าแอปพลิเคชนัซ้ือขายสินค้าออนไลน์ ไดแ้ก่ การรับรู้
คุณค่าตราสินคา้ดา้นการตระหนกัรู้ตราสินคา้ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ดา้นการเช่ือมโยงความคิดเก่ียวกบัตราสินคา้ การ
รับรู้คุณภาพของตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ และสินทรัพยป์ระเภทอ่ืน  ๆของตราสินคา้ ซ่ึงเป็นลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตร Likert Scale มีเกณฑก์ าหนดค่าน ้ าหนกั 5 ระดบั 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการส ารวจ และวิเคราะห์สมมติฐานของงานวิจยั ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 390 ตวัอยา่ง เพ่ือน ามาประมวลผลดว้ยวิธีทางสถิติ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างของกลุ่มผูใ้ชแ้อปพลิเคชนัซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ Lazada Shopee และ11Street และการ
วิเคราะห์ลกัษณะพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนัซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ Lazada Shopee และ11Street โดยมีการวิเคราะห์ 
และการน าเสนอแบบตารางแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ รวมทั้งการวิเคราะห์การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของแอปพลิเคชนั
ซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ Lazada Shopee และ 11 Street โดยมีการวิเคราะห์ และการน าเสนอแบบตารางค่าเฉล่ีย และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์โดยใช ้One-Way ANOVA 
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของตวัแปรการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของแต่ละกลุ่มผูใ้ชบ้ริการของทั้ง 3 บริษทั คือ Lazada 
Shopee และ 11 Street ในแต่ละดา้นของการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นการตระหนกัรู้ตราสินคา้ ดา้นการเช่ือมโยง
ความคิดเก่ียวกบัตราสินคา้ ดา้นคุณภาพของตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ และดา้นสินทรัพยป์ระเภทอ่ืน  ๆของ
ตราสินคา้ โดยมีระดบันยัส าคญัทางสถิติอยูท่ี่ 0.05 

 

4. ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษา ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนัซ้ือขายสินค้าออนไลน์ Lazada 
Shopee และ 11 Street ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั Lazada จ านวน 130 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุ 20-24 ปี มีอาชีพพนกังานเอกชน สถานภาพโสด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท กลุ่มผูใ้ช้แอป
พลิเคชนั Shopee จ านวน 130 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-24 ปี มีอาชีพพนักงานเอกชน สถานภาพโสด  
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-25,000 บาท และกลุ่มผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั 11 Street จ านวน 130 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอาย ุ 25-29 ปี มีอาชีพพนกัเรียนหรือนกัศึกษา สถานภาพโสด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-30,000 บาท 

ผลการศึกษา พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั Lazada Shopee และ 11 Street ของกลุ่มผูใ้ชแ้อปพลิเคชนัใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มผูใ้ช้แอปพลิเคชนั Lazada ส่วนใหญ่รู้จักแอปพลิเคชนัผ่านโฆษณาทางส่ือออนไลน์ 
ความถ่ีในการซ้ือขาย 1-3 คร้ังต่อเดือน ไดใ้ห้เหตุผลเน่ืองจากความสะดวกสบายในการซ้ือขายสินคา้ ส่วนวตัถุประสงค์
เพ่ือซ้ือสินคา้ งบประมาณในการซ้ือขายเฉล่ียแต่ละคร้ัง 401-600 บาท ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้ หรือเคร่ืองแต่ง
กาย และช าระเงินโดยการโอนเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชนัของธนาคารนั้นๆ 

กลุ่มผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั Shopee ส่วนใหญ่รู้จกัแอปพลิเคชนัผ่านโฆษณาทางส่ือออนไลน์ ความถ่ีในการซ้ือขาย 1-3 
คร้ังต่อเดือน ไดใ้ห้เหตุผลเน่ืองจากความสะดวกสบายในการซ้ือขายสินคา้ ส่วนวตัถุประสงค์เพ่ือซ้ือสินคา้ และติดตาม
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โปรโมชนังบประมาณในการซ้ือขายเฉล่ียแต่ละคร้ัง 200-400 บาท ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้ หรือเคร่ืองแต่งกาย 
และช าระเงินโดยการโอนเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชนัของธนาคารนั้นๆ 

กลุ่มผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั 11 Street ส่วนใหญ่รู้จกัแอปพลิเคชนัผ่านโฆษณาทางส่ือออนไลน์ และผ่านป้ายโฆษณา
ตามสถานท่ีต่างๆ ความถ่ีในการซ้ือขาย 1-3 คร้ังต่อเดือน ไดใ้ห้เหตุผลเน่ืองจากความสะดวกสบายในการซ้ือขายสินค้า 
ส่วนวตัถุประสงค์เพ่ือซ้ือสินค้า งบประมาณในการซ้ือขายเฉล่ียแต่ละคร้ัง 401-600 บาท ส่วนใหญ่ซ้ือสินค้าประเภท
เส้ือผา้ หรือเคร่ืองแต่งกาย และช าระเงินโดยการโอนเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชนัของธนาคารนั้นๆ 

ผลการศึกษา ระดบัการรับรู้คุณค่าตราสินค้าแอปพลิเคชนั (Perception of  brand equity) Lazada Shopee และ 11 
Street ของกลุ่มผูใ้ช้แอปพลิเคชันในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มผู ้ใช้แอปพลิเคชัน Lazada มีการรับรู้ด้านการ
ตระหนกัรู้ตราสินคา้ (x̅=4.10) ดา้นการเช่ือมโยงความคิดเก่ียวกบัตราสินคา้ (x̅=3.65) ดา้นการรับรู้ดา้นคุณภาพของตรา
สินคา้ (x̅=3.73) ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ( x̅=3.55) และดา้นการรับรู้สินทรัพยป์ระเภทอ่ืน  ๆของตราสินคา้ (x̅=4.00) 
โดยอยูใ่นระดบัการรับรู้มาก 

กลุ่มผูใ้ช้แอปพลิเคชนั Shopee มีการรับรู้ด้านการตระหนักรู้ตราสินค้า (x̅=3.95) ด้านการเช่ือมโยงความคิด
เก่ียวกบัตราสินคา้ (x̅=3.91) ดา้นการรับรู้ดา้นคุณภาพของตราสินคา้ (x̅=3.72) ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (x̅=3.49) และ
ดา้นการรับรู้สินทรัพยป์ระเภทอ่ืน  ๆของตราสินคา้ (x̅=3.61) โดยอยูใ่นระดบัการรับรู้มาก 

กลุ่มผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั 11 Street มีการรับรู้ดา้นคุณภาพของตราสินคา้ (x̅=3.58) อยูใ่นระดบัมาก ส่วนกลุ่มตวัอย่าง
มีความคิดเห็นในด้านการตระหนกัรู้ตราสินค้า (x̅=3.36) ดา้นการเช่ือมโยงความคิดเก่ียวกบัตราสินค้า (x̅=3.37) ด้าน
ความภกัดีต่อตราสินคา้ (x̅=3.13) และดา้นการรับรู้สินทรัพยป์ระเภทอ่ืน  ๆของตราสินคา้ (x̅=3.10) โดยอยูร่ะดบัการรับรู้
ปานกลาง    

ผลการทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบการรับรู้คุณค่าตราสินค้าแอปพลิเคชนั (Perception of Brand Equity) 
ระหว่างตราสินคา้ Lazada Shopee และ 11 Street ของกลุ่มผูใ้ชแ้อปพลิเคชนัในเขตกรุงเทพมหานคร สมมติฐานท่ี 1 การ
รับรู้คุณค่าตราสินค้า ด้านการตระหนักรู้ตราสินค้า ของกลุ่มผูใ้ช้แอปพลิเคชนั Lazada Shopee และ 11 Street มีความ
แตกต่างกนั พบว่า การตระหนกัรู้ตราสินคา้ระหว่าง 3 ตราสินคา้ ของกลุ่มผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูใ้ชบ้ริการมีการตระหนกัรู้ต่อตราสินคา้ Lazada มากท่ีสุด (x̅= 4.10) รองลงมาเป็น
ตราสินคา้ Shopee (x̅=3.95) และสุดทา้ยตราสินคา้ 11 Street (x̅=3.36)  สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการ
เช่ือมโยงตราสินคา้ ของกลุ่มผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั Lazada Shopee และ 11 Street มีความแตกต่างกนั พบว่า การเช่ือมโยงตรา
สินคา้ระหว่าง 3 ตราสินคา้ ของกลุ่มผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
ผูใ้ช้บริการมีการเช่ือมโยงความคิดเก่ียวกับตราสินค้า Shopee มีมากท่ีสุด (x̅=3.91) รองลงมาเป็นตราสินค้า Lazada 
(x̅=3.65) และสุดทา้ยตราสินค้า 11 Street (x̅=3.37) สมมติฐานท่ี 3 การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ดา้นการรับรู้ดา้นคุณภาพ 
ของกลุ่มผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั Lazada Shopee และ 11 Street มีความแตกต่างกนั พบว่า การรับรู้ดา้นคุณภาพระหว่าง 3 ตรา
สินคา้ ของกลุ่มผูใ้ชแ้อปพลิเคชนัมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูใ้ชบ้ริการมีการรับรู้ด้าน
คุณภาพของตราสินคา้ Lazada มีมากท่ีสุด (x̅=3.73) รองลงมาเป็นตราสินคา้ Shopee (x̅=3.72) และสุดทา้ยตราสินคา้ 11 
Street (x̅=3.58) สมมติฐานท่ี 4 การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ของกลุ่มผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั Lazada 
Shopee และ 11 Street มีความแตกต่างกนั พบว่า ความภกัดีต่อตราสินคา้ระหว่าง 3 ตราสินคา้ ของกลุ่มผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูใ้ชบ้ริการมีความภกัดีต่อตราสินค้า Lazada มีมากท่ีสุด 
(x̅=3.55) รองลงมาเป็นตราสินคา้ Shopee (x̅=3.49) และสุดทา้ยตราสินคา้ 11 Street (x̅=3.13) และสมมติฐานท่ี 5 การรับรู้
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คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการรับรู้สินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ ของตราสินคา้ ของกลุ่มผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั Lazada Shopee และ 11 
Street มีตวามแตกต่างกนั พบว่า การรับรู้สินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ ของตราสินคา้ระหว่าง 3 ตราสินคา้ ของกลุ่มผูใ้ชแ้อป
พลิเคชนั มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูใ้ชบ้ริการมีการรับรู้สินทรัพยป์ระเภทอ่ืน  ๆของ
ตราสินค้า Lazada มีมากท่ีสุด (x̅=4.00) รองลงมาเป็นตราสินค้า Shopee (x̅=3.61) และสุดท้ายตราสินค้า 11 Street 
(x̅=3.10)   

ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า การศึกษาคร้ังน้ียืนยนัสมมติฐานท่ีว่าระดบัการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผูใ้ช้แอปพลิเคชัน 
Lazada Shopee และ 11 Street มีความแตกต่างกนัในทั้ง 5 ดา้น   

 

5. สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 

1. จากการศึกษา พฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชนั Lazada Shopee และ 11 Street ของกลุ่มผูใ้ช้แอป
พลิเคชนัในเขตกรุงเทพมหานคร ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัของแต่ละกลุ่มผูใ้ชบ้ริการแอป
พลิเคชนั เพ่ือท่ีจะสามารถน ามาพฒันาปัจจยัทางการตลาด ในการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเค
ชนัท่ีแตกต่างกนัออกไป ในเร่ืองของการปรับปรุงแอปพลิเคชนั และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวางแนวทางในการท ากลยุทธ์ทาง
การตลาด ท่ีจะสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั 

2. จากผลการศึกษา การเปรียบเทียบการรับรู้คุณค่าตราสินค้าแอปพลิเคชนั (Perception of Brand Equity) 
ระหว่างตราสินค้า Lazada Shopee และ 11 Street ของกลุ่มผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า Lazada Shopee 
และ 11 Street แตกต่างกนั ท าให้ผูศึ้กษาสามารถเสนอแนะผูป้ระกอบการในการพฒันา และสร้างคุณค่าตราสินคา้ให้แก่
ผูใ้ชแ้อปพลิเคชนัต่อตราสินคา้อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางในการท ากลยุทธ์ทางการตลาด ในการมองเห็นถึงความ
แตกต่างจากคู่แข่ง โดยตอ้งท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ทั้งในดา้นการตระหนักรู้ตราสินค้า ดา้นการ
เช่ือมโยงความคิดเก่ียวกบัตราสินคา้ ดา้นคุณภาพของตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ และสินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ 
ของตราสินคา้ให้ดียิ่งข้ึน 

5.2 ข้อเสนอแนะในงานวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรเพ่ิมเคร่ืองมือในการส ารวจ และเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยัเชิงคุณภาพ อย่างการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

เพ่ือให้ทราบถึงขอ้มูลเชิงลึก ของผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนัซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ในการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ เพ่ือพฒันา 
และรักษาคุณค่าตราสินคา้ให้ดียิ่งข้ึน 

2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรเพ่ิมแนวคิดหรือทฤษฏีกระบวนการตดัสินใจซ้ือ เพ่ือไดรั้บรู้ถึงการตดัสินใจใช้
บริการของผูผู้บ้ริโภค และวางแผนการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. ควรศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินคา้แอปพลิเคชนัในแต่ละตราสินคา้ เพ่ือไดรู้้ถึงการรับรู้ตราสินค้าคุณค่า
ตราสินคา้ของแต่ละตราสินคา้ในรายละเอียด เพ่ือท่ีจะสามารถท าการเปรียบเทียบ และดูความสอดคลอ้งกบัผลท่ีพบใน
งานวิจยัคร้ังน้ีได ้
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ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกจิกบัอตัราแลกเปลีย่น 
ระหว่างค่าเงนิบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

The relationship between economic factors and the exchange rate  
between the baht and US dollar. 

 
พิชัย กฤษดาธนดล 

Pichai Kitsadathanadon 
 

บทคดัย่อ 
 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลและความสัมพันธ์ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออัตรา

แลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยท าการศึกษาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะส่งผลต่ออตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเลือกมาศึกษา 5 ปัจจยัไดแ้ก่ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียสหรัฐอเมริกากบัไทย (Interest 
rate) ส่วนต่างอตัราเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกากบัไทย (Inflation rate) ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง (Real effective exchange 
rate) ดุลการคา้ระหว่างสหรัฐอเมริกากบัไทย (Trade balance) และดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET index)ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) แบบรายเดือนท าการเก็บข้อมูล
ตั้งแต่เดือนมกราคมพ.ศ.2556ถึงเดือนธนัวาคมพ.ศ.2560รวมระยะเวลา 60 เดือน 

ผลการศึกษาพบว่าดุลการค้า และราคาหุ้น สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศระหว่างเงินบาทกบัเงินดอลล่าร์สหรัฐไดร้้อยละ36โดยมีค่าF-statisticsเป็น 7.71ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยเชิงซ้อนพบว่า เมื่อดุลการคา้ 
เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ1 จะท าให้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างเงินบาทกับเงินดอลล่าร์สหรัฐ
เปล่ียนแปลงไปในทิศตรงกันข้ามร้อยละ0.013 และราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ1 จะท าให้อตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศระหว่างเงินบาทกบัเงินดอลล่าร์สหรัฐเปล่ียนแปลงไปในทิศตรงกนัขา้มร้อยละ 0.098 

 
ค าส าคญั: อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ, ดุลการคา้, อตัราเงินเฟ้อ, อตัราดอกเบ้ีย, ราคาหุ้น 

 

Abstract 
 
This study aims to study the influence and relationship of economic factors affecting the exchange rate 

between Baht and USD. The study is based on the economic factors that are expected to affect the foreign exchange 
rates selected for the study of five factors:  the US interest rate spread with Thailand ( Interest rate)  Inflation rate 
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difference between the United States and Thailand (monetary value index)  Real effective exchange rate, trade 
balance between Thailand and Thailand ( Trade balance)  and SET Index.  Used in the study is a secondary 
(Secondary data) monthly data from January to May. Prof. December 2556. Fri. 2560 Period 60 months. 

The results show that the trade balance and share price can explain the change in foreign exchange rate 
between baht and US dollar by 36 percent. 7.71, which was statistically significant at 95% confidence level. Based 
on the coefficient of regression analysis, When the balance of trade Changed to 1 percent The exchange rate between 
the baht and the US dollar will change in the opposite direction, by 0.013 percent. And the stock price has changed 
1 percent. The exchange rate between the baht and the US dollar will change in the opposite direction . 

 
Keywords: foreign exchange rates, trade balance, inflation, interest rates, stock quotes 
 

บทน า 
 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (foreign exchange rate) ถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัปัจจยัหน่ึงในการติดต่อท า
ธุรกรรมกบัต่างประเทศเช่นการคา้การลงทุนการท าธุรกิจร่วมกนัรวมถึงการท่องเท่ียวและการให้ความช่วยเหลือกัน
ระหว่างประเทศเงินเป็นส่ิงส าคญัท่ีใชเ้ป็นตวักลางในการแลกเปล่ียนเพ่ือท าธุรกรรมกบัต่างประเทศแต่เน่ืองจากแต่
ละประเทศใชส้กุลเงินท่ีแตกต่างกนัท าให้จ าเป็นตอ้งอาศยัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพ่ือท าหนา้ท่ีในการ
เป็นส่ือกลางช่วยเช่ือมโยงราคาสินคา้และค่าบริการต่างๆระหว่างประเทศท่ีเป็นเงินสกุลต่างกนัให้มีมูลค่าเท่าเทียม
กนัเช่น 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเท่ากบั33.337 บาทหมายถึงเราตอ้งใชเ้งินบาทจ านวน 33.337บาทเพ่ือแลกกบัเงิน 1 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 31 สิงหาคม 2560) ทั้ งน้ีอ ัตราแลกเปล่ียนเงินก็ไม่ได้คงท่ี
ตลอดเวลาแต่มีการเปล่ียนแปลงข้ึนลงอยู่เสมอในแต่ละช่วงเวลาตามปัจจยัท่ีมีผลกระทบเช่นภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศภาวะเศรษฐกิจโลกการเมืองอตัราดอกเบ้ียนโยบายการเงินและการคลงัข่าวลือต่างๆ เป็นตน้ 

อตัราแลกเปล่ียนนอกจากจะมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการคา้และการลงทุนระหว่างประเทศและเป็นตวัแปร
ทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัในการรักษาเสถียรภาพภายนอกของประเทศ ยงัมีความส าคญัต่อภาวะเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศและเช่ือมโยงกบัการเจริญเติบโตภายในของประเทศ ระดบัราคาสินคา้ในประเทศดุลการคา้ดุลการช าระเงิน 
และภาระหน้ีต่างประเทศ แต่ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินของประเทศ พ.ศ.2540 นั้น เสถียรภาพภายนอกประเทศ
ได้เกิดการเปล่ียนแปลงและส่งผลต่อเสถียรภาพภายในประเทศอย่างมากคือเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายอตัรา
แลกเปล่ียนซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อระดบัราคาสินค้าในประเทศโดยก่อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน พ.ศ. 2540 
ประเทศไทยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนแบบตะกร้าเงิน (Basket Currency Exchange Rate) ซ่ึงก าหนดอตัราแลกเปล่ียนไว้
คงท่ีประมาณ 25 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯโดยอิงอยู่กบักลุ่มสกุลเงินคู่คา้ท่ีส าคญัหลายสกุลเช่นดอลลาร์สหรัฐฯ 
มาร์คเยอรมนีเยน ญ่ีปุ่ น ปอนด์สเตอร์ลิงริงกิตมาเลเซียดอลลาร์สิงคโปร์เป็นตน้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย,2551) 
นอกจากวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริงแลว้ยงัมีผลกระทบจากปัจจยั
ภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ อตัราเงินเฟ้อจะเห็นไดว้่าถา้อตัราเงินเฟ้อปรับเพ่ิมข้ึน
จะท าให้ค่าของเงินลดลงเม่ือเทียบกบัราคาสินคา้และบริการอ่ืนๆ ท่ีมีราคาเพ่ิมข้ึน การบริโภคลดลง สินคา้ในสต็อก
เพ่ิมข้ึน เป็นผลท าให้ธุรกิจต่างๆ ลดการผลิตและการลงทุนส่งผลท าให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศปรับลดลง 
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เศรษฐกิจตกต ่าท าให้ความตอ้งการสินเช่ือเพ่ือน าไปลงทุนและบริโภคลดลง สถาบนัการเงินต่างๆ มีเงินคงคา้งมาก
ข้ึน ส่งผลท าให้สถาบนัการเงินลดอตัราดอกเบ้ียเพ่ือดึงดูดให้ประชาชนมากู้เงินมากข้ึน และน าเงินไปฝากธนาคาร
หรือลงทุนอ่ืนๆ เพ่ือให้เงินรับผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน ส่วนอตัราแลกเปล่ียนนั้นจะสะทอ้นให้เห็นถึงราคาของสินคา้
น าเขา้และส่งออก ซ่ึงถา้อตัราแลกเปล่ียนแขง็ค่าข้ึนจะท าให้สินคา้ส่งออกของประเทศมีราคาแพงข้ึนในสายตาของ
คนต่างชาติ ส่งผลท าให้คนต่างชาติหันไปสั่งสินคา้จากประเทศท่ีราคาถูกกว่า แต่ในทางกลบักนั อตัราแลกเปล่ียน
อ่อนตวัลงจะท าให้ราคาน าเขา้มีราคาแพงข้ึนในรูปแบบเงินบาท ซ่ึงอาจส่งผลท าให้ตน้ทุนการผลิตแพงข้ึน (เจริญ 
เจษฎาวลัย,์ 2546) 

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงิน
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ภาคเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เพ่ือทราบถึง
ความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยศึกษาจาก
ความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัเงินดอลล่าร์สหรัฐไดแ้ก่อตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหว่างธนาคารอตัราเงินเฟ้อดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริงดุลการคา้ระหว่างสหรัฐอเมริกากบัไทย และ
ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

แนวคดิและทฤษฏทีีเ่กีย่วข้อง  
 

แนวคดิและทฤษฏีอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rate) หมายถึง ราคาของเงินตราสกุลหน่ึงจ านวน 1 

หน่วย คิดเทียบให้อยู่ในหน่วยเงินตราอีกสกุลหน่ึงประเภทของอตัราแลกเปล่ียนการแบ่งระบบอตัราแลกเปล่ียน
สามารถจ าแนกเป็น 5 ระบบ คือ(พรายพล คุม้ทรัพย,์ 2551) 

1. ระบบอตัราแลกเปล่ียนคงท่ี (Fixed Exchange Rate) หมายถึง ระบบอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่าง
ประเทศท่ีก าหนดค่าเสมอภาค (Parity) ของเงินแต่ละสกุลไวโ้ดยเทียบกบัทองค าหรือเงินดอลลาร์ หรือเงินสกุลหลกั
อ่ืน ๆ เช่น มาร์ก ฟรังซ์เยน เป็นตน้ ซ่ึงอตัราแลกเปล่ียนท่ีก าหนดไวจ้ะมีการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวข้ึนลงไดภ้ายใน
ขอบเขตจ ากดัขอ้ดีของระบบแลกเปล่ียนคงท่ี คือ ง่ายต่อการท าธุรกิจระหว่างประเทศ เน่ืองจากผูส่้งออกและผูน้ าเขา้
สินคา้สามารถทราบตน้ทุนท่ีแน่นอนของตน จึงมีอตัราเส่ียงท่ีจะตอ้งขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนแปลงได้
นอ้ยมาก นอกจากน้ียงัไม่ค่อยเกิดการเก็งก าไรต่ออตัราแลกเปล่ียนเน่ืองจาก อตัราแลกเปล่ียนจะเคล่ือนไหวข้ึนลงไม่
มากนกัท าให้ไม่คุม้กบัการเก็งก าไร ขอ้เสียของระบบแลกเปล่ียนคงท่ี คือ ค่าเงินท่ีก าหนดนั้นอาจไม่สะทอ้นค่าความ
เป็นจริงทางเศรษฐกิจอาจน าไปสู่การโจมตีค่าเงินอนัจะน าไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจ 

2. ระบบอตัราแลกเปล่ียนลอยตวัหรืออตัราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนแปลงได (Floating or Flexible Exchange 
Rate Arrangements) เป็นอตัราแลกเปล่ียนท่ีเคล่ือนไหวข้ึนลงไดอ้ย่างเสรีโดยอตัราแลกเปล่ียนจะเป็นเท่าใดนั้น
ข้ึนอยู่กบัอุปสงคแ์ละอุปทานของเงินตราต่างประเทศระบบน้ีจะไมมีการแทรกแซงจากรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม ระบบ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศท่ีแต่ละประเทศใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ยงัมีอตัราแลกเปล่ียนท่ีผสมระหว่างอตัรา
แลกเปล่ียนแบบคงท่ี และอตัราแลกเปล่ียนแบบลอยตวั 

3. อตัราแลกเปล่ียนท่ีสามารถปรับค่าเสมอภาคได ้(Adjustable Peg) เป็นอตัราแลกเปล่ียนท่ีสามารถปรับค่า
เสมอภาคไดต่้อเม่ือประเทศนั้นเกิดการขาดดุลการช าระเงินติดต่อกนัมาหลายปี 
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4. อตัราแลกเปล่ียนท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ทีละเล็กละน้อย (Crawling Peg) เป็นอตัราแลกเปล่ียนท่ี
สามารถปรับค่าเสมอภาคไดตลอดเวลา โดยไม่จ าเป็นว่าประเทศท่ีปรับค่าเสมอภาคต้องขาดดุลการช าระเงิน
ติดต่อกนัหลายปี 

5. ระบบอตัราแลกเปล่ียนลอยตวัแบบมีการจดัการ (Managed Float) หมายถึง ระบบอตัราแลกเปล่ียนแบบ
ลอยตวัท่ีมีกลไกการปรับตวัตามการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์และอุปทานเงินตราระหว่างประเทศ กล่าวคือ เป็น
ระบบอตัราแลกเปล่ียนท่ีไม่มีค่าเสมอภาคตายตวั แต่ปล่อยให้อุปสงคแ์ละอุปทานของเงินสกุลนั้นท างานไดใ้นระดบั
หน่ึง โดยท่ีธนาคารกลางของประเทศเขา้ไปแทรกแซงเพ่ือจ ากดัขนาดและความผนัผวนของการเปล่ียนแปลงอตัรา
แลกเปล่ียนซ่ึงเป็นจุดด้อยของระบบอตัราแลกเปล่ียนแบบลอยตวัอย่างเสรี ระบบน้ีจึงใช้กันแพร่หลายทัว่โลก 
รวมทั้งระบบอตัราแลกเปล่ียนของไทยในปัจจุบนัจากการศึกษาของกองทุนระหว่างประเทศพบว่า แต่ละประเทศมี
การเปล่ียนแปลงการใชร้ะบบอตัราแลกเปล่ียนตลอดเวลา โดยมีแนวโน้มจะเลือกใชอ้ตัราแลกเปล่ียนแบบลอยตวั
มากข้ึนส าหรับกรณีประเทศไทยนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นผูค้วบคุมดูแลในเร่ืองอตัราแลกเปล่ียน โดย
ระบบอตัราแลกเปล่ียนท่ีประกาศใชแ้ต่เดิมจะเป็นอตัราแลกเปล่ียนแบบลอยตวัต่อจากนั้นมาไดใ้ชอ้ตัราแลกเปล่ียน
แบบคงท่ี เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2506 ในคร้ังนั้นก าหนดอตัราแลกเปล่ียนท่ี 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากบั 20.08 บาท 
และต่อมาค่าของเงินบาทก็ปรับเปล่ียนตามการเปล่ียนแปลงของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดงัน้ี 1) วนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 
2516 ปรับเป็น 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากบั 20 บาท 2) วนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 ปรับเป็น 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
เท่ากับ 21 บาท 3) ว ันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 ปรับเป็น 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 23 บาทและในวันท่ี 5 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ในระบบอตัราแลกเปล่ียนของไทย โดยไมผกูค่าเงินบาทกบัเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ เพียงสกุลเดียวอีกต่อไปเน่ืองจากการผูกติดกบัเงินตราสกุลหลกัเพียงสกุลเดียวนั้น เม่ือค่าเงินตรา
สกุลหลกันั้นเปล่ียนแปลงจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงค่าเงินบาทเป็นอยา่งมากดว้ย จึงไดเ้ปล่ียนมาผกูติดกบัเงินตรา
หลายสกุลท่ีเป็นประเทศคู่คา้ของไทย หรือเรียกว่าระบบตะกร้าเงิน (Basket of Currency) ในคร้ังนั้นก าหนดให้เงิน 1 
ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 27.15 บาท จนถึงวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ประเทศไทยจึงเปล่ียนมาใช้ระบบอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราลอยตวัแบบจดัการ (Managed Floating Exchange Rate) การก าหนดอตัราแลกเปล่ียนการก าหนด
อตัราแลกเปล่ียนนั้นจะพิจารณาเงินตราต่างประเทศเหมือนกบัสินคา้ชนิดหน่ึงโดยวิธีการก าหนดจะใชห้ลกัเกณฑ์
การก าหนดราคาทางเศรษฐศาสตร์ทัว่ไป คือพิจารณาจากอุปสงค์และอุปทานเงินตราต่างประเทศ(พรายพล คุ ้ม
ทรัพย,์ 2551) 

1. อุปสงคข์องเงินตราต่างประเทศ คือ จ านวนการซ้ือเงินตราต่างประเทศในระดบัอตัราแลกเปล่ียนต่างๆ 
กันในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง อุปสงค์เงินตราต่างประเทศจะมีลกัษณะเป็นอุปสงค์สืบเน่ือง (Derived Demand) 
เน่ืองจากจะตอ้งมีกิจกรรมท่ีตอ้งติดต่อกบัต่างประเทศก่อนไม่ว่าจะเป็นการซ้ือสินคา้และบริการระหว่างประเทศ 
การส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศ การช าระหน้ีต่างประเทศ และการบริจาคให้แก่ต่างประเทศ จึงตอ้งมีอุปสงค์
เงินตราต่างประเทศตามมาอุปสงค์เงินตราต่างประเทศจะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราแลกเปล่ียน 
เช่นราคาสินคาจากต่างประเทศมีราคาแพงข้ึน ท าให้มีการน าเขา้ลดลง ความตอ้งการใชเ้งินตราต่างประเทศก็จะ
ลดลงตามไปดว้ย 

2. อุปทานของเงินตราต่างประเทศ คือ จ านวนเงินตราต่างประเทศท่ีมีผูน้ ามาเสนอขายในระดบัอตัรา
แลกเปล่ียนต่าง ๆ กนั ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ส าหรับอุปทานเงินตราต่างประเทศจะมีลกัษณะเป็นอุปทานสืบเน่ือง 
(Derived Supply) เน่ืองจากจะตอ้งมีกิจกรรมท่ีตอ้งติดต่อกบัต่างประเทศก่อน ไม่ว่าจะเป็นการขายสินคา้และบริการ
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ระหว่างประเทศ การรับเงินลงทุนจากต่างประเทศ การรับช าระหน้ีจากต่างประเทศ การกู้เงินจากต่างประเทศ และ
การได รับเงินบริจาคจากต่างประเทศ จึงตอ้งมีอุปทานเงินตราต่างประเทศตามมาอุปทานของเงินตราต่างประเทศจะ
เปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนักบัอตัราแลกเปล่ียนเช่น หากอตัราแลกเปล่ียนเดิมอยูท่ี่ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากบั 25 
บาท มีผูน้ าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ออกมา ขาย 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อมาอตัราแลกเปล่ียนมาอยู่ท่ี 1 ดอลลาร์
สหรัฐฯเท่ากบั 40 บาท มีผูน้ าดอลลาร์สหรัฐฯ ออกมาขายถึง 140 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และเม่ืออตัราแลกเปล่ียนมา
อยูท่ี่ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากบั 60 บาท มีผูน้ าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ออกมาขายถึง 200 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เน่ืองจาก
ส่งออกไดม้ากข้ึน เพราะสินคา้ไทยเม่ือส่งไปต่างประเทศจะมีราคาถูกลงเม่ือใชอ้ตัราแลกเปล่ียนใหม่ 

3. อตัราแลกเปล่ียนดุลยภาพจะเกิดข้ึนเม่ืออุปสงคเ์งินตราต่างประเทศเท่ากบัอุปทานเงินตราต่างประเทศ
(พรายพล คุม้ทรัพย,์2551) 

ทฤษฎีความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Volatility Theory) การศึกษาความผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียน ส่วนมากจะใช ้ARCH model (autoregressive conditional heteroskedasticity) ในการพิจารณาการ
เคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียน ส่วนเง่ือนไขใชพิ้จารณาความส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบ้ียในประเทศไทยกบั
อตัราดอกเบ้ียในสหรัฐอเมริกาส่วนต่างระหว่างอตัราเงินเฟ้อในประเทศไทยกบัอตัราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกามูลค่า
การค้าสุทธิอุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐเงินทุนส ารองระหว่างประเทศอัตรา
เคล่ือนยา้ยเงินทุนมาทา้การวิจยัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากรณีเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐผนั
ผวนของอตัราแลกเปล่ียน ท่ีมีสาเหตุมาจากปัจจัยทัว่ไปของอนุกรมอตัราแลกเปล่ียน ARCH model จึงเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดท่ีเกิดจากสถิติ และความเหมาะสมทางดา้นเศรษฐศาสตร์ ในการประมาณค่าความผนัผวนท่ีเกิด
จากการเดา หรือการเปล่ียนแปลงราคา สามารถยึดหลกัโครงสร้างเชิงพลวตัของความแปรปรวนอย่างมีเง่ือนไข 
โดยเฉพาะภาวะชะงกังนัจากความแปรปรวน 

แนวคิดของ Purchasing Power Parity ไดแ้บ่งอตัราแลกเปล่ียนออกเป็น 2 ประเภท 
1.) ทฤษฎีความเสมอภาคอ านาจซ้ืออยา่งสัมบูรณ์คือการหาอตัราแลกเปล่ียนดุลภาพจากอตัราส่วนของระดบั

ราคาในประเทศ เทียบกบัระดบัราคาต่างประเทศ ซ่ึงเป็นระดบัราคาค่าเฉล่ียสัมบูรณ์ของราคาต่อหน่วย ค านวณจาก
ระดบัราคาสินคา้แต่ละชนิดท่ีน้ามาพิจารณาในแต่ละประเทศ และตอ้งค านึงถึงการถ่วงน ้ าหนกัของสินคา้ในแต่ละ
ประเทศ 

2.) ทฤษฎีความเสมอภาคอ านาจซ้ือโดยเปรียบเทียบ คือการหาอตัราแลกเปล่ียนดุลยภาพจากอตัราส่วนของ
การเปล่ียนแปลงระดบัราคาในประเทศ เทียบกบัการเปล่ียนแปลงของระดบัราคาในต่างประเทศ โดยมีตวัวดั คือดชันี
ราคา แนวคิดในการก าหนดอตัราแลกเปล่ียนตาม Asset Market Approach ไดแ้บ่งเป็น 2แนวคิดตามสมมติเพ่ิมเติม 
คือถา้สมมติว่าหลกัทรัพยร์ะหว่างประเทศทดแทนกนัไดส้มบูรณ์ จะไดแ้นวคิดการก าหนดอตัราแลกเปล่ียนตาม The 
Monetary Approach ท่ีเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากการปรับอุปสงคแ์ละอุปทานของเงินให้เข้าสู่
ดุลยภาพ แต่ถา้ขอ้สมมติฐานเปล่ียนเป็นสินทรัพยร์ะหว่างประเทศทดแทนกนัไม่สมบูรณ์ แนวคิดการก าหนดอตัรา
แลกเปล่ียนจะเป็น The Portfolio Balance Approach ท่ีเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากการปรับ
สดัส่วนการถือสินทรัพยร์ะหว่างประเทศ(พลากร  สตัยซ่ื์อ,2551) 

แนวคดิ ทฤษฎเีกี่ยวกับอัตราเงนิเฟ้อ 
อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) เป็นภาวะท่ีระดบัราคาสินค้าโดยทัว่ไปในระบบ

เศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ อย่างต่อเน่ืองและตลอดเวลา ระดบัราคาสินคา้โดยทัว่ไป (General Price Level) หมายถึง 
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ระดบัราคาโดยเฉล่ียของสินคา้และบริการประเภทต่าง ๆ ในภาวะเงินเฟ้อราคาสินคา้บางชนิดเท่านั้นท่ีมีราคาสูงข้ึน
มากจนท าให้ระดบัราคาสินคา้รวมสูงข้ึน มิไดห้มายถึงราคาสินคา้ทุกชนิดในระบบเศรษฐกิจตอ้งสูงข้ึนภาวะเงินเฟ้อ
สามารถเกิดไดจ้ากสาเหตุต่าง ๆ  ดงัน้ีภาวะเงินเฟ้อดา้นอุปสงค ์(Demand Pull Inflation) เป็นภาวะเงินเฟ้อท่ีเกิดข้ึน
เน่ืองจากอุปสงคร์วมเพ่ิมข้ึนเร็วกว่าอุปทานรวมของสินคา้และบริการ เพราะระบบเศรษฐกิจไดน้ าปัจจยัการผลิตท่ี
ประเทศมีอยูม่าใชใ้นการผลิตสินคา้และบริการจนเต็มท่ี จึงไม่สามารถขยายการผลิตสินคา้และบริการเพ่ิมข้ึนอีกได้
โดยเฉพาะในระยะสั้น ดงันั้นเม่ืออุปสงคร์วมเพ่ิมข้ึนอยา่งมากโดยท่ีสินคา้มีอยูจ่  ากดั ก็จะส่งผลท าให้ระดบัราคาเพ่ิม
สูงข้ึน และตราบท่ีอุปสงค์รวมยงัคงเพ่ิมข้ึน ระดบัราคาจะสูงข้ึนไปเร่ือย ๆ จนเกิดภาวะเงินเฟ้อภาวะเงินเฟ้อดา้น
ตน้ทุน (Cost Push Inflation) เป็นภาวะเงินเฟ้อท่ีมีสาเหตุมาจากทางดา้นอุปทานหรือตน้ทุน เกิดข้ึนเน่ืองจากต้นทุน
การผลิตสินคา้เพ่ิมข้ึนซ่ึงเกิดไดจ้ากหลายปัจจยั เช่น อตัราภาษีการคา้หรืออตัราภาษีสินคา้เขา้สูงข้ึน เป็นตน้ และ
บางคร้ังเน่ืองจากอุปสงคม์วลรวมของประเทศท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเป็นปัจจยักระตุน้ให้ผูผ้ลิตสินคา้เร่งการผลิต เกิดการแย่ง
ทรัพยากรเพ่ือใชใ้นการผลิต ผูผ้ลิตจึงตอ้งเสนอขายสินคา้ในราคาท่ีสูงข้ึนเน่ืองจากไดบ้วกตน้ทุนท่ีสูงข้ึนเขา้ไปใน
ราคาขาย ดงันั้นราคาขายสินคา้จะเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่เกิดภาวะเงินเฟ้อตามมา 

เม่ือเกิดภาวะเงินเฟ้อข้ึนในระบบ ระบบเศรษฐกิจย่อมเกิดผลกระทบต่าง ๆ  ดงัน้ีอ  านาจซ้ือของเงิน เม่ือเกิด
ภาวะเงินเฟ้อ ระดบัราคาสินคา้จะสูงข้ึน อ านาจซ้ือของเงินแต่ละหน่วยลดลง ประชาชนจึงรีบใชจ่้ายเงินในการซ้ือ
สินคา้และบริการต่าง ๆ ส่งผลท าให้อุปสงคร์วมเพ่ิมข้ึนและท าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรงข้ึนไปอีกการออมและการ
ลงทุน ในระยะท่ีเกิดภาวะเงินเฟ้อ ประชาชนมกัจะรีบเร่งใชจ่้ายเงินส่งผลให้เงินออมและการลงทุนของประเทศ
ลดลงดว้ยการกระจายรายได้ เม่ือเกิดภาวะเงินเฟ้อจะท าเกิดการเปล่ียนแปลงในการกระจายรายได ้บุคคลกลุ่มท่ีมี
ฐานะดีและมีอ านาจการต่อรองสูงจะได้รับประโยชน์ ในขณะท่ีบุคคลกลุ่มท่ีมีฐานะยากจนและขาดอ านาจการ
ต่อรองตอ้งเสียประโยชน์ ผลของภาวะเงินเฟ้อจึงท าให้คนรวยยิ่งรวยข้ึนและคนจนยิ่งจนมากข้ึนการคา้ต่างประเทศ 
ภาวะเงินเฟ้อก่อให้เกิดผลกระทบต่อการส่งออกและการน าเขา้ ดา้นการส่งออก ปริมาณการส่งออกจะลดลงเน่ืองจาก
ราคาสินคา้ท่ีสูงข้ึน ท าให้ส่งออกไปไดน้้อยลงดา้นการน าเขา้ การท่ีราคาสินคา้ในประเทศสูงข้ึนกระตุน้ให้มีการ
น าเขา้สินคา้จากต่างประเทศมากข้ึนการเมือง การท่ีระดบัราคาสูงข้ึนจะมีผลท าให้ค่าครองชีพของประชาชนเพ่ิมข้ึน 
บุคคลจึงพยายามท่ีจะปรับปรุงรายไดใ้ห้สูงข้ึน การกระจายรายไดย้ิ่งเหล่ือมล ้า คนท่ีมีรายไดน้อ้ยยิ่งจนลงถา้รัฐบาล
ไม่สามารถลดภาวะเงินเฟ้อเพ่ือชะลอการเพ่ิมข้ึนของระดบัราคาไดแ้ลว้ จะเกิดความไม่พอใจในประสิทธิภาพการ
ท างาน ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงรัฐบาลไดก้ารแกปั้ญหาเงินเฟ้อ ท าไดโ้ดยใชน้โยบายการเงินและนโยบายคลงั
ซ่ึงเป็นนโยบายหลกัในการแกไ้ขปัญหาเงินเฟ้อ ดงัน้ีดา้นนโยบายการเงิน ธนาคารกลางอาจใชม้าตรการทางการเงิน
เพ่ือลดปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ มีผลให้อตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน การใชจ่้ายรวมและการลงทุนของ
ประเทศลดลง หรืออาจใชวิ้ธีควบคุมการให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ การปรับอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเป็นอีกวิธี
หน่ึงท่ีจะจูงใจให้ประชาชนลดการบริโภคและเพ่ิมการออม ท าให้อุปสงคร์วมลดลงดา้นนโยบายการคลงั รัฐบาลจะ
ลดการใชจ่้ายโดยเฉพาะรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็น เพ่ิมอตัราภาษีเงินได ้ เพ่ือให้รายไดท่ี้พน้จากภาษีเพ่ิมข้ึน เป็นการดึงเงิน
จากระบบเศรษฐกิจมาเก็บไวก้ารบริโภคของประชาชนจะลดลง ในช่วงท่ีเกิดภาวะเงินเฟ้องบประมาณฯ ควรเป็น
แบบขาดดุลนอ้ยลงหรือเกินดุลมากข้ึน(พลากร  สตัยซ่ื์อ,2551) 

แนวคดิ ทฤษฎเีกี่ยวกับดุลการค้า 
ทฤษฎีการคา้ระหว่างประเทศ เป็นทฤษฎีของนักเศรษฐศาสตร์ชาวสวีเดน 2 ท่าน คือ Eli Heckscher และ 

Bertil Ohlin (นิฐิตา เบญจมสุทิน และนงนุช พันธกิจไพบูลย์, 2548: 44-45) อธิบายถึงการท่ีแต่ละประเทศมี
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ความสามารถในการผลิตแตกต่างกัน และจ านวนปัจจัยการผลิตท่ีแต่ละประเทศมีอยู่แตกต่างกัน รวมถึงความ
แตกต่างกนัในดา้นความอุดมสมบูรณ์ของปัจจยัการผลิต (Factor Abundance) ในประเทศต่าง ๆ จะเป็นตวัก าหนด
ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ และเป็นสาเหตุท าให้เกิดการคา้ระหว่างประเทศ โดยอยูภ่ายใตข้อ้สมมติดงัต่อไปน้ี 

1. มีประเทศคู่คา้สองประเทศ ผลิตสินคา้ 2 ชนิด โดยใชปั้จจยัการผลิต 2 ชนิด คือแรงงาน (Labor) และทุน 
(Capital)  

2. ประเทศทั้งสองใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตอยา่งเดียวกนั 
3. ในประเทศทั้งสอง สินคา้ชนิดหน่ึงเป็นสินคา้ท่ีผลิตโดยใชแ้รงงานในสดัส่วนท่ีสูง (Labor Intensive) และ

สินคา้อีกชนิดหน่ึงเป็นสินคา้ท่ีผลิตโดยใชปั้จจยัทุนในสดัส่วนท่ีสูง (Capital Intensive)  
4. สินค้าทั้ ง 2 ชนิดถูกผลิตภายใต้ผลได้ต่อขนาดคงท่ี (Constant Returns to Scale) ในทั้ งสองประเทศ 

หมายความว่าเม่ือเพ่ิมปัจจยัแรงงานและทุนเขา้ไปในกระบวนการผลิต จะท าให้ผลผลิตท่ีไดรั้บเพ่ิมข้ึนในสัดส่วน
เดียวกนักบัปัจจยัการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน 

5. ประเทศทั้งสองมีความถนดัในการผลิตสินคา้เป็นแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete Specialization) กล่าวคือ 
เม่ือมีการคา้ระหว่างประเทศเกิดข้ึนแลว้ ทั้งสองประเทศก็ยงัคงผลิตสินคา้ทั้ง 2 ชนิดอยู ่แต่จะไปเนน้การผลิตสินค้า
ท่ีตนไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ 

6. ประเทศทั้งสองมีรสนิยมในการบริโภคเหมือนกนั 
7. ตลาดสินคา้และตลาดปัจจยัการผลิตในประเทศทั้งสอง เป็นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 
8. ปัจจยัการผลิตสามารถเคล่ือนยา้ยไดโ้ดยเสรีภายในประเทศ แต่ไม่สามารถเคล่ือนยา้ยออกนอกประเทศ 
9. ไม่มีตน้ทุนค่าขนส่ง ไม่มีการเก็บภาษีและการคา้ระหว่างประเทศเป็นไปอยา่งเสรี 
10. ทรัพยากรการผลิตถูกน าไปใชง้านอยา่งเตม็ท่ีในทั้งสองประเทศสาระส าคญัของทฤษฎี Heckscher-Ohlin 

กล่าวคือ ประเทศหน่ึงจะส่งออกสินคา้ท่ีผลิตโดยใชปั้จจยัการผลิตท่ีประเทศนั้นมีอยู่มากโดยเปรียบเทียบ และจะ
น าเขา้สินคา้ท่ีผลิตโดยใชปั้จจยัการผลิตท่ีประเทศนั้นมีอยู่นอ้ยโดยเปรียบเทียบ ดงันั้นประเทศท่ีมีปัจจยัแรงงานมาก
เม่ือเปรียบเทียบกบัปัจจยัทุนก็จะส่งออกสินคา้ท่ีเน้นการใชปั้จจยัแรงงาน (Labor Intensive Goods) และประเทศท่ีมี
ปัจจัยทุนมากเม่ือเปรียบเทียบกบัปัจจยัแรงงาน ก็จะส่งออกสินคา้ท่ีเน้นหนักการใช้ปัจจัยทุน (Capital Intensive 
Goods)  

ทฤษฎีการไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) Ricardo (นิฐิตา เบญจมสุทิน และนงนุช 
พนัธกิจไพบูลย,์ 2548: 10-11) อธิบายว่า การคา้ระหว่างประเทศไม่จ าเป็นตอ้งข้ึนอยู่กบัการท่ีประเทศนั้นมีความ
ไดเ้ปรียบโดยสมบูรณ์เสมอไปแต่จะข้ึนอยูก่บัการไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ถึงแมป้ระเทศหน่ึงจะมีความเสียเปรียบ
โดยสมบูรณ์กว่าอีกประเทศหน่ึงในสินคา้ 2 ชนิดก็ตาม การคา้ระหว่างประเทศจะเกิดข้ึนไดโ้ดยประเทศนั้นเลือก
ผลิตสินคา้ท่ีตนเสียเปรียบน้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกบัสินคา้อีกชนิดหน่ึง และประเทศท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยสมบูรณ์ใน
สินคา้ทั้ง 2 ชนิด ก็จะเลือกผลิตสินคา้ท่ีตนไดเ้ปรียบมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัสินคา้อีกชนิดหน่ึง ดงันั้นตามกฎของการ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบจะใช้ต้นทุนโดยเปรียบเทียบเป็นตัวอธิบายการค้าระหว่างประเทศ ถ้าต้นทุนโดย
เปรียบเทียบของสินคา้ 2 ชนิดในสองประเทศแตกต่างกนั การคา้ระหว่างประเทศจะเกิดข้ึน โดยแต่ละประเทศจะ
เลือกผลิตและส่งออกสินคา้ท่ีตนสามารถผลิตโดยเสียตน้ทุนเปรียบเทียบต ่ากว่าสินคา้อีกชนิดหน่ึง 

ดุลการช าระเงิน (Balance of Payment) ประกอบด้วยรายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
ประเทศ แบ่งเป็น 3 ประเภทไดด้งัน้ี คือ บญัชีเดินสะพดั (Current Account) บญัชีเงินทุนเคล่ือนยา้ย (Capital and 
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Financial Accounts) และทุนส ารองระหว่างประเทศ(International Reserve Account) บญัชีดุลการช าระเงินจึงแสดง 
ให้เห็นถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศซ่ึง มีความส าคญัต่อระบบอตัราแลกเปล่ียน เพราะขอ้มูลในบญัชี
ดุลการช าระเงินเป็นข้อมูลส าคัญท่ีน ามาวิเคราะห์และคาดคะเนทิศทางการเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียน
ความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราแลกเปล่ียน กับดุลการช าระเงิน (Relative between Exchange Rate and Balance of 
Payment) เป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัราแลกเปล่ียนกบัดุลการช าระเงินผ่านการปรับตวัของดุลการค้า 
(Cheung and Pascual, 2005) 

แนวคดิ ทฤษฎเีกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ 
อตัราดอกเบ้ียต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจบุญคง หนัจางสิทธ์ิ(2544) ไดอ้ธิบายว่า ในตลาดเงินเสรี อตัราดอกเบ้ีย 

คือ ราคาของเงินกู ้(Loan Able Fund) ดงันั้น อตัราดอกเบ้ียจะสูงหรือต ่าจึงข้ึนอยูก่บัความตอ้งการต่อเงินกู ้ (Demand 
for Loan Able Fund) กับปริมาณเงินท่ีให้กู้ (Supply for Loan Able Fund) พูดง่าย ๆ ก็คือ ดอกเบ้ียจะสูงหรือต ่าก็
เป็นไปตามหลกัดีมานด์ซัพพลายนัน่เอง แนวคิดดงักล่าวเป็นแนวคิดของนกัเศรษฐศาสตร์คลาสสิคท่ีเช่ือในกลไก
ตลาด ดงันั้น จึงเช่ือว่าดอกเบ้ียก็คือราคาของเงินกู้นัน่เองแต่อยา่งไรก็ตามนกัเศรษฐศาสตร์ส านกัเคนส์ (Keynesian 
Economists) กลบัไม่เช่ือเช่นนั้นเร่ิมจากท่านเจ้าส านกั John Maynard Keynesian เช่ือว่าอตัราดอกเบ้ียจะสูงหรือต ่า
ถูกก าหนดโดยความตอ้งการถือเงิน (Demand for Money) และปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (Supply of Money) 
เคนส์อธิบายว่าแทจ้ริงแลว้ประชาชนมีความตอ้งการถือเงินดว้ยวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั แต่พอจะสรุปคร่าว ๆ ได้
ว่า ถือเงินไวเ้พ่ือใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั ถือไวเ้พ่ือใชจ่้ายยามฉุกเฉิน อีกทั้งถือไวเ้พ่ือเก็งก าไรโดยจะน าไปลงทุนใน
พนัธบตัรหรือหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเคนส์บอกอีกว่ายิ่งรายไดข้องประชาชนมากข้ึน ความตอ้งการถือเงินก็จะมากข้ึนตาม 
ในทางกลบักนัยิ่งดอกเบ้ียสูงข้ึนคนจะมีความตอ้งการถือเงินนอ้ยลง เคนส์พูดถึงปริมาณเงินท่ีเป็นปัจจยัอยา่งหน่ึงใน
การก าหนดอตัราดอกเบ้ียไวว้่า ปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจะมากหรือนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บันโยบาย
ของธนาคารกลาง การสร้างเงินของธนาคารพาณิชย ์การใชจ่้ายของภาครัฐ รวมถึงการไหลเขา้ไหลออกของเงินทุน
จากต่างประเทศ ดงันั้นยามใดท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ิมปริมาณเงินเขา้มาในระบบเศรษฐกิจ อาจจะดว้ยการ
พิมพ์ธนบตัรเพ่ิม ผลของการเพ่ิมปริมาณเงินเขา้มาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ จะท าให้ปริมาณเงินมากกว่าความ
ตอ้งการถือเงินท าให้ดอกเบ้ียต ่าลงในทางกลบักนัหากธนาคารควบคุมการไหลเขา้ของเงินทุนจากต่างประเทศเพ่ือ
ไม่ให้ปริมาณเงินหมุนเวียนมากเกินไป ส่งผลให้ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมีนอ้ยกว่าความตอ้งการถือ
เงิน ท าให้ดอกเบ้ียสูงข้ึนปัจจุบนัอตัราดอกเบ้ียมีหลายประเภท เช่น 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (Deposit Rate) 
เงินกู ้(Borrowing Rate) 
อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมระหว่างธนาคารหรือ Interbank Rate 
อตัราดอกเบ้ียมาตรฐาน (Bank Rate) 
อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมในตลาดซ้ือคืนพนัธบตัร (Repurchase Rate) 
ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่งสัญญาณทางการเงินให้กบัธนาคาร

พาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินต่างๆ คือ อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมในตลาดซ้ือคืนพนัธบตัรระยะ14 วนั หรือ Repo Rate 
14 วนัแน่นอนว่าอตัราดอกเบ้ียมีความส าคญัต่อโลกเศรษฐกิจทั้งในเชิงจุลภาคและมหภาค กล่าวคือ อตัราดอกเบ้ียมี
อิทธิพลต่อการออมของภาคครัวเรือน ยิ่งดอกเบ้ียสูงครัวเรือนยิ่งออมมาก ในทางกลบักนัดอกเบ้ียต ่าครัวเรือนยิ่งลด
การออมหนัไปบริโภคมากข้ึน 
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โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสินคา้ราคาสูงอย่างบา้น รถยนต์ท่ีตอ้งอาศยัการผ่อนช าระ หากอตัราดอกเบ้ียต ่า ก าลงัซ้ือ
ของประชาชนก็จะมากข้ึน การลงทุนก็เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากตน้ทุนเงินกูต้  ่าลง ธุรกิจท่ีจะลงทุนสามารถกูเ้งินมาลงทุนมาก
ข้ึน ดงันั้น ยามใดท่ีธนาคารกลางส่งสญัญาณว่าจะข้ึนอตัราดอกเบ้ียในตลาดซ้ือคืนพนัธบตัร 14 วนั ยามนั้นแสดงว่า
ธนาคารตอ้งการลดความร้อนแรงในการบริโภคโดยผ่านสถาบนัการเงินให้มีส่วนดึงเงินในมือของประชาชนมาเก็บ
ไวก่้อนเพ่ือชะลอการบริโภค จะเห็นไดว้่าอตัราดอกเบ้ียนั้นมีความส าคญัต่อภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจในแง่ของ
การออม การบริโภค การลงทุนนอกจากน้ีอตัราดอกเบ้ียยงัมีส่วนส าคญัท่ีท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหว่าง
ประเทศกล่าวคือ ในตลาดเงินทุนระหว่างประเทศเงินทุนจะไหลไปสู่แหล่งเงินทุนท่ีให้อตัราผลตอบแทนสูงเสมอ 
ดงันั้น หากอตัราดอกเบ้ียท่ีกรุงเทพขยบัตวัสูงข้ึนเงินทุนจากสิงคโปร์ก็จะไหลเขา้มาลงทุนท่ีกรุงเทพมากข้ึน ในทาง
กลบักนั หากอตัราดอกเบ้ียลดต ่าลงเงินทุนก็จะไหลออกไปสู่แหล่งเงินทุนท่ีดึงดูดมากกว่า เราจะเห็นไดว้่าอตัรา
ดอกเบ้ียเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน เพราะนอกจากจะมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศแล้ว ยงั
เก่ียวพนักับการไหลเข้าไหลออกของเงินทุนต่างประเทศอีกด้วย การบริหารนโยบายการเงินในโลกเศรษฐกิจ
สมยัใหม่ จึงตอ้งมีความรอบคอบระมดัระวงัเป็นอยา่งยิ่ง เพราะความผิดพลาดคร้ังเดียวย่อมส่งผลกระทบต่อคนทั้ง
ประเทศมากมายมหาศาล(ธนานนัท ์กมลรัตน์มงคลและคณะ, 2554) 

 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
กิตติคุณมงคลชาติ (2556) ไดศึ้กษาผลกระทบของอตัราดอกเบ้ียและอตัราเงินเฟ้อท่ีมีต่ออตัราแลกเปล่ียนของ

ประเทศไทยโดยแบ่งการวิเคราะห์เป็นกรณีประเทศไทยกบัประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
และกรณีประเทศไทยกบัประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดเลก็ (ประเทศสิงคโปร์) ผลการวิจยัพบว่าในช่วงระยะเวลาตั้งแต่
ปีพ.ศ.2543 ถึงปีพ.ศ.2553 การเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯและอตัราแลกเปล่ียนบาทต่อ
ดอลลาร์สิงคโปร์ไม่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและอตัราเงินเฟ้อแต่จะมีการตอบสนองจากค่า
ของตวัมนัเอง (pure shocks) ในช่วงระยะสั้นเท่านั้นจากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าอตัราดอกเบ้ียและอตัราเงินเฟ้อ
ไม่ส่งผลต่อการเคล่ือนไหวอตัราแลกเปล่ียนในช่วงเวลาดงักล่าว 

ประวีณา ศาลิคุปต (2556) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีก าหนดอัตราแลกเปล่ียนระหว่างเ งินบาทกับดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาโดยศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้ง 6 ดา้นไดแ้ก่ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริงอตัราดอกเบ้ียอตัราการ
เปล่ียนแปลงของปริมาณเงินอตัราการเปล่ียนแปลงของทุนส ารองระหว่างประเทศอตัราการเปล่ียนแปลงของมูลค่า
การค้าสุทธิระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาและอัตราการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์ท่ีมีต่อดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาไดน้ าข้อมูลทุติยภูมิแบบรายเดือนระหว่างเดือนมกราคมพ.ศ. 2547 ถึงเดือนตุลาคมพ.ศ. 2555 มา
ท าการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณผลการศึกษาพบว่าดชันีค่าเงินบาทท่ีแท้จริงและอตัราดอกเบ้ียมี
ความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯแต่อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงิน
อตัราการเปล่ียนแปลงของเงินส ารองระหว่างประเทศอตัราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการคา้สุทธิระหว่างประเทศ
ไทยกบัสหรัฐอเมริกาและอตัราการเปล่ียนแปลงของอุปสงคท่ี์มีต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกาไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัรา
แลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ธนิตเชฎฐ จิรตรัยรัตน์กุล (2556) ไดศึ้กษาปัจจยัเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทกบั
ค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีน ามาศึกษาไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ีย (DI) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันีตลาด
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หลกัทรัพย ์(SET50) เงินส ารองระหว่างประเทศ (FER) ดุลการช าระเงิน (BOP) ข้อมูลเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือน
มกราคมพ.ศ.2551 ถึงเดือนธนัวาคมพ.ศ.2555 โดยใชส้มการถดถอยพหูคูณ (multiple Regression) ประมาณค่าดว้ย
วิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares – OLS) ผลการศึกษาพบว่าอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป (INF) และดชันีตลาด
หลกัทรัพย ์(SET50) มีความสมัพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ในทิศทาง
เดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

ปิยะกานต ์ลออรัตนศกัด์ิ (2556) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ
ยูโร ผลการวิจัยพบว่า อ ัตราการเติบโตของอัตราดอกเบ้ียโดยเปรียบเทียบระหว่างประเทศระดับราคาโดย
เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินยูโรช่วงเวลาก่อนหน้า 1 
ช่วงเวลา และวิกฤตเศรษฐกิจสหภาพยโุรปส่งผลต่อการเปล่ียน แปลง ของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อยโูร ยกเวน้
รายไดป้ระชาติโดยเปรียบเทียบไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

การศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณที่มุ่งศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพนัธ์ต่ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่ง
เงินบาทกบัเงินดอลล่าร์สหรัฐซ่ึงขอ้มูลที่น ามาใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) แบบราย
เดือนท าการเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคมพ.ศ.2556ถึงเดือนธนัวาคมพ.ศ.2560รวมระยะเวลา 60 เดือน 
 

ผลการศึกษาพบว่า  
 

ผลการศึกษาพบว่าดุลการค้า และราคาหุ้น สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศระหว่างเงินบาทกบัเงินดอลล่าร์สหรัฐไดร้้อยละ36โดยมีค่าF-statisticsเป็น 7.71ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยเชิงซ้อนพบว่า เมื่อดุลการคา้ 
เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ1 จะท าให้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างเงินบาทกับเงินดอลล่าร์สหรัฐ
เปล่ียนแปลงไปในทิศตรงกันข้ามร้อยละ0.013 และราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ1 จะท าให้อตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศระหว่างเงินบาทกบัเงินดอลล่าร์สหรัฐเปล่ียนแปลงไปในทิศตรงกนัขา้มร้อยละ 0.098 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจกับอตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะว่าในการควบคุมดูแลอัตราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ รัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ควรจะค านึงถึงปัจจยัดา้น
ค่าเงินบาทและราคาหุน้  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
ผลการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ โดยค านึงถึงตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเพียง

อย่างเดียว ทั้งน้ีควรน าขอ้มูลเชิงคุณภาพและปัจจยัอ่ืนๆ มาร่วมพิจารณาดว้ย เน่ืองจากอาจมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียน
ระหวา่งค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
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ความพงึพอใจในคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความภกัดีในการใช้บริการ  
กรณศึีกษา บริษทั สุวจันทร์ เซอร์วสิ จ ากดั 

Satisfaction toward the Service Quality influencing the Customer Loyalty  
case study of Suwajun Services Co., Ltd. 

 
พิมพ์ชนก  สุวจันทร์* และแสงดาว  ประสิทธิสุข** 

Pimchanok  Suwajan and Saengdow  Prasittisuk 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการใชบ้ริการ 
กรณีศึกษา บริษทั สุวจนัทร์ เซอร์วิส จ ากดั มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของลูกค้า
ท่ีใชบ้ริการซ่อมมอเตอร์ ของบริษทั สุวจนัทร์ เซอร์วิส จ ากดั ถดัมาเพ่ือศึกษาถึงความภกัดีของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการซ่อม
มอเตอร์ของบริษทั สุวจนัทร์ เซอร์วิส จ ากดั และศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการท่ีจะส่งผลต่อความภกัดีใน
การใชบ้ริการ ของบริษทั สุวจนัทร์ เซอร์วิส จ ากดั โดยการศึกษาในคร้ังน้ีใชวิ้ธีการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive) 
ส ารวจโดยใชวิ้ธีเก็บแบบสอบถามเป็นจ านวนทั้งหมด 240 ชุด น ามาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
ดว้ยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานใชก้ารวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิความ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงตวัแปรตน้ท่ีส่งผลต่อ
ความภกัดีในการใชบ้ริการมีทั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความพึงพอใจดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ , ความพึงพอใจ
ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ , ความพึงพอใจดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ และ ความพึงพอใจดา้นการให้ความเช่ือมัน่
ต่อลูกคา้ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
ค ำส ำคัญ : ควำมพึงพอใจ , คุณภำพบริกำร , ควำมภักดี  
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Abstract 
 

This is the study on satisfaction toward the service quality influencing the customer loyalty through the case 
study of Suwajun Services Co., Ltd. The objectives of the study were to examine the satisfaction toward the service 
quality of customers receiving the motor maintenance service from Suwajun Services Co. , Ltd, and to investigate 
the loyalty of customers receiving the motor maintenance service from Suwajun Services Co ., Ltd, and to study the 
satisfaction toward the service quality influencing the customer loyalty of Suwajun Services Co. , Ltd.  The study 
was a descriptive research.  The survey instruments were 240 questionnaires.  The data were analyzed using 
descriptive statistics including frequency, percentage, mean, standard deviation and the inferential statistic used was 
multiple regression analysis. 

The result found, the respondents expressed a high degree of opinions. There are four independent variables 
influencing the customer loyalty:  the satisfaction toward the tangibility of the service , the satisfaction toward the 
reliability , the satisfaction toward the responsiveness and the satisfaction toward the assurance with a significance 
at 0.05 level. 

 
Keywords : Satisfaction , Service Quality , Loyalty 
 

1. บทน า  
 
บริษทั สุวจนัทร์ เซอร์วิส จ ากดั จดัตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2543 ปัจจุบนัมีพนกังานทั้งหมด 11คน บริษทัจดัตั้งข้ึนจาก

การเล็งเห็นถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการใชบ้ริการซ่อมมอเตอร์มีมากข้ึนและมองเห็นถึงช่องทางในการ
เติบโตของธุรกิจการซ่อมมอเตอร์ ซ่ึงมอเตอร์ท่ีลูกคา้นิยมน ามาซ่อมบ ารุงกบัทางบริษทัมากท่ีสุดก็คือ มอเตอร์ป๊ัมน ้า 
และมอเตอร์เคร่ืองสูบน ้า โดยลูกคา้มกัจะน ามาใชบ้ริการในช่วงของฤดูฝน เพราะในบางพ้ืนท่ีจะเกิดปัญหาน ้ าท่วมและ
ลูกคา้ก็จะมีความตอ้งการในการสูบน ้าออกจากพ้ืนท่ีการใชส้อยของลูกคา้ ซ่ึงจากปัญหาการเกิดอุทกภยัข้ึนภายในนิคม
อุตสาหกรรมในทุก ๆ ปีนั้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายของเคร่ืองจกัรในหลาย ๆ อุตสาหกรรม  (VoiceTV, 2011) ซ่ึงทุก
โรงงานจะมีความตอ้งการใชม้อเตอร์เคร่ืองสูบน ้ าในการสูบน ้าท่ีท่วมออกจากพ้ืนท่ี เพ่ือให้เคร่ืองจกัรเกิดความเสียหาย
น้อยท่ีสุด โดยหากยอ้นไปมองถึงรายรับของบริษทันั้นจะพบว่า บริษทัสามารถรักษาคุณภาพของการบริการและ
สามารถรักษาลูกคา้เก่าไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งบริษทัยงัมียอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการซ่อมมอเตอร์ท่ีมีมากข้ึนในทุก ๆ  ปีได ้แต่หากพิจารณาสถานการณ์ภายในปี 2560 น้ี รายรับ
ของบริษทักลบัมีแนวโนม้ท่ีจะลดนอ้ยลง ซ่ึงถือเป็นปัญหาอยา่งหน่ึงท่ีทางบริษทัตอ้งการหาตน้เหตุและหนทางในการ
แก้ไขปัญหา จากการศึกษางายวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท าให้ผูวิ้จยัพบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพบริการส่งผลต่อความ
ภกัดีของผูบ้ริโภคในทางท่ีดี โดยท าให้เห็นว่าการท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความภกัดีได้นั้น ก่อนอ่ืนจะตอ้งท าให้
ผูบ้ริโภคไดรั้บการบริการท่ีน่าพึงพอใจก่อน ไม่ว่าจะเป็นในดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความมัน่ใจ ดา้นความเป็น
รูปธรรม ดา้นความใส่ใจ และดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ลว้นส่งผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภค
ทั้งส้ิน 
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ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงตอ้งการศึกษาในเร่ืองของความพึงพอใจในคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการใช้
บริการ กรณีศึกษา บริษทั สุวจนัทร์ เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงพบว่ายอดขายภายในปี 2560 มีแนวโน้มท่ีจะลดลง แต่ไม่
สามารถหาถึงปัญหาและวิธีการแกไ้ขปัญหาได ้จึงท าให้ผูวิ้จยัตอ้งการท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจในคุณภาพ
บริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการใชบ้ริการ เพ่ือน าไปใชใ้นการรักษาคุณภาพและความพึงพอใจของลูกคา้ ท่ีจะท า
ให้ลูกคา้เกิดความภกัดีต่อการบริการ และเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากลยทุธ์ในการบริการให้ดีข้ึนเพ่ือรักษา
ฐานลูกคา้เก่าไว ้

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับคุณภาพการบริการ  
คุณภาพการบริการ หมายถึง ความรู้สึกของลูกคา้หลงัจากไดรั้บบริการ (จิตตินนัท์  นนัทไพบูลย,์ 2551) 

โดยลูกค้าจะท าการประเมินถึงความดีเลิศ หรือการบริการท่ีลูกคา้คิดว่าพิเศษกว่าท่ีการบริการแบบปกติ (Zeithaml, 
1988) ซ่ึงหากส่ิงท่ีลูกคา้ไดรั้บในการบริการนั้นเป็นไปตามส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัก่อนท่ีจะไดรั้บบริการก็จะท าให้ลูกคา้
เกิดความพึงพอใจในภาพการบริการ 

ปัจจยัในการวดัคุณภาพของการบริการ (Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1985; 1990) 
1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง อะไรก็ตามท่ีแสดงให้เห็นถึงการอ านวยความ

สะดวกให้กบัการบริการ เช่น สถานท่ี บุคลากร เคร่ืองมือการบริการ เป็นตน้  
2. ความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) หมายถึง การให้บริการท่ีตรงตามเป้าหมายหรือสัญญาท่ีผู ้

ให้บริการไดใ้ห้ไวก้บัลูกคา้ก่อนท่ีจะมีการให้บริการ  
3. การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมในการให้บริการ โดยท่ีผูใ้ห้บริการ

จะตอ้งสามารถบริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัท่วงที  
4. การให้ความเ ช่ือมั่นต่อลูกค้า  (Assurance)  หมายถึง  การท าให้ลูกค้า เห็นถึงทักษะความรู้ 

ความสามารถในการให้บริการ เพ่ือท าให้ลูกคา้เกิดความมัน่ใจว่าจะไดรั้บการบริการท่ีดีท่ีสุด  
5. การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) หมายถึง การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ โดยท่ีผูใ้ห้บริการจะตอ้งบริการ

ให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละคน ซ่ึงอาจมีความแตกต่างกนัออกไป  
2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือทศันคติท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยท่ี
ความรู้สึกนั้นสามารถเป็นไปไดท้ั้งทางบวก และทางลบ (อุทยัพรรณ  สุดใจ, 2545 อา้งอิงใน รัชวลี  วรวุฒิ, 2548) 
โดยจะไดค้วามรู้สึกนั้นก็ต่อเม่ือไดรั้บส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีส าเร็จตามความมุ่งหมาย ซ่ึงจะเป็นความรู้สึกในขั้นสุดทา้ยท่ีจะ
ไดรั้บหากผลท่ีไดน้ั้นส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้(Wallerstein, 1971 อา้งอิงใน ปัณณวชัร์  พชัราวลยั, 2558) 
โดยท่ีความพึงพอใจจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือแต่ละบุคคลไดท้ดลองใชสิ้นคา้ หรือบริการนั้น ๆ ไปแลว้ โดยความรู้สึกท่ีได้
มกัจะสมัพนัธ์กบัความคาดหวงัเดิมของคนผูน้ั้น (ธนชยั  ยมจินดา และคณะ, 2543) 

Philip Kotler (2000) กล่าวว่า การสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคนั้นถือเป็นส่ิงส าคญัมากอย่างหน่ึง 
เพราะการสร้างยอดขายของการบริการสามารถเกิดไดจ้ากลูกคา้ 2 กลุ่ม คือ ลูกคา้ใหม่ และ ลูกคา้ปัจจุบนั โดยการท่ี
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จะรักษาลูกคา้ใหม่นั้นถือเป็นเร่ืองยาก เพราะตอ้งใชต้น้ทุนค่อนขา้งสูงกว่าการรักษาลูกคา้เก่า ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดย
การรักษาความพึงพอใจของลูกคา้เก่าไว ้การสร้างความพึงพอใจถือไดว้่าเป็นหวัใจส าคญัของการรักษาสมัพนัธภาพ
กบัลูกคา้เก่าให้ยาวนานข้ึน และเพ่ือเก็บเก่ียวผลตอบแทนท่ีจะไดจ้ากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ซ่ึงลูกคา้ในกลุ่มน้ีเม่ือเกิด
ความพึงพอใจก็จะกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า ๆ  บอกต่อถึงส่ิงท่ีดีในการใชบ้ริการ และจะให้ความสนใจในบริการท่ีสร้าง
ความพึงพอใจให้กบัลูกคา้มากกว่าการบริการของคู่แข่ง ดงันั้น การบริการส่วนใหญ่จึงมกัจะพยายามให้การบริการท่ี
เหนือความคาดหวงัของลูกคา้เพ่ือสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ ลูกคา้ท่ีประทบัใจก็จะกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าและ
อาจส่งผลให้เกิดความภกัดีต่อการบริการ 

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับความภกัดี 
ความภกัดี หมายถึง ทศันคติท่ีลูกคา้มีให้ต่อสินคา้หรือบริการ ซ่ึงจะน าไปสู่ความสัมพนัธ์ในระยะยาว 

ซ่ึงจะเป็นการยึดลูกคา้ไวใ้ห้อยูก่บับริษทั ความภกัดีไม่ไดเ้ป็นแค่เพียงการซ้ือซ ้ าเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงความรู้สึกนึก
คิด และความสมัพนัธ์ในระยะยาวดว้ย ซ่ึงการซ้ือซ ้ าไม่ไดห้มายความว่าลูกคา้มีความภกัดีเสมอไป เพราะการซ้ือซ ้ า
อาจเกิดไดจ้ากหลายปัจจยัอ่ืน เช่น ท าเลท่ีตั้งอาจจะอยู่ใกลท่ี้พกั เกิดความผิดพลาดจากลกัษณะของสินคา้ท่ีมีความ
คลา้ยคลึงกบัคู่แข่ง เป็นตน้ (ณฐัพชัร์  ลอ้ประดิษฐพ์งษ,์ 2549:27 อา้งถึง ชุลีรัตน์  กอ้นทอง, 2553) 

Vimonmass  (2014) กล่าวว่า ความภกัดี สามารถให้ความหมายไดท้ั้งในเชิงของพฤติกรรมการซ้ือ และ
ในเชิงจิตวิทยา โดยท่ีในเชิงของพฤติกรรมการซ้ือ จะเป็นการท่ีผูบ้ริโภคใชบ้ริการเดิมซ ้ า ๆ บ่อยคร้ังจนเกิดเป็นความ
ภกัดีในการบริการ และในเชิงของจิตวิทยา คือ การท่ีบริการท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกถึงความผกูพนั และมีทศันคติท่ีดีต่อ
การบริการ โดยท่ีทศันคติท่ีดีต่อการบริการเกิดไดจ้าก 3 ปัจจยั คือ ความเช่ือมัน่ การเขา้ไปอยูก่ลางใจผูบ้ริโภค และ
ความง่ายในการเขา้ถึง ซ่ึงเม่ือทศันคติท่ีผูบ้ริโภคมีต่อการบริการเป็นไปในทางท่ีดีแลว้ ก็จะส่งผลให้เกิดเป็นความ
ภกัดีต่อการบริการ 

2.4 กรอบแนวคดิการวจิยั 
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการในดา้นของความ

เป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกค้า และดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ โดยคิดว่าปัจจยั
ทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ แต่ปัจจยัท่ีคิดว่าส่งผลมากท่ีสุดไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความเขา้ใจและ
รู้จกัลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ (ธชัพล  ใยบวัเทศ, 2556) ซ่ึงผลวิจยัเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัวิจยัของ ปัณณวชัร์   พชัราว
ลยั(2558) ซ่ึงพบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแต่ละดา้นส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการธนาคารเฉพาะ
กิจ โดยเม่ือน าความพึงพอใจแต่ละดา้นมาพิจารณาแลว้ พบว่า ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความมัน่ใจ ดา้นการสร้าง
บริการให้เป็นรูปธรรม ดา้นความใส่ใจ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ส่งผลต่อความภกัดีในการใช้
บริการของลูกคา้ 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัไดท้  าการก าหนดสมมติฐานในการศึกษา 
ดงัน้ี 

1. ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการส่งผลต่อความภกัดีในการใช้
บริการ ของบริษทั สุวจนัทร์ เซอร์วิส จ ากดั ในทางบวก 

2. ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการดา้นความเช่ือถือไวว้างใจส่งผลต่อความภกัดีในการใชบ้ริการ 
ของบริษทั สุวจนัทร์ เซอร์วิส จ ากดั ในทางบวก 
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3. ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการด้านการตอบสนองต่อลูกค้าส่งผลต่อความภกัดีในการใช้
บริการ ของบริษทั สุวจนัทร์ เซอร์วิส จ ากดั ในทางบวก 

4. ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ส่งผลต่อความภกัดีในการใช้
บริการ ของบริษทั สุวจนัทร์ เซอร์วิส จ ากดั ในทางบวก 

5. ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการดา้นการรู้จักและเข้าใจลูกคา้ส่งผลต่อความภกัดีในการใช้
บริการ ของบริษทั สุวจนัทร์ เซอร์วิส จ ากดั ในทางบวก 

 
ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ(Exploratory Study) โดยการใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) และใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ ซ่ึงในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ผูวิ้จยัไดใ้ชโ้ปรแกรม SPSS ในการประมวลผล และจะแสดงผลท่ีไดโ้ดยใชรู้ปแบบของตารางในการบรรยายผลของ
การวิจยัในคร้ังน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการซ่อมมอเตอร์ท่ี บริษทั สุวจนัทร์ เซอร์วิส 

จ ากดั ซ่ึงจะตอ้งเป็นลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการตั้งแต่ 2 คร้ังข้ึนไป โดยเลือกจากฝ่ายจดัซ้ือ และฝ่ายช่าง ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีอ  านาจ
ในการตดัสินใจท่ีจะเลือกใชบ้ริการ จ านวนทั้งหมด 258 คน โดยผูท้  าการวิจยัไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในกรณีท่ี
ทราบจ านวนประชากร โดยเลือกใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) โดยอา้งอิงตารางส าเร็จรูปของ ทาโร่ ยา
มาเน่ (Yamane, 1973) ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคล่ือนท่ีระดบั ±5% 

3.2 วธีิการสุ่มตวัอย่าง 
ผูวิ้จยัใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น เลือกใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยผูวิ้จยัได้

ก าหนดขอบเขตของการวิจยัโดยการเก็บกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ของบริษทั สุวจนัทร์ เซอร์วิส จ ากดั จ านวนทั้งส้ิน 70 
บริษทั หลงัจากนั้นผูวิ้จยัจะท าการสุ่มตวัอยา่งภายในบริษทัท่ีเป็นลูกคา้ของบริษทั สุวจนัทร์ เซอร์วิส จ ากดัโดยจะใช้

ความพึงพอใจในคุณภาพบริการ 
- ความพึงพอใจต่อความเป็นรูปธรรมของบริการ 
- ความพึงพอใจต่อความเช่ือถือไวว้างใจ 
- ความพึงพอใจต่อการตอบสนองต่อลูกคา้ 
- ความพึงพอใจต่อการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 
- ความพึงพอใจต่อการรู้จกัและเขา้ใจลกูคา้ 
(Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1985; 1990) 

 

ความภกัดีในการใชบ้ริการของลูกคา้ 
บริษทั สุวจนัทร์ เซอร์วิส จ ากดั 
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วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ซ่ึงจะเลือกผูต้อบแบบสอบถามจากผูท่ี้มีอ  านาจในการตดัสินใจท่ีจะเลือกใชบ้ริการ 
โดยจะท าการแจกแบบสอบถามผ่านทางอีเมล(E-Mail) และแจกดว้ยตนเองจนครบตามจ านวนท่ีไดค้  านวณไวก่้อน
หนา้ 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดย

แบบสอบถามจะมีดว้ยกนัทั้งหมด 3 ส่วน มีเน้ือหาและรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
ส่วนท่ี 1 ดา้นประชากรศาสตร์ เป็นการสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูลโดยทัว่ไปของผูท้  าแบบสอบถาม โดย

ประกอบดว้ยค าถาม 5 ขอ้ ในเร่ืองของ เพศ , อาย ุ, สถานะ , ระดบัการศึกษา , อาชีพ , ต าแหน่ง และรายได ้
ส่วนท่ี 2 ดา้นความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ เป็นการเก็บแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อ

คุณภาพการบริการในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจต่อความเป็นรูปธรรมของบริการ , ความพึงพอใจต่อความ
เช่ือถือไวว้างใจ , ความพึงพอใจต่อการตอบสนองต่อลูกคา้ , ความพึงพอใจต่อการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกค้า และ
ความพึงพอใจต่อการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ โดยท่ีค าถามในส่วนน้ีจะเป็นแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) แบบ 
Rating Scale โดยในค าถามแต่ละขอ้จะมีค าตอบให้เลือกล าดบัความเห็นดว้ยกนัทั้งหมด 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด ท่ี
ระดบัคะแนน 5 , มาก ท่ีระดบัคะแนน 4 , ปานกลาง ท่ีระดบัคะแนน 3 , น้อย ท่ีระดบัคะแนน 2 และ น้อยท่ีสุด ท่ี
ระดบัคะแนน 1 

ส่วนท่ี 3 ดา้นความภกัดีในการใชบ้ริการ โดยเป็นการสอบถามเก่ียวกบัความภกัดีในการใชบ้ริการโดย
แบ่งเป็นความภกัดีดา้นทศันคติ และความภกัดีดา้นพฤติกรรรม ซ่ึงค าถามจะเป็นแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 
แบบ Likert’s Scale โดยแต่ละขอ้จะมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั  ไดแ้ก่ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ท่ีระดบัคะแนน 5 , เห็นดว้ย 
ท่ีระดบัคะแนน 4 , เฉย ๆ ท่ีระดบัคะแนน 3 , ไม่เห็นดว้ย ท่ีระดบัคะแนน 2 และ ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ท่ีระดบัคะแนน 
1  

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
น าขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 240 ชุด มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ ในการทดสอบเคร่ืองมือ

โดยการท า Factor  Analysis ซ่ึงจะทดสอบ KMO และทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability Test) หลงัจากนั้นท าการ
ทดสอบสมมติฐานโดยการน าข้อมูลไปวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยใช้การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ 
(Correlation) ก่อน หลังจากนั้ นจึงน าข้อมูลไปวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression)  
 

4. ผลการศึกษา 
 
ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายท่ีุกลุ่มตวัอยา่งตอบมากท่ีสุดอยู่

ระหว่าง 31 – 40 ปี สถานะโสด ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ท่ีระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน ส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งฝ่ายจดัซ้ือ ส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูท่ี่ 20,001 – 30,000 บาท 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นในเร่ืองของความพึงพอใจดา้นความเป็นรูปธรรมของ
บริการ โดยในดา้นน้ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเร่ืองของการมีเคร่ืองมืออย่างครบครันมากท่ีสุด , ความพึง
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พอใจดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ โดยในดา้นน้ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเร่ืองของการปฏิบติังานท่ีเป็นไป
ตามมาตรฐานมากท่ีสุด , ความพึงพอใจดา้นการตอบสนองต่อลูกค้า โดยในดา้นน้ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความ
คิดเห็นเร่ืองของการไดรั้บบริการตามแบบท่ีตอ้งการมากท่ีสุด , ความพึงพอใจดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ โดย
ในดา้นน้ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นมากท่ีสุดในเร่ืองของเม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดบริษทัยินดีจะรับผิดชอบ และ
ความพึงพอใจดา้นการรู้จกัและเข้าใจลูกคา้ โดยดา้นน้ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในเร่ืองของการน้อม
รับค าติชมอย่างนอบน้อม มากท่ีสุด ทั้งหมดโดยรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่ในระดบัมาก ในส่วน
ของความภกัดีดา้นทศันคตินั้น ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในเร่ืองของการตั้งใจจะใชบ้ริการกบัทางบริษทั
ต่อไปอย่างต่อเน่ืองมากท่ีสุด และในส่วนของความภกัดีดา้นพฤติกรรม ผูต้อบแบบสอบถามให้ความเห็นในเร่ืองท่ี
จะแนะน าให้เพ่ือนมาใชบ้ริการมากท่ีสุด 
ตารางที่ 1 ความพงึพอใจในคุณภาพบริการกบัความภกัดีในการใชบ้ริการ 

Coefficients 
 B SE 
(Constant) .42 .20 
ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ  .21* .07 
ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ   .23** .06 
ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้  .18* .07 
ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้  .21* .07 
ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ .09 .07 

Sig.F=0.00 Adjusted R Square= 0.584 F=68.14 df=234 
จากตารางท่ี 1 สามารถทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ไดว้่า ความพึงพอใจในคุณภาพบริการดา้นความเป็นรูปธรรม

ของบริการส่งผลต่อความภกัดีในการใชบ้ริการอย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.05 โดยจากตารางจะเห็นว่าค่าคงท่ี(B)เท่ากับ 
0.21 หมายถึงหากค่าตวัแปรตน้เปล่ียนแปลงไป 1 ค่าตวัแปรตามจะเปล่ียนแปลงไป 0.21 สามารถทดสอบสมมติฐาน
ท่ี 2 ไดว้่า ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการดา้นความเช่ือถือไวว้างใจส่งผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภค อย่างมี
นยัส าคญัท่ี 0.05 โดยจากตารางจะเห็นว่ามีค่าคงท่ี(B)เท่ากบั 0.23 หมายถึง หากค่าตวัแปรตน้เปล่ียนแปลงไป 1 ค่าตวั
แปรตามจะเปล่ียนแปลงไป 0.23 สามารถทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ไดว้่า ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการดา้นการ
ตอบสนองต่อลูกค้าส่งผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภค อย่างมีนัยส าคญัท่ี 0.05 โดยจากตารางจะเห็นว่ามีค่าคงท่ี
(B)เท่ากบั 0.18 หมายถึง หากค่าตวัแปรตน้เปล่ียนแปลงไป 1 ค่าตวัแปรตามจะเปล่ียนแปลงไป 0.18 และสามารถ
ทดสอบสมมติฐานท่ี 4 ไดว้่า ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ส่งผลต่อความภกัดี
ของผูบ้ริโภค อย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.05 โดยจากตารางจะเห็นว่ามีค่าคงท่ี(B)เท่ากบั 0.21 หมายถึง หากค่าตวัแปรต้น
เปล่ียนแปลงไป 1 ค่าตวัแปรตามจะเปล่ียนแปลงไป 0.21 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โดยรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงตวัแปรตน้
ท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการใชบ้ริการมีทั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความพึงพอใจดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ , 
ความพึงพอใจดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ , ความพึงพอใจดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ และ ความพึงพอใจดา้นการให้
ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
                                                             
4 Adjusted R Square=0.584 
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5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
1.  ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) พบว่าลูกคา้ให้ความส าคญักบัการมีเคร่ืองมือใน

การซ่อมบ ารุงท่ีครบครัน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าลูกคา้จะมีแนวโน้มในการตดัสินใจใชบ้ริการจากการท่ีทางบริษทัมี
เคร่ืองมือในการซ่อมบ ารุงอย่างครอบคลุมในการซ่อมมอเตอร์ทุกประเภท ดงันั้นการน าผลวิจยัไปใชป้ระโยชน์ใน
ธุรกิจไดโ้ดย ทางบริษทัจะตอ้งหมัน่ตรวจเชค็ว่ามีเคร่ืองมือในการซ่อมบ ารุงท่ีไดม้าตรฐาน มีความปลอดภยั รวมถึง
ตอ้งมีเคร่ืองมือให้ครอบคลุมทุกการซ่อมบ ารุง เพ่ือความรวดเร็วและปลอดภยัในการซ่อมบ ารุง 

2.  ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ (Reliability) พบว่าลูกคา้ให้ความส าคญักบัการปฏิบติังานท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐาน และปลอดภยั ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการท่ีลูกคา้จะเลือกใชบ้ริการในการซ่อมบ ารุงนั้น การท างานของทาง
บริษทัจะตอ้งมีประสิทธิภาพเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง รวมถึงตอ้งมีความปลอดภยัเป็นหลกัดว้ย ดงันั้นการน าผลวิจยัไปใช้
ประโยชน์ในธุรกิจโดยการอบรมและฝึกฝนพนกังานระดบัปฏิบติัการ เพ่ือให้ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีบริษทัไดต้ั้งเอาไว ้และเป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้ 

3.  ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) พบว่าลูกคา้ให้ความส าคญักบัการท่ีไดรั้บการบริการ
ตามแบบท่ีลูกคา้ตอ้งการ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าก่อนการตดัสินใจท่ีจะกลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ังลูกคา้จะมีการคาดหวงัถึง
การปฏิบติังาน ว่าผลลพัธ์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บหลงัการใชบ้ริการนั้นจะดีกว่าหรือเทียบเท่ากบัการรับบริการคร้ังก่อน 
ดงันั้นการน าผลวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในธุรกิจโดย การพฒันาเพ่ือให้การปฏิบติังานมีความทนัสมยัมากข้ึน รวดเร็ว
มากข้ึน ดว้ยการใชเ้คร่ืองมือท่ีทนัสมยัผนวกกบัการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ให้เป็นไปตามท่ีลูกคา้คาดหวงั 

4.  ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) เป็นความพึงพอใจในบริการดา้นท่ีส่งผลต่อความ
ภกัดีของลูกคา้มากท่ีสุด พบว่าลูกคา้ให้ความส าคญักบัการท่ีหากเกิดความผิดพลาดในการติดตั้ง บริษทัยินดีท่ีจะ
รับผิดชอบ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าลูกค้ามีความต้องการท่ีจะได้รับรู้ถึงหลกัประกันในการติดตั้ง เพราะหากเกิด
ข้อผิดพลาดในการติดตั้งลูกค้าจะได้มัน่ใจว่าบริษทัจะมีการแก้ไขปัญหาให้ และได้รับบริการตามแบบท่ีลูกคา้
ตอ้งการ ดงันั้นการน าผลวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในธุรกิจไดโ้ดย การอบรมและฝึกฝนพนกังานในระดบัปฏิบติัการเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการปฏิบติังานน้อยท่ีสุด และเพ่ือให้พนกังานทราบถึงการปฏิบติังานในทิศทางท่ีควรจะ
เป็น เพ่ือไม่ให้ทางบริษทัเสียผลประโยชน์ในการท าธุรกิจ 

5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาโดยใชวิ้ธิการศึกษาในรูปแบบอ่ืน จากการท าวิจยัเชิงส ารวจท่ีจะตอ้งใชแ้บบสอบถามใน

การเก็บขอ้มูล อาจเปล่ียนเป็นการท าการวิจยัเชิงสมัภาษณ์ เพ่ือให้ไดท้ราบถึงขอ้มูลเชิงลึกในแต่ละบุคคล และจะท า
ให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งรวมถึงจะไดผ้ลการศึกษาท่ีครอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งการจะศึกษามากท่ีสุด 

2. ควรศึกษาโดยการใชต้วัแปรอิสระท่ีแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น ศึกษาถึงความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นการบริการ (7P’s) เพ่ือให้เห็นถึงผลการศึกษาท่ีไดว้่าลูกคา้มีปัญหาในส่วนไหนหรือไม่ 
หรือบริษทัควรมีการปรับปรุงตรงส่วนไหน และเพ่ือท่ีบริษทัจะไดต้อบสนองความพึงพอใจแก่ลูกคา้ไดเ้พ่ิมมากข้ึน 
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3. ควรมีการเพ่ิมกลุ่มตวัอยา่งในการท าวิจยั เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ีเลือกเก็บกลุ่มตวัอยา่งเพียง 258 
ตวัอยา่ง ซ่ึงหากเก็บตวัอยา่งเพ่ิมเติมอาจท าให้ไดผ้ลการศึกษาคลาดเคล่ือนและจะท าให้ไดท้ราบผลลพัธ์ ปัญหา หรือ
การแกไ้ขในมุมท่ีต่างออกไป 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา พฤติกรรม ทศันคติ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือรถพ่วงลากจูงของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ใชแ้บบสอบถามส ารวจจากกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 120 คน ผลท่ีไดน้ าไปสร้างและทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ์ การทดสอบใช ้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 45 
คน วดัความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างใชร้ถพ่วงลากจูงท าการขนยา้ยรถไถนาเดินตามเป็น
ส่วนใหญ่  ทศันคติท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิ่งคือ รถพ่วงลากจูงควรมีความทนทานและควรหาอะไหล่ทดแทน
ไดง่้าย ปัจจยัประสมทางการตลาดท่ีกลุ่มตวัอยา่ง ให้ความส าคญัในระดบั ส าคญัมากท่ีสุดคือ ความทนทานและรถ
ใชง้านง่าย  ถูกตอ้งตามกฎหมาย ขนาดท่ีเหมาะสมต่อการใชง้าน ใชต้วัยึดเกาะท่ีทนัสมยัและมีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั  
ไดส้ร้างแนวคิดรถพ่วงลากจูง 4 แนวคิด และแนวคิดท่ีไดรั้บความสนใจซ้ือในระดบัอาจซ้ือและซ้ือแน่นอนสูงกว่า  
ร้อยละ 80 คือแนวคิดรถพ่วงลากจูงพ้ืนกระบะเหลก็ แบบมีบนัไดถอดประกอบได ้
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Abstract 
 
This objective of this study were to study the consumers’  behavior, attitude, marketing mix’s factors that 

influencing buying decision for trailer for consumers in Suwannaphum district, Roi-et Province. The questionnaire 
survey of 120 samples was conducted. From the survey results the product concepts were developed and tested for 
buying intention of 45 samples.  The results found that most of the samples used the trailer mainly to transport the 
hand tractors.  Their attitude towards the trailers were the durability and availability spare parts .   The most 
importance market mix’s factors were the durability and the easily to work with, legally, suitable size, built with 
modern joint component and parts. Four product concepts were then developed and the concepts at the two level of 
buying intention, definitely would buy and would buy was higher than 80 percent was the trailer with steel floor 
with the knockdown stair attached. 

 
Keywords: Trailer, Product Concept, Consumer Behavior, Consumer Attitude, Marketing Mix’s 
 

1. บทน า 
 

ในปัจจุบนัเคร่ืองจกัรการเกษตรมีความหลากหลาย ทนัสมยั ช่วยทุ่นแรงและประหยดัเวลาในการประกอบ
อาชีพ อีกทั้งยงัเข้าถึงได้ง่ายจากปัจจัยส่งเสริมการตลาดของทางผูข้าย จึงท าให้ผูบ้ริโภคหันมาซ้ือเคร่ืองจักร
การเกษตรมากข้ึน อีกทั้งระบบคมนาคมท่ีพฒันาท าให้การเดินทางสัญจรไปมาไดส้ะดวก แต่จากค่าครองชีพท่ีสูง 
มูลค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีสูงข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภคอาจไม่มีก าลงัซ้ือรถบรรทุกทา้ยลาดเพ่ือท าการขนยา้ย ทั้งยงัมีค่าเส่ือม
ราคาท่ีสูง ท าให้ผูบ้ริโภคมีความคิดท่ีจะลดค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี โดยการใชร้ถพ่วงลากจูง ท่ีมีมูลค่าและค่าบ ารุงรักษา
ต ่า อีกทั้งใชจ้ านวนคนในการขนยา้ยท่ีนอ้ยกว่ากว่าแต่สามารถใชข้นยา้ยทดแทนรถบรรทุกทา้ยลาด 

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรม ทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถพ่วงลากจูง พร้อมทั้งสร้างและทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ์รถพ่วงลากจูงเพ่ือตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูส้นใจจะซ้ือ 

 

2. วรรณกรรมและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.1 ทฤษฎแีละแนวคดิการสร้างแนวคดิผลิตภณัฑ์ 
การศึกษา การพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑ์รถพ่วงลากจูง โดยการศึกษาแนวคิดผลิตภณัฑ์ โดยใชห้ลกัการ

พฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร ของ ทิพยว์รรณา งานศกัด์ิ (2545) เพ่ือน าหลกัการและแนวคิดมาใชส้ าหรับสร้างแนวคิด
ผลิตภณัฑร์ถพ่วงลากจูง ศึกษาพฤติกรรม ทศันคติโดยใชท้ฤษฎีของ Solomon (2013) ไดอ้ธิบายรูปแบบของทศันคติ
( ABC model) เป็นมุมมองหลายดา้นอธิบายถึงทศันคติท่ีประกอบดว้ย ความชอบ ( affect) พฤติกรรม ( behavior) 
และ ความรู้ความเขา้ใจ (cognition) และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4 ดา้นโดยใชท้ฤษฎีของ Kotler and Keller 
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(2012) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์   ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย   ดา้นการส่งเสริมการขาย การสร้างแนวคิด
ผลิตภณัฑ์ คือ การแปลงแนวความคิดผลิตภณัฑ์มาเป็นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ว่าจะเป็นอย่างไรและขายอยา่งไร 
เป็นการอธิบายคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากผลิตภณัฑ์ 

2.2 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
เน่ืองจากไม่มีงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างผลิตภณัฑ์เคร่ืองจักรกลการเกษตรมากนัก แต่มีการ

ศึกษาวิจยัของ พรรณิภา  การถาง (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาแนวความคิดผลิตภณัฑ์โยเกิร์ตจากนมถัว่เหลือง
ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีรับประทานอาหารมงัสวิรัติและอาหารเจ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยการศึกษาจากทศันคติ 
และพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยใชแ้บบสอบถาม แลว้น ามาวิเคราะห์เพ่ือออกแบบผลิตภณัฑ์ จากการส ารวจท าให้ได้
แนวคิดผลิตภณัฑจ์ากนมถัว่เหลือง 3 ชนิดไดแ้ก่ โยเกิร์ตนมถัว่เหลือง รสธรรมชาติ รสสตรอเบอร์ร่ี รสชาเขียวแอป
เป้ิล จากนั้นก็จะท าการทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑท์ั้ง 3 ชนิด โดยการสอบถามระดบัความสนใจ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมี
ความสนใจ ในระดบัซ้ือแน่นอน ไดแ้ก่ โยเกิร์ตนมถัว่เหลือง รสธรรมชาติ   รสชาเขียวแอปเป้ิล โดย โยเกิร์ตนมถัว่
เหลืองรสชาเขียวแอปเป้ิล มีผลรวมของความสนใจซ้ือและซ้ือแน่นนอนสูงท่ีสุด ผูป้ระกอบการจึงตดัสินใจพฒันา 
ผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตนมถัว่เหลืองรสชาเขียวแอปเป้ิล 

ธญัญาภรณ์ ประยงค์เพชร (2557) ไดท้  ากรณีศึกษาเร่ืองการวางแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายอุปกรณ์
การเกษตร “ราชามอเตอร์” อ าเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ เม่ือท าการศึกษาพฤติกรรม และปัจจยัทางการตลาดแล้ว
พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุเฉล่ีย 41-50 ปี การศึกษาอยู่ในระดบัประถมศึกษา อาชีพส่วนใหญ่ท า
การเกษตร โดยมีรายได ้60,000 – 120,000 บาท โดยจะพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ดว้ยตวัเอง อุปกรณ์ท่ีซ้ือมี  เคร่ืองตดั
หญา้ เคร่ืองหว่านเมลด็ เคร่ืองสูบน ้า ขา้ว ปุ๋ ย ป๊ัมน ้า เป็นตน้ และมกัจะซ้ือในช่วงเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน บ่อยสุด 
เน่ืองจากก าลงัจะเขา้ฤดูฝน ช่วงท านา ใชจ่้ายต่อคร้ัง ประมาณ 1,001-5,000 บาท โดยมองดา้นคุณภาพสินคา้ ราคา 
มาตรฐานสินคา้ การรับประกนัสินคา้ และการดูแลเอาใจใส่   เป็นส าคญั  ในการเพ่ิมยอดขาย กลยทุธ์ระยะสั้น จะใช้
การจบัฉลากชิงโชคแลกของรางวลั ท าการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือวิทยุ ส่วนกลยุทธ์ระยะยาวนั้น จะเพ่ิม
ความหลากหลายของสินคา้ให้มากข้ึน มีบริการจดัส่งสินคา้ และดูแลสินคา้ท่ีหมดระยะประกนั 

ชยัยุทธ จนัทองอุ่น (2560) ไดศึ้กษาปัจจยัพ้ืนฐานของผูป้ระกอบการ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
และปัจจยัสภาพ แวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมีผลต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ จากการสุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการบรรจุ
ภณัฑ์ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ท่ีมีทุนจดทะเบียนระหว่าง 6 – 10 
ลา้นบาท เป็นผูป้ระกอบการบรรจุภณัฑ์ประเภทกระดาษ มีพนกังานจ านวน 21 – 30 คน มีระยะเวลาในการด าเนิน
ธุรกิจระหว่าง 11 – 15 ปี ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า โดยรวมแลว้ผูป้ระกอบการบรรจุภณัฑใ์ห้
ความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมากท่ีสุด ส าหรับการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยรวม
แลว้ผูป้ระกอบการบรรจุภณัฑ์มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัพ้ืนฐานของผูป้ระกอบการท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ของ
ผู้ประกอบการบรรจุภณัฑ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ของผูป้ระกอบการบรรจุภณัฑ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ดา้นอ านาจต่อรองของลูกคา้ และดา้นอ านาจต่อรองของผูข้าย และ
ดา้นสินคา้ทดแทน มีอิทธิพลต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ของผูป้ระกอบการบรรจุภณัฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั 0.05 การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ของผูป้ระกอบ การเกิดจากปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ โดยเฉพาะปัจจยั
ดา้นสภาพการแข่งขนัทางธุรกิจ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นน้ีมากท่ีสุดว่าส่งผลต่อการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ของผูป้ระกอบการ เน่ืองจากผูป้ระกอบการจาเป็นต้องพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และรักษาความสามารถในการแข่งขันของตนเอาไว้ ดงันั้น การท่ี
ผูป้ระกอบการจะสามารถแข่งขนัในตลาดบรรจุภณัฑ์ไดอ้ย่างมัน่คงยาวนานนั้น การสร้างนวตักรรมและพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หม่จะช่วยส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการสามารถแข่งขนัไดใ้นระยะยาว 

2.3 กรอบแนวคดิผลิตภณัฑ์ 
โดยท าการศึกษาพฤติกรรม ทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภครถพ่วงลากจูง

จากแบบสอบทั้ง 4 ส่วน น ามาวิเคราะห์หาค่าความส าคญัของแต่ล่ะดา้น ท าแปลงผลเพ่ือสร้างแนวคิดผลิตภณัฑร์ถ
พ่วงลากจูงและทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑร์ถพ่วงลากจูง ดงัรูปท่ี 1 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดผลิตภณัฑ ์
 

3. วธีิด าเนินการศึกษา 
 
3.1 การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถ

พ่วงลากจูง 
3.2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างโดยไม่ทราบจ านวนประชากร 

ประชากรคือกลุ่มเกษตรกร ท่ีอยูใ่นเขตอ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง เน่ืองจากผู้ศึกษาจะใช้ผลจากแบบสอบถาม  โดยใช้เคร่ืองมือวัดตัวแปลด้วยมาตรอันตรภาค 
(Continuous Scale)  เป็นส าคญั จึงใช้สูตรของกลุ่มตวัอย่างก าหนดขนาดตวัอย่างใช้สูตรของ Cochran อ้างโดย 
Barlett, Kotrlik and Higgins ในการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างซ่ึงค านวณได้จ านวน 109.27 คน   และเพ่ือ
สะดวกในการเก็บขอ้มูล จึงเพ่ิมจ านวน เป็น 120 คน จากสูตรการค านวณ (1) 

2(d)

2(s)2(t)
0 η     (1) 

on)/ populati0(1
0

0 η

η
η


     (2) 
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โดยผูศึ้กษาไดเ้ลือกก าหนดค่าดงัต่อไปน้ี  
เม่ือ Alpha Level อยูท่ี่ระดบั .05 ซ่ึงเป็นระดบัความเส่ียงในการเกิดค่าความผิดพลาดท่ียอมรับได ้
t = ค่าของ alpha level คือ .025 แต่ละหางจะเท่ากบั 1.96 
S = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของจ านวนประชากรท่ี 0.8 
d = Scale ระดบั 5 โดยตั้งจุดความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ 0.03 

2(5x0.3)

2(0.8)2(1.96)
0 η  

109.270η   

เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน และคาดว่าจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีค านวณไดจ้าก 
จากสูตร(1) ไม่เกิน 5% ของประชากร จึงไม่ไดใ้ชสู้ตรท่ี (2)  จึงไดป้รับจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง จาก 109.27 คนเป็น 120 คน 

3.2.2 เคร่ืองมือที่ใช้การเก็บข้อมูล 
เคร่ืองมือที่ใช้การเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire)  แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย ระดบัการศึกษา โดย

ใชม้าตรวดันามบญัญติั (Nominal Scale) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าความถ่ีและร้อยละ 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใชร้ถพ่วงลากจูง จ านวนแรงงานในการขนยา้ยในแต่

ล่ะคร้ัง ระยะทาง    อีกทั้งอิทธิพลในการเลือกซ้ือรถพ่วงลากจูง และค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังในการใชร้ถพ่วงลากจูง 
โดยใชม้าตรวดันามบญัญติั (Nominal Scale) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าความถ่ีและร้อยละ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติต่อการใชร้ถพว่งลากจูง ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้ ดา้นความรู้สึก 
ด้านพฤติกรรม Solomon (2013) โดยใช้ Likert scale 5 ระดบั ตั้งแต่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จนถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
แบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าสมัประสิทธ์ิ อลัฟ่า เท่ากบั .958 โดยใชส้ถิติทดสอบ One Sample T – Test เพ่ือทดสอบว่า
ค่าเฉล่ียของการให้ความส าคญัของทศันคติของผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกบัค่าคะแนนมาตรฐาน (Test-Value=4.5) 
หรือท่ีระดบัความส าคญั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติหรือไม่ โดยก าหนดค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Product mix’s)  4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) ท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์รถพ่วงลากจูงโดยใช ้Important scale 5 ระดบั ตั้งแต่ ส าคญัมากท่ีสุด จนถึง
ส าคญันอ้ยท่ีสุด แบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าสัมประสิทธ์ิ อลัฟ่า เท่ากบั .932 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3.2 การสร้างและทดสอบแนวคดิผลิตภณัฑ์รถพ่วงลากจูง 
3.2.1 การสร้างแนวคดิผลิตภณัฑ์ 

น าผลท่ีได้จากแบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติในการบริโภคผลิตภัณฑ์ ปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์รถพ่วงลากจูงในเขตอ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดั
ร้อยเอ็ดโดยพิจารณาจากความคิดเห็นด้านทัศนคติท่ีเห็นด้วยอย่างยิ่ง และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดท่ีมี
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดมาท าการสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ์ 
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3.2.2 การทดสอบแนวคดิผลิตภณัฑ์ 
น าแนวคิดผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างขนาดเลก็ (Small sample size) จ านวน 45 คน 

Wangcharoen, Ngarmsak &Wilkinson (2005) โดยใช้มาตรวดัความตั้งใจจะซ้ือ  scale 5 ระดบั ตั้งแต่ซ้ือแน่นอน 
จนถึงไม่ซ้ือแน่นอน จากนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าร้อยล่ะจากผลรวมระหว่างระดบัความ
ตั้งใจซ้ือแน่นอน และอาจจะซ้ือ  
 

4. ผลการศึกษา 
 

4.1. ผลการศึกษาด้านประชาการศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง  
จากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 82 ช่วงอาย ุ21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 60 มีอาชีพ

เป็นเจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 34 มีรายไดเ้ฉล่ียมากกว่า 15001-25000  บาท  ระดบัปริญญาตรี (คิดเป็นร้อยละ 
64)  ดงัรูปที่ 2 และจ านวนจ านวนอุปกรณ์เคร่ืองจกัรการเกษตรในการประกอบวิชาชีพทางการเกษตรของผูบ้ริโภค 
ดงัรูปที่ 3 

  
รูปที่ 2 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ช่วงอาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา 

 
รูปที่ 3 จ  านวนอุปกรณ์เคร่ืองจกัรการเกษตรในการประกอบวชิาชีพทางการเกษตร 

4.2. ผลการศึกษาด้านพฤตกิรรมการเลือกซ้ือและใช้ผลิตภณัฑ์รถพ่วงลากจูง 
ผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑร์ถพ่วงลากจูง ดงัรูปท่ี 4 จ านวนผูบ้ริโภคท่ีเคย

ใชร้ถพ่วงลากจูงในการขนยา้ยเคร่ืองจกัรการเกษตร จะเห็นไดว้่าพฤติกรรมการใชร้ถพ่วงลากจูงท าการขนยา้ยรถไถ
นาเดินตามเป็นส่วนใหญ่ และรองลงมาคือรถแบคโฮขนาดเล็ก ระยะทางท่ีใช้ 1 - 20 km คิดเป็นร้อยล่ะ 45.80  
จ านวนแรงงานคนท่ีใชใ้นการขนยา้ย 2 คนต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยล่ะ 40 ค่าใชจ่้ายในการขนยา้ยอยู่ท่ี 501 - 1000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 39.20 ความบ่อยในการขนยา้ย 2 สปัดาห์คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 26.70 ดงัรูปท่ี 5 
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รูปที่ 4 พฤติกรรมการใชร้ถพว่งลากจูง 

 
 
รูปที่ 5 ร้อยล่ะของระยะทางการขนยา้ย บุคคลทีมี่อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ  านวนแรงงานคนที่ใชใ้นการ
ขนยา้ยต่อคร้ัง ค่าใชจ่้ายในการขนยา้ยต่อคร้ัง และความถ่ีในการขนยา้ย 

4.3. ผลการศึกษาทัศนคตขิองผู้บริโภคที่มีผลต่อผลิตภณัฑ์รถพ่วงลากจูง 
ผลจากการศึกษาดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑ์รถพ่วงลากจูง พบว่า ทศันคติส าคญัท่ีมี

ผลต่อการเลือกซ้ือรถพ่วงลากจูงคือ รถพ่วงลากจูงควรมีความทนทาน (ค่าเฉล่ีย 4.65) รถพ่วงลากจูงควรหาอะไหล่
ทดแทนไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.64) รถพ่วงลากจูงควรมีระบบเบรก (ค่าเฉล่ีย 4.62) รถพ่วงลากจูงควรมีอุปกรณ์ช่วยยึดจบั
(ค่าเฉล่ีย 4.58) รถพ่วงลากจูงควรติดตั้งไฟสญัญาณให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย (ค่าเฉล่ีย 4.58) รถพ่วงลากจูงควรมีระบบ
รองรับแรงกระแทก(แหนบ) (ค่าเฉล่ีย 4.54) พบว่าทศันคติของผูส้นใจจะซ้ือให้ความส าคญัดา้นมีความทนทาน และ
หาอะไหล่ทดแทนไดง่้าย ดงัรูปท่ี 6 

 
รูปที่ 6 ทศันคติต่อการเลือกซ้ือรถพว่งลากจูง 

4.4. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ รถพ่วงลากจูง 
ผลจากการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product)   พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ให้

ความส าคญัในระดบั ส าคญัมากท่ีสุด  ไดแ้ก่ รถพ่วงลากจูงควรมีความทนทาน ( ค่าเฉล่ีย  4.73) และรถพ่วงลากจูง
ควรใชง้านง่าย  (ค่าเฉล่ีย  4.68) รถพ่วงลากจูงควรถูกตอ้งตามกฎหมาย (ค่าเฉล่ีย  4.59)  รถพ่วงลากจูงควรมีขนาดท่ี
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เหมาะสมต่อการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.57) รถพ่วงลากจูงควรใชต้วัยึดเกาะท่ีทนัสมยั (คา่เฉล่ีย 4.56) และรถพ่วงลากจูง
ควรมีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.45) ดงัรูปท่ี 7 

ผลจากการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา (Price)  พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง ให้ความส าคญั
ในระดบั ส าคญัมากท่ีสุด  ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ( ค่าเฉล่ีย  4.58) และ มีระบบแบ่งจ่ายช าระ(ค่าเฉล่ีย  
4.49) และมีหลายราคาให้เลือกหลายระดบั (ค่าเฉล่ีย  4.34) ดงัรูปท่ี 7  

ผลจากการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่าง ให้ความส าคญัในระดบั ส าคญัมากท่ีสุด  ได้แก่ จ าหน่ายสินค้าผ่านหน้าร้านขายเคร่ืองจกัรการเกษตร
(ค่าเฉล่ีย  4.43) มีตวัแทนจดัจ าหน่าย(ค่าเฉล่ีย  4.43) และสามรถเลือกซ้ือผา่นช่องทางส่ือออนไลน์(ค่าเฉล่ีย  3.97) ดงั
รูปท่ี 7 

ผลจากการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง 
ให้ความส าคญัในระดบั ส าคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มีบริการหลงัการขาย (ค่าเฉล่ีย  4.72)  มีการรับประกนัสินคา้หลงัการ
ขาย (ค่าเฉล่ีย  4.66)  สามารถขอส่วนลดราคา (ค่าเฉล่ีย 4.57) มีการรีวิวการใชง้านสินคา้ (ค่าเฉล่ีย  4.52) โฆษณาตาม
สหกรณ์การเกษตร (ค่าเฉล่ีย 4.38) และโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 4.09) ดงัรูปท่ี 7 

 
รูปที่ 7  ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือรถพว่งดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริม
การตลาด      

4.5. ผลการสร้างแนวคดิผลิตภณัฑ์รถพ่วงลากจูง  
การสร้างแนวคิดผลิคภณัฑ์รถพ่วงลากจูง ได้น าข้อมูลในส่วนผลการศึกษาเร่ืองดงัต่อไปน้ีมาสร้าง

แนวคิดผลิตภณัฑ์รถพ่วงลากจูง คือ ด้านทศันคติต่อการเลือกซ้ือรถพ่วงลากจูงท่ีคือ รถพ่วงลากจูงควรมีความ
ทนทาน รถพ่วงลากจูงควรหาอะไหล่ทดแทนไดง่้าย เป็นท่ีมาของการเลือกวสัดุอยา่งเหลก็และสเตนเลส ท่ีมีความ
ทนทานสูง ท าความสะอาดไดง่้าย ซ่อมแซมง่าย และหาอะไหล่ทดแทนไดง่้าย ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถพ่วงลากจูง ทางดา้นผลิตภณัฑ์ (Product)ไดแ้ก่ รถพ่วงลากจูงควรมีความทนทาน 
รถพ่วงลากจูงควรใชง้านง่าย และรถพ่วงลากจูงควรถูกตอ้งตามกฎหมาย  ทางดา้นราคา (Price)  คือ ราคาเหมาะสม
กบัคุณภาพ ทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ไดแ้ก่ จ าหน่ายสินคา้ผ่านหน้าร้านขายเคร่ืองจกัรการเกษตร 
ทางดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) ไดแ้ก่ มีบริการหลงัการขายจึงไดม้าสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ ์สรุปไดท้ั้งหมด 4 
แนวคิด ไดแ้ก่ 

แนวคดิผลิตภณัฑ์ที่ 1 รถพ่วงลากจูงพ้ืนกระบะเหล็ก แบบมีบันไดหางปลา 
รถพ่วงลากจูงพ้ืนกระบะเหล็ก แบบมีบนัไดหางปลา ดว้ยคุณสมบติัของเหลก็ท่ีมีความคงทนแข็งแรง 

อะไหล่ทดแทนหาไดโ้ดยทัว่ไป ซ่อมแซมและดูแลรักษาง่าย บนัไดหางปลา มีความมัน่คงแขง็แรง ปลอดภยั และง่าย
ต่อการผบัเก็บ พร้อมชุดสญัญาณไฟเล้ียว ไฟทา้ย ไฟเบรก ไฟหยดุ ไฟถอยหลงั ไฟส่องแผน่ป้ายทะเบียนและโคมไฟ
ขา้งรถ รวมถึง ระบบเบรกตรงตามกฎหมายก าหนด ติดตั้งอุปกรณ์ปรับระดบัองศาของพ้ืนกระบะ พร้อมทั้งอุปกรณ์
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ดึงลาก(วินซ์)บริเวณพ้ืนกระบะ มีทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย ราคา 125,000 บาท สามารถแบ่งช าระได ้3 งวด มี
วางจ าหน่ายตามหน้าร้านขายเคร่ืองจกัรการเกษตร และ มีตวัแทนจ าหน่าย มีการบริการหลงัการขายและรับประกัน
สินคา้ภายใน 3 เดือน 

แนวคดิผลิตภณัฑ์ที่ 2 รถพ่วงลากจูงพ้ืนกระบะเหล็ก แบบมีบันไดถอดประกอบได้ 
รถพ่วงลากจูงพ้ืนกระบะเหลก็ แบบมีบนัไดถอดประกอบได ้ดว้ยคุณสมบติัของเหล็กท่ีมีความคงทน

แข็งแรง อะไหล่ทดแทนหาไดโ้ดยทัว่ไป ซ่อมแซมและดูแลรักษาง่าย บนัไดถอดประกอบได ้สามารถติดตั้งตาม
ระยะห่างของฐานลอ้ได ้ถอดเก็บไดอ้ยา่งเป็นระเบียบ ซ่อมแซมง่าย มีน ้าหนกัเบา พร้อมชุดสญัญาณไฟเล้ียว ไฟทา้ย 
ไฟเบรก ไฟหยุด ไฟถอยหลงั ไฟส่องแผ่นป้ายทะเบียนและโคมไฟข้างรถ รวมถึง ระบบเบรก ตรงตามกฎหมาย
ก าหนดติดตั้งอุปกรณ์ปรับระดบัองศาของพ้ืนกระบะ พร้อมทั้งอุปกรณ์ดึงลาก(วินซ์)บริเวณพ้ืนกระบะ มีทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 123,000บาท สามารถแบ่งช าระได ้3 งวด มีวางจ าหน่ายตามหน้าร้านขายเคร่ืองจกัร
การเกษตร และ มีตวัแทนจ าหน่าย มีการบริการหลงัการขายและรับประกนัสินคา้ภายใน 3 เดือน 

แนวคดิผลิตภณัฑ์ 3 รถพ่วงลากจูงพ้ืนกระบะสแตนเลส แบบมีบันไดหางปลา 
รถพ่วงลากจูงพ้ืนกระบะสแตนเลส แบบมีบนัไดหางปลา ด้วยคุณสมบติัของสแตนเลสท่ีมีความ

ทนทาน ไม่เกิดสนิม น ้าหนกัเบา ทนความร้อนไดดี้ ง่ายต่อการรักษา และการท าความสะอาด ในส่วนบนัไดหางปลา 
มีความคงทน แขง็แรง ปลอดภยั ต่อการใชง้านและง่ายต่อการพบัเก็บ พร้อมชุดสญัญาณไฟเล้ียว ไฟทา้ย ไฟเบรก ไฟ
หยุด ไฟถอยหลงั ไฟส่องแผ่นป้ายทะเบียนและโคมไฟขา้งรถ รวมถึง ระบบเบรก ตรงตามกฎหมายก าหนด ติดตั้ง
อุปกรณ์ปรับระดบัองศาของพ้ืนกระบะ พร้อมทั้งอุปกรณ์ดึงลาก(วินซ์)บริเวณพ้ืนกระบะ มีทะเบียนถูกตอ้งตาม
กฎหมาย ราคา 155,000 บาท สามารถแบ่งช าระได ้3 งวด มีวางจ าหน่ายตามหน้าร้านขายเคร่ืองจกัรการเกษตร และ 
มีตวัแทนจ าหน่าย มีการบริการหลงัการขายและรับประกนัสินคา้ภายใน 3 เดือน  

แนวคดิผลิตภณัฑ์ 4 รถพ่วงลากจูงพ้ืนกระบะสแตนเลส แบบมีบันไดถอดประกอบได้  
รถพ่วงลากจูงพ้ืนกระบะสแตนเลส แบบมีบนัไดถอดประกอบได ้ด้วยคุณสมบติัของสแตนเลสท่ีมี

ความทนทาน ไม่เกิดสนิม น ้ าหนกัเบา ทนความร้อนไดดี้ ง่ายต่อการรักษา และท าความสะอาดไดง่้าย บนัไดถอด
ประกอบ สามารถติดตั้งตามระยะห่างของฐานลอ้ได ้ถอดเก็บไดอ้ยา่งเป็นระเบียบ ซ่อมแซมง่าย มีน ้าหนกัเบา พร้อม
ชุดสญัญาณไฟเล้ียว ไฟทา้ย ไฟเบรก ไฟหยดุ ไฟถอยหลงั ไฟส่องแผน่ป้ายทะเบียนและโคมไฟขา้งรถ รวมถึง ระบบ
เบรก ตรงตามกฎหมายก าหนด ติดตั้งอุปกรณ์ปรับระดบัองศาของพ้ืนกระบะ พร้อมทั้งอุปกรณ์ดึงลาก(วินซ์)บริเวณ
พ้ืนกระบะ มีทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมายราคา 153 ,000 บาท สามารถแบ่งช าระได ้3 งวด มีวางจ าหน่ายตามหน้า
ร้านขายเคร่ืองจกัรการเกษตร และ มีตวัแทนจ าหน่าย มีการบริการหลงัการขายและรับประกนัสินคา้ภายใน 3 เดือน 

4.6. ผลการทดสอบแนวคดิของผลิตภณัฑ์รถพ่วงลากจูงในเขตอ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
น าผลการสร้างแนวคิดผลิตภณัฑร์ถพ่วงลากจูง (หวัขอ้ 4.5) ท าให้ไดแ้นวคิดทั้ง 4 แนวคิด จากนั้นน าไป

ทดสอบกลุ่มตวัอยา่ง 45 คน มรีความสนใจต่อแนวคิดระดบัซ้ือแน่นอน และ อาจจะซ้ือ พบว่าแนวคิดผลิตภณัฑท่ี์ 2 
รถพ่วงลากจูงพ้ืนกระบะเหลก็ แบบมีบนัไดถอดประกอบไดเ้ป็นแนวคิดท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความช่ืนชอบสูงสุดถึงร้อย
ล่ะ 82.3 ดงัรูปท่ี 8 
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รูปที่ 8 แนวคิดผลิตภณัฑร์ถพว่งลากจูง   

4.7. อภปิรายผล 
จากการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค และจากทศันคติ ทางดา้นทศันคติส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถพ่วง

ลากจูง  พบว่าทศันคติของผูส้นใจจะซ้ือให้ความส าคญัด้านมีความทนทาน และหาอะไหล่ทดแทนได้ง่าย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษา (ธญัญาภรณ์ ประยงค์เพชร , 2557) เร่ืองการวางแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายอุปกรณ์
การเกษตร “ราชามอเตอร์” อ าเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ ทางดา้นส่วนประสมการตลาดพบว่าสอดคลอ้งกบั (ชยัยุทธ 
จันทองอุ่น ,2560)ได้ศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานของผู้ประกอบการ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัย
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมีผลต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ท่ีกล่าวว่า ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่  
จากนั้นน ามาวิเคราะห์เพ่ือออกแบบผลิตภณัฑ์ จากการส ารวจท าให้ได้แนวคิดผลิตภณัฑ์รถพ่วงลากจูง 4 ชนิด 
จากนั้นก็จะท าการทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ์ทั้ง 4 ชนิด โดยการสอบถามระดบัความสนใจ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมี
ความสนใจ ในระดบัซ้ือแน่นอน ไดแ้ก่ แนวคิดผลิตภณัฑ ์2  

 

5. สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
5.1.1 ดา้นพฤติกรรม จากผลการศึกษาจะพบว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่วนมากมีการใชง้านรถพ่วง

ลากจูงในการขนรถไถนาเดินตามและรถแบคโฮขนาดเลก็ ท่ีอยู่ในระยะทาง 1-20 km ค่าใชจ่้ายในการขนยา้ย 501 -
1000 บาท ใชก้ารขนยา้ย 2 สปัดาห์คร้ัง   

5.1.2 ดา้นทศันคติ จากการศึกษาทศันคติต่อการเลือกซ้ือรถพ่วงลากจูงพบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญั
กับความทนทาน หาอะไหล่ทดแทนได้ง่าย มีระบบเบรก มีอุปกรณ์ช่วยยึดจับ ติดตั้งไฟสัญญาณให้ถูกต้องตาม
กฎหมายมีระบบรองรับแรงกระแทก (แหนบ) เป็นส าคญั    

5.1.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ด้าน
ผลิตภณัฑ ์(Product)   ส่ิงท่ี ส าคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ รถพ่วงลากจูงควรมีความทนทาน ดา้นราคา (Price) ให้ความส าคญั
มากท่ีสุดคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  ความส าคญัมากท่ีสุด เร่ือง จ าหน่าย
สินคา้ผา่นหน้าร้านขายเคร่ืองจกัรการเกษตร ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion)   ให้ความ ส าคญัมาก  มีบริการหลงั
การขาย   
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5.1.4 ผลการสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ์รถพ่วงลากจูง พบว่าผลิตภณัฑ์รถพ่วงลากจูงควรมีความทนทาน 
รถพ่วงลากจูงควรหาอะไหล่ทดแทนไดง่้าย เป็นท่ีมาของการเลือกวสัดุอย่างเหลก็และสเตนเลส รถพ่วงลากจูงควร
ใชง้านง่าย และรถพ่วงลากจูงควรถูกตอ้งตามกฎหมาย มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ มีช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ผ่าน
หน้าร้านขายเคร่ืองจกัรการเกษตร และมีบริการหลงัการขายจึงได้มาสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ์ สรุปได้ทั้งหมด 4 
แนวคิด  

5.1.5 ผลการทดสอบแนวคิดของผลิตภณัฑ์รถพ่วงลากจูงในเขตอ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอ็ด 
พบว่าแนวคิดผลิตภณัฑท่ี์ 2 รถพ่วงลากจูงพ้ืนกระบะเหลก็ แบบมีบนัไดถอดประกอบไดเ้ป็นแนวคิดท่ีกลุ่มตวัอย่าง
มีความช่ืนชอบสูงสุดถึงร้อยล่ะ 82.3 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการศึกษาและการออกแบบผลิตภณัฑ์พบว่าผลิตภณัฑ์ท่ี 1 และผลิตภณัฑ์ 3 สามารถน ามา

ปรับปรุงและพฒันาเป็นแนวคิดผลิตภณัฑใ์หม่ได ้
2. จากการศึกษาน้ีสามารถน าแนวคิดไปพัฒนาต่อยอดโดยใช้เคร่ืองมือ QFD  (Quality Function 

Deployment คือการแปลงหน้าท่ีผลิตภณัฑ์เชิงคุณภาพ ให้เป็นแนวทางปฏิบติั )ในการออกแบบและวางแผนการ
สร้างผลิตภณัฑใ์ห้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสบการณ์ท่ีแทจ้ริงของนกัศึกษาในธุรกิจบริการต่าง ๆ และปัจจยั

ท่ีก่อให้เกิดประสบการณ์การบริการเชิงบวกและเชิงลบในธุรกิจบริการต่าง ๆ ท าการวิเคราะห์จากเรียงความของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบญัชี มหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ีมีความรู้ทางการตลาด โดยให้นักศึกษาเขียน
เรียงความบอกเล่าประสบการณ์เชิงบวก และเชิงลบ ท่ีเกิดข้ึนจริงในใจเป็นอนัดบัแรก จ านวน 458 คน ท าการ
วิเคราะห์เน้ือหาจากเน้ือความ แลว้สกดัออกมาจากเรียงความดว้ยวิธีการอ่านอยา่งละเอียด หาค าส าคญั น ามาสรุป จึง
พบว่าประสบการณ์ท่ีแทจ้ริงทั้งทางตรงและทางออ้ม สามารถแบ่งธุรกิจบริการออกได ้8 ประเภท คือธุรกิจอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ธุรกิจคมนาคมขนส่ง ธุรกิจสุขภาพและความงาม  ธุรกิจการท่องเท่ียว ธุรกิจรักษาพยาบาล ธุรกิจ
ตวัแทนและคนกลาง ธุรกิจบ ารุงรักษาและซ่อมแซม และธุรกิจบริการอ่ืน ๆ ส่วนปัจจยัท่ีก่อให้เกิดประสบการณ์เชิง
บวกและเชิงลบ ประกอบดว้ยปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ดงัน้ี  ผลิตภณัฑห์รือบริการ ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนกังาน กระบวนการให้บริการ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
 
ค ำส ำคญั: ธุรกิจบริกำร ประสบกำรณ์เชิงบวก ประสบกำรณ์เชิงลบ 
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Abstract 
 
The purpose of this research is to study about students’  real business experiences and factors which 

contributes positive and negative experiences in service business.  The study was collected data by analyzing 
business experience essays from students,who have marketing knowledge, Faculty of Business Administration and 
Accountancy, KhonKaen University.  Participants were 458 providing an information of top of mind positive and  
negative experiences.  The data were analyzed by content analysis, specifying keywords and summarizing .   After 
collecting data form the direct and indirect experiences, there are 8  business categories, including food and 
beverages, transportation, health and aesthetic, tourism, medical treatment, agents, maintenance and other services . 
The factors which generate positive and negative experiences are marketing mix (7Ps)  product or service, price, 
place, promotion, people and physical evidence 
 
Keywords: Service Business, Positive Experiences, Negative Experiences 
 

บทน า (Introduction) 
  

ในชีวิตประจ าวนัเรานั้นใชบ้ริการอย่างหลายส่ิงหลายอย่าง เช่น การเดินทางโดยรถประจ าทาง การบริโภค
เคร่ืองด่ืมและอาหาร การพกัอาศยัในโรงแรม ท่ีพกั การเดินทาง การพบเพ่ือปรึกษาแพทย ์การท่องเท่ียว และมีการ
ให้บริการเพ่ือความสะดวกอีกมากมาย เช่น ห้องสมุด ร้านถ่ายเอกสาร ร้านซกัรีด การให้บริการต่างๆมกัจะมีทั้งความ
พึงพอใจและไม่พึงพอใจในเร่ืองของคุณภาพและการบริการท่ีไดรั้บ เช่น การบริการท่ีล่าชา้ การปฏิบติังานท่ีไม่ดี 
พนักงานพูดจาไม่สุภาพ สีหน้าของพนักงานไม่ยิ้มแยม้แจ่มใส การท่ีพนักงานให้บริการเลือกปฏิบติักับลูกค้า 
พนกังานไม่มีความสามารถ ไม่มีใจรักในการบริการ ดา้นผูป้ระกอบกิจการธุรกิจบริการประสบปัญหาคือโอกาสท่ี
จะสามารถท าก าไรไดย้าก เพราะพนกังานผูใ้ห้บริการไม่มีทกัษะ และไม่มีความช านาญในการปฏิบติังาน 

ประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience)  ส่งผลต่อการท าการตลาดในปัจจุบัน และอนาคต มี
ความส าคญัอย่างท่ีจะละเลยไม่ได ้ ในการด าเนินงานของธุรกิจ โดยเร่ิมตั้งแต่การท่ีลูกคา้มีความตอ้งการ การหา
ขอ้มูล การตดัสินใจใชบ้ริการ จนถึงการบริการหลงัการขายแลว้น าไปบอกต่อแบบปากต่อปาก 

ปัจจุบนัการท าการตลาดไม่สามารถใชรู้ปแบบการส่ือสารเหมือนในอดีตเพ่ือให้คนตดัสินใจรับบริการไดแ้ลว้ 
การโฆษณาชวนเช่ือจึงไม่สามารถใชไ้ดผ้ลอีกต่อไป การไม่สนใจความตอ้งการของลูกคา้ท าไม่ไดอี้กต่อไป ในเม่ือ
การส่ือสารแบบเดิมไม่ไดผ้ล เพราะลูกคา้มีพลงัมากข้ึนเม่ือจะท าการซ้ือสินคา้หรือบริการอะไรในยุคน้ีลูกคา้ไม่ได้
ซ้ือเลยทนัที หรือท าการตดัสินใจอยูน่านดว้ยตวัเองคนเดียว แต่เป็นการท่ีลูกคา้นั้นเขา้ไปหาขอ้มูล สอบถามขอ้มูล
ดว้ยตวัเองกบัเพ่ือนหรือคนท่ีไม่ไดรู้้จกัเลยผา่นเวบ็บอร์ด หรือเพจต่าง ๆ ท่ีมีเพ่ือนหรือคนท่ีมีประสบการณ์ในสินคา้
หรือบริการมาบอกเล่า การตลาดในยคุปัจจุบนัจึงตอ้งท าความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ให้มากข้ึน ธุรกิจจึงตอ้ง
สร้างประสบการณ์ท่ีสามารถเข้าไปอยูใ่นใจลูกคา้จึงตอ้งมีสร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ท่ีผ่านจากประสบการณ์
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ของลูกคา้ เพราะประสบการณ์จะท าให้ธุรกิจแขง็แกร่งข้ึน และท าให้ลูกคา้ไม่เปล่ียนใจไปใชบ้ริการของคู่แข่งขนัซ่ึง 
ประสบการณ์ถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัในธุรกิจบริการผูศึ้กษาจึงศึกษาประสบการณ์ในธุรกิจบริการ 

1. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
1.1 เพ่ือศึกษาถึงประสบการณ์ท่ีแทจ้ริงของนกัศึกษาในธุรกิจบริการต่าง ๆ 
1.2 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีก่อให้เกิดประสบการณ์การบริการเชิงบวกและเชิงลบในธุรกิจบริการต่าง ๆ 

2. ขอบเขตของการวิจยั 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาประสบการณ์ในธุรกิจบริการเชิงบวก และเชิงลบของนักศึกษาคณะ

บริหารธุรกิจและการบญัชี มหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัวิชาการตลาด 
3. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 

กลุ่มธุรกิจบริการต่างๆสามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัประสบการณ์
ท่ีพึงจะไดรั้บ เพ่ือให้เกิดประสบการณ์เชิงบวกมากกว่าเชิงลบ 
 

ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
 

1. แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับธุรกิจบริการ 
การบริการ (Service) หมายถึง กิจกรรมหรือผลประโยชน์เชิงนามธรรม ซ่ึงผูใ้ห้บริหารไดเ้สนอขาย โดย

ลูกคา้ไม่ไดค้รอบครองการบริการนั้นอย่างเป็นรูปธรรม กระบวนการให้บริการอาจจะให้ควบคู่ไปกบัการจ าหน่าย
สินคา้หรือไม่ก็ได ้ดงันั้น การบริการจึงเก่ียวกบัการเสนอขายความพยายาม (Efforts) การปฏิบติังาน (Performance) 
หรือการกระท าใดๆให้แก่อีกฝ่ายหน่ึง โดยลูกคา้ไม่ไดเ้ป็นเจ้าของบริการนั้น เหมือนเช่นการเป็นเจ้าของสินคา้ 
(Kotler, 2016) 

1.1 หลกัการให้บริการ มี 5 ประเภท ดงัน้ี  
1.1.1 หลกัความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ คือ ประโยชน์และบริการท่ี

องคก์ารจดัการให้นั้นจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของบุคคลส่วนใหญ่หรือทั้งหมด  
1.1.2 หลกัความสม ่าเสมอ คือ การให้บริการตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ไม่ใช่ท า

ตามความพอใจของผูบ้ริหารหรือพนกังาน 
1.1.3 หลกัความเสมอภาค คือ การให้บริการนั้นจะตอ้งให้แก่ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการทุกคนอย่างเท่า

เทียมกนัไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึงในลกัษณะแตกต่างจากบุคคลอ่ืน 
1.1.4 หลกัความประหยดัค่าใชจ่้าย คือ การให้บริการจะตอ้งไม่มากเกินผลท่ีจะไดรั้บ 
1.1.5 หลกัความสะดวก  คือ การให้บริการแก่ลูกคา้จะตอ้งเป็นไปในลกัษณะปฏิบติัไดง่้ายสะดวก 

สบาย ไม่ส้ินเปลืองทรัพยากรมาก และไม่เป็นการสร้างภาระในการให้บริการแก่พนกังานหรือลูกคา้มากจนเกินไป 
1.2 ลกัษณะการบริการ สรุปลกัษณะการบริการของธุรกิจบริการ ได ้4 ประเภท ดงัน้ี 

1.2.1 ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ (Intangibility) บริการทัว่ไปจะมีลกัษณะเป็นนามธรรม ไม่สามารถ
สมัผสัไดด้ว้ยประสาทสมัผสัทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ล้ิน และกายสมัผสั แต่สามารถจบัตอ้งไดด้ว้ยการใชก้ารผสมผสาน
ของประสาทสมัผสั เช่น การท่ีไปใชบ้ริการร้านตดัผม ลูกคา้ไม่สามรถซ้ือการบริการของร้านตดัผมกลบัมาท่ีบา้นได ้
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แต่ลูกคา้ผูซ้ื้อบริการไดด้ว้ย การไดย้ินค าพูดท่ีไพเราะ ไดย้ินเสียงเพลงท่ีท าให้รู้สึกสบายผอ่นคลาย ไดรั้บการสัมผสั
จากพนกังานตดัผมท่ีมีฝีมือ ตาท่ีมองเห็นการตกแต่สถานท่ีอยา่งสวยหรู เป็นตน้   

1.2.2 ไม่สามารถแยกการผลิตออกจากการบริการได ้ (Inseparability) การบริการมกัถูกน าเสนอ
การขายก่อน และหลงั ตามมาดว้ยการผลิต การบริโภค ซ่ึงทั้งสองจะเกิดข้ึนพร้อมกนั (Simultaneous Production and 
Consumption) ลูกคา้จะมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตดว้ย เช่น การบริการในร้านตดัผม เม่ือลูกคา้ตกลงท่ีจะตดัผม 
ขั้นตอนการผลิตเร่ิมจากลูกคา้นอนบนเตียงสระผม พนกังานเร่ิมสระผมและบริการตามขั้นตอนของทางร้าน ในขณะ
ท่ีพนกังานให้บริการ ลูกคา้จะบริโภคสินคา้ไปพร้อมกนั 

1.2.3 มีคุณภาพไม่คงท่ี (Variability Heterogeneity) การบริการมักมีลักษณะและคุณภาพไม่
แน่นอน มกัข้ึนอยู่กบัพนกังาน เวลา วิธีการ สถานท่ีท่ีให้บริการกบัลูกคา้ เน่ืองจากพนกังานแต่ละคนอาจมีความรู้ 
ความสามารถ และพฤติกรรมการให้บริหารท่ีแตกต่างกนั แมก้ระทัง่การกลบัไปใชบ้ริการกบัพนกังานคนเดิม อาจจะ
ไม่ประทบัใจเหมือนเช่นเคย 

1.2.4 ไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้(Perishability) การบริการเป็นทั้งการผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกนั 
ไม่สามารถเก็บรักษาไดอ้ย่างสินคา้คงคลงั จึงท าให้ธุรกิจเกิดปัญหาจากความตอ้งท่ีไม่แน่นอน เสียโอกาสในการ
บริการเน่ืองจากการบริการท่ีไม่ทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ เพราะลูกคา้มาใชบ้ริการเม่ือใด ผูใ้ห้บริการจึงเร่ิมท า
การผลิตเม่ือนั้น  

2. แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้า 
ผกามาศ ชยัพร (2550) ประสบการณ์ของลูกคา้ (Customer Experience) คือ ประสบการณ์ของลูกคา้ท่ีมีต่อ

การใชสิ้นคา้ การบริการ ตลอดจนกระบวนการดูแลเอาใจใส่ของพนกังานผูใ้ห้บริการ 
การท่ีธุรกิจจะสามารถสร้างประสบการณ์การบริการท่ีดีนั้น ตอ้งเขา้ใจในส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการในขณะนั้น  

เขา้ใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในใจของลูกคา้ เขา้ใจประสบการณ์ของลูกคา้ เม่ือเขา้ใจส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจะมองเห็นโอกาส
ในการออกแบบธุรกิจให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าจนเกิดการบริการท่ีเกินความคาดหวงั เม่ือลูกค้าไดรั้บ
ประสบการณ์เชิงบวกในการรับบริการ คือ เป็นการได้รับบริการท่ีเหนือความคาดหวัง (Delight Customer 
Experience) ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด แต่ถ้าได้รับการบริการตามท่ีคาดหวัง (Satisfactory Customer 
Experience) ลูกคา้จะเกิดความรู้สึกเฉย ๆ  และถา้ไดรั้บการบริการท่ีไม่เป็นแบบท่ีคาดหวงัไว ้(Service Failure) ลูกคา้
จะความไม่พึงพอใจในการบริการ และเกิดประสบการณ์เชิงลบ  

ประสบการณ์ของลูกคา้สามารถรับรู้ไดจ้ากอายตนะ คือ อายตนะภายนอก ท่ีหมายถึงส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกตวั
เรา 6 อย่าง และอายตนะภายใน หมายถึงส่ิงท่ีอยูภ่ายในตวัเรา 6 อย่าง โดยทั้งสองอยา่งน้ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งคู่กนัอยูเ่สมอ 
ไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้(พระพุทธโฆสเถระ, 2551) 

2.1 อายตนะภายนอก ประกอบดว้ย 6 ประเภท คือ 
2.1.1 รูปายตนะ คือ รูป หรือสีต่าง ๆ ท่ีมากระทบกบัตาของเรา 
2.1.2 สทัทายตนะ คือ เสียงต่าง ๆ ท่ีมากระทบกบัหูของเรา 
2.1.3 คนัธายตนะ คือ กล่ินต่าง ๆ ท่ีมากระทบกบัจมูกของเรา 
2.1.4 รสายตนะ คือ รสต่าง ๆ ท่ีมากระทบกบัล้ินของเรา 
2.1.5 โผฏฐพัพายตนะ คือ สมัผสัท่ีเป็นภาวะร้อนเยน็ซ่ึงเป็นธรรมชาติท่ีมากระทบกบักายของเรา 
2.1.6 ธมัมายตนะ คือ อารมณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงมากระทบกบัจิตใจของเรา 
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2.2 อายตนะภายใน ประกอบดว้ย 6 ประเภท คือ 
2.2.1 จกัขายตนะ คือ ประสาทตาท่ีไดรั้บการมองเห็นในส่ิงต่าง ๆ 
2.2.2 โสตายตนะ คือ โสตประสาท หรือประสาทหู ท่ีไดรั้บการไดย้ินในเสียงต่าง ๆ 
2.2.3 ฆานายตนะ คือ ฆานประสาท หรือประสาทรับกล่ินท่ีไดรั้บในกล่ินต่าง ๆ 
2.2.4 ชิวหายตนะ คือ ชิวหาประสาท หรือประสาทรับรสในการไดรั้บรสต่าง ๆ 
2.2.5 กายายตนะ คือ กายประสาท หรือประสาทท่ีไดรั้บการสมัผสัต่าง ๆ 
2.2.6 มนายตนะ คือ จิตท่ีรับรู้ความเป็นอารมณ์ทั้งหมด เป็นธรรมชาติท่ีรับรู้อารมณ์ความรู้สึกนึก

คิดต่าง ๆ 
3. แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

Kotler (2016) ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุม
ได้ ธุรกิจมักจะน ามาใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด
ประกอบดว้ย 7 Ps ไดแ้ก่  

3.1 ผลิตภณัฑ์หรือบริการ (Product or Service) ส่ิงท่ีธุรกิจบริการมีไวเ้พ่ือน าเสนอขายให้กบัลูกคา้ การ
บริการถือเป็นผลิตภณัฑอ์ยา่งหน่ึง แต่เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไม่มีตวัตน (Intangible Product) ซ่ึงไม่สามารถจบัตอ้งได ้เป็น
อาการนาม ไม่ว่าจะเป็นการให้ความเห็น การให้ค าปรึกษา ความรวดเร็ว ความสะดวก ความสบายตวัสบายใจ  เป็น
ตน้ 

3.2 (Price) ส่ิงท่ีก าหนดรายไดข้องธุรกิจคือราคาเพราะ หากธุรกิจมีรายไดสู้งข้ึนจะเกิดจากการตั้งราคา
สูง หากธุรกิจมีรายไดต้ ่าจะเกิดจากการตั้งราคาต ่า ซ่ึงอาจจะส่งผลน าไปสู่ภาวะขาดทุนได ้แต่ไม่ไดห้มายความว่า
ธุรกิจจะตั้งราคาไดอ้ยา่งไรก็ไดต้ามใจชอบ แต่ถา้การบริการของธุรกิจนั้นไม่มีคุณภาพเท่ากบัราคาท่ีเพ่ิมข้ึน จะท าให้
ลูกคา้ไม่กลบัมาใชบ้ริการกบัธุรกิจนั้นอีกต่อไป แต่ถา้หากธุรกิจบริการใดนั้นตั้งราคาต ่าจะน ามาสู่ภาวะสงคราม
ราคา เน่ืองจากคู่แข่งขนัรายอ่ืนจะลดราคาตาม 

3.3 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การบริการสามารถให้บริการผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายได ้4 วิธี 
ดงัน้ี (Zeithaml and Bitner, 2006) 

3.3.1 การให้บริการผ่านร้าน (Outlet) เป็นการบริการท่ีมีมาอย่างยาวนาน ให้บริการดว้ยการเปิด
ร้านคา้ในห้างสรรพสินคา้ ตามตึกแถวในชุมชน แลว้เกิดการขยายสาขาเพ่ือให้บริการลูกคา้ไดสู้งสุด  

3.3.2 การให้บริการถึงท่ีบา้นลูกคา้หรือสถานท่ีท่ีลูกคา้ตอ้งการ คือการส่งพนกังานไปให้บริการ
ตามสถานท่ีอ่ืนตามความตอ้งการของลูกคา้ หรือท่ีบา้นลูกคา้  

3.3.3 การให้บริการผ่านตวัแทน คือการขยายธุรกิจบริการดว้ยการจดัตั้งตวัแทนในการให้บริการ 
หรือการขายแฟรนไชส์ เช่น เคเอฟซี บริษทันกแอร์ท่ีสามารถจองตัว๋เคร่ืองบินผา่นบริษทัทวัร์ได ้และโรงแรมต่างๆ    

3.3.4 การให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการลดตน้ทุนจากการ
จา้งพนกังาน เพ่ือท าให้การบริการเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว สะดวก ทุกวนัตลอด24ชัว่โมง 

3.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีความคล้ายกับธุรกิจบริการ คือสามารถท าการส่งเสริม
การตลาดไดใ้นทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการประชาสมัพนัธ์ การโฆษณา การตลาดทางตรงผา่นส่ือต่าง ๆ การลดแลก
แจกแถม 
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3.5 พนักงาน (People) คือ ทุกคนในต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีท างานอยู่ในธุรกิจบริการ พนักงานเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีสุดของทรัพยากร การจดัการบริการท่ีมีคุณภาพย่อมเกิดจากพนกังานในองค์กรเป็นส าคญั เพราะส่ิงต่าง ๆ 
เหล่าน้ีเกิดจากกระบวนการคดัเลือกพนกังานท่ีเป็นระบบ เพ่ือให้ไดพ้นกังานท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานนั้น 

3.6 กระบวนการให้บริการ (Process) คือ กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบติังาน ระเบียบงาน วิธีการ
ท างานในการบริการ ท่ีบริการให้กบัลูกคา้เพ่ือเป็นการส่งมอบการบริการไดอ้ย่าง รวดเร็ว ถูกตอ้งตามความตอ้งการ
ของลูกคา้ ท าให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ  

3.7 ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) คือ การน าเสนอให้กับลูกค้าให้เห็นถึงความเป็น
รูปธรรม เห็นถึงลกัษณะทางกายภาพ ควรสร้างคุณค่ารูปแบบการให้บริการด้ายกายภาพ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของการ
บริการ  

4. งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 

วิชยา ทองลพัท ์(2559) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหาร
ประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัที่ส่งผลเชิงบวก 
ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์คือ เมนูอาหารที่หลากหลาย วตัถุดิบมีคุณภาพ ปริมาณอาหารที่เหมาะสม 
และรสชาติของอาหาร ปัจจยัดา้นราคา คือ ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพ ปริมาณ และความเหมาะสม
ของราคาเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายที่ คือ การเดินทางสะดวก ท าเลดี เปิดใน
แหล่งชุมชน หรือในห้างสรรพสินคา้ มีขนส่งสาธารณะต่าง ๆ อ านวยความสะดวก ปัจจยัด้านส่งเสริม
การตลาด คือ การจดัโปรโมชัน่ใหม่ ๆ เสมอ การประชาสมัพนัธเ์มนู หรือโปรโมชัน่ผา่นส่ือต่าง ๆ สิทธิพเิศษ
ที่ไดรั้บมีความง่ายต่อการใชง้าน และการจดัโปรโมชัน่ที่น่าสนใจ เช่น ระบบบตัรสมาชิก หรือสะสมแตม้ 
ปัจจยัดา้นพนักงาน คือ การดูแลเอาใจใส่ของพนักงาน การเต็มใจให้บริการของพนักงาน คอยแนะน าและ
แกปั้ญหา ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ คือ การรับรายการอาหาร จนถึงขั้นตอนการช าระเงินที่ถูกตอ้ง 
รวดเร็ว ช่วยใหส้ามารถประหยดัเวลาการรอคอยและเวลาในการมารับประทานอาหาร ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ คือ การตกแต่งที่สวยงาม พื้นที่กวา้งขวาง ความสะอาดของร้านอาหาร 
 

วธีิการศึกษา (Methodology) 
 

1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชวิ้ธีการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัดว้ยวิธีการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling)โดยมีคุณสมบติั คือ นกัศึกษาท่ีมีความรู้ทางการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ านวน 458 คน  

2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
รูปแบบค าถามท่ีใช้ คือ ค าถามปลายเปิด (Open-ended Questions) การตั้ งค าถามเพ่ือค้นหาปัจจัยท่ี

ก่อให้เกิดประสบการณ์เชิงบวก และเชิงลบ โดยใชแ้นวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากแหล่งขอ้มูลทางวิชาการท่ีเช่ือถือได ้ เก่ียวกบัเร่ืองท่ี

ศึกษาในประเด็นปัญหาส าคญัต่าง ๆ  ให้มีความสมบูรณ์ครบถว้น รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีท าการศึกษา
โดยตรง เพ่ือน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลได ้

3.2 การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือการเก็บขอ้มูลโดยตรงจากภาคสนาม ซ่ึงผูศึ้กษาเป็นผูต้ ั้ง
ค าถามปลายเปิด และให้ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเขียนค าตอบเป็นเรียงความ ซ่ึงการเก็บขอ้มูลผูศึ้กษาใชแ้นวประเดน็ค าถามท่ี
สร้างไวจ้นกว่าผูศึ้กษาจะไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นตามประเด็นท่ีศึกษา หยุดการเก็บขอ้มูล เม่ือขอ้มูลมีความครบถว้น 
หรืออ่ิมตวั (Saturation of  Data) โดยพบว่าขอ้มูลท่ีไดเ้ร่ิมซ ้ ากบัขอ้มูลเดิม ไม่มีขอ้มูลใหม่ท่ีเพ่ิมเติมจากขอ้มูลท่ีเก็บ
รวบรวมได ้ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีขอ้มูลครบถว้น หรืออ่ิมตวัเม่ือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัมีจ านวน 458 คน จากนั้นท าการอ่าน
อยา่งละเอียดในขอ้มูลแต่ละชุด เพ่ือหาค าส าคญั ท าการเนน้ค าส าคญั โดยมีการจดัการขอ้มูล (Data Management) น า
ค าส าคญัมาเขียนใส่กระดาษ แบ่งโครงสร้างขอ้มูล (Data Structure) ตามประเภทของประสบการณ์เชิงบวก และเชิง
ลบ และจดัเก็บแบบแฟ้มขอ้มูล(File) เพ่ือรวบรวมขอ้มูลให้เป็นระเบียบ 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลท าไดจ้ากการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) คือ การกระท ากบัขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การเขียนเรียงความ ของนกัศึกษาท่ีมีความรู้ทางการตลาด โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลมีขั้นตอนดงัน้ี อ่านเรียงความอยา่ง
ละเอียดหลาย ๆ รอบ เพ่ือหาค าส าคญัท่ีผูเ้ขียนไดเ้ขียน ท าการเนน้ค าส าคญั น าค าส าคญัออกมาเขียนในกระดาษ แยก
ประเภทค าส าคญัว่าเป็นประสบการณ์เชิงบวก หรือเชิงลบ แลว้น าประสบการณ์ของนกัศึกษาทั้ง 458 ชุด มาเขียน
รวมกนั แยกตามประเภทของธุรกิจบริการ และแยกประเภทตามประสบการณ์เชิงบวก และเชิงลบ 
 

ผลการศึกษาและอภปิราย (Result and Discussion) 
 

จากการเกบ็ขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัโดยการเขียนเรียงความ (Essay) ของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจและ
การบญัชี มหาวิทยาลยัขอนแก่น สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

1. ประสบการณ์ที่แท้จริงของธุรกิจบริการ  
ประสบการณ์ท่ีแทจ้ริงของนกัศึกษาท่ีกล่าวมา สามารถแบ่งได ้8 ประเภท คือ 1.ธุรกิจดา้นอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 2.ธุรกิจคมนาคมขนส่ง 3.ธุรกิจดา้นสุขภาพและความงาม 4.ธุรกิจการท่องเท่ียว 5.ธุรกิจการรักษาพยาบาล 
6.ธุรกิจตวัแทนและคนกลาง 7.ธุรกิจการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  8.ธุรกิจอ่ืนๆ 

ผลการศึกษาประสบการณ์ท่ีแท้จริงท่ีเกิดข้ึนในใจเป็นอนัดบัแรก (Top of Mind) นักศึกษาส่วนใหญ่
กล่าวถึงธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม มีประสบการณ์เชิงบวก คือ อาหารรสชาติอร่อย มีเมนูให้เหลือกหลากหลาย 
พนกังานอธัยาศยัดี เต็มใจให้บริการ ประสบการณ์เชิงลบ คือ อาหารหรือเคร่ืองด่ืมมีส่ิงแปลกปลอม ไดอ้าหารหรือ
เคร่ืองด่ืมไม่ตรงตามท่ีสัง่ พนกังานไม่เต็มใจให้บริการ ธุรกิจคมนาคมขนส่ง มีประสบการณ์เชิงบวก คือ พนกังาน
ขบัรถอย่างปลอดภยั พูดจาไพเพราะ สุภาพ รถสภาพดี เบาะกว้าง ประสบการณ์เชิงลบ คือ รถสภาพเก่า รถเสีย
ระหว่างทาง แอร์ไม่เยน็ พนกังานพูดจาไม่สุภาพ ธุรกิจการท่องเท่ียว ประสบการณ์เชิงบวก คือ โรงแรมท่ีพกัสะอาด 
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กวา้งขวาง พนกังานให้การตอ้นรับอยา่งดี มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบครัน ประสบการณ์เชิงลบ คือ ห้องพกัมี
กล่ินอบั รูปภาพท่ีใชโ้ฆษณากบัสถานท่ีจริงไม่เหมือนกนั พนกังานหนา้บูดบ้ึง ไม่เตม็ใจให้บริการ 

2. ปัจจยัที่ก่อให้เกิดประสบการณ์เชิงบวกและเชิงลบ 
ผลการศึกษาสามารถแบ่งปัจจยัท่ีก่อให้เกิดประสบการณ์เชิงบวก และเชิงลบท่ีเกิดข้ึนกบัธุรกิจบริการได้

ตามส่วนผสมทางการตลาด (7Ps)  ดงัน้ี 
2.1 ผลิตภณัฑห์รือบริการ (Product or Service) 

ประสบการณ์เชิงบวก คือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้มาตรฐาน มีคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ ไม่มีส่ิง
แปลกปลอม มีความหลายหลากของผลิตภณัฑห์รือบริการ และสามารถตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการ  

ประสบการณ์เชิงลบ คือ ผลิตภณัฑห์รือบริการไม่ไดม้าตรฐาน ไม่มีคุณภาพ ไม่สามารถตอบสนอง
ตามความตอ้งการได ้ผลิตภณัฑห์รือบริการไม่มีความหลากหลาย ไม่มีการรับประกนั  

2.2 ราคา (Price) 
ประสบการณ์เชิงบวก คือ ราคาถูก เหมาะสมคุม้ค่ากบัผลิตภณัฑ์หรือการบริการ แสดงราคาอย่าง

ชดัเจน 
ประสบการณ์เชิงลบ คือ ราคาแพง ราคาไม่เหมาะสม ไม่คุม้ค่ากบัผลิตภณัฑ์หรือการบริการ ไม่มี

การแสดงราคาล่วงหนา้ 
2.3 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 

ประสบการณ์เชิงบวก คือ มีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย สามารถสั่งซ้ือทางออนไลน์ได้ 
ท าเลท่ีตั้งดี เดินทางสะดวก ผลิตภณัฑห์รือบริการเขา้ถึงไดง่้าย มีการกระจายผลิตภณัฑห์รือบริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

ประสบการณ์เชิงลบ คือ ท าเลท่ีตั้งอยูห่่างไกล เดินทางล าบาก มีจุดจ าหน่ายน้อย ไม่สามารถเขา้ถึง
ผลิตภณัฑห์รือบริการได ้

2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ประสบการณ์เชิงบวก คือ ติดป้ายโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ใชพ้รีเซนเตอร์ท่ีมีช่ือเสียง มีบตัรสะสม

แตม้ เชค็อินไดรั้บส่วนลด แจกบตัรสมนาคุณ (Gift Voucher) มีการลดแลกแจกแถม บริการส่งฟรี 
ประสบการณ์เชิงลบ คือ โฆษณาเกินจริง เง่ือนไขการส่งเสริมการตลาดมากมาย 

2.5 พนกังาน (People) 
ประสบการณ์เชิงบวก คือ พนกังานมีมารยาท อธัยาศยัดี กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ มีใจรักใน

การบริการ ให้ค าแนะน าและตอบค าถามได ้ดูแลเอาใจใส่ แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้
ประสบการณ์เชิงลบ   คือ พนกังานเลือกปฏิบติั ไม่เป็นมิตร พูดจาไม่สุภาพ ไม่เตม็ใจในการบริการ  

ไม่มีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ 
2.6 กระบวนการให้บริการ (Process) 

ประสบการณ์เชิงบวก คือ บริการรวดเร็ว ตามขั้นตอน บริการอย่างทัว่ถึง จดัระบบการท างานไดดี้ 
การท างานมีมาตรฐาน ปฏิบติังานอยา่งเท่าเทียม 

ประสบการณ์เชิงลบ   คือ ไม่มีระบบการท างาน บริการชา้ บริการไม่ไดต้ามมาตรฐาน 
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2.7 ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) 
ประสบการณ์เชิงบวก คือ บรรยากาศดี บริเวณกวา้งขวาง สะอาด ตกแต่งสวยงาม มีท่ีจอดรถ ระบบ

รักษาความปลอดภยัดี  
ประสบการณ์เชิงลบ   คือ บรรยากาศไม่ดี ท่ีนัง่ไม่เพียงพอ ไม่มีท่ีจอดรถ บริเวณแคบ 

ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดประสบการณ์เชิงบวกและเชิงลบท่ีเกิดข้ึนกบัธุรกิจบริการตามส่วนผสมทางการตลาด 
(7Ps) สามารถสรุปได ้ดงัภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 ประสบการณ์เชิงบวกและเชิงลบที่เกิดขึ้นกบัธุรกิจบริการ 
 

สรุปผลการศึกษา 

 
การศึกษาประสบการณ์ในธุรกิจบริการของนกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี มหาวิทยาลยั ขอนแก่น 

พบว่าจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยให้นกัศึกษาผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเขียนเรียงความ จ านวน 458 คน ไดท้ราบถึงปัจจยั
ท่ีก่อให้เกิดประสบการณ์เชิงบวกและเชิงลบ ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดประสบการณ์เชิงบวกดา้นผลิตภณัฑ์หรือบริการ คือ 
ผลิตภณัฑ์หรือบริการไดม้าตรฐานมีคุณภาพ ตรงกบัความตอ้งการ ดา้นราคา คือ ราคาไม่แพง คุม้ค่ากบั ผลิตภณัฑ์
หรือบริการท่ีไดรั้บ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ มีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย ท าเลดีเดินทางสะดวก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ มีการลดแลกแจกแถม มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ด้านพนักงานคือ พนักงาน
มารยาทดี อธัยาศยัดี ดา้นกระบวนการให้บริการ คือ บริการรวดเร็ว มีระบบการบริการท่ีดี ดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ คือ บรรยากาศดี สะอาด มีท่ีจอดรถ ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดประสบการณ์เชิงลบดา้นผลิตภณัฑ์หรือบริการ คือ 
ผลิตภณัฑห์รือบริการไม่มีคุณภาพและมาตรฐาน ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการได ้ดา้นราคา คือ ราคาแพง ไม่
คุม้ค่ากบัผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีไดรั้บ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ ท าเลท่ีตั้งอยู่ไกล เดินทางล าบาก ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด คือ มีการโฆษณาเกินจริง มีเง่ือนไขการส่งเสริมการตลาดมากมาย ดา้นพนกังานคือ พนกังานไม่มี
มารยาท เลือกปฏิบติั ไม่เป็นมิตร พูดจาไม่สุภาพ ดา้นกระบวนการให้บริการ คือไม่มีระบบการท างานท่ีดี บริการชา้ 
บริการไม่ไดต้ามมาตรฐาน ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ คือบรรยากาศไม่ดี ท่ีนัง่ไม่เพียงพอ ไม่มีท่ีจอดรถ บริเวณ
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แคบกลุ่มธุรกิจบริการต่างๆควรน าผลการศึกษาประสบการณ์เชิงบวกไปเป็นแนวทางการปฏิบติัให้ดียิ่งข้ึนและ
พฒันาประสบการณ์เชิงลบให้กลายเป็นประสบการณ์เชิงบวก 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาส ารวจประสบการณ์ของธุรกิจบริการ ไม่ไดเ้จาะจงไปในธุรกิจหากท าการต่อ

ยอดในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูศึ้กษามีความคิดเห็นว่าควรเฉพาะเจาะจงลงในประเภทของธุรกิจบริการ ดว้ยวิธีการ
สมัภาษณ์เชิงลึก และเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีตรงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจ  
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The Influences of Training Input Factors on Training Transfer 
 

Pakin Santanan* 
 

ABSTRACT 
 

The main focus of this research was to define level of training transfers; near, far, lateral, and vertical, to investigate the 
relationship between demographic factors and training transfers, and to scrutinize the relations of training input factors as 
independent variables which included internal factors, training design factors, and external factors, and training transfers as 
dependent variable of staff working in Khaolaemya-Samed Island national park, Rayong province, Thailand. The study focused 
on trainings that only generalized the tourism and tourist services aspect which was explained and controlled by researcher at 
the data collection process. The study engaged quantitative research method using questionnaires for 125 respondents as a tool 
to analyze both descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, minimum, maximum, and standard deviation, and 
inferential statistics such as T-test, one-way ANOVA, correlations, and regression analysis at the 0.05 significant level. The 
research outcome found that the hypothesis relationship between training input factors and training transfers reflected that overall 
training input factors correlated with all training transfer levels whilst only internal and external factors had significant relations 
with all training transfers in regression analysis. 
 
Keywords: Training input factors, internal factors, training design factors, external factors, training transfers, near transfer, far 
transfer, lateral transfer, vertical transfer  
 

Introduction 
 

National Park is the conserved area that maintains and protects natural resources for its abundant state, and preserves its 
environment without any damages or changes. Because of its enrichment and beauteous, tourists or visitors are then introduced 
to come over for their recreation and leisure purposes (National Park Act, 1961). National parks in Thailand which are under 
Department of National Park, Wildlife, and Plant Conservation (DNP), Ministry of Natural Resources and Environment, have 
set up a clear policy to make national parks as tourist attractions by publicly opening to both locals and foreigners to visit with 
officer hours. Officers working in national parks, which comprise of government officers, government employees, hired 
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employees, and part-time employees, are not only responsible for watching over national park but also looking after and taking 
care of every tourists. Likewise, numbers of responsible officers align with its size and responsible area (DNP, 2016).   
Nowadays, national parks in Thailand become one of the leading tourist attractions in tourism industry. 

One of the most effective process to develop human resource in organization, Khaolaemya-Samed Island national park in 
particular, is training which has been implementing in the department for many years. Training is part of the process in HRD system 
that leads to learning (Nisada, 2016) by focusing on individual weaknesses and poor working skills in their present jobs. Staff passing 
training will be able to immediately transfer their knowledge, skills, and competencies right after the course. In the focus of this 
research, researcher aims to study about the relationship between training inputs and training transfers (only of tourism and tourist 
service) of staff.  

By interviewing head of Khaolaemya-Samed island national park and some of officers, researcher realized that the main 
obstacle for this national park is the application of knowledge, skills, and competences after training on tourism aspects in particular. 
Most of staff can still less effectively transfer their knowledge, skills, and competences in their work. Though, there are many training 
courses on tourist service, tourism aspects, and how to deal with foreign tourists, etc., tourists, foreigners especially, are still 
complaining on the work of officers. Hence, the head of this national park doubted that what factors of training inputs that literally 
influence the outcomes or transfers of the training. By knowing the significant relations; therefore, the highest effective of training 
output will be delivered and the training can be adjusted to match with the needs and inadequate abilities of staff respectively. 

The purposes of this research study were to define and examine the levels of training input factors, training transfer, 
relationship between demographic and training transfer, and influences of training input factors on training transfers.  
 

Literature Review 
 

Training:  Goldstein (1993) gave the definition of training as a systematic learning process to develop, invent, and enhance 
knowledge, skills, abilities, and attitudes of individuals in order to effectively strengthen the work efficiency. Whilst Bangmo (2001) 
explained about training as a mechanism or procedure for development that influences the enrichment of knowledge, skills, and 
work expertise as well as perspectives, ideas, and attitudes of individuals. Similarly, Samittiakrai (2011) defined the meaning of 
training that it is a process of HR development in which needed in organization by increasing knowledge, skills, and competencies 
as well as positively changing attitude towards working. However, some of researchers defined training in differently way by 
mentioning that training is the way of improving people to match with their tasks but enriching knowledge, skills, abilities, and 
competencies are called “study” (Wichit, 1997). 

Training Transfer:  Training transfer can be explained as the degree to which trainees apply what have learned from training; 
knowledge, skills, abilities, and attitudes to their tasks (Holton et al., 1997). There has been a definition of training transfer as the 
generalization of the skills acquired during the training that can be used in work environment, and the maintenance of these acquired 
skills over time (Baldwin & Ford, 1988). Ripple and Drinkwater (1982) also gave the definition of training transfer as "the influence 
of what has been previously learned on subsequent learning or application". Whilst, Baldwin and Ford (1988) extensively defined 
training transfer to address the organizational setting which included both generalization of materials used in training to the 
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responsible task, and maintenance of what have learned over time on the job. Training transfer also means how trainees can use, 
adapt, and apply knowledge, skills, and attitudes obtained from training to the job and can be maintained over a period of time (Xiao, 
1996). With this extents, it is concerned only on the effective learning in training course. Among previous studies on training transfer, 
the most powerful and influential concept and theory are from Noe (1986) and Baldwin and Ford (1988). The conceptual 
framework, research findings particularly, has influenced many empirical studies to examine the relationships between and effects 
of training input factors which comprises of individual characteristics (internal), training design, and work environment (external) 
and training transfer. Ford and Weissbein (1997) mentioned that there are many definition of training transfers as well types and 
level of training transfer which can be categorized by different work relations. Near transfer is commonly used when the exact 
behavior, knowledge, and skills acquired from training are identically applied on the job with same conditions whilst important but 
not sufficient anymore. With the novel contexts to training, far transfer is commonly known as the application of trainees’ 
knowledge, abilities, and behaviors in their job conditions that indirectly acquired from finished training, yet it still relevant to work 
environment. Lateral transfer defines as the way to apply knowledge, skills, and attitudes towards different ways of problem solving 
at the same complexity including decision making, and solving simple problems within their job that relate to what obtained from 
training or simulation in training (Gagne, 1970). While vertical transfer refers to the way to apply knowledge, skills, and competence 
acquiring in addition from training on different types and more complexity in job (Gagne, 1970). This vertical transfer can be 
importantly influence the relationship between learning outcomes and organizational effectiveness (Kozlowski et. al., 2000). 

Training Input Factors:  There were a number of significant propositions and conclusions suggested by emerging body of 
knowledge; for instance, (1) the learning environment in work place is measureable and various across organizations (Tannenbaum 
et al., 1991); (2) the internal factors defining as motivations, expectations, self-efficacy, and attitude for training transfer (Quinones, 
1995); (3) the opportunity to transfer has significant powerful impact from knowledge, skills, and attitude acquired from training 
program on work tasks (Tracey et al., 1995, Thayer & Teachout, 1995); (4) individual needs and opportunity to transfer KSAs (Ford 
et al., 1992; Quinones et al., 1995); (5) training transfer can be an extensively prediction of situational cues and consequences 
(Rouiller & Goldstein, 1993); (6) work supports, colleagues, and supervisors are significantly influenced transfer of training (Facteau 
et al., 1995, Tracey et al., 1995); (7) training can generalize from one context to another (Tesluk et al., 1995); (8) level of training 
transfers can be scoped by team leaders characteristics using transfer activities (Smith-Jentsch et al., 2001); and (9) different types 
of training and relation of job supervision can be constructed by the needs of training transfer (Yelon & Ford, 1999), etc. As a 
consequence, training input factors consists of 3 different specific factors which indicated in the training transfer process model 
(Baldwin & Ford, 1988). In this research will also define the importance of training inputs which are internal factors or individual 
characteristics, training design factors, and external factors or work environment. 

Internal Factors or Individual Characteristics:  Trainee characteristics or so called individual characteristics such as 
personality, ability, and motivation, were significantly influenced training transfers (Baldwin and Ford, 1988). Blume et al., (2010) 
defined trainee characteristics as cognitive ability, motivation, and personality which considered as important influence in training 
transfer. Employees with high individual drives are seemingly to use acquired knowledge from training (Chiaburu and Marinova, 
2005; Gaudine and Saks, 2004; Hutchins and Burke, 2007). While trainees with higher self-efficacy and motivation are more willing 
to learn than those with low self-efficacy and motivation (Birdi et al., 1997; Martin, 2010). Self-efficacy or individual beliefs in their 
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capabilities to perform and achieve the set goal. It is a cognitive process that can influence their thoughts, reactions, behaviors, and 
performance effectiveness (Bandura, 1986; Bandura, 1997). Motivation can be referred to how much aspiration trainees carry out 
to learn the contents of training program (Noe, 1986).  

Training Design Factors:  Training design factors include the training objectives, trainers, methods and the varied training 
techniques, materials, and location. During training, many complex tasks learned by trainees can be transferred such as decision 
making and other vertical transfer (Blume et al., 2010; Martin, 2010). Effective training design can guarantee the relative training 
contents to whomever train and extent of training transfer depends upon the connectivity between training content and job function 
(Lim and Morris, 2006). Several ideas stated that specific training characteristics or designs have been anticipated to the link of 
training effectiveness. Although empirical results for several suggestions stated that training designs are lacking and indirectly related 
to training transfer, Machin and Fogarty (2003) indicated the supports of empirical evidence for the influence of identical elements, 
general principles, varied practice, overlearning, relapse prevention, goal-setting, self- management cues and management. 

External Factors or Work Supports:  Arguably, Cromwell and Kolb (2004) stated that work environment or external factors 
which includes transfer climate, supervisors’ supports, peers’ supports, and opportunities to use are the most complex but least 
studied factors in relation with training transfer. For the workplace climate, it refers to the extent of organizations which creating a 
supportive environment conducive transferring what acquired from training to the work task (Salas and Cannon-Bowers, 2001). It 
is also considered extremely important in facilitating transfer (Blume et al., 2010; Martin, 2010). The concept of organizational 
support variables and social supports are the same which stated that trainees believed other client systems in organization such as 
supervisors and peers provide them the opportunity to use and practice the new knowledge and skills acquired from training in their 
job setting (Noe, 1986). 
 

Conceptual Framework 
 

The objective of this research was to study the relationship between demographical factors and training input factors; 
and training transfers. The conceptual framework was developed as show below in figure 1. 
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Figure 1 Conceptual Framework  
 

Methodology 

 
The target population in this research was all 125 staff working in Khaolaemya-Samed Island National park which included 

government officials, government employees, hired employees, and part-time employees. All population was our respondents. 
Instrument utilized in this research was questionnaires which researcher developed and modified from Blair, D.A. (1996) and 
Nisada, W. (2016) together with conceptual framework and the objectives of this study. There were 3 sections in this questionnaires 
which were 1) Section 1: Individual factors of respondent which related to demographical data which consists of 7 questions , 2) 
Section 2: This section asking about training input factors related on tourism and tourists which comprised of internal factors (2 
categories, 6 questions), training design factors (4 categories, 12 questions), and external factors (2 categories, 6 questions), and 3) 
Section 3: Questions asked in this section are about training transfer (knowledge, skills, and competences) which categorized into 4 
level; near transfer (3 questions), far transfers (3 questions), lateral transfers (3 questions), and vertical transfers (3 questions). All the 
data from surveys were collected and computed using Statistical Package for Social Sciences or SPSS for analyzing the following 
statistical data; descriptive statistics computed demographic factors, training input factors, and training transfer factors which were 
frequency, percentage, minimum, maximum, mean, and standard deviation, and inferential statistics computed relationship between 
demographical factors and training transfers which were One-Way ANOVA and T-Test at 0.05 significant level, and training input 
factors and training transfer which were correlations and regressions at 0.05 significant level. 
 
 

Demographic Factors: 
- Age 
- Sex 
- Status 
- Education Background 
- Work Position 
- Years of Work Experience  
- Salary 

Training Transfer (TTT) 
- Near Transfer (NT) 
- Far Transfer (FT) 
- Lateral Transfer (LT) 
- Vertical Transfer (VT) 

Nisada (2016) 
Training Inputs: 

- Internal Factors (TF) 
Self-Efficacy 
Motives 

- Training Design Factors (TDF) 
Contents 
Trainers 
Materials 
Others  

- External Factors (EF) 
Supervisors & Peers supports 
Opportunity to use 

Baldwin & Ford (1988) 
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Research Findings 
 

The research found that staff working in Khaolaemya-Samed island national park, Rayong province, Thailand, are mostly 
males, age at 21-30 years old, graduated from high school, married, working as hired employees, have worked here less than 5 
years, and earned less than 20,000 THB per month. 

As shown in table 1, the agreement level of staff on training input factors indicated that they agreed that external factors 
(4.15), internal factors (4.11), and training design factors (4.10) were important to training, respectively. However, most of staff 
believed that their work place had more influences for them to train especially supports from their boss (4.15). Moreover, individual 
influences were also significant especially personal belief (4.13) and motivation (4.09) towards training. While training contents 
(4.02) have shown the lowest agreement level, correspondent of contents and objectives in particular. 

 
Table 1 Statistic results of agreement level on training input factors 

Training Input Factors Minimum Maximum   σ 
1. Internal Factors (IF) 
   - Self efficacy 
   - Motives 
   - Total 

 
2.67 
3.00 
2.83 

 
5.00 
5.00 
5.00 

 
4.13 
4.09 
4.11 

 
0.48 
0.60 
0.51 

2. Training Design Factors (TDF) 
   - Contents 
   - Trainers 
   - Materials 
   - Location and Others 
   - Total 

 
2.67 
2.67 
2.67 
3.00 
3.00 

 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

 
4.02 
4.11 
4.12 
4.15 
4.10 

 
0.60 
0.55 
0.54 
0.52 
0.48 

3. External Factors (EF) 
   - Work supports 
    - Surroundings 
   - Total 

 
2.67 
2.33 
2.67 

 
5.00 
5.00 
5.00 

 
4.15 
4.14 
4.15 

 
0.58 
0.60 
0.55 

 

It was found from the findings shown in table 2 that staff had less applied in near transfers (3.70) which directly related to 
training than far transfers (4.06) which indirectly related to training. Also they could solve complex problems; vertical transfer (3.91), 
less than simple problems; lateral transfer (4.02). Predominantly, language communication skills using with foreigners (3.50) were 
less often practiced and applied by staff even though they had already trained. It also linked to the simple problems solving (3.90) 
and helping foreign tourist in national park (4.00) which was lower than ability to communicate with local staff (4.17). 
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Table 2 Statistic result of practiced frequency level on training transfer 
Training Transfers Minimum Maximum   σ 

1. Near Transfer (NT) 1.33 5.00 3.70 0.76 
2. Far Transfer (FT) 2.33 5.00 4.06 0.62 
3. Lateral Transfer (LT) 2.67 5.00 4.02 .061 
4. Vertical Transfer (VT) 2.33 5.00 3.91 0.68 

 

The relationship between demographic factors and training transfers resulted that sex has significant relations with vertical 
transfers which were complex problem solving skills, age had significant relations with near transfers which about tourism and 
tourists training aspects, and salary had strong significant relations with near transfers, lateral transfers which were simple problem 
solving, and vertical transfers. 

Result of the hypothesis on relationships between training input factors and training transfers shown in table 3 that overall 
training input factors and total training transfers were significantly correlated; nevertheless, only internal factors and external factors 
were significantly related with total training transfers, near, far, lateral, and vertical transfers analyzed by regression coefficient which 
could be concluded in relation equations as TTT = 0.91 + 0.42IF + 0.37EF with R2= 0.38, Adjusted R2= 0.37, F-Value = 24.89. 
 
 

Table 3 Regression results between training input factors and total training transfer 
 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
Variables B Std. Error Beta 

a 0.91 0.38  2.38 0.02* 
IF 0.42 0.12 0.37 3.60 0.00** 

TDF -0.06 0.12 -0.53 -0.51 0.61 
EF 0.37 0.10 0.35 3.65 0.00** 

       Note: **, * The mean difference is significant at the 0.01 and 0.05 level, respectively 
                       R2=0.38, Adjusted R2=0.37, F-Value=24.89 
 

Conclusion 
 

The research found from demographic information survey that staff working in Khaolaemya-Samed island national park, 
Rayong province, Thailand, are mostly males, age at 21-30 years old, graduated from high school, married, working as hired 
employees, have worked here less than 5 years, and earn less than 20,000 THB per month.       

Agreement level of staff on training input factors indicated that they agreed that external factors (4.15), internal factors 
(4.11), and training design factors (4.10) are important to training, respectively. However, most of staff believe that their work place 
has more influence for them to train especially supports from their boss (4.15). Moreover, individual influences are also significant 
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especially personal belief (4.13) and motivation (4.09) towards training. While training contents (4.02) have shown the lowest 
agreement level, correspondent of contents and objectives in particular. 

It is found from the findings that staff had less applied in near transfers (3.70) which directly related to training than far 
transfers (4.06) which indirectly related to training. Also they could solve complex problems; vertical transfer (3.91), less than simple 
problems; lateral transfer (4.02). Predominantly, language communication skills using with foreigners (3.50) are less often practiced 
and applied by staff even though they had already trained. It also linked to the simple problems solving (3.90) and helping foreign 
tourist in national park (4.00) which was lower than ability to communicate with local staff (4.17). 

The hypothesis results of relationships between training input factors and training transfers showed that overall training input 
factors and total training transfers are significantly correlated; nevertheless, only internal factors and external factors are significantly 
related with total training transfers, near, far, lateral, and vertical transfers. 
 

Discussion and Implications 
 

This research provided support for Baldwin and Ford’s Transfer of Training Model (1988) to expand the dimensional 
relationship of training inputs and training transfers. This result was consistent with Dodo, Manuel, Magdalena (2009) learning 
transfers and partly backings Baldwin and Ford’s (1988) general ideas on the training transfer correlation among the training inputs 
requirements. Internal and External factors from training inputs played an important role in the process of transferring training. A 
strong internal and external factors may influence an individual’s willingness to effectively transfer newly acquired knowledge, 
skills, and attitudes, and to attend future training programs (Abelson, 1981; Lord and Foti, 1986). The findings of this research 
presented that staff in Khaolaemya-Samed island national park who had more self-efficacy and motivation to train can transfer what 
have learned from training better. Therefore, trainees who motivated and believed in their ability to effectively and successfully train 
may be more likely to consider and use training as an appliance for improving and developing their knowledge, skills, and 
competences applying in the workplace to maximize work performance. Researcher also proposed that, for example, when DNP 
organizations select and recruit staff to participate in any training programs for tourism and tourist services, they should enhance 
trainee’s characteristics; individual’s motivation, and self-efficacy, and work supports; colleagues and supervisors encouragement, 
to increase their training transfers. For this proposed, head or supervisor of this national park should fairly compensate the staff who 
can highly apply and transfers knowledge from training encourages staff to actively join training. Researcher suggested that DNP, 
Khaolaemya-Samed island national park especially, must aggressively enforce both internal and external training input factors to 
supports more to those who participated in training with high performance. 

However, unlike Lim (2000); Burke and Hutchins (2007), training design factors had no significant relationship with 
training transfers which resulted in this research implied that the training design factors and training programs organized by DNP 
may not be suitably matched the needs and expectation of trainees. It was doubted that the off-the-job training and lecture methods 
may not be efficient to trainees on this particular tourism and tourism training aspects. DNP may acquire to revise the design of 
training of which the training needs assessment must be effectually prepared in order to get the higher results in training transfers 
from staff joining these trainings. Moreover, as it was explained in Baldwin and Ford’s Transfer of Training Model (1988) that 
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training design factors may have moderately indirect effect on training transfers. Therefore, researcher suggested that the design of 
training must be revised by changing to other techniques or methods to match with the needs and expectation of trainees such as 
off-the-job training using simulation or role playing by focusing on doing method, or coaching and consulting from senior or experts 
in department, etc. 
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การแบ่งกลุ่มผู้ที่ซ้ือสินค้าผ่านแอพพลเิคช่ัน Lazada Thailand บนมือถือ 
โดยใช้ระดบัความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 

GROUPING CUSTOMERS OF THE MOBILE APPLICATION LAZADA 
THAILAND BY COMPARING THE LEVEL OF SATISFACTION TO 

THE MARKERTING MIX. 
 

ภัทราภรณ์ ประดับค า* และปราณ ีเอี่ยมละออภักดี**  
Pattaraporn Pradabkhum and  Pranee Eamlaorpakdee 

 
บทคดัย่อ 

 
การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ของ

ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand บนมือถือและเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูท่ี้ซ้ือสินค้าผ่าน
แอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand บนมือถือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชร้ะดบัความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาด การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง 380 คน จากผูท่ี้มีประสบการณ์ในการซ้ือสินคา้
ผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand บนมือถือ ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การศึกษา จากการศึกษา พบว่า การท า Cluster Analysis ดว้ยวิธี K-Means จ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
กลุ่มท่ี 1 “เนน้ความสะดวกสบาย” กลุ่มท่ี 2 “เนน้ความรวดเร็วและความคุม้ราคา” และกลุ่มท่ี 3 “เนน้การส่ือสาร” มี
ความพึงพอใจต่อการประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ของแอพพลิเคชัน่ของ Lazada Thailand บนมือสูงสุด 

 
ค ำส ำคญั: กำรแบ่งกลุ่ม  แอพพลิเคช่ันบนมือถือ ควำมพึงพอใจ ส่วนประสมทำงกำรตลำด 
 

Abstract 
 
The purpose of this independent research is to compare the level of satisfaction to the marketing mix of 

customers buying products via mobile application Lazada Thailand in Bangkok and to study the grouping of these 
customers. This research has been done by studying a sample group of 380 people aged 15 or older, who have an 
experience buying products via mobile application Lazada Thailand. It has been done by using a questionnaire as a 
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main research tool. After Cluster Analysis has been done by the method of K-means it has been found that an 
appropriate number of groups are three following groups. Group 1 is a group that cares about the “convenience:” 
Group 2 is a group that gives an importance to the “quickness” and Group 3 is a group that cares about 
“communication”. 

 
Keywords: Cluster Analysis, mobile application, satisfaction, marketing mix 
 

1. บทน า 
 
การตลาดออนไลน์และการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ มีบทบาทมากข้ึนในปัจจุบนัเน่ืองจากท าให้การซ้ือขาย

ผลิตภณัฑ์ท าไดโ้ดยง่ายและสะดวกสบายมากข้ึน จากขอ้มูลของ “statista 2018”ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล
ต่างๆ ดา้นการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ระบุว่า ผูบ้ริโภคในประเทศไทยมีการซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน์อยูใ่นล าดบัท่ี 
45 จาก 50 ประเทศท่ีได้ท าการส ารวจ โดยมีค่าเฉล่ียการซ้ือสินค้าออนไลน์อยู่ท่ี 108 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ
ประมาณ 3,500 ลา้นบาทต่อปี และเม่ือเทียบกบั 11 ประเทศเอเชียท่ีท าการส ารวจแลว้ไทยอยู่ในล าดบัท่ี 8 น าหน้า
ประเทศมาเลเซีย เวียดนาม และ ฟิลิปปินส์  ขอ้มูลน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต
ใน ประเทศไทย ปี 2559 (Thailand Internet User Profile 2016) ท่ีพบว่า คนไทยมีแนวโนม้ซ้ือของผา่นทางออนไลน์
กันมากข้ึน จากปัจจุบนัท่ีมีคนไทยท่ีเคยซ้ือของผ่านทางออนไลน์แลว้ถึงร้อยละ 64.9 ของประชากรทั้งประเทศ 
(ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์, 2559) 

จากรายงานสรุปผลส ารวจพฤติกรรมของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทยพบว่า กลุ่มผูต้อบแบบส ารวจส่วน
ใหญ่ใชง้านอินเทอร์เน็ตโดยเฉล่ียเพ่ิมข้ึนเป็น 50.4 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือใชเ้วลาโดยประมาณ 7.2 ชัว่โมงต่อวนั 
หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของวนัเพ่ือใชง้านอินเทอร์เน็ต นอกจากน้ีผลส ารวจของ PwC’s Total Retail ปี 2016 ไดท้ าการ
ส ารวจพฤติกรรมผูท่ี้ซ้ือสินคา้ออนไลน์ จ านวน 23,000 ราย ใน 25 ประเทศทัว่โลก พบว่า ประเทศไทยมีผูซ้ื้อสินค้า
ออนไลน์มากท่ีสุดในโลกถึงร้อยละ51 โดยร้อยละ35 ซ้ือสินคา้ผ่านมือถืออย่างน้อยเดือนละคร้ัง (ส านกังานพฒันา
ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์, 2557)  

“ลาซาดา้” (2559) คือแหล่งชอ้ปป้ิงออนไลน์มีลกัษณะเป็นพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ประเภทธุรกิจไปถึงลูกคา้ 
(Business to Consumer – B2C) ท่ีรวบรวมสินคา้หลากหลายประเภท ครอบคลุมทั้งสินคา้อุปโภคบริโภค อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีบริษทั ไพรซ์ซ่า จ ากดั ผูใ้ห้บริการเคร่ืองมือคน้หาสินคา้และเปรียบเทียบ
ราคา (Shopping Search Engine) ไดท้  าการส ารวจขอ้มูลความนิยมของผูใ้ชบ้ริการจากฐานลูกคา้ 9 ลา้นคนต่อเดือน 
เพ่ือท าการจัดล าดบั 10 เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซในประเทศไทยท่ีมีผูเ้ข้าชมสูงสุด ประจ าเดือนมกราคม 2558พบว่า 
ลาซาดา้ถูกจดัเป็นอนัดบัหน่ึงดว้ยจ านวนผูเ้ขา้ชมมากกว่า 20 ลา้นคน ในขณะท่ีอนัดบัสองคือ WeLoveShoppingมี
จ านวนผูเ้ขา้ชม 6 ลา้นคนหรือเพียงหน่ึงในสามของลาซาดา้เท่านั้น (บริษทั ไพรซ์ซ่า จ ากดั, 2559) 
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ภาพที่ 1 เวบ็ไซตอี์คอมเมิร์ซในประเทศไทยที่มีผูเ้ขา้ชมสูงสุด ปี 2558.  

 
จากเหตุผลท่ีกล่าวว่าขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าในปัจจุบนัมีผูบ้ริโภคท่ีมีการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์เพ่ิมสูงข้ึน

จากสถิติการใชง้านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของคนไทยในปี 2559 พบว่า มีจ านวนผูใ้ชง้านเครือข่ายสงัคมออนไลน์
ผ่านโทรศพัท์มือถือ 34 ลา้นคน และมีอายุตั้งแต่ 13 ปีข้ึน จนถึงอายุมากกว่า 60 ปี (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์, 2559) ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความหลากหลายทางดา้นเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และระดบัของรายได ้
ของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผ่านเครือข่ายออนไลน์ และจากจ านวนผูซ้ื้อตอ้งการซ้ือสินคา้ รวมถึงร้านคา้ท่ีจ าหน่ายผ่าน
เครือข่ายออนไลน์ท่ีมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน ท าให้เกิดปัญหาท่ีตามมามากมายจากการซ้ือขายผ่านเครือข่ายออนไลน์ 
โดยนายวิชยั โภชนกิจ รองปลดักระทรวงพาณิช เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2559 มีประชาชน
ท่ีซ้ือสินค้าผ่านระบบออนไลน์ร้องเรียนถึงปัญหาเข้ามายงักรมพฒันาธุรกิจการคา้เป็นจ านวนมาก โดยมีเร่ืองท่ี
ร้องเรียนดงัน้ี ไดรั้บสินคา้ไม่ตรงตามท่ีสั่งซ้ือสินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพร้านคา้ไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงไดรั้บสินคา้ไม่ครบ
ตามค าสั่งซ้ือ และไม่รับผิดชอบตามสัญญาประกนั โดยการสั่งซ้ือผ่านเวป็ไซต์Lazada ดงันั้นผูวิ้จยัจึงตอ้งการท่ีจะ
ศึกษาการแบ่งกลุ่มผูท่ี้ซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand บนมือถือ โดยใชร้ะดบัความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาด เพ่ือเป็นแนวทางให้กบัผูป้ระกอบธุรกิจท่ีตอ้งการประกอบธุรกิจการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ใน
การวางแผนการตลาดให้มีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
จากการศึกษาท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์สามารถวางแผนกลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดของการขายสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน่บนมือถือท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของผูบ้ริโภคได้ ท าให้ผู ้
ประกอบธุรกิจการขายสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน่บนมือถือสามารถวางแผนกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้และผลการศึกษาท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
เพ่ือทราบถึงความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม และสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ปณิศา ลญัชานนท์ (2558) กล่าวว่า การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เป็นการท ากิจกรรมทางการคา้ การซ้ือ

ขายสินคา้ และบริการ โดยการใชอิ้เล็กทรอนิกส์เป็นตวักลางในการส่งผ่านขอ้มูลต่าง ๆ ท าให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วและครอบคลุมพ้ืนท่ีในการท าธุรกิจการคา้ไดม้ากข้ึนโดยจะเป็นธุรกิจการขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดย
ผูข้ายจะโฆษณาสินคา้ท่ีตอ้งการขายทางเวบ็ไซต ์และผูซ้ื้อจะเขา้มาชมและคน้หาเพ่ือซ้ือสินคา้ในเวบ็ไซตข์องผูข้าย 

2.2 แนวคดิการแบ่งส่วนตลาด ก าหนดตลาดเป้าหมายและการวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ 
การแบ่งส่วนตลาด 
พฤติกรรมผู้บริโภคเก่ียวกับลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุ เพศ 

ครอบครัว รายได ้การศึกษา อาชีพ เป็นตวัแบ่งเกณฑใ์นการแบ่งส่วนการตลาด (Market Segmentation) ท าให้นกัการ
ตลาดรู้ถึงลกัษณะความต้องการของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม สามารถพฒันาลกัษณะของผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมกบั
ผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม และเป็นตวัก าหนดอ านาจในการซ้ือส าหรับการตลาด (Kotler, 2004) 

การก าหนดตลาดเป้าหมาย 
Etzel, Walker and Stanton (1997 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2546) กล่าวไว้ว่า การเลือกตลาด

เป้าหมาย หรือ การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Target Market Selection) คือ   การน าส่วนตลาดย่อยท่ีไดเ้ลือกไวจ้าก
ส่วนตลาดรวม น ามาท ากลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือให้ตรงต่อความต้องการของส่วนตลาดย่อย การเลือกตลาด
เป้าหมายมี 3 ทางเลือก ดงัน้ีกลยทุธ์ตลาดรวม กลยทุธ์หลายส่วนตลาด และ กลยทุธ์มุ่งเฉพาะตลาดส่วนเดียว 

การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ 
การวางต าแหน่งของผลิตภณัฑ์ จะท าให้สามารถรู้ถึงฐานะของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงตวัฐานะน้ีจะเป็นตัว

สามารถบอกถึงภาพลกัษณะของผลิตภณัฑ์ว่าภาพสะท้อนถึงคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคจะได้รับ โดย Etzel, Walker and 
Stanton (1997 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546) กล่าวว่า การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Positioning the Product) ท่ีดี
จะสะทอ้นให้เห็นถึงภาพพจน์ของผลิตภณัฑท่ี์จะสามารถน าไปเปรียบเทียบกบัคู่แข่งในตลาดได ้

2.3 แนวคดิส่วนประสมทางการตลาด 
Kotler (2004) ไดใ้ห้ความหมายของการตลาดไวว้่า การตลาดเป็นกิจกรรมการเคล่ือนยา้ยสินค้าหรือ

บริการจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
จึงกล่าวไดว้่า ว่าเป็นกระบวนการทางการบริหาร ให้บุคคลและกลุ่มไดรั้บส่ิงท่ีสนองความจ าเป็น ความตอ้งการจา
การสร้างและแลกเปล่ียนระหว่างผลิตภณัฑ์และมูลค่าของผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาด 

2.4 แนวคดิความพงึพอใจ 
Gronroos (1990) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการบริการ ประกอบดว้ยองค์ประกอบ 2 ประการ คือ(1) 

องค์ประกอบดา้นการรับรู้ถึงคุณภาพของสินคา้ หรือการบริการคือ การท่ีผูรั้บบริการจะรับรู้ไดว้่าสินคา้ หรือการ
บริการท่ีไดรั้บมีลกัษณะตามค ามัน่สัญญาของกิจกรรม หรือการบริการแต่ละประเภทตามท่ีควรจะเป็นมากน้อย
เพียงใด จึงจะสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ในส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการและ (2) องค์ประกอบดา้นการรับรู้คุณภาพของ
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การน าเสนอบริการคือ ผูรั้บบริการจะรับรู้ว่าวิธีการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการของผูใ้ห้บริการมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ในการท่ีจะส่งมอบบริการให้กบัลูกคา้ ส่ิงเหล่าน้ีจึงเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความพึงพอใจ
ให้กบัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2.5 กรอบแนวคดิของการวจิยั 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. ระเบียบวธีิการศึกษา 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีจะศึกษาไดแ้ก่ ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand บน

มือถือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน และการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง ผูวิ้จยัใชสู้ตรการค านวณหาขนาดของประชากรในกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนของคอแครน 
(Cochran, 1997 อา้งถึงในธีรวุฒิ เอกกะกุล, 2543) ดงันั้นไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 380.32 คน ดงันั้นผูวิ้จยัจึง
ท าการเก็บกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 380 คน 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Quantitative Research)โดยมีความ

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคซ่ึ์งผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึนมาจากแนวความคิดทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี 3 ส่วน
ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกับข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศอายุอาชีพระดบั
การศึกษาสถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนโดยลกัษณะของค าถามเป็นค าถามแบบปลายปิด ท่ีใชม้าตรวดันาม
บญัญติั (Nominal) และมาตรวดัจดัล าดบั (Ordinal) โดยผูต้อบแบบสอบถามจะเลือกค าตอบท่ีตรงกบัความเป็นตวัตน
ของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด มีจ านวนทั้งหมด 6 ขอ้ 

ผูท่ี้ซ้ือสินคา้ผา่นแอพพลิเคชัน่ 
Lazada Thailand บนมือถือของ

ผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ประชากรท่ีจะศึกษา 

   กลุ่มท่ี 1            กลุ่มท่ี 2 
 
 
   กลุ่มท่ี 3            กลุ่มท่ี k 
 

ประชากรกลุ่มย่อย 

ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดแอพพลิเคชัน่ Lazada 
Thailand บนมือถือ 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางจ าหน่าย 
- ดา้นส่งเสริมการตลาด 
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ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นแอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand บนมือถือ โดยลกัษณะ
ของค าถามเป็นค าถามแบบปลายปิด ท่ีใชม้าตรวดันามบญัญติั (Nominal) และมาตรวดัจดัล าดบั (Ordinal) โดยผูต้อบ
แบบสอบถามจะเลือกค าตอบท่ีตรงกบัความเป็นตวัตนของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด มีจ านวนทั้งหมด 7 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ผ่าน
แอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand บนมือถือ โดยลกัษณะของค าถามเป็นค าถามแบบปลายปิด ท่ีใชม้าตรวดัแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (rating scale)มีตวัเลือกท่ีแบ่งเป็นระดบัความพึงพอใจ มีจ านวนทั้งส้ิน 20 ขอ้ 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์

ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิตดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ดว้ยวิธีการค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) เพ่ืออธิบายขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada 
Thailand บนมือถือและใชวิ้ธีการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ในการ
อธิบายระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการซ้ือสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น Lazada 
Thailand บนมือถือ 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซ่ึงใชเ้คร่ืองมือทางสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่Cluster Analysis, ANOVA, Chi-Square Test โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 Cluster Analysis วิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม ซ่ึงเคร่ืองมือชนิดน้ีมีใช้เพ่ือท าการแบ่งกลุ่มส่ิงท่ีมี
ลกัษณะเหมือนกนัคลา้ยกนัจะอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ลกัษณะต่างกนัอยูต่่างกลุ่มกนั ใชส้ าหรับวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มผูท่ี้
ซ้ือสินคา้ผา่นแอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand บนมือถือ โดยใชร้ะดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด มี
ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 วิธี Hierarchical เพ่ือคน้หาจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม และขั้นตอนท่ี 2 วิธี Partitioning เพ่ือ
จ าแนกส่ิงต่างๆให้ลงในจ านวนกลุ่มท่ีต้องการ โดยการก าหนดจ านวนกลุ่มท่ีต้องการโดยใช้ผลจากการท าวิธี 
Hierarchical และใชวิ้ธี K-means ในการก าหนดจุดเร่ิมตน้และจดัขอ้มูลแต่ละรายการลงแต่ละกลุ่ม 

2.2 อธิบายลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม โดยใช้เคร่ืองมือ ANOVA ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 
0.05 ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มกับประเด็นค าถามรายค าถามด้านระดบัความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ผา่นแอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand บนมือถือ 

2.3 ใชเ้คร่ืองมือ Chi-Square Test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต 0.05 ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มท่ีแบ่งไดก้บัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นแอพพลิเคชัน่Lazada 
Thailand บนมือถือ 
 

4. ผลการวจิัย 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 61.10 มีอายุ 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.30 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 38.40ส่วน
ใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68.20 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 70.00 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนมากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.80 
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand บนมือถือ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เคยสั่งซ้ือสินคา้ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ มีเหตุผลท่ีเลือกซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada 
Thailand บนมือ เพราะมีราคาถูกกว่าซ้ือจากแหล่งอ่ืน ไม่มีช่วงเวลาท่ีแน่นอนในการซ้ือสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น 
Lazada Thailand บนมือถือ ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ผา่นแอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand ในราคา 501 – 1,000 บาทต่อคร้ัง 
โดยมีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ 1 – 2 คร้ังต่อเดือน ตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง และส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่ 
Lazada Thailandเพ่ือใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ผ่าน
แอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand บนมือถือพบว่า ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือ
สินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand บนมือถือโดยรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจ สามารถสรุปผลเป็นรายดา้น ได้
ดงัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง ไดรั้บสินคา้ถูกตอ้งตามค าสั่งซ้ือ 
ผา่นแอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand บนมือถือ ค่าเฉล่ีย 4.30 รองลงมาคือ ความหลากหลายของสินคา้ท่ีจ าหน่ายผ่าน
แอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand บนมือถือ ค่าเฉล่ีย 4.16 และความพร้อมของสินคา้ท่ีจดัส่งผา่นแอพพลิเคชัน่ Lazada 
Thailand บนมือถือ ค่าเฉล่ีย 4.12 ตามล าดบั 

ด้านราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง การระบุราคาสินค้าท่ีจ าหน่ายผ่าน
แอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand บนมือถือ ค่าเฉล่ีย 4.26 รองลงมาคือ ความหลากหลายของราคาท่ีมีให้ลูกคา้เลือกซ้ือ
ผา่นแอพพลิเคชัน่ของ Lazada Thailand ค่าเฉล่ีย 4.25 และระดบัราคาของสินคา้ท่ีจ าหน่ายผา่นแอพพลิเคชัน่ Lazada 
Thailand บนมือถือ เม่ือเปรียบเทียบกบัการซ้ือจากแหล่งอ่ืน ค่าเฉล่ีย 4.17 ตามล าดบั 

ดา้นช่องทางจ าหน่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง แอพพลิเคชัน่ของ Lazada 
Thailand สามารถค้นหาสินค้าท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว ค่าเฉล่ีย 4.33 รองลงมาคือ แอพพลิเคชัน่ของ Lazada 
Thailand บนมือสามารถใชเ้ป็นช่องทางการซ้ือสินคา้ตลอด 24 ชม. ค่าเฉล่ีย 4.28 และการสัง่สินคา้บนแอพพลิเคชัน่
ของ Lazada Thailand บนมือมีบริการจดัส่งสินคา้ท่ีครอบคลุม ทุกพ้ืนท่ี ค่าเฉล่ีย 4.25 ตามล าดบั 

ดา้นส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง การลดราคาสินคา้เม่ือท าการ
สั่งซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่ของ Lazada Thailand บนมือ ค่าเฉล่ีย 4.29 รองลงมาคือ การจดักิจกรรมส่งเสริมการ
ขายของแอพพลิเคชัน่ของ Lazada Thailand บนมือ ค่าเฉล่ีย 4.28 และการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เก่ียวกบัสินค้า
ของแอพพลิเคชัน่ของ Lazada Thailand บนมือ ทุกพ้ืนท่ี ค่าเฉล่ีย 4.16 ตามล าดบั 

การแบ่งกลุ่มผูท่ี้ซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand บนมือถือ โดยใชร้ะดบัความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาดจากการท า Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical พบว่า สามารถจ านวนกลุ่มยอ่ยไดท้ั้งหมด 3 
กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี 3 มีจ านวนกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด 193 คน คิดเป็นร้อยละ 50.79 รองลงมาคือ กลุ่มท่ี 2 มีจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่าง 131 คน คิดเป็นร้อยละ 34.47 แลกลุ่มท่ีน้อยท่ีสุด คือ กลุ่ม 1 มีจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.74 

กลุ่มท่ี 1 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ปี มีอาชีพนิสิต/ นักศึกษา มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มี
สถานภาพโสด และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาทส่วนใหญ่เคยสั่งซ้ือสินค้าประเภทสินค้าแฟชั่น
สุภาพบุรุษ มีเหตุผลท่ีเลือกซ้ือสินคา้ผา่นแอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand บนมือ เพราะมีราคาถูกกว่าซ้ือจากแหล่งอ่ืน 
มีช่วงเวลาท่ีแน่นอนในการซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand บนมือถือ 18.01 – 22.00 น. ส่วนใหญ่ซ้ือ
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สินคา้ผา่นแอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand ในราคา 501 – 1,000 บาทต่อคร้ัง โดยมีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ นอ้ยกว่า 1 
คร้ังต่อเดือน ตดัสินใจซ้ือด้วยตวัเอง และส่วนใหญ่ซ้ือสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand เพ่ือเพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัมีความพึงพอใจต่อการสัง่สินคา้บนแอพพลิเคชัน่ของ Lazada Thailand บนมือ มีบริการจดัส่งสินคา้ท่ี
ครอบคลุม ทุกพ้ืนท่ี ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.50 รองลงมามีความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชัน่ของ Lazada Thailand 
บนมือสามารถใช้เป็นช่องทางการซ้ือสินค้าตลอด 24 ชม. มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48 และมีความพึงพอใจต่อความ
หลากหลายของราคาท่ีมีให้ลูกคา้เลือกซ้ือผ่านแอพพลิเคชัน่ของ Lazada Thailand มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 จึงให้ช่ือ
กลุ่มว่า “เนน้ความสะดวกสบาย” 

กลุ่มท่ี 2 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ปี มีอาชีพนิสิต/ นักศึกษา มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มี
สถานภาพโสด และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาทส่วนใหญ่เคยสัง่ซ้ือสินคา้ประเภทสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ 
มีเหตุผลท่ีเลือกซ้ือสินคา้ผา่นแอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand บนมือ เพราะมีราคาถูกกว่าซ้ือจากแหล่งอ่ืน มีช่วงเวลา
ท่ีแน่นอนในการซ้ือสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น Lazada Thailand บนมือถือท่ีไม่แน่นอน ส่วนใหญ่ซ้ือสินค้าผ่าน
แอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand ในราคา 501 – 1,000 บาทต่อคร้ัง โดยมีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ 1 – 2 คร้ังต่อเดือน 
ตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง และส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand เพ่ือเพ่ือใชใ้นชีวิตประจ าวนัมี
ความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชัน่ของ Lazada Thailand สามารถคน้หาสินคา้ท่ีตอ้งการไดอ้ย่างรวดเร็ว ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดเท่ากับ 3.92 รองลงมามีความพึงพอใจต่อการลดราคาสินคา้เม่ือท าการสั่งซ้ือสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ของ 
Lazada Thailand บนมือ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02 และมีความพึงพอใจต่อการระบุราคาสินค้าท่ีจ าหน่ายผ่าน
แอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand บนมือถือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 จึงให้ช่ือกลุ่มว่า “เน้นความรวดเร็วและความคุ้ม
ราคา” 

กลุ่มท่ี 3 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ21 – 30 ปี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
มีสถานภาพโสด และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาทส่วนใหญ่เคยสั่งซ้ือสินค้าประเภทสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ มีเหตุผลท่ีเลือกซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand บนมือ เพราะมีราคาถูกกว่าซ้ือจาก
แหล่งอ่ืน มีช่วงเวลาท่ีแน่นอนในการซ้ือสินคา้ผา่นแอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand บนมือถือท่ีไม่แน่นอน ส่วนใหญ่
ซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand ในราคา 501 – 1,000 บาทต่อคร้ัง โดยมีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ 1 – 2 
คร้ังต่อเดือน ตดัสินใจซ้ือด้วยตวัเอง และส่วนใหญ่ซ้ือสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand เพ่ือเพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัมีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับสินค้าของแอพพลิเคชั่นของ Lazada 
Thailand บนมือ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.72 รองลงมามีความพึงพอใจต่อการสั่งสินค้าบนแอพพลิเคชัน่ของ 
Lazada Thailand บนมือ มีบริการจดัส่งสินคา้ท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68 และมีความพึงพอใจต่อการ
ระบุราคาสินคา้ท่ีจ าหน่ายผา่นแอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand บนมือถือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66 จึงให้ช่ือกลุ่มว่า “เน้น
การส่ือสาร” 

การอภปิรายผล 
ศึกษาการแบ่งกลุ่มผู ้ท่ี ซ้ือสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น Lazada Thailand บนมือถือของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชร้ะดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีเน้นความสะดวกสบาย โดยมีความพึงพอใจในเร่ือง การสั่งสินคา้บนแอพพลิเคชัน่ของ 

Lazada Thailand บนมือ มีบริการจดัส่งสินคา้ท่ีครอบคลุม ทุกพ้ืนท่ี และแอพพลิเคชัน่ของ Lazada Thailand บนมือ
สามารถใชเ้ป็นช่องทางการซ้ือสินคา้ตลอด 24 ชม. ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณฐันนัท ์ มิมะพนัธ์ุ (2557) ท่ีศึกษา
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เร่ืองทศันคติและพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเว็บไซต์เฟซบุ๊กของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊กเพราะความสะดวกสบาย นอกจากน้ียงัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมี
ความพึงพอใจต่อความหลากหลายของราคาท่ีมีให้ลูกค้าเลือกซ้ือผ่านแอพพลิเคชั่นของ Lazada Thailand ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชัน่
ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ลูกค้าตัดสินใจซ้ือซ้ือสินค้าผ่านทาง
แอพพลิเคชัน่ออนไลน์จากปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีความหลากหลายของสินคา้ให้เลือกซ้ือ 

กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีเนน้ความรวดเร็วและความคุม้ราคา โดยมีความพึงพอใจในเร่ืองแอพพลิเคชัน่ของ Lazada 
Thailand สามารถค้นหาสินค้าท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว และการลดราคาสินค้าเม่ือท าการสั่งซ้ือสินค้าผ่าน
แอพพลิเคชัน่ของ Lazada Thailand บนมือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ศึกษาเร่ือง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ผ่านทางแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้ผ่านทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ในเร่ืองแอพพลิเคชัน่มี
การคืนก าไรให้ผูบ้ริโภคท่ีใช ้บริการเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง เช่น ลดราคา หรือฟรีค่าจดัส่ง ลดราคาเม่ือมียอดสัง่ซ้ือ
ขั้นต ่าตามท่ีแอพพลิเคชัน่ก าหนด และแอพพลิเคชัน่มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการ ขายสม ่าเสมอ เช่น ให้ส่วนลดตาม
เทศกาล ต่างๆ 

กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มท่ีเน้นการส่ือสาร โดยมีความพึงพอใจในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เก่ียวกบัสินคา้
ของแอพพลิเคชัน่ของ Lazada Thailand บนมือ และมีบริการจัดส่งสินค้าท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ วีรภทัร ธูปพนม (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ผา่นเว็ป
ไซต์อีเบย ์พบว่า ผูท่ี้ซ้ือสินคา้ผ่านอีเบยมี์ความพึงพอใจต่อ ปลอดภยั เว็บไซต์ใชง้านง่ายและสะดวก และสามารถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผูใ้ชด้ว้ยกนัทางเว็บไซต์ไดง่้าย สามารถสอบถามขอ้สงสัยไดส้ะดวกสบาย และ
สามารถติดตามสถานะขนส่งไดอ้ยา่งสะดวกมีความพร้อมในการใชง้าน 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีเน้นความสะดวกสบาย ผูป้ระกอบการควรมุ่งเน้นการพฒันาระบบการจดัส่งสินคา้

ให้มีความรวดเร็วและถูกตอ้งตรงตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ เช่น การจดับริการส่งสินคา้ดว้ยรถจกัรยานยนต์ในเขต
กรุงเทพกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถจดัส่งสินคา้ไดร้วดเร็วกว่าท าการส่งผ่านไปรษณีย ์ลูกคา้สามารถเชค็สินค้าได้
ทนัทีว่ามีความเสียหาย หรือตรงตามค าสั่งซ้ือหรือไม่ นอกจากน้ีควรมีการปรับปรุง และพฒันารูปแบบการใชง้าน
แอพพลิเคชัน่ของ Lazada Thailand ให้มีความทนัสมยัอยูเ่สมอ เพ่ือให้ลูกคา้สามารถใชง้านไดง่้าย สามารถเขา้เลือก
ชมสินคา้ไดต้ลอด 24 ชม. 

กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีเน้นความรวดเร็วและความคุ้มราคา ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในการ
ส่งเสริมการตลาดให้มากข้ึน มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงตราสินคา้อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการ
บริหารความสัมพนัธ์กับกลุ่มลูกค้าเดิมท่ีมีอยู่ และการขยายตลาดเข้าหาฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ โดยการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารผ่านแอพพลิเคชัน่ เก่ียวกบัโปรโมชัน่ในช่วงเทศกาลต่างๆ การส่งเสริมให้เห็นถึงขอ้ดีของการซ้ือสินค้า
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ออนไลน์ หรือการแนะน าสินคา้ท่ีเป็นท่ีนิยมในช่วงเวลานั้นๆ และผูป้ระกอบการควรมีการพิจารณาถึงการพฒันา
ประสิทธิภาพของระบบในการรองรับค าสัง่ซ้ือของ ลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนและระบบรักษาความปลอดภยัท่ีเช่ือถือได ้พฒันา
ระบบจดัส่งสินคา้ให้ครอบคลุมทุก พ้ืนท่ี สะดวก รวดเร็วและสามารถตรวจสอบสถานะของสินคา้ไดอ้ยา่งแม่นย  า 
เพ่ือตอบสนองความ ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีสูงข้ึน และทนัต่อการเติบโตอยา่งรวดเร็วของตลาดสินคา้ออนไลน์การ
มีพ้ืนท่ีในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือให้ความรู้ระหว่างผูบ้ริโภค 

กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มท่ีเน้นการส่ือสาร ผูป้ระกอบการควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เก่ียวกับสินค้า
ของแอพพลิเคชัน่ของ Lazada Thailand บนมือ โดยการจดัให้มีระบบคอลเซ็นเตอร์ในการตอบขอ้สงสยัเก่ียวกบัการ
ใชง้านแอพพลิเคชัน่ หรือขอ้สงสัยเก่ียวกบัสินคา้ และการสั่งซ้ือ ท่ีสามารถให้ลูกคา้สามารถติดต่อไดต้ลอด 24 ชม. 
รวมถึงการเพ่ิมช่องทางในการติดต่อผ่านแอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand บนมือ เพ่ือให้ลูกคา้สามารถสอบถามผ่าน
แอพพลิเคชัน่ไดโ้ดยตรง รวมถึงการวางระบบการจดัส่งสินคา้ท่ีรวดเร็ว และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ดว้ยการจดัตั้งศูนย์
กระจายสินคา้ของบริษทัเองตามจงัหวดัท่ีเป็นศูนยก์ลางในแต่ละภูมิภาค 

5.2 ข้อเสนอแนะของการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรท าการขยายขอบเขตงานวิจยัให้กวา้งข้ึนโดยการเพ่ิมกลุ่มตวัอยา่งไปยงั ต่างจงัหวดัมากข้ึนหรือ

ครอบคลุมทัว่ประเทศ เพ่ือให้ครอบคลุมผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผา่นแอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand บนมือถือ 
2. ควรเพ่ิมเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น การสมัภาษณ์เจาะลึก (Indepth Interview) การ

สนทนากลุ่ม (Focus Group) ให้ได้รับรู้ถึงข้อมูลเชิงลึก และความต้องการท่ี แท้จริงของกลุ่มผู ้ซ้ือสินค้าผ่าน
แอพพลิเคชัน่ Lazada Thailand บนมือถือ เพ่ือจะน ามาพฒันาแอพพลิเคชัน่ ให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึนและตอบ
โจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต 
 

บรรณานุกรม 
 
จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี. 2558. ปัจจยัที่มีผลต่อการซ้ือสินค้าผ่านทางแอพพลิเคช่ัน ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 
ณฐันนัท์  มิมะพนัธ์ุ. 2557.ทัศนคตแิละพฤตกิรรมการเลือกซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันบนเวบ็ไซต์เฟซบุ๊กของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด. 
ธีรวุฒิ เอกกะกุล.2543.ระเบียบวธีิวจิยัทางพฤตกิรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์. อุบลราชธานี:  สถาบนัราชภฎั

อุบลราชธานี 
บริษทั ไพรซ์ซ่า จ ากดั. 2559. 10 อันดับ เวบ็ไซต์ e-Commerce ที่มีผู้เข้าชมสูงสุดในประเทศไทย. [ออนไลน์].เขา้ถึง

ไดจ้าก:https://www.marketingoops.com/news/ecommerce/10-ecommerce-sites-thailand-selling/ 
ปณิศา ลญัชานนท.์ 2548. หลักการตลาด. กรุงเทพมหานคร: บิสิเนสเวิร์ด. 
วีรภทัร ธูปพนม. 2558. ปัจจยัที่มีผลต่อความพงึพอใจของผู้บริโภคในการซ้ือสินค้าผ่านเวป็ไซต์อีเบย์. บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
ศิริวรรรณ เสรีรัตน์. 2546. การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร. 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 713 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์. 2559. รายงานผลการส ารวจพฤตกิรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
ปี 2559.กรุงเทพมหานคร: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร. 

ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์. 2557. การซ้ือสินค้า/บริการทางออนไลน์ของ “คน ไทย” ยุคเศรษฐกิจ
ดิจทิัล. รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557. Thailand Internet User Profile 
2014. 

Gronroos, G. T. 1990. Service management and marketing.  Massachusetts: Lexington Books. 
Kotler, P. and Armstrong, G. 2004. Principle of marketing. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 714 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

 
 

ปัจจัยทางเศรษฐกจิมหภาคที่มีความสัมพนัธ์ต่อหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ 
ของกลุ่มธนาคารพาณชิย์ขนาดใหญ่ 
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การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องกลุ่มธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ ปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ ภาวะเงินเฟ้อ ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย ดชันี
ราคาบา้นพร้อมท่ีดิน อตัราการว่างงาน ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายไตร
มาสตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 กนัยายน พ.ศ. 2560 รวมทั้งส้ิน 39 ไตรมาสวตัถุประสงคข์องการศึกษาเพ่ือ
ศึกษาปัจจยัทางมหภาคท่ีมีความสมัพนัธ์ของหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์ของหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องกลุ่มธนาคาร
พาณิชยข์นาดใหญ่อยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวส่้วน
ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลต่อความสัมพนัธ์ของหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ  ดชันีราคาบา้นพร้อมท่ีดิน  ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ และอตัราการ
ว่างงาน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

 
Abstract 

 
The economic factors in this study are Inflation, Gross National Product (GNP), Policy Rate, Housing Price 

Index (HPI) , Unemployment rate, and Money Supply in Economic System.  The study is based on quarterly 
secondary data from 1 January 2008 to 30 September 2017 (Total 39 quarters) .  The objective of the study is to 
examine macroeconomic variables which relate to Non-Performing Loans (NPLs) of large commercial bank group. 

The results show that the significant macroeconomic variables which relate to Non-Performing Loans 
(NPLs) of large commercial bank group are Inflation and Policy Rate, corresponding to formulated hypotheses . On 
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the other hand, the insignificant macroeconomic variables which relate to Non-Performing Loans (NPLs) of large 
commercial bank group are Gross National Product (GNP), Housing Price Index (HPI), Money Supply in Economic 
System, and Unemployment rate. The result might report a 95 percent confidence level. 
 

1. บทน า 

 
ธนาคารพาณิชยไ์ทย (Commercial Bank) เป็นสถาบนัการเงิน (bank)ท่ีมีบทบาทส าคญัในการก าหนดทิศทาง

ในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยและเป็นท่ีรู้จักกันดีว่าเป็นสถาบันการเงินหรือตวักลางทางการเงินท่ี
ให้บริการในฐานะเป็นแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆท่ีให้การสนับสนุนกบัภาคเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็น ภาค
ธุรกิจ ภาครัฐ และภาคครัวเรือน เพราะธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการเป็นตวักลาง
ท่ีส าคญัในการออมเงินและการลงทุนของประเทศ ผา่นการด าเนินธุรกรรมการฝากเงินการลงทุนและการให้สินเช่ือ
แก่ภาคเศรษฐกิจต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายและวตัถุประสงค์หลกัอยูคื่อท่ีการไดรั้บคืนทั้งเงินต้นและ
ดอกเบ้ียจากลูกหน้ีตามเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้และสามารถน าเงินท่ีไดรั้บคืนทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียไป
ให้บริการดา้นสินเช่ือเพ่ือให้เกิดประโยชน์เพ่ิมข้ึนไดอี้ก ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัธนาคารแต่ล่ะแห่งว่าจะเรียกเก็บเงินตน้และ
ดอกเบ้ียไดม้ากน้อยเพียงใด ซ่ึงย่อมเกิดความเส่ียงจากการท่ีลูกหน้ีไม่ช าระหน้ีหรือไม่มีความสามารถในการช าระ
หน้ี ดงันั้นธนาคารพาณิชยแ์ต่ล่ะแห่งตอ้งมีการจดัการสินเช่ือท่ีดี เพ่ือลดความเส่ียงจากการท่ีลูกหน้ีไม่ช าระหน้ีคืน 

การท่ีระบบธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงินหลกัของประเทศไทยในการเป็นแหล่งระดมเงินทุนของ
ประเทศ ย่อมตอ้งประสบปัญหาตามสภาวะเศรษฐกิจอยา่งหลีกเหล่ียงไม่ไดท้ าให้ประสบปัญญาท่ีรุนแรงอยา่งเช่น 
หน้ีดอ้ยคุณภาพเป็นจ านวนมาก ดงันั้นจึงเห็นความส าคญัท่ีจะศึกษาตวัแปรต่างๆท่ีคาดว่าจะมีผลกระทบต่อปริมาณ
หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได(้NPL)ของธนาคารพาณิชยไ์ทยเพ่ือท่ีจะไดเ้ป็นประโยชน์ในการด าเนินการให้สินเช่ือ เป็น
แนวทางในการควบคุมการให้สินเช่ือ เพ่ือลดปัญหาการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได(้NPL) ท าให้ธนาคารพาณิชย์
ไทยในประเทศไทย ด ารงต าแหน่งของการเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีส่วนช่วยสนบัสนุนในการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยให้มากข้ึน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิเกี่ยวกับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-performing Loan: NPLs) 
การจดัชั้นลูกหน้ี(ธนาคารแห่งประเทศไทย)ไดก้ าหนดพิจารณา 2 ปัจจยัหลกัๆ ไดแ้ก่ปัจจยัเชิงประมาณ

ซ่ึงจะพิจาณาจากระยะเวลาท่ีคา้งช าระและปัจจยัเชิงคุณภาพจะพิจาณาจากความสามารถในการช าระหน้ี 
ปัจจยัเชิงปริมาณ ก าหนดให้จดัชั้นสินเช่ือเป็น 7 ประเภท 

1. สินเช่ือจดัชั้นปกติ คือ สินเช่ือท่ีไม่มีสญัญาณของการผิดนดัช าระ 
2. สินเช่ือจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ คือ สินเช่ือท่ีคา้งช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียเป็นระยะเวลารวมกนัเกิน

กว่า1เดือนแต่ไม่เกิน3 เดือนนบัแต่วนัท่ีถึงก าหนดช าระ 
3. สินเช่ือดอ้ยคุณภาพแบ่งไดเ้ป็น 4 ระดบั 
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3.1 สินเช่ือจัดชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน คือ สินเช่ือท่ีค้างช าระเงินต้นหรือดอกเบ้ียเป็นระยะเวลา        
รวมกนัเกินกว่า3เดือนแต่ไม่เกิน6 เดือนนบัแต่วนัท่ีถึงก าหนดช าระ 

3.2 สินเช่ือจดัชั้นสงสยั คือ สินเช่ือท่ีคา้งช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียเป็นระยะเวลารวมกนัเกินกว่า6
เดือนแต่ไม่เกิน1 ปีนบัแต่วนัท่ีถึงก าหนดช าระ 

3.3 สินเช่ือจดัชั้นสงสยัจะสูญ คือ สินช่ือท่ีคา้งช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียเกิน 1 ปีข้ึนไป 
3.4 สินทรัพย์จัดชั้นสูญ คือ สินเช่ือท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยบ่งช้ีไว้ว่าการช าระเงินต้นและ    

ดอกเบ้ียจะไม่เกิดข้ึนประกอบดว้ยลูกหน้ีท่ีถึงแความตาย สาบสูญ เลิกกิจการ หรือมีหน้ีสินมากกว่าทรัพยสิ์น หรือ
เป็นหน้ีท่ีสถาบนัการเงินไดฟ้้องลูกหน้ีในคดีลม้ละลายเป็นตน้ 

(ผูข้อสินเช่ือ) มีมูลค่าเป็นตวัเงินและยอมรับให้เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนไดเ้ม่ือ เกิดสินเช่ือข้ึน
แลว้ จะมีผูเ้ก่ียวขอ้งอยู่ 2 ฝ่าย คือ ผูข้ายท่ีอาจจะเรียกไดว้่า ผูใ้ห้สินเช่ือ (Creditor) และ ผูซ้ื้อ ท่ีอาจเรียกไดว้่า ผูข้อ
สินเช่ือ (Debtor) เม่ือผูข้อสินเช่ือ ไดรั้บสินเช่ือท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูใ้ห้ สินเช่ือเรียบร้อยแลว้ ผูข้อสินเช่ือก็ตอ้ง
แสดงความสามารถในการจ่ายช าระเงินคืนให้กับผู ้ให้สินเช่ือใน อนาคตตามระยะเวลาท่ีได้ตกลงกันไว้ ซ่ึง
ความสามารถในการช าระหน้ีจะข้ึนอยูก่บัรายไดข้องผูข้อ สินเช่ือ และความตั้งใจท่ีจะช าระหน้ีให้กบัผูใ้ห้สินเช่ือ 

2.2 แนวความคดิทฤษฎกีารด ารงเงนิกองทุนและการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Basel Capital Accord) 
Basel Capital Accord เกิดข้ึนเน่ืองจากคณะกรรมการ Basel Committee on Banking Supervision หรือ 

BCBS ไดก้ าหนดให้มีมาตรฐานสากลในดา้นการก ากบัดูแลความเพียงพอของ เงินกองทุน โดยในปี ค.ศ. 1988 ได้
ออกหลกัเกณฑ์ Basel I ข้ึน เพ่ือก าหนดหลกัเกณฑ์การด ารง เงินกองทุนเพ่ือรองรับความเส่ียงดา้นเครดิตและในปี 
ค.ศ. 1996 ไดมี้การปรับปรุงหลกัเกณฑ์ Basel I ก าหนดให้มีการด ารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเส่ียงดา้นตลาด
เพ่ิมเติมอีกดว้ยโดยในปี ค.ศ. 2004 BCBS ไดอ้อกหลกัเกณฑ์ Basel II (สายนโยบายสถาบนัการเงินธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2554)  จากวิกฤตการเงินโลกท่ีส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในแถบยุโรป 
และอเมริกาในช่วง ค.ศ. 2007-2009 ประกอบกบัการด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยท่ี์มีความซับซ้อนและมีความ
เช่ือมโยงกบัภาคเศรษฐกิจจริงในระบบการเงิน BCBS จึงไดอ้อกหลกัเกณฑ์ Basel III ในปี ค.ศ. 2010 มีทั้งส่วนท่ี
ปรับปรุงและก าหนดหลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมจากหลกัเกณฑ์ Basel II หลกัเกณฑ์ Basel I  Basel I เป็นหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดให้ธนาคารพาณิชยต์อ้งมีเงินกองทุนท่ีเพียงพอรองรับความเส่ียงดา้นเครดิตและความเส่ียงดา้นตลาดจากการ
ด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย ์

2.3 ธนาคารพาณิชย์ไทย (Commercial Bank) 
การแบ่งกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 
จิณห์วรา เช้ือเมืองพาน (2552) ไดแ้บ่งกลุ่มธนาคารพาณิชยโ์ดยใชสิ้นทรัพยแ์ละปริมาณเงินให้สินเช่ือ

มาเป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มของแต่ล่ะธนาคารเพราะรายการดงักล่าวถือเป็นรายการท่ีส าคญัท่ีสามารถช้ีให้เห็นถึง
ความมัน่คงทางการเงินของแต่ล่ะกลุ่มธนาคารดงัน้ี 

1. การใชเ้กณฑสิ์นทรัพยร์วม ดงัน้ี 
1.1 ธนาคารขนาดใหญ่ประกอบดว้ยธนาคารท่ีมีส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพยร์วมตั้งแต่ร้อยละ10 

ข้ึนไป ของสินทรัพยร์วมธนาคารพาณิชยไ์ทยทั้งระบบ 
1.2 ธนาคารขนาดกลางประกอบดว้ยธนาคารท่ีมีส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพยร์วมตั้งแต่ร้อยละ 3  

แต่ไม่ถึงร้อยละ 10 ของสินทรัพยร์วมธนาคารพาณิชยไ์ทยทั้งระบบ 
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1.3 ธนาคารขนาดเลก็ประกอบดว้ยธนาคารท่ีมีส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพยร์วมต ่ากว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพยร์วม
ธนาคารพาณิชยไ์ทยทั้งระบบ 

1. การใชเ้กณฑเ์งินให้สินเช่ือดงัน้ี  ก าหนดให้ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่เป็นธนาคารท่ีมีมูลค่าเงินให้
สินเช่ือตั้งแต่ 500 พนัลา้นข้ึนไปธนาคารพาณิชยข์นาดกลางเป็นธนาคารท่ีมีมูลค่าเงินให้สินเช่ือตั้งแต่ 100 พนัลา้น
บาท แต่ไม่ถึง500 พนัลา้นบาทส่วนขนาดธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดเลก็เป็นธนาคารท่ีมี มูลค่าเงินให้สินเช่ือต ่ากว่า 
100 พนัลา้นบาท 

2. จากการแบ่งกลุ่มพบว่าการใชสิ้นทรัพยแ์ละเงินให้สินเช่ือเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนั้นให้ผลการ
แบ่งกลุ่มระหว่างธนาคารพาณิชยไ์ม่แตกต่างกนั คือ กลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า
ร้อยละ 10 กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 3 แต่ไม่ถึงร้อยละ10 และกลุ่ม
ธนาคารพาณิชยข์นาดเลก็ท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดต ่ากว่าร้อยละ 3 

2.4 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
เศรษฐศาสตร์มหภาค ในหวัขอ้น้ีผูวิ้จยัจะอธิบายถึงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรทางเศรษฐกิจมหภาคท่ี

ส าคญัคือ อตัราดอกเบ้ีย อตัราเงินเฟ้อ และ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) บุญคง หนัจางสิทธ์ิ (2544) ได้
อธิบายหลกัการเศรษฐศาสตร์มหภาคไวด้งัต่อไปน้ี  

ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) และผลกระทบคาดว่าภาวะเงินเฟ้อเป็นภาวะท่ีระดบัราคาสินค้าและบริการ 
(Price Level) โดยทัว่ไปสูงข้ึนเร่ือยๆอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ผูบ้ริโภคเดือดร้อน เพราะรายไดท่ี้แทจ้ริงลดลง จึงซ้ือสินคา้
มาบริโภคน้อยลงกว่าเดิม ภาวะเงินเฟ้อท าให้ผูกู้้เงิน (Creditor)เสียเปรียบผูกู้้เงินหรือผูเ้ป็นหน้ี (Debtor) เพราะ
ดอกเบ้ียหรือเงินตน้ท่ีคืนมาในช่วงเงินเฟ้อนั้นจะมีอ านาจซ้ือนอ้ยลง 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product: GDP)  ประพนัธ์  เศวตนนัท์ (2537) ไดใ้ห้
ความหมายของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หมายถึงมูลค่าผลผลิตสินค้า
และบริการขั้นสุดท้ายท่ีผลิตข้ึนภายในประเทศในช่วงเวลาหน่ึงซ่ึงโดยปกติจะใช้งวดเวลา 1 ปี หรือ ไตรมาส
ความหมายของค าบางค าท่ีเก่ียวขอ้งกบั GDP ไดแ้ก่ สินคา้และบริการขั้นสุดทา้ย  (Final Goods and Services) สินคา้
และบริการขั้นสุดทา้ยเท่านั้นท่ีจะถูกน าไปค านวณหาค่า GDP 

อตัราดอกเบ้ียต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ (บุญคง หนัจางสิทธ์ิ (2544)) ไดอ้ธิบายว่าในตลาดเงินเสรีอตัรา
ดอกเบ้ียคือราคาของเงินกู้ (Loan Able Fund) ดงันั้นอตัราดอกเบ้ียจะสูงหรือต ่าจึงข้ึนอยู่กบัความตอ้งการต่อเงินกู้ 
(Demand for Loan Able Fund) กบัปริมาณเงินท่ีให้กู ้(Supply for Loan Able Fund) พูดง่าย ๆ ก็คือดอกเบ้ียจะสูงหรือ
ต ่าก็เป็นไปตามหลกัดีมานด์ซัพพลายนั่นเอง แนวคิดดงักล่าวเป็นแนวคิดของนกัเศรษฐศาสตร์คลาสสิคท่ีเช่ือใน
กลไกตลาด ดงันั้น จึงเช่ือว่าดอกเบ้ียก็คือราคาของเงินกูน้ัน่เอง   

2.5 กรอบแนวคดิการวจิยั 
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องพบว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีความสัมพันธ์ต่อหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได ้จึงรวบรวมและศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีทีผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดส้รุปไวด้งัปรากฏใน
หนา้ 15 ประกอบกบัการศึกษาของวิมพวิ์ภา ทองรุ่งเกียรติ ซ่ึงน าปัจจยัทางเศรษฐกิจมาเป็นปัจจยัตน้ในการศึกษา 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดท้ าการก าหนดสมมุติฐานในการศึกษา
ดงัน้ี 
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     ตวัแปรอิสระ                                                                                      ตวัแปรตาม   

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชยไ์ทยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์จ านวนทั้งส้ิน14 ธนาคารและ

ตวัแปรตน้ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ (Inflation) อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (Deposit Rate)  ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(Gross Domestic Product: GDP) อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (Policy Rate) ดชันีราคาบา้นพร้อมท่ีดิน(House Price Index) 
อตัราการว่างงาน (Unemployment Rate) ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (Money Supply) 

กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ กลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 5 ธนาคารไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรี โดยใชข้อ้มูลรายไตรมาสระหว่าง 1 ม.ค.2551-31.ก.ย.2560 
จ านวน 39 ไตรมาส  

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
ศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์

ขนาดใหญ่โดยใชวิ้เคราะห์การถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) ท าการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ มากกว่า 1 ตวั และตวัแปรตาม 1 ตวัโดยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงชอ้น
(Multiple Regression Analysis) โดยใชแ้บบจ าลองในการศึกษาดงัน้ี 

NPL = β0 + β1 INF + β2 INT + β3 GDP + β4 Policy + β5 HPL + β6 UPM + β7 Ms + UI 
โดยท่ี 

β0 =   ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี 
β1 β2 β3 β4 β5 β6  =   ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 
INF =   อตัราเงินเฟ้อ 
GDP =   ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 
Policy =   อตัราดอกเบ้ียนโยบาย 
HPL =   ดชันีราคาบา้นพร้อมท่ีดิน 
UPM =   อตัราการว่างงาน 
Ms  =   ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ  
 

1. อตัราเงินเฟ้อ (Inflation) 
2. ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product 
: GDP) 
3. อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (Policy Rate) 
4. ดชันีราคาบา้นพร้อมท่ีดิน (HPL) 
5. อตัราการว่างงาน (Unemployment Rate) 
6. ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (Money Suppley) 

(Non Performing Loan: NPLs) 
สินเช่ือท่ีไม่ก่อนให้เกิดรายได ้
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3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระท่ีเลือกทั้ง 6 ปัจจยั 

ได้แก่ อตัราเงินเฟ้อ (Inflation) อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (Deposit Rate)  ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross 
Domestic Product: GDP)อตัราดอกเบ้ียนโยบาย(Policy Rate) ดชันีราคาบา้นพร้อมท่ีดิน(House Price Index) อตัรา
การว่างงาน(Unemployment Rate) ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (Money Supply) กบัตวัแปรตาม คือ ปริมาณหน้ีท่ี
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) โดยการน าขอ้มูลท่ีรวบรวมมาท าการหาค่าสัมประสิทธ์ิ ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั
จากนั้นจึงน าตวัแปรอิสระท่ีผา่นการทดสอบมาหาค่าความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามโดยการท าสมการถดถอยเชิงซ้อน 
(Multiple Regressions) ในโปรแกรมส าเร็จรูป  

ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาเบ้ืองตน้ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
ขั้นท่ี 2 ทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Unit root test)ดว้ยวิธี Augment Dickey-Fullerของตวัแปรตามและ

ตวัแปรอิสระ 
 ขั้นท่ี 3 ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระทั้งหมด เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา Multicollinearity ท่ีว่า

ตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์ระหว่างกนัดว้ยการพิจารณาจากค่า Correlation  Matrix  
ขั้นท่ี 4 สร้างสมการแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระ ดงัสมการ 
   Y=a+b1X1 + b2X2 +…+bnXn 

ขั้นท่ี 5 ทดสอบดว้ยการใชส้ถิติทดสอบ F-Test เพ่ือตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม กบั ตวั
แปรอิสระ  

ขั้นท่ี 6 ใชส้ถิติทดสอบ T-Test ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระแต่ละตวัแปร  
ขั้นท่ี 7 ใช ้R Square (R2) เพ่ือวดัความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามว่ามีความสัมพนัธ์

มากนอ้ยเพียงไร ถา้ R2 มีค่าใกล ้1 แสดงว่าตวัแปรอิสระชุดนั้นมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามมากแต่ถา้หาก R2 มีค่า
ใกล ้0 แสดงว่าตวัแปรอิสระชุดนั้นมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามนอ้ยหรือไม่มีความสมัพนัธ์กนั    

ขั้นท่ี 8 ทดสอบปัญหาต่างๆในเ ง่ือนไขของการวิเคราะห์ถดถอย ปัญหาเ ร่ือง Autocorrelation 
สหสมัพนัธ์ของการคลาดเคล่ือน และปัญหา Heteroskedasticity  
 

4. ผลการศึกษา 
 

1. ธนาคารกรุงเทพ ผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอยคร้ังน้ีพบว่าตวัแปรต่างๆท่ีท าการศึกษาและท่ีอยูใ่น
สมการสามารถ อธิบายไดถึ้งปัจจยัทางมหภาคท่ีมีผลต่อธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
ประเทศไทย (ธนาคารBBL) ไดร้้อยละ 25.388(R-Squared =0.25388) ซ่ึงหมายถึงตวัแปรทั้งหมดน้ีร่วมอธิบายตวั
แปรตามได2้5.38%และก็จะมีตวัแปรอ่ืนๆนอกเหนือจากตวัแปรเหล่าน้ีอีก 74.62% ซ่ึงไม่ไดร่้วมอยูใ่นการศึกษา โดย
การศึกษาน้ีมีตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัมีทั้งหมด 2 ตวั ท่ีผา่นระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดแ้ก่ ภาวะเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนัอยูท่ี่ 0.236 และ อตัราดอกเบ้ียนโยบายมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอยูท่ี่ -0.618  

2. ธนาคารกรุงไทย จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรอิสระทุกตวัไม่มีความสมัพนัธ์กบั
หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารกรุงไทยเน่ืองจากพบว่าค่า P-value ของการทดสอบ F-Test เท่ากบั 0.4179 ซ่ึง
มากกว่านัยส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงส่งผลให้ยอมรับสมมุติฐานหลกั H0 ท่ีว่าไม่มีตวัแปรใดๆ ท่ีมีผลต่อหน้ีท่ีไม่
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ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารกรุงไทย และปฏิเสธสมมุติฐานรอง H1  ท่ีว่ามีตวัแปรอยา่งนอ้ย 1 ตวัแปรท่ีมีผลต่อหน้ีท่ี
ไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารกรุงไทยอยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 % จึงสรุปไดว้่า ไม่มีปัจจยัตวั
แปรอิสระใดๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัหนีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได(้NPL)ของธนาคารกรุงไทย ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
95% 

3. ธนาคารไทยพาณิชย ์ผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอยคร้ังน้ีพบว่าตวัแปรต่างๆท่ีท าการศึกษาและท่ีอยู่
ในสมการสามารถ อธิบายได้ถึงปัจจัยทางมหภาคท่ีมีผลต่อธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ประเทศไทย (ธนาคารSCB) ไดร้้อยละ 34.13 (R-Squared =0.341357) ซ่ึงหมายถึงตวัแปรทั้งหมดน้ีร่วม
อธิบายตวัแปรตามได3้4.13%และก็จะมีตวัแปรอ่ืนๆนอกเหนือจากตวัแปรเหล่าน้ีอีก 65.87% ซ่ึงไม่ไดร่้วมอยู่ใน
การศึกษา โดยการศึกษาน้ีมีตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด 2 ตวั ท่ีผ่านระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดแ้ก่ ภาวะเงินเฟ้อมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยูท่ี่ 0.2238 และ อตัราดอกเบ้ียนโยบายมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอยูท่ี่ -
0.672 

4. ธนาคารกสิกรผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอยคร้ังน้ีพบว่าตวัแปรต่างๆท่ีท าการศึกษาและท่ีอยู่ใน
สมการสามารถ อธิบายไดถึ้งปัจจยัทางมหภาคท่ีมีผลต่อธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
ประเทศไทย (ธนาคารK-BANK) ได้ร้อยละ 30.2983 (R-Squared =0.302983)ซ่ึงหมายถึงตวัแปรทั้งหมดน้ีร่วม
อธิบายตวัแปรตามได3้0.29%และก็จะมีตวัแปรอ่ืนๆนอกเหนือจากตวัแปรเหล่าน้ีอีก 69.71% ซ่ึงไม่ไดร่้วมอยู่ใน
การศึกษา โดยการศึกษาน้ีมีตวัแปรท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมด 1 ตวั ท่ีผ่านระดบัความเช่ือมัน่ 95% ได้แก่ และ อตัรา
ดอกเบ้ียนโยบายมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอยูท่ี่ -0.431 

5. ธนาคารกรุงศรี จากการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรอิสระทุกตวัไม่มีความสมัพนัธ์กบัหน้ีท่ี
ไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารกรุศรีเน่ืองจากพบว่าค่า P-value ของการทดสอบ F-Test เท่ากบั 0.283 ซ่ึงมากกว่า
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงส่งผลให้ยอมรับสมมุติฐานหลกั H0 ท่ีว่าไม่มีตวัแปรใดๆ ท่ีมีผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด
รายได้ของธนาคารกรุงศรี และปฏิเสธสมมุติฐานรอง H1  ท่ีว่ามีตวัแปรอย่างน้อย 1 ตวัแปรท่ีมีผลต่อหน้ีท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารกรุงศรีอย่างมีนยัส าคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 % จึงสรุปไดว้่า ไม่มีปัจจยัตวัแปร
อิสระใดๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัหนีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได(้NPL)ของธนาคารกรุงศรี ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 95% 
 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษา 
1. จากผลการวิจยัสะทอ้นให้เห็นถึงปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์

ขนาดใหญ่ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงท าให้ธนาคารพาณิชยไ์ดรู้้ถึงอิทธิพล ของตวัแปร
ต่างๆเช่น ภาวะเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย เป็นตวัแปรท่ีมีต่อผลต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ (NPLs)ของ
กลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ แต่หากในอนาคตเศรษฐกิจเกิดการชะลอตวั มีการข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบาย จะ
ส่งผลให้ความสามารถในการช าระหน้ีลดลง จะส่งผลกระทบต่อ ความสามารถในการท าก าไรและการปล่อยสินเช่ือ
ของธนาคารพาณิชยใ์นระยะยาว ดงันั้นขอ้มูลจากงานวิจยัน้ีจึงเป็นประโยชน์กบัธนาคารพาณิชยใ์นการวางแผนเพ่ือ
หาแนวทางในการบริหารการปล่อยสินเช่ือของธนาคารในอนาคตได ้ 
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2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษทัหลกัทรัพย์ บริษทับริหาร
สินทรัพย์ กระทรวงการคลงั ฯลฯ รวมถึงบุคลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เช่น ผูต้รวจการธนาคารพาณิชย ์คณะผูบ้ริหารและพนกังานธนาคารพาณิชย ์ฯลฯ ได้
ทราบถึงสถานการณ์ NPLs ของธนาคารพาณิชย ์และสามารถน าขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ีไปใชใ้นการบริหารจดัการและ
การวางแผน เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึนไดแ้ละเป็นประโยชน์ต่อการก ากบัดูแล  

3. การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยมี์ความเส่ียง ผลการวิเคราะห์และขอ้มูลจากงานวิจยัคร้ังน้ีจะเป็น
ประโยชน์กบันกัลงทุน ท าให้ทราบถึงปัจจยัต่างๆท่ีเป็นตวัก าหนดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพาณิชย ์ เช่น 
ภาวะเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย เป็นตวัแปรท่ีมีผลต่อหน้ีเสียของธนาคาร เช่น หากเงินเฟ้อสูงข้ึนและอยู่ใน
ระดบัอ่อนๆจะเป็นส่ิงท่ีดีท่ีกระตุน้เศรษฐกิจไดเ้พราะจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผูผ้ลิตมีการลงทุนขยายการผลิต ไม่มี
ผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ ท าให้การเกิดหน้ีเสียลดลง ซ่ึงจะเป็นช่วงท่ีน่าลงทุนในกลุ่มหุ้นธนาคาร 

5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
ผูวิ้จยัสามารถน าผลการวิจยัไปสร้างขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัในอนาคตดงัต่อไปน้ี  

1. ควรท าการศึกษาความสามารถในการติดตามทวงหน้ีของธนาคารพาณิชย ์โดยเปรียบเทียบ การ
ติดตามทวงหน้ีของธนาคารพาณิชยใ์นช่วงก่อนและหลงัวิกฤติการณ์ทางการเงินเพ่ือท่ีจะสามารถเปรียบเทียบไดว้่า
ธนาคารพาณิชยแ์ต่ละแห่งไดรั้บผลกระทบอยา่งไรต่อการช าระหน้ีไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน  

2. ควรท าการศึกษาขอ้มูลของกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน(Non-bank)ในประเทศไทย 
เพ่ือท่ีจะสามารถเปรียบเทียบและไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุม แม่นย  าและแตกต่างมากข้ึน  

3. ในอนาคตอาจมีการเพ่ิมปัจจยัในศึกษาเพ่ิมเติม เช่น อตัราการขยายตวัของการส่งออก สัดส่วนของ
ธุรกิจ SME ต่อปริมาณเงินให้กู้ยืมทั้งหมด เป็นต้น ซ่ึงอาจจะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้อง
ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4. งานวิจยัน้ีไดเ้ก็บขอ้มูลรายไตรมาสเป็นระยะเวลา 39 ไตรมาส ซ่ึงอยู่ในช่วงระหว่าง1 ม.ค. 2551ถึง 
30 ก.ย. 2560เพ่ือท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 
ส าหรับงานวิจยัในอนาคตสามารถเก็บขอ้มูลเป็นช่วงเวลาท่ีมากกว่า 39 ไตรมาสและอาจจะเก็บขอ้มูลเป็นรายเดือน 
จะท าให้ไดต้วัอยา่งขอ้มูลท่ีมากข้ึนเพ่ือช่วยให้ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีออกมามีความเท่ียงตรงและแม่นย  ามากข้ึน 
 

บรรณานุกรม 
 
ธนาคารแห่งประเทศไทย. ธนาคารธนาคารพาณิชยไ์ทยท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  
บุญคง หนัจางสิทธ์ิ. (2544). เศรษฐศาสตร์มหภาค.  กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ ์โอ เอส พร้ินต้ิง เฮาส์. 
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย. (2559). หลกัเกณฑก์ารจดัชั้นและการกนัเงินส ารองของสถาบนัการเงิน 
วิมพวิ์ภา ทองรุ่งเกียรติ. 2554 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจระดบัมหภาคกบัปัญหาหน้ีเสียสะสม

ในระบบเศรษฐกิจไทยการศึกษาคน้ควา้อิสระวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
สายนโยบายสถาบนัการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย. (2556). Basel III : หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแล สภาบนัการเงิน 

สืบคน้จาก http://www.bot.or.th/. 

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


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 722 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

สินเช่ือและการจดัการสินเช่ือ.  (2559). สืบคน้จาก http://www.novabizz.net/credit-1.html 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ. สืบคน้วนั 5 

มกราคม 2561(ออนไลน์).จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=qgdp_page 
อุษณีย ์ล่ิวรัตน์ (2559)  หุ้นกลุ่มธนาคาร กรุงเทพฯ ส านกัพิมพ ์บุญศิริการพิมพ ์(พิมพค์ร้ังท่ี 1) 

http://www.novabizz.net/credit-1.html
http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=qgdp_page


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 723 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

 
 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอทิธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้บริการ 
อนิเทอร์เน็ตของบริษทั ทีโอที จ ากดั(มหาชน) 

Marketing Factor That Influence Internet Users’s Perception Of The TOT 
Public Company Limited  Brand Equity 

 
ภูธิป สามวัง* ทรงพร หาญสันติ** และพวงชมพู โจนส์** 

Poothip Samwang* And Songporn Hansanti** 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตต่อคุณค่าตรา
สินค้าของบริษทั ทีโอที 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผูใ้ช้บริการ
อินเทอร์เน็ตบริษทั ทีโอที  และ3) เพ่ือศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้อินเทอร์เน็ต
ของบริษทั ทีโอที กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตของบริษทั ทีโอที จ านวน 385 คน 
และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามน ามาประมวลผลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ LSD และการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20 - 29 ปีและมีการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีสถานภาพ โสด และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท 
โดยกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าบริษัท ทีโอที ในระดับน้อย โดยมีการตระหนักถึงตราสินค้าให้
ความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาดา้นการรับรู้คุณภาพ ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ และ
ดา้นสินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆของตราสินคา้ ตามล าดบั ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของบริษทั ทีโอที แตกต่างกันซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ 
นอกจากน้ียงัพบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้าน
สภาพแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตของบริษทั ทีโอที ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

                                                             
 นิสิตระดบัปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อีเมล ์: Businesshighvolt@gmail.com 
** ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทรงพร หาญสันติ, ดร.พวงชมพู โจนส์ ภาควชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อีเมล ์: 
fbusspha@ku.ac.th 
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ค าส าคญั : ปัจจยัทางการตลาด / การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต / บริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน) 
 
สังคมในปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งยุคข้อมูลข่าวสาร มนุษย์เราต้องการข้อมูลต่างๆเพ่ือน ามาประกอบการ

ตดัสินใจในการประกอบกิจกรรมเพ่ือการด ารงชีพ ยิ่งมีขอ้มูลมากเท่าใดก็จะเพ่ิมโอกาสความส าเร็จมากข้ึนเท่านั้น  
ภูมินทร์ วิมลศิลป์(2550) ไดใ้ห้ความหมายสงัคมแห่งขอ้มูลข่าวสารไวว้่า เป็นสงัคมท่ีมีการน าสารสนเทศในรูปแบบ
ต่างๆ มาช่วยด าเนินกิจกรรมทั้งเพ่ือตนเอง องค์กร สังคมและชุมชน โดยมีปัจจยัท่ีน าไปสู่สังคมแห่งขอ้มูลข่าวสาร 
คือ ความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ส่ิงเหล่าน้ีท าให้เกิดนวตักรรมต่างๆมากมาย ส าหรับปัจจยั
ท่ี เ อ้ือให้เกิดสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุด ได้แก่ ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ระบบส่ือสารโทรคมนาคม
(Telecommunication) เป็นการส่ือสารรูปแบบหน่ึงท่ีผูส่้งขอ้มูลและผูรั้บขอ้มูลส่งขอ้มูลผ่านส่ือกลางโดยใชอุ้ปกรณ์
ตามการเขา้รหสัของอุปกรณ์นั้นๆ การเกิดข้ึนของเทคโนโลยีใหม่ๆ ท าให้เกิดการใชง้านอย่างแพร่หลายและเติบโต
ในทุกภาคส่วนส่งผลให้มูลค่าตลาดการส่ือสารโทรคมนาคมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชดั จากข้อมูลของ 
Marketline Industry Profile พบว่ามูลค่าตลาดมีการเพ่ิมข้ึนทุกปีตั้งแต่ปี 2559 – 2564 โดยในปี 2559 มีมูลค่าตลาด 
จ านวน 353,412.40 ลา้นบาทและคาดการณ์ว่าจะมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนจนถึงปี 2564 ซ่ึงเป็นจ านวน 435,243.00 บาท อีก
ทั้งการเก็บกลุ่มตวัอยา่งของกลุ่ม We are social จากประเทศสิงคโปร์ พบว่าสถิติผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทยจาก
จ านวนประชากรทั้งหมด 68 ลา้นคน ปี 2559 มีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตกว่า 38 ลา้นคน คิดเป็น 56 เปอร์เซ็น ของประชากร
ทั้งประเทศและจากขอ้มูลประชากรทัว่โลกปี 2560 ไดส้รุปว่าประชากรทัว่โลกในปัจจุบนัมี 7,476 ลา้นคน มีผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ต 3,773 ล้านคนคิดเป็น 50 เปอร์เซ็นของประชากรทัว่โลกเป็นต้น จากท่ีได้กล่าวมาท าให้ตลาด
อินเทอร์เน็ตยงัมีความสามารถในการขยายตวัเพ่ิมไดอี้ก ท าให้เกิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงกบัผูใ้ห้บริการแต่ละราย ซ่ึงมี
การน ากลยทุธ์ทางการตลาดมากมายมาใชใ้นการแข่งขนัเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นถึง
การแข่งขนัท่ีสูงข้ึน ในอีกดา้นยงัแสดงให้เห็นถึงอตัราการใชอิ้นเทอร์เน็ตมีการเติบโตท่ีดีข้ึนในอนาคต  

จากขอ้มูลของส านกัวิชาการและจดัการทรัพยากรโทรคมนาคมแสดงส่วนแบ่งทางการตลาดของผูใ้ห้บริการ
อินเทอร์เน็ตแต่ละรายในประเทศไทย โดยฐานลูกคา้ของผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะอยูท่ี่บริษทั ทรู 3บีบี 
และทีโอที รวมร้อยละ 91.5 ถา้มองลึกลงไปจะเห็นว่าส่วนแบ่งทางการตลาดบริษทั ทีโอที จ ากดั นั้นมีเพียงร้อยละ 
18.6 ซ่ึงน้อยกว่า 3บีบี และทรูอยู่เกือบคร่ึงหน่ึงจากขอ้มูลน้ีท าให้เห็นว่า บริษทั ทีโอที จ ากดั สูญเสียจ านวนลูกคา้
ให้กับคู่แข่งเป็นจ านวนมากทั้งๆท่ีแต่เดิมบริษทัครองส่วนแบ่งการตลาดเกือบทั้งหมด ทั้งน้ีข้อมูลของเว็บไซต์ 
Thaipublica ไดวิ้เคราะห์ว่าเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลท่ีเปิดเสรีดา้นระบบส่ือสารโทรคมนาคม ท าให้บริษทั
ทีโอทีตอ้งมาแข่งขนัในธุรกิจระบบส่ือสารโทรคมนาคมเหมือนกบัเอกชนรายอ่ืนๆ อีกทั้งคู่แข่งยงัมีสิทธิท่ีจะถือ
ครองโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีลงทุนไป ต่างจากเม่ือก่อนท่ีเม่ือลงทุนแลว้ตอ้งโอนสัมปทานคืน ดว้ยเหตุน้ีท าให้
บริษทัทีโอทีตอ้งวางกลยทุธ์ทางการตลาดต่างๆเพ่ือรักษาและเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการใชโ้ฆษณา
ทางโทรทศัน์ ส่ิงพิมพ ์วิธีการส่งเสริมการตลาดแบบต่างๆ จากกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีผา่นมาผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ต
ยงัไม่สามารถรักษาหรือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดไวไ้ด ้อาจเป็นเพราะผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตไดจ้ดจ าภาพลกัษณ์
เดิมๆขององคก์รเม่ือตอนยงัไม่แปรรูปเป็นเอกชน  

จากปัญหาดงักล่าว ผูศึ้กษาไดเ้ห็นถึงความส าคญัในการศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของ บริษทั ที
โอที จ ากดั(มหาชน) จึงไดศึ้กษาเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ โดยคาดว่าการศึกษาในคร้ังน้ีจะช่วยเพ่ิมความรู้
ความเขา้ใจและสามารถน าเอาขอ้มูลท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนและตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารกลยทุธ์ทาง
การตลาดดา้นตราสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 
ผลจากการศึกษามีความสอดคลอ้งกนัในเร่ืองของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุสถานภาพและรายไดต่้อเดือน

แตกต่างกนั มีความไวว้างใจในการใชบ้ริการของบริษทั ทีโอที แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปรัชญาคม ลว้นรัตน์(2554)ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองภาพลกัษณ์ของบริษทั ทีโอที 
จ ากดั(มหาชน) ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลจากการศึกษาในเร่ืองของระดบัความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดของบริษทั ทีโอที ในดา้นของปัจจยั
ด้านการบริการ ด้านบุคคล และด้านผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัปานกลางซ่ึงมีความสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ        
สิทธิพร สาเรือง(2552) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดการ
บริการของศูนยบ์ริการลูกคา้ สาขา สามเสน บริษทั ทีโอที จ ากดั(มหาชน) นอกจากน้ีการทดสอบสมมติฐานเร่ือง
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดการบริการพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกนัส่งผล
ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการไม่แตกต่างกนัซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนั 
 

วธีิการศึกษา                                                                                                                                                      
 

การศึกษาค้นควา้อิสระในคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาแบบสืบคน้ (Exploratory Research) โดยรวบรวมเอกสาร 
งานวิจยั ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และการคน้ควา้จากแหล่งต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษาและเป็นการศึกษาวิจยั
เชิงพรรณนา (Descriptive Research) ซ่ึงด าเนินการเก็บขอ้มูลในรูปแบบของการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Method) 
ด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง โดยจะให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง(Self-Administration 
Questionnaires) จากนั้นจะน าแบบสอบถามกลบัมาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอนุมาน เพ่ือศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการอินเตอร์เน็ตของบริษทั ทีโอที จ ากดั(มหาชน) 

ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตของบริษทั 
ทีโอที จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยก าหนดระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากรตั้งแต่ 
เดือน พฤศจิกายน 2560 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแทจ้ริง จึงค านวณหาขนาด
ตวัอย่าง โดยใช้สูตรไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน และก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีระดบัร้อยละ 95 ความ
ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 โดยใชวิ้ธีการสุ่มแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ดว้ยการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) จากผูท่ี้เคยใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตของบริษทั ทีโอที จ ากดั โดย
เป็นการแจกแบบสอบถามโดยตรงและตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ โดยมีค าถามคดักรองกลุ่มตวัอยา่งคือ ตอ้ง
เป็นผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตของบริษทั ทีโอที จ ากดั โดยตอ้งไดจ้ านวน 385 คนตามท่ีไดว้างเป้าหมาย
ไวส้ถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี(Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) ค่าสถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA) การ
วิเคราะห์สมการถอดถอย(Multiple Regression Analysis) ส าหรับการทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม ผู ้
ศึกษาจะน าแบบสอบถามไปทดลองเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูท่ี้เคยใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตจากบริษทั ทีโอที 
จ านวน 40 ชุด พบว่าค่าความน่าเช่ือถือแบบสอบถามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีค่าเท่ากับ 0.914 และ
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แบบสอบถามการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ เท่ากบั 0.933 ซ่ึงทั้งสองส่วนของแบบสอบถามมีค่ามากกว่า 0.75 ข้ึนไป หรือ
แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือมากกว่าร้อยละ 75 แสดงว่า แบบสอบถามมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจริงได ้
 

ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล มีรายละเอียดดงัน้ี ดา้นเพศ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 232 คน คิด
เป็นร้อยละ 60.3และเป็นเพศหญิง จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 ดา้นอาย ุกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 
20 - 29 ปีจ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาอายรุะหว่าง 30 – 39 ปี จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 
อายมุากกว่า 40  ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และอายตุ ่ากว่า 20 ปี พบนอ้ยท่ีสุด จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.5 ดา้นระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.4 รองลงมา มีการศึกษาในระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 และกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
การศึกษาในระดบัสูงกว่าปริญญาตรี พบนอ้ยท่ีสุด จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 ดา้นอาชีพ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีอาชีพเป็นขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 รองลงมาเป็นพนกังานบริษทั 
จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 อาชีพธุรกิจส่วนตวั จ านวน 
51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพรับจา้ง พบน้อยท่ีสุด จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 ดา้น
สถานภาพ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 72.7 และกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
สถานภาพสมรส จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 ด้านรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 
20,000 – 30,000 บาท จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 รองลงมารายไดร้ะหว่าง 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 95 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 รายไดม้ากกว่า 30,000 บาท จ านวน 85 คน ร้อยละ 22.1  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 
15,000 บาท  พบนอ้ยท่ีสุด จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 

ปัจจยัทางการตลาดประกอบดว้ย 7 ดา้นดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้นสภาพแวดลอ้ม  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดรวมทุกดา้น  

                                 (n=385) 
ปัจจัยทางการตลาด x  S.D. ระดับความส าคญั 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.29 0.81 ปานกลาง 
ดา้นราคา 3.36 0.87 ปานกลาง 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  3.30 0.87 ปานกลาง 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 2.51 0.86 นอ้ย 
ดา้นบุคคล 2.83 0.76 ปานกลาง 
ดา้นกระบวนการ 2.72 0.80 ปานกลาง 
ดา้นสภาพแวดลอ้ม 3.07 0.84 ปานกลาง 

รวมทุกด้าน 3.01 0.43 ปานกลาง 
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การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ประกอบดว้ย 5 ดา้นดงัน้ี ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้ 
ดา้นการรับรู้คุณภาพ ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ ดา้นสินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆของตราสินคา้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้คุณค่าตราสินคา้รวมทุกดา้น 

                                                                                                                                           (n=385) 
การรับรู้คุณค่าตราสินค้า x  S.D. ระดับความส าคญั 

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 2.45 0.72 นอ้ย 
ดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้ 2.77 0.82 ปานกลาง 
ดา้นการรับรู้คุณภาพ 2.64 0.73 ปานกลาง 
ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ 2.47 0.72 นอ้ย 
ดา้นสินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆของตราสินคา้ 2.42 0.77 นอ้ย 

รวมทุกด้าน 2.55 0.58 น้อย 

ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้าน
สภาพแวดลอ้ม มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของบริษทั ทีโอที ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ส่วนปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของบริษทั  
ทีโอที โดยสามารถแสดงสมการท่ีอธิบายความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของบริษทั 
ทีโอที ดงัน้ี  

Y  = 0.063X1 + 0.028X2 + 0.037X3 + 0.088X4 + 0.325X5 + 0.216X6 + 0.133X7 
 

โดย  Y  =   การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของบริษทั ทีโอที จ ากดั  
      X1  =   ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
        X2  =   ปัจจยัดา้นราคา 
 X3  =   ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย    
 X4  =   ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  
 X5  =   ปัจจยัดา้นบุคคล 
 X6  =   ปัจจยัดา้นกระบวนการ 
 X7  =   ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 

 

สรุปผลการศึกษา 
 
การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตของบริษทั ทีโอที พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น

ชาย มีอายรุะหว่าง 20 - 29 ปีและมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีสถานภาพ 
โสด และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท  
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การศึกษาปัจจยัทางการตลาด พบว่า ภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัดา้นราคามากท่ีสุด    รองลงมา
คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านบุคคล ด้านกระบวนการและด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 

การศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของ บริษทั ทีโอที พบว่า ภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งการรับรู้คุณค่าตราสินคา้
บริษทั ทีโอที ในระดบันอ้ย โดยมีการตระหนกัถึงตราสินคา้ให้ความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาดา้นการรับรู้คุณภาพ
มีพฤติกรรมดา้นการตดัสินใจ ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ และดา้นสินทรัพยป์ระเภท
อ่ืนๆของตราสินคา้ ตามล าดบั 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยั
ดา้นสภาพแวดลอ้ม มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของบริษทั ทีโอที ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ส่วนปัจจยั
ด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของ
บริษทั ทีโอที 

ข้อเสนอแนะ 
จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ พบว่า พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมี อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้
แตกต่างกนั โดยบริษทัจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพิจารณาโดยละเอียดในเร่ืองของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั แลว้
เลือกใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆให้มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคลกลุ่มนั้นๆ เพ่ือเพ่ิมการรับรู้
คุณค่าตราสินคา้ของบริษทั ทีโอที ให้มากยิ่งข้ึน   

 ส าหรับปัจจยัทางการตลาดบริษทั ทีโอที ควรให้ความส าคญัในเร่ืองของ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ในการสร้างการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของบริษทั 
ทีโอที ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดบริษทัฯ ควรให้ความส าคญักบัการท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพ่ือให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บริการอินเทอร์เน็ตมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเพ่ิมส่วนแบ่งทาง
การตลาด เช่น โฆษณาทางโทรทศัน์ หนังสือพิมพ์ และป้ายโฆษณาตามสถานท่ีต่าง ๆ อาทิเช่น รถไฟฟ้า BTS 
รถไฟฟ้าใตดิ้น เรือโดยสาร อยา่งทัว่ถึง รวมทั้งมีโปรโมชัน่เสริมกบัระบบส่ือสารอ่ืนๆของบริษทัฯ เพ่ือเป็นส่ิงท่ีช่วย
เพ่ิมความน่าสนใจและความคุม้ค่ามากกว่าผูใ้ห้บริการรายอ่ืน เป็นตน้ ปัจจยัดา้นบุคคลบริษทัฯ ควรด าเนินการพฒันา
และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของพนกังานในการแกไ้ขเม่ือเกิดเหตุระบบอินเทอร์เน็ตขดัขอ้งตั้งแต่การรับแจ้ง
เหตุจากผูใ้ชบ้ริการและการติดต่อประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ีหน้างานโดยเน้นความรวดเร็วในการเขา้ถึงพ้ืนท่ีและ
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเพ่ือท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ ซ่ีงจะช่วยเพ่ิมความภกัดีให้กบัลูกคา้ในการ
เลือกใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตจากบริษทัฯ ปัจจยัดา้นกระบวนการ บริษทัฯควรด าเนินการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการของพนกังานในการแกไ้ขเม่ือเกิดเหตุระบบอินเทอร์เน็ตขดัขอ้งตั้งแต่การรับแจ้งเหตุจากผูใ้ชบ้ริการ
และการติดต่อประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีหน้างานโดยเน้นความรวดเร็วในการเขา้ถึงพ้ืนท่ีและความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาเพ่ือท าให้ผูใ้ช้บริการเกิดความพึงพอใจและยงัสามารถช่วยเพ่ิมความภกัดีให้กับลูกค้า ปัจจัยด้าน
กระบวนการบริษทั ควรพฒันาระบบขั้นตอนในการขอรับบริการและเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสารกับ
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ขอ้มูล ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม บริษทัฯควรปรับปรุงสถานท่ีรับบริการให้ดูน่าสนใจ เป็นจุดแสดงถึงคุณภาพท่ีมีต่อ
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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นNIKKEI225 ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์อง

ประเทศญ่ีปุ่ น วตัถุประสงคก์็เพ่ือศึกษาปัจจยัเศรษฐกิจต่างๆท่ีมีอยู่มากมาย ท่ีซ่ึงมีโอกาสท่ีจะมีผลต่อดชันีราคาหุ้น
NIKKEI225 เน่ืองจากดชันีราคาหุ้นNIKKEI225นั้น เป็นท่ียอมรับในการไปลงทุนของกองทุนต่างประเทศ โดย
การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชข้อ้มูลแบบทุติยภูมิ แบบรายเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2556 ถึงเดือนธนัวาคม      
พ.ศ.2560 รวมส้ิน 60 เดือน 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีผู ้ศึกษาน ามาศึกษามีทั้ งส้ิน 5 ปัจจัย ได้แก่ อ ัตราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์ต่อเยน
(US:YEN) ดชันีราคาหุ้นดาวโจนส์(DOWJONES) ดชันีราคาหลกัทรัพยฮ์ัง่เส็ง(Hang Seng) ราคาทองค าต่างประเทศ
รายเดือน (GOLD) ราคาน ้ ามนัดิบ (WTI) Spot การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดวิ้เคราะห์ขอ้มูลในเชิงปริมาณ โดยใชวิ้ธี 
Correlation ในการทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีผูศึ้กษาาน ามาว่า มีผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นNIKKEI225 

วตัถุประสงคใ์นงานวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาปัจจยัเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้น NIKKEI225 
จากการศึกษาพบว่ามีปัจจยัทางเศรษฐกิจ 2 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นNikkei225 ไดแ้ก่ อตัรา

แลกเปล่ียนเงินดอลล่าร์ต่อเยน และดชันีราคาหุ้น dowjones 
 
ค าส าคญั : ดชันีราคาหุ้น NIKKEI225, อตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์ต่อเยน, ดชันีราคาหุ้นดาวโจนส์, ดชันีราคา
หลกัทรัพยฮ์ัง่เส็ง, ราคาทองค าต่างประเทศรายเดือน, ราคาน ้ ามนัดิบ 
 

Abstract 
 
This research aims to study the economic factors affecting the NIKKEI225 stock price index to list on the 

stock exchange of Japan. This purpose is studied the many economic factors which has the potential to affect in the 
NIKKEI225 stock price index.  Due to the NIKKEI225 stock price index to accepted for investment of foreign 

mailto:bird_621@hotmail.com


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 731 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

funds.  In this study, secondary data monthly was used from January 2013 to December 2017 at the end of 60 
months.         

The economic factors studied by the study are five factors: the currency exchange rates US dollar to Japanese 
exchange rates (Yen) ,  the Dow Jones price index (DOWJONES) , the Hang Seng index, the gold monthly pice 
(GOLD) and the crude oil price (WTI) .Spot. This study investigated quantitative data by using Correlation method 
to test the relationship of variables. Does the stock price affect NIKKEI225 

Objective in this research. To study the economic factors affecting the NIKKEI225 stock index. 
According to the study, there are two economic factors related to the Nikkei225 price index  to have the 

dollar exchange rate per yen and Dowjones stock price index. 
 

1. บทน า 
 

ปัจจุบนั ประเทศญ่ีปุ่ นจัดว่าเป็นกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแล้ว และเป็นประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็น
อนัดบั3ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน รวมถึงสกุลเงินเยนของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีใชอ้ยู่ในตระกร้าเงิน
ของโลก เราจึงกล่าวไดว้่าประเทศญ่ีปุ่ นนั้น มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกไม่มากก็นอ้ย    
 ตลาดหลกัทรัพยมี์ความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจส่วนรวมของแต่ละประเทศส าหรับตลาดหลกัทรัพย์
โตเกียว (TokyoStock Exchange)มีช่ือยอ่เรียกว่า TSEไม่เพียงเป็นตลาดหลกัทรัพยศู์นยก์ลางของประเทศญ่ีปุ่ น แต่ยงั
เป็นตลาดหลกัทรัพยท่ี์ส าคญัแห่งหน่ึงในภูมิภาคเอเชีย โดยตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคมค.ศ. 1878 ณ กรุงโตเกียว 
ประเทศญ่ีปุ่ น และเร่ิมเปิดด าเนินการซ้ือขายเป็นทางการคร้ังแรกข้ึนเม่ือวนัท่ี1 มิถุนายนในปีเดียวกนัโดยท าการซ้ือ
ขายในส่วนกระดานท่ีหลกั(First Section)เท่านั้น ทั้งน้ีการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ะเป็นไปตามล าดบัของราคาและเวลาท่ี
ดีท่ีสุด (Priceand Time Priority)ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 ตลาดหลกัทรัพย์โตเกียวก็ได้เปิดท าการซ้ือขายในส่วน
กระดานท่ีสอง (Second Section)ข้ึน  
 ปัจจุบันมีกองทุนต่างๆมากมายท่ีเลือกลงทุนในตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นซ่ึงมีหลายกองทุนท่ีเลือกลงทุนใน  
ดชันีราคาหุ้น NIKKEI 225 หรือใช้เป็นดชันีอ้างอิง ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็มีหลายกองทุนท่ีลงทุนใน 
ดชันีราคาหุ้น NIKKEI 225 

 

2. แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

แนวความคดิและทฤษฏีการวเิคราะห์ทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ เป็นส่วนหน่ึงในขั้นตอนการ
วิเคราะห์เพ่ือเลือกหลกัทรัพย ์เน่ืองจากภาวะทางเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ และส่งผลกระทบต่อราคาของ
หลกัทรัพยต่์างๆ แต่จะมีผลกระทบมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัอุตสาหกรรมหรือหลกัทรัพยน์ั้นๆบางกลุ่มหลกัทรัพย์
มีผลกระทบมาก เช่น เม่ือเศรษฐกิจรุ่งเรืองราคาหลกัทรัพยก์็จะข้ึนสูงข้ึนมาก แต่เม่ือเศรษฐกิจชะลอตวัลงราคา
หลกัทรัพยน์ั้นก็จะลดลงตามไปดว้ย ซ่ึงเหตุการณ์ขา้งตน้น้ีแสดงให้เห็นว่า สภาพของเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพยเ์ช่นกนั แต่ท่ีกล่าวมานั้นเป็นปัจจยัภายนอกจากภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม ยงัมีปัจจยัภายในท่ีมีผลกรทบ
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ต่อราคาหลกัทรัพยอ์ยู่ดว้ย เช่น ความสามารถในการบริหารของบริษทั ผลก าไรของบริษทั เป็นตน้ ดงันั้นเราจะ
ยกตวัอย่างปัจจัยภายนอกท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 1.ภาวะทางการเมือง โดยภาวะทางการเมืองสามารถดูได้จาก
สถานภาพของรัฐบาล นโยบายของพรรคการเมือง ซ่ึงหากรัฐบาลสามารถสร้างความมัน่ใจให้แก่นกัลงทุนชาวชาติ
ได ้ก็มีโอกาสท่ีนกัลงทุนชาวต่างชาติจะเขา้มาลงทุนภายในประเทศได ้2.สภาวะของเศรษฐกิจทัว่โลก โดยภาวะของ
เศรษฐกิจทัว่โลกนั้นจะมีผลกระทบต่อการน าเขา้และส่งออกของประเทศนั้นๆ เพราะประเทศจะมีก าไรหรือบญัชี
เกินดุลไดจ้ะเกิดจากการส่งออกท่ีมากกว่าการน าเข้า ซ่ึงหากประเทศท่ีเป็นคู่คา้มีเศรษฐกิจท่ีซบเซา ท าให้ลดการ
น าเข้าลงจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถส่งออกได้ไปยงัประเทศคู่ค้าได้ และการส่งออกก็จะลดลง รายได้ของ
ประเทศจะลดน้อยลงด้วยเช่นกัน 3.ราคาน ้ ามันดิบ น ้ ามันดิบนั้นถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการผลิตสินค้าตาม
อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการขนส่งสินคา้ทุกชนิด เม่ือน ้ามนัดิบเป็นตน้ทุนในการผลิตแลว้ ราคาของน ้ามนัดิบก็จะ
แสดงถึงตน้ทุนของผูผ้ลิตท่ีเกิดข้ึน ดงันั้น หากราคาน ้ ามนัดิบสูงข้ึนส่งผลให้ตน้ทุนของผูผ้ลิตสูงข้ึนย่อมส่งผลให้
ราคาสินค้าต่างๆเพ่ิมสูงข้ึนด้วยเช่นกัน แล้วเม่ือสินค้าราคาสูงข้ึนผูบ้ริโภคย่อมลดก าลงัการบริโภคลงส่งผลให้
เศรษฐกิจเกิดการชะลอตวัได ้ (จกัรพนัธ์ ธีรพงศ์สกล ทฤษฎีการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ 2559) ดงันั้นจากเหตุปัจจยั
ภายนอกย่อมส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้น NIKKEI225  อย่างแน่นอนเน่ืองจากราคาดชันีหุ้นย่อมพวงผลกับ
เศรษฐกิจภายในประเทศญ่ีปุ่ นเองดว้ย ทั้งน้ีบทความท่ีเกียวขอ้งกบัดชันีราคาหุ้นNIKKEI 225 ไม่มีบทความวิจยัท่ี
เคยมีมาก่อน แต่ได้ใช้บทความวิจยัท่ีใกล้เคียงเปรียบเทียบใกลเ้คียงของดชันีราคาSET 50 ภายในประเทศไทยท่ี
ใกลเ้คียงกนัไดข้องชนิษฎา ถนดัคา้(2551) โดยไดน้ าปัจจยัทาง เศรษฐกิจต่างๆ  มาหาค่าความสมัพนัธ์โดยการใชวิ้ธี 
VAR (Vector Auto Regression) ซ่ึงน าค่าตวัแปรของดชันีราคา SET50 จ านวน 2เดือนมาก าหนดให้เป็นตวัแปรตาม 
และน าวิธีForward Stepwise Selection ในการใชเ้ลือกตวัแปร สรุปผลไดว้่าตวัแปรอิสระดงักล่าว ขา้งตน้สามารถ
น ามาอธิบายการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนไหวของดชนีั SET50 ไดท่ี้ระดบันยัส าคญั 98.7% ท าให้ดูเปรียบเทียบใน
การเก่ียวขอ้งกบัดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยใ์นท่ีต่างๆได ้   

กรอบแนวความคิดของการวิจัย ผู้ศึกษาได้ให้ความสนใจต่อตัวแปรอิสระท่ีน ามาศึกษาตามกรอบ
แนวความคิด และคาดหวงัให้มีปัจจยัท่ีน ามาศึกษาอยา่งนอ้ย 1 ปัจจยั ท่ีจะมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม 
ตารางที่ 1 กรอบแนวความคิด 

 

 
 
 

ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ  
ได้แก่ 
1.อตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์ต่อเยน (US:YEN) 
2.ดชันีราคาหุ้นดาวโจนส์ (DOWJONES) 
3.ดชันีราคาหลกัทรัพย ์(Hang Seng) 
4.ราคาทองค าต่างประเทศรายเดือน (GOLD) 
5.ราคาน ้ามนัดิบ (WTI) Spot 

ตวัแปรตาม ได้แก่  
ดชันีราคาหุ้น
NIKKEI225 
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3. ระเบียบวธีิการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นNIKKEI225 มีการน าขอ้มูลแบบทุติยภูมิ 
มาใช้ในการศึกษา โดยท าการเก็บข้อมูลสถิติของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามเป็นรายเดือน  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม พ.ศ.2556 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2560 รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 60 เดือน ซ่ึงตวัแปรตามท่ีใชใ้นการศึกษา 
ได้แก่ ดชันีราคาหุ้นNIKKEI225 และตวัแปรอิสระท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์ต่อเยน
(US:YEN) ดชันีราคาหุ้นดาวโจนส์(DOWJONES) ดชันีราคาหลกัทรัพยฮ์ัง่เส็ง(Hang Seng) ราคาทองค าต่างประเทศ
รายเดือน(GOLD) ราคาน ้ามนัดิบ (WTI) Spot โดยแบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีคือ 

    Ni
 = α + βDOWJONES+ βUS:YEN + βHangseng + βGOLD + βWTI + ei 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อ

ดชันีราคาหุ้นNikkei225 อีกทั้งศึกษาถึงขนาดความสมัพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ โดยน าขอ้มูลท่ี
ท าการรวบรวมมาประเมินค่าสัมประสิทธิภาพของตวัแปรอิสระแต่ละตวั แล้วน าผลท่ีได้มาสรุปและอธิบายถึง
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรกับผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นNikkei225 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ดงัต่อไปน้ี ขั้นท่ี 1 
ทดสอบ Unit Root ของขอ้มูล เป็นการตรวจสอบลกัษณะความน่ิงของขอ้มูล เพ่ือป้องกนัขอ้มูลท่ีมีค่าเฉล่ีย (mean) 
และความแปรปรวน(variances) ท่ีไม่คงท่ีในแต่ละช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั ขั้นท่ี 2 พิจารณาความสัมพนัธ์ว่าตวัแปร
ตน้ใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม โดย ตวัแปรตน้ตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กันระหว่างตวัแปร จะเรียกว่า 
Multicollineartity ซ่ึงตรวจสอบโดยใชวิ้ธี Simple Correlation Coefficients หากค่า สมัประสิทธิความสัมพนัธ์คู่ใดมี
ค่ามากกว่า0.8 และน้อยกว่า-0.8จะถือว่าเกิดปัญหา Multicollineartity โดยจะเลือกตัวแปรต้นท่ีมีเหตุผลกับ
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรตามมากท่ีสุดไว ้ขั้นท่ี 3 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ โดยใช ้Linear Correlation Coefficient ขั้น
ท่ี 4 ใช้การทดสอบ F-Test เพ่ือตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้นกับตวัแปรตาม ขั้นท่ี 5 ตรวจสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม คร้ังละ 1 ตวั โดยใชก้ารทดสอบ T-Test ขั้นท่ี 6 ตรวจหาปัญหา
ความแปรปรวนไม่คงท่ีของขอ้มูลดว้ยวิธี  Heteroscedasticity ขั้นท่ี 7 การตรวจสอบปัญหา Autocorrelation ในการ
ตรวจสอบปัญหาAutocorrelation จะใชวิ้ธีDurbin-Watson Test เป็นวิธีท่ีเหมาะสมกบักรณีท่ีขอ้มูลมีขนาดตวัอย่าง
ไม่มากและวิธีการน้ีเหมาะท่ีจะใช้ในการตรวจสอบว่า สมการถดถอยท่ีก าลังพิจารณามีสหสัมพันธ์ ของตวั
คลาดเคล่ือนหรือไม่ ขั้นท่ี 8 การสร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม โดยวิธีก าลงัสอง
นอ้ยท่ีสุด  

Ni
 = α + βDOWJONES+βUS:YEN +βHangseng +βGOLD +βWTI + ei 
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4. ผลการศึกษา  
 

การทดสอบความน่ิงของข้อมูล (Unit Root)  

Variables 
Prob.* 

ก่อนปรับขอ้มูล หลงัปรับขอ้มูล 
Nikkei225 0.6173 1.782e-006 
US:YEN 0.865 5.027e-008 
DOWJONES 0.4215 1.102e-007 
Hangseng 0.04313  
GOLD 0.9499 6.615e-005 
WTI 0.4411 0.0001951 

 
จากตาราง แสดงถึงผลการทดสอบค่าความน่ิงของขอ้มูลทั้งก่อนปรับขอ้มูลและหลงัปรับขอ้มูล โดยหาก

พบว่าตวัแปรใดมีค่าProb.* ต ่ากว่า 0.05 คือขอ้มูลตวัแปรนั้นมีค่าไม่น่ิง ไดแ้ก่ NIKKEI225 US:YEN DOWJONES 
GOLD WTI ผูศึ้กษาจึงตอ้งปรับขอ้มูลอีกคร้ังเพ่ือให้ขอ้มูลน่ิงข้ึนดว้ยวิธี Add-First Differences of selected variables 
ท าให้ค่า Prob.* ของตวัแปรต ่ากว่า 0.05 และมีขอ้มูลตวัแปรเดียวท่ีมีค่าความน่ิงต ่ากว่า 0.05 ไดแ้ก่ Hangseng โดยมี
ค่าความน่ิงอยูท่ี่ 0.04313  ผูศึ้กษาจึงไดข้อ้มูลตวัแปรทุกตวัท่ีค่าความน่ิงต ่ากว่า 0.05 

การวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (X)  ท าการตรวจสอบปัญหา Multicollinearity โดย
พิจารณาจากค่า Correlation Matrix ของตวัแปรอิสระ (x) ทั้ง 7 ตวั ผลการค านวณไดต้ามตารางท่ี 4 มีค่าดงัน้ี  

 

ตารางที่ 4 แสดงค่าความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอิสระของอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาทต่อเยน 

 
จากตาราง แสดงค่าความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระทั้งหมด ผลท่ีไดคื้อตวัแปรไม่มีความสมัพนัธ์กนัเกิน

กว่า0.8 แสดงว่าไม่เกิดปัญหา Multicollinearity ข้ึน 
 
 

Variables d_NIKKEI d_USYEN d_DOWJONES Hangseng d_GOLD d_WTI 
d_NIKKEI 1.0000 0.6415 0.6209 -0.1890 -0.2867 -0.0021 
d_USYEN  1.0000 0.3058 -0.2473 -0.4021 -0.1926 
d_DOWJONES   1.0000 -0.0260 -0.0851 0.2056 
Hangseng    1.0000 0.1612 0.0293 
d_GOLD     1.0000 0.0494 
d_WTI      1.0000 
Nikkei225       
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ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ โดยใช้ Linear Correlation Coefficient 
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 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  
const 451.428 754.517 0.5983 0.5522  
d_USYEN 117.019 26.2870 4.452 <0.0001 *** 
d_ DOWJONES 0.751927 0.147837 5.086 <0.0001 *** 
Hangseng ≤0.0196160 0.0319863 ≤0.6133 0.5423  
d_GOLD ≤0.973888 1.75028 ≤0.5564 0.5803  
d_WTI ≤1.09073 13.8927 ≤0.07851 0.9377  
Mean dependent var ≤197.0508  S.D. dependent var  795.0423 
Sum squared resid  14083022  S.E. of regression  515.4778 
R-squared  0.615862  Adjusted R-squared  0.579622 
F(5, 53)  16.99424  P-value(F)  5.36e-10 
Log-likelihood ≤449.0142  Akaike criterion  910.0284 
Schwarz criterion  922.4936  Hannan-Quinn  914.8943 
rho ≤0.077636  Durbin-Watson  2.141308 
 

ผลการทดสอบ F-Test  
เน่ืองจากค่า P-value เท่ากบั  5.36e-10 ซ่ึงมีค่าระดบันยัส าคญัน้อยกว่า 0.05 ดงันั้น ปฏิเสธ H0 แสดงว่า ดชันี

ราคาหุ้นNikkei225 มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์สหรัฐต่อเยน ดัชนีราคาหุ้นดาวโจนส์
(DOWJONES) ดชันีราคาหลกัทรัพย์ Hang Seng ราคาทองค าต่างประเทศรายเดือน (GOLD) ราคาน ้ ามนัดิบ(WTI) 
อยา่งนอ้ย 1 ปัจจยั 

ผลการทดสอบ T-Test 
US:YEN  มีค่า P-value เท่ากบั  <0.0001 ซ่ึงมีค่าระดบันยัส าคญันอ้ยกว่า 0.05 ดงันั้น ปฏิเสธ H0 แสดงว่า ดชันี

ราคาหุ้นNikkei225ข้ึนกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์ต่อเยน 
DOWJONES  มีค่า P-value เท่ากบั  <0.0001 ซ่ึงมีค่าระดบันยัส าคญันอ้ยกว่า 0.05 ดงันั้น ปฏิเสธ H0 แสดงว่า 

ดชันีราคาหุ้นNikkei225ข้ึนกบัดชันีราคาหุ้นดาวโจนส์ 
ผลการตรวจหาปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ของข้อมูลด้วยวธีิ Heteroscedasticity 
จากผลการทดสอบปัญหา Heteroskedasticity พบว่าค่า p-value มีค่า 0.462320 ซ่ึงสูงกว่าระดบันยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 จึงยอมรับ H0 ซ่ึงหมายความว่าไม่เกิดปัญหา Heteroskedasticity 
ผลการตรวจสอบปัญหา Autocorrelation 
จากการทดสอบพบว่าค่า P-value ในผลการทดสอบมีค่าสูงกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 

0.05 จึงยอมรับ H0 ซ่ึงหมายความว่าไม่เกิดปัญหา Autocorrelation 
การสร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามดังกล่าว โดยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด  

(The Ordinary Least Squares) 
Ni

 = 451.428 + 117.019 DOWJONES + 0.751927US:YEN ≤0.0196160HangSeng   ≤0.973888GOLD  
≤1.09073WTI+ ei 
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5. สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ  
 

สรุปและเปรียบเทียบค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม 
ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ 

DOWJONES 117.019 

US:YEN 0.751927 

HangSeng  -0.0196160 

GOLD - 0.973888 

WTI -1.09073 

 
จากตารางเปรียบเทียบค่าสมัประสิทธิ จะเห็นว่ามีปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นNIKKEI225 อยา่งมี

นยัส าคญั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % อยูด่ว้ยกนั 2 ปัจจยั  ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์ต่อเยน และดชันีราคา
หุ้นดาวโจนส์ 

 
อภปิรายผล ตวัแปรอิสระท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นNIKKEI225 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่95% ไดแ้ก่  อตัรา

แลกเปล่ียนเงินดอลลาร์ต่อเยน(US:YEN),ดชันีราคาหุ้นดาวโจนส์(DOWJONES) โดยอตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์
ต่อเยน(US:YEN) มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน(+)กับดัชนีราคาหุ้นNIKKEI225ความหมาย คือ หากอัตรา
แลกเปล่ียนเงินดอลลาร์ต่อเยนลดลง จะมีผลให้ ดัชนีราคาหุ้น NIKKEI225 ลดลงตามไปด้วย แต่หากอัตรา
แลกเปล่ียนเงินดอลลาร์ต่อเยนเพ่ิมสูงข้ึน ดชันีราคาหุ้น NIKKEI225 จะเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย อาจเกิดจากทฤษฎีความ
เท่าเทียมกนัของอ านาจซ้ือ โดยเม่ืออตัราแลกเปล่ียนฝ่ังดอลลาร์แข็งค่าข้ึนท าให้นกัลงทุนเขา้มาลงทุนในดชันีหุ้น 
NIKKEI225 มากข้ึน ส่งผลให้ดชันีราคาหุ้นNIKKEI225 เพ่ิมสูงข้ึน แข็งค่าข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นาย
ฐิติวฒัน์ ขาวิวรรธน์(2558) ดชันีราคาหุ้นดาวโจนส์(DOWJONES) มีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนั (+)กบัดชันีราคา
หุ้นNIKKEI225ความหมาย คือ คือ หากดชันีราคาหุ้นดาวโจนส์ลดลง จะมีผลให้ดชันีราคาหุ้น NIKKEI225 ลดลง
ตามไปดว้ย แต่หากดชันีราคาหุ้นดาวโจนส์เพ่ิมสูงข้ึน ดชันีราคาหุ้น NIKKEI225 จะเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย อาจเกิดจาก
ทฤษฏีการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ โดยเม่ือสภาวะของเศรษฐกิจทัว่โลกเติบโตข้ึนจะท าให้ประเทศญ่ีปุ่ นส่งออกได้
มากข้ึนมีผลให้เศรษฐกิจดีข้ึนดชันีราคาหุ้นNIKKEI225 จึงปรับตวัข้ึน 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการใชปั้จจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อดชันีราคาหุ้น
NIKKEI225 จึงเป็นเพียงการน าปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพันธ์ต่อดชันีราคาหุ้นNIKKEI225 มาใช้ในการ
วิเคราะห์เท่านั้น ดังนั้นนักลงทุนควรน าผลจากการศึกษาน้ีไปประกอบการพิจารณาลงทุนในดัชนีราคาหุ้น
NIKKEI225อย่างไม่ประมาท และนกัลงทุนควรท าการศึกษาขอ้มูลใหม่ๆเพ่ิมเติมอยู่ตลอด เน่ืองจากการลงทุนในยคุ
ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา   

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาน าปัจจยัทางเศรษฐกิจเพียงส่วนหน่ึงมาท าการ
วิเคราะห์เท่านั้น ยงัมีปัจจยัอีกหลายดา้นท่ีอาจส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นNIKKEI225 ซ่ึงผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อไปควร
หาปัจจยัอ่ืน  ๆท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นNIKKEI225 เพ่ือให้ครอบคลุมมากกว่าน้ีา 
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ช่วงอายุ 15-44 ปีในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
Consumer Segmentation Using the Attitudes towards Marketing Mix and 
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Clothing by Muslim Women aged 15-44 in Bangkok Metropolitan Area 

 
มนัสวี นาคนึก* และพิศมร กิเลนทอง** 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาถึงทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดของเส้ือผา้แฟชัน่
สตรีมุสลิม  2. ศึกษาถึงระดบัพฤติกรรมในกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีของมุสลิม  3.ศึกษาการ
แบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามระดบัทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เส้ือผา้แฟชัน่มุสลิม โดยวิธีการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณดว้ยการ
ใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามจ านวน 385 ชุด มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา ดว้ยค่าความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และขอ้มูลสถิติเชิงอนุมานโดยใช ้Cluster Analysis ในการวิเคราะห์กลุ่มผูบ้ริโภคและใช้
เคร่ืองมือ ANOVA และ Chi-Square Test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า สามารถแบ่งผูบ้ริโภคออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Simple online  เป็นกลุ่มนักเรียน
นกัศึกษา มีทั้งไม่นิยมลวดลายและนิยมลวดลายแบบเรียบง่าย โดยกลุ่มน้ีเน้นช่องทางออนไลน์ในการเลือกซ้ือเส้ือผา้
รวมถึงจะพิจารณาส่วนลดพิเศษจากการซ้ือเส้ือผา้และตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากความทนทานของเน้ือผา้ กลุ่ม Easy and 
Functional เป็นกลุ่มวยัท างาน  ท่ีมีทั้งไม่นิยมลวดลายและนิยมลวดลายในการแต่งตวั โดยกลุ่มน้ีเน้นทั้งช่องทาง
ออนไลน์และออฟไลน์ในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ และพิจารณาเปรียบเทียบราคาก่อนการตดัสินใจซ้ือรวมทั้งมีความ
ตอ้งการซ้ือเส้ือผา้ใหม่เม่ือเส้ือผา้ท่ีใชเ้ร่ิมดูเก่า และกลุ่ม Intrend offline เป็นกลุ่มวยัท างาน ท่ีมีรายไดสู้ง เป็นกลุ่มท่ีมี
ความตอ้งการซ้ือเส้ือผา้ท่ีโดดเด่นไม่ซ ้ ากบัใคร เพ่ือให้ผูอ่ื้นนั้นยอมรับในสังคม พร้อมซ้ือเส้ือผา้ท่ีมีดีไซน์แบบใหม่ๆ 
โดยนิยมซ้ือเส้ือผา้ท่ีมีลวดลายอยูบ่นเน้ือผา้ และกลุ่มน้ีเนน้ช่องทางออฟไลน์ในการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่  
                                                             
* นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 email : Manusswee.harris@gmail.com 
** คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 
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Abstract 
 

This study aims to 1. examine the marketing mix attitudes toward the Islamic ladies fashion clothing,                          
2. investigate the degree of behavior in the decision making process to purchase the Islamic ladies fashion clothing, 
and 3. study the consumer segmentation using the marketing mix attitudes and behavioral decision making process to 
purchase the Islamic ladies fashion clothing. The study is a quantitative survey research. The instrument used was 385 
questionnaires. The data were analyzed using descriptive statistics by frequency, percentage, mean, standard deviation, 
and inferential statistics with the cluster analysis of consumer groups. The ANOVA and Chi-Square Test were 
conducted for variation test with statistical significance at 0.05 level.  

The findings indicated that the "Simple online" is a group of students who do not prefer the patterns in their 
clothing. The clothes with simple patterns are popular among them. This group mainly relied on the online platform for 
buying Islamic ladies fashion clothing and will consider the special discounts and make a decision to purchase the fashion 
clothing based on the durability of fabrics. Meanwhile, the "Easy and Functional" group is consisted of working people 
both prefer and not prefer the patterns in their clothing. This group mainly relied on both the online and offline platforms 
for buying Islamic ladies fashion clothing. They make a comparison of prices before making a purchase, and likely to buy 
new clothes when their current ones began to outdated. Finally, the “In-trend offline" group of the working people with 
high income. This group demands the unique clothing style to acquired social recognition. They are willing to buy clothes 
with new designs and prefer the patterned fabrics. This group mainly relied on the offline platform for buying Islamic 
ladies fashion clothing. 

 
Keywords: consumer segmentation, Islamic ladies fashion clothing, marketing mix attitudes, behavioral decision making 
to purchase.  
 

1. บทน า  
 

เน่ืองดว้ยในปัจจุบนัสุภาพสตรีมุสลิมเร่ิมมีการต่ืนตวัและใสใจในการสวมใส่เส้ือผา้แฟชัน่ท่ีมีจ านวนเพ่ิมมาก
ข้ึน รวมถึงก าลงัซ้ือของกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี มีจ านวนเพ่ิมข้ึนจากอดีต ส่งผลให้ตลาดเคร่ืองแต่งกายมุสลิมโลกเติบโต
อย่างรวดเร็ว (EIC, 2558) ในปี 2558  มีมูลค่าการตลาดเคร่ืองแต่งกาย 243 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีอตัราการ
ขยายตวัถึง 5.7 เปอร์เซ็นต์ เม่ือเทียบกบัปีก่อนและคาดการณ์มูลค่าตลาดในปี 2564 จะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเป็น 368 พนัลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ (Thomson & Dinar, 2559) ประกอบกับประชากรมุสลิมโลกท่ีเพ่ิมมากข้ึน ตั้งแต่ ปี 2553 มีจ านวน
ประชากรมุสลิมถึง 1.6 พนัล้านคน คิดเป็น 23.2 เปอร์เซ็นต์ และคาดการณ์ในปี 2563  จะมีจ านวนประชากรมุสลิม
เพ่ิมข้ึน 1.9 พนัลา้น คิดเป็น 24.9 เปอร์เซ็นตข์องประชากรทั้งหมด (Pew Research Center, 2560)  
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ส าหรับมุสลิมในประเทศไทย มีพฤติกรรมการสวมใส่เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายจากอดีตท่ีมีการเปล่ียนแปลงการแต่ง
กายไปอย่างมากเช่นเดียวกนั รวมทั้ง มีมูลค่าตลาดเคร่ืองแต่งกายมุสลิมเป็นอนัดบัท่ี 3 ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมี
มูลค่าตลาดถึง 390 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนถึง 5  เปอร์เซ็นต์ ของขนาดตลาดเคร่ืองแต่งกายมุสลิมใน
อาเซียน  (EIC, 2558) รวมทั้งประเทศไทยมีประชากรชาวมุสลิมราว 4 ลา้นคน โดยคิดเป็น 5.8 เปอร์เซ็นตข์องประชากร
ในประเทศไทย (PRC, 2560) โดยเฉพาะประชากรมุสลิมในกรุงเทพมหานครมีอตัราการเพ่ิมสูงข้ึนจากอดีต โดยเฉพาะ
ประชากรมุสลิมสตรี ท่ีมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนกว่าเพศชาย โดยในปี 2559  มีจ านวน 166,779 คน  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 3 
เปอร์เซ็นต์ และในปี 2560  มีจ านวน 199,414 คน มีอตัราการเพ่ิมข้ึน ของประชากรหญิง ถึง 19 เปอร์เซ็นต์ (ส านกังาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดักรุงเทพมหานคร, 2560)  

ดงันั้นจึงเลง็เห็นโอกาสในการศึกษาของกลุ่มสุภาพสตรีมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ว่ามีทศันคติอยา่งไรต่อส่วน
ประสมทางการตลาดเส้ือผา้แฟชัน่ในปัจจุบนั รวมถึงมีพฤติกรรมในกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ รวมทั้งสไตล์
ในการแต่งตวั และลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นการออกแบบดีไซน์และต่อยอด
เส้ือผา้ของมุสลิมในแต่ละกลุ่มให้ดียิ่งข้ึนโดยน าผลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือให้
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดในการสวมใส่เส้ือผา้แฟชัน่มุสลิมของสุภาพสตรี 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 แนวคดิ ทฤษฎทีัศนคต ิ

ทศันคติเป็นส่วนส าคญัต่อผูบ้ริโภคสตรีมุสลิมในการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ เพราะทศันคติจะน าไปสู่
กระบวนการคิดและพิจารณาท่ีบุคคลนั้นมีอยู ่ (Cognition) จากนั้นเกิดการชกัจูงหรือจูงใจให้เกิดความรู้สึกต่อส่ิงๆนั้น 
(Affective) และส่งผลท าให้เกิดการแสดงออกหรือแสดงพฤติกรรมออกมา (Conative)  จากความหมายทศันคติของ 
Hoyer, Maclnnis & Pleters (2013 : 128) ไดก้ล่าวว่าทศันคติเกิดจากการผ่านกระบวนการเรียนรู้ หรือแรงจูงใจท่ีท าให้
เกิดการรับรู้โดยมีภาพหรือความรู้สึกต่อส่ิงๆนั้นท่ีเกิดจากการเรียนรู้จนส่งผลให้เกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบส่ิงนั้น 
ท่ีเกิดข้ึนจากส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยอ่ืนๆท่ีมากระตุ้นให้เกิดความรู้สึกและส่งผลไปยงัแนวโน้นท่ีจะ
แสดงออกต่อส่ิงนั้นเพ่ือน าไปสู่การคงเส้นคงวา  

2.2 แนวคดิ ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 
เส้ือผา้แฟชัน่มุสลิม เป็นเส้ือผา้ท่ีมีความหลากหลาย ทั้ง รูปแบบ ดีไซน์ สีสัน ราคา ความสวยงาม ซ่ึงถือ

เป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงของส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึง Kotler and Keller (2012)  ให้ค านิยามว่า เม่ือผูป้ระกอบการ
ท าการตดัสินใจเลือกกลยทุธ์การตลาดมาใชเ้พ่ือท าการแข่งขนัทางธุรกิจ แสดงว่า บริษทันั้นพร้อมท่ีจะด าเนินการในการ
ท าส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในปัจจุบนัและเป็นส่วนส าคญัในการท าการตลาดยุคใหม่เพ่ือเป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยตอบสนองความต้องการ ความภกัดีและความพึงพอใจแก่กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นเป้าหมายได้ โดยมี
เคร่ืองมือเพ่ือตอบสนองของกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างไป ประกอบไปดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้น
ราคา (Price) ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
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2.3 แนวคดิ ทฤษฎพีฤตกิรรมกระบวนการตดัสินใจ 
สุภาพสตรีมุสลิม มีพฤติกรรมการสวมใส่เส้ือผา้แฟชัน่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต ดงันั้นการศึกษา

ด้านพฤติกรรมกระบวนการตดัสินใจจึงแตกต่างจากการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคแบบทัว่ไป เพ่ือให้ทราบถึง
กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง ซ่ึง Kotler & Keller (2012: 189) ได้ให้ค ายาม
พฤติกรรมกระบวนการตดัสินใจโดยมีการแบ่งขั้นตอนการตดัสินใจออกเป็น 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 คือ การรับรู้
ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน เป็นการรับรู้ถึงส่ิงท่ีบุคคลนั้นเกิดปัญหาหรือความตอ้งการข้ึน ขั้นตอนท่ี 2 คือ การหาขอ้มูล โดยการ
หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลในส่ิงท่ีตอ้งการคน้หาส่ิงนั้น ขั้นตอนท่ี 3 คือการประเมินผล ผูบ้ริโภคตอ้งท าการประมวลผล
ขอ้มูลจากตราสินคา้ข้ึนอยูก่บัพ้ืนฐานความชอบของแต่ละบุคคล ขั้นตอนท่ี 4 คือการตดัสินใจซ้ือ จากการประเมินผล
จากข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆแล้วน ามาตดัสินใจซ้ือส่ิงๆนั้น ขั้นตอนท่ี 5 คือ พฤติกรรมภายหลงัจากการซ้ือ 
ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประสบการณ์โดยจะส่งผลถึงพอใจและไม่พอใจท่ีต่างกนั 

2.4 แนวคดิ ทฤษฎ ีการแบ่งส่วนตลาด 
การแบ่งกลุ่มสุภาพสตรีมุสลิม จากการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ในปัจจุบนั จ าเป็นตอ้งมีการแบ่งส่วนตลาดเพ่ือให้

ทราบถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มไดอ้ย่างชดัเจน โดย Hollensen (2010 : 123-124) ไดใ้ห้ค านิยามของ การแบ่งส่วนตลาด  
(Market Segmentation) ว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีใชท้  าการวิเคราะห์ส่วนตลาด รวมถึงเป็นตวัก าหนดกลุ่มเป้าหมายรวมถึงท าการ
วางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ เพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมายท่ีแท้จริงของผลิตภณัฑ์ และน าผลท่ีได้มาก าหนดเป็นกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพ่ือตอบสนองตามกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ โดยผูป้ระกอบการท่ีจะท าการตดัสินใจในการท าผลิตภณัฑ์หรือท าการ
วางแผนทางการตลาดของผลิตภณัฑ์หน่ึงนั้น จะตอ้งมีองค์ประกอบท่ีส าคญัคือ STP Model โดยมีขั้นตอนอยู่ 3 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 การแบ่งส่วนตลาด ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดตลาดเป้าหมาย ขั้นตอนท่ี 3 การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ ์

2.5 วตัถุประสงค์ในงานวจิยั 
เพ่ือศึกษาทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดของเส้ือผา้แฟชัน่สตรีมุสลิม 
1. เพ่ือศึกษาระดบัพฤติกรรมในกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีของมุสลิม 
2. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามระดบัทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมใน

กระบวนการตดัสินใจของสตรีมุสลิมในการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ 
2.6 กรอบแนวความคดิการวจิยั 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ทศันคติ ของ Hoyer, Maclnnis & Pleters (2013) ท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ ประกอบกบั
การศึกษา ของ ภครินทร์ จนัทร์สืบเช้ือสาย (2550)  เพญ็นิภา พรพฒันนางกูร (2551) และ รัตนา สว่างวฒันานนท ์(2554) ท่ีน า
ปัจจยัดา้นทศันคติ มาใชเ้ป็นปัจจยัในการศึกษาในงานวิจยั รวมถึงแนวคิดทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาดของ Kotler and 
Keller (2012)  ประกอบกับการศึกษางานวิจัย ของ ธนานันท์ โตสัมพนัธ์มงคล (2558) ดวงงาม วชัรโพธิคุณ (2557)  และ 
ชามญชุ์ มะลิขาว (2554) ท่ีใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาด มาศึกษาในเร่ืองเส้ือผา้แฟชัน่น้ีดว้ย รวมทั้ง  แนวคิด ทฤษฎี 
กระบวนการตดัสินใจ ท่ีมีการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ เขมขวญั สุดดี (2557) และ พรนภสั โลกนิยม (2558) ท่ีใชปั้จจยัใน
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่มาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั  อีกทั้งทฤษฎีของ  Hollensen (2010) ท่ีไดศึ้กษาการ
แบ่งส่วนตลาด อีกทั้งยงัมีงานวิจยัในการสนบักรอบแนวความคิด คือ ปาลิดา ฉิมรัตน์ (2557)  กิตติกุล จนัทร์อินทร์ (2557) 
และ ณัญณ์กรวี ทินกร (2556) ท่ีใชแ้นวคิดการแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป โดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาด
และพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ในการศึกษาค้นคว้าวิจยั ดงันั้น จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง            
ผูศึ้กษาจึงน าแนวคิดและงานวิจยัมาเป็นกรอบแนวคิดการวิจยัในคร้ังน้ี ไดด้งัน้ี 
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3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) ใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการ
รวบรวมขอ้มูลและน าผลมาวิเคราะห์ และใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลจากโปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผล รวมทั้งสรุป
ผลการวิจยัโดยใชรู้ปแบบของตารางและการบรรยายในการน าเสนอของผลงานวิจยั 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีท าการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ ประชากรมุสลิมหญิงท่ีอาศยัอยู่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี

จ านวนประชากรทั้งหมด 199,414 คน  (ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดักรุงเทพมหานคร, 2560) จึง
ค านวณขนาดตวัอย่าง โดยใชสู้ตรการค านวณขนาดตวัอย่างท่ีทราบจ านวนประชากร (Krejcie and Morgan, 1970) และ
ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ของกลุ่มตวัอยา่ง ดงันั้นกลุ่มขนาดตวัอยา่งในการวิจยัในคร้ังน้ีคือ 385 ตวัอยา่ง  

วิธีการสุ่มตวัอย่าง มีทั้งหมด 3 ขั้น โดยขั้นท่ี 1 ใชวิ้ธีการสุ่มแบบกลุ่ม เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีมีประชากร
มุสลิมอาศยัอยู่มากท่ีสุด 5 เขตในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ขั้นท่ี 2 ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้หลกัความน่าจะเป็นโดย
เลือกใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงสถานท่ี โดยเจาะจงสถานท่ีเก็บ คือ มสัยิดท่ีมีแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ในเขต
ต่างๆ โดยเขตละ 5 มสัยิด ขั้นตอนท่ี 3 ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็นในการสุ่มตวัอย่าง โดย
เลือกใชวิ้ธีการสุ่มเก็บขอ้มูลแบบสะดวก (บงัเอิญ) โดยใชแ้บบสอบถาม เลือกเป้าหมายท่ีเป็นมุสลิมในเขตพ้ืนท่ี 

ประชากรมุสลิมหญิงที่อาศัยอยู่ในเขต

พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

1. ตวัแปรที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนประชากรเป็นกลุ่มย่อย (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

1.1 ปัจจยัทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดของเส้ือผา้แฟชัน่ ประกอบดว้ย 

-  ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)         - ทศันคติดา้นราคา (Price) 

-  ทศันคติดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย (Place) - ทศันคติการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 

1.2 พฤติกรรมกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ ประกอบดว้ย 

- การรับรู้ปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem or Need Recognition)               

- การแสวงหาขอ้มูล (Search for Information)  - การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) 

- การตดัสินใจซ้ือ (Decision Marking) - พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) 

กลุ่มที่ 1            กลุ่มที่ 2 

กลุ่มที่ 3            กลุ่มที่ K 
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3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวิจยัคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงมีลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-end Questionnaire) ประกอบไดด้ว้ยค าถาม 3 ส่วน 
ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มสุภาพสตรีมุสลิม โดยมีจ านวนค าถาม
ของขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน 11 ขอ้ ประกอบดว้ยค าถาม ไดแ้ก่ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน รวมทั้ง สี
เส้ือผา้ท่ีชอบซ้ือใส่ ชนิดของเส้ือผา้ ลวดลายท่ีช่ืนชอบ รูปแบบกระโปรง รูปแบบกางเกง และชุดเดรสท่ีชอบสวมใส่ 
โดยลกัษณะค าถามเป็นการเลือกตอบเพียงขอ้เดียวโดยใชม้าตรวดัแบบนามบญัญติั (Nominal Scale) 

ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดเส้ือผา้แฟชัน่ของสุภาพสตรี
มุสลิม โดย ลกัษณะค าถามเป็นแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale)  โดยใชม้าตรวดั (Likert Scale, 1932) แบ่งออกเป็น 
ระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย เฉยๆ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง โดยมีจ านวนค าถาม
ทั้งหมด 24 ขอ้ค าถาม ไดแ้ก่ ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์  จ านวน 9  ขอ้ ทศันคติดา้นราคา จ านวน 4 ขอ้ ทศันคติดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย จ านวน 5 ขอ้ และทศันคติดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 6 ขอ้ค าถาม  

ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของสุภาพสตรีมุสลิม 
โดยมีลกัษณะค าถามแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยใช้มาตรวดั (Likert Scale, 1932)  แบ่งออกเป็นระดบั
ความส าคัญ 5 ระดับ คือ ความส าคัญมากท่ีสุด ความส าคัญมาก ความส าคัญปานกลาง ความส าคัญน้อย และ
ความส าคญัน้อยท่ีสุด โดยมีจ านวนค าถามทั้งหมด 30 ขอ้ ไดแ้ก่ การรับรู้ปัญหาหรือความตอ้งการ จ านวน 7 ขอ้การ
คน้หาขอ้มูล จ านวน 4 ขอ้ การประเมินทางเลือก จ านวน 7 ขอ้ การตดัสินใจซ้ือจ านวน 8 ขอ้ และพฤติกรรมหลงัการ
ซ้ือ จ านวน 4 ขอ้ค าถาม 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 385 ตวัอยา่ง ท่ีไดจ้ากการรวบรวมจากกลุ่มเป้าหมายท่ีท าการตอบ

แบบสอบถาม และน าขอ้มูลมาประมวลผลดว้ยวิธีการทางสถิติ สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Method)  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะ 

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มสุภาพสตรีมุสลิม รวมทั้ง วิเคราะห์ปัจจยัทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดของเส้ือผา้
แฟชัน่มุสลิม และกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่น  ค่าสถิติท่ีใช้ในการน าเสนอคือตารางแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)                 

ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Cluster 
Analysis ในการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค และท าการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างตวัแปรทั้ง 3 กลุ่ม
ดว้ย (One-way ANOVA) รวมถึง (Chi-Square Test) และท าการแบ่งกลุ่มโดยดูจากค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั แต่ละระดบั
ของทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ รวมถึงขอ้มูลดา้น
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มผูบ้ริโภค 
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4. ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษา ขอ้มูลปัจจยัประชากรศาสตร์ ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นมุสลิมหญิงในกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วน
ใหญ่มีอาย ุ15-24 ปี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีสถานภาพ โสด โดยมีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดบัปริญญาตรี รายไดต่้อเดือนส่วนใหญ่รายได ้10,000 – 20,000 บาท และสีเส้ือผา้ท่ีกลุ่มมุสลิมสตรีซ้ือใส่บ่อย คือ สี
ด า รวมทั้งชนิดของเน้ือผา้ท่ีซ้ือใส่ส่วนมากนิยมเน้ือผา้คอตตอน ในการซ้ือใส่ และลวดลายท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด นิยมสวม
ใส่แบบไม่มีลวดลาย โดยกระโปรงท่ีนิยม เป็นกระโปรงทรงเอ และกางเกงท่ีนิยม คือกางเกงทรงกระบอก และชุดเดรส
ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดของกลุ่มตวัอยา่งคือ ชุดเดรสยาวปกติไม่มีลวดลาย  

ผลการศึกษา ขอ้มูลทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาด ของกลุ่มสตรีมุสลิมหญิงในกรุงเทพฯ พบว่าให้ความ
คิดเห็นในทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมากท่ีสุด มีระดบัความคิดเห็นต่อทศันคติด้านการส่งเสริมทาง
การตลาดในระดบัสูงท่ีสุด โดย มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีเห็นดว้ยอย่างยิ่ง รองลงมาคือทศันคติดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีเห็นดว้ย ทศันคติดา้นราคา  มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบั
ท่ีเห็นดว้ย และทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัความคิดเห็นในระดบัท่ีเห็นดว้ย ตามล าดบั 

ผลการศึกษา ข้อมูลพฤติกรรมในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ของกลุ่มสตรีมุสลิมในกรุงเทพฯ พบว่าให้
ความส าคญัในพฤติกรรมกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีมากท่ีสุด คือ กระบวนการประเมินทางเลือก มีความส าคญัโดยรวม
อยู่ในระดบัท่ีส าคญัมาก รองลงมาคือ กระบวนการตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ กระบวนการรับรู้ปัญหาและ
ความตอ้งการ และกระบวนการคน้หาขอ้มูล ท่ีมีความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีส าคญัมากเช่นกนั  

ผลการศึกษา การแบ่งกลุ่ม ของกลุ่มสตรีมุสลิมในกรุงเทพฯ  กลุ่ม Simple online  เป็นกลุ่มนกัเรียนนกัศึกษา ท่ีมี
ทั้งไม่นิยมลวดลายและนิยมลวดลายแบบตาราง ในการสวมใส่ โดยกลุ่มน้ี มีค่าเฉล่ียสูง ในทุกๆดา้นของทศันคติดา้น
ส่วนประสมทางการตลาด โดยมีความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ในการเน้นช่องทางออนไลน์ในการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่
มุสลิมเพียงช่องทางเดียว และมีความเห็นในเร่ือง การลดราคาเส้ือผา้ในช่วงเทศกาลทางศาสนาเป็นส าคญั ในด้าน
พฤติกรรมกระบวนการตดัสินใจ มีความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ในเร่ืองการพิจารณาส่วนลดพิเศษจากการซ้ือเส้ือผา้และ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่จากความทนทานของเน้ือผา้  

กลุ่ม  Easy and Functional เป็นกลุ่มวยัท างาน  ท่ีมีทั้งไม่นิยมลวดลายและนิยมลวดลายดอกไมใ้นการแต่งตวั ใน
ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน คือ โดยกลุ่มน้ีเน้นทั้งช่องทางออนไลน์และ
ออฟไลน์ในการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่มุสลิม โดยออฟไลน์ ควรจะมีการจดังานมหกรรมแสดงเส้ือผา้แฟชัน่โดยเฉพาะ 
และมีความเห็นในเร่ืองควรจดัโปรโมชัน่เม่ือซ้ือสินคา้ครบตามราคาท่ีก าหนด ในดา้นพฤติกรรมกระบวนการตดัสินใจ 
มีความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ในเร่ืองการพิจารณาเปรียบเทียบราคาก่อนการตดัสินใจซ้ือรวมทั้งมีความตอ้งการซ้ือเส้ือผา้
ใหม่เม่ือเส้ือผา้ท่ีใชเ้ร่ิมดูเก่าและตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้เพราะเน้ือผา้ท่ีสวมใส่สบาย 

กลุ่ม  Intrend offline เป็นกลุ่มวยัท างาน ท่ีมีรายไดสู้ง นิยมซ้ือเส้ือผา้ท่ีมีลวดลายอยูบ่นเน้ือผา้ ทั้งลวดลายดอกไม ้
ลวดลายพรรณไม ้ลวดลายผสมผสานต่าง  ๆในทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มน้ีมีความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
โดยเป็นกลุ่มท่ีเน้นช่องทางออฟไลน์ในการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่มุสลิมเพียงช่องทางเดียว โดยมีความเห็นว่า ควรมี
สถานท่ีท่ีเป็นแหล่งจดัจ าหน่ายเส้ือผา้มุสลิมโดยเฉพาะ และควรมีบริการซ่อมแซมเส้ือผา้ท่ีช ารุดจากทางร้านท่ีไดซ้ื้อไป 
ส่วนทศันคติด้านราคาให้ความเห็นว่า พร้อมท่ีจะซ้ือเส้ือผ้าท่ีมีดีไซน์แบบใหม่เม่ือเทียบกับราคาท่ีได้รับ ในด้าน
พฤติกรรมกระบวนการตดัสินใจ มีความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ในเร่ืองความตอ้งการซ้ือเส้ือผา้แบบใหม่ท่ีโดดเด่นไม่ซ ้ ากับ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 746 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

ใครและให้ผูอ่ื้นนั้นยอมรับในสงัคม และเป็นกลุ่มท่ีพิจารณา จากค าแนะน าจากบุคคลอ่ืน ก่อนการตดัสินใจซ้ือ โดยกลุ่ม
น้ีตดัสินใจซ้ือเพราะตราสินคา้เป็นท่ียอมรับและมีลวดลายอยูใ่นเน้ือผา้ 

 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
1. กลุ่ม “Simple online ”  ควรเสนอขายเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีเป็นชุดเดรสในรูปทรงใหม่ ดีไซน์ใหม่ เพ่ือตอบสนอง

ความเห็นในเร่ืองชุดเดรสเป็นท่ีนิยมอยู่ในปัจจุบนัมากท่ีสุด รวมทั้งตอบสนองกลุ่มน้ีท่ีมีพฤติกรรมจะตอ้งพิจารณา จาก 
ดีไซน์ของเส้ือผา้ ก่อนการตดัสินใจซ้ือ โดยเสนอขายชุดเดรสทั้งแบบลวดรายเรียบง่ายและแบบไม่มีลวดลาย เพ่ือตอบโจทย์
คนกลุ่มน้ีท่ีไม่ตอ้งการลวดลายและสีสนัดูเด่นตา ส่วนการออกแบบจะตอ้งเป็นรูปแบบท่ีสามารถใชไ้ดห้ลายโอกาส รวมทั้ง
เป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัรูปร่างและบุคลิก ของกลุ่มอาย ุ15-24 ปี ท่ีสามารถใส่แลว้ดูเขา้กบัอายใุห้ไดม้ากท่ีสุด โดยสีของ
ชุดเดรสท่ีน าเสนอขาย ควรเป็น สีด า สีกรม และสีน ้ าตาล เน้ือผา้ท่ีสามารถน ามาเสนอขายกบักลุ่มน้ีจะตอ้งเป็นเน้ือผ้า
คอตตอน รวมไปถึงเน้ือผา้ชีฟอง และเน้ือผา้ซาตินท่ีกลุ่มน้ีช่ืนชอบ เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีความเห็นว่าตอ้งเป็นเน้ือผา้ท่ีสวม
ใส่สบายและนอกจากน้ีควรน าเสนอเส้ือผา้รูปแบบอ่ืนอีกดว้ย เช่น รูปแบบกระโปรง ท่ีสามารถใส่คู่กบัผา้คลุมหวัเพ่ือเขา้
กนัไดม้ากท่ีสุด โดยสามารถเสนอขายรูปแบบกระโปรงทรงเอ ท่ีเป็นช่ืนชอบมาก รองลงมาเป็นกระโปรงทรงพลีทและ
กระโปรงทรงกลม 

ควรเนน้การขายหนา้ร้านอยูบ่นสงัคมออนไลน์ ให้มีความน่าสนใจ รวมทั้งสามารถมี Application เป็นของ
ตวัเองหรือสร้างเป็นแหล่งเลือกซ้ือของกลุ่มมุสลิมสตรีท่ีสามารถเลือกซ้ือไดง่้ายและสะดวกมากท่ีสุด เพ่ือตอบสนองคน
กลุ่มน้ี ซ่ึงมีความส าคญัมากท่ีสุดกบัการคน้หาขอ้มูลเพ่ือให้เขา้ถึงขอ้มูลของทางร้านเส้ือผา้ต่างๆไดร้วดเร็ว และเป็นกลุ่มท่ี
มีความเห็นต่อการน าเสนอเส้ือผา้แฟชัน่ออนไลน์มากท่ีสุด และขอ้เสนอแนะทางการส่งเสริมการขาย ควรมีการลดราคา
เส้ือผา้ก่อนช่วงเทศกาลทางศาสนา รวมถึง จดัโปรโมชัน่เช่นเม่ือซ้ือสินคา้ครบตามราคาท่ีก าหนดสามารถน าไปแลกซ้ือหรือ
ลดราคาสินคา้คร้ังต่อไปได ้หรือแนะน าเพ่ือนหรือครอบครัวให้มาซ้ือสินค้า ก็สามารถท่ีจะแลกซ้ือหรือลดราคาเส้ือผา้
รูปแบบนั้นได ้เพ่ือตอบสนองกลุ่มน้ีท่ีมีพฤติกรรมหลงัการซ้ือท่ีชอบมีการแนะน าเส้ือผา้ให้กบัเพ่ือนหรือครอบครัวมาซ้ือ 
รวมทั้งสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมท่ีชอบพิจารณาส่วนลดพิเศษ จากการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่มุสลิมอีกดว้ย 

2. กลุ่ม “Easy and Functional”  เป็นกลุ่มท่ีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มหน่ึง ดงันั้นจึงควรเสนอขายเส้ือผา้
แฟชัน่ ท่ีเป็นชุดเดรสในรูปทรง ดีไซน์แบบใหม่ใหม่ เพ่ือตอบสนองความเห็นในเร่ืองชุดเดรสเป็นท่ีนิยมสวมใส่เส้ือผา้
แฟชัน่ รวมทั้งตอบสนองของกลุ่มน้ีท่ีมีพฤติกรรมการพิจารณาเส้ือผา้จาก ดีไซน์ของเส้ือผา้ ก่อนการตดัสินใจซ้ือ และคน
กลุ่มน้ีตอ้งการให้เหมาะสมกบัรูปร่างและบุคลิกมากท่ีสุดก่อนการตดัสินใจซ้ือโดยเสนอขายชุดเดรสทั้งแบบไม่มีลวดลาย
และมีลวดลายลายดอกไม ้เพ่ือตอบโจทยค์นกลุ่มน้ีท่ีไม่ตอ้งการใส่แบบมีลวดลาย และบางส่วนตอ้งการลวดลายลายดอกไม ้
และควรออกแบบ ดีไซน์ชุดใหม่เม่ือใกลถึ้งวนัส าคญัต่าง  ๆโดยสีของชุดเดรสท่ีควรน ามาเสนอขาย ควรเป็น สีด า มากท่ีสุด
รองลงมา สีกรม และสีขาว เน้ือผา้ท่ีสามารถน ามาเสนอขายกบักลุ่มน้ีจะตอ้งเป็นเน้ือผา้ชีฟองและเน้ือผา้ซาติน รวมไปถึง
เน้ือผา้คอตตอน ท่ีกลุ่มน้ีช่ืนชอบ เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ี พิจารณาคุณลกัษณะของเน้ือผา้และการตดัเยบ็ก่อนการซ้ือ จึงควรใช้
ผ้าท่ีตรงกับความเห็นของกลุ่มน้ีว่าต้องเป็นท่ีเน้ือผ้าท่ีสวมใส่สบายและนอกจากน้ีควรมีรูปแบบเส้ือผ้าให้เลือกท่ี
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หลากหลายโดยมีการเสนอรูปแบบเส้ือผา้แบบอ่ืน เช่นกระโปรงท่ีกลุ่มน้ีช่ืนชอบมากท่ีสุด เป็นกระโปรงทรงพลีท รองลงมา
คือกระโปรงทรงเอ และทรงกระบอก รวมถึงกระโปรงทรงหาปลา  

ควรเนน้การขายหน้าร้านอยูบ่นสงัคมออนไลน์ ทั้ง Facebook Instragram และ Website เหมือนกลุ่มท่ีหน่ึง 
โดยสร้าง Content ต่างๆผ่านสังคมออนไลน์น้ีให้มีความน่าสนใจให้มากท่ีสุด เพ่ือตอบสนองคนกลุ่มน้ี ท่ีให้ความเห็นว่า
เส้ือผา้แฟชัน่ออนไลน์เป็นเส้ือผา้ท่ีสะดวกและง่ายต่อการเลือกซ้ือ รวมถึงมีรูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจผ่านทาง
ออนไลน์ขอ้เสนอแนะทางการส่งเสริมการขาย กลุ่มน้ีให้ความส าคญักบัการท าโปโมชั้น เพราะฉะนั้นควรตอ้งจดัโปรโมชัน่ 
เม่ือซ้ือสินคา้ครบตามราคาท่ีก าหนดสามารถน าไปแลกซ้ือหรือลดราคาสินค้าคร้ังต่อไปได ้รวมถึง การจดัลดราคาตาม
เทศกาลหรือวนัส าคญัต่าง  ๆก็จะท าให้กลุ่มน้ีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่มากยิ่งข้ึน และตั้งราคาให้เหมาะสมกบักลุ่มน้ีเพราะกลุ่มน้ีมี
พฤติกรรมในการเปรียบเทียบราคาก่อนการซ้ือ 

3. กลุ่ม “Intrend offline” เป็นกลุ่มท่ีเป็นผูใ้หญ่เพราะส่วนมากมี อายุ 35-44 เป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นจึงควร
เสนอขายเส้ือผา้แฟชัน่มุสลิม ว่าเสนอขายเส้ือผา้ท่ีเป็นชุดเดรส เน่ืองจากเป็นชุดท่ีกลุ่มน้ีมีความเห็นในเร่ืองชุดเดรสเป็นท่ี
นิยมอยู่ในปัจจุบนัมากท่ีสุด ส่วนการออกแบบชุดเดรส ตอ้งออกแบบรูปทรงหรือ ดีไซน์ท่ีไม่มีเหมือนใครและควรวาง
จ าหน่ายรูปแบบใหม่ๆ และลวดลายใหม่อย่างรวดเร็ว (Fast Fashions) รวมทั้งขายเส้ือผา้ในปริมาณไม่ต้องมากต่อหน่ึง
คอเลคชัน่ เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมในดา้นความตอ้งการของกลุ่มน้ี คือ ตอ้งการเส้ือผา้แบบใหม่ท่ีมีความโดดเด่นไม่ซ ้ า
ใครและเป็นเส้ือผา้ท่ีให้ผูอ่ื้นยอมรับในสงัคม และท่ีส าคญัคือเป็นกลุ่มท่ีตอ้งการหาเส้ือผา้ใหม่เม่ือเส้ือผา้ท่ีใส่เร่ิมซ ้ า รวม
ไปถึง ตอ้งการเส้ือผา้ท่ีเพ่ิมบุคลิกให้ดูดีเหมาะสมกบัรูปร่าง โดยเสนอขายชุดเดรสแบบมีลวดลายลงบนชุดในลวดลายต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นลวดลายแบบผสมผสาน หรือลวดลายดอกไม ้เพ่ือตอบโจทยค์นกลุ่มน้ีท่ีตอ้งการลวดลายอยูบ่นผา้ และสีสันดู
เด่นสะดุดตา โดยสีของชุดเดรสท่ีน าเสนอขาย ควรเป็น สีเทา สีขาว และสีเขียว  

เน้ือผา้ท่ีสามารถน ามาเสนอขายกบักลุ่มน้ีจะตอ้งเป็นเน้ือผา้ชีฟองเน้ือผา้ลูกไมแ้ละเน้ือผา้เรยอน ท่ีกลุ่มน้ี
ช่ืนชอบเน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีพิจารณาคุณลกัษณะของเน้ือผา้และการตดัเยบ็ก่อนการซ้ือ จึงควรใชผ้า้ท่ีตรงกบัความเห็นของ
กลุ่มน้ีว่าต้องเป็นท่ีเน้ือผา้ท่ีสวมใส่สบายและนอกจากน้ีควรน าเสนอรูปแบบเส้ือผา้รูปแบบอ่ืนโดยสามารถเสนอขาย
รูปแบบกระโปรง โดยกระโปรงท่ีกลุ่มน้ีช่ืนชอบมากท่ีสุด เป็นกระโปรงทรงเอ รองลงมาคือกระโปรงทรงกระบอก และ
กระโปรงทรงยิปซี รวมทั้งผูข้ายสามารถขายเส้ือผา้ท่ีน าเสนอกบักลุ่มน้ีในราคาสูงได ้เน่ืองจากเป็นกลุ่มก าลงัในการซ้ือสูง 
แต่มีเหตุผลว่าราคาจะตอ้งมีความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบั ดีไซน์แบบใหม่ท่ีไดรั้บ 

ควรเน้นขายแบบมีหน้าร้าน มากกว่าเน้นขายผ่านทางออนไลน์ หรือควรจะไปตั้งร้านขายตามงานแสดง
สินคา้เส้ือผา้แฟชัน่ หรือสถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีเป็นเส้ือผา้มุสลิมและควรโฆษณาประชาสมัพนัธ์ร้านเส้ือผ่านส่ือส่ิงพิมพต์ 
เพราะกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีคน้หาขอ้มูลจากหนงัสือและนิตยสาร รวมทั้งเป็นโอกาสให้ผูป้ระกอบสามารถเช่าท่ีให้จดัเป็นแหลง่
จดัจ าหน่ายเส้ือผา้มุสลิมโดยเฉพาะ หรือจดัมหกรรมแสดงเส้ือผา้แฟชัน่มุสลิม เพราะเป็นกลุ่มท่ีตอ้งการอยากให้มีท่ีการจดั
หน่ายโดยเฉพาะ ขอ้เสนอแนะทางการตลาด กลุ่มน้ีตอ้งการค าแนะน าจากผูข้ายในเร่ืองรูปแบบเส้ือผา้ให้เหมาะสมกบัผูซ้ื้อ 
มากกว่าการส่งเสริมการขายโดยการลดราคา รวมถึงคนกลุ่มน้ีตอ้งการให้มีการบริการซ่อมแซมเส้ือผา้จากการช ารุดจากการ
ใชง้าน ถา้ผูข้ายมีการบริการและออกแบบไดต้รงตามกลุ่มน้ีตอ้งการจะท าให้เกิดการซ้ือเส้ือผา้จากร้านเดินเป็นประจ า 

5.2 ข้อเสนอแนะในงานวจิยัคร้ังต่อไป 
1. การวิจยัในคร้ังต่อไปควรท าการเก็บกลุ่มตวัอยา่งในจ านวนกลุ่มท่ีจ านวนมากข้ึนและให้ครอบคลุมเขต

พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือให้ขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือและสามารถวิเคราะห์กลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่ไดอ้ย่างประสิทธิภาพ หรือท าการ
วิจยัแบบคุณภาพเพ่ือให้ทราบถึงขอ้มูลเชิงลึกและขอ้มูลท่ีแทจ้ริง 
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2. การวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาแบบเจาะจงผลิตภณัฑเ์ช่นการศึกษาเก่ียวกบัชุดเดรสมุสลิมสตรีโดยเฉพาะ
เพ่ือจะท าให้ทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงและปรับปรุงผลิตภณัฑเ์พ่ือตอบสนองกลุ่มผูบ้ริโภคให้มากท่ีสุด 

3. การวิจยัคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาความตอ้งการของกลุ่มมุสลิมสตรีในกรุงเทพมหานครว่ามีความ
ตอ้งการในส่วนประสมทางการตลาดเป็นอย่างไร รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมของกลุ่ม
มุสลิมสตรี ว่ามีพฤติกรรมอยา่งไรในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวมทั้งการสวมใส่เส้ือผา้แฟชัน่ของสตรีมุสลิม 
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคน ้าผลไม้พร้อมด่ืม 100% โดยใช้ความต้องการด้านส่วนประสม
ทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาความตอ้งการด้านส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคน ้ า

ผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% ในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 3. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามระดบัความตอ้งการดา้นส่วนประสมทางการตลาด
และพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ 
โดยมีวิธีวิจยัเชิงปริมาณดว้ยแบบสอบถามจ านวน 385 ชุด ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติพรรณนาดว้ยค่าความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน โดยการใช ้Cluster Analysis ในการวิเคราะห์
กลุ่มผูบ้ริโภคและทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ยเคร่ืองมือ ANOVA และ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 พบว่า ทั้ง 3 กลุ่มมีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 “ง่ายๆ แค่อร่อย” เป็นเพศ
หญิง เลือกซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% จากรสชาติ ราคาและโฆษณาทางโทรทศัน์ กลุ่มท่ี 2 “สุขภาพท่ีสัมผสัได้” 
เป็นเพศหญิง เลือกซ้ือจากรสชาติ คุณภาพ และตอ้งการรักษาสุขภาพ กลุ่มท่ี 3 “อร่อยทนัใจ” เป็นเพศหญิง เลือกซ้ือ
จากรสชาติและคุณภาพของผลิตภณัฑ ์และไม่ให้ความส าคญักบับรรจุภณัฑท่ี์บริโภคหมดแลว้  

 
ค ำส ำคัญ : น ำ้ผลไม้พร้อมด่ืม 100%, ส่วนประสมทำงกำรตลำด, พฤติกรรมกำรซือ้ 
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Abstract 
 
This objective of this study aim to 1.  To study the marketing mix of consumers who consume 100% the 

instant fruit juice in Bangkok. 2. To study the purchasing behavior of instant fruit juice in Bangkok. 3. To classify 
the consumers based on the need of marketing mix and purchasing behavior of consumers who consumes instant 
fruit juice in Bangkok.  This study is a quantitative survey research by quantifying method using 385 evaluation 
forms and analyzing by using descriptive statistics by frequency, percentage, mean, standard deviation and 
inferential statistics by employing cluster analysis into customer, the statistically significant in each customer group 
was performed using ANOVA and Chi-Square test were used for variation test with statistical significant at 0 .05 
level. The result showed that who recognize only “Easy, Just tasty”. They are female who buy 100% instant fruit 
juice by considering taste, price and the advertising on TV. The second group was pronounced as “Health that can 
be touched” .  They are female who take the taste, quality and healthiness when buying 100% instant fruit juice. 
Lastly, the third group whose motto is “ Instant yummy” .  They are also female who purchased 100% instant fruit 
juice based on taste and quality of product 

 
Keywords : 100% instant fruit juice, Marketing Mix, Purchasing Behavior 

 
1.  บทน า 
 

ปัจจุบนัผูค้นไดเ้ห็นความส าคญัของสุขภาพมากข้ึน จึงท าให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปอยา่ง
รวดเร็ว จึงเกิดเทรนด์รักสุขภาพหรือ Health Conscious (ฐิติลกัษณ์ มงคลวิสุทธ์ิ, 2559) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
เลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ และวิถีชีวิตในสังคมเมืองท่ีเร่งรีบ น ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% จึงเป็นตวัเลือก
หน่ึงส าหรับการบริโภคแทนผกัผลไมส้ด ถึงแมจ้ะสูญเสียสารอาหารในขั้นตอนการผลิต แต่ยงัคงมีสารอาหารท่ี
สามารถทดแทนได้บางส่วน น ้ าผลไม้พร้อมด่ืม 100% เป็นเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพท่ีหาซ้ือได้ง่าย มีสรรพคุณและ
ประโยชน์ท่ีดีต่อสุขภาพมากมาย จึงเป็นท่ีนิยมส าหรับผูท่ี้รักสุขภาพหรือผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืนๆ 

จากพฤติกรรมท่ีใส่ใจสุขภาพและตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว จึงเป็นปัจจยัสนบัสนุนให้ธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืมพร้อมรับประทานท่ียงัมีสารอาหาร ถูกหลกัโภชนาการ และดีต่อสุขภาพนั้นมีแนวโน้มเติบโตข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง จึงรวมถึงธุรกิจน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% ไดมี้การพฒันารสชาติให้หลากหลาย เหมาะกบัผูบ้ริโภคหลายกลุ่ม 
ซ่ึงความตอ้งการของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนั ท าให้ตลาดน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% มีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง
มาก มีมูลค่าตลาดในปัจจุบนั 6,000 ลา้นบาท จากมูลค่าตลาดน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมทั้งหมด 14,000 ลา้นบาท (Marketing 
oops, 2559) โดยมีเจ้าตลาดท่ีครองส่วนแบ่งทางการตลาดอนัดบัหน่ึง ไดแ้ก่ ทิปโก้ อนัดบัสอง ไดแ้ก่ มาลี อนัดบั
สาม ไดแ้ก่ ยนีูฟ และอ่ืนๆไดแ้ก่ ดอยค า ชบา เป็นตน้ (Marketing Magazine, 2558) โดยแต่ละแบรนดน์ ้าผลไมพ้ร้อม
ด่ืม 100% สร้างภาพลกัษณ์ให้กบัผลิตภณัฑแ์ละกิจกรรมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  
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ดงันั้นผูผ้ลิตน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% จึงจ าเป็นตอ้งทราบถึงความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค
แต่ละกลุ่ม เพ่ือเป็นโอกาสในการพฒันาผลิตภณัฑ์และสร้างขอ้เสนอทางการตลาดให้ตรงกับความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิการแบ่งส่วนตลาด, การก าหนดตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่งทางการตลาด (STP) 
การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% จ าเป็นตอ้งแบ่งส่วนตลาดกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือแสดงให้

เห็นถึงกลุ่มตวัอยา่งของผูบ้ริโภคน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% แต่ละกลุ่มให้ชดัเจนมากข้ึน โดย Armstrong and Kotler 
(2009) ไดก้ล่าวว่า STP เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ซ่ึงแสดงความแตกต่างไดอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือน ามาใชเ้ป็น 
กลยทุธ์ในการสร้างโอกาสให้บรรลุแผนท่ีตั้งไวง่้ายข้ึน ประหยดัตน้ทุนในดา้นการตลาด และเพ่ิมยอดขายให้สูงข้ึน
ของแต่ละกลุ่ม ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) ขั้นตอนท่ี 2 การ
ก าหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting) และขั้นตอนท่ี 3 การวางต าแหน่งทางการตลาด (Positioning) 

2.2 ทฤษฎลี าดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs)  
ความต้องการเป็นส่ิงส าคัญส าหรับผู้บริโภคน ้ าผลไม้พร้อมด่ืม 100% ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ 

เน่ืองจากความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีอย่างสม ่าเสมอ และไม่จ ากดั จะน าไปสู่พฤติกรรมการซ้ือท่ีแสดงออกมา โดย 
Maslow (1970) ไดก้ล่าวว่า ความตอ้งการของมนุษยเ์ร่ิมข้ึนตั้งแต่ก าเนิด เม่ือมนุษยไ์ดรั้บความพอใจระดบัหน่ึงแลว้ 
จะยกระดบัความตอ้งการข้ึนไปอีกระดบัหน่ึง โดยหากความตอ้งการขั้นก่อนยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง จะไม่เกิด
ความต้องการในระดบัท่ีสูงกว่า โดยมนุษย์มีความต้องการส่ิงต่างๆอยู่เสมอ และความต้องการนั้นมีล าดับขั้น 
ประกอบดว้ย 5 ขั้น ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย, ความตอ้งการความปลอดภยั, ความตอ้งการความรักและ
ความเป็นเจา้ของ, ความตอ้งการไดรั้บความนบัถือยกยอ่ง และความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริง 

2.3 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด (4Ps)  
น ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลาย ทั้งดา้น แบรนด์ รสชาติ ปริมาตร ราคา 

เป็นตน้ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบหน่ึงในดา้นส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย
อย่างให้ตรงตามความตอ้งการและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และเพ่ือตดัสินใจน ามาสร้างเป็นกลยทุธ์ทางการตลาด
เพ่ือใชใ้นการแข่งขนั โดย Kotler et al. (2017) ไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี
สามารถควบคุมได ้เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด ท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product), ราคา (Price), ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) จตุพร ลิขิตทศัชูวงศ์ (2560) ไดท้  าการศึกษา
เก่ียวกบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมตรา ดอยค า ของผูบ้ริโภค
ในเขตบางแค จังหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอย่าง ท าการสุ่มแบบเจาะจงโดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ใช้เคร่ืองมือทางสถิติ ได้แก่ ANOVA เพ่ือวิเคราะห์ความแปรปรวน และ Chi-
Square Test เพ่ือหาความสมัพนัธ์ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 20-30 ปี สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง รายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท นิยม
ซ้ือรสชาติสตรอเบอร์ร่ี ตดัสินใจซ้ือเพราะตอ้งการสนบัสนุนโครงการในพระราชด าริฯ ให้ความส าคญัดา้นการ
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ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและให้ความส าคญัน้อยท่ีสุดในดา้นผลิตภณัฑ์ จากงานวิจยั
ของจตุพร ลิขิตทศัชูวงศ ์(2560) มีความเก่ียวขอ้งในดา้นผลิตภณัฑ์น ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมเช่นเดียวกบังานวิจยัฉบบัน้ี จึง
ไดน้ าค าถามและตวัวดัจากแบบสอบถามมาปรับใชก้บังานวิจยัฉบบัน้ีในด้านพฤติกรรมในการเลือกซ้ือน ้ าผลไม้
พร้อมด่ืม 100% ของกลุ่มเป้าหมาย 

2.4 ทฤษฎพีฤตกิรรมผู้บริโภค 
ผูบ้ริโภคน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% มีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั โดย Hoyer, Macinnis and Pieters 

(2012) ไดก้ล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นมากกว่าเพียงแค่การบริโภค ประกอบดว้ย ผลรวมการ
ตัดสินใจ , การบริโภค , ส่ิงท่ีน าเสนอ, หน่วยการตัดสินใจ และระยะเวลา นอกจากน้ีพฤติกรรมผู้บริโภคยงัมี
ความหมายมากกว่าการซ้ือ ไดแ้ก่ การไดม้า (Acquiring), การใช ้(Using) และการท้ิง (Disposing) โดยท่ี Meldrum 
and McDonald (2017) ได้เสนอรูปแบบจ าลองกล่องด าของผู้บริโภคจากรูปแบบการกระตุ้นและตอบสนอง 
ประกอบดว้ย ปัจจยัภายนอก (External Factors) เป็นปัจจยัภายนอกท่ีกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการ ไดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้
ทางการตลาด เป็นตน้ ปัจจัยภายในหรือกล่องด า (Buyer’s Black Box) เป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนจากผูบ้ริโภคเอง ไดแ้ก่ 
บุคลิกภาพ ท่ีแสดงออกมาจากดา้นวฒันธรรม ดา้นสังคม ดา้นค่านิยมครอบครัว และดา้นจิตวิทยา สภาพแวดลอ้ม
ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ต าแหน่งทางสังคมและเศรษฐกิจ ช่วงอายุ รูปแบบการด าเนินชีวิต และการเขา้ถึงความไวว้างใจ 
ซ่ึงแสดงให้เห็นในกระบวนการตดัสินใจ ท่ีประกอบด้วย การรับรู้ถึงปัญหา (Problem Recognition), การสืบคน้
ขอ้มูล (Information Search), การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives), การตดัสินใจเลือกซ้ือ (Purchase 
Decision) และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post-Purchase Behavior) และจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกของ
ผูบ้ริโภคจะแสดงออกมาเป็นผลลพัธ์ หรือพฤติกรรมของแต่ละผูบ้ริโภค วิภาวี สุริโย (2548) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือน ้าผกั-ผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 420 คน คน ใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ ไดแ้ก่ ANOVA เพ่ือวิเคราะห์ความแปรปรวน และ Chi-Square Test เพ่ือ
หาความสมัพนัธ์ พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 21-30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ก าลงั
ศึกษาอยู่และเป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาทให้ความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจซ้ือดา้นผลิตภณัฑ์เป็นอนัดบัหน่ึงในปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาด ให้ความส าคญัความตอ้งการดูแล
สุขภาพเป็นอนัดบัหน่ึงในปัจจยัดา้นการดูแลรักษาสุขภาพ รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ดา้นพฤติกรรม วตัถุประสงค์ของการซ้ือคือเพ่ือบริโภคเอง เลือกรสชาติคือ
น ้ าส้ม ด่ืมแก้กระหาย กระหาย บรรจุภณัฑ์แบบกล่อง ขนาด 160 – 190 ซีซี ซ้ือสัปดาห์ละ 1 – 3 คร้ัง และเลือกซ้ือ
จากความสด สะอาดมากท่ีสุด ซ้ือตราสินคา้ ยนีูฟ จากซุปเปอร์มาเกต รู้จกัผา่นส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ จากผลของ
สมมติฐานพบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์การจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือยกเวน้
ดา้นราคา จากงานวิจยัของ วิภาวี สุริโย (2548) มีความเก่ียวขอ้งในดา้นผลิตภณัฑ์น ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมเช่นเดียวกับ
งานวิจัยฉบบัน้ีจึงได้น าค าถามและตวัวดัจากแบบสอบถามมาปรับใช้กับงานวิจัยฉบับน้ีในด้านส่วนประสม
การตลาดและพฤติกรรมในการเลือกซ้ือน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% ของกลุ่มเป้าหมาย 

2.5 กรอบแนวความคดิการวจิยั 
จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  การแบ่งส่วนตลาด ของ Armstrong and Kotler 

(2009), ล าดับขั้นความต้องการของ Maslow (1970), ส่วนประสมทางการตลาด ของ Kotler et al. (2017) และ
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พฤติกรรมผูบ้ริโภคของ Hoyer,  Macinnis and Pieters (2012) และ Meldrum and McDonald (2017) ประกอบกบั
การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงไดน้ ามาพิจารณาเป็นปัจจยัในการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค 
 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาจากขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เป็นการส ารวจ (Survey Research) โดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือใน
การรวบรวมขอ้มูลและน าผลมาใชวิ้เคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการ
ประมวลผล รวมทั้งสรุปผลการวิจยัเป็นรูปแบบของตารางและการบรรยายในการน าเสนอผลการวิจยั 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคเพศชายและเพศหญิงท่ีบริโภคน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 

100% ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สามารถหาจ านวนท่ีแน่นอนจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือและไม่สามารถทราบ

ประชากรท่ีเคยหรือบริโภคน ้าผลไม้
พร้อมด่ืม 100% 

   กลุ่มท่ี 1              กลุ่มท่ี 2 

   กลุ่มที่ 3   K กลุ่ม 

2. ตวัแปรที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนประชากรเป็นกลุ่มย่อย (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 
2.1 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความตอ้งการเลือกซ้ือน ้าผลไม ้
พร้อมด่ืม 100% ประกอบดว้ย 
 1) ผลิตภณัฑ ์(Product) 
 2) ราคา (Price) 
 3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
 4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
2.2 พฤติกรรมการซ้ือน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% ประกอบดว้ย 
 1) ขายให้ใคร (Who) 
 2) เสนอขายอะไร (What) 
 3) ท าไมตอ้งซ้ือ (Why) 
 4) ใครเป็นผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ (Whom)  

5) ซ้ือเม่ือไหร่ (When) 
6) ซ้ือท่ีไหน (Where) 
7) ซ้ืออยา่งไร (How) 
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จ านวนประชากรท่ีแน่ชดัได ้จึงท าการค านวณจ านวนกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร Cochran (1963) ไดก้ าหนดสัดส่วน
ประชากรเท่ากบั 0.5 ยอมรับความคลาดเคล่ือนในขอบเขตท่ีร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดจ้ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีตอ้งการเก็บแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 385 ชุด ในเขตจตุจกัร จากการสุ่มแบบง่ายโดยการจบัฉลาก 
(Lottery Method) สุ่มตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) เพ่ือจดัสถานท่ี Supermarket และจ านวน
แบบสอบถาม ในเขตจตุจกัร และสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายโดยการจบัฉลาก (Lottery Method) เพ่ือก าหนดจ านวนสาขา
ของสถานท่ี Supermarket 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
งานวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีลกัษณะค าถามแบบค าถามปลายปิด (Close-end Questionnaire) ประกอบดว้ยค าถาม 
3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ค าถามดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% มีลกัษณะค าถามเป็นการ
เลือกตอบเพียงข้อเดียว โดยใช้มาตรวดัแบบนามบญัญติั (Nominal Scale) จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนท่ี 2 ค าถามดา้นความตอ้งการดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% 
มีลกัษณะค าถามแบบอนัตรภาพชั้น (Interval Scale) โดยใชม้าตรวดัแบบ Likert Scale ซ่ึงแบ่งระดบัความคิดเห็น
ออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย เฉยๆ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง จ านวน 21 ขอ้ ไดแ้ก่ 
ความต้องการดา้นผลิตภณัฑ์ จ านวน 10 ข้อ ความต้องการด้านราคา จ านวน 3 ข้อ ความต้องการดา้นสถานท่ีจดั
จ าหน่าย จ านวน 4 ขอ้ และความตอ้งการดา้นการส่งเสริมการตลาด จ านวน 14 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 ค าถามด้านกระบวนการตดัสินใจการซ้ือน ้ าผลไม้พร้อมด่ืม 100% ของผูบ้ริโภค มีลกัษณะ
ค าถามแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยใชม้าตรวดัแบบ Likert Scale ซ่ึงแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 
ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย เฉยๆ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง จ านวน 24 ขอ้ ประกอบดว้ย 5 ขั้น 
ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงปัญหา จ านวน 7 ขอ้ การสืบคน้ขอ้มูล จ านวน 3 ขอ้ การประเมินผลทางเลือก จ านวน 6 ขอ้ การ
ตดัสินใจเลือกซ้ือ จ านวน 3 ขอ้ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ จ านวน 8 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 ค าถามดา้นพฤติกรรมการซ้ือน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% ของผูบ้ริโภค มีลกัษณะค าถามเป็นการ
เลือกตอบเพียงขอ้เดียว โดยใชม้าตรวดัแบบนามบญัญติั (Nominal Scale) จ านวน 14 ขอ้ ประกอบดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ 
ขายให้ใคร (Who) จ านวน 1 ขอ้ เสนอขายอะไร (What) จ านวน 5 ขอ้ ท าไมตอ้งซ้ือ (Why) จ านวน 1 ขอ้ ซ้ือเม่ือไหร่ 
(When) จ านวน 1 ขอ้ ซ้ือท่ีไหน (Where) จ านวน 1 ขอ้ ใครเป็นผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ (Whom) จ านวน 2 ขอ้ 
และซ้ืออยา่งไร (How) จ านวน 3 ขอ้ 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
จากการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 385 ชุด ไดท้ าการประมวลผลดว้ยวิธีการทาง

สถิติ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Method) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน

ประชากรศาสตร์ ดา้นความตอ้งการดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการตดัสินใจ และพฤติกรรมการ
ซ้ือของผูบ้ริโภคน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% โดยใชค้่าสถิติในการน าเสนอ ไดแ้ก่ ตารางแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
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ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย Cluster 
Analysis ด้วยวิธี Hierarchical (Ward’s Method) และK-Mean ในการแบ่งกลุ่มผู ้บริโภค และวิเคราะห์เพ่ือหา
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มด้วยการวิเคราะห์ One-way ANOVA ในด้านความต้องการด้านส่วนประสมทาง
การตลาด และกระบวนการตัดสินใจ และการวิเคราะห์ Chi-Square ส าหรับด้านประชากรศาสตร์ และด้าน
พฤติกรรมการซ้ือ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

4. ผลการศึกษา 
 
ผลการศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 15 – 24 ปี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน สถานภาพสมรสโสด การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี และมีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 

ผลการศึกษาดา้นความตอ้งการดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ให้ความส าคญัดา้นความตอ้งการดา้นการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด ในดา้นความตอ้งการ
เลือกซ้ือน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% ท่ีเป็นผลไมไ้ทยเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรไทย รองลงมาดา้นผลิตภณัฑ ์ในดา้นความ
ตอ้งการให้ใชว้ตัถุดิบเป็นผลไมอ้อแกนิก ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ในดา้นความตอ้งการให้มีจ าหน่ายตามตูจ้ าหน่าย
สินคา้อตัโนมติั และดา้นราคา ในดา้นความตอ้งการให้มีหลากหลายราคาตามปริมาตรของผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั 

ผลการศึกษาดา้นกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ให้ความส าคญัขั้นการประเมินผลทางเลือกมากท่ีสุด ในด้านเลือกซ้ือน ้ าผลไม้พร้อมด่ืม 100% จากรสชาติของ
ผลิตภณัฑ์ รองลงมาขั้นการสืบค้นขอ้มูล ในด้านเลือกซ้ือน ้ าผลไม้พร้อมด่ืม 100% จากน ้ าผลไม้พร้อมด่ืมท่ีเคย
บริโภค ขั้นการรับรู้ถึงปัญหา ในดา้นเลือกซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% เพราตอ้งการรสชาติอร่อย ขั้นการตดัสินใจ
เลือกซ้ือ ในดา้นเลือกซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% ณ สถานท่ีใกลบ้า้น และขั้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ในดา้น
หากท่านพึงพอใจกบัน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% ชนิดใด จะแนะน าให้กบับุคคลใกลชิ้ด ตามล าดบั 

ผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% ในเขตกรุงเทเพมหานคร พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ือเพ่ือบริโภคเอง ตราสินคา้ทิปโก้ รสส้ม เลือกซ้ือบรรจุภณัฑ์แบบกล่อง
กระดาษ ปริมาตร 200 มิลลิลิตร ซ้ือจ านวน 2 – 3 หน่วย บริโภคในช่วงเชา้ (6.00 – 12.00) บริโภคเพ่ือรักษาสุขภาพ 
ซ้ือท่ีร้านสะดวกซ้ือ รู้จกัจากการศึกษาเอง ตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง ค่าใชจ่้ายต ่ากว่า 100 บาทต่อคร้ัง ซ้ือ 1 – 2 คร้ังต่อ
สปัดาห์ และช าระดว้ยเงินสด 

ผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มของผูบ้ริโภคน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 
“ง่ายๆแค่อร่อย” ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 – 34 ปี รายไดเ้ฉล่ีย 10,001 – 20,000 บาท ดา้นพฤติกรรมการซ้ือ 
เลือกซ้ือตราสินคา้ทิปโก้ บริโภคช่วงเชา้ ดา้นความตอ้งการดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไม่ให้ความส าคญัใน
บรรจุภณัฑ์รูปทรงกระบอกและมีมือจบับริเวณบรรจุภณัฑ์ ไม่ควรมีราคาสูงเพราะแสดงถึงคุณภาพท่ีดี มีจ าหน่าย
ตามตูจ้ าหน่ายสินคา้อตัโนมติั ตอ้งการเลือกซ้ือจากผลไมไ้ทยเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรไทย และดา้นกระบวนการ
ตดัสินใจ เลือกซ้ือจากรสชาติ ราคา และจากการเห็นโฆษณาทางโทรทศัน์  และไม่ไดเ้ลือกซ้ือจากบุคคลท่ีมีช่ือเสียง
ในสงัคมเป็นพรีเซนเตอร์ 
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กลุ่มท่ี 2 “สุขภาพท่ีสัมผสัได”้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 15 -24 ปี รายไดเ้ฉล่ีย 10,001 – 20,000 บาท ดา้น
พฤติกรรมการซ้ือ เลือกซ้ือตราสินคา้ทิปโก้ บริโภคในช่วงเชา้ ดา้นความตอ้งการดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ต้องการให้ฝามีลกัษณะพลิกข้ึน (Flip) และด่ืมไดท้นัที มีเน้ือผลไม้ในผลิตภณัฑ์ มีจ าหน่ายตามตู้จ าหน่ายสินคา้
อตัโนมติั ตอ้งการเลือกซ้ือจากผลไมไ้ทยเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรไทย ตอ้งการให้จดัราคาพิเศษตามงานออกบูธตาม
สถานท่ีจดังานต่างๆ และดา้นกระบวนการตดัสินใจ เลือกซ้ือเพราะตอ้งการรักษาสุขภาพ เลือกซ้ือจากรสชาติ และ
คุณภาพของผลิตภณัฑ ์

กลุ่มท่ี 3 “อร่อยทนัใจ” ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 15 – 24 ปี รายได้แฉล่ียมากกว่า 40,000 ข้ึนไป ด้าน
พฤติกรรมการซ้ือ เลือกซ้ือตราสินคา้ดอยค า บริโภคในช่วงบ่าย ดา้นความตอ้งการดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไม่
ต้องการให้ผสมโยเกิร์ตในผลิตภณัฑ์ ต้องการให้จัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็วดว้ยระบบจดัส่งไปยงัสถานท่ีท่ีท่าน
ต้องการ (Delivery Service) ต้องการเลือกซ้ือจากผลไม้ไทยเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรไทย และด้านกระบวนการ
ตดัสินใจ เลือกซ้ือเพราะตอ้งการรสชาติอร่อย เลือกซ้ือซ้ือจากรสชาติและคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ไม่ไดเ้ลือกซ้ือจาก
บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสังคมเป็นพรีเซนเตอร์ ไม่ไดซ้ื้อเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ไม่ลา้งบรรจุภณัฑ์ก่อนท้ิง และไม่น า
บรรจุภณัฑท่ี์บริโภคหมดแลว้มาใชเ้ป็นบรรจุภณัฑอ่ื์น 
 

5. สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
5.1.1 ผลของการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% โดยใชค้วามตอ้งการดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการ ใน
การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือใชส้ าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีสนใจ ไดแ้ก่ กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ กลยุทธ์ดา้น
ราคา กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และกลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5.1.2 ผลการศึกษา การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดและพฤติกรรมการซ้ือ ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาปัจจยัทางดา้น
การตลาดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการดา้นส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคแต่ละ
กลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5.2 ข้อเสนอแนะในงานวจิยัคร้ังต่อไป 
5.2.1 หากขอ้มูลสถิติดา้นน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% ในประเทศไทยมีไม่เพียงพอ ควรหาขอ้มูลในด้าน

น ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% ในดา้นอ่ืนๆ เพ่ือให้ขอ้มูลครบถว้นและมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 
5.2.2 ควรศึกษารายละเอียดทฤษฎีในการท าวิจัยให้ละเอียดมากยิ่งข้ึน ทั้ งทฤษฎีและงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
5.2.3 ควรใชช่้องทางออนไลน์ในการเก็บแบบสอบถามให้น้อยท่ีสุด เพ่ือป้องกนัความคลาดเคล่ือน

ของขอ้มูล 
5.2.4 ควรบริหารช่วงเวลาในการเก็บแบบสอบถามในสถานท่ีท่ีไม่อ านวยในการเก็บแบบสอบถาม 

เพ่ือให้ไม่เสียเวลาในการเก็บแบบสอบถาม 
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5.2.5 หากมีเวลาในการท าวิจัยมากข้ึน ควรเก็บแบบสอบถามมากกว่า 1 เขต ในกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือให้ขอ้มูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5.2.6 ควรอธิบายขอ้ค าถามท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกันให้ชดัเจน เพ่ือลดความคลาดเคล่ือนของผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูล 

5.2.7 ควรเรียบเรียงขอ้ค าถามให้มีจ านวนน้อยแต่มีครบตามทฤษฎี เพ่ือให้ผูต้อบแบบสอบถามตอบ
ค าถามให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5.2.8 ควรเรียบเรียงขอ้ค าถามให้มีความชดัเจน เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของทั้ง 3 กลุ่มมีความ
แตกต่างกนัอยา่งชดัเจนมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการรับรู้คุณภาพผลิตภณัฑแ์ละความไวว้างใจตราสินคา้ ISIS Pharma ต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยผูวิ้จยัไดท้  าการสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างดว้ยแบบสอบถาม จ านวน 258 คน มีการ
วิเคราะห์สมมติฐานโดยการใช ้การวิเคราะห์แบบพหุคูณ(Multiple Linear Regression) ผลการทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยแบบพหุคูณ(Multiple Linear Regression) พบว่า  (1) การรับรู้คุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ภายนอก มีผลต่อการตระหนกัถึงปัญหา (2) การรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑ์ภายใน และการรับรู้คุณภาพ
ของผลิตภณัฑ์ภายนอก มีผลต่อการคน้หาขอ้มูล (3) การรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑ์ภายนอก มีผลต่อการประเมิน
ทางเลือก (4) การรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑ์ภายใน การรับรู้คุณภาพผลิตภณัฑ์ภายนอก มีผลต่อการตดัสินใจ (5) 
การรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑ์ทั้งภายในและภายนอก มีผลต่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือ (6) ความไวว้างใจดา้นความ
น่าเช่ือถือ และดา้นความเมตตา มีผลต่อการตระหนกัถึงปัญหา (7) ความไวว้างใจดา้นความซ่ือสัตย ์ มีผลต่อการ
คน้หาขอ้มูล (8) ความไวว้างใจดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นความเมตตา มีผลต่อการประเมินทางเลือก (9) ความ
ไวว้างใจดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความเมตตา และดา้นความซ่ือสัตย ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ (10) ความไวว้างใจ
ดา้นความเมตตา และดา้นความซ่ือสตัย ์มีผลต่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 

 
ค าส าคญั: การรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑ์, ความไวว้างใจตราสินคา้, และกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
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ABSTRACT 
 

The objective of this study was to investigate the perception of perceived quality and brand trust of “ ISIS 
Pharma”  for the decision-making process.  The quantitative method using 258 samples of questionnaire were 
conducted.  The results of hypothesis testing found that (1)  The perception of perceived quality (Extrinsic Cues) 
affected to problem recognition, (2) The perception of perceived quality (Intrinsic cues), (Extrinsic Cues), affected 
to Information search, (3) The perception of perceived quality (Extrinsic Cues)affected to evaluation of alternatives, 
(4) The perception of perceived quality (Intrinsic Cues), (Extrinsic Cues) affected to purchase decision, (5) The 
perception of perceived quality (Intrinsic Cues), (Extrinsic Cues) affected to post purchase behavior, (6) brand trust 
(Creditability)  and brand (Benevolence)  affected to problem recognition,  (7)  brand trust ( Integrity)  affected to 
Information search, (8) brand trust (Creditability) and brand (Benevolence) affected to evaluation of alternatives, 
(9)brand trust (Creditability), brand (Benevolence) and brand (Integrity) affected to purchase decision, (10) brand 
(Benevolence) and brand (Integrity) affected to post purchase behavior at the 0.05 level of significant. 

 
Keywords: The perception of perceived quality, Brand trust and Decision making process. 
 

1. บทน า 
 

ในปัจจุบนัคนเร่ิมหนัมาสนใจ ใส่ใจสุขภาพของตวัเองมากข้ึน (ประชาชาติธุรกิจ, 2559) ซ่ึงการดูแลสนใจ ใส่
ใจตวัเองนั้น รวมไปถึงการรักษาโรคผิวหนงัหรือดูแลผิวพรรณก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัเพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจในการ
ด าเนินชีวิตในแต่ละวนั ในปัจจุบนัน้ี ตลาดความงามมีมูลค่าสูงถึง 154,000 ลา้นบาท มีแนวโนม้อตัราการเติบโตสูง
ถึง 6.5% ซ่ึงผลิตภณัฑ์เวชส าอาง(Skin care) มีมูลค่า 46% นัน่คือ 70,840 ลา้นบาท (ลอรีอลั, 2560) ซ่ึงแบรนด์ ISIS 
Pharma ภายใต ้บริษทั พี.แอนด.์โอ เฮลทต้ี์แคร์ จ ากดั ก็เป็นบริษทัหน่ึงท่ีอยูใ่นตลาดน้ี ถึงแมจ้ะเป็นบริษทัเลก็ ๆ ท่ีมี
ส่วนแบ่งการตลาดไม่มากนกั มีมูลค่าเพียง 0.02 เปอร์เซ็นตข์องมูลค่าตลาดเวชส าอางทั้งหมด ในตลาดผลิตภณัฑเ์วช
ส าอางน้ีมีแนวโน้มอตัราการเติบโตเฉล่ียระหว่างปี 2560 – 2565 คิดเป็นร้อยละ 8.52 (คลงัข้อมูลอุตสาหกรรม 
สวทช., 2560) ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อยอดขายของผลิตภณัฑ์ แบรนด์ ISIS Pharma ในอนาคต ผลิตภณัฑ์ ISIS Pharma 
เป็นผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งสัง่จ่ายโดยแพทยผิ์วหนงัเท่านั้น เพราะดว้ยส่วนประกอบในผลิตภณัฑ ์สามารถใชใ้นการรักษา
โรคผิวหนังแทนการใช้ยาในการรักษาโรคได้ อีกทั้งยงัสามารถน ามาใช้ในส่วนของการดูแลผิวพรรณได้อย่าง
ปลอดภยั ดงันั้นเพ่ือเป็นแนวทางและประโยชน์ต่อบริษทัในการรักษาส่วนแบ่งการตลาด รวมถึงเพ่ิมส่วนแบ่ง
การตลาดในอนาคต จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งศึกษาถึงการรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑ์ และความไวว้างใจของ
แพทยผิ์วหนงัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือจะศึกษาดา้นการรับรู้คุณภาพผลิตภณัฑ์และ
ความไวว้างใจตราสินคา้ ISIS Pharma ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคิด ทฤษฎีการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ วุฒิ สุขเจริญ (2559) ไดก้ล่าวว่า ผูบ้ริโภคมกัจะตดัสินจาก
ข้อมูลเก่ียวกบัตวักระตุ้น (Cues) ท่ีสัมพนัธ์กับตวัผลิตภณัฑ์ ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1. ตวักระตุ้นภายใน 
(Intrinsic Cues) เป็นในดา้นของคุณลกัษณะทางกายภาพ ท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินผลิตภณัฑ ์ว่ามีคุณภาพหรือไม่ 
โดยตดัสินดว้ยตวัผลิตภณัฑ์เอง เช่น ขนาด สี กล่ิน เป็นตน้ 2. ตวักระตุน้ภายนอก (Extrinsic Cues) เป็นการตดัสิน
ผลิตภณัฑ์โดยท่ีผูบ้ริโภคไม่มีประสบการณ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์นั้น ๆ เลย จึงใชภ้ายนอกเป็นตวัตดัสิน เช่น ผูผ้ลิต
สินคา้ แหล่งก าเนิดสินคา้ ช่องทางการจดัจ าหน่าย ใบรับรอง เป็นตน้ สอดคลอ้งกบั งานวิจยั ธชันนัท์ ศีลพิพฒัน 
(2559) พบว่า ปัจจยัท่ีสามารถดึงดูดสายตาและทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางจากสหรัฐอเมริกาและปัจจยัภาพลกัษณ์ประเทศตน้ก าเนิดสินคา้ก็ส่งผลเช่นกนั 

2.2 แนวคิด ทฤษฎีความไว้วางใจตราสินค้า  Mayer, Davis & Schooman (1995) ความไว้วางใจของกลุ่ม
บริโภคมกัเกิดจากประสบการณ์การใชต้ราสินคา้ท่ีมีคุณภาพ จึงเกิดเป็นความไวว้างใจซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัดา้นอารมณ์ 
ดงันั้นการท่ีจะสร้างตราสินคา้ให้เขา้ไปอยูใ่นใจผูบ้ริโภคนั้น เป็นส่ิงท่ีส าคญั โดยองค์ประกอบของความไวว้างใจ
นั้น มี 3 ดา้นดว้ยกนั คือ 1.ความน่าเช่ือถือ(Creditability) คือ ความรู้สึกของกลุ่มผูบ้ริโภคในดา้นความมัน่ใจในการ
ใชผ้ลิตภณัฑ ์รวมถึงความปลอดภยัท่ีไดรั้บ มกัพิจารณาจากมูลค่าส่วนแบ่งการตลาด ความมีช่ือเสียง 2.ความเมตตา
กรุณา (Benevolence) เป็นส่ิงท่ีส าคญั การท่ีท าให้กลุ่มผูบ้ริโภครับรู้ถึงเจตนาท่ีดีในการกระท า ไม่ว่าจะเป็นการช่วย
แก้ไขปัญหา ให้ความช่วยเหลือและเอาใจใส่ดูแล 3.ความซ่ือสัตย ์(Integrity) แสดงออกถึงความจริงใจให้กบักลุ่ม
ผูบ้ริโภค สอดคลอ้ง งานวิจยั ขนิษฐา เปรมปรีด์ (2551) พบว่า กลุ่มตวัอย่างเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางท่ีไดรั้บ
การรับรองจาก อย. อีกทั้งสอดคล้องกับ ธารี เลิศรัตนศาสตร์ (2558) พบว่า ความไว้วางใจ ความน่าเช่ือถือของ
ผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

2.3 แนวคดิ ทฤษฎกีระบวนการตดัสินใจซ้ือ Kotler (1983) ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบขั้นตอนท่ีคลา้ยคลึงกนัใน
การตดัสินใจ1.การตระหนกัถึงปัญหา (Problem Recognition) คือ การท่ีผูซ้ื้อตระหนกัถึงความตอ้งการท่ีเผชิญอยู ่2.
การคน้หาขอ้มูล (Information Search) คือ หลงัจากท่ีผูซ้ื้อมีความตอ้งการจะเกิดการคน้หา ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลท่ีได้
จากแหล่งข้อมูลภายใน หรือแหล่งข้อมูลภายนอก 3.การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) คือ การ
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) คือ การแสดงออกทาง
พฤติกรรมท่ีเลือกซ้ือในการตั้งใจซ้ือและลงมือซ้ือ 5.พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post purchase behavior) คือ หลงัจาก
การซ้ือและทดลองใช้ผลิตภณัฑ์แล้ว ผูซ้ื้อจะเกิดประสบการณ์และเกิดการประเมินความพอใจหลงัจากการใช้
ผลิตภณัฑ ์สอดคลอ้งกบั ณฐัชา ประวาลปัทมก์ุล (2555) และชมพูนุช หม่ืนอินทร์ (2558) ท่ีพบว่า ทั้ง 5 กระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือนั้น ส่งผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑข์องกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม 

2.4 กรอบแนวคดิการวจิยั 
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในดา้นของการรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ผลการศึกษา ธชันนัท ์ศีล

พิพฒัน (2559) พบว่า มีน าปัจจยัท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์มาเป็นปัจจยัในการศึกษา รวมถึงในดา้นความไวว้างใจตรา
สินคา้ พบว่า ผลการศึกษาขนิษฐา เปรมปรีด์ (2551) และผลการวิจยั ธารี เลิศรัตนศาสตร์ (2558) มีการน าปัจจยัท่ี
เก่ียวกบัความไวว้างใจเป็นปัจจยัในการศึกษา อีกทั้งไดศึ้กษาถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ไดมี้การน าผลการวิจยัของ 
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ณัฐชา ประวาลปัทม์กุล (2555) และชมพูนุช หม่ืนอินทร์ (2558) มาพิจารณาในการศึกษาตวัแปรตาม จากการท่ีได้
ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัไดท้  าการก าหนดสมมติฐาน ดงัน้ี 

1. การรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนัมีผลต่อการตระหนกัถึงปัญหาท่ีแตกต่างกนั 
2. การรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนัมีผลต่อการคน้หาขอ้มูลแตกต่างกนั 
3. การรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนัมีผลต่อการประเมินทางเลือกท่ีแตกต่างกนั 
4. การรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั 
5. การรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 
6. ความไวว้างใจท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตระหนกัถึงปัญหาท่ีแตกต่างกนั 
7. ความไวว้างใจท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการคน้หาขอ้มูลแตกต่างกนั 
8. ความไวว้างใจท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการประเมินทางเลือกท่ีแตกต่างกนั 
9. ความไวว้างใจท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั 
10. ความไวว้างใจท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

 
กรอบแนวคดิของการวจิยั 

ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม  

 
 

3.วธีิการศึกษา 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีจดัท าเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละความไวว้างใจตราผลิตภณัฑ ์
ISIS Pharma ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์เป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใชรู้ปแบบการวิเคราะห์ เนน้การ
ตีความความสมัพนัธ์ของสถิติ (Analytical Research)  

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีจะใชศึ้กษา คือ แพทยผิ์วหนงัและนกัศึกษาแพทย ์ตามโรงพยาบาลโรงเรียนแพทยต่์างๆ ทั้ง

ในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน รวมถึงคลินิกความงาม ท่ีจ่ายผลิตภณัฑ์ ISIS Pharma ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีมีจ านวน 

การรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
-ตวักระตุน้ภายใน (Intrinsic cues) 
-ตวักระตุน้ภายนอก (Extrinsic cues) 
วฒิุ สุขเจริญ (2559) 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลติภณัฑ์ 

-การตระหนักถึงปัญหา (Problem 
Recognition) 
-การคน้หาขอ้มูล (Information Search) 
-การประเมินทางเลือก (Evaluation of 
alternatives) 
-การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) 
-พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post purchase 
behavior) 
Kotler, (1983) 

ความไว้วางใจตราสินค้า 

- ความน่าเช่ือถือ(Creditability) 
- ความเมตตากรุณา(Benevolence) 
- ความซ่ือสัตย ์(Integrity) 
Mayer, Davis & Schooman (1995) 
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730 คน (บริษทั พี. แอนด.์ โอ.เฮลทต้ี์แคร์ จ ากดั 2559) โดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ โดยทราบจ านวนประชากร ท่ี
ก าหนดความเช่ือมนัของกลุ่มตวัอย่าง 95% และยอมรับความคลาดเคล่ือนในการเลือกตวัอย่าง 5% (ธารี เลิศรัตน
ศาสตร์,2558) 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
ผูวิ้จยัเลือกใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงได้

ครอบคลุมวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี แบบสอบถาม ทั้งหมด 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 5 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามท่ีเก่ียวการรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑ ์จ านวน 7 ขอ้  
มาตรวดั อนัตรภาคชั้น (Interval Scale) แบบ Likert Scale 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัความไวว้างใจตราสินคา้ ISIS Pharma จ านวน 9 ขอ้  
มาตรวดั อนัตรภาคชั้น (Interval Scale) แบบ Rating scale) 
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์จ านวน 18 ขอ้  
มาตรวดั อนัตรภาคชั้น (Interval Scale) แบบ Rating scale) 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
จากขอ้มูลทั้งหมด 258 ชุด จากการเก็บแบบสอบถาม จะน ามาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์

ขอ้มูลส าเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงไดท้  าการทดสอบค่าความเช่ือมัน่(Reliability) ของแบบสอบถามแต่ละส่วน จ านวน 30 
ชุด โดยทุกส่วนของแบบสอบถาม โดยรายละเอียดของระดบัความเช่ือมัน่ มีดงัน้ี 

ส่วนท่ี 2 ดา้นตวักระตุน้ภายใน (Intrinsic cues) คือ 0.904 ดา้นตวักระตุน้ภายนอก (Extrinsic cues) คือ 
0.716 ส่วนท่ี 3 ดา้นความน่าเช่ือถือ(Creditability) คือ 0.725 ดา้นความเมตตากรุณา(Benevolence) คือ 0.829  

ด้านความซ่ือสัตย์ (Integrity) คือ 0.862 ส่วนท่ี 4 ด้านตระหนักถึงปัญหา (Problem Recognition) คือ 
0.875  

ดา้นการคน้หาขอ้มูล (Information Search) คือ 0.904 การประเมินทางเลือก(Evaluation of alternatives) 
คือ 0.825 ด้านการตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) คือ 0.799 และด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post purchase 
behavior) คือ 0.728 และน ามาท าการวิเคราะห์สถิติเชิงอา้งอิง (Inferential Statistics) การทดสอบการวิเคราะห์ความ
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
 

4. ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาเชิงพรรณนา ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยูใ่นช่วงอาย ุ25-30 ปี มีสถานะโสด 
สถานท่ีปฏิบติังาน คือโรงพยาบาลรัฐบาล ปฏิบติังานในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ ดา้นการ
รับรู้คุณภาพผลิตภณัฑ์ ISIS Pharma ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการรับรู้คุณภาพผลิตภณัฑ์ในดา้นตวักระตุน้
ภายนอกในระดบัท่ีมากท่ีสุด ท่ีระดับคะแนน 4.31 ส่วนในด้านความไว้วางใจตราสินค้า ISIS Pharma ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความไวว้างใจตรา ISIS Pharma ดา้นความซ่ือสตัยใ์นระดบัมากท่ีสุด ท่ีระดบัคะแนน 4.38 
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และดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัการคน้หาขอ้มูล ระดบัท่ีมาก
ท่ีสุด ท่ีระดบัคะแนน( x ̄ = 4.12)   

ผลการศึกษาเชิงอนุมาน ในส่วนของการทดสอบสมมติฐาน การรับรู้คุณภาพผลิตภณัฑ์และความไวว้างใจ
ตราสินคา้ ISIS Pharma ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ดงัน้ี 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สมการ 
1.การรับรู้คุณภาพของผลติภณัฑ์ทีม่ผีลต่อการ
ตระหนักถึงปัญหา 
1.1 ดา้นการรับรู้คุณภาพผลิตภณัฑภ์ายใน 
1.2 ดา้นการรับรู้คุณภาพผลิตภณัฑภ์ายนอก 
2.การรับรู้คุณภาพของผลติภณัฑ์ทีม่ผีลต่อการค้นหา
ข้อมูล 
2.1 ดา้นการรับรู้คุณภาพผลิตภณัฑภ์ายใน 
2.2 ดา้นการรับรู้คุณภาพผลิตภณัฑภ์ายนอก 
3.การรับรู้คุณภาพของผลติภณัฑ์ทีม่ผีลต่อการ
ประเมนิทางเลือก 
3.1 ดา้นการรับรู้คุณภาพผลิตภณัฑภ์ายใน 
3.2 ดา้นการรับรู้คุณภาพผลิตภณัฑภ์ายนอก 
4.การรับรู้คุณภาพของผลติภณัฑ์ทีม่ผีลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ 
4.1 ดา้นการรับรู้คุณภาพผลิตภณัฑภ์ายใน 
4.2 ดา้นการรับรู้คุณภาพผลิตภณัฑภ์ายนอก 
5.การรับรู้คุณภาพของผลติภณัฑ์ทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมหลงัการซ้ือ 
5.1 ดา้นการรับรู้คุณภาพผลิตภณัฑภ์ายใน 
5.2 ดา้นการรับรู้คุณภาพผลิตภณัฑภ์ายนอก 
6.ความไว้วางใจตราสินค้าที่มผีลต่อการตระหนักถึง
ปัญหา 
6.1 ดา้นความน่าเช่ือถือ 
6.2 ดา้นความเมตตากรุณา 

 
 

ปฏิเสธ 
ยอมรับ 

 
 

ยอมรับ 
ยอมรับ 

 
 

ปฏิเสธ 
ยอมรับ 

 
 

ยอมรับ 
ยอมรับ 

 
 

ยอมรับ 
ยอมรับ 

 
 

ยอมรับ 
ยอมรับ 

การตระหนกัถึงปัญหา = -0.087 + 0.554*
(ดา้นภายนอก) 
 
 
การคน้หาขอ้มูล = -.168 + 0.874*(ดา้น
ภายใน)+ 0.078*(ดา้นภายนอก) 
 
 
การประเมินทางเลือก = 0.657+ 0.755*  (ดา้น
ภายนอก) 
 
 
การตดัสินใจซ้ือ = 1.924 + 0.837*(ดา้น
ภายใน)+ (-0.339)* (ดา้นภายนอก) 
 
 
พฤติกรรมหลงัการซ้ือ = 0.336 + 0.329* (ดา้น
ภายใน) + 0.668*(ดา้นภายนอก) 
 
 
การตระหนกัถึงปัญหา = -0.379 + 0.329* 
(ดา้นความน่าเช่ือถือ)+ 0.468*(ดา้นความ
เมตตากรุณา) 
 

6.3 ดา้นความซ่ือสัตย ์ ปฏิเสธ  
7.ความไว้วางใจตราสินค้าที่มผีลต่อการค้นหาข้อมูล 
7.1 ดา้นความน่าเช่ือถือ 
7.2 ดา้นความเมตตากรุณา 
7.3 ดา้นความซ่ือสัตย ์

 
ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 
ยอมรับ 

 
การคน้หาขอ้มูล = 0.307 + 0.480*(ดา้นความ
ซ่ือสัตย)์ 
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สมมติฐาน ผลการทดสอบ สมการ 
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ประเมินทางเลือก = 0.467 + 0.595* (ดา้น
ความน่าเช่ือถือ) + 0.334*(ดา้นความเมตตา
กรุณา) 
 
การตดัสินใจซ้ือ = 1.795 + 0.810*(ดา้นความ
น่าเช่ือถือ)+ (-0.839)*(ดา้นความเมตตากรุณา) 
+ 0.349*(ดา้นความซ่ือสัตย)์ 
 
 
พฤติกรรมหลงัการซ้ือ = 0.990 + 0.659*(ดา้น
ความเมตตากรุณา)+ 0.156* (ดา้นความ
ซ่ือสัตย)์ 

 

5. สรุปผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 

5.1 อภปิรายผล 
ผลการศึกษาด้านการรับรู้คุณภาพผลิตภณัฑ์ พบว่า การรับรู้คุณภาพผลิตภณัฑ์ในด้านตวักระตุ้น

ภายนอก มีระดบัท่ีมากท่ีสุด ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั แนวคิดของวุฒิ สุขเจริญ (2559)  และมีสอดคลอ้งกบั งานวิจยั 
ธัชนันท์ ศีลพิพฒัน (2559) ท่ีพบว่าปัจจัยท่ีสามารถดึงดูดสายตาและทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกก่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางจากสหรัฐอเมริกา รวมถึงปัจจัยภาพลกัษณ์ประเทศต้นก าเนิดสินค้า ก็มี
ความสมัพนัธ์ในเชิงบวกต่อพฤติกรรมความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางจากสหรัฐอเมริกา เช่นกนั 

ผลการศึกษาด้านความไวว้างใจตราสินค้า ISIS Pharma พบว่า ความไวว้างใจตรา ISIS Pharma ด้าน
ความซ่ือสัตย์ มีระดบัท่ีมากท่ีสุด มีความสอดคล้องกับแนวคิด Mayer, Davis & Schooman (1995) และ มีความ
สอดคลอ้งกบังานวิจยั ขนิษฐา เปรมปรีด์ (2551) พบว่า กลุ่มตวัอย่างเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางท่ีได้รับการ
รับรองจาก อย. และงานวิจยัธารี เลิศรัตนศาสตร์ (2558) พบว่า ความไวว้างใจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือความ
น่าเช่ือถือของผลิตภณัฑต่์อสาธารณชน ซ่ึงจดัอยูอ่ยูใ่นความไวว้างใจดา้นความน่าเช่ือถือ อีกทั้งพบว่า รองลงมาตรา
สินคา้ และการแสดงขอ้มูลผลิตภณัฑ์อยา่งตรงไปตรงมา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เวชส าอางในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจดัว่าเป็นความไวว้างใจในดา้นความซ่ือสตัย ์ 

ผลการศึกษาดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ พบว่า มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด Kotler (1983) และมี
ความสอดคลอ้งกบังานวิจยั ณฐัชา ประวาลปัทมก์ุล (2555) ในดา้นการตระหนกัถึงปัญหา ซ่ึงอีก 4 ขั้นตอนนั้น ไม่มี
ความสอดคลอ้งกบังานวิจยัอ่ืน ๆ เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ ISIS Pharma เป็นผลิตภณัฑ์เวชส าอาง ดงันั้นในการค้นหา
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ขอ้มูล ประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ รวมถึงพฤติกรรมหลงัการซ้ือ จะมีขั้นตอนกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ี
แตกต่างกนักบัเคร่ืองส าอาง 

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจดัการการตลาด 
จากการศึกษา ท าให้ทางผูวิ้จยัมีการคิดแผนการด าเนินทางเชิงการตลาด เพ่ือให้ทางองค์กรสามารถ

น าไปใชป้ระโยชน์ได ้ดงัน้ี 
1. นกัการตลาด ควรสร้างการส่ือสารถึงแพทยผิ์วหนงั เพ่ือให้เกิดการรับรู้ถึงคุณภาพของผลิตภณัฑเ์พ่ิม

มากข้ึน 
2. นกัการตลาด ควรหา Key Doctors แพทยผ์ูจ่้ายยาของ ISIS Pharma เพ่ือดูแลแพทยก์ลุ่มน้ี จะส่งผล

ให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อดีต่อแบรนดแ์ละเกิดการกลบัมาซ้ือซ ้ าอยา่งต่อเน่ือง 
3. นกัการตลาด ควรเนน้ให้มีการท างานวิจยัของผลิตภณัฑ์ISIS Pharma ให้มากเพ่ิมข้ึนจากเดิม 

5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาคร้ังต่อไปผูวิ้จยัแนะน าให้ท าการศึกษากบัแพทยผิ์วหนงัท่ียงัไม่เคยใชผ้ลิตภณัฑ ์เพ่ือทราบ

ถึงมุมมองรวมถึงพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอาง 
2. การศึกษาคร้ังต่อไป ผูท้  าการวิจยัควรท าการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงจะท าให้ผูวิ้จยัไดข้อ้มูลท่ีเป็น

ประโยชน์ ขอ้มูลเชิงลึกและรายละเอียดกว่าขอ้มูลเชิงปริมาณ 
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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนักงานกับความผูกพันของ

พนกังานท่ีมีต่อโรงแรม อลั มีรอซ และศึกษาระดบัความสัมพนัธ์ระหว่าแรงจูงใจในการท างานกบัความผกูพนัของ
พนกังานท่ีมีต่อโรงแรม อลั มีรอซ  โดยใชแ้บบสอบถาม เก็บรวมขอ้มูลทั้งหมดจากกลุ่มตวัอยา่งพนกังานในโรงแรม
จ านวน 188 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติค่าแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียโดยใชส้ถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA และการ
วิเคราะห์ขอ้มูลการทดถอยเชิงพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 102 คน มีอายุระหว่าง 21-29 ปี 
ซ่ึงนบัถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ การศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด อายกุารท างานส่วน
ใหญ่อยู่ระหว่าง 1-2 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท พนกังานส่วนใหญ่ท างานในแผนกห้องอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นแรงจูงใจในการท างานและดา้นความผกูพนั พบว่าอยูใ่นระดบั สูง  จากการ
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ พบว่า พนักงานท่ีมีระดบัแรงจูงใจในการท างานต่างกัน  มีความผูกพนัต่อโรงแรม
แตกต่างกนั ท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  ในดา้นแรงจูงใจดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความก้าวหน้าต่อความผูกพนั ดา้น
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของโรงแรม แรงจูงใจดา้นความรับผิดชอบต่อความผูกพนั ดา้นความเต็มใจท่ีจะ
ทุ่มเทความพยายามเพ่ือโรงแรม และแรงจูงใจดา้นเงินเดือนและสวสัดิการต่อความผูกพนัดา้นความปรารถนารถ
นาทีจะรักษาซ่ึงความเป็นสมาซิกของโรงแรม    ผูบ้ริหารโรงแรมและผูบ้งัคบับญัชาควรเห็นถึงความส าคญัในการ
เพ่ิมแรงจูงใจในการท างานดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ี
ปฏิบติั และดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน  

 
Abstract 

 
This research  is a survey research to study of motivation to work with employees  commitment  of   Al 

Meroz Hotel.  The study gains to study motivation to work with employees  commitment  between motivation 
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relationship with employees commitment of  the hotel.  Employees of  questionnaire  were liven to 188 samples to 
collect data by mean ,percentage ,and standard deviation compare mean difference  by T-test, variance by One-way 
Anova and Multiple Regression Analysis. 

 The result showed that the majority of respondent are women to 102 samples, have age between 21-29 
years old, mostly religion Islam, higher education at bachelor degree, single status, job experiences 1-2 years, salary 
per month between 10,001-20,000 baht and employees at food and beverage department. The overall of motivation 
to work and commitment of employees was high, and do statistical tests the result that motivation and commitment 
to difference at significant level of 0.05. Comprise of motivation  of possibility growth with accept goals and values 
of hotel, motivation of responsibility with commitment willingness to devote effort to the hotel and motivation 
salary and benefit with to be member of the hotel.  Executives of the hotel and supervisors should recognize the 
importance of motivative of achievement, recognition, work self and interpersonal relationship for add commitment 
of employees to work to long in the hotel  
 

1. บทน า 
 

ธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวถือเป็นธุรกิจท่ีให้ความส าคญัต่อภาคเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะธุรกิจ
โรงแรมเป็นธุรกิจในดา้นบริการห้องพกั ห้องอาหารและรวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนกัท่องเท่ียวหรือแขก
ผูเ้ขา้พกัในโรงแรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยภายในห้องจะประกอบไปดว้ยชุดเคร่ืองนอนท่ีตกแต่งพร้อมเขา้พกั
และอาจรวมถึงการบริการในดา้นอ่ืนๆ เช่นการให้บริการในดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีจอดรถ สปา สระว่ายน ้ า 
ห้องออกก าลงักาย  ส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นนนัทนาการรวมถึงห้องประชุมและห้องจดัเล้ียง ซ่ึงโรงแรม อลั มี
รอซจดัเป็นหน่ึงธุรกิจท่ีสามารถสร้างรายไดแ้ละสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวเขา้มาใชบ้ริการโดยเฉพาะกลุ่มตลาด
อาเซียนละโดยเฉล่ียปัจจุบนัประเทศในแถบอาเซียนมีประชากรมุสลิมราว 400 ลา้นคน เช่นประเทศอินโดนีเซียซ่ึง
เป็นประเทศท่ีมีประชากรมุสลิมมากท่ีสุดในอาเซียน ของประชากร มุสลิมทัว่โลก ประเทศมาเลเซีย ประเทศบรูไน 
ประเทศสิงคโปร์และรวมถึงประเทศไทย ท่ีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วทัว่โลก 1.5% ในช่วง 2 ทศวรรษขา้งหนา้ 
เปรียบเทียบกบัประชากรท่ีนบัถือท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเพียง 0.7%  ต่อปี แมป้ระชากรส่วนใหญ่จะไม่ไดน้บัถือศาสนา
อิสลาม แต่ถือว่าเป็นกลุ่มตลาดท่ีให้ความส าคญัของเร่ืองศาสนา   

กลุ่มผูบ้ริหารของโรงแรมอลั มีรอซ ได้เล็งเห็นถึงศกัยภาพของจ านวนประชากรมุสลิมในอาเซียนท่ีมีอยู่
จ านวนมาก ประกอบกบัแนวโน้มของประชากรมุสลิมท่ี คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนอย่าต่อเน่ือง จึงเป็นโอกาสส าหรับธุรกิจ
โรงแรมในรูปแบบฮาลาล 100%  จึงด าเนินการเปิดตลาดโรงแรมมุสลิมแห่งแรกในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ 2558 เพ่ือ
ตอ้นรับกลุ่มนกัท่องเท่ียวมุสลิมทัว่โลก รวมถึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมิใช่มุสลิมดว้ย โดยการบริหารธุรกิจโรงแรมทุก
อย่างเป็นแบบฉบบัความถูกตอ้งและเป็นท่ีอนุมติัจากส านกังานฮาลาล แห่งประเทศไทย และยงัเป็นตวัเลือกใหม่ท่ี
น่าสนใจส าหรับมุสลิมทัว่โลก ท่ีสนใจห้องพกัและอาหาร ส าหรับนักท่องเท่ียวมุสลิม ทั้งน้ีภายในโรงแรมยงัมี
ขอ้บงัคบัในความสะดวกของเช่น อาหารสตัวท่ี์เป็นหมู เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์หรือส่ิงห้ามส าหรับชาวมุสลิมทั้งหมด 
จ าหน่ายภายในบริเวณโรงแรม อีกทั้งระดบัผูบ้ริหารเป็นมุสลิมและนบัถือศาสนาอิสลามโดยก าเนิด จึงมีความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองศาสนาเป็นต้นทุนเดิม โรงแรมอลั มีรอซก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว ถือเป็นธุรกิจแห่งแรกท่ี
สามารถสร้างความประหลาดใจให้กบัชาวต่างชาติ และสร้างความประทบัใจกบัผูม้าเยี่ยมเยียนเป็นอยา่งมาก 
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ธุรกิจโรงแรมเป็นงานท่ีตอ้งให้บริการแขกหรือนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาพกั ดว้ยโรงแรมแรม อลั มีรอซ  ไดเ้ร่ิม
เปิดกิจการข้ึนมาในระยะเวลา 2 ปีกว่า ระบบการบริหารจัดการยงัอยู่ในระยะเร่ิมต้น ต้องมีการปรับเปล่ียนการ
บริหารตลอดเวลาเพ่ือให้สนองตอบต่อความตอ้งการของตลาดกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด  การเปล่ียนแปลงระบบการ
ท างานอยู่ตลอดเวลา  จึงส่งผลต่อระบบการท างานท่ีไม่ค่อยชดัเจน  พนกังานเกิดความสับสนในงานและมีก าลงัใจ
ถดถอยต่อการท างาน นอกจากน้ีสภาพแวดล้อมในการท างาน อาทิ  เ พ่ือนร่วมงาน กฎระเบียบข้อบังคับ 
ผูบ้งัคบับญัชาไม่สามารถช้ีแจงงานให้พนกังานเขา้ใจในสายงานท่ีปฏิบติังาน และประเดน็ส าคญัท่ีท าให้พนกังานไม่
เห็นดว้ยเป็นอยา่งมาก คือ ปัญหาดา้นสวสัดิการของพนกังาน เน่ืองจากสวสัดิการพนกังานเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะส่งผล
ให้พนกังานมีก าลงัใจในการท างานและเกิดความรักความผกูพนัรักในองคก์ร จากขอ้มูลฝ่ายทรัพยากรบุคคล พบว่า 
พนกังานมีอตัราการลาออกแต่ละเดือน มากเกินท่ีควรจะเป็นไปตามท่ีองคก์รคาดไว ้ ในปี 2559 ท่ีผา่นมา  มีพนกังาน
ลาออกทั้งหมด 88 คน จากจ านวนพนักงานท่ีมีอยู่ 188 คน คิดเป็นสัดส่วนการลาออก ร้อยละ  47.29% ของการ
ลาออก   

ดว้ยปัญหาขา้งตน้ การศึกษาน้ี มุ่งศึกษา ระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน ศึกษาความผูกพนัของ
พนกังานท่ีมีต่อโรงแรม และศึกษาความสัมพนัธ์ของแรงจูงใจในการท างานกบัความผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อ
โรงแรม อลั มีรอซ  ผลการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อหวัหนา้งานแผนกต่าง ๆของโรงแรมให้รู้จกัเลือกใชแ้รงจูงใจ
พนกังาน มีแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ลดอตัราการลาออก และสร้างความผูกพนัระหว่างหัวหน้ากบั
พนกังาน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ 
แรงจูงใจ คือ แรงผลกัดนัท าให้คนมีพฤติกรรม และก าหนดทิศทางเป้าหมายของพฤติกรรมนั้นได ้ เป็น

แรงจูงใจทั้งในทางบวกและลบ ตามความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของเฉพาะบุคคล ผูท่ี้มีแรงจูงใจ
สูงในการท างานท าให้เพ่ิมความพยายามทุ่มเทเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย ทฤษฎีแรงจูงใจในการท างานของ 
Herzberg’s Two Factors Theory (1959) ซ่ึงแรงจูงใจจะน ามาซ่ึงความส าเร็จในการท างาน การไดรั้บการยอมรับจาก
เพ่ือนร่วมงาน  และความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ตามแนวคิดของ สุพิชฌาย ์คูศรีเทพประทาน (2551) ไดเ้ห็น
ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีกระทบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความก้าวหน้าและความมัน่คงในการท างาน ปัจจยัดา้น
ผลตอบแทน และปัจจยัดา้นผูบ้งัคบับญัชา ซ้ึง 3  ปัจจยัพนกังานมองเห็นถึงความคุม้ค่าและสวสัดิการ   

2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนั 
ความผกูพนั คือ การท่ีพนกังานไดแ้สดงความรักความผกูพนัต่อโรงแรมให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันกบั

โรงแรมและเพ่ือนร่วมงานในการปฏิบติังานอยา่งเต็มประสิทธิภาพ  มีความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้กบัโรงแรม 
ส่ิงท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อพนกังานในโรงแรมคือปัญหาการลาออกจากงาน ไดแ้ก่ พนกังานขาดความหวงัก าลงัใจ
ในการท างาน ขาดเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจน โดยปัจจยัดงักล่าวแยกไดด้งัน้ี ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และการ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของโรงแรม ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพ่ือโรงแรม ความปรารถนาท่ีจะรักษา
ไวค้วามเป็นสมาชิกในองคก์รตามทฤษฎี Steers (1977)  
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2.3 กรอบแนวคิดการวิจยั 
จากการวิจยัศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า แรงจูงใจในการท างานมาจากปัจจยัหลายดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ ดา้น
ความส าเร็จของงาน ดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชาการ ตามแนวคิดของ กลัยา ยศค าลือ (2553) ส าหรับ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาในการท างานและรายได้ต่อเดือน มีผลต่อการท างานแค่บาง
ปัจจยัต่อแรงจูงใจในการท างานกบัความผูกพนัของพนกังาน ตามแนวคิด วชัระ บุญปลอด(2551) ส าหรับความ
ผกูพนัในการท างาน ตามแนวคิด ปานิสรา บวัทอง (2554) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีท าให้พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ร 
ได้แก่ ด้านความปรารถนาท่ีจะคงอยู่หรือเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไปด้วยความเช่ือมัน่ต่อองค์การและยอมรับ
เป้าหมายขององค์การ  และดา้นความเต็มใจท่ีทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือความส าเร็จขององค์การจาการ
ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผู ้ศึกษาได้ก าหนดสมมติฐานในการศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นจูงใจในการท างาน และปัจจยัดา้นความผกูพนัของพนกังาน 

กรอบแนวคดิงานวจิยั                                                                                                     
ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- ศาสนา 
- ระดบัการศึกษา 
- สถานภาพ 
- ประสบการณ์ในการท างาน 
- แผนกสายงาน 
- เงินเดือน 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แรงจูงใจในการท างาน  
- ความส าเร็จในการท างาน  
- การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
- ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  
- ความรับผิดชอบ  
- ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล  
- เงินเดือนและสวสัดิการ  
- การปกครองบงัคบับญัชา  
- โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหน้าใน

อนาคต  

ความผกูพนัของพนกังาน 
- ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และการ

ยอมรักเป้าหมายและค่านิยมของ
โรงแรม  

- ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม
เพ่ือโรงแรม 

- ความปรารถนาท่ีจะรักษาไวซ่ึ้ง
ความเป็นสมาชิกของโรงแรม 
 

- พน ั
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3.  วธีิการศึกษา 
 
การวิจยัน้ีใชวิ้ธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรายละเอียดวิธีการด าเนินการศึกษาตาม

ขั้นตอน ดงัน้ี 
3.1 ประชากร  ประชากร คือ พนกังานของโรงแรม อลั มีรอซ จ านวน 188 คน จากจ านวนของพนกังานใน

โรงแรมทั้งหมด โดยใชก้ารค านวณหาค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ  
3.2 ตวัแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยตวัแปร 2 ส่วนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
ตวัแปรอิสระและแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคลท่ี เก่ียวกับ เพศ อายุ เพศ ระดบัการศึกษาสถานภาพ 

ระยะเวลาในการท างาน เงินเดือน ความส าเร็จในการท างาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  
ความรับผิดชอบ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เงินเดือนและสวสัดิการ การปกครองบงัคบับญัชา และโอกาสท่ีจะ
ไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต 

ตวัแปรตาม คือ ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ความเต็ม
ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพ่ือองคก์าร และความปรารถนาท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกขององคก์าร 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Question) แบบมีโครงสร้าง 

ประกอบดว้ยค าถามทั้งหมด 33 ขอ้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   ส่วนท่ี 
2 แบบสอบถามขอ้มูลแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน 8 ดา้น มีค าถามทั้งหมด 24 ขอ้ โดยมีการก าหนดเกณฑ์
ในการให้คะแนน 1-5 เร่ิมจาก ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ เห็นด้วย และเห็นด้วยอย่างยิ่ง และส่วนท่ี 3 
แบบสอบถามขอ้มูลดา้นระดบัความความผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อโรงแรม อลั มีรอซ โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น มี
จ านวนค าถามทั้งหมด 9 ขอ้โดยมีการก าหนดเกณฑใ์นการให้คะแนน 1-5 เร่ิมจาก ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย เฉยๆ 
เห็นดว้ย และเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง   

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูวิ้จยัด าเนินการแจกและเก็บแบบสอบถามจากพนกังานทั้งหมด 188 คน ในระหว่างกุมภาพนัธ์ - เดือน

มีนาคม 2561  เม่ือไดรั้บแบบสอบถามกลบั ไดต้รวจสอบความสมบูรณ์ดว้ยตนเองทุกฉบบั  จากนั้นน ามาบนัทึกให้
คะแนนตามกฎเกณฑท่ี์ก าหนดและท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเ ร็จรูปทางสถิติ เ พ่ือหาค่าเฉล่ีย  และค่าร้อยละ ของข้อมูล

ประชากรศาสตร์  และการวิเคราะห์หาค่า t-test  , One-Way ANOVA ค านวณค่าสถิติท่ีส าคญัของงานวิจัย โดย
ก าหนดค่านยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 หรือระดบัค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
แรงจูงใจในการท างานกับระดบัความผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อโรงแรม ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์ Multiple 
Regression Analysis 
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4. ผลการศึกษา 
 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3  ส่วนใหญ่มีอายท่ีุ 21-29 ปี 

มีจ านวน 104 คิดเป็นร้อยละ 55.3  ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2  ส่วนใหญ่มี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 111 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.0 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างาน 1-2 ปี จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อ
เดือน 10,000-20,000 บาท มีจ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 และส่วนใหญ่มีแผนกสายงานแผนกห้องอาหาร
และเคร่ืองด่ืม จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0   

แรงจูงใจในการท างานของพนักงานในโรงแรม อลั มีรอซ พบว่า ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดบัมากทีสุด เรียง
ตามล าดับดังน้ี ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีค่าเฉล่ีย 4.39 ด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ีย 4.32   ด้าน
ความส าเร็จในการท างาน มีค่าเฉล่ีย 4.28 ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความก้าวหน้าในอนาคต มีค่าเฉล่ีย 4.02 ดา้นการ
ปกครองบงัคบับญัชา มีค่าเฉล่ีย 4.00 ดา้นการอมรับนบัถือและดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั มีค่าเฉล่ีย 4.23 ท่ีเท่ากนั 
และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ มีค่าเฉล่ีย 3.78   

ความผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อโรงแรม อลั มีรอซ พบว่าค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ในดา้นความเต็มใจ
ทุ่มเทความพยายามเพ่ือองค์การ มีค่าเฉล่ีย 4.39 เมือพิจารณาจากหลายดา้นจึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้น
ความปรารถนาท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกขององคก์าร มีค่าเฉล่ีย 4.35 และดา้นความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และ
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มีค่าเฉล่ีย 4.32 ตามล าดบัค่าเฉล่ียทั้ง 3 ดา้น ผลการวิเคราะห์ระดบั
แรงจูงใจในการท างานกบัความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อโรงแรม อลั มีรอซ แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี 0.05 โดยพนักงานท่ีมีแรงจูงใจในการท างานสูงจะส่งผลให้มีความผูกพันต่อโรงแรมมากกว่าพนักงานท่ีมี
แรงจูงใจในการท างานปานกลางหรือระดบัต ่า เม่ือพิจารณาจากปัจจยัแรงจูงใจในการท างานและปัจจยัความผกูพนั
ต่อพนกังานท่ีมีต่อโรงแรม อลั  มีรอซ พบว่าพนกังานท่ีมีแรงจูงใจในการท างานดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหน้า
ในอนาคตส่งผลต่อความผกูพนัดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.000 ส่วนแรงจูงใจในการท างานดา้นความรับผิดชอบ เท่ากบั 0.044 และดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บ
ความกา้วหนา้ในอนาคต เท่ากบั 0.000 ส่งผลต่อความผกูพนัต่อความผกูพนัดา้นความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม
เพ่ือองค์การอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และแรงจูงใจในการท างานดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ เท่ากบั 0.000 
ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา เท่ากบั 0.011 และดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความก้าวหน้าในอนาคต 0.014 ส่งผลต่อ
ความผกูพนัดา้นความปรารถนาท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกขององคก์ารอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  ดูได้
จากตารางท่ี 1 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกบัความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อโรงแรม อลั มี 
รอซ ไดด้งัน้ี 
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ตารางที่ 1 ตารางการวิเคราะห์ขอ้มูลการทดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regresion Analysis) โดยใช้ขอ้มูล
ความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงจูงใจในการท างาน กบัความผกูพนัของพนกังานที่มีต่อโรงแรม อลั มีรอซ 

ความผกูพนัของ
พนกังาน 

ระดบัแรงจูงใจในการท างาน 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
ดา้นความเช่ือมัน่
อยา่งแรงกลา้ การ
ยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์าร 

(Constant) 1.151 .391  2.943 .004 
ดา้นความส าเร็จในการท างาน .042 .100 .037 .422 .674 
ดา้นการยอมรับนบัถือ -.075 .092 -.075 -.822 .412 
ดา้นลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ .034 .066 .042 .520 .604 
ดา้นความรับผดิชอบ .182 .093 .163 1.955 .052 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล .054 .086 .050 .627 .531 
ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ .070 .051 .100 1.367 .173 
ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา .055 .060 .070 .907 .365 
ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ใน
อนาคต 

.330 .076 .357 4.360 .000* 

R Square =0.328 ,  Std. Error of the Estimate =  0.43653  ,   F=10.907 ,  Sig=0.000 

 
 
 

ดา้นความเตม็ใจท่ี
จะทุ่มเทความ
พยายามเพื่อ
องคก์าร 

(Constant) 1.054 .417  2.529 .012 
ดา้นความส าเร็จในการท างาน .109 .107 .093 1.025 .307 
ดา้นการยอมรับนบัถือ -.035 .098 -.033 -.355 .723 
ดา้นลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ .054 .070 .064 .771 .442 
ดา้นความรับผดิชอบ .201 .099 .173 2.029 .044* 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล .039 .092 .034 .419 .675 
ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ -.003 .054 -.004 -.048 .962 
ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา -.002 .064 -.002 -.028 .978 
ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ใน
อนาคต 

.351 .081 .365 4.350 .000* 

R Square =  0.293 , Std. Error of the Estimate =  0.46523 ,   F=9.276 , Sig= 0.000 
ดา้นความปรารถนาท่ี
จะรักษาไวซ่ึ้งความ
เป็นสมาชิกของ
องคก์าร 

(Constant) .036 .583  .061 .951 
ดา้นความส าเร็จในการท างาน -.132 .149 -.076 -.884 .378 
ดา้นการยอมรับนบัถือ .016 .137 .010 .117 .907 
ดา้นลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ .026 .098 .021 .267 .790 
ดา้นความรับผดิชอบ .171 .139 .100 1.229 .221 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล -.024 .129 -.015 -.188 .851 
ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ .333 .076 .314 4.377 .000* 
ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา .232 .090 .193 2.575 .011* 
ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ใน
อนาคต 

.280 .113 .198 2.478 .014* 

R Square =  0.358  ,  Std. Error of the Estimate =  0.65132 ,  F=12.478 , Sig= 0.000 
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5.  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาแรงจูงใจในการท างานกับความผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อโรงแรม อลั มีรอซ สามารถอภิ
รายไดด้งัน้ี 

1. แรงจูงใจในการท างานของพนกังานในโรงแรม อลั มีรอซ       
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้น าทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg (1959) โดยเลือกใชปั้จจยั 8 ด้านจาก

ทั้งหมด 14 ดา้น เพ่ือให้สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีท าเพ่ือน ามาสร้างกรอบแนวความคิด ซ่ึงผลการศึกษาระดบัแรงจูงใจ
ในการท างานโดยรวม พบว่า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 จึงแสดงให้เห็นว่าพนกังานท่ีมีแรงจูงใจในการท างานระดบัสูง
จะสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กลัยา ยศค าลือ (2553) พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานมหาวิทยาลยัราช
ภฎัเลยอยูใ่นระดบัปานกลางดว้ยปัจจยั ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการ
งาน ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นการไดรั้บนบัถือ ดา้นฐานะและความมัน่คงของอาชีพ ดา้นความส าเร็จ
ของงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นนโยบาย และการบริหารรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีความสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ วชัระ บุญปลอด (2551) พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
จังหวดัพะเยา มีความสอดคลอ้ง โดยมีการเปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจ จ าแนกตามเพศ สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา ต าแหน่งงานปัจจุบนั ระยะเวลาการปฏิบติังานและรายไดใ้นแต่ละเดือน ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก  เรียงล าดบั 
คือ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นบรรยากาศในหารท างาน ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นการยอมรับนบั
ถือ และดา้นความมัน่คงในหน้าท่ีการงานท่ีปฏิบติั และพบว่าสถานภาพสมรส อายุและต าแหน่งงานท่ีแตกต่างมีผล
ต่อการปฏิบติังาน ลูกจา้งมีความมีความไม่มัน่คงในงานอาจจะถูกไล่ออกง่ายกว่าพนกังานขา้ราชการ และสวสัดิการ
ท่ีไม่มีความเท่าเทียมกนั มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยั สุพิชฌาย ์คูศรีเทพประทาน (2551)  พบว่าแรงจูงใจในการ
ท างานของพนกังานบริษทั ABC จ ากดั  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบมมากท่ีสุด คือปัจจยัดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คง
ในการท างาน ปัจจยัดา้นผลตอบแทน และปัจจยัดา้นผูบ้งัคบับญัชา ซ้ึง 3  ปัจจยัพนกังานมองเห็นถึงความคุม้ค่าและ
สวสัดิการ เช่น การรักษายามเจ็บป่วย การใชส้ถานท่ีออกก าลงักายฟรี เพ่ือให้พนกังานไดมี้สุขภาพท่ีดี และโอกาส
ในการกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานรวมถึงสายงานผูบ้งัคบับญัชามีความสามารถในการให้ความเท่าเทียมกบัพนกังาน
ทุกคน เพราะพนกังานทุกคนตอ้งการค าช่ืนชมต่อผูบ้งัคบับญัชาและส่งผลให้พนกังานอยากร่วมงานและปฏิบติังาน
ไดอ้ย่างประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยั อทิตยา เสนะวงศ์ (2555)  แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรระดบั
ปฏิบติัการและระดบัหวัหน้างานท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยั M  พบว่าระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจในการท างาน มีความเห็นจากมากไปนอ้ยดงัน้ี ความส าเร็จในการท างาน การไดรั้บความ
ยอมรับนับถือ ลักษณะของงานท่ีปฏิบติั ความรับผิดชอบในงาน ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน สวัสดิการ 
ค่าตอบแทน ความมั่งคงในการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน การปกครองของผู้บ ังคับบัญชา และ
ความสมัพนัธ์กบันโยบายในการบริหาร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วาสนา ทรงเส่ียงไชย (2558) แรงจูงใจการท างาน
ของพนักงาน บริษทั สอดคล้องกบังานวิจยัของ พิบูล จ ากัด (มหาชน) พบว่า ระดบัแรงจูงใจในการท างานของ
พนกังาน บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก ดา้นความส าเร็จ
ของงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความกา้วหนา้ 
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2. ความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อโรงแรม อลั มีรอซ 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดน้ าทฤษฎีของ Steers (1977) โดยเลือกใชปั้จจัย 3 ดา้นทั้งหมดไดแ้ก่ ดา้น

ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และการยอมรักเป้าและค่านิยมขององค์การ ดา้นความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพ่ือ
องค์การ และดา้นความปรารถนาท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกขององค์การ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีท า
เพ่ือน ามาสร้างกรอบแนวความคิด ซ่ึงผลการศึกษาระดบัความผูกพนัโดยรวมเฉล่ียเท่ากบั 3.78 จึงแสดงให้เห็นว่า
พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อโรงแรม มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยั ปานิสรา บวัทอง (2554) ความผกูพนักบัองค์การ
ของพนกังาน บริษทัเจริญวฒันา ไฟเบอร์ แอนด์ เคมีเคิล จ ากดั พบว่า ระดบัความผูกพนักบัองค์การของพนกังาน
บริษทัเจริญวฒันา ไฟเบอร์ แอนด์ เคมีเคิล จ ากดั อยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัดดงัน้ี ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงอยู่
หรือเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป ความเช่ือมัน่ต่อองคก์ารและยอมรับเป้าหมายขององคก์าร และดา้นความเตม็ใจท่ี
จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือความส าเร็จขององค์การ มีความแตกต่างกบังานวิจยั ชยัวฒัน์ เหล่าสันติสุข 
(2558)  ความผูกพนัของพนกังานต่อบริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลต้ี จ ากดั ไดน้ าแนวคิดมาประยุกต์ให้เกิดปัจจยั 4 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นองค์การ ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และดา้นภาวะผูน้ า พบว่า พนกังานในองคก์รอยู่
ในระดบัมีความผกูพนั โดยมีปัจจยั 4 ปัจจยัดงักล่าวขา้งบนท่ีไดก้ล่าวไวเป็นหลกั และปัจจยัเชิงบวกท่ีท าให้พนกังาน
มีความผกูพนักบัองคก์ร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีความสมัพนัธ์เชิงบวกมากท่ีสุดตามดว้ยปัจจยั
ภาวะความเป็นผูน้ าและด้านงานเป็นตน้มีคามแตกต่างกบังานวิจยั พนิดา จงด าเกิง (2551) การสร้างความผูกพนัต่อ
องค์กร กรณีศึกษาโรงแรม ABC  พบว่า ปัญหาการลาออกของบุคลากรคือ ปัญหางานลน้มือใน และเงินเดือนนอ้ย 
ความคิดเห็นของบุคลากรส่วนใหญ่ตอ้งการให้มีการปรับปรุง ในดา้นค่าตอบแทนเป็นอนัดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่
ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นส่ิงจูงใจ ตามล าดบั เพ่ือเป็นกรสร้างความพึงพอใจและความผกูพนัต่อองคก์รให้แก่บุคลากร 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหาร 
การศึกษาน้ี มีขอ้เสนอแนะให้กบัผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไปใชเ้ป็นแนวทาง

ในการแก้ไขปั้ญหาและปรับปรุง ให้พนกังานมีแรงจูงใจในการท างานและความผูกพนัท่ีมีต่อโรงแรม อลั มีรอซ 
มากยิ่งข้ึน ดงัน้ี 

1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน ผูบ้งัคบับญัชาควรมีการพิจารณาในการเล่ือนขั้นต าแหน่งหรือเพ่ิมเงินเดือน
ให้กบัพนกังานตามความเหมาะสม มีการใส่ใจพนกังานรับฟังความตอ้งการหรือแรงจูงใจหลกัในการท างาน เพ่ือ
ความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคต่อเพ่ือนร่วมงานและปรับเปล่ียนทศันคติต่อให้เข้าใจงานไปในทิศทางเดียวกนั 
สามารถท าให้พนกังานมีความสุขในการท างานและเกิดความรักความผกูพนัในโรงแรมมากยิ่งข้ึน 

2. ดา้นการยอมรับนบัถือ ก่อนการเร่ิมต้นในการท างานควรให้พนักงานรู้วิธีการท างานและหน้าท่ีความ
รับผิดชอบอย่างชดัเจนเพ่ือกนัความบกพร่องท่ีมีต่องาน หากพนกังานท่ีมีการท าผลงานออกมาดีเด่นผูบ้งัคบับญัชา
และเพ่ือนร่วมงานควรมีงานยกยอ่งช่ืนชมในความส าเร็จของพนกังานดงักล่าว เพ่ือเป็นก าลงัใจให้กบัพนกังานอ่ืนๆ
ไดเ้ห็นและท าตามเป็นแบบอยา่ง  

3. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ในกรณีน้ีผูบ้งัคบับญัชาควรจดัเตรียมงานท่ีเหมาะสมกบับุคคลนั้นๆ ตาม
ความถนดั เช่น พนกังานชายเขา้กะในการท างานรอบดึกมากกว่าพนกังานหญิงเพราะตอ้งอาศยัความแข็งแกร่งใน
การท างานและความเส่ียง หรือการสั่งงานในปริมาณท่ีเหมาะสมกับศกัยภาพของพนักงานไม่ท างานสับซ้อน 
สามารถเขา้ใจเน้ืองานได้อย่างดีและปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้พนักงานไม่มีความกดดนัในการ
ท างานและสามารถท าให้การท างานเสร็จทนัตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
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4. ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เน่ืองจากการติดต่อประสานงานเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับพนักงาน
โรงแรมท่ีท างานกนัเป็นทีม จึงจ าเป็นท่ีพนกังานในแต่ละรอบในการท างานตอ้งมีการประสานงานกนัให้เขา้ใจอย่าง
ละเอียดเพ่ือกนัความผิดพลาดท่ีจะเกิดมาตามขา้งหลงั ทั้งน้ีเพ่ือนร่วมงานตอ้งมีความเขา้ใจในการท างานของกนัและ
กนั เม่ือเกิดปัญหาตอ้งช่วยกนัหาทางออกมากกว่าหาคนผิดมารับโทษ ฉะนั้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในการ
ท างานจึงมีความส าคญัและโอกาสพลาดสูงในการท างานจึงตอ้งมีการประสานงานกนัตลอดเวลา 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการท างานกบัปัจจยัความผกูพนัของพนกังาน ควรเป็นการเก็บขอ้มูลเชิงลึกใช้

การสัมภาษณ์แทนการตอบแบบสอบถาม ท าให้ไดค้วามคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในหลายๆดา้น และไดข้อ้มูลเชิงลึก
มากยิ่งข้ึน  

2. การตอบแบบสอบถามควรมีการวดัมาตรฐานของพนกังานในตอบแบบสอบถาม เช่น พนกังานท่ีมีความรู้
ความเขา้ใจในกระบวนการท างานอย่างลึกซ่ึงสามารถตอบแบบสอบถามไดดี้กว่าพนกังานท่ีมีความผิดพลาดในการ
ท างานอยูบ่่อยๆ ซ่ึงท าให้พนกังานโรงแรมทราบถึงแรงจูงใจในการท างานท่ีมีผลต่อความผกูพนั ควรมีแรงจูงใจใน
ปัจจยัใดมากท่ีสุดและสามารถส่งผลให้พนกังานท างานในโรงแรมไดย้าวนานท่ีสุด 
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อทิธิพลของความต้องการส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลติภณัฑ์ซีเรียลกราโนล่า ตรา ไดมอนด์ เกรนส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

THE INFLUENCE OF MARKETING MIX FACTORS ON CONSUMER’S 
BUYING DECISION FOR DIAMOND GRAINS GRANOLA CEREAL  

IN BANGKOK 
 

ลลิตา พรหมมา* และลัดดาวัลย์ เลขมาศ** 
Lalita Promma and Laddawan Lekmat 

 
บทคดัย่อ 

 
การศึกษาในคร้ังน้ี เร่ือง อิทธิพลของความต้องการส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ซีเรียลกราโนล่า ตรา ไดมอนด์ เกรนส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์  
1) เพ่ือศึกษาความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้น
การส่งเสริมการขาย ผลิตภณัฑ์ซีเรียลกราโนล่า ตรา ไดมอนด์ เกรนส์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
2) เพ่ือศึกษาความต้องการปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ซีเรียลกราโนล่า  
ตรา ไดมอนด ์เกรนส์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชวิ้ธีการส ารวจดว้ยแบบสอบถาม จ านวน 385 ชุด 
และท าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณา ดว้ยค่า ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตฐาน และสถิติ
เชิงอนุมานใช ้Factor Analysis และ Multiple regression  

ผลการศึกษา พบว่า  ความต้องการของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ซีเ รียล 
กราโนล่า ตรา ไดมอนด์ เกรนส์ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในแต่ะละด้านอยู่ในระดับมาก  
และมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ซีเรียลกราโนล่า ตรา ไดมอนด์ เกรนส์ ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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Abstract 
 

This research titled the influence of marketing mix factor on consumer’s buying decision for Diamond grain 
granola cereal in Bangkok aims to 1)  study the need for marketing mix including product, price, distribution 
channels and marketing promotion of Diamond grain granola cereal .  2)  to study the relationship between the 
demand for marketing mix factors and the consumer’s decision to buying the Diamond grain granola cereal in 
Bangkok.  This study employs a survey research approach with a use of questionnaire to collect data  
385 consumers of Diamond grain granola cereal in Bangkok. Statistics for data analysis are frequency, percentage, 
mean, deviation, and standard deviation and inferential statistics using Factor Analysis and Multiple Regression . 

The results show that of marketing mix factors including product, price, distribution channels and marketing 
promotion are very important for Diamond Grains granola cereal.  Moreover, marketing mix factors  
are found to affect the consumer’ s purchase decision of Diamond grain granola cereal in Bangkok .  
Statistical significance of 0.05 levels. 

 
Keywords: Granola cereal, Diamond Grains, Consumer, marketing mix, decision marketing 
 

1. บทน า 
 

อุตสาหกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพและผลิตภัณฑ์ทดแทนม้ืออาหารมีความสอดคล้องกับข้อมูลค่านิยม 
การบริโภคอาหารพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีความนิยมบริโภคอาหารแบบพร้อมรับประทานหรือผลิตภัณฑ์
ทดแทนม้ืออาหาร (Meal replacement) มากยิ่งข้ึน (สถาบนัอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม, 2560)  เน่ืองจากมีความ
ตอ้งการในเร่ืองของความสะดวก รวดเร็ว ในการท าและการรับประทาน ซีเรียลกราโนล่า ตรา ไดมอนด์ เกรนส์ 
(Diamond grains) ถือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารซีเรียลกราโนล่ารายแรกในประเทศไทย ซ่ึงผลิตภัณฑ ์
ของไดมอนด ์เกรนส์ จดัอยูใ่นกลุ่มอาหารประเภทผลิตภณัฑท์ดแทนม้ืออาหาร  

ดว้ยแนวโน้มของตลาดท่ีเติบโตสูงท าให้คู่แข่งหลายรายเล็งเห็นถึงช่องทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ซีเรียล 
กราโนล่าน้ี ส่งผลให้เกิดการเขา้มาของคู่แข่ง อาทิ เนสท์เล่ (Nestle) ซ่ึงครองส่วนแบ่งการตลาดท่ี 43% ของตลาด
ซีเรียลในประเทศไทย รองลงมาคือ เคลล็อกซ์ (Kellogg’s) 31.7% (Euromomnitor International 2560) ได้มีการ
เปิดตวัผลิตภณัฑก์ลาโนล่าเพ่ือสุขภาพ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการกบักลุ่มคนท่ีรักสุขภาพ นอกจากน้ียงัมีคู่แข่งราย
ย่อยท่ีเข้าแข่งขันกับ ไดมอนด์ เกรนส์ ท าให้ผู ้บริโภคมีทางเลือกท่ีมากข้ึน จากเดิมท่ีเคยเลือกซ้ือผลิตภัณฑ ์
ซีเรียลกราโนล่า ตรา ไดมอนด์ เกรนส์ ผูบ้ริโภคอาจเกิดการเปล่ียนไปเลือกบริโภคหรือเลือกซ้ือของแบรนด์อ่ืน  
โดยแต่ละแบรนด์มีผลมาจากการส่งมอบส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีการน ากลยุทธ์ทางการตลาด
ทั้งทางดา้นผลิตภณัฑ์ เช่น การออกแบบรูปแบบของบรรจุภณัฑ์ให้มีความโดดเด่น สวยงาม ดา้นราคาท่ีมีให้เลือก
หลากหลายระดบั ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีครอบคลุมความตอ้งการของผูบ้ริโภค ความสะดวกรวดเร็วในการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์รวมถึงการส่งเสริมการตลาด เช่น จากการจดัโปรโมชัน่ต่างๆ ซ่ึงกลยทุธ์ทางการตลาดของคู่แข่ง
เหล่าน้ีจะส่งผลให้ความต้องการซ้ือของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ซีเ รียลกราโนล่า ตรา ไดมอนด์ เกรนส์  
อาจเปล่ียนแปลงไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจและความตอ้งการของผูบ้ริโภค (ชวลั เอ่ียมสกุลรัตน์, 2557) 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับความต้องการ (Need Theory) 
ผูบ้ริโภคทุกคนมีความตอ้งการท่ีจะสนองความตอ้งการท่ีมากมายให้กบัตนเอง ซ่ึงตอ้งไดรั้บความพึง

พอใจจากความต้องการพ้ืนฐานหรือต ่าสุดเสียก่อนจึงจะผ่านข้ึนไปยงัความต้องการท่ีสูงข้ึนไปตามล าดบั ซ่ึง  
มาสโลว์ ได้ศึกษาล าดบัขั้นความต้องการของผูบ้ริโภค โดยเรียกว่า The Need Hierarchy Conception of Human 
Motivation (Binksternet, 2012) การบริโภคซีเรียลกราโนล่า สอดคล้องกับ ความต้องการทางด้านร่างกาย 
(Physiological needs) ซ่ึงเป็นความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือตอบสนองการบริโภคอาหาร และ ความตอ้งการด้าน
ความปลอดภัย (Safety needs) จากการบริโภคซีเรียลกราโนล่า เพ่ือให้มีสุขภาพท่ีดีและได้รับสารอาหารท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย  

2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการน ามาใชเ้พ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย (Kotler, 1997) ในงานวิจยัน้ีไดเ้ลือกศึกษา
เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และงานวิจยัของ วิภา จนัทมิตร (2558) เร่ืองพฤติกรรมการซ้ืออาหารเช้า
ซีเรียลตราสินคา้เคลลอ็กซ์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมทางการตลาดโดยรวม อยู่ในระดบัมาก 
ซ่ึงสอดคล้องกบั งานวิจัยของ สุข หิบ (2554) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด หรือ 4Ps มีความส าคญัในการ
พิจารณาหรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค (Consumer Decision)  
การตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค หมายถึง ความต้องการของผู้บริโภคมีความแตกต่างกันออกไป 

แต่ผู ้บริโภคมักจะมีรูปแบบการตัดสินใจซ้ือท่ีมีความคล้ายคลึงกัน โดยการตัดสินใจซ้ือจะแบ่งออกเป็น  
5 ขั้นตอน (สุดารัตน์ กันตะบุตร, 2554) เ ร่ิมตั้ งแต่การตระหนักถึงความต้องการหรือปัญหา การค้นหาข้อมูล  
การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และ การประเมินหลงัการซ้ือ ยกตวัอย่างเช่น การซ้ือผลิตภณัฑ์ซีเรียล 
กราโนล่าซ่ึงผูบ้ริโภคตระหนกัถึงความตอ้งการท่ีอยากมีสุขภาพท่ีดี จึงคน้หาขอ้มูลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีดี 
ต่อสุขภาพ จากนั้นหาผูบ้ริโภคมียี่ห้อท่ีหลากหลายในการพิจารณาผูบ้ริโภคจะเกิดการเปรียบเทียบในดา้นต่างๆ  
และเลือกซ้ือยี่ห้อท่ีเลือกเป็นอนัดบัหน่ึง หลงัจากนั้นจะเป็นการประเมินหลงัการซ้ือจากประสบการณ์ท่ีผูบ้ริโภค
ไดรั้บหลงัจากการซ้ือ เป็นตน้ 

2.4 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับพฤตกิรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior)  
พฤติกรรมของผู้บ ริโภค คือ  การกระท าบาง ส่ิงบางอย่าง เ พ่ือให้ได้ในส่ิง ท่ีตนเองต้องการ  

ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีเร่ิมตน้มาจากการท าการคน้หา (Searching) การซ้ือ (Purchasing) การใช ้(Using) การประเมิน 
(Evaluation) และการใชจ่้าย (Disposing) เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเองของการเลือกผลิตภณัฑห์รือบริการ 
(สุภาวรรณ ชยัทวีวุฒิกุล, 2555)  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Binksternet
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2.5 กรอบแนวคดิการวจิยั 
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถก าหนดตวัแปรและสมมติฐานของงานวิจยั

ไดด้งัน้ี 
สมมุติฐานท่ี 1 ความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑซี์เรียลกราโนล่า ตรา ไดมอนด ์เกรนส์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมุติฐานท่ี 2 ความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นราคา มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑซี์เรียลกราโนล่า ตรา ไดมอนด ์เกรนส์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมุติฐานท่ี 3 ความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์ 

ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑซี์เรียลกราโนล่า ตรา ไดมอนด ์เกรนส์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมุติฐานท่ี 4 ความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์ต่อ

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑซี์เรียลกราโนล่า ตรา ไดมอนด ์เกรนส์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตวัแปรต้น (Independent Variable)                               ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ซีเรียล 
กราโนล่า ตรา ไดมอนด์ เกรนส์  
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

- การรับรู้ความตอ้งการหรือปัญหา 

- การหาขอ้มูล 

- การประเมินทางเลือก 

- การตดัสินใจซ้ือ 

- การประเมินผลหลงัการซ้ือ 

ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ราคา 

- การเปรียบเทียบราคา 
- ความคุม้ค่าต่อราคา 

 

ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ์ 

- ความแตกต่าง 
- องคป์ระกอบ 
- ก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ 
- การพฒันาผลิตภณัฑ์ 

 

ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

- ความครอบคลุม 
- การจดัวางสินคา้ 

ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
ส่งสริมทางการตลาด 

- การส่งเสริมการขาย 
- การโฆษณา 
- การขายโดยพนกังาน 
- การให้ข่าวและประชาสมัพนัธ์ 
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3. วธีิการศึกษา 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร (Population) ท่ีอยูใ่นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรท่ีท างานหรือพกัอาศยั

อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นผูท่ี้เคยซ้ือผลิตภณัฑซี์เรียลกราโนล่า ตรา ไดมอนด ์เกรนส์  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู ้บริโภคเพศหญิงและชาย ท่ี เคยซ้ือผลิตภัณฑ์ซีเ รียล 

กราโนล่า ตรา ไดมอนด ์เกรนส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร การสุ่มตวัอยา่งเป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบประชากร
ท่ีแน่นอน ใช้สูตรค านวนการหาขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบประชากรท่ีแน่นอนและก าหนดท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) ซ่ึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 385 คน 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และการทบทวนผลการศึกษาท่ี

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดค้รอบคลุมเน้ือหา และวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี และท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจ  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus group) ทั้งหมด 6 คน เพ่ือศึกษาเร่ืองของพฤติกรรมซ้ือและการ
รับประทานซีเรียลกลาโนล่า ตรา ไดมอนด์ เกรนส์ และน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางของแบบสอบถาม 
ซ่ึงมีลกัษณะของขอ้ค าถามแบบปลายปิด (Close-end Questionnaire) มีขอ้ค าถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แนวค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 7 ขอ้ค าถาม 
ส่วนท่ี 2 แนวค าถามเก่ียวกบัผลิตภณัฑซี์เรียลกราโนล่า ตรา ไดมอนด ์เกรนส์ 20 ขอ้ค าถาม 

2. แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาความต้องการส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑซี์เรียลกราโนล่า ตรา ไดมอนด ์เกรนส์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอ้ค าถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เก่ียวกบัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ซีเรียลกราโนล่า ตรา ได
มอนด ์เกรนส์ แบ่งค าถามออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ
ส่งเสริมการขาย ซ่ึงมีค าถาม ทั้งหมด 26 ขอ้ ใชม้าตรวดั (Interval scale) หรือวดัระดบัความส าคญัดว้ย Likert scale 5 
ระดบั 

ส่วนท่ี 2 เก่ียวกับการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ซีเรียลกราโนล่า ตราไดมอนด์ เกรนส์ แบ่งค าถาม
ออกเป็น 5 กระบวนการ ได้แก่ การตระหนักถึงปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ 
พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ซ่ึงมีข้อค าถาม ทั้งหมด 22 ข้อ ใช้มาตรวดั (Interval scale) หรือวดัระดบัความส าคญัดว้ย 
Likert scale  5 ระดบั 

ส่วนท่ี 3 เก่ียวกับข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงลกัษณะ ซ่ึงมีข้อค าถาม 
ทั้งหมด 6 ค าถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ใชม้าตรวดัเรียงล าดบั (Ordinal 
scale)  
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3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. การทดสอบ Pre-test เพ่ือตอ้งการทราบความเขา้ใจในค าถามและภาษาท่ีใช ้โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอย่าง กลุ่มผูบ้ริโภคเพศหญิงและเพศชาย อายุระหว่าง 18 – 51 ปีข้ึนไป และเป็นบุคคลท่ีเคยบริโภคซีเรียล 
กราโนล่า ตรา ไดมอนด ์เกรนส์ จ านวน 40 คน เป็นการตรวจสอบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความเขา้ใจต่อค าถามในแต่ละ
ขอ้หรือไม่และเขา้ใจอยา่งไร พร้อมน าขอ้คิดเห็นไปปรับปรุงแกไ้ขค าถามให้มีความชดัเจนและเขา้ใจมากข้ึน 

2. การทดสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล (Reliability) ใช้วิธีการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายจริงเพ่ือ
ทดสอบความเท่ียงตรงและสอดคล้องของเคร่ืองมือ ผ่านการหาสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมั่น (Coefficient of 
Reliability) ใชวิ้ธีของครอนบาค (Cronbach’ Alpha) โดยใชเ้กณฑยอ์มรับท่ีค่ามากกว่า 0.70 (สุภาวรรณ ชยัทวีวุฒิกุล, 
2555) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา  การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ยเคร่ืองมือสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน ใชค้่าสถิติการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) อยา่งมีนยัทางสถิติท่ี 0.05 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) 
 

4. ผลการศึกษา 
 

ผลการทดสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล (Reliability) จากวิธี Cronbach's Alpha พบว่า ความตอ้งการส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าความเช่ือมัน่  0.70  ดา้นราคา 0.83 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.76 ดา้น
การส่งเสริมการการตลาด 0.92 การตดัสินใจซ้ือขั้นการประเมินทางเลือก มีค่าความเช่ือมัน่ 0.79 ขั้นการตดัสินใจซ้ือ 
มีค่าความเช่ือมัน่ 0.81 และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ มีค่าความเช่ือมัน่ 0.86 ซ่ึงตวัแปรทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมา มีค่าความ
เช่ือมัน่อยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด ท่ี 0.7 (เกลา้กมล สุริยนัต,์ 2554)  
 ผลการศึกษาความต้องการของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ซีเ รียลกราโนล่า  
ตรา ไดมอนด ์เกรนส์ เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัเร่ืองการระบุ
วนัหมดอายขุองผลิตภณัฑอ์ยา่งชดัเจน มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.17 มากท่ีสุด ดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบั
เร่ืองการมีราคาให้เลือกหลายระดบั ตามขนาดหรือปริมาณท่ีเลือกซ้ือ เช่น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่  
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.84 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัเร่ืองการวางจ าหน่ายท่ีร้าน
สะดวกซ้ือ 7-11 ครอบคลุมทุกสาขา ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.15 และด้านการส่งเสริม
การตลาด กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัเร่ืองการแนะน าเร่ืองการรับประทานกลาโนล่าควบคู่กบัส่วนผสมต่างๆ  
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3.81 
 ผลการศึกษาการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ซีเรียลกราโนล่า ตรา ไดมอนด์ เกรนส์ ทั้ง 5 ขั้นตอน เม่ือพิจารณา 
ในแต่ละขั้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัเร่ืองการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ซีเรียลกราโนล่า เม่ือต้องการ
รับประทานอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3.83 ขั้นการคน้หาขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัเร่ือง
การไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑผ์า่นส่ือสงัคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.73 ขั้นประเมิน
ทางเลือก กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัเร่ืองช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ มีผลต่อการตดัสินซ้ือผลิตภณัฑ์
ซีเรียลกราโนล่า มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.10 ขั้นการตดัสินใจซ้ือ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัเร่ืองการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ซีเรียลกราโนล่าเพราะตราสินค้าเป็นท่ีรู้จัก มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 3.92 และ ขั้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ  
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กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักับเร่ืองความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์ผลิตภณัฑ์ซีเรียลกราโนล่าท่ีซ้ือไป มากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ีย 3.90 
 ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น 71.4% ดา้นอายุส่วน
ใหญ่มีอายุ 18 - 25 ปี คิดเป็น 46.5% ดา้นสถานภาพส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็น 90.1% ดา้นระดบัการศึกษา
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็น 77.7% ด้านอาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  
คิดเป็น 69.4% และดา้นระดบัรายไดต่้อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได ้15,000 – 25,000 บาท คิดเป็น 37.9% 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมการตลาด พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ 
ต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ซีเรียลกราโนล่า ตรา ไดมอนด์ เกรนส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ดงัตารางท่ี 1 
 
Table 1 ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ซีเรียลกลาโนล่า  
ตรา ไดมอนด ์เกรนส์ 

ความต้องการส่วนประสม 
ทางการตลาด 

B β S.E t P-Value 

ค่าคงท่ี 1.51 - 0.19 7.844 0.00 
1. ความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ผลิตภณัฑ ์

0.23* 0.28 0.03 6.19 0.00 

2. ความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 0.10* 0.14 0.03 2.94 0.00 
3. ความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่อง
ทางการ 
จดัจ าหน่าย 

0.18* 0.24 0.03 5.21 0.00 

4. ความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด 

0.07* 0.11 0.03 2.24 0.02 

a. Dependent Variable: การตดัสินใจซ้ือ, R = .534, R Square = .285,  
Adjusted R Square = .278, F = 37.916, P-value = .000b 
 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
1. ผลการศึกษาความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคตอ้งการการระบุขอ้มูล

ท่ีมีความชดัเจน เช่น ขอ้มูลวนัหมดอายุ การระบุจ านวนแคลลอร่ี และวิธีการบริโภค โดยขอ้มูลเหล่าน้ีจะช่วยให้
ผูบ้ริโภคสามารถพิจารณาการซ้ือผลิตภณัฑไ์ดท่ี้บรรจุภณัฑท์นัที จะช่วยลดขั้นตอนในการหาขอ้มูลจากภายนอก ท า
ให้การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  
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2. ผลการศึกษาความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาสามารถวิเคราะห์การให้ความส าคญั
ในแต่ละเร่ืองของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ่ึงให้ความส าคญักบัเร่ืองของราคาท่ีหลากหลายตามขนาดของผลิตภณัฑ์ท่ี
มีให้เลือก มากท่ีสุด โดยปัจจุบนัทางแบรนด์มีการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 2 ขนาด ไดแ้ก่ 28 กรัม และ 500 กรัม จาก
ข้อมูลในส่วนน้ีสามารถน าไปเพ่ิมในเร่ืองของขนาดท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งครอบคลุม และจะช่วงส่งผลให้เกิดความคุม้ค่าต่อราคาและปริมาณ ตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการอีกดว้ย 

3. ผลการศึกษาความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายสามารถวิเคราะห์ 
การให้ความส าคญัในแต่ละเร่ืองของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ โดยผูบ้ริโภคเน้นเร่ืองความสะดวกรวดเร็วและความ
ครอบคลุมของช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ซีเรียลกราโนล่า ตรา ไดมอนด์ เกรนส์ รวมถึงการจดัวาง ณ จุด
จ าหน่ายง่ายต่อการมองเห็น  

4. ผลการศึกษาความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ซ่ึงให้ความส าคญักบัเร่ืองการแนะน าเร่ืองการรับประทานกลาโนล่าควบคู่กบัส่วนผสมต่างๆ มากท่ีสุด ควรมี
การเสริมในเร่ืองของการแนะน าผ่านช่องทางการส่งสริมการขาย เพ่ือให้ผูบ้ริโภคทราบถึงการน าผลิตภณัฑ์ซีเรียลก
ราโนล่า มารับประทานควบคู่กบัส่วนผสมท่ีหลากหลาย เพ่ือสร้างความแปลกใหม่ให้กบัผูบ้ริโภค รองลงมา เร่ือง
การโฆษณาถึงคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์ผา่นส่ือต่างๆ และเร่ืองการลดราคาในช่วงเทศกาลต่างๆ 

5.2 ข้อเสนอแนะของการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด เน่ืองจากปัจจุบนัมี

รูปแบบการท ากลยุทธ์การตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดมีหลากหลายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ซ่ึงอาจจะส่งผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัออกไป เพ่ือให้ผูป้ระกอบการสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคในอนาคตไดอ้ยา่งครอบคลุมมากท่ีสุด 

2. การศึกษาคร้ังต่อไป เพ่ือให้ไดข้อ้มูลของผูบ้ริโภคในเชิงลึกเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ซีเรีย
ลกราโนล่า ตรา ไดมอนด์ เกรนส์ ควรมีการท าการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปด้วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ทราบถึงเหตุผลท่ีแทจ้ริงในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เพ่ือช่วยให้ผูป้ระกอบการ
ก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

บรรณานุกรม 
 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2550.  “ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารบ ารุง

สมองและความจ าของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต. สาขาวิชาการ
จดัการ. คณะบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

ชวลั เอ่ียมสกุลรัตน์. 2557. “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพงพอใจในการบริโภคอาหารนานาชาติ ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต. คณะบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

วิภา จนัทมิตร. 2558.  “พฤติกรรมการซ้ืออาหารเชา้ซีเรียลตราสินคา้เคลลอ็ส์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”.  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต. สาขาวิชาการตลาด. คณะบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 787 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

สถาบนัอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม. 2560.  เปิดเทรนดอ์าหารปี 2018 เหตุใด.. คนยคุใหม่หนัมาใส่ใจสุขภาพมาก
ข้ึน [ออนไลน์].  เขา้ถึงจาก: https://www.thairath.co.th/content/1022282. 

สุข หิบ.  2554.  “ปัจจยัการตดัสินใจเลือกซืออาหารเพ่ือ สุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตจงัหวดันนทบุรี”.  วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต. สาขาวิชาการตลาด. คณะบริหารธุรกิจ.มหาวิทยาลยัสยาม. 

สุดารัตน์ กนัตะบุตร. 2554.  “ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดันครราชสีมา”.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต. สาขาวิชาการตลาด.คณะบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลยัราช
มงคลธญับุรี. 

สุภาวรรณ ชยัทวีวุฒิกุล.  2555.  “พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และการบริการออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกนัซ้ือบนเวบ็ไซต ์
ENSOGO ของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร”.  วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต. สาขาวิชาการตลาด. คณะ
บริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.   

Euromonitor.  2016.  Breakfast Cereals in Thailand [Online].  Available: 
http://www.portal.euromonitor.com/pornal/analysis. 

Kotler Keller.  2016.  “Five Stage Model of the Consumer Buying Process”.  in MARKETING 
MANAGEMENT. pp. 195.  England: Person Educations Limited. 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 788 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

 
 

แรงจูงใจในการท างานของพนักงานที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ 
พนักงานโรงพยาบาลเลอลกัษณ์ 

STUDYING OF EMPLOYEE’S MOTIVATION WHICH IS RELATED TO 
LELUX HOSPITAL ORGANIZATIONAL COMMITMENT  

 
ลาญา กระจายศรี* และภูษิต วงศ์หล่อสายชล**  

Laya Krachaisri and Phusit Wonglorsaichon 
 

บทคดัย่อ 
 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนกังานท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร

ของพนกังานโรงพยาบาลเลอลกัษณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ 
สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลส าเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบความ
แตกต่างของตวัแปรต่าง ๆ คือ  Multiple Regression Analysis และ One-way ANOVA  

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มี
สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง10,000-19999 บาท มีระยะเวลาปฏิบติังาน
ระหว่าง 2-4 ปี และมีต าแหน่งงาน คือ ผูช่้วยแพทย ์ปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ และปัจจยัค ้า
จุนด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านสถานภาพอาชีพ ด้านความมั่นคงในงาน ด้านสภาพการท างาน
สภาพแวดลอ้ม ลว้นมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงพยาบาลเลอลกัษณ์ 

 
Abstract 

 
The purpose of this research was to investigate the motivation of employees to influence the organizational 

commitment of Lelux Hospital employees. The tool used to collect data was a questionnaire. Statistics used in the 
analysis are descriptive statistics.  and inferential statistics.  Statistical analysis was used to test the variance of 
multiple regression analysis and one-way ANOVA. 

The results showed that most of the samples were female. Most of the samples were between 31-40 years of 
age.  Monthly income is between 10,000-19999 baht, with a working time of 2-4 years and the position is the 
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medical assistant. Progress and the supporting factors of compensation and welfare. Professional status Security in 
the job.  Environmental conditions All of them were related to organizational commitment of Lelux Hospital 
employees. 
 

1. บทน า 
 

ในอดีตการท าศลัยกรรมตกแต่งและความงามเป็นการแก้ไขความบกพร่องทางใบหน้าอนัเน่ืองมาจากความ
พิการมาแต่ก าเนิดหรือการไดรั้บอุบติัเหตุเพ่ือให้สามารถใชชี้วิตในสังคม  ไดต้ามปกติ การท าศลัยกรรมค่อนขา้ง
ยุ่งยากและมีความซับซ้อน ตอ้งใชเ้วลาในการผ่าตดันานและไดผ้ลลพัธ์ไม่ดีเท่าท่ีควร ต่อมาวิทยากรทางการแพทย์
ไดมี้การพฒันาไปอย่างรวดเร็ว มีการคิดคน้เทคนิคใหม่ ใชเ้ทคนิควิธีท่ีดีข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ในการ
ท าศลัยกรรมตกแต่งเสริมความงามเพ่ือมากข้ึน การท าศลัยกรรมตกแต่งเสริมความงามจึงไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงาม
เท่านั้น แต่ยงัเป็นการพฒันาบุคลิกภาพให้ดูดีเป็นท่ียอมรับ ทั้งน้ีเพราะรูปลกัษณ์ภายนอกเป็นปัจจยัส าคญัในการใช้
ชีวิต นบัตั้งแต่การเพ่ิมความมัน่ใจและการแสดงถึงความเอาใจใส่ตนเอง ในปัจจุบนัการท าศลัยกรรมตกแต่งเสริม
ความงามมีความแพร่หลายและไม่จ าเป็นตอ้งปกปิดอีกต่อไป กลุ่มอายขุองผูบ้ริโภคท่ีอยากท าศลัยกรรมตกแต่งเสริม
ความงาม    ก็ขยายวงกวา้งข้ึน จึงส่งผลให้วงการศลัยกรรมตกแต่งเสริมความงามเติบโตอย่างรวดเร็ว(สมาคม
ศลัยแพทยต์กแต่งแห่งประเทศไทย, 2555) แต่จากสถานการปัจจุบนัมีคลินิกหรือโรงพยาบาลศลัยกรรมความงาม
เกิดข้ึนอย่างมากมาย การเปล่ียนแปลงถูกส่งผลให้องค์กรต่างๆต้องมีการปรับเปล่ียนบทบาทหน้าท่ีและให้
ความส าคญัมากข้ึน ซ่ึงปัจจยัเหล่านั้นมีดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และ
ดว้ยสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงมากข้ึนเน่ืองจากว่า คนเป็นทรัพยากรท่ีจะพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ แต่
องค์กรสมยัใหม่ไดมี้การมองว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีตอ้งหวงแหนและรักษา ท าให้พนกังานมีความสุข และ
ทุ่มเทท างานอยา่งเตม็ความสามารถเพ่ือให้องคก์รประสบผลตามท่ีไดก้ าหนดเป้าหมายไว ้(ศิริพร พรมชยั, 2555) 

อีกทั้งบุคลากรท่ีมีความช านาญในดา้นศลัยกรรมยงัมีจ านวนไม่มากนกั ถึงแมโ้รงพยาบาลเลอลกัษณ์จะมี
ผูเ้ช่ียวชาญในทุกๆ ดา้นประจ าอยูแ่ลว้ แต่ทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถละเลยเร่ืองของค่าตอบแทน สวสัดิการ หรือ
โบนสัต่างๆ ท่ีจะมอบให้กบับุคลากรท่ีส าคญัเหล่านั้นได ้และจ าเป็นจะตอ้งรักษาเอาไวใ้ห้มัน่คงท่ีสุด ดงันั้น การ
บ ารุงรักษาทรัพยากรบุคคลจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัเพ่ือท่ีจะรักษาบุคลากรให้อยูก่บัองคก์รนั้นไปนานๆเท่าท่ีจะ
เป็นไปได ้ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับแรงจูงใจ 
ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg (Herzberg’s  Two-Factor Theory) Herzberg (1959: 113-115 อ้างถึงใน 

สุขกมล ทรัพยดี์มงคล,2553: 39-40) ไดส้รุปถึงความตอ้งการของคนในองคก์รหรือการจูงใจจากการท างานว่า ความ
พอใจในงานท่ีท าและความไม่พอใจในงานท่ีท า    ไม่ไดม้าจากปัจจยักลุ่มเดียวกนัแต่มีสาเหตุมาจากปัจจยัสองกลุ่ม 
คือปัจจยัจูงใจกบัปัจจยัค ้าจุนมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1) ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ในการท างาน (Motivation Factors or Motivators)  
1.1) ความส าเร็จของงาน (Achievement)  
1.2) การไดรั้บการยอมรับ (Recognition 
1.3) ลกัษณะงานท่ีท า (Work Itself) 
1.4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
1.5) ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน (Advancement) 

2) ปัจจยัอนามยัหรือปัจจยัท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน (Maintenance or Hygiene Factors 
2.1) นโยบายและการบริหารของบริษทั (Company Policy and Administration)  
2.2) โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต (Posibility of Growth)  
2.3) ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal relations) 
2.4) ค่าตอบแทน (Compensations) และสวสัดิการ (Welfares) 
2.5) สถานภาพอาชีพ (Status) 
2.6) ชีวิตส่วนตวั (Personal Life) 
2.7) ความมัน่คงในการท างาน (Job Security)  
2.8) สภาพการท างานสภาพแวดลอ้ม (Working Condition) 
2.9) การบงัคบับญัชาและการควบคุมดูแล (Supervision)  

2.2 แนวคดิความผูกพนั 
แนวคิดทฤษฎีความผูกพนัต่อองค์กร ของ มาวเดย ์สเตียร์และพอร์ทเตอร์ (Mowday, Steers & Porter. 

1982) ไดใ้ห้ความหมายของความผูกพนัต่อองค์กรว่า ความผูกพนัต่อองค์กรเป็นความสัมพนัธ์ท่ีจะแสดงออกถึง
ความเช่ือมโยงทั้งหมดระหว่างพนกังานและองค์กร รวมไปถึงองค์ประกอบของความพึงพอใจในงานเป็นความ
เข้มข้นท่ีเป็นคุณลักษณะของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติงานให้กับองค์กร โดยความผูกพันน้ีจะมี
คุณลกัษณะ 3 ลกัษณะดงัน้ี 

1. ความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายขององคก์ร เป็นลกัษณะของบุคคลท่ีมีความเช่ือต่อทศันคติใน
เชิงบวกต่อองคก์ร มีความผกูพนัต่อค่านิยม และเป้าหมายขององคก์รอยา่งแทจ้ริง พร้อมสนบัสนุนกิจการขององคก์ร 
ซ่ึงมีความเช่ือว่าองค์กรน้ีเป็นองค์กรท่ีดีท่ีสุดท่ีตนท างานดว้ยความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององค์กร และยงั
เป็นเป้าหมายของตนอีกดว้ย 

2. ความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอย่างเต็มก าลงัสามารถเพ่ือประโยชน์ขององค์กร เป็นลกัษณะท่ี
บุคลากรเตม็ใจท่ีจะอุทิศตน พยายามท างานอยา่งสุดความสามารถ เพ่ือให้องคก์รประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้โดยองคก์รจะไดรั้บผลประโยชน์ และห่วงใยต่อความเป็นไปขององคก์ร 

3. ความตอ้งการท่ีจะคงอยู่เป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป เป็นลกัษณะของบุคลากรท่ีแสดงความตั้งใจ
และความตอ้งการท่ีจะปฏิบติังานในองคก์รน้ีตลอดไป มีความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร และพร้อมจะ
ประกาศกับคนอ่ืนว่าตนเป็นสมาชิกขององค์กร นอกจากน้ีก็ยงัมีความจงรักภกัดีต่อองค์กรช่วยสนับสนุนและ
สร้างสรรคใ์ห้องคก์รนั้นดียิ่งข้ึน 
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2.3 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ โดยการตรวจสอบเอกสาร งานวิจยั แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
พร้อมทั้งสืบหาข้อมูลจากเอกสารและส่ิงอ้างอิงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีจะวิจัย ในรูปแบบของการวิจัยเชิง
พรรณนา ซ่ึงด าเนินงานเก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม  

 ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดบัการศึกษา 
5. รายได ้       
6. ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน  
7. ต าแหน่งงาน   
         
แรงจูงใจในการท างาน 
ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์สเบอร์ก 
(Herzberg’s Two-Factor Theory, 1959: 157 
อา้งใน สุธานิธ์ิ นุกูลอ้ึงอารี 2555: 41)   
ปัจจยัจูงใจ 
 1.ความส าเร็จในการท างาน  
 2.การไดรั้บการยอมรับนบัถือ  
 3. ลกัษณะของงาน 
 4. ความรับผิดชอบ  
 5. ความกา้วหน้าในการท างาน 
ปัจจยัค ้าจุน 
 6. นโยบายและการบริหาร 
 7.ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล 
 8.ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
 9.สถานภาพอาชีพ  
10. ความมัน่คงในงาน 
11 .สภาพการท างานสภาพแวดลอ้ม 
12. การบงัคบับญัชาและการควบคุมดูแล  

 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 
1. ความเช่ือถือและยอมรับใน

เป้าหมายและ ค่านิยมขององคก์ร 
2. ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทและความ

พยายาม อยา่งมากท่ีจะปฏิบติัเพ่ือ
องคก์ร 

3. ความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็น
สมาชิก 

Porter and F. J. Smith (1991) 
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3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานโรงพยาบาลเลอลกัษณ์ จ านวน 184 คน ซ่ึง

ผูวิ้จยัเห็นว่าพนกังานมีจ านวนนอ้ย จึงเห็นควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดทดสอบโดยวิธีทางสถิติเพ่ือหาจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างขั้นต ่า  จากการทดสอบโดยวิธีทางสถิติ พบว่า กลุ่มตวัอย่างขั้นต ่าจากการค านวณโดย        วิธี ANOVA 
Analysis และ Regression Analysis เท่ากบั 140 คน และ 180 คน ตามล าดบั จากจ านวนประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้
ในการศึกษาคร้ังน้ี มีจ านวน 184 คน เม่ือน ามาเปรียบกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการค านวณโดยวิธีทางสถิติ เห็นว่า 
ผา่นเง่ือนไขวิธีทางสถิติ ประกอบกบัประชากรท่ีศึกษามีจ านวนนอ้ย ผูวิ้จยัจึงเห็นควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
ผูวิ้จัยเลือกใช้แบบสอบปลายเปิด (Close-ended Question) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษางานวิจยัน้ี 

โดยก าหนดแนวค าตอบให้ผู ้ตอบแบบสอบถามใช้เพ่ือเลือกค าตอบท่ีก าหนดไว้ ทั้ ง น้ีแบบสอบถาม 1 ชุด
ประกอบดว้ยค าถามทั้งส้ิน 51 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี   

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามด้านลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายได ้ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ทั้งน้ี ผูต้อบแบบสอบถาม
สามารถเลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียวท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจในการจัดสรรสวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกูลของพนักงาน แบ่ง
ออกเป็น 12 ดา้น มีจ านวนค าถามทั้งส้ิน 36  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามดา้นระดบัความผกูพนัในองคก์ร แบ่งออกเป็น 3 ดา้น มีจ านวนค าถามทั้งส้ิน 
9 ขอ้  

แบบสอบถามส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามแบบ Likert-Scale 5 ระดบัความส าคญั โดยมี
ก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน  

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้อธิบายข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่ม

ตวัอยา่ง ดงัน้ี 
1.1 ความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) ใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามส่วนท่ี 1 คือ 

ดา้นลกัษณะขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายได ้ระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังาน  

1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามส่วนท่ี 2 แรงจูงใจในการท างานของพนกังาน 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามดา้น แบบสอบถามดา้นระดบัความผกูพนัของพนกังานในองคก์ร  

1.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามส่วนท่ี 2 
แรงจูงใจในการท างานของพนกังาน ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามดา้น แบบสอบถามดา้นระดบัความผูกพนัของพนกังาน
ในองคก์ร 

2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชท้ดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ และตวั
แปรตาม ดงัน้ี 

2.1 สถิติการวิเคราะห์ค่าที (Independent t-test) ใชเ้ปรียบเทียบค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็น
อิสระต่อกนั เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ส่วนท่ี 1 ดา้นเพศ กบัระดบัความผกูพนัของพนกังาน 
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2.2 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) ใชเ้ปรียบเทียบกลุ่มตวัอย่าง
มากกว่า 2 กลุ่ม เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ส่วนท่ี 1 ดา้น เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายได ้ระยะเวลา
ท่ีปฏิบติังาน  

2.3 สถิติการวิ เคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เ พ่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนท่ี 2 แรงจูงใจในการท างานของพนักงาน กับส่วนท่ี 3 แบบสอบถามดา้นระดบัความ
ผกูพนัของพนกังานในองคก์ร 

 

4. ผลการศึกษา  
 
การวิจยัเร่ือง “แรงจูงใจในการท างานของพนกังานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงพยาบาล

เลอลกัษณ์” ผูวิ้จัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบปลายเปิด จ านวนทั้งส้ิน 184 ชุด ทั้งน้ี ผูวิ้จัยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  (SPSS) ส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูล ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 

ผลการวิเคราะห์ระดบัความผูกพนัแยกตามลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังาน พบว่า เพศ และสถานภาพท่ี
แตกต่างกนั ไม่ส่งผลให้ความผูกพนัแตกต่างกนั ส าหรับ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน และ 
ต าแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความผกูพนัท่ีแตกต่างกนั 

จากการศึกษาพบว่า พนกังานมีระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.55 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  

ดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13  ดา้นความส าเร็จของงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10  ดา้น
การไดรั้บการยอมรับนบัถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 ดา้นสภาพการท างานสภาพแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 ดา้น
ความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84  

ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66  ดา้นสถานภาพอาชีพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59  
ดา้นการบงัคบับญัชาและการควบคุมดูแล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35  ดา้นความมัน่คงในงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.28 ดา้นนโยบายและการบริหารงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.08  
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.98 และด้านความก้าวหน้า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.72  

ตามล าดบั 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกบัระดบัความผกูพนัใน

องคก์ร พบว่า แรงจูงใจในการท างานกบัระดบัความผกูพนัในองคก์ร มีดงัน้ี ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหน้า 
ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นสถานภาพอาชีพ ความมัน่คงในงาน และสภาพการท างานสภาพแวดลอ้ม  

ส าหรับด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ด้าน
นโยบายและการบริหารงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และดา้นการบงัคบับญัชาและการควบคุมดูแลไม่
ส่งผลต่อความผกูพนัองคก์ร 
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5.สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

จากการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า เพศ และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลให้ความผกูพนัต่อองคก์รต่างกนั  แต่ 
อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน และต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้ความผูกพนัต่อองคก์ร
ต่างกนั ในส่วนของแรงจูงใจในการท างานแยกตามรายดา้นไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจ ประกอบดว้ย ดา้นความส าเร็จของงาน 
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และปัจจยัค ้ าจุน ประกอบด้วย ด้านนโยบายและการ
บริหารงาน ดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นการบงัคบับญัชาและการควบคุมดูแล ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงพยาบาลเลอลกัษณ์ 

แต่ปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ และปัจจยัค ้าจุนดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
ดา้นสถานภาพอาชีพ ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นสภาพการท างานสภาพแวดลอ้ม ลว้นมีความสัมพนัธ์กบัความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงพยาบาลเลอลกัษณ์ ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์ร จึงควรน าผลการวิจยัไป
ใช้ในการพฒันาปัจจัยแรงจูงในด้านท่ีมีความสัมพนัธ์ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับพนักงาน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์ร ตามขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ดา้นอาย ุโรงพยาบาลควรให้ความส าคญักบัพนกังานท่ีมีอาย ุ21-30 ปี เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่าช่วง
อายุ 21-30 ปี  มีความผูกพนัต่อองค์กรต ่าท่ีสุด มีความผูกพนัต่อองค์กรน้อยกว่า พนกังานท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึนไปท่ีมี
ความผูกพนัต่อองคก์รมากท่ีสุด ซ่ึงอาจแสดงว่าโรงพยาบาลอาจมีนโยบายหรือการสนบัสนุนพนกังานท่ีมีอายมุาก 
แต่อาจมองขา้มพนกังานท่ีมีอายนุ้อย เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลควรมีการเพ่ิมนโยบายพฒันาบุคคลกรรุ่นใหม่ หรือ
ดูแลพนกังานท่ีมีอายนุอ้ยเพ่ิมข้ึนจากเดิม เพ่ือสร้างความรู้สึกมัน่คงและผกูพนัต่อองคก์รให้เพ่ิมข้ึนต่อไปในอนาคต 

3. ดา้นการศึกษางานวิจยัพบว่า โรงพยาบาลควรให้ความส าคญักบัพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาท่ี ต ่า
กว่าปริญญาตรี ท่ีมีความผูกพนัต่อองค์กรน้อยกว่าพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอก ตามล าดบั โรงพยาบาล จึงควรสร้างความรู้สึกส าคญัและมีคุณค่าให้กบั พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่า ท า
ให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อองคก์ร ไดรั้บการยอมรับนบัถือ รวมทั้งเร่ืองของเงินเดือนและสวสัดิการ และโอกาสท่ีจะ
กา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานดว้ย 

4. ดา้นรายได ้โรงพยาบาลควรมีนโยบายการปรับข้ึนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม เน่ืองจากรายไดถื้อเป็น
ส่ิงส าคญั ล าดบัตน้ๆในการด ารงชีพ หากพนกังานมีรายไดต้ ่า ก็อาจจะส่งผลให้พนกังานมองหาองคก์รท่ีสามารถให้
ค่าคอยแทนท่ีสูงกว่า เป็นปัญหาดา้นบุคลากรขององค์กรซ่ึงผลการวิจยั พบว่า กลุ่มพนกังานท่ีมีรายไดต้ ่า มีระดบั
ความผกูพนัต่อองคก์รต ่าดว้ย โดยกลุ่มพนกังานท่ีมีรายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท มีระดบัความผกูพนัต ่าท่ีสุด 

5. ดา้นระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน โรงพยาบาลควรให้ความส าคญักบัพนกังานท่ีมีอายงุานทุกๆระดบัให้มี
มาตรฐานท่ีใกลเ้คียงโดยเฉพาะกบัพนกังานท่ีมีอายุงานน้อย เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่าเพราะพนกังานท่ีมีอายุการ
ท างาน นอ้ยกว่า 1 ปี มีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์รท าท่ีสุด โรงพยาบาลควรมีการเพ่ิมนโยบายพฒันาบุคลากรรุ่นใหม่ 
หรือดูแลพนกังานท่ีมีอายงุานนอ้ยเพ่ิมข้ึนจากเดิม เพ่ือสร้างความรู้สึกมัน่คงและผกูพนัต่อองคก์รให้เพ่ิมข้ึนต่อไปใน
อนาคต 
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6. ต าแหน่งงาน จากผลงานวิจยันั้น พบว่า แม่บา้น มีความผกูพนัต่อองคก์รต ่าท่ีสุด ดงันั้นโรงพยาบาล
ควรสร้างความรู้สึกมีคุณค่าให้กบัแม่บา้น สร้างความรู้สึกถึงการไดย้อมรับให้เพ่ิมข้ึน ท าให้รู้สึกมีเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์ร เพ่ือสร้างความรู้สึกมัน่คงและผกูพนัต่อองคก์รให้เพ่ิมข้ึนต่อไปในอนาคต 

ทางโรงพยาบาลควรมีการพฒันาปัจจยัแรงจูงในดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจใน
การท างานให้กบัพนกังานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์ร ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า 

1. ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ในเร่ือง สวสัดิการต่างๆท่ีมีให้พนกังานอย่างเหมาะสมมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 2.49 โรงพยาบาลจึงควรพิจารณาถึงค่าตอบแทนหรือเงินเดือนและสวสัดิการต่างๆ ให้กบัพนกังาน 
มี นโยบายการปรับข้ึนค่าตอบแทนและสวัสดิการ ท่ี เป็นแบบแผนท่ีชัดเจนและเหมาะสมกับความรู้และ
ความสามารถต่อการข้ึนเงินเดือนของพนกังาน หากพนกังานท่ีมีความรู้และความสามารถอยู่ในระดบัสูงหรืออยู่ใน
เกณฑท่ี์เหมาะสมก็ควรไดรั้บการสนบัสนุนจากทางองคก์ร หรือพนกังานท่ีมีความขยนั ทางองคก์รควรท่ีจะพิจารณา
ให้ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้พนกังานเกิดแรงจูงใจในการท างานและคงอยูก่บัองคก์รต่อไป 

2. ดา้นความกา้วหน้า ในเร่ือง การไดรั้บการส่งเขา้อบรมเพ่ือพฒันาความสามารถในงานท่ีปฏิบติัอย่าง
ต่อเน่ืองมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 2.55 โรงพยาบาลจึงควรจดัฝึกอบรมแก่พนกังานทุกๆแผนกภายในโรงพยาบาล 
เพ่ือพฒันาความสามารถในงานท่ีปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงนอกจากส่งผลให้พนกังานมีความรู้สึกมีความก้าวหน้าแลว้
นั้น การท่ีพนกังานมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบังานท่ีตอ้งปฏิบติัและไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ืองแลว้นั้น 
ยงัท าให้เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรอีกด้วย อีกทั้งควรพิจารณาถึงการเล่ือนต าแหน่งของ
พนกังานอยา่งยติุธรรม หากพนกังานท่ีมีความสามารถท่ีเหมาะสมต่อการเล่ือนต าแหน่งแลว้ผูบ้งัคบับญัชาควรท่ีจะ
ใส่ใจถึงการเล่ือนต าแหน่งของพนกังานเม่ือมีต าแหน่งว่างและโอกาสท่ีเหมาะสม ให้มากข้ึน นอกจากน้ีควรมีการ
ตดัสินใจอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม เพ่ือให้พนกังานเกิดแรงจูงใจในการท างานอย่างเต็มท่ี เพ่ือโอกาสในการเล่ือน
ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนกว่าเดิมและจะท าให้การลาออกมีนอ้ยลง ถา้หากมีการตดัสินท่ียติุธรรมและเหมาะสม 

3. ดา้นความมัน่คงในงาน ในเร่ือง องค์กรมีความชดัเจนเร่ืองเป้าหมายในอนาคตระยะยาวมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุดเท่าโรงพยาบาล จึงควรสร้างความมัน่ใจและความเช่ือมัน่ให้กบัพนกังาน ช้ีให้เห็นถึงความชดัเจนเร่ือง
เป้าหมายในอนาคตระยะยาวขององคก์ร ให้พนกังานรู้สึกในใจและปลอดภยัท่ีท างานอยู่ในโรงพยาบาลเลอลกัษณ์ 
หากพนกังานเห็นว่าเคา้มีความมัน่คงในงาน ก็จะเพ่ิมความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ร  

ทั้ งหมดน้ีถือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับพนักงานให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน จะท าให้
โรงพยาบาลมีแต่บุคลากรท่ีมีคุณภาพในการท างาน ยินดีและเต็มใจพร้อมจะทุ่มเทก าลงักายและก าลงัใจเพ่ือให้
องค์กรเดินหน้าต่อไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และก่อให้พนกังานเกิดความผูกพนัต่อองคก์รและคงอยูก่บัโรงพยาบาล
ตลอดไป 

5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังถัดไป 
ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีคาดว่าจะมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานโรงพยาบาล 

เลอลกัษณ์ 
1. ควรมีการเพ่ิมเติมตวัแปร ท่ีน่าจะมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร เช่น คุณภาพชีวิตในการ

ท างาน ไดแ้ก่ เร่ืองวฒันธรรมองคก์าร ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกบัชีวิตดา้นอ่ืน และโอกาสในการพฒันา
ศกัยภาพของตนเอง ซ่ึงจะท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในองค์กร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตาม
เป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์รอีกดว้ย 
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2. ควรมีการศึกษาวิจัยประเด็นอ่ืนๆเพ่ิมเติม นอกเหนือจากเ ร่ืองความผูกพันในองค์กร  เช่น
ประสิทธิภาพในการท างาน การจดัการคุณภาพองคร์วม ภาวะผูน้ าองคก์ร และการสร้างความย ัง่ยืนในองคก์รเป็นตน้ 

3. ควรมีการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรน้ีอีกคร้ัง เน่ืองจากเม่ือเวลาผ่านไป 
ความผูกพนัในองคก์รของพนกังานโรงพยาบาลเลอลกัษณ์อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ จึงควรท่ีจะมีการศึกษาเพ่ือจะ
ไดท้ราบว่าความแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ 
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บทคดัย่อ 
 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวดัความคาดหวงั การรับรู้ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจ

ใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านเอ็นเตอร์ บาร์แอนด์บิส โทร จงัหวดัขอนแก่น และศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการ  รวมทั้งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการ
บริการกบั ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการกบั
ความตั้งใจใช้บริการโดยใช้แบบสอบถาม “DINESERVE” 5 ด้าน จ านวน 29  ข้อและคุณภาพของอาหาร 5 ข้อ 
สอบถามกลุ่มตวัอย่าง 120 ผลการศึกษาพบว่า มีเพียงดา้นรูปธรรมของการให้บริการ เท่านั้นท่ีค่าเฉล่ียของความ
คาดหวงันอ้ยกว่าค่าเฉล่ียของการรับรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ลูกคา้พึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ    
การรับรู้ในคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและการรับรู้ในคุณภาพการบริการท่ีมี
ผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ มีเพียงดา้นเดียวคือ ดา้นคุณภาพของอาหาร 

 
ค ำส ำคัญ:บำร์แอนด์บิสโทร,คุณภำพกำรบริกำร, ,ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ,ควำมตั้งใจใช้บริกำร,DINESERVE 
 

Abstract 
 
The objectives of this study were to measure the customer expectations, perceptions, satisfaction and 

behavioral intentions in service quality for the Enter Bar & Bistro,  Khon Kaen Province a n d  to compare the 
differences between the expectations and perceptions in the service quality, and also  study the relationship between 
the service quality and the customer satisfaction and the relationship between the service quality and  the behavior 
                                                             
 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วทิยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 
 email: worrawit@fast-telecoms.com 
** คณะเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 798 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

intentions.  Questionnaires survey using DINESERV’s 5 dimensions and Food Quality dimension were conducted 
with 120 samples.  The results found that Tangibles dimension was the only one that the means of the expectations 
were significantly lower than the means of the perceptions.  This means that customers were satisfied with this 
dimension. Food quality also was the only one dimension that have significant impact on customer satisfaction and 
significant impact on behavior intentions. 

 
Keywords: Bar & Bistro, Service Quality.Customer Satisfaction, Behavioral Intention. DINESERVE  
 

1. บทน า 
 

“ ธุรกิจร้านอาหาร ” ถือเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ียงัสามารถเติบโตไดอ้ยู่ในภาวะท่ีเศรษฐกิจยงัเอาแน่เอานอน
ไม่ได ้จึงมีผูป้ระกอบการใหม่เกิดข้ึนจ านวนมากในทุกปี ในปี 2560 ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยจะมีมูลค่าตลาด
รวมสูงถึง 397,000 ลา้นบาท ซ่ึงขยายตวัข้ึน 2-4% จากปี 2559 ในจ านวนน้ีเกือบ 69% หรือ ประมาณ 275,000 ลา้น
บาท (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2560) เป็นมูลค่าของร้านอาหารขนาดกลางและเลก็ การแข่งขนัของร้านอาหารในยุคไทย
แลนด์ 4.0 ร้านอาหารจะตอ้งมีความรู้ มีเทคนิคในการบริหารจดัการร้านอาหารให้ทนัสมยั ร้านอาหารในปัจจุบนัน้ี
จึงตอ้งวางแผนตั้งแต่การขายของหน้าร้าน การจองคิวอาหาร และบริการระบบเช่ือมความสัมพนัธ์ของลูกคา้ ระบบ
บริหารจัดการร้านอาหาร ระบบบริหารรับค าสั่งและจัดส่งอาหาร แหล่งรวมวตัถุดิบของสด ระบบจองโต๊ะ
ร้านอาหาร และระบบบญัชีออนไลน์ เพ่ือให้ร้านสามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้และสามารถให้บริการลูกคา้
ไดดี้ท่ีสุด ซ่ึงในการประกอบกิจการร้านอาหาร หวัใจส าคญัของร้านอาหาร คือ การบริการ ถึงแมอ้าหารจะรสชาติดี
แค่ไหน แต่ถา้หากการบริการไม่ดี ก็มีผลต่อการประกอบกิจการของร้านอาหารได ้

ร้านอาหารในยุค 4.0 จึงตอ้งสามารถตอบสนองพฤติกรรมความคิด ความชอบ วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล ์โดย
เล่นกบั 5 ประสาทสัมผสัของผูบ้ริโภคผ่านคอนเซ็ปต์ร้าน รสชาติผสมหน้าตาอาหาร บรรยากาศ และเมนูอาหาร 
(เรียกว่าการสร้าง Story) ผนวกกบัการบริการ (เรียกว่าการสร้าง Service Mind) ซ่ึงร้านอาหารจะไม่ไดข้ายเพียงแค่
อาหารเท่านั้น แต่ยงัขายส่ิงท่ีเรียกว่า ‘ขายประสบการณ์’ และเป็นส่ิงท่ีเทคโนโลยีหรือนวตักรรม 4.0 หรือจะ 5.0 ก็
เขา้มาแทนท่ีไม่ได ้ส าหรับร้านเอ็นเตอร์ บาร์แอนด์บิสโทร ตั้งอยู่ติดกบัร้ัวมหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นอีกหน่ึงใน
ร้านอาหารท่ีไดรั้บความนิยมมากภายในจงัหวดัขอนแก่นดว้ยการตกแต่งร้านท่ีเน้นบรรยากาศนัง่ฟังเพลงสบายๆ 
อาหารอร่อย อากาศปลอดโปร่งไม่อึดอดั ท่ีนัง่ระหว่างโต๊ะของลูกคา้ไม่ใกลก้นัจนเกินไป จึงมีความเป็นส่วนตวัใน
ระดบัหน่ึง และสามารถรองรับท่ีจอดรถทั้งรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์เพ่ือรองรับกลุ่มลูกคา้หลากหลายประเภทได้
อยา่งมากมาย และยงัมีท าเลท่ีตั้งติดถนนใหญ่ ท าให้ร้านมีเด่นมากยิ่งข้ึนในเวลากลางคืน 

ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงเห็นควรศึกษาจากเหตุผลดงักล่าวผูศึ้กษาซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร ร้านเอน็เตอร์ บาร์แอนดบิ์สโทร 
จงัหวดัขอนแก่น  จึงสนใจท่ีจะศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของร้านเอ็น
เตอร์ บาร์แอนด์บิสโทร จงัหวดัขอนแก่น เพ่ือท่ีจะไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีไปใชป้ระโยชน์ในการ
ปรับปรุง  และพฒันาคุณภาพการให้บริการร้านอาหารของร้านเอ็นเตอร์ บาร์แอนดบิ์สโทร จงัหวดัขอนแก่น ให้ตรง
ตามความตอ้งการกลุ่มของผูใ้ชบ้ริการ และพฒันาศกัยภาพของร้านให้สามารถแข่งขนัในตลาดไดอ้ยา่งดีและสร้าง
ผลก าไรสูงสุด 
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จึงเป็นท่ีมาของวตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ี คือ 1) เพ่ือศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูก คา้
ท่ีมีต่อร้าน บาร์แอนด์บิสโทร จังหวดัขอนแก่น  ท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี 2) เพ่ือศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการ
บริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านเอน็เตอร์ บาร์แอนดบิ์สโทร จงัหวดัขอนแก่น  3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริการและความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านเอ็นเตอร์ บาร์แอนด์บิสโทร จงัหวดัขอนแก่น  4)  เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ 5) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของ
การรับรู้ในคุณภาพการบริการกบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ 6) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของการรับรู้ใน
คุณภาพการบริการกบัความตั้งใจใชบ้ริการ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎ ี
คุณภาพการบริการ คือ การท่ีผูบ้ริโภคท าการประเมินมากคุณภาพของการบริการท่ีได้รับ การรับรู้

คุณภาพการบริการเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบความคาดหวงัของผูบ้ริโภคและผลการรับรู้จากการปฏิบติัจริง การ
ประเมินคุณภาพไม่ได้ว ัดจากผลของการให้บริการเพียงอย่างเดียว แต่ยงัเก่ียวข้องกับการประเมินผลของ
กระบวนการในการให้บริการ (Parasuraman, Zeithaml, and Berry, 1985)  

ความคาดหวงัคุณภาพการบริการ หมายถึง ความคาดหวงัของลูกคา้เป็นมาตรฐานหรือจุดอา้งอิงท่ีลูกคา้
น ามาสู่ประสบการณ์ในการให้บริการ ความคาดหวงัของลูกคา้มกัประกอบดว้ยส่ิงท่ีลูกคา้เช่ือว่าควรหรือจะเกิดข้ึน 
การรับรู้ของลูกคา้คือการประเมินอตันยัของประสบการณ์การบริการจริง การปิดช่องว่างระหว่างส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงั
และส่ิงท่ีพวกเขารับรู้เป็นส่ิงส าคญัในการให้บริการท่ีมีคุณภาพ (Zeithaml, Bitner, and Gremler,, 2013) 

การรับรู้คุณภาพบริการเป็นผลท่ีไดจ้ากการประเมินกระบวนการเม่ือลูกคา้เปรียบเทียบส่ิงท่ีเขาคาดหวงั
กบัการบริการท่ีเขาไดรั้บดงันั้นคุณภาพการบริการจึงข้ึนกนัตวัแปร สองตวัคือความคาดหวงัในการบริการกบัการ
รับรู้ในการบริการ (Grönroos, 1984) 

SERVQUAL ทั้ง 5 ดา้นมีดงัน้ี ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) คือความสามารถในการให้บริการตรง
ตามสัญญาท่ีให้ไว ้ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) คือการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ
ไดอ้ย่างเต็มท่ีและทนัท่วงที ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) คือความรู้ ความอ่อนน้อม ของพนกังาน 
และความสามารถท่ีท าให้ผูรั้บบริการไวใ้จและเช่ือมัน่   ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) คือความเอาใจใส่
และสนใจผูรั้บบริการเฉพาะรายท่ีผูจ้ดัให้โดยผูใ้ห้บริการ ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) คือ ส่ิง
อ านวยความสะดวก  อุปกรณ์และลกัษณะท่ีมองเห็นของพนกังาน  ต่อมาไดมี้การปรับเคร่ืองมือ SERVQUAL ใหม่
เหลือ 21ขอ้ (Zeithaml et al., 2013)  

Stevens, Knutson and Patton (1995) จึงได้ท าการพฒันาเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการวดัคุณภาพการ
บริการของร้านอาหาร คือ DINESERV โดยดดัแปลงมาจาก SERVQUAL เพ่ือศึกษามุมมองของผูบ้ริโภคด้าน
คุณภาพการบริการท่ีมีต่อร้านอาหาร โดยเกณฑใ์นการวดัคุณภาพการบริการทั้งหมด 29 ขอ้ สามารถแบ่งเป็น 5 ดา้น 
เช่นเดียวกนั คือ 
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1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) ไดแ้ก่ ตวัอาคารและพ้ืนท่ีจอดรถของร้านอาหารเป็นท่ี
ดึงดูดสายตา ร้านอาหารมีพ้ืนท่ีรับประทานอาหารท่ีดึงดูดสายตา พนกังานดูสะอาดเรียบร้อย การตกแต่งร้านอาหาร
ดูดี รายการอาหารชดัเจนและอ่านง่าย รายการอาหารดึงดูดใจ พ้ืนท่ีรับประทานอาหารมีความสะดวกสบาย สะอาด
สะอา้น ห้องน ้าสะอาด โต๊ะเกา้อ้ีในการรับประทานอาหารสะดวกสบาย 

2. ความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้(Reliability) ไดแ้ก่ ร้านอาหารให้บริการอาหารตามเวลาท่ีแจ้งไว ้ มีการ
แกไ้ขการบริการท่ีผิดพลาดดว้ยความรวดเร็ว การบริการมีความน่าเช่ือถือสม ่าเสมอ การให้บริการถูกตอ้งตามล าดบั
ของลูกคา้ และการบริการถูกตอ้งตามค าสัง่ของลูกคา้ 

3. การตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Responsiveness) ไดแ้ก่ พนกังานสามารถท างานแทน
กนัได ้การบริการและจดัเตรียมท่ีรวดเร็วและการบริการพิเศษ 

4. การให้ความเช่ือมัน่แก่ผูรั้บบริการ (Assurance) ไดแ้ก่ พนกังานสามารถตอบค าถามลูกคา้ได ้การ
บริการท่ีท าให้รู้สึกสะดวกสบายและไวใ้จได ้พนกังานมีความเต็มใจในการให้บริการ พนกังานตอบสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทท่ีดี ใชก้ารติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและให้
ความมัน่ใจว่าผูรั้บบริการจะไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุด    

5. การรู้จกั เขา้ใจรับรู้ความตอ้งการของลูกคา้ (Empathy) เช่น พนกังานมีความเขา้ใจและตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี ท าให้ลูกคา้รู้สึกพิเศษ พนกังานเขา้ใจถึงความตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจงของ
ลูกคา้ พนกังานให้บริการดว้ยความเอาใจใส่และให้ความสนใจลูกคา้เป็นพิเศษ 

DINESERV จดัเป็นเคร่ืองมือวดัเชิงปริมาณ ท าให้ทราบถึงความคาดหวงัของลูกคา้ในการมาใชบ้ริการ
ร้านอาหาร ท าให้ผูป้ระกอบการร้านอาหารหรือผูจ้ดัการร้านอาหารเห็นถึงคุณภาพการบริการท่ีร้านอาหารมี สามารถ
ระบุไดว้่าส่ิงใดเป็นปัญหาท่ีควรแก้ไข ซ่ึง DINESERV ไดรั้บความน่าเช่ือถือในระดบัสูง และใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง
ในการวดัคุณภาพการบริการในธุรกิจร้านอาหาร 

คุณภาพของอาหาร Food Quality  คือ การตรวจสอบคุณภาพอาหารโดยค านึงถึงความพึงพอใจและ
เจตนารมณ์ในร้านอาหารตั้งแต่ระดบักลางถึงระดบัสูง แสดงให้เห็นว่าคุณภาพอาหารโดยรวมมีผลต่อความพึงพอใจ
และความตั้งใจของผูบ้ริโภค การวิเคราะห์ภายหลงัพบว่ารสชาติและการน าเสนอท่ีน่าสนใจ มีผลในการสร้างความ
พอใจและความตั้งใจของลูกคา้ (Namkung and Jang, 2007) 

ความสัมพนัธ์ของคุณภาพการบริการกบัความพึงพอใจของลูกคา้และความสัมพนัธ์ของคุณภาพการ
บริการกบัความตั้งใจในการซ้ือ  คุณภาพการบริการเป็นความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อความตั้งใจซ้ือ คุณภาพการบริการมีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือนอ้ยกว่าความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภค (Cronin, Taylor and Steven, 1992) 

2.2 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
Tan, Oriade, & Fallon. (2014) ศึกษาการรับรู้ของลูกคา้เก่ียวกบัคุณภาพบริการร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ดของ

จีนและความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของลูกคา้ ใชม้าตรวดั DINESERV ท่ีปรับเปล่ียนแลว้ การศึกษาใชท้ั้งวิธีการ
วิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพประกอบดว้ยการสมัภาษณ์แบบเป็นกลุ่มและการ
อภิปรายกลุ่ม แบบสอบถามได้รับการพฒันาโดยใช้ 3 แหล่ง คือ การตอบแบบสอบถามจากลูกค้า การส ารวจ
ร้านอาหารและการศึกษาขอ้มูลจากงานวิจยัต่างๆ ใชแ้บบสอบถามจ านวน 205 ชุดในการวิเคราะห์ มาตรวดัส่วน
ใหญ่ใชว้ดัคุณภาพบริการอาหารจีนของห้องอาหารจีน (CFFRSERV) มี 28 รายการในหกมิติ: การประกนัและการ
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เอาใจใส่ในอาหาร ความสะอาด การตอบสนองความน่าเช่ือถือและความเป็นตวัตน จากการศึกษาพบว่า ตวัแปร
คุณภาพบริการมีผลต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ ยกเวน้มิติความน่าเช่ือถือ ขอ้คน้พบน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีมี
ประโยชน์ส าหรับการปรับปรุงคุณภาพบริการในร้านอาหารจีนฟาสต์ฟู้ด การตรวจสอบความถูกตอ้งของเคร่ืองชัง่
ในร้านอาหารอ่ืน ๆ ในเมืองต่างๆในจีนเป็นพ้ืนท่ีส าหรับการตรวจสอบอีกคร้ัง 

 Namkung & Jang (2007)  ได้ท าการศึกษาพบว่า  คุณภาพของอาหารได้รับการยอมรับว่า เป็น
องค์ประกอบพ้ืนฐานเพ่ือตอบสนองความต้องการลูกคา้ของร้านอาหาร แต่มกัถูกมองขา้มในเร่ือง คุณภาพการ
บริการของร้าน อาหารและการศึกษาความพึงพอใจ วตัถุประสงคห์ลกัของการศึกษาคร้ังน้ีคือ ตรวจสอบว่าคุณภาพ
อาหาร ถูกน ามาศึกษาการรับรู้เก่ียวกบัความพึงพอใจและความตั้งใจในพฤติกรรมในร้านอาหารระดบักลางถึงหรู 
การศึกษาน้ียงัไดร้ะบุว่าคุณลกัษณะใดในคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารเป็นส่ิงส าคญั ในการปรับปรุงความพึงพอใจ
และเพ่ิมความตั้ง ใจในการใชบ้ริการอีกคร้ัง ดว้ยเทคนิคการสร้างแบบจ าลองสมการโครงสร้างการศึกษาคร้ังน้ีแสดง
ให้เห็นว่าคุณภาพอาหารโดยรวมมีผลต่อความพึงพอใจและตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้อยา่งมีนยัส าคญัและยงัแสดง
ให้เห็นว่าความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพอาหารกบัความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้เป็นผลมาจากความพึงพอใจ การ
วิเคราะห์การถดถอยคร้ังต่อ ๆ  มาแสดงให้เห็นว่ารสชาติและการน าเสนอเป็นสองปัจจยัท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในการสร้าง
ความพอใจและความตั้งใจใช้บริการของผูบ้ริโภค ดงันั้นผูจ้ดัการควรให้ความสนใจกบัคุณลกัษณะคุณภาพของ
อาหารท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจของลูกคา้และเพ่ือให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง 

2.3 กรอบแนวคดิ  สามารถสรุปกรอบแนวคิดได ้ดงัรูปท่ี 1 ดงัน้ี 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 
 
 
 

ความคาดหวงัคุณภาพการ 
 1.รูปธรรมการบริการ            2.ความน่าเช่ือถือ 
3.การตอบสนองต่อลกูคา้      4.ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 
5.ความเขา้ใจลูกคา้                 6.คุณภาพอาหาร 

การรับรู้คุณภาพการบริการของร้านเอ็นเตอร์ บาร์แอนด์
บิสโทร จงัหวดัขอนแก่น   
1.รูปธรรมการบริการ                2.ความน่าเช่ือถอื 
3.การตอบสนองต่อลกูคา้          4.ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 
5.ความเขา้ใจลูกคา้                     6.คุณภาพอาหาร 

การรับรู้ ≤ ความคาดหวงั แสดงว่าลกูค้าเกิดความพงึพอใจในการ
ใช้บริการ 

การรับรู้ < ความคาดหวงั แสดงว่าลูกคา้ไม่พึงพอใจในการใชบ้ริการ 
ความตั้งใจมาใชบ้ริการที่ร้านเอน็เตอร์ 

บาร์แอนดบ์ิสโทร จงัหวดัขอนแก่น 

ดา้นความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ

ร้านเอน็เตอร์ บาร์แอนดบ์ิสโทร จงัหวดั

ขอนแก่น   
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3. วธีิการศึกษา 
 

3.1 การศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ 
3.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการท าการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ลูกค้าของร้านเอ็นเตอร์ บาร์แอนด์บิสโทร 

จงัหวดัขอนแก่น ทางร้านมีจ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในเดือน มีนาคม 2561 จ านวน 1,230 คน (ร้านเอน็เตอร์ บาร์
แอนดบิ์สโทร จงัหวดัขอนแก่น, 2561) 

ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะเป็นตวัแทนในการศึกษาคร้ังน้ี ไดใ้ชวิ้ธีการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจากการ
ค านวณโดยใชสู้ตรของ Bartlett, Kotrlik & Higgins (2001) ในการค านวณขนาดตวัอย่างแบบตวัแปรต่อเน่ืองและ
การปรับสูตรเม่ือขนาดกลุ่มตวัอยา่งเกิน 5 % ของประชากร ดงัน้ี 
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เม่ือค่า Alpha Level ท่ีระดบั .05 เป็นระดบัค่าความเส่ียงท่ียอมรับได ้t = ค่าของ alpha level คือ 

.25 แต่ละหางเท่ากบั 1.96     
s = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของจ านวนประชากรท่ี 0.8   
d = ระดบั 7 โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ 0.03 
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ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกในการน าเก็บขอ้มูล และการน ามาค านวณ ผูศึ้กษาจึงใชก้ลุ่มตวัอย่างได้

กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 120 คน โดยท าการแจกแบบสอบถามแบบการสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือให้สะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาท าการเก็บรวบขอ้มูล

โดยการใชก้ารตอบแบบสอบถามของลูกคา้ผ่านช่องทางการเก็บแบบสอบถามโดยการเก็บขอ้มูลจากผูท่ี้เคยมาใช้
บริการร้าน 

3.1.2 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลคือ แบบสอบถาม โดยมีแบบสอบถาม 4 ส่วน
ดงัน้ีคือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน โดยใชม้าตรวดันามบญัญติั  

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านบาร์ แอนด์ บิ
สโทรท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี ใชเ้คร่ืองมือ DINESERVE  29 ขอ้ (Stevens, Knuston, & Patton,1995) และคุณภาพ
ของอาหาร 5 ขอ้ ดดัแปลงจาก Tan, Oriade, & Fallon. (2014) โดยใช ้Likert Scale 7 ระดบัเป็นมาตรวดัแบบสอบถาม 
มีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา (α- Coefficient) ดงัตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา (α- Coefficient) ของความคาดหวงัในแต่ละดา้น 
ความคาดหวงัแต่ละด้าน จ านวนข้อ  สัมประสิทธ์ิอัลฟา (α- Coefficient)  

รูปธรรมของการให้บริการ 10 ขอ้ 0.930 
การบริการท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจ 5 ขอ้ 0.833 

การตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 3 ขอ้ 0.908 

การให้ความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ 6 ขอ้ 0.872 

ความเขา้ใจ รู้จกัและรับรู้ความตอ้งการของลกูคา้ 5 ขอ้ 0.910 

คุณภาพอาหาร 5 ขอ้ 0.878 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านเอ็นเตอร์ บาร์แอนดบิ์สโทร 

จงัหวดัขอนแก่น  ใช ้เคร่ืองมือ DINESERVE   29 ขอ้ และคุณภาพของอาหาร 5 ขอ้ เช่นเดียวกบัส่วนท่ี 2ใช ้Likert 
Scale 7 ระดบัเป็นมาตรวดั แบบสอบถามมีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา (α- Coefficient) ดงัตารางท่ี 2 ดงัน้ี 
ตารางที่ 2 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา (α- Coefficient) ของการรับรู้ในแต่ละดา้น 

การรับรู้แต่ละด้าน จ านวนข้อ  สัมประสิทธ์ิอัลฟา (α- Coefficient)  

รูปธรรมของการให้บริการ 10 ขอ้ 0.962 
การบริการท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจ 5 ขอ้ 0.917 

การตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 3 ขอ้ 0.944 

การให้ความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ 6 ขอ้ 0.939 

ความเขา้ใจ รู้จกัและรับรู้ความตอ้งการของลกูคา้ 5 ขอ้ 0.863 

คุณภาพอาหาร 5 ขอ้ 0.923 
ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจใชบ้ริการของร้านเอน็เตอร์ บาร์

แอนด์บิสโทร จงัหวดัขอนแก่น ใชเ้คร่ืองมือวดัความพึงพอใจของลูกคา้ 3 ขอ้  และความตั้งใจใชบ้ริการ 3 ขอ้ ของ 
Cronin, Brady & Hult, (2000) ใช้ Likert Scale 7 ระดับเป็นมาตรวดัแบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (α- 
Coefficient) ดงัตารางท่ี 3 ดงัน้ี 
ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (α- Coefficient) ของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความ

ตั้งใจ ใชบ้ริการ 
ด้าน จ านวนข้อ  สัมประสิทธ์ิอัลฟา (α- Coefficient)  

ความพึงพอใจของลูกคา้ 3 ขอ้ 0.940 
ความตั้งใจใชบ้ริการ 3 ขอ้ 0.936 

3.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) แล้วน า
ค่าเฉล่ียมาแปลผลเป็นระดบัความคิดเห็นตามค่าเฉล่ียแบบอนัตรภาคชั้น  
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3.2 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการ 
การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการใช ้สถิติค่าที (Paired 

Sample t-test) แบบการทดสอบทางเดียว (One-tailed test) หากค่าเฉล่ียของความคาดหวงัน้อยกว่าหรือเท่ากับ
ค่าเฉล่ียการรับรู้ (E   P) หมายถึงลูกค้ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการท่ีได้รับ หากค่าเฉล่ียของความ
คาดหวงัมากกว่าค่าเฉล่ียการรับรู้ (E > P) หมายถึงลูกคา้ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บ 

3.3 การศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ในคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริการของร้านเอ็นเตอร์ บาร์แอนด์บิส โทร จังหวัดขอนแก่น และการศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ใน
คุณภาพการบริการกับความต้ังใจใช้บริการของร้านเอ็นเตอร์ บาร์แอนด์บิส โทร จังหวัดขอนแก่น 

น าผลของการศึกษาในขอ้ 3.2 มาหาความสัมพนัธ์ของการรับรู้ในคุณภาพการบริการกบัความพึงพอใจ
ในคุณภาพการบริการของร้านเอ็นเตอร์ บาร์แอนด์บิส โทร จงัหวดัขอนแก่น และความสัมพนัธ์ของการรับรู้ใน
คุณภาพการบริการกบัความตั้งใจใชบ้ริการของร้านเอน็เตอร์ บาร์แอนด์บิส โทร จงัหวดัขอนแก่น สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน multiple regression analyses 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแสดงดงัรูปท่ี 2 
ดงัน้ี 

        

 
รูปที่ 2 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
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ทั่วไป
5%

พนักงานเอกชน/บริษัท
42%

ธุรกิจส่วนตัว
35%

อาชีพ
ต ่ากว่า 10,000 บาท 

8%
10,001 – 20,000 บาท 

18%

20,001 – 30,000 บาท
35%

30,001 – 40,000 บาท
19%

40,001 – 50,000 บาท 
20%

รายได้
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จากรูปท่ี 2  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.00 มีอายรุะหว่าง 31- 40 ปี ร้อยละ 50.00 มี
ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 55.00  อาชีพพนกังานเอกชน/บริษทั ร้อยละ 42 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
20,001–30,000 บาท ร้อยละ 35.00  

4.2 ผลการศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการ  
ค่าเฉล่ียความคาดหวงัในคุณภาพการบริการรายดา้น แสดงดงัรูปท่ี 3 ดงัน้ี 

 
รูปที่ 3 กราฟแสดงค่าเฉล่ียความคาดหวงัในแต่ละดา้น 

จากรูปท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าผลการศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านอาหาร
ท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี มี 3 ดา้น ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.17-7.00 หมายถึง เห็น
ดว้ยอยา่งยิ่ง)  ยกเวน้  3 ดา้น คือ รูปธรรมของการให้บริการ การให้ความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ และความเขา้ใจ รู้จกัและ
รับรู้ความตอ้งการของลูกคา้ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

4.3 ผลการศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้ามีต่อร้านเอ็นเตอร์ บาร์แอนด์บิสโทร จังหวัด
ขอนแก่น  

การรับรู้ในคุณภาพการบริการแสดงดงัรูปท่ี 3 ดงัน้ี 

  
รูปที่ 4 กราฟแสดงค่าเฉล่ียการรับรู้ในแต่ละดา้น 

จากรูปท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า ผลการศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการบริการของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดท่ีมีต่อ
ร้านเอ็นเตอร์ บาร์แอนด์บิสโทร จังหวดัขอนแก่น พบว่า ระดบัการรับรู้ในคุณภาพบริการอยู่ในระดบัเห็นดว้ย 
จ านวน 5  ดา้น  ยกเวน้ ดา้นคุณภาพอาหาร ระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

6.10
6.28 6.24 6.16 6.11

6.39

รูปธรรมของการ
ใหบ้ริการ

การบริการท่ี
น่าเช่ือถือและ
ไวว้างใจ

การตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้

การใหค้วามเช่ือมัน่
แกลู่กคา้

ความเขา้ใจ รู้จกัและ
รับรู้ความตอ้งการ

ของลูกคา้
คุณภาพอาหาร

Series1 6.1 6.28 6.24 6.16 6.11 6.39

ค่าเฉลีย่ความคาดหวงัรายด้าน

6.19

6.1 6.09
6.11

6.09

6.16

รูปธรรมของการ
ใหบ้ริการ

การบริการท่ี
น่าเช่ือถือและ
ไวว้างใจ

การตอบสนอง
ความตอ้งการของ

ลูกคา้

การใหค้วามเช่ือมัน่
แกลู่กคา้

ความเขา้ใจ รู้จกั
และรับรู้ความ

ตอ้งการของลูกคา้
คุณภาพอาหาร

Series1 6.19 6.1 6.09 6.11 6.09 6.16

ค่าเฉลีย่การรับรู้รายด้าน



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 806 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

4.4 ผลการศึกษาความพงึพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจใช้บริการของลูกค้าที่มีต่อร้านเอ็นเตอร์ 
บาร์แอนด์บิสโทร จงัหวดัขอนแก่น     

ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจใชบ้ริการแสดง ดงัรูปท่ี 5 ดงัน้ี 

 
รูปที่ 5 กราฟแสดงค่าเฉล่ียความพงึพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้ที่มีต่อ 

ร้านเอ็นเตอร์ บาร์แอนดบ์ิสโทร จงัหวดัขอนแก่น 
จากรูปท่ี 5 แสดงให้เห็นว่า ผลการศึกษาค่าเฉล่ียความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจใช้

บริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านเอน็เตอร์ บาร์แอนดบิ์สโทร จงัหวดัขอนแก่น พบว่า ระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริการในคุณภาพบริการอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย และระดบัความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

4.5 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการ 
การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการรายดา้นของลูกคา้ แสดงใน

ตารางท่ี 4 ดงัน้ี 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้  

คุณภาพการบริการรายด้าน 
ความ

คาดหวงั 
(E) 

การรับรู้ 
(P) 

E-P 
Sig. 

(1-tailed) 
Sig.  

(2-tailed) 
แปรผล 

รูปธรรมของการใหบ้ริการ 6.10 6.19 (0.09) .000* .206 E < P 
การบริการท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจ 6.28 6.10 0.18 .000* .005* E  > P 
การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 6.24 6.09 0.15 .000* .111 E  > P 
การใหค้วามเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ 6.16 6.11 0.05 .000* .010* E  > P 
ความเขา้ใจ รู้จกัและรับรู้ความตอ้งการ
ของลูกคา้ 

6.11 6.09 0.02 .000* .859 E  > P 

คุณภาพอาหาร 6.39 6.16 0.23 .000* .000* E  > P 

 *หมายเหตุ ค่า sig ดูจากช่อง Sig. (1-tailed) และ Sig. (2-tailed) ท่ีมีค่าต ่ากว่า 0.05 
จากตารางท่ี 4  การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้าร้าน

เอน็เตอร์ บาร์แอนดบิ์สโทร จงัหวดัขอนแก่น พบว่า ค่าเฉล่ียของความคาดหวงัมากกว่าค่าเฉล่ียของการรับรู้ (E  >  P) 
มี  5  ดา้น ยกเวน้ ดา้นรูปธรรมของการให้บริการ แสดงให้เห็นว่า ลูกคา้มีการรับรู้และไม่พึงพอใจคุณภาพการบริการ
ท่ีไดรั้บ  ส าหรับดา้นรูปธรรมของการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียของความคาดหวงัน้อยกว่าค่าเฉล่ียของการรับรู้ (E < P)  
แสดงให้เห็นว่า ลูกคา้พึงพอใจคุณภาพการบริการดา้นน้ี 

5.75
5.8

5.85
5.9

5.95
6

6.05

ความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริการ

ความตั้งใจใช้บริการ

Series1 5.863 6.05

5.863

6.05

ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความต้ังใจใช้บริการของลูกค้าที่มีต่อร้าน
เอ็นเตอร์ บาร์แอนด์บิสโทร จังหวัดขอนแก่น
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4.6 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ในคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
และผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของการรับรู้ในคุณภาพการบริการกับความตั้งใจใช้บริการ 

4.6.1 ความสัมพนัธ์ของการรับรู้ในคุณภาพการบริการกับความพงึพอใจในคุณภาพการบริการ 
ความสัมพนัธ์ของ การรับรู้ในคุณภาพการบริการกบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแสดง

ดงัตารางท่ี 5 ดงัน้ี 

ตารางที่ 5  ความสมัพนัธข์อง การรับรู้ในคุณภาพการบริการกบัความพงึพอใจในคุณภาพการบริการ 

คุณภาพการบริการรายด้าน 
Unstandardized 
coefficients (B) 

Standard 
error 

Standardized 
coefficients 

(β) 

t-test 
Sig. 

 

Constant 1.554 .843  1.842 .068 
รูปธรรมของการให้บริการ .173 .201 .132 .861 .391 
การบริการท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจ .250 .288 .168 .871 .386 
การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (.087) .199 (.072) (.434) .665 
การให้ความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ (.235) .199 (.175) (1.181) .240 
ความเขา้ใจ รู้จกัและรับรู้ความตอ้งการ
ของลูกคา้ 

.022 .224 .017 .098 .922 

คุณภาพอาหาร .578 .220 .383 2.624 .010* 

 หมายเหตุ:Dependent variable: ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ. Adjusted R2 = 0.188, F 5.602, sig. = 0.000 
จากตารางท่ี 5  พบว่า มีเพียงดา้นเดียวท่ีการรับรู้ในคุณภาพการบริการมีผลต่อความพึงพอใจใน

คุณภาพการบริการ คือ ดา้นคุณภาพของอาหาร 
4.6.2 ความสัมพนัธ์ของการรับรู้ในคุณภาพการบริการกับกับความตั้งใจใช้บริการ 

ความสัมพนัธ์ของการรับรู้ในคุณภาพการบริการกบักบัความตั้งใจใชบ้ริการแสดงดงัตารางท่ี 6 
ดงัน้ี 
ตารางที่ 6  ความสมัพนัธข์อง การรับรู้ในคุณภาพการบริการเทียบกบัความตั้งใจใชบ้ริการ 

คุณภาพการบริการรายด้าน 
Unstandardized 
coefficients (B) 

Standard 
error 

Standardized 
coefficients 

(β) 

t-test 
Sig. 

 

Constant 1.965 .779  2.521 .013 
รูปธรรมของการใหบ้ริการ .033 .186 .027 .180 .858 
การบริการท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจ .464 .266 .332 1.747 .083 
การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (.007) .184 (.007) (.040) .968 
การใหค้วามเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ (.223) .184 (.177) (1.212) .228 
ความเขา้ใจ รู้จกัและรับรู้ความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

(.042) .207 (.034) (.203) .839 

คุณภาพอาหาร .442 .203 .312 2.172 .032* 

หมายเหตุ:Dependent variable:ความตั้งใจใชบ้ริการ. Adjusted R2 = .212, F 6.338, sig. = 0.000  
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จากตารางท่ี 6  พบว่า มี 1 ดา้นเท่านั้น ท่ีการรับรู้ในคุณภาพการบริการมีผลต่อความตั้งใจใช้
บริการ คือ ดา้นคุณภาพอาหาร  

4.7 การอภปิรายผล 
ผลการศึกษา พบว่า ลูกคา้มีความคาดหวงัในการใชบ้ริการร้านอาหาร อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง และ

การรับรู้ในการใชบ้ริการร้านเอ็นเตอร์ บาร์แอนด์บิสโทร จงัหวดัขอนแก่น อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ลูกคา้มีความพึง
พอใจในคุณภาพการบริการ และมีความตั้งใจในการมาใชบ้ริการ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ซ่ึงจะเห็นไดว้่า หากการรับรู้
ในการใชบ้ริการสูงกว่าความคาดหวงั จะท าให้ลูกคา้พึงพอใจในการใชบ้ริการและจะตั้งใจมาใชบ้ริการอีกคร้ัง การ
รับรู้ในคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจใชบ้ริการ คือ ดา้นคุณภาพ
ของอาหารซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Namkung,  & Jang  (2007) ซ่ึงได้ท าการศึกษาพบว่า คุณภาพอาหาร
โดยรวมมีผลต่อความพึงพอใจและตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้อยา่งมีนยัส าคญัและยงัแสดงให้เห็นว่าความสัมพนัธ์
ระหว่างคุณภาพอาหารกบัความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้เป็นผลมาจากความพึงพอใจ แสดงให้เห็นว่ารสชาติและ
การน าเสนอเป็นสองปัจจยัท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในการสร้างความพอใจและความตั้งใจใช้บริการของผูบ้ริโภค ดงันั้น
ผูจ้ดัการควรให้ความสนใจกบัคุณลกัษณะคุณภาพของอาหารท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจของลูกคา้และเพ่ือให้
ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง 
 

5. สรุปผลการศึกษา  
 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.00 มีอายุระหว่าง 31- 40 ปี ร้อยละ 50.00 

มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 55.00  อาชีพพนกังานเอกชน/บริษทั ร้อยละ 42 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
20,001–30,000 บาท ร้อยละ 35.00 ผลการศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านอาหารท่ีมี
คุณภาพการบริการท่ีดี มี 3 ดา้น ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.17-7.00 หมายถึง เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง)  ยกเวน้  3 ดา้น คือ รูปธรรมของการให้บริการ การให้ความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ และความเขา้ใจ รู้จกัและรับรู้
ความตอ้งการของลูกคา้ อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ส่วนผลการศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการบริการท่ีมีต่อร้านเอ็นเตอร์ 
บาร์แอนด์บิสโทร จงัหวดัขอนแก่น พบว่า ระดบัการรับรู้ในคุณภาพบริการอยู่ในระดบัเห็นดว้ย จ านวน 5  ดา้น  
ยกเวน้ ดา้นคุณภาพอาหาร การรับรู้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  และผลการศึกษาค่าเฉล่ียความพึงพอใจในคุณภาพ
การบริการและความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านเอ็นเตอร์ บาร์แอนดบิ์สโทร จงัหวดัขอนแก่น พบว่า ระดบั
ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการในคุณภาพบริการอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย และระดบัความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้
อยู่ในระดบัเห็นดว้ย เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคาดหวงัในการใช้บริการร้านอาหารและการรับรู้ พบว่า 
ค่าเฉล่ียของความคาดหวงัมีมากกว่าค่าเฉล่ียการรับรู้ในการใช้บริการร้านเอ็นเตอร์ บาร์แอนด์บิสโทร จังหวดั
ขอนแก่น (E > P) มีถึง 5  ด้าน มีเพียงด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บริการเท่านั้นท่ีการรับรู้มากกว่าความ
คาดหวงั แสดงให้เห็นว่า ลูกคา้มีการรับรู้และไม่พึงพอใจคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บ ส่วนดา้นท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจในการใชบ้ริการและความตั้งใจใชบ้ริการ มีเพียงดา้นเดียวเท่านั้นท่ีมีผล คือ ดา้นคุณภาพของอาหาร ดงันั้นจะ
เห็นไดว้่า ส าหรับร้านอาหารแลว้นั้น คุณภาพอาหารตอ้งมาเป็นอนัดบัหน่ึง ส่วนรองมานั้น คือ การบริการ ซ่ึงเป็น 2 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการประกอบการของร้านอาหาร 
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ข้อเสนอแนะ  
ขอ้เสนอแนะส าหรับร้าน ผูบ้ริหารควรจดัให้มีการประเมินคุณภาพการบริการเป็นประจ า ก าหนดหลกัการ

ปฏิบติัในการให้บริการโดยเน้นรสชาติของอาหารและความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกั จากเน่ืองมีผลต่อความพึง
พอใจและตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้ ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งมีการสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้อยู่เสมอเพ่ือให้
ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการในคร้ังถดัไป  

ส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของ
ลูกคา้รวมทั้งความจงรักภกัดีท่ีมีต่อร้าน เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการต่อไป 
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ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์ในหมวดวสัดุก่อสร้างที่จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

FACTORS AFFECTING THE STOCK PRICE OF CONSTRUCTION 
MATERIALS LISTED ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND 

 
วรัญญา เลศักดิ์*และวรรณรพี บานช่ืนวิจิตร** 

Waranya Lesak and Wanrapee Banchuenvijit 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดวสัดุก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดวสัดุก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยจะใชข้อ้มูลอนุกรมเวลาแบบทุติยภูมิ (Secondary Times Series Data) เป็นรายเดือน
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2556 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2560 รวมทั้งหมด 60 เดือน   ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีน่าศึกษาก็มีทั้งหมด 
5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMPI) หมวดวสัดุ
ก่อสร้าง อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ายใหญ่ชั้นดี (MLR) ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(VOL) ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(MPI) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีมีผลต่อราคา
หลกัทรัพยใ์นหมวดวสัดุก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้เทคนิคสร้างสมการ
ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) จากการศึกษาพบว่าราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ทีพีไอโพลีน จ ากดั (มหาชน) 
TPIPLไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระใดๆเลยส่วนดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (CMPI) และดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI)  มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) SCCCและราคา
หลกัทรัพยบ์ริษทั ปูนซีเมนต์ไทยจ ากดั (มหาชน)SCCอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
และดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง 
จ ากดั (มหาชน) SCCCโดยมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 
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Abstract 
 
The study on factors affecting the stock price of construction materials listed on the Stock Exchange of 

Thailand.  The objective of this research is to study factors affecting the stock price of construction materials listed 
on the Stock Exchange of Thailand by using the secondary times series data from  January 2013to December 2017 
with a total of 60months.   There are fiveinteresting factors to be taken into consideration:  stock price indexof the 
Stock Exchange of Thailand, construction materials price index (CMPI)  in the category of construction materials, 
minimum loan rate (MLR) , trading volume (VOL) , manufacturing production index (MPI) .   This study is a 
quantitative analysis to test the relationship of variables affecting the stock prices in construction materials listed 
on the Stock Exchange of Thailand by applying the multiple regression equation. 

From the study, it was found that the stock price of TPI Polene Public Company Limited was not correlated 
with any independent variables.  The construction material price index (CMPI)  and the manufacturing price index 
(MPI) had a statistical significant impact on the stock price of Siam City Cement Public Company Limited (SCCC) 
and the stock price of Siam Cement Public Company Limited (SCC)  at 0.05.   This coincides with the defined 
hypothesis and the SET index that has an impact on the stock price index of Siam City Cement Public Company 
Limited (SCCC) that is on the contrary to the fixed hypothesis at significance level of 0.05. 

 
Keywords: Construction Material 
 

1. บทน า 
      

ตลาดวสัดุก่อสร้างเป็นตลาดท่ีมีความหลากหลายและทิศทางการเติบโตของวสัดุก่อสร้างแต่ละประเภท 
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีแตกต่างกนัซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัผูใ้ชแ้ละประเภทของงานก่อสร้างท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละปีจากสถานการณ์
ของตลาดวสัดุก่อสร้างในปี 2560 น้ี น่าจะเร่ิมฟ้ืนตวัดีข้ึนกว่าปีท่ีผา่นมา ภายใตแ้ผนการลงทุนของภาครัฐ ไม่เพียงแต่
จะมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่แต่ยงัมีโครงการลงทุนขนาดเล็กกระจายไปทัว่ประเทศซ่ึงน่าจะส่งผลดีต่อกลุ่ม
ผูป้ระกอบการร้านค้าและผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างขนาดกลางและ ขนาดเล็ก หากพิจารณารายจ่ายลงทุนประจ าปี
งบประมาณ 2560ของภาครัฐ จะพบว่าส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายเพ่ือการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี
ต่าง ๆ (ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท การก่อสร้างเข่ือน การก่อสร้างระบบไฟฟ้า การปรับปรุงภูมิทศัน์แหล่ง
ท่องเท่ียว การก่อสร้างและซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างอ่ืน ทางหลวง เทศบาล และอ่ืน ๆ  ) รายจ่ายเพ่ือการพฒันาแหล่งน ้า 
(น ้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค น ้ าเพ่ือการเกษตร น ้ าเพ่ือการประปาอุตสาหกรรมและการสนบัสนุนการบริหารจดัการ
น ้า) และรายจ่ายเพ่ือการพฒันาการศึกษา (การก่อสร้าง อาคารการศึกษาในระดบัต่าง ๆ การให้บริการการศึกษา และ
ส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ ) ซ่ึงจดัสรรไปท่ีภาคกลางมากท่ีสุด รองลงมาเป็นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต ้
โดยงบท่ีจดัสรรลงพ้ืนท่ี ส่วนใหญ่ยงักระจายลงสู่จงัหวดัของแต่ละภาคซ่ึงมีจ านวนความหนาแน่นของประชากรสูง
หรือเป็นจงัหวดัท่ีมีสถานศึกษาและแหล่งท่องเท่ียว ตลอดจนโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐใน
พ้ืนท่ีนั้น ๆ เป็นหลกั อาทิเชียงใหม่ เชียงราย ตาก พิษณุโลก อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา กรุงเทพฯ 
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สุพรรณบุรี ชยันาท พระนครศรีอยธุยา นนทบุรี ปทุมธานี สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส เป็นตน้ 
โดยศูนยวิ์จยักสิกรไทยคาดว่า มูลค่า เม็ดเงินลงทุนในกิจกรรมก่อสร้างของภาครัฐในปี 2560 จะอยู่ท่ีราว 754,100-
768,020 ขยายตวัร้อยละ 8.9-10.9  จากปีก่อนหนา้  

ธุรกิจวสัดุก่อสร้างนั้นยงัคงเติบโตดีต่อเน่ืองจากปีก่อนหนา้ โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 ยอดขายของ
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ในตลาดเติบโตไดท่ี้ร้อยละ 9-10 ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากมาตรการกระตุน้อสงัหาริมทรัพย์
ในช่วงตน้ปี ท าให้มีความตอ้งการซ้ือเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบา้นหลงัจากโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ิมข้ึน และคาดว่าทั้ง
ปี 2559 ยอดขายผูป้ระกอบการรายใหญ่จะเติบโตไดต้ามเป้าหมายท่ีร้อยละ 5-20 ส าหรับปี 2560 ธุรกิจมีแนวโน้ม
ขยายตวัอย่างต่อเน่ืองโดยผูป้ระกอบการรายใหญ่คาดการณ์ยอดขายจะเติบโตร้อยละ 10-12 จากปัจจยัดา้นความ
ชดัเจนในการลงทุนดา้นระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐ การขยายสาขาของธุรกิจ และการเพ่ิมสินคา้ house brand ท่ี
ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานจากประโยชน์ของ Economies of Scale ท่ีเพ่ิมข้ึน (ท่ีมาศูนยวิ์จยักสิกรไทย 
2560) 

ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี จึงมุ่ง ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดวสัดุก่อสร้างท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2560 ว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีจะส่งผลต่อราคาหลกัทรัพย ์
เพ่ือเป็นแนวทางการตดัสินลงทุนในหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้าง 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย์ (VOL) 

Volume คือ ปริมาณการซ้ือขายของหุ้น โดยความสัมพนัธ์ระหว่างราคากับปริมาณการซ้ือขาย มี
ขอ้สงัเกตดงัน้ีความสมัพนัธ์ในแง่บวก 

1. เม่ือราคาปรับตงัสูงข้ึนจากช่วงเวลาก่อนและปริมาณการซ้ือขายปรับตวัสูงข้ึน จะเป็นการสนบัสนุน
การข้ึนของราคา 

2. เม่ือราคาท่ีพุ่งสูงข้ึน ต่อมามีการปรับตวัลง หากปริมาณการซ้ือขายปรับตวัลดลงดว้ย จะเป็นการ
แสดงถึงการลดลงชัว่คราวของราคา ก่อนท่ีจะมีการปรับตวัสูงข้ึนของราคาอีกคร้ังหน่ึง 

3. เม่ือราคาว่ิงข้ึนกลบัไปท่ีจุดสูงเก่า แต่ Volume ไม่มากเท่ากบั Volume ของจุดสูงเก่า จะเป็นการคา้น
การข้ึนของราคาและอาจน าไปสู่การปรับตวัลงของราคาในช่วงต่อไป 

4. เม่ือราคากบั Volume ข้ึนไปดว้ยกนัชา้ ๆ จนถึงระดบัหน่ึงแลว้ ราคาว่ิงข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดย Volume 
สูงมากข้ึนผิดปกติและถา้หลงัจากนั้นราคาเร่ิมลดต ่าลง จะถือว่า ณ จุดนั้นเป็นการเปล่ียนแนวโนม้จากข้ึนเป็นลง 

5. ถา้ราคาสูงข้ึนมาเป็นระยะเวลานานและเม่ือมาถึงจุดท่ีราคาขยบัข้ึนเลก็น้อย แต่ Volume กลบัยงัคง
สูงมาก จะเป็นสัญญาณเตือนว่ามีการขายระบายหุ้นออกในลกัษณะของการโยนหุ้น (มีการซ้ือขายกนัระหว่างกลุ่ม
เพ่ือไม่ให้ราคาตก) ซ่ึงอาจน าไปสู่การปรับตวัลงของราคาในช่วงต่อไป 

2.2 ทฤษฎอีัตราดอกเบีย้ 
อัตราดอกเบ้ียเป็นตัวแปรท่ีส าคัญมากในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงอัตราดอกเบ้ียมีความหมายว่าเป็น

ค่าตอบแทนในการแลกเปล่ียนสินคา้ซ่ึงรวมถึงเงินในปัจจุบนักบัอนาคต มีทฤษฎีท่ีนิยมน ามาอธิบายหลายทฤษฎี 
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เช่น ทฤษฎีของส านกัคลาสสิก ทฤษฎีปริมาณเงินให้กู ้ ซ่ึงลว้นแลว้แต่กล่าวว่าอตัราดอกเบ้ียข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั ทั้ง
เวลา ความเส่ียง สภาพคล่อง ส่งผลให้ผูใ้ห้กู้และผูกู้้ตอ้งตระหนกัเพ่ือให้การลงทุนเป็นไปตามตอ้งการและตน้ทุน
ของการท าธุรกิจของหน่วยผลิตไม่สูงจนเกินไป 

2.3 ดัชนีราคา 
ดชันีราคา คือ เคร่ืองวดัราคาเฉล่ียของสินคา้และบริการของปีใดปีหน่ึงเปรียบเทียบกบัราคาเฉล่ียของ

สินคา้และบริการในปีท่ีอา้งอิง หรือท่ีเรียกว่าปีฐาน (base year) ส าหรับการตดัสินใจว่าจะเอาราคาเฉล่ียของสินคา้
และบริการปีใดมาเป็นปีอา้งอิงนั้น จะต้องมีการพิจารณาบางส่ิงบางอย่าง คือ ควรเป็นปีท่ีมีภาวะทางเศรษฐกิจ
ค่อนขา้งปกติ ไม่มีภาวะเงินเฟ้อและการว่างงานในอตัราท่ีสูงไม่มีการปรับเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนจนท าให้ค่าเงิน
สกุลของประเทศเปล่ียนแปลงอยา่งมาก ไม่มีการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีท่ีรัฐจดัเก็บอยา่งขนานใหญ่ ประเทศควรอยู่
ในภาวะมีความสงบเรียบร้อยไม่มีสงครามและภยัพิบติัท่ีรุนแรง 

2.4 ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) 
ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) เป็นดชันีราคาหุ้นท่ี ค านวณโดยใช้หุ้น

สามญัจดทะเบียนทุกหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (รวมกองทุนอสงัหาริมทรัพย)์ โดยใชว้นัท่ี 30 
เมษายน 2518 เป็นวนัฐาน สะทอ้นให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของระดบัราคาโดยเฉล่ียของหุ้นสามญัทั้งหมดใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัปัจจุบนัเม่ือเทียบกบัวนัฐาน โดยท่ีการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นสามญัท่ี
มูลค่าตามราคาตลาดสูงจะมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของ SET Index มากกว่าหุ้นสามญัท่ีมีมูลค่าตามราคาตลาดต ่า 
(ส าหรับหุ้นสามญัท่ีถูกข้ึนเคร่ืองหมายเกิน 1 ปี จะไม่น ามารวมค านวณ) SET 50 Index ท่ีมีมูลค่าราคาตลาดสูงและ
การซ้ือขายมีสภาพคล่องอย่างสม ่าเสมอและใชว้นัท่ี 16 สิงหาคม 2548 เป็นวนัฐานโดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณา
คดัเลือกหุ้นสามญั 50 หลกัทรัพย ์เพ่ือใชใ้นการค านวณ SET 50 Index ทุก ๆ 6 เดือน ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์
ใหม่ (MAI Index) ดชันีราคาหุ้นท่ีค านวณโดยใชหุ้้นสามญัจดทะเบียนทุกหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ และ
ใช้วนัท่ี 2 กันยายน 2545 เป็นวนัฐาน MAI Index แสดงถึงระดบัราคาโดยเฉลยของหุ้นสามญัทั้งหมดในตลาด
หลกัทรัพยใ์หม่ ณ วนัปัจจุบนั เม่ือเทียบวนัฐาน 

2.5 ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group Index) 
ดชันีกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group Index) และดชันีหมวดธุรกิจ (Sectoral Index) เป็นดชันีราคา

หุ้นท่ีสะทอ้นการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะพ้ืนฐานเหมือนกนั ซ่ึงจดัอยูใ่นอุตสาหกรรม (Industry 
group) หรือหมวดธุรกิจ (Sector) เดียวกนั โดยมีหลกัการค านวณเช่นเดียวกบั SET Index ใชหุ้้นสามญัจดทะเบียนทุก
หลกัทรัพยใ์นแต่ละกลุ่ม อุตสาหกรรมหรอหมวดธุรกิจในการค านวณ (ยกเวน้หลกัทรัพยท่ีถูกกระการซ้ือขายเกิน 1 
ปี) และมีการปรับการค านวณดชันีทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงจ านวนหุ้นจดทะเบียน รวมทั้งเม่ือหลกัทรัพยย์า้ย
กลุ่มอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจ ปัจจุบนัตลาดหลกัทรัพยไ์ดมี้การจดักลุ่ม อุตสาหกรรมเป็น 8 กลุ่มหลกัทรัพย ์ซ่ึง
ประกอบดว้ยหมวดธุรกิจต่าง ๆ รวม 29 หมวด เพ่ือให้สามารถสะทอ้นภาพรวมของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย
ดียิ่งข้ึน 

ดชันีกลุ่ม (SectorIndex) ค านวณจากราคาหุ้นสามญัของกลุ่มธุรกิจท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ดแบ่ง วิธีการ
ค านวนเหมือนการค านวนดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้น คือ 

1. ตลาดหลกัทรัพย ์ใชมู้ลค่าของหุ้นสามญัเท่านั้นท่ีน าเอามาค านวณ แต่ไม่น าเอามูลค่าหุ้นบุริมสิทธ์ 
(Preferred share) หรือใบส าคญัแสดงสิทธิ (Warrant) เขา้มาเป็น ส่วนประกอบในการค านวณ 
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2. เน่ืองจากขนาดของบริษทัจดทะเบียนแต่ละบริษทัไม่เท่ากนั คือ บางบริษทัจะมีจ านวนหุ้นมากกว่า
บริษทัอ่ืน ๆ ดงันั้นการค านวณดชันีราคาหุ้นในปัจจุบนัจึงใชวิ้ธีถ่วงน ้ าหนกั ดว้ยมูลค่าตลาด (value weighted) คือ 
บริษท่ีัมีขนาดใหญ่ (จ านวนหุ้นมาก) จะมีน ้าหนกัใน การค านวณดชันีมากกว่าบริษทัท่ีมีขนาดเลก็ (จ านวนหุ้นน้อย
กว่า) 

3. มีการเปล่ียนแปลงของหุ้นในตลาดอยู่เสมอ เช่น มีหลกัทรัพยเ์ขา้มาจดทะเบียนใหม่ มีหุ้นเพิกถอน
ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน บริษทัจดทะเบียนมีการเพ่ิมทุนหรือลดทุน การรวมหรือควบกิจการ มี
หลกัทรัพยใ์ด ๆ จะยา้ยจากตลาดหลกัทรัพยใ์หม่เขา้มาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

2.6 ดัชนีราคาวสัดุก่อสร้าง (Construction Materials Price Index) 
ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง คือ ตวัเลขท่ีใชว้ดัการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้วสัดุก่อสร้าง ณ เวลาใดเวลาหน่ึง

เปรียบเทียบกบัช่วงเวลา ณ ปีฐาน ซ่ึงขอบเขตของดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง ดงัน้ี 
1. ราคาท่ีใชค้  านวณเป็นราคาจ าหน่าย ณ หนา้โรงงานหรือร้านคา้ตวัแทนจ าหน่าย สินคา้วสัดุก่อสร้าง

เป็นราคาเงินสดไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 
2. เป็นราคาสินคา้วสัดุก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3 จงัหวดั คือ นนทบุรี ปทุมธานี

และสมุทรปราการ 
2.7 กรอบแนวคดิการวจิยั 

ตวัแปรตน้      ตวัแปรตาม  

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดวสัดุก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เก็บขอ้มูลโดยอาศยัขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ และวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยวิธีสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) วิธีการก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) เพ่ือแสดง
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตามว่ามีผลอยา่งไร 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ี

ใช้ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษทัท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดวสัดุก่อสร้าง 
จ านวน 21 บริษทั โดยท าการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากบริษทัหมวดวสัดุก่อสร้างท่ีอยูใ่น SET 50 Index ไดแ้ก่  

1. บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)  
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2. บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน)  
3. บริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน)  
เน่ืองจากเป็น 3 บริษทัในหมวดวสัดุก่อสร้างท่ีอยูใ่น SET 50 Index และปัจจยัทางเศรษฐกิจ คือ ปริมาณ

การซ้ือขายหลักทรัพย์ ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)Index) ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
(Construction Materials Price Index) ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Product Index) หมวดวสัดุก่อสร้าง 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ายใหญ่ชั้นดี (MLR) โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2556 ถึง เดือนธนัวาคมปี 
2560 เป็นจ านวน 60 ชุดขอ้มูล 

ตวัแปรตน้ท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่  
ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นแต่ละเดือน (VOL) ถา้ปริมาณซ้ือขายหลกัทรัพยย์ิ่งมากข้ึนหมายถึง นกั

ลงทุนมีความสนใจลงทุนในหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างเพ่ิมมากข้ึน จะส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยข์ยบัสูงตามไป
ดว้ย จึงมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพย ์

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) กล่าวคือ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย แสดงถึง มูลค่ารวมของหุ้นสามญัทั้งหมดในตลาดเม่ือเทียบกบัวนัฐาน การท่ีมูลค่าโดยรวมของตลาด
หุ้นมีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน จะส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างสูงข้ึนตามไปดว้ย ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยจึงมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพย ์ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMPI) 

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMPI) แสดงการเปล่ียนแปลงราคาสินค้าวสัดุก่อสร้าง ถ้าดชันีราคาวสัดุ
ก่อสร้างเพม่ิ สูงข้ึน แสดงว่าราคาสินค้าวสัดุก่อสร้างมีการปรับตวัสูงข้ึน ส่งผลให้ผูผ้ลิตสินค้าวสัดุก่อสร้าง มี
ผลตอบแทนสูงข้ึนตามราคาวสัดุก่อสร้างซ่ึงจะส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยห์มวดวสัดุ 

ก่อสร้างปรับตวัสูงข้ึนด้วย ดงันั้นดชันีราคาวสัดุก่อสร้างจึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัราคา
หลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้าง 

ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมหมวดวสัดุก่อสร้าง (MPI) แสดงถึง ระดบัการผลิตในภาคอุตสาหกรรมวสัดุ
ก่อสร้างและทิศทางของภาคอุตสาหกรรมการท่ีระดบัการผลิตในภาคอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้างสูงข้ึน แสดงว่า
อุตสาหกรรมนั้น ๆ มีการขยายตวั มีก าลงัการผลิตสูงข้ึน ท าให้ก าไรของบริษทัมากข้ึน ส่งผลให้ราคาหลกัทรัพย์
หมวดวสัดุก่อสร้างสูงข้ึนตามไปดว้ย ดงันั้นดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหมวดวสัดุก่อสร้างจึงมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพย ์

อตัราดอกเบ้ียเงินกู้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) แสดงถึง ตน้ทุนทางการเงินของบริษทั ถา้อตัราดอกเบ้ียเงินกู้
สูงข้ึนท าให้ตน้ทุนทางเงินของบริษทัสูงข้ึน ก าไรท่ีไดรั้บจะน้อยลงส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยป์รับตวัลดลง ดงันั้น
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ายใหญ่ชั้นดี จึงมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพย ์

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

แบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ีปัจจยัที่มีผลต่อรำคำหลักทรัพย์ในหมวดวสัดุก่อสร้ำงที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สร้างความสมัพนัธ์โดยวิธีสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear 
Regressions ) ดว้ยวิธียกก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares:OLS) ดงัน้ี  

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตวัแปรทุกตวั โดยการทดสอบสถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด 
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ขั้นท่ี 2 การทดสอบ Unit Root ของขอ้มูล เป็นการตรวจสอบลกัษณะความน่ิง (stationhary) ของขอ้มูล 
เพ่ือหลีกเล่ียงขอ้มูลท่ีมีค่าเฉล่ีย (mean) และความแปรปรวน (variances) ท่ีไม่คงท่ีในแต่ละช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั 
โดยใช้วิธีการทดสอบ Augmented Dickey-Fuller test ซ่ึงจะท าการเลือก lag length หรือตวัล่า ก าหนดค่าความล่า
สูงสุดท่ี 12 เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ีขอ้มูลท่ีน ามาศึกษานั้นเป็นขอ้มูลรายเดือน จึงก าหนดให้มีความล่าของขอ้มูล
ในรอบระยะเวลา 1 ปี  

ขั้นท่ี 3 พิจารณาความสมัพนัธ์ว่าตวัแปรอิสระใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม โดยตวัแปรอิสระ
ตอ้งไม่มีความสมัพนัธ์ระหว่างกนัซ่ึงตรวจสอบโดยใชวิ้ธี Correlation Matrix หากค่าสมัประสิทธ์ิความสมัพนัธ์คู่ใด
มีค่ามากกว่า 0.8 และน้อยกว่า -0.8 จะถือว่าเกิดปัญหา Multicollinearity ซ่ึงหมายความว่าผลท่ีได้แม้ว่ายงัคง 
Unbiased แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพ 

ขั้นท่ี 4 การสร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม กบัตวัแปรอิสระแต่ละตวัแปรโดยเพ่ิม
ตวัแปรอิสระเขา้ไปในการค านวณทีละตวั เพ่ือท า ให้ทราบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระทุกตวั
ดว้ยและประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมทางสถิติ เป็นเคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์ และน าค่าตวัแปรทางสถิติท่ีไดม้าก าหนด
ผา่นรูปแบบจ าลองสมการถดถอยพหุคูณ ไดด้งัน้ี 

Y = C+ b1VOL + b2SET + b3CMPI + b4MPI + b5MRL 
ขั้นท่ี 5 ใชก้ารทดสอบ F- Test เพ่ือตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม โดยมี

สมมติฐานดงัต่อไปน้ี 
H0 : ราคาหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอิสระใด ๆ 
H1 : ราคาหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตวั ท่ีมีผลอย่างมี

นยัส าคญั ณ ระดบัความเช่ือมนัท่ี 95% 
ขั้นท่ี 6 ตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม คร้ังละ 1 ตวั โดยใช ้การทดสอบ T- 

Test 
H0 : ตวัแปรตามไม่ข้ึนกบัตวัแปรตน้ตวัท่ี i(βi= 0)/H1 : ตวัแปรตามข้ึนกบัตวัแปรตน้ตวัท่ี i(βi≤0) 
ขั้นท่ี 7 ใชก้ารทดสอบ Autocorrelation เพ่ือดูว่ามีปัญหาท่ีเกิดจากค่าความคลาดเคล่ือนมีความสมัพนัธ์

กนัเอง (ei)  หรือไม่ หากมีปัญหาเร่ือง Autocorrelationสมมติฐานในการทดสอบ 
H0 :No AutocorrelationH1 :Autocorrelation 
ขั้นท่ี 8 ใชก้ารทดสอบ Heteroskedasticityเพ่ือดูว่าค่าความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนคงท่ีหรือไม่  
H0 :NoHeteroskedasticityH1  :Heteroskedasticity 
ขั้นท่ี 9 เขียนสมการและอ่านค่าความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

 

4. ผลการศึกษา 
 

บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) SCCC 
จากการศึกษาพบว่าบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) SCCC มีค่า F-Test  เท่ากบั 0.000214 ซ่ึง

สามารถสรุปได้ว่าตัวแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษา ได้แก่ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (CMPI) ดัชนีราคาหุ้นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีผลิตอุตสาหกรรมหมวดวสัดกุ่อสร้าง (MPI) ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
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(VOL) อตัราดอกเบ้ียเงินกู้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) อย่างน้อย 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัปูนปูนซีเมนต์
นครหลวง จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงสามารถอธิบายสมการได ้30% ส่วนท่ีเหลือ 70% เป็นอิทธิพลจากปัจจยัอ่ืน โดยมีตวั
แปรอิสระ 1 ตวัแปร คือ ราคาวสัดุก่อสร้าง (CMPI)ดชันีผลิตอุตสาหกรรมหมวดวสัดุก่อสร้าง (MPI) ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) โดยมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนักับสมมติฐาน
ท่ีตั้ งไว้ อย่างมีนัยส าคัญ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และตัวแปรดังกล่าวไม่มีปัญหา Multicollinearity 
Autocorrelation Heteroscedasticity ส่วนตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ไม่มีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ปูนซีเมนต์นคร
หลวง จ ากดั (มหาชน) 

SCCC = -8.06414+0.0349148CMPI +27.5250MLR+12.4325MPI - 0.132330SET                     
+1.67685e-06VolSCCC 

บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทยจ ากดั (มหาชน)SCC 
จากการศึกษาไดค้่า F-Test เท่ากบั4.72e-25 และสรุปไดว้่าตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ ปริมาณการ

ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(VOL) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMPI) 
ดชันีผลิตอุตสาหกรรมหมวดวสัดุก่อสร้าง (MPI) อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ายใหญ่ชั้นดี (MLR) มีอย่างน้อย 1 ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัปูนซีเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงสามารถอธิบายสมการได ้30% ส่วนท่ีเหลือ 70% 
เป็นอิทธิพลจากปัจจยัอ่ืน โดยมีตวัแปรอิสระ 2ตวัแปร คือ ราคาวสัดุก่อสร้าง (CMPI)ดชันีผลิตอุตสาหกรรมหมวด
วสัดุก่อสร้าง (MPI) ท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) โดยมีความสัมพนัธ์กัน
ในทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และตวัแปรดงักล่าวไม่มี
ปัญหาMulticollinearity Autocorrelation Heteroscedasticity ส่วนตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ ไม่มีอิทธิพลต่อบริษัท 
ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

SCC = 0.341392+0.0381621CMPI - 17.0132MLR+1.56493MPI -0.00541837SET - 
1.36799e-08VolSCC 

บริษทั ทีพีไอโพลีน จ ากดั (มหาชน) TPIPL 
จากการศึกษาไดค้่า F-Test เท่ากบั 0.795655 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 สรุปไดว้่าตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษา 

ไดแ้ก่ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(VOL) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีราคาวสัดุ
ก่อสร้าง (CMPI) ดชันีผลิตอุตสาหกรรมหมวดวสัดุก่อสร้าง (MPI) อตัราดอกเบ้ียเงินกู้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) ไม่มี
อิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ทีพีไอโพลีน จ ากดั (มหาชน) TPIPL 

TPIPL =  -0.154289+0.000546669CMPI +3.41273MLR+0.313550MPI0.00199785SET-
2.46782e-010VOLTPIPL 
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5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
ตารางที่ 7 สรุปผลการศึกษา 

 
 

จากตาราง สรุปผลการศึกษาไดว้่า ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMPI) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน)อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ายใหญ่ชั้นดี (MLR) ดชันีผลิตอุตสาหกรรมหมวดวสัดุก่อสร้าง (MPIดชันีราคาหุ้นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(VOL) ไม่มีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยท์ั้ง 3 
บริษทัตวัอยา่ง 

อภปิรายผล 
ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMPI) 
ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMPI) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ปูนซีเมนต์

นครหลวง จ ากดั(มหาชน)และ  บริษทัปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไวว้่า  ถา้ดชันีราคาวสัดุก่อสร้างเพ่ิมสูงข้ึนแสดงว่าราคาสินคา้วสัดุก่อสร้างมีการปรับตวัสูงข้ึน ส่งผล
ให้ผูผ้ลิตสินคา้วสัดุก่อสร้างมีผลตอบแทนสูงข้ึนตามราคาวสัดุก่อสร้างซ่ึงจะส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยห์มวดวสัดุ
ก่อสร้างปรับตัวสูงข้ึนสอดคล้องกับงานวิจิยของวริศราวัฒนลิขิต(2556) ซ่ึงผลการศึกษาสรุปว่าอัตราการ
เปล่ียนแปลงของดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง ส่งผลในทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงของดชันีหมวดวสัดุก่อสร้าง
และงานวิจยัของปพิชญา สวนเอก(2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ P/E ของดชันีหมวดวสัดุก่อสร้าง มีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกบั P/E ของหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ส่วนราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ทีพีไอโพลีน จ ากดั(มหาชน) 
ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMPI) ไม่สามารถอธิบาย ความสมัพนัธ์ต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทัน้ีได ้เน่ืองจากบริษทั ที
พีไอโพลีน จ ากัด(มหาชน)   มีลกัษณะผลิตภณัฑ์ท่ีไม่เหมือนบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด(มหาชน)และ  
บริษทัปูนซีเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน)  จึงท าให้ผลการศึกษาท่ีไดแ้ตกต่างกนั บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากดั
(มหาชน)บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) มีการด าเนินธุรกิจ 5 ธุรกิจหลกัซ่ึงไดแ้ก่ ธุรกิจเคมีภณัฑ์, ธุรกิจ
กระดาษ, ธุรกิจซีเมนต์, ธุรกิจผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง, และธุรกิจจดัจ าหน่าย ส่วนบริษทั ทีพีไอโพลีน จ ากดั(มหาชน)    
ผลิตภัณฑ์คือ ปูนซีเมนต์, ปูนส าเร็จรูป, เม็ดพลาสติก LDPE, เม็ดพลาสติก EVA, Solar Cell Encapsulantsและ
คอนกรีตผสมเสร็จ ท าให้รายไดข้องกิจการไม่ไดม้าจากสินคา้ในส่วนของวสัดุก่อสร้างเพียงอย่างเดียว ฉะนั้นเม่ือ
ดชันีราคาวสัดุก่อสร้างมีการเปล่ียนแปลงก็ไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ทีพี ไอโพลีน จ ากดั (มหาชน)  
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อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ายใหญ่ชั้นดี(MLR) 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ายใหญ่ชั้นดี(MLR) ไม่สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัปูนซีเมนต์

นครหลวงจ ากดั(มหาชน) บริษทัปูนซีเมนต์ไทยจ ากดั (มหาชน) และบริษทัทีพีไอโพลีนจ ากดั(มหาชน) อย่างมี
นยัส าคญัเน่ืองจากธนาคารพาณิชยไ์ดใ้ชอ้ต้ราดอกเบ้ีย MLR คงท่ีมาโดยตลอด ตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2549 ไปจนถึง
กลางปี พ.ศ. 2559 ได้เกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงข้ึน พร้อมๆกับปัญหาเศรษฐกิจของโลกเรามีชะลอตวัท าให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่  สามารถท่ี จะลดดอกเบ้ียเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจไดอี้กทั้งยงัไม่สามารถทีจะข้ึนดอกเบ้ีย
เพ่ือชะลอปัญหาเงินเฟ้อเพราะจะเกิดความขดัแยง้ และแรงต่อตา้นจากทางรัฐบาลและผูบ้ริโภคท่ีมีก าลงัซ้ือ ลดลง
ส่งผลให้อต้ราการดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว MLR ไม่มีนยัส าคญัเพียงพอต่อราคาหลกัทรัพย ์

บริษทัปูนซีเมนต์นครหลวงจ ากดั(มหาชน) บริษทัปูนซีเมนต์ไทยจ ากดั (มหาชน) และบริษทัทีพีไอโพลีน
จ ากดั(มหาชน)อยา่งมีนยัส าคญั 

ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมหมวดวสัดุก่อสร้าง (MPI) 
ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมหมวดวสัดุก่อสร้าง (MPI) ไม่สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ต่อราคาหลกัทรัพย์

บริษทัปูนซีเมนต์นครหลวงจ ากัด(มหาชน) บริษทัปูนซีเมนต์ไทยจ ากดั (มหาชน) และบริษทัทีพีไอโพลีนจ ากดั
(มหาชน) อย่างมีนยัส าคญัเน่ืองจากปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์และปริมาณการจ าหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศไม่
เป็นไปทิศทางเดียวกันซ่ึงการไม่สอดคล้องของปริมาณการผลิตและการจ าหน่ายปูนซีเมนต์แสดงให้เห็นว่า
ปูนซีเมนตใ์นตลาดมีมากเกินความตอ้งการทั้งน้ีเห็นไดจ้ากดชันีความเช่ือมัน่ของธุรกิจก่อสร้างในช่วงท่ีทาการศึกษา
มีค่าดชันีต ่ากว่า 50 ซ่ึงแสดงว่าอยูใ่นช่วงขาลงรวมถึงอตัราการขยายตวัของการก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชนลดลง
ตามวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนส่งผลให้ปริมาณการจ าหน่ายปูนซีเมนต์นอ้ยลงตามท าให้ราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดวสัดุ
ก่อสร้างไม่มีความสัมพนัธ์กบัดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมหมวดวสัดุก่อสร้าง เน่ืองจากผลก าไรของกิจการจะมาจาก
การจ าหน่าย ซ่ึงการจาหน่ายและการผลิตไม่ได้มีความสัมพนัธ์กัน จึงท าให้การเปล่ียนแปลงของดชันีผลผลิต
อุตสาหกรรมหมวดวสัดุก่อสร้างไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) บริษทั ปูนซีเมนต์
นครหลวง จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ทีพีไอโพลีน จ ากดั(มหาชน) อยา่งมีนยัส าคญั  

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ไม่สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ต่อราคาหลกัทรัพย์

บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ทีพีไอโพลีน จ ากดั 
(มหาชน) อย่างมีนยัส าคญักล่าวคือ   ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แสดงถึง มูลค่ารวมของหุ้นสามญั
ทั้งหมดในตลาดเม่ือเทียบกบัวนัฐาน การท่ีมูลค่าโดยรวมของตลาดหุ้นมีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน จะส่งผลให้ราคาหลกัทรัพย์
หมวดวสัดุก่อสร้างสูงข้ึนตามไปดว้ย แต่เน่ืองจาก บริษทัทั้ง 3  ไม่เป็นไปตาม สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้และไม่ตรงตามท่ี
ทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานท่ีบอกถึงพฤติกรรมของตลาดท่ีบอกไว้ว่า สภาวะแวดล้อมการลงทุน และ
ปัจจยัพ้ืนฐานต่างๆ คือ ปัจจยัดา้นภาวะเศรษฐกิจ ภาวการณ์เมือง ปัจจยัดา้นภาวะอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงปัจจยั
ต่างๆ เหล่าน้ีจะสะท้อนอยู่ในดชันีราคาหุ้น ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และดชันีราคาหุ้น ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นดชันีท่ีสะทอ้นการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยเ์น่ืองจากเป็นการค านวณจาก
มูลค่าตลาด รวมวนัปัจจุบนัเทียบกบัมูลค่าตลาดรวมวนัฐาน ท าให้ถา้เศรษฐกิจซบเซาจะส่งผลท าให้นกัลงทุน ชะลอ
การลงทุนในหุ้นท าให้ราคาหุ้นในตลาดส่วนใหญ่มีราคาลดต ่าลงราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดวสัดุก่อสร้างก็จะปรับตวั
ลดลงตาม เพราะฉะนั้นราคาหลกัทรัพย์ในหมวดวสัดุก่อสร้างจึงมีการเคล่ือนไหวตามความผนัผวนของราคา
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หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไม่ได้มีความสัมพนัธ์กัน จึงท าให้ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET) ไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทั ทีพีไอโพลีน จ ากดั(มหาชน) อยา่งมีนยัส าคญั  

ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(VOL)  
ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(VOL) ไม่สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัปูนซีเมนต์

ไทยจ ากัด(มหาชน) บริษทัปูนซีเมนต์นครหลวงจ ากัด(มหาชน) และบริษทัทีพีไอโพลีนจ ากัด(มหาชน) อย่างมี
นยัส าคญัเน่ืองจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยท่ีไม่มีเสถียรภาพมีการชุมนุมของประชาชนและการ
เกิดจลาจลในหลายช่วงเวลาท าให้นกัลงทุนขาดความเช่ือมัน่ในการลงทุนในประเทศไทยในช่วงเวลาดงักล่าวส่งผล
ให้เกิดการเคล่ือนยา้ยเงินทุนออกนอกประเทศเป็นซ่ึงปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยมี์เป็นจ านวนมากและท าให้ราคา
หลักทรัพย์ตกต ่าลงท าให้ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย์เคล่ือนไหวไม่สอดคล้องกับราคาหลักทรัพย์บริษทั
ปูนซีเมนต์ไทยจ ากดั(มหาชน) บริษทัปูนซีเมนต์นครหลวงจ ากดั(มหาชน) และบริษทัทีพีไอโพลีนจ ากดั(มหาชน) 
อยา่งมีนยัส าคญั 
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การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ          

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

The comparison between Rate of Return and Risk of Retirement Mutual 
Fund (RMF) registered in the Stock Exchange of Thailand 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเพ่ือศึกษาความสามารถในการ
คดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละการจบัจงัหวะการลงทุน (การซ้ือ-ขาย) ของผูจ้ดัการกองทุนรวม  โดยการศึกษาในคร้ังน้ี จะ
เลือกหลกัทรัพยจ์ากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 31 กองทุน โดยใชเ้กณฑใ์นการศึกษาขอ้มูลรายวนั ใชด้ชันีราคาปิด
รายวนัของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์และดชันีกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ เพ่ือค านวณอตัราผลตอบแทน ตัว๋เงิน
คลงัอาย ุ3 เดือน ค านวณอตัราผลตอบแทนท่ีไม่มีความเส่ียง และค านวณการวดัความสามารถในการคดัเลือกกองทุน
และการจบัจงัหวะการลงทุน 

ผลการศึกษาพบว่า ดา้นการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละการจบัจงัหวะการลงทุนจากผลการวิเคราะห์ดงักล่าวมีทั้ง
กองทุนท่ีมีความสามารถในการจบัจงัหวะการลงทุนไดดี้ โดยความสามารถในการจบัจงัหวะในการลงทุนท าไดดี้
เป็นไปในทิศทางบวกแต่ผลการด าเนินงานโดยรวมไม่ได้ดีไปกว่าตลาด และกองทุนท่ีมีความสามารถในการ
คดัเลือกหลกัทพัยไ์ดดี้แต่ไม่ตอ้งค านึงถึงความสามารถในการจบัจงัหวะก็ได ้ เน่ืองจากการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ
การเล้ียงชีพเป็นการลงทุนในระยะยาว เพราะฉะนั้นหากผูล้งทุนสามารถคดัเลือกกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไดดี้
ตั้งแต่แรกเร่ิมก็จะส่งผลดีต่อการลงทุนในอนาคต 
 

Abstract 
 
The comparison between Rate of Return and Risk of Retirement Mutual Fund (RMF)  registered in 

the Stock Exchange of Thailand 

                                                             
* นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ Email: wara_warathip@hotmail.com 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 823 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

The objective of the study is to compare Rate of Return with Risk of Retirement Mutual Fund (RMF) 
registered in the Stock Exchange of Thailand, and to examine the selectivity ability and market timing ability of 
Mutual Fund managers. The study is based on 31 Retirement Mutual Fund (RMF) selectivity by using daily Close 
Price Index of SET Index and RMF Index. The collected data is used to measure three-month Treasury bills’ Rate 
of Return, Real Risk-Free Rate, and selectivity ability and market timing ability measurement. 

The results of selectivity ability and market timing ability show that Mutual Funds with market timing ability 
can perform positively.  However, the overall result is not as productive as the Mutual Funds which have high 
selectivity ability without much market timing ability.  Since Retirement Mutual Fund (RMF)  is long- term 
investment, it can be very efficacious for future investment if investor can select the suitable Retirement Mutual 
Fund (RMF) from the start. 

 

1. บทน า 
 

การวางแผนเกษียณเป็นเร่ืองส าคญั เน่ืองจากปัจจุบนัวยัเกษียณท่ีเพ่ิมมากข้ึน จากสถิติท่ีผ่านมาแสดงให้เห็น
โดยทัว่กนัว่าคนไทยส่วนใหญ่จะมีอายเุฉล่ีย 80 ปี นัน่ถือเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีคนวยัชราสูงกว่าวยั
อ่ืนๆ เป็นวยัท่ีไม่มีรายไดจ้ากการท างานแลว้ แต่ยงัคงมีรายจ่ายท่ีใชใ้นการด าเนินชีวิตอยู่ ฉะนั้นการการวางแผน
เกษียณจึงมีความส าคญักบัทุกคนในยุคสมยัน้ี เป็นการเร่ิมตน้การวางแผนชีวิตตัง่แต่เน่ินๆเพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้กับตัวเองได้ก้าวเข้าสู่ช่วงวัยเกษียณได้อย่างมั่นใจ พอเพียง และมีความสุข กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
(Retirement Mutual Fund : RMF) เป็นเคร่ืองมือในการออมเงินระยะยาว ซ่ึงเกิดข้ึนเพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ผู ้ท่ี
ตอ้งการจะออมเงินไวใ้ชใ้นวยัเกษียณ และยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากทางการเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซ่ึงในการ
ลงทุนกองทุน RMF จะมีระยะเวลาค่อนขา้งยาวนาน ซ่ึงเม่ือเร่ิมลงทุนแลว้ก็จะตอ้งลงทุนอย่างต่อเน่ือง ลงทุนขั้นต ่า 
3% ของเงินไดใ้นแต่ละปี  และบงัคบัว่าขายคืนหน่วยลงทุนท าไดเ้ม่ือผูล้งทุนมีอายุไม่ต ่ากว่า 55 ปี และไดล้งทุน
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรก จึงตอบโจทยใ์นเร่ืองของการวางแผนเกษียณไดดี้ท า
ให้ผูล้งทุนไดรั้บผลตอบแทนในการในระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้และเป็นกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์
ชดัเจนตั้งแต่แรกเร่ิมในปี พ.ศ. 2544 คือเป็นกองทุนท่ีมีลกัษณะผสมระหว่างการเป็นกองทุนรวมกบัเป็นการออมเงิน
ไวเ้พ่ือใชใ้นวยัเกษียณอายกุารขยายตวัของกองทุน RMFส าหรับลงทุนระยะยาวเพ่ือโอกาสสร้างผลตอบแทนให้มาก
ท่ีสุด  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิกองทุนรวม 
กองทุนรวม เป็นนิติบุคคลท่ีรวบรวมเงินจากนักลงทุนหลายๆรายมารวมกันแล้วน าไปลงทุนใน

หลกัทรัพยห์รือสินทรัพยต่์างๆ ตามวตัถุประสงค์ของกองทุน โดยมีผูจ้ดัการกองทุนช่วยบริหารกองทุนท าให้เกิด
ก าไรตามนโยบายของกองทุนรวมซ่ึงมีเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของกองทุนดงัน้ี แบ่งตามประเภทค่าใชจ่้ายในการ
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ซ้ือขายการลงทุน จะมีทั้งแบบท่ีเป็นกองทุนท่ีคิดค่าใชจ่้ายในการซ้ือขายและไม่คิดค่าใชจ่้ายในการซ้ือขายหน่วย
ลงทุน และยงัรวมถึงการคิดค่าธรรมเนียมและไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม, แบ่งตามประเภทของการขายคืนหน่วย
ลงทุน, แบ่งตามนโยบายการลงทุน, แบ่งตามแหล่งท่ีมาและแหล่งท่ีน าเงินไปลงทุน 

2.2 แนวคดิทฤษฎขีองกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ เป็นกองทุนรวมประเภทหน่ึงท่ีมีลกัษณะพิเศษเสมือนว่าเป็นกองทุนท่ีมี

ลกัษณะผสมกนัระหว่างกองทุนรวมกบัการออมเงินไวใ้ชใ้นวยัเกษียญอายุท่ีทางการให้การสนบัสนุน เพ่ือจะไดมี้
เงินไวใ้ชจ่้ายเล้ียงดูตวัเองเม่ือถึงวยัท่ีไม่ไดท้  างานแลว้ และเป็นกองทุนท่ีมีการก าหนดระยะเวลาในการไถ่ถอน คือ 
ตอ้งลงทุนมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี และสามารถท่ีจะไถ่ถอนไดเ้ม่ือผูล้งทุนมีอาย ุ55 ปีข้ึนไป หากผูถื้อหน่วยลงทุนไถ่
ถอนก่อนก าหนดจะตอ้งเสียค่าปรับและไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

การวดัความสามารถในการคดัเลือกกองทุนและการจบัจงัหวะการลงทุน 
Harry Markowitz และ William Sharpe เป็นผูศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงในการลงทุน โดยมีแนวคิดว่าอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการลงทุน (ท่ีมา : สุมาลี
(อุณหะนนัทน์) จิวะมิตร : การบริหารการเงิน เล่มท่ี 1)  เน่ืองจากความเส่ียงเป็นส่ิงท่ีนกัลงทุนไม่สามารถหลีกเล่ียง
ได ้ดงันั้นการลงทุน ณ ระดบัความเส่ียงระดบัหน่ึง จะตอ้งไดรั้บผลตอบแทนอยา่งน้อยเท่ากบัอตัราผลตอบแทนท่ี
ปราศจากความเส่ียง รวมกบัส่วนชดเชยความเส่ียง ซ่ึงเป็นอตัราส่วนชดเชยความเส่ียงของตลาด โดยสดัส่วนดงักล่าว
จะแสดงดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ (β) และในงานวิจยัน้ีจะน าทฤษฎี Capital Asset Pricing Model (CAPM) มาใชใ้น
การวดัความสามารถในการคดัเลือกกองทุนและการจบัจงัหวะการลงทุน (ซ้ือ-ขาย) ของผูจ้ดัการกองทุนโดยใช้
โมเดล Treynor & Mazuy (TM Model) ซ่ึงโมเดลดงักล่าวจะใชป้ระเมินผลการด าเนินงานจากการคดัเลือกหลกัทรัพย์
และการจบัจงัหวะการลงทุน 

2.3 กรอบแนวคดิ 
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่าการศึกษาไดใ้ชก้ารค านวณอตัราผลตอบแทน การวดัผลการ

ด าเนินงานของผูจ้ ัดการกองุทนรวมจะใช้มาตรวดั Sharpe’s Ratio และทฤษฎีการคดัเลือกหลกัทรัพย์และการจับ
จงัหวะการลงทุน ดงันั้นจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาจึงไดก้รอบแนวคิดดงัน้ี 

 

 
 

1. อตัราผลตอบแทนที่ไดรั้บของกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ 

2. อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

3. การวดัประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนรวม
ดว้ยดชันี Sharpe 

4. การวดัความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละ
การจบัจงัหวะลงทุน α,ɣ ของแต่ละกองทุนมาลงใน 
Segment 

ค านวณอตัราผลตอบแทน
ของกองทนุรวม 

 

 

ค านวณอตัราผลตอบแทนที่
ปราศจากความเส่ียง 

ค านวณอตัราผลตอบแทน
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

แสดงผลและสรุปผลการศึกษาและ
น าเสนอแนวทางในการตดัสินใจ 

ราคาปิดรายวนัของกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

อตัราผลตอบแทนของตัว๋
เงินคลงัอายุ 3 เดอืน 

อตัราผลตอบแทนของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
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3. วธีิการศึกษา 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาวจัยัในคร้ังน้ี คือกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีมีการเก็บขอ้มูลยอ้นหลงั 4 ปี 

(ตั้งแต่ปี 2557-2560) ซ่ึงคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างจากทั้งหมด 31 กองทุน คือ ABAPAC-RMF กองทุนเปิดอเบอร์ดีน 
เอเชีย    แปซิฟิค เอคควิต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ, ABSC-RMF กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ, 
ASP-ERFกองทุนเปิดแอสเซทพลสัตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ, BERMF กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการ
เล้ียงชีพ,    B-SM-RMF กองทุนเปิดบวัหลวง Small-Mid Cap เพ่ือการเล้ียงชีพ, B-SM-RMF กองทุนเปิดบวัหลวง 
Small-Mid Cap เพ่ือการเล้ียงชีพ, CIMB-PRINCIPAL EQRMFกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพ่ือ
การเล้ียงชีพ, CIMB-PRINCIPAL iPROPRMF กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ต้ี อินคมัเพ่ือการเล้ียง
ชีพ, ERMFกองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ, IN-RMF กองทุนเปิดบวัหลวงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเล้ียงชีพ, 
JB25RMF กองทุนเปิด JUMBO 25 เพ่ือการเล้ียงชีพ, KEQRMFกองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ, KFDIVRMF 
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพ่ือการเล้ียงชีพ, KFEQRMF กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ, KSRMF 
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพ่ือการเล้ียงชีพ, KT-PROPERTY RMF กองทุนเปิดเคแทม เวิลด ์พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการ
เล้ียงชีพ, KTSE-RMF กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ, ONEPROP-RMF กองทุนเปิด วรรณ 
พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ, PHATra EQRMF กองทุนเปิดภทัร หุ้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ, PHATRA PROPRMF
กองทุนเปิดภทัร พร็อพเพอร์ต้ี เซคเตอร์ เพ่ือการเล้ียงชีพ, SCBRM4 กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ้์นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ, 
SCBRMS50 กองทุนเปิดไทยพาณิชย ์SET50 INDEX เพ่ือการเล้ียงชีพ, S-EQRMF กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุน
เพ่ือการเล้ียงชีพ, TAPRMF กองทุนเปิด ทิสโก ้เอเชีย แปซิฟิก เอก็ซ์ เจแปน เพ่ือการเล้ียงชีพ, TCIRMF กองทุนเปิด 
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพ่ือการเล้ียงชีพ, TEGRMF กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ, THDRMF กองทุนเปิด 
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพ่ือการเล้ียงชีพ, T-LowBetaRMF กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพ่ือการเล้ียงชีพ, 
TMB50RMF กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพ่ือการเล้ียงชีพ, T-NERMF กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ, 
UOBEQRMF กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ, V-RMF กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ โดย
จะท าการศึกษาเฉพาะกองทุนรวมเพ่ือการาเล้ียงชีพท่ีมีการลงทนุในตราสารทุนและไม่จ่ายเงินปันผลและเลือกเฉพาะ
กองทุนท่ีมีผลการด าเนินงานภายใน วันท่ี 01/01/2557 ถึง 31/12/2560 และท าการเก็บข้อมูลดัชนีราคาตลาด
หลกัทรัพยแ์บบรายวนั โดยน าค่าราคาหน่วยลงทุนปิดรายวนัท่ีมีการปรับผลของเงินปันผล (Adjust Price) และราคา
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ (Set Index)จาก www.setsmart.com และค่าอตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัอายุ 3 เดือน จาก 
www.bot.or.th  เพ่ือใชเ้ป็นอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพประกอบดว้ย

อตัราผลตอบแทนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีเกิดข้ึนจริง อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยใชสู้ตรการค านวณอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม (Rp) และอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ (Rm)  
และใชส้มการถดถอย (Regression) ในการตั้งสมมติฐานหลกั (H0) และสมมติฐานรอง (HA) เพ่ือวดัความสามารถใน
การคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละจบัจงัหวะการลงทุน 

http://www.setsmart.com/
http://www.bot.or.th/
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3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขั้นตอนท่ี 1 : ค านวณอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
ขั้นตอนท่ี 2 : เปรียบเทียบสถิติเชิงพรรณาของแต่ละกองทุนดงัต่อไปน้ี 
ขั้นตอนท่ี 3 :ค านวณค่า Sharpe’s Ratio 
ขั้นตอนท่ี 4 : วิเคราะห์ความสามารถในการเลือกหลกัทรัพยแ์ละการจบัจงัหวะการลงทุนจากสมการ 
(R p – R f) = α + β (R m – R f) + ɤ (R m – R f)2 +εpt  โดยมีการตั้งสมมติฐานดงัน้ี 

ความสามารถในการเลือกหลักทรัพย์ (Selection Ability) โดยการตั้ ง (1) สมมติฐานหลัก (Null 
hypothesis) (H0): α = 0 (ไม่มีความสามารถในการเลือกหลกัทรัพย์การลงทุน) (2) สมมติฐานรอง (Alternative 
hypothesis) (HA): α   0 (มีความสามารถในการเลือกหลกัทรัพยก์ารลงทุน) 

ความสามารถในการจบัจงัหวะการลงทุน (Timing Ability) โดยการตั้ง (1) สมมติฐาน (Null hypothesis) 
(H0) : ɤ = 0 (ไม่มีความสามารถในการจบัจงัหวะการลงทุน) (2) สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis) (HA) : ɤ 
  0 (มีความสามารถในการจบัจงัหวะการลงทุน) 

ขั้นตอนท่ี 5 : น าค่า α ,ɤ ของแต่ละกองทุนรวมท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 4 มาใส่ตาราง 9 ช่องดงัน้ี 
 α < 0 α = 0 α > 0 

ɤ < 0 Segment 1 Segment 2 Segment 3 

ɤ = 0 Segment 4 Segment 5 Segment 6 

ɤ > 0 Segment 7 Segment 8 Segment 9 

 
ขั้นตอนท่ี 6: น าผลลพัท์ท่ีไดจ้ากการค านวณในขั้นตอนท่ี 1–5 มาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและ

ความเส่ียงของแต่ละกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและบ่งบอกประสิทธิภาพการบริหารกองทุนรวมจากการค านวณ
มาตรวดัประสิทธิภาพการลงทุนตามหลกัเกณฑ์ของแต่ละมาตรวดัอีกทั้งบ่งบอกการบริหารผลการด าเนินงานของ
ผูจ้ ัดการกองทุนว่ามีความสามารถในการเลือกหลกัทรัพย์และจับจังหวะการลงทุนแต่ละช่วงเวลาการซ้ือ-ขาย
หลกัทรัพยห์รือไม่  
 

4. ผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาดา้นการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 31 กองทุน เป็นระยะเวลา 4 ปี สรุปไดว้่าจากการศึกษาดา้น
การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ านวน 31 กองทุน เป็นระยะเวลา 4 ปี สรุปได้ว่ากองทุนท่ีมีค่าสถิติเชิงพรรณนาของอัตรา
ผลตอบแทนรายวนัของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีให้ผลตอบแทนมากท่ีสุด 5 กองทุน คือ PHATRA EQRMF , 
CIMB-PRINCIPAL iPROPRMF , CIMB-PRINCIPAL EQRMF , IN-RMF , TEGRMF ตามล าดบั และกองทุนท่ีมี
ค่าสิติเชิงพรรณนาของอตัราผลตอบแทนรายวนัของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีให้ผลตอบแทนน้อยท่ีสุด 5 
กองทุนคือ KT-PROPERTY RMF, TAPRMF, S-EQRMF, KSRMF, ABAPAC-RMF ด้านการประเมินผลการ
ด าเนินงานหลักทรัพย์ของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีน่าสนใจ 5 กองทุน คือ PHATRA EQRMF, CIMB-
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PRINCIPAL iPROPRMF, CIMB-PRINCIPAL EQRMF, IN-RMF, TEGRMF ตามล าดบั ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผูจ้ดัการ
กองทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 5 กองทุน มีความสามารถในการด าเนินงานเพราะค่าท่ีออกมายิ่งสูงจะยิ่งดี 
ดา้นการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละการจบัจงัหวะการลงทุนจากผลการวิเคราะห์ดงักล่าวสรุปไดว้่า กองทุนรวมเพ่ือการ
เล้ียงชีพท่ีมีค่าแอลฟ่ามากกว่าศูนยมี์ 6 กองทุน คือ CIMB-PRINCIPAL EQRMF, CIMB-PRINCIPAL iPROPRMF, 
IN-RMF, PHATRA PROPRMF, T-LowBetaRMF, B-SM-RMF กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีมีค่าแกมม่ามากกว่า
ศูนย์มี 6 กองทุน คือ KEQRMF, KSRMF, KTSE-RMF, PHATRA EQRMF, SCBRM4, SCBRMS50 และกองทุน
รวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีมีค่าแกมม่านอ้ยกว่าศูนยมี์ 1 กองทุน คือ T-NERMF  

 α < 0 α = 0 α > 0 

ɣ < 0  T-NERMF  

ɣ = 0  ABAPAC-RMF, ABSC-RMF, ASP-ERF, 
BERMF, ERMF, JB25RMF, KFDIVRMF, 
KFEQRMF, KT-PROPERTY RMF, 
ONEPROP-RMF, S-EQRMF, TAPRMF, 
TCIRMF, TEGRMF, THDRMF, 
TMB50RMF, UOBEQRMF, V-RMF 

CIMB-PRINCIPAL EQRMF, CIMB-
PRINCIPAL iPROPRMF, IN-RMF, 
PHATRA PROPRMF, T-LowBetaRMF, B-
SM-RMF 

 
ɣ > 0 

 KEQRMF, KSRMF, KTSE-RMF, PHATRA 
EQRMF, SCBRM4, SCBRMS50 

 

 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด 5 อนัดบัแรก ให้ผลตอบแทนสูงกว่าตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยทุกกองทุน ดา้นการประเมินผลการด าเนินงานหลกัทรัพยท่ี์ให้ผลการประเมินผลการด าเนินงานไดดี้นั้น
ผลก็ออกมาสอดคลอ้งกบัผลตอบแทน ซ่ึงเม่ือผลตอบแทนดีดา้นการประเมินผลการด าเนินงานหลกัทรัพยก์็ดีดว้ย
เช่นกนั และดา้นการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละการจบัจงัหวะการลงทุนนั้นสามารถบ่งบอกไดว้่ากองทุนท่ีโดยภาพรวม 
ไม่ว่าจะเป็นดา้นการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละการจบัจงัหวะการลงทุนนั้นดีกว่าตลาด โดยท่ีไม่ตอ้งค านึงถึงการจบั
จงัหวะก็ได ้แค่เลือกหลกัทรัพยไ์ดดี้ตั้งแต่แรกก็ส่งผลดีในระยะยาวมี 6 กองทุน คือ CIMB-PRINCIPAL EQRMF, 
CIMB-PRINCIPAL iPROPRMF, IN-RMF, PHATRA PROPRMF, T-LowBetaRMF, B-SM-RMF และกองทุนท่ี
จับจังหวะได้ทั้งขาข้ึนและขาลง แต่ผลการด าเนินงานโดยรวมไม่ได้ดีไปกว่าตลาดมี 6 กองทุน คือ KEQRMF, 
KSRMF, KTSE-RMF, PHATRA EQRMF, SCBRM4, SCBRMS50 และกองทุนท่ีผลการด าเนินงานไม่ไดดี้ไปกว่า
ตลาดและการจบัจงัหวะก็เป็นไปในทิศทางลบ คือ T-NERMF จากผลการศึกษาโดยรวมก็สามารถสรุปไดว้่า กองทุน
รวมเพ่ือการเล้ียงชีพเป็นการลงทุนในระยะยาว เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้ผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันมี
ความสอดคลอ้งกนั คือ เม่ืออตัราผลตอบแทนดี ดา้นการประเมินผลการด าเนินงานดี และการคดัเลือกหลกัทรัพย์
และการจบัจงัหวะการลงทุนก็ดีเช่นเดียวกนั ซ่ึงส่งผลดีต่อนกัลงทุนในการท่ีจะเลือกลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียง
ชีพอีกดว้ย และจากการวิจยัพบว่านกัลงทุนสามารถเลือกกองทุนรวมท่ีลงทุนในหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค , 
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หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย,์ หมวดธนาคาร, หมวดขนส่งและโลจิสติกส์, และหมวดเทคโนโลยีและการส่ือสาร ซ่ึง
กองทุนRMF เป็นกองทุนท่ีลงทุนในระยะยาวและการไดรั้บผลตอบแทนก็จะเป็นในระยะยาวเช่นเดียวกนั เหมาะ
ส าหรับนกัลงทุนท่ีตอ้งการเก็บเงินไวใ้ชใ้นวยัเกษียณ และเหมาะส าหรับนกัลงทุนท่ีคาดหวงัผลตอบแทนในระยะ
ยาว และนักลงทุนควรท่ีจะต้องพิจารณาจากข้อมูลอ่ืน ๆ ในการเลือกซ้ือกองทุนนั้น ๆ ว่าสัดส่วนการลงทุนใน
สินทรัพยแ์ต่ละอยา่งเป็นอยา่งไรบา้ง และดูสภาวะเศรษฐกิจการเมืองสภาพสงัคมในขณะนั้นว่าเป็นอยา่งไร และควร
ศึกษาขอ้มูลก่อนการลงทุนให้รอบคอบก่อนการตดัสินใจเลือกกองทุน 

5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมเพ่ือการ

เล้ียงชีพท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูวิ้จยัหวงัว่าท่านจะสามารถใชแ้นวคิดการวิเคราะห์ขอ้มูล
ของงานวิจยัน้ี เพ่ือศึกษาการคดัเลือกและการจบัจงัหวะการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวม
ประเภทอ่ืน ๆ โดยการใชแ้นวคิดการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการใหม่ท่ีสามารถตอบโจทยก์ารตดัสินใจในการลงทุน 
ดงันั้นผูวิ้จยัท่านใดท่ีจะท าต่อควรมีควรมีขอ้มูลท่ีมากพอและท่ีมีความน่าเช่ือถือได ้และควรใชข้อ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับ
ของนกัวิชาการทัว่ไป ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังต่อไป  
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การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพ่ือเพิม่ความสุขในองค์กร กรณศึีกษา ฝ่ายตรวจสอบ
รายได้ กองทางหลวงพเิศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 

Applying Appreciative Inquiry to Increase Happiness in Workplace: A Case 
Study of Income Audit Department, Inter City Motorway Division, 

 Department of Highways, Ministry of Transport 
 

วลาสินี ยืนนาน* และสุวัฒน์ จิตต์ปราณชัีย** 
Walasinee Yuennan* and Suwat Jitpraneechai** 

 
บทคดัย่อ 

 
การศึกษาเร่ืองการประยกุตใ์ชสุ้นทรียสาธกเพ่ือเพ่ิมความสุขในองคก์ร กรณีศึกษา ฝ่ายตรวจสอบรายได ้กอง

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม มีวตัถุประสงคเ์พ่ือคน้หาประสบการณ์เชิงบวกใน
การท างาน เพ่ือสร้างแนวทางปฏิบติัในการเพ่ิมความสุขให้กบับุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายไดฯ้ โดยใชก้ารสมัภาษณ์
กลุ่มตวัอย่างคือบุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายไดฯ้ จ านวน 32 คน ท าให้ไดจุ้ดร่วม (Convergence) 10 ประเด็นและจุด
โดดเด่น (Divergence) 11 ประเด็น จากนั้นน ามาพิจารณาร่วมกับการวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) เพ่ือ
ออกแบบโครงการส าหรับเพ่ิมความสุขให้กบับุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายไดฯ้ มีทั้งหมด 4 โครงการ ผลการด าเนิน
โครงการพบว่าบุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายได้ฯ มีความสุขจากการท างานมากข้ึน ตามหลกัความสุข 8 ประการ 
(Happy 8) 
 
ค ำส ำคัญ: สุนทรียสำธก, ควำมสุขในองค์กร, กำรวิเครำะห์สออ่ำร์, หลักควำมสุข 8 ประกำร 
 

Abstract 
 

The study of applying appreciative inquiry to increase happiness in workplace: a case study of Income Audit 
Department, Inter City Motorway Division, Department of Highways, Ministry of Transport has purpose  to find 
the positive work experiences to create a guideline of increasing happiness for the officers of Income Audit 
Department.  Data was collected by interviewing with officers in total of 32 persons.  The result can determine 10 
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convergences and 11 divergences, in accordance with SOAR analysis so  it is getting 4 projects of increasing 
happiness in workplace. After the projects implementation, the happiness in workplace of the officers was increased 
as expected according to the principle of Happy 8. 
 
Keywords: Appreciative Inquiry, Happiness in Workplace, SOAR Analysis, Principle of Happy 8 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
องค์กรจดัเป็นระบบสังคมท่ีมีทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัส าคญัท่ีน าไปสู่การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ ดงันั้นองคก์รจ าเป็นตอ้งมีทั้งผูน้ าและบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
การให้ความส าคญักับการสร้างคุณภาพบุคลากรโดยการพฒันาความสามารถในการท างาน ความคิด

สร้างสรรค ์การแกไ้ขปัญหา รวมทั้งพฒันาให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีสมบูรณ์ มีความสุขกบัการท างาน จึงท า
ให้องคก์รบรรลุวตัถุปะสงคไ์ด ้(นภวรรณ คณานุรักษ์, 2554) 

ฝ่ายตรวจสอบรายได ้กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ปฏิบติัหน้าท่ีใน
การตรวจสอบรายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางจากด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง การท างานของ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัเก็บรายไดน้ั้น แบ่งเป็น 3 ผลดั ไดแ้ก่ ผลดัท่ี 1 ปฏิบติัหน้าท่ีเวลา 22.00 – 06.00 น. ผลดัท่ี 2 ปฏิบติั
หน้าท่ีเวลา 06.00 – 14.00 น. และผลัดท่ี 3 ปฏิบัติหน้าท่ีเวลา 14.00 – 22.00 น. การท างานของเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ตรวจสอบรายไดน้ั้นตอ้งออกไปตรวจสอบท่ีหนา้ด่านเก็บเงินทั้งกลางวนัและกลางคืนโดยไม่ไดแ้จง้ให้ทางด่านเก็บ
เงินทราบล่วงหน้า ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัและความรอบคอบในการตรวจสอบเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตและการ
พกัผ่อนท่ีไม่เป็นเวลา ท าให้เกิดความเครียดต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบรายได้ ส่งผลให้การปฏิบติังานไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ งานไม่เสร็จตามเวลาหรือเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบติังานได ้

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงใชสุ้นทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) เพ่ือมาคน้หาเร่ืองราวดีๆ ประสบการณ์เชิงบวก
ของบุคลากร ส่ิงท่ีท าให้บุคลากรมีความสุขจากการท างาน เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดน้ั้นมาพฒันาให้ฝ่ายตรวจสอบรายได ้
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เป็นองคก์รแห่งความสุขต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1) เพ่ือศึกษาและคน้หาประสบการณ์เชิงบวกในการท างานของบุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายได ้กองทางหลวง

พิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
2) เพ่ือสร้างแนวทางปฏิบติัเพ่ือสร้างความสุขให้กับบุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายได้ กองทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมือง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
1) ไดแ้นวทางในการท างานอยา่งมีความสุข เพ่ือบริหารความสุขให้กบับุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายได ้กอง

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
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2) เพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายได ้กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 

3) บุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายไดฯ้ มีความสุขจากการปฏิบติังานเพ่ิมมากข้ึน ช่วยลดปัญหาการลาออกจาก
งาน 

4) น าผลการศึกษาน้ีไปประยกุตใ์ชก้บัฝ่ายอ่ืนๆ ภายในกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาเร่ือง “การเพ่ิมความสุขในองคก์ร กรณีศึกษา ฝ่ายตรวจสอบรายได ้กองทางหลวงระหว่างเมือง กรม
ทางหลวง กระทรวงคมนาคม” ผูศึ้กษาไดศึ้กษาทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใน
การศึกษา ดงัน้ี 

สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) เป็นศาสตร์แขนงหน่ึงในการพฒันาองค์กรและการบริหารการ
เปล่ียนแปลงในเชิงบวก สุนทรียสาธก คือกระบวนการสืบคน้ส่ิงดีๆ ร่วมกนัของคนในองคก์ร เพ่ือน าส่ิงท่ีคน้พบไป
ขยายผลสร้างการเปล่ียนแปลง โดยมีสมมติฐานท่ีว่าในทุกตวับุคคล ทุกระบบ ทุกส่ิงแวดลอ้ม มีเร่ืองราวดีๆ ท่ีเป็น
สาเหตุให้ระบบเดินไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถูกซ่อนเร้นและรอการค้นพบอยู่ (ภิญโญ รัตนาพนัธ์ุ, ม.ป.ป.) 
กระบวนการสุนทรียสาธก (4D Model) เป็นกระบวนการท่ีมีขั้นตอนการปฏิบติัท่ีดีเพ่ือช่วยให้องคก์รคน้หาดา้นบวก
ท่ีมีอยูแ่ละช่วยสร้างขั้นตอนการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรม โดยมี 4 ขั้นตอน คือ 1) การคน้หา (Discovery) เป็นการ
คน้หาความรู้ท่ีเกิดจากความส าเร็จของคน ทีมงานและองคก์รตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยใชวิ้ธีการสมัภาษณ์เชิงลึก
และการตั้ งค าถามเชิงบวกเพ่ือให้ผู ้ถูกสัมภาษณ์สะท้อนเร่ืองราวท่ีภาคภูมิใจออกมา 2) การวาดฝัน (Dream) 
จุดมุ่งหมายคือเพ่ือน าการคน้หาปัจจยัแห่งความส าเร็จ จุดแข็งขององค์กร ตลอดจนเทคนิคท่ีท าให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จมาท าการต่อยอด เพ่ือน าความคิดนั้นไปสู่การก าหนดวิสัยทศัน์ร่วมกนั 3) การออกแบบ (Design) เป็น
ขั้นตอนการผสมผสานระหว่างการคน้หาและการวาดฝันเพ่ือมาออกแบบวิธีการท างานของบุคลากรในองคก์ร โดย
การจดัท าในรูปแบบแผนงานหรือโครงการ มีผูรั้บผิดชอบของแต่ละส่วน และ 4) การลงมือท า (Destiny) เป็นการน า
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการออกแบบในรูปแบบแผนงานหรือโครงการมาติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล แลว้น า
ผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นมาปรับปรุงพฒันาให้ดียิ่งข้ึน (Cooperrider, Whitney and Stavros, 2003) 

การวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) เป็นการวิเคราะห์ท่ีพัฒนามาจากการวิเคราะห์สวอท (SWOT 
Analysis) แต่ในสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วนั้นการวิเคราะห์สวอทไม่เพียงพอ เพราะการวิเคราะห์สวอท
ขาดการเช่ือมโยงกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมายในอนาคตขององค์กร (อจัฉริยะ อุปการกุล, 2559) สออ่าร์ 
(SOAR) เป็นช่ือยอ่ท่ีมาจากอกัษรตวัแรกในภาษาองักฤษ 4 ค า คือ 1) จุดแขง็ (Strengths) เป็นการคน้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ี
องค์กรมีอยู่ สามารถค้นหาได้จากพนักงานทุกคนทุกระดบัภายในองค์กร รวมทั้งจากบุคคลภายนอกท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งดว้ย ท าให้การคน้หาครอบคลุมในทุกด้าน 2) โอกาส (Opportunities) มีไดท้ ั้งโอกาสภายในองค์กรและ
โอกาสทางการตลาด หรือโอกาสอาจจะเกิดจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองค์กร สามารถน าเอาโอกาสท่ีมี
เหล่าน้ีมาสู่การเปล่ียนแปลงเชิงบวกแก่องค์กรได ้3) แรงบนัดาลใจ (Aspirations) การน าเอาจุดแข็งและโอกาสมา
พิจารณาร่วมกนัเพ่ือก าหนดคุณค่า วิสัยทศัน์ กลยุทธ์และแนวทางปฏิบติัร่วมกนัขององค์กร เพ่ือให้องคก์รเดินไปสู่
เป้าหมายท่ีไดว้าดฝันไวร่้วมกนั และ 4) ผลลพัธ์ (Results) เป็นผลลพัธ์ท่ีอยากจะเห็นหรือตอ้งการโดยการวดัผลผ่าน



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 832 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

ตวัช้ีวดัต่างๆ ท่ีก าหนดและตั้งเป้าไว ้เพ่ือคอยตรวจสอบว่าแรงบนัดาลใจ (คุณค่า วิสัยทศัน์ กลยุทธ์และแนวทาง
ปฏิบติั) ท่ีไดม้านั้น เป็นไปตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ตอ้งมีการปรับเปล่ียนส่วนไหนบา้ง 

การสร้างความสุขในท่ีท างาน (Happiness in Workplace) หรือการสร้างองค์กรแห่งความสุข ตอ้งอาศยัหลกั
ส าคญั 3 ประการ คือ 1) คนท างานมีความสุข การให้ความส าคญักบับุคลากรในองคก์รนั้นจะท าให้เกิดความเสียสละ
และจงรักภกัดีกบัองคก์ร 2) ท่ีท างานน่าอยู ่การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีดีในท่ีท างานก่อให้เกิดความสุขกายสุขใจในการ
ท างาน และ 3) ชุมชนสมานฉันท์ เป็นการสร้างความรักและความสามคัคีภายในหมู่คณะ (อมรวรรณ รังกูล, 2558) 
การสร้างองคก์รแห่งความสุขตามหลกัความสุข 8 ประการ (Happy 8) เป็นหนทางท่ีน าบุคลากรไปสู่ความสุขได ้ ซ่ึง
ประกอบด้วย 1) สุขภาพดี (Happy Body) 2) น ้ าใจงาม (Happy Heart) 3) สังคมดี (Happy Society) 4) ผ่อนคลาย 
(Happy Relax) 5) หาความรู้ (Happy Brain) 6) ทางสงบ  (Happy Soul) 7) ปลอดหน้ี (Happy Money) และ 8) 
ครอบครัวดี (Happy Family) 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) หมายถึง กระบวนการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมหรือ
พฤติกรรมของคนในสังคม เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของคนและสภาพแวดลอ้มนั้นๆ การวิจยัแบบน้ีใชก้ารวิเคราะห์
ตีความ แล้วสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยให้เป็นผลของการวิจยั (บุญมี พนัธ์ุไทย , 2553) การตรวจสอบการวิจัยเชิง
คุณภาพ คือกระบวนการพิสูจน์ขอ้มูลการวิจยั การวิเคราะห์และการแปลความหมายเพ่ือสร้างความถูกตอ้ง ความน่า
ช่ือถือและความแทจ้ริงของการวิจยั วิธีการตรวจสอบมี 2 วิธี คือ 1) แบบสามเส้า (Triangulation) การใชแ้หล่งขอ้มูล
และวิธีเก็บขอ้มูลมากกว่าหน่ึงแหล่งเพ่ือยืนยนัความถูกตอ้ง ความน่าช่ือถือและความแทจ้ริงของขอ้มูลการวิจยั การ
วิเคราะห์และการแปลความหมาย คุณค่าของการตรวจสอบแบบสามเส้าเป็นการเพ่ิมความลึก ความกวา้ง ความ
สมบูรณ์และความมัน่คงให้กบัการวิจยั และ 2) แบบผูมี้ส่วนร่วม (Participant) การน าหรือส่งขอ้มูลการวิจยักลบัไป
ให้ผูมี้ส่วนร่วมช่วยยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยยินยอมให้ผูมี้ส่วนร่วมแนะน าและปรับแก้ขอ้มูลได ้ความ
ร่วมมือของผูมี้ส่วนร่วมมีความส าคญัในการวิชยัเชิงคุณภาพบางประเภท เช่นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Saunders, 
Lewis and Thornhill, 2016) 

การวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) เป็นการวิจยัประเภทหน่ึงท่ีผูวิ้จยัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติัการโดยใชว้งจร 4 ขั้นตอนคือ การวางแผน การลงมือท า การสังเกตการณ์และการสะทอ้นผลการปฏิบติัการ 
ซ่ึงการด าเนินการตอ้งต่อเน่ืองเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานและเขา้สู่วงจร 4 ขั้นตอนจนกว่าจะไดข้อ้สรุปท่ีมี
ประสิทธิภาพและสามารถแกไ้ขปัญหาไดจ้ริง (สิทธิณฐั ประพุทธนิติสา, 2549) 
 

วธีิการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชศึ้กษาคือ บุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายได ้กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง 

กระทรวงคมนาคม จ านวนทั้งหมด 32 คน 
ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา 
ใชสุ้นทรียสาธกเป็นหลกัในการด าเนินการศึกษาเพ่ือคน้หาประสบการณ์เชิงบวก ความประทบัใจในองค์กร 

ท่ีท าให้บุคลากรมีความสุขตามกระบวนการของสุนทรียสาธก (4D Model) ดงัต่อไปน้ี 
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ขั้นตอนที่ 1 การค้นหา (Discovery) 
เพ่ือคน้หาประสบการณ์เชิงบวก คน้หาความประทบัใจของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์ร และท าการวิเคราะห์ปัจจยั

ท่ีเป็นจุดร่วม (Convergence) และจุดโดดเด่น (Divergence) เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการเพ่ิมความสุขให้กบับุคลากร
ฝ่ายตรวจสอบรายได ้กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยการสัมภาษณ์และการสังเกตกลุ่มตวัอย่างโดยใชค้ าถามเชิงบวกเพ่ือคน้หาปัจจยัท่ีท าให้บุคลากรท างาน

อยา่งมีความสุข 
ประเภทของขอ้มูล 
ผูศึ้กษาได้แบ่งประเภทข้อมูลออกเป็น 2 ประเภทคือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ขอ้มูลปฐมภูมิ 
ไดจ้ากการสัมภาษณ์และการสังเกตกลุ่มตวัอย่าง ใชก้ารสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างซ่ึงเป็นการออกแบบ

ค าถามไวก่้อนแลว้ เพ่ือมุ่งหาความประทบัใจในองคก์ร โดยการใชค้ าถามเชิงบวก 
ขอ้มูลทุติยภูมิ 
ท าการศึกษาคน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง วรรณกรรมต่างๆ เพ่ือน าไปวิเคราะห์กบัขอ้มูลปฐมภูมิท่ีเกิดข้ึนจริง 

รวมถึงการวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) ดว้ย 
ค าถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์ 
การออกแบบค าถามใชห้ลกัสุนทรียสาธกในการตั้งค าถาม โดยใชค้ าถามแบบปลายเปิดเชิงบวกเพ่ือให้ผูถู้ก

สมัภาษณ์ไดใ้ชค้วามรู้สึกหรือประสบการณ์ท่ีดีในการตอบค าถามอยา่งเสรี โดยมีค าถามดงัน้ี 
1) ท างานท่ีน่ี มีความประทบัใจอะไรบา้ง เล่าให้ฟังหน่อยไดไ้หมคะ 
2) เหตุการณ์อะไรท่ีท าให้รู้สึกว่ามีความสุขกบัการท างานมากท่ีสุด 
3) กิจกรรมอะไรบา้งคะท่ีท าแลว้รู้สึกสบายใจ (ตอบได ้3 อยา่ง) 
4) แลว้ใน 1 สปัดาห์ควรท าก่ีคร้ังคะ 
5) กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาหรือดา้นความเช่ือความศรัทธาอะไรคะท่ีท าแลว้รู้สึกสบายใจ (ตอบได ้3 

อยา่ง) 
6) แลว้ใน 1 สปัดาห์ควรท าก่ีคร้ังคะ 
เม่ือท าการสมัภาษณ์เสร็จแลว้ ท าการถอดบทสมัภาษณ์แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าแจกแจงความถ่ีเพ่ือหากลุ่มปัจจยั

ทีเป็นจุดร่วม (Convergence) และกลุ่มปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น (Divergence) เพ่ือคน้หาแนวทางท่ีจะสร้างความสุขให้
บุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายได ้กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 

ขั้นตอนที่ 2 การวาดฝัน (Dream) 
เม่ือไดข้อ้มูลจากขั้นตอนการคน้หาแลว้ น าปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่นท่ีไดไ้ปขยายผลต่อ 

โดยส่ิงท่ีวาดฝันคือเพ่ือสร้างความสุขตามหลกัความสุข 8 ประการ (Happy 8) ให้กบับุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายได ้
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
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ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบ (Design) 
น าปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่นและส่ิงท่ีไดจ้ากการวาดฝัน มาวิเคราะห์จุดแขง็และโอกาสผ่าน

การวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) เพ่ือจัดท าโครงการให้สัมพันธ์กับแนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข
เพ่ือให้เกิดโครงการท่ีเพ่ิมความสุขให้กบับุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายได ้กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทาง
หลวง กระทรวงคมนาคม 

ขั้นตอนที่ 4 การลงมือท า (Destiny) 
น าโครงการต่างๆ ท่ีวางแผนไวสู่้การปฏิบติังานจริง ผูศึ้กษาจะน าขอ้มูลท่ีไดเ้สนอผูบ้ริหาร เพ่ือด าเนินการ

ต่อไป รวมทั้งการติดตามและประเมินผลโครงการ 
การตรวจสอบข้อมูล 
การตรวจสอบข้อมูลจะใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) จากการสัมภาษณ์และการสังเกต

พฤติกรรมโดยผูศึ้กษา การสอบถามจากผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบรายได ้กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทาง
หลวง กระทรวงคมนาคม และค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือช่วยตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
เม่ือได้บทสัมภาษณ์จากกลุ่มตวัอย่างแล้ว น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการแจงแจกความถ่ีของหัวขอ้ความ

ประทบัใจ เพ่ือคน้หาจุดร่วมและจุดโดดเด่น เพ่ือน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าโครงการเป็นล าดบัถดัไป 
1) จุดร่วม (Convergence) คือค่าความถ่ีท่ีมากกว่าหรือเท่ากบั 11 
2) จุดโดดเด่น (Divergence) คือค่าความถ่ีท่ีนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 2 

 

ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ค้นหาประสบการณ์เชิงบวกในการท างานของบุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายได้ฯ 
จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบรายได ้กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง กระทรวง

คมนาคม จ านวน 32 คน ไดปั้จจยัท่ีเป็นจุดร่วม (Convergence) และจุดโดดเด่น (Divergence) ดงัต่อไปน้ี 
จุดร่วม (Convergence) 
1) สวดมนต์ ไหวพ้ระ ปฏิบติัธรรม นัง่สมาธิ ฟังธรรม 2) ฟังเพลง ร้องเพลง 3) เพ่ือนร่วมงานดี 4) บริจาค

ทรัพยเ์พ่ือสาธารณกุศล บริจาคของให้เดก็ก าพร้า 5) ท าบุญตกับาตร 6) งานไม่หนกั ระบบงานดี เวลางานท่ีแน่นอน 
แบ่งหนา้ท่ีชดัเจน 7) ดูหนงั 8) การอบรมสมัมนา 9) ไปเท่ียวสถานท่ีต่างๆ และ 10) ให้อาหารสตัว ์

 จุดโดดเด่น (Divergence) 
 1) ทาเลบ็ 2) หาเพ่ือนคุย 3) สภาพแวดลอ้มท่ีดี 4) เล่นกบัแมว 5) มองดูคนคุยกนั 6) เดินเล่น 7) นอนพกัผอ่น 

8) ถ่ายรูป 9) ช่วยงานท าบุญ 10) มีความมัน่คง และ 11) โครงการเสียงตามสาย 
ผลการวเิคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) 
จากการวิเคราะห์สออ่าร์ของบุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายได ้กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง 

กระทรวงคมนาคม ไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัน้ี 
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จุดแข็ง (Strengths) ไดแ้ก่ 1) บุคลากรในฝ่ายตรวจสอบรายไดฯ้ มีความเป็นกนัเอง ให้ค าปรึกษาเร่ืองงานได้
อยา่งเตม็ใจ และนอกเหนือจากเวลางานก็ยงัสามารถพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้เร่ืองต่างๆ ได ้2) งานในฝ่ายตรวจสอบ
รายไดฯ้ เป็นงานท่ีไม่หนกัมาก สามารถท าเสร็จในเวลาท่ีก าหนด งานเป็นระบบ ระเบียบ มีขั้นตอนแบบแผนในการ
ปฏิบติังาน เป็นงานซ ้ าๆ ท่ีสามารถปฏิบติัได ้ไม่ไดมี้อะไรแปลกใหม่จนไม่สามารถท าได ้3) กองทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง จัดอบรมสัมมนาทุกปี เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี และยงัเป็นการเช่ือม
สมัพนัธไมตรีระหว่างบุคลากรในหน่วยงานดว้ย โดยในช่วงระหว่างการอบรม จะมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม และ
รวมไปถึงการเล่นกีฬาเช่ือมความสมัพนัธ์ และ 4) การจดัเล้ียงปีใหม่และสงกรานต ์ เพ่ือแสดงออกถึงความเคารพต่อ
ผูใ้หญ่ และเป็นการเช่ือมสมัพนัธไมตรีท่ีดีต่อกนัดว้ย โดยการจดัรดน ้าขอพร และรับประทานอาหารร่วมกนั 

โอกาส (Opportunities) ไดแ้ก่ 1) บุคลากรในหน่วยงานมีความเต็มใจท่ีจะให้ความร่วมมือในการจดักิจกรรม 
ซ่ึงจะส่งผลต่อโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จมีมากข้ึน และ 2) วฒันธรรมประเพณีไทยให้ความส าคญักบัเพ่ือน
ร่วมงานดุจญาติมิตร 

แรงบนัดาลใจ (Aspirations) ไดแ้ก่ 1) บุคลากรในหน่วยงาน สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีความสุขทั้ง 8 ดา้น 
และ 2) บุคลากรสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผลลพัธ์ (Results) ไดแ้ก่ 1) พนกังานมีความสุขจากการท างานเพ่ิมมากข้ึน และ 2) ความผิดพลาดของงานลด
นอ้ยลง 

สร้างแนวทางปฏิบัตเิพ่ือสร้างความสุขให้กับบุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายได้ฯ 
จากการวิเคราะห์สออ่าร์และผลการศึกษาจากบทสัมภาษณ์โดยใชสุ้นทรียสาธกท าให้ไดจุ้ดร่วมและจุดโดด

เด่น ผูศึ้กษาไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบและด าเนินโครงการเพ่ือเพ่ิมความสุขให้กบับุคลากรฝ่ายตรวจสอบ
รายได ้กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

โครงการเสียงตามสาย 
ท่ีมา: จากจุดร่วมล าดบัท่ี 2 (ฟังเพลง ร้องเพลง) และจากจุดโดดเด่นล าดบัท่ี 11 (โครงการเสียงตามสาย) 
วตัถุประสงค์: เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายไดฯ้ รู้สึกผ่อนคลายจากการปฏิบติังาน โดยการเปิดเพลง

เบาๆ ในช่วงเวลาท่ีจดัท าโครงการ 
วิธีด าเนินโครงการ: 
1) ขออนุญาตหวัหนา้ฝ่ายเทคโนโลยี เพ่ือขอใชส้ถานท่ีในการเปิดเพลง 
2) เปิดเพลงเบาๆ เพ่ือให้รู้สึกเพลิดเพลินและรู้สึกผอ่นคลายความเครียดจากการปฏิบติังาน โดยเปิดช่วงเวลา 

10.00 – 10.15 น. และเวลา 15.00 - 15.15 น. ของทุกวนั 
ผูรั้บผิดชอบ: บุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายไดฯ้ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้ท าการเปิดเพลงในแต่ละวนั 
งบประมาณ: ไม่มี 
วิธีการประเมิน: สอบถามบุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายได้ฯ หรือการใช้แบบส ารวจความสุขด้วยตนเอง 

(Happinometer) หวัขอ้ “ผอ่นคลายดี” (Happy Relax) 
ผลการด าเนินโครงการ: บุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายไดฯ้ รู้สึกผ่อนคลายความเครียดจากการปฏิบติังานตรง

ตามหลกัความสุข 8 ประการ (Happy 8) ในหวัขอ้ “ผอ่นคลาย” (Happy Relax) 
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โครงการท่องเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์พุทธ 
ท่ีมา: จากจุดร่วมล าดบัท่ี 4  9 และ 10 (“บริจาคทรัพยเ์พ่ือสาธารณกุศล บริจาคของให้เด็กก าพร้า” “ไปเท่ียว

สถานท่ีต่างๆ” และ “ให้อาหารสตัว”์ ตามล าดบั) 
วตัถุประสงค์: เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายไดฯ้ ไดท้่องเท่ียวเพ่ือพกัผ่อนหย่อนใจและไดท้ าบุญไป

พร้อมกนัดว้ย ช่วยให้จิตใจสงบ มีสมาธิ 
วิธีด าเนินการ: เชิญชวนบุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายได้ฯ ให้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน การจัดกิจกรรมใน

วนัหยุดราชการ โดยเดินทางท่องเท่ียวท าบุญไหวพ้ระ บริจาคทรัพยต์ามก าลงัศรัทธาท่ีวดัต่างๆ ตามท่ีไดก้ าหนด
เอาไว ้

ผูรั้บผิดชอบ: ผูด้  าเนินโครงการ 
งบประมาณ: 
1) ค่าน ้ามนัรถ 500 บาทต่อคนั 
2) ค่าใชจ่้ายในการท าบุญบริจาคทรัพยห์รือให้อาหารสตัว ์ใชง้บประมาณส่วนตวัตามก าลงัศรัทธา 
วิธีการประเมิน: สอบถามบุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายได้ฯ หรือการใช้แบบส ารวจความสุขด้วยตนเอง 

(Happinometer) หวัขอ้ “จิตวิญญาณดี” (Happy Soul) 
ผลการด าเนินโครงการ: บุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายไดฯ้ มีความสุขจากการท่องเท่ียวและการท าบุญ ท าให้

เกิดความสุขตามหลกัความสุข 8 ประการ (Happy 8) ในหวัขอ้ “ผอ่นคลาย” (Happy Relax) และ “ทางสงบ” (Happy 
Soul) 

โครงการอบรมสัมมนา 
ท่ีมา: จากจุดร่วมล าดบัท่ี 8 (การอบรมสมัมนา) 
วตัถุประสงค:์ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้กบับุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายไดฯ้ และลดขอ้ผิดพลาดจากการ

ปฏิบติังาน 
วิธีการด าเนินการ: 
1) บุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายไดฯ้ ทุกคนเขา้รับการฝึกอบรมตามก าหนดเวลาท่ีกองทางหลวงพิเศษระหว่าง

เมืองอยา่งพร้อมเพียงและครบถว้น  
2) การจดัโครงการสมัมนายอ่ยในฝ่ายตรวจสอบรายไดฯ้ โดยการเชิญบุคลากรในฝ่ายตรวจสอบรายไดฯ้ ท่ีมี

ความรู้ในแต่ละดา้นมาเล่าประสบการณ์ท่ีตวัเองมีให้กบัเพ่ือนร่วมงานไดรั้บฟัง 
ผูรั้บผิดชอบ: ผูจ้ดัท าโครงการ และบุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายไดฯ้ ผูมี้ความรู้ความสามารถในแต่ละดา้น 
งบประมาณ: การจดัสัมมนาของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ใชง้บประมาณของกองทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมือง ประมาณ 300,000 บาท เป็นค่าสถานท่ี ค่าอาหารและค่าเดินทาง ส่วนการจัดสัมมนาย่อยในฝ่าย
ตรวจสอบรายไดฯ้ ใชง้บประมาณส่วนตวัคร้ังละ 350 บาท เป็นค่าขนมและของว่าง 

วิธีการประเมิน: สอบถามบุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายได้ฯ หรือการใช้แบบส ารวจความสุขด้วยตนเอง 
(Happinometer) หวัขอ้ “ใฝ่รู้ดี” (Happy Brain) 

ผลการด าเนินโครงการ: จากการสอบถามบุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายได้ฯ พบว่า บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังานมากข้ึน และมีความสุขจากการเขา้ร่วมกิจกรรมตามโครงการอบรมสัมมนา ซ่ึงตรง
ตามหลกัความสุข 8 ประการ (Happy 8) ในหวัขอ้ “หาความรู้” (Happy Brain) 
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โครงการสานสัมพนัธไมตรีหมู่น้องพี ่
ท่ีมา: จากจุดร่วมล าดบัท่ี 3 (เพ่ือนร่วมงานดี) 
วตัถุประสงค:์ 
1) เพ่ือสานความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานให้เหนียวแน่นมากข้ึน 
2) เพ่ือเป็นการสร้างความสุขให้กบับุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายไดฯ้ 
วิธีด าเนินการ: บุคลากรในฝ่ายตรวจสอบรายไดฯ้ ทุกคนมีกิจกรรมร่วมกนั เช่น การประกอบสาธารณกุศล

ร่วมกนั และการรับประทานอาหารร่วมกนัอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
ผูรั้บผิดชอบ: บุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายไดฯ้ ทุกคน 
งบประมาณ: ใชง้บประมาณส่วนตวั 
วิธีการประเมิน: สอบถามบุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายได้ฯ หรือการใช้แบบส ารวจความสุขด้วยตนเอง 

(Happinometer) หวัขอ้ “น ้าใจดี” (Happy Heart) 
ผลการด าเนินโครงการ: บุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายไดฯ้ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน เขา้ใจผูอ่ื้นมากข้ึน 

ซ่ึงตรงตามหลกัความสุข 8 ประการ (Happy 8) ในหวัขอ้ “น ้าใจงาม” (Happy Heart) 
อภปิรายผลการศึกษา 
การใชก้ระบวนการสุนทรียสาธก (4D Model) เพ่ือคน้หาประสบการณ์เชิงบวก ความประทบัใจหรือความสุข

ของบุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายไดฯ้ นั้นพบว่าไดปั้จจยัท่ีเป็นจุดร่วม (Convergence) 10 ประเด็น และจุดโดดเด่น 
(Divergence) 11 ประเด็น แล้วน าเอาจุดร่วมและจุดโดดเด่นเหล่าน้ีมาออกแบบโครงการเพ่ือเพ่ิมความสุขให้กบั
บุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายไดฯ้ โดยไดท้ั้งหมด 4 โครงการ ไดแ้ก่ 1) โครงการเสียงตามสาย 2) โครงการท่องเท่ียวเก๋
ไก๋สไตล์พุทธ 3) โครงการอบรมสัมมนา และ 4) โครงการสานสัมพนัธไมตรีหมู่น้องพ่ี ซ่ึงผลการด าเนินโครงการ
ทั้งหมดพบว่าบุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายไดฯ้ มีความสุขในท่ีท างานมากข้ึนตามหลกัความสุข 8 ประการ (Happy 8) 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

สรุปผล 
การใชสุ้นทรียสาธกเพ่ือคน้หาประสบการณ์เชิงบวกของบุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายได ้กองทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมือง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จ านวนทั้งหมด 32 คน โดยการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างและใช้
ค าถามแบบปลายเปิด พบว่าปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม (Convergence) มีจ านวน 10 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) สวดมนต์ ไหวพ้ระ 
ปฏิบติัธรรม นัง่สมาธิ ฟังธรรม 2) ฟังเพลง ร้องเพลง 3) เพ่ือนร่วมงานดี 4) บริจาคทรัพยเ์พ่ือสาธารกุศล บริจาคของ
ให้เดก็ก าพร้า 5) ท าบุญตกับาตร 6) งานไม่หนกั ระบบงานดี เวลางานท่ีแน่นอน แบ่งหนา้ท่ีชดัเจน 7) ดูหนงั 8) การ
อบรมสัมมนา 9) ไปเท่ียวสถานท่ีต่างๆ และ 10) ให้อาหารสัตว์ ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น (Divergence) คน้พบ 11 
ประเด็น ได้แก่  1) ทาเล็บ 2) หาเพ่ือนคุย 3) สภาพแวดล้อมท่ีดี 4) เล่นกับแมว 5) มองดูคนคุยกัน 6) เดินเล่น 7) 
ถ่ายรูป 8) ช่วยงานท าบุญ 9) มีความมัน่คง 10) นอนพกัผอ่น และ 11) โครงการเสียงตามสาย 

น าผลการคน้หาประสบการณ์เชิงบวกท่ีคน้พบเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบและด าเนินโครงการเพ่ือ
สร้างความสุขให้กบับุคลากรฝ่ายตรวจสอบรายได้ฯ ตามหลกัความสุข 8 ประการ (Happy 8) ท าให้ได้โครงการ
ทั้งหมด 4 โครงการ ดงัน้ี 1) โครงการเสียงตามสาย 2) โครงการท่องเท่ียวเก๋ไก๋สไตลพ์ุทธ 3) โครงการอบรมสมัมนา 
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และ 4) โครงการสานสัมพนัธไมตรีหมู่น้องพ่ี ผลการด าเนินโครงการทั้ง 4 โครงการ โดยรวมพบว่าบุคลากรฝ่าย
ตรวจสอบรายได ้กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม มีความสุขจากการเขา้ร่วม
โครงการ ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงความสุขตามหลกัความสุข 8 ประการ (Happy 8) ได ้

ข้อเสนอแนะ 
1) ในการสัมภาษณ์บุคลากร ควรเป็นเวลาท่ีสบายๆ ไม่ตึงเครียด จะท าให้ไดข้อ้มูลหรือความประทบัใจท่ี

แทจ้ริงจากผูใ้ห้สมัภาษณ์ 
2) ขณะท่ีผูใ้ห้สมัภาษณ์ตอบค าถาม ให้รับฟังอยา่งตั้งใจ ไม่มีอคติต่อค าตอบท่ีได ้
3) การออกแบบโครงการควรให้บคุลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นดว้ย เพ่ือให้ทุกคนมีความรู้สึก

อยากเขา้ร่วมโครงการ 
4) ควรสงัเกตและประเมินผลโครงการเป็นระยะ เพ่ือให้ทราบถึงความกา้วหนา้และบรรลุตามวตัถุประสงค ์
5) การน าผลการศึกษาน้ีไปประยกุตใ์ชค้วรพิจารณาถึงลกัษณะและรูปแบบขององคก์รท่ีมีความคลา้ยคลึง

กนัให้มากท่ีสุด เพ่ือจะไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงัไว ้
6) การน าไปประยกุตใ์ชค้วรมีการปรับเปล่ียนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบับริบทขององคก์รดว้ย 
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การศึกษาความคาดหวงั การรับรู้ ความพงึพอใจในคุณภาพการบริการ 
และความตั้งใจใช้บริการของลูกค้าต่อบริษทั ทีดไีอ จ ากดั 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคาดหวงั การรับรู้ ความพึงพอใจและความตั้งใจในคุณภาพการ
บริการของลูกค้าโรงพยาบาลทัว่ประเทศจ านวน 120 ท่านท่ีมีต่อบริษทั ทีดีไอ จ ากัด โดยใช้แบบสอบถามตาม
แนวคิดของ “SERVQUAL” 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ ดา้นการ
รู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ และดา้นรูปธรรมในการบริการ จ านวน 21 ขอ้ ใชม้าตราวดัเพ่ือเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Likert Scale) 7 ระดบั มีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 120 ตวัอย่าง วดัความแตกต่างของความคาดหวงัและการรับรู้ใน
คุณภาพโดยใชโ้ปรแกรม SPSS และสถิติเชิงอนุมาน t-test ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉล่ียของความคาดหวงัในคุณภาพ
การบริการสูงกว่าค่าเฉล่ียการรับรู้ในคุณภาพการบริการ อย่างมีนยัส าคญัในทั้ง 5 ดา้น ค่าเฉล่ียการรับรู้ในคุณภาพ
การบริการต ่ากว่าความพึงพอใจในคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้น  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงถดถอยระหว่างการ
รับรู้และความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ช้ีให้เห็นว่า ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้และความเช่ือมัน่มีผลต่อความ
พึงพอใจในคุณภาพบริการ การวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์เชิงถดถอยระหว่างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและ
ความตั้งใจใชบ้ริการ พบว่าความพึงพอใจในคุณภาพบริการไม่มีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้ 
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Abstract 
 

The objectives of this study were to investigate the expectations and perceptions of the service quality of  
TDI  Co.,Ltd., “ Questionaires survey of 120 samples based on the concept of SERVQUAL” were used to measure 
the service quality in five dimentions.  Reliabilty, Responsiveness, Assurance, Empathy and Tangible total of 21 
items with the Likert scale of seven levels. These results found that the means of the expectation higher perception 
of service quality were significantly of all dimensions.  The mean of the perception less than satisfaction of the 
service quality of all dimensions.  The result of the regression analysis revealed that customer satisfaction has 
influenced on behavioral intention of service quality. 

 
Keywords:  Service Quality, Expectation, Perception, Customer Satisfaction, Behavioral Intention.  
 

1. บทน า 
      

วิสัยทศัน์เชิงนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 ยุคแห่งเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรมเพ่ือประเทศไทย
ให้กลายเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีรายไดสู้งภายใตแ้นวคิดโมเดลเศรษฐกิจ “ท ามาก ไดน้้อย” เปล่ียนจากการผลิตสินคา้
ไปสู่เชิงนวตักรรม ขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดความมัน่คง มัง่ค ัง่และย ัง่ยืน โดย
กระตุน้ให้ทุกหน่วยงานขานรับกบันโยบายแห่งชาติน้ี รวมไปถึงงานดา้นสาธารณสุขในวิชาชีพเทคนิคการแพทยท่ี์
ได้รับการผลกัดนัให้เกิดนโยบาย Medtech 4.0 คือมุ่งเน้นการขบัเคล่ือนกลุ่มวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์เน้นให้ผู ้
ประกอบวิชาชีพตอ้งมีทกัษะ 4 ดา้นท่ีส าคญั 1) สามารถใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ย่างเช่ียวชาญ 2) มีสมรรถนะทกัษะใน
วิชาชีพสูง สร้างงานวิจยัเพ่ือต่อยอดสู่นวตักรรม 3) สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 4) มีความรู้เชิงบริหารจดัการ เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่วิชาชีพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของบริษทั ทีดีไอ จ ากดั ธุรกิจจ าหน่ายนวตักรรมเคร่ืองมือ
แพทย์ ให้บริการสอบเทียบเคร่ืองมืออุปกรณ์และติดตั้งระบบสารสนเทศโปรแกรมเพ่ือห้องปฏิบติัการเทคนิค
การแพทย์ จึงให้ความตระหนักและมุ่งเน้นท่ีจะส่งเสริมงานบริการคุณภาพแก่ห้องปฏิบติัการยิ่งข้ึน เพ่ือรับกบั
นโยบายของวิชาชีพ Med tech 4.0 และสอดคลอ้งนโยบายประเทศ Thailand 4.0 อีกดว้ย    
 ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจถึงแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการของบริษทั ทีดีไอ จ ากดั ท่ีตอ้งให้บริการ
แก่ลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยใ์นสถานพยาบาลทัว่ประเทศ โดยอาศยัเคร่ืองมือการวดัคุณภาพ
แบบ SERVQUAL ดงันั้นจึงเป็นท่ีมาของวตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ี คือ 1) เพ่ือศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพ
การบริ การของลูกคา้ท่ีมีต่อธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองมือแพทยท่ี์มีคุณภาพการบริการท่ีดี 2) เพ่ือศึกษาการรับรู้ในคุณภาพ
การบริ การของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทั ทีดีไอ จ ากดั 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจใช้
บริการของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทั ทีดีไอ จ ากดั 4)  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการ
รับรู้ในคุณภาพการบริการ 5) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้และความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและ 
การวิเคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์ความพึงพอใจและความตั้งใจใชบ้ริการ โดยตั้งใจน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาพฒันาและ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของบริษทัให้ดียิ่งข้ึนเพ่ือ ให้บริษทัสร้างความส าเร็จจากการบริการลูกคา้และธุรกิจ
เติบโตอยา่งย ัง่ยืน  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎ ี
2.1.1 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับความคาดหวงัและรับรู้คุณภาพการบริการ 

Tse and Wilton, 1988 กล่าวว่า ผูบ้ริโภคอาจใชค้วามคาดหวงัหลายประเภทในการประเมินความ
พึงพอใจของตนเอง ซ่ึงเป็นความคาดหมายหรือเป็นความคาดหวงัเชิงบรรทดัฐาน เหล่าน้ีจะถูกก าหนดโดยความเช่ือ
และประสบ การณ์ของผูบ้ริโภคเอง 

Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990) ความคาดหวงัในการบริการ เกิดข้ึนเม่ือเปรียบเทียบ
กบัจุดท่ีไดรั้บส่งมอบบริการแลว้กบัตอนตน้ ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้มีความหลากหลายต่างกนั ข้ึนกบัการตั้ง
ความคาดหวงัไวแ้ต่แรกของแต่ละบุคคล ระดบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บของแต่ละคนมีระดบัแตกต่างกนัตอ้งอาศยัการ
รับรู้ท่ีไดรั้บบริ การมา ประเภทของความคาดหวงั ไดแ้ก่ 1) บริการท่ีปรารถนา 2) บริการท่ีพึงพอใจ                       

Gronroos (1984) กล่าวว่า การรับรู้คุณภาพการบริการ เป็นผลลพัธ์จากการประเมินกระบวนการ
ท่ีซ่ึงผูรั้บบริการท าการเปรียบเทียบกบัความคาดหวงัท่ีสร้างมาจากประสบการณ์ในอดีตกบัการบริการท่ีไดรั้บมา 
คุณภาพการบริการจะข้ึนอยูก่บัสองตวัแปร คือ ตวัแปรความคาดหวงัและตวัแปรท่ีสอง คือ การรับรู้ ทั้งสองน้ีท างาน
อยูใ่นกระบวนการท่ีเรียกว่า การประเมินคุณภาพบริการ  

2.1.2 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
Schemenner (1995) กล่าวถึง คุณภาพการให้บริการไวว้่า คุณภาพการบริการไดรั้บมาจากการ

รับรู้ท่ีไดรั้บจริงลบดว้ยความคาดหวงัท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากบริการนั้น หากการรับรู้ในบริการท่ีไดรั้บมีนอ้ยกว่าความ
คาดหวงั ก็จะท าให้ผูรั้บบริการมองคุณภาพการให้บริการไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร ตรงกนัขา้มหากผูรั้บบริการไดรั้บ
จริงมากกว่าส่ิงท่ีคาด หวงัผูรั้บบริการจะมองว่ามีคุณภาพในการบริการ 

คุณภาพการบริการ (Service Quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการ
ของธุรกิจให้บริการคุณภาพของการบริการเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด การเสนอคุณภาพการให้บริการท่ีตรงกับความ
คาดหวงัของผูรั้บบริการเป็นส่ิงท่ีตอ้งกระท า ผูรั้บบริการจะถูกใจถา้ไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการในรูปแบบท่ีตอ้งการ (จุรีพร 
ทองทะวยั, 2555) 

คุณภาพการบริการมีกรอบท่ีเป็นมาตรฐานของการบริการเรียกว่า Service Quality Attributes 
เป็นมาตรฐานสากลของการบริการและเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการวดัความพึงพอใจ   โดยมีตวัแบบวัดช่องว่าง
คุณภาพการบริการ (Gaps model of service quality) เป็นตวัแบบท่ีใชใ้นการประเมินคุณภาพการให้บริการ ซ่ึงใชก้าร
รับรู้ของผูรั้บบริการเป็นพ้ืนฐานประเมินพร้อมกบัการก าหนดปัจจยัท่ีก าหนดคุณภาพท่ีให้บริการท่ีเหมาะสม ตวั
แบบน้ีเรียกว่า SERVQUAL มีท่ีมาจากการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างคุณภาพการให้บริการ แบ่ง
ระยะในการวิจยัเป็น 5 ระยะ 1) ช่องว่างการรับรู้ความคาดหวงัของผูบ้ริโภค 2) ช่องว่างดา้นคุณภาพการรับรู้การ
ให้บริการ 3) ช่องว่างในการส่งมอบรายละเอียดคุณภาพการบริการ 4) ช่องว่างการส่งมอบบริการและการส่ือสาร
ออกไป 5) ช่องว่างความคาดหวงัและการรับรู้การบริการ (Parasuraman et al., 1985) โดยน ามาเป็นเคร่ืองมือท่ีไดรั้บ
ความนิยมอยา่งแพร่หลาย 
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Figure 1 แบบจ าลองคุณภาพการบริการ 
      

2.1.3 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจและความต้ังใจใช้บริการ 
Kotler and Keller (2006) ได้ให้ค าจ ากัดความพึงพอใจท่ีครอบคลุม กล่าวว่า ความพึงใจเป็น

ความรู้สึกของคนท่ีมีความสุขหรือผิดหวงั ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบผลท่ีไดรั้บจากการบริการหรือผลลพัธ์
ของผลิตภณัฑเ์ทียบกบัคาดหวงัของเขา                                 

ความตั้งใจใชบ้ริการเป็นกระบวนการสุดทา้ยของคุณภาพการบริการ คือการรักษาสภาพความ
เป็นผูค้า้และลูกคา้ไดย้าวนานหรือลดอตัราการเกิดความขดัแยง้กบัลูกคา้ โดยตอ้งอาศยัความสามารถของผูใ้ห้บริการ
เพ่ือไดใ้จลูกคา้ (Zeithaml, Bitner & Gremler, 2010) 

Cronin, Taylor and Steven (1992) กล่าวถึง ความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
และความตั้งใจในการซ้ือสินค้าไวว้่า คุณภาพการบริการเป็นความพึงพอใจของผูบ้ริโภคซ่ึงมีผลกระทบและมี
นยัส าคญัต่อความตั้งใจในการเลือกบริการ ส่วนคุณภาพการบริการจะมีผลน้อยกว่าความพึงพอใจต่อความตั้งใจใน
การเลือกบริการ ของลูกคา้                                     

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
Aliman and Mohamad (2015) ศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการตั้งใจใช้

บริการ โดยท าการศึกษาในสถานพยาบาลเอกชนในประเทศมาเลเซีย พบว่า การรับรู้คุณภาพบริการมีความสัมพนัธ์
กบัความพึงพอใจในคุณภาพบริการในดา้นรูปธรรม ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นความเช่ือมัน่ มีผลต่อการตดัสินใจ
เขา้รับบริการในโรงพยาบาล  และความพึงพอใจในคุณภาพบริการมีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้ 
โดยมีอิทธิพลต่อกัน ฉะนั้นผลการศึกษาน้ี แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจบางด้านมีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้
คุณภาพบริการกบัความตั้งใจในการเลือกมาใชบ้ริการ 

Cronin, Brady and Hult (2000) จากการศึกษาและการหาแนวคิดเก่ียวกบัปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพการ
บริการ เพ่ือตอกย  ้ าทฤษฎีเก่ียวกับ ความพึงพอใจในบริการและความตั้ งใจใช้บริการของลูกค้าในโรงงาน
อุตสาหกรรมมีความสมัพนัธ์กนั จากการประเมินคุณภาพการบริการและความพึงพอใจในคุณภาพบริการ จะมีผลต่อ
การความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้ 
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ปรัชญาพร อาจสนาม & ครรชิตพล อยู่ทรัพย์อ่อนไพบูลย์ (2014) ท าการศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในแผนกเภสัชกรรมในโรงพยาบาลรัฐบาล มุ่งศึกษาท่ี
ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผูรั้บริการเม่ือเข้าใชบ้ริการแผนกจ่ายยา โดยใช้
เคร่ืองมือ  SERVQUAL แสดงให้เห็นว่า คุณภาพการบริการในดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ ดา้นความเช่ือมัน่และ
ความน่าเช่ือถือ มีผลต่อความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการมากตามล าดบั ส่วนดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้และดา้น
รูปธรรมบริการเชิงลบจะมีผลกระทบต่อความไม่พึงพอใจลูกคา้เช่นกนั 

2.3 กรอบแนวคดิ 
ผูวิ้จยัไดน้ าแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพการบริการ SERVQUAL Model ใน 5 มิติบริการมาหา

ความแตกต่างระหว่างดา้นความคาดหวงัและดา้นการรับรู้ในคุณภาพการบริการ น าการรับรู้คุณภาพการบริการมา
วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์กบัดา้นความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ และวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ดา้นความพึง
พอใจท่ีมีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้ ตามล าดบั 

 
Figure 2 กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 

3.วธีิการศึกษา                       
      

การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) และใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey)  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มลูกคา้ปัจจุบนัของบริษทั TDI จ ากดั ผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิค
การ แพทยใ์นห้องปฏิบติัการเทคนิคการแพทยข์องโรงพยาบาลประจ าอ าเภอทัว่ประเทศจ านวน 600 คน โดยวดัจาก
จ านวนโรงพยาบาลและเทคนิคการแพทยป์ระจ างานธนาคารเลือดท่ีมีการด าเนินธุรกรรมกนั 

กลุ่มตวัอย่าง ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างใชสู้ตรของ Bartlett, Kotrlik & Higgins (2001) ใน
การค านวณขนาดตวัอยา่งแบบตวัแปรต่อเน่ืองและการปรับสูตรเม่ือขนาดกลุ่มตวัอย่างเกิน 5 % ของประชากร ดงั
สมการท่ี 1 และ 2 ดงัน้ี 

  11820.03)*(7

2(1.167)2(1.96)
2(d)

2(s)2(t)
0η                                            (1) 

ความคาดหวงัคุณภาพการบริการ
ท่ีดีของธุรกิจเคร่ืองมือแพทย ์
1.ความน่าเช่ือถือ 
2.การตอบสนองต่อลูกคา้ 
3.ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 
4.ความเขา้ใจลูกคา้ 

5.รูปธรรมการบริการ 

การรับรู้คุณภาพการบริการ
ของบริษทั ทีดีไอ จ ากดั 
1.ความน่าเช่ือถือ 
2.การตอบสนองต่อลูกคา้ 
3.ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 
4.ความเขา้ใจลูกคา้ 

5.รูปธรรมการบริการ 

การรับรู้ ≤ ความคาดหวงั  
แสดงวา่ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 
การรับรู้ <  ความคาดหวงั  
แสดงวา่ลูกคา้ไม่พึงพอใจในการใชบ้ริการ 
 

ดา้นความพึงพอใจใน

คุณภาพการบริการของ

บริษทั ทีดีไอ จ ากดั 

ความตั้งใจใชบ้ริการ

บริษทั ทีดีไอ จ ากดั 
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เม่ือค่า Alpha Level ท่ีระดบั .05 เป็นระดบัค่าความเส่ียงท่ียอมรับได ้
t = ค่าของ alpha level คือ .25 แต่ละหางเท่ากบั 1.96 
s = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของจ านวนประชากรท่ี 0.8 
d = ระดบั 7 โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ 0.03 

99

600
118(1

118
on)/ populati0η(1

0η
0η 





                                (2) 

ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกในการน าเก็บขอ้มูลและการน ามาค านวณ ผูศึ้กษาจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากกลุ่ม
ตวัอย่างปรับเป็นจ านวน 120 คน โดยท าการแจกแบบสอบถามผ่าน https://docs.google.com แบบสอบการวดั
คุณภาพการบริการ (SERVQUAL) 21 ข้อ แสดงการวดัจากความรู้สึกของลูกค้าในความคาดหวงัและการรับรู้
เก่ียวกบัคุณภาพให้บริการโดยแบ่งค าถามออกเป็น 4 ส่วน 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูล  
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รูปแบบของโรงพยาบาล 

อาชีพรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผลิตภณัฑท่ี์ใชบ้ริการ ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ ความถ่ีในการขอรับบริการโดยใชม้าตรวดั
นาม บญัญติั  

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกค้าท่ีมีต่อธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองมือ
แพทยท่ี์มีคุณภาพการบริการท่ีดีใชเ้คร่ืองมือ SERVQUAL 21 ขอ้ ( Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1988) โดยใช ้
Likert Scale 7  ระดบั เป็นมาตรวดัแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (α- Coefficient) ดา้นความคาดหวงัเท่ากบั 
.813 ซ่ึงมีค่ามากกว่า .70 ซ่ึงมีความน่าเช่ือถือสูงสามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลได ้

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทั ทีดีไอ จ ากดั ใชเ้คร่ืองมือ 
SERVQUAL 21 ข้อใช้ Likert Scale 7 ระดบั เป็นมาตรวดัแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (α- Coefficient) 
ดา้นการรับรู้คุณภาพบริการ เท่ากบั .969 ซ่ึงมีค่ามากกว่า .70 มีความน่าเช่ือถือสูงสามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลได ้ 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลด้านความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจใชบ้ริการของบริษทั ทีดีไอ 
จ ากดั ใช ้เคร่ืองมือวดัความพึงพอใจของลูกคา้ 3 ขอ้ และความตั้งใจใชบ้ริการ 3 ขอ้ (Cronin et al, 1990) ใช ้Likert 
Scaleระดบัเป็นมาตรวดั แบบสอบถามมีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า  (α-Coefficient) เท่ากบั .771 และ .917 ตามล าดบั 

3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส าหรับขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา 

แสดงค่าการแจกแจงความถ่ีและสรุปผลเป็นร้อยละ ส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัความคาดหวงั การรับรู้ ความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริการและความตั้งใจใช้บริการ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงอนุมาน t- test ส าหรับ
ขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความ
ตั้งใจใชบ้ริการ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงอนุมาน Multiple regression analyses 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

4.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มวิชาชีพในห้องปฏิบติัการเทคนิคการแพทยข์องโรงพยาบาลทัว่

ประเทศ 120 ท่าน โดยวิธีการศึกษาเชิงปริมาณผ่านการตอบแบบสอบถามโดยใช้เคร่ืองมือวดัคุณภาพบริการ 
SERVQUAL และขอ้มูลทัว่ไปประกอบดว้ยเพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา รูปแบบของโรงพยาบาล อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ดา้นผลิตภณัฑท่ี์ใชบ้ริการ ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ ความถ่ีในการแจง้ปัญหาใชบ้ริการ ดงัรูปท่ี  1   

                                                                         

                                                                                       

                            

Figure 3 แสดงร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามในส่วนของขอ้มูลทัว่ไป 
การตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคา้ของบริษทั ทีดีไอ จ ากดั ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ

ระหว่าง 21-30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์มีรายได ้
20,000 -30,000 บาท โดยส่วนใหญ่ใช้บริการชุดตรวจ Matrix  เป็นลูกค้ามาระยะเวลา 1-3 ปี และมีความถ่ีท่ีท า
ธุรกรรมกบับริษทัประมาณ 1คร้ัง/สปัดาห์  

4.2. ผลการศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจเคร่ืองมือแพทย์ที่มีคุณภาพการ
บริการที่ดี 

ผลการศึกษาพบว่า ระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นในแต่ละขอ้จ านวนทั้งหมด 21 ขอ้ ระดบัความคิดเห็น 1 
(ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) – 7 (เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) จาก 5 ดา้นคุณภาพการบริการโดยแสดงดงัรูปท่ี 3 
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Figure 4 กราฟแสดงความคาดหวงัในการบริการของลูกคา้ทีมี่ต่อธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์             

จากกราฟแสดงค่าเฉล่ียคะแนนความคาดหวงัในการบริการท่ีดีต่อธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์  พบว่า 
ด้านความน่าเช่ือถือมีค่าเฉล่ียคะแนนอยู่ระหว่าง 5.83 – 6.01 ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า มีค่าเฉล่ียคะแนนอยู่
ระหว่าง 6.31-6.43 ดา้นความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ มีค่าเฉล่ียคะแนนอยูร่ะหว่าง 6.45-6.60 ดา้นความเป็นรูปธรรมในการ
บริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนอยูร่ะหว่าง 5.37-5.62 และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้มีค่าเฉล่ียคะแนนอยูร่ะหว่าง 5.71-
6.12  การวดัคุณภาพในการบริการจากแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียคะแนนท่ีสูงกว่าระดบั 4 หมายถึง ลูกค้ามีความ
คาดหวงัในคุณภาพบริการจากธุรกิจเคร่ืองมือแพทยอ์ยูใ่นระดบัคุณภาพสูง 

4.3. ผลการศึกษาด้านการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้าที่มีต่อบริษัท ทีดีไอ จ ากัด 
ผลการศึกษาด้านการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้าท่ีมีต่อบริษทั ทีดีไอ จ ากัด พบว่า ระดบั

ค่าเฉล่ียความคิด เห็นในแต่ละขอ้จ านวนทั้งหมด 21 ขอ้จาก 5 ดา้นคุณภาพการบริการแสดงดงัรูปท่ี 4 

 
Figure 5 กราฟแสดงการรับรู้ในการบริการของลูกคา้ที่มีต่อบริษทั ทีดีไอ จ ากดั 

จากกราฟแสดงค่าเฉล่ียคะแนนการรับรู้ในคุณภาพการบริการท่ีดีต่อบริษทั ทีดีไอ จ ากัด พบว่าด้าน
ความน่า เช่ือถือมีค่าเฉล่ียคะแนนระหว่าง 5.48-5.67 ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ มีค่าเฉล่ียคะแนนระหว่าง 5.24 -
5.30 ดา้นความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ระหว่าง 4.94-5.18 ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ระหว่าง 3.30-4.43 และดา้นรูปธรรม
ในการบริการระหว่าง 4.91-5.20 

4.4. ผลการศึกษาความพงึพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจใช้บริการของลูกค้าที่มีต่อบริษัท ทีดีไอ 
จ ากัด 

ผลการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการจ านวน 3 ข้อและความตั้งใจใช้บริการของลูกคา้
จ านวน 3 ขอ้ ท่ีมีต่อบริษทั ทีดีไอ จ ากดั โดยท่ีระดบัความคิดเห็น 1 (ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) - 7 (เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) แสดง
ค่าเฉล่ียคะแนนในแต่ละดา้นดงัรูปท่ี 4 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 847 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

 
Figure 6 กราฟแสดงความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจใช้การบริการของลูกคา้ที่มีต่อ
บริษทั ทีดีไอจ ากดั 

จากกราฟแสดงขอ้มูลค่าเฉล่ียคะแนนของค าถามแต่ละขอ้ในทั้ง 2 ดา้น พบว่าลูกคา้มีความคิดเห็นใน
ดา้นความพึงพอใจในการบริการมีค่าเฉล่ียคะแนนอยูร่ะหว่าง 4.88 -  5.06 และดา้นความตั้งใจใชบ้ริการของลูกค้าท่ี
มีต่อบริษทั ค่าเฉล่ียคะแนนอยูร่ะหว่าง 4.65 - 4.75 จึงน าขอ้มูลไปวิเคราะห์เพ่ือทราบความสมัพนัธ์ระหว่างความพึง
พอใจท่ีมีต่อความตั้งใจใชบ้ริการ ในตารางท่ี 3 

4.5. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ 
ผลการศึกษาแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ

ทั้ง 5 ดา้นเพ่ือเปรียบเทียบดูช่องว่างท่ีเกิดข้ึนก่อนการรับบริการและหลงัรับบริการ โดยแสดงดงัตารางท่ี 1 
Table 1 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean) ของความคาดหวงัและการรับรู้ในการบริการ 5 ดา้น 

คุณภาพการบริการรายดา้น ความคาดหวงั การรับรู้ E-P 
Sig. 

(1-tailed) แปลผล 
ดา้นความน่าเช่ือถือ 5.93 5.55 0.38 0.005 E>P 
ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ 6.36 5.28 1.08 0.000* E>P 
ดา้นความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 6.54 5.04 1.50 0.000* E>P 
ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 5.87 4.34 1.53 0.000* E>P 
ดา้นรูปธรรมการให้บริการ 5.55 5.04 0.51 0.000* E>P 

*อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
จากขอ้มูลตารางท่ี 1 สรุปไดว้่ามิติบริการทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ 

ดา้นความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจ และดา้นรูปธรรมในการบริการ ค่าเฉล่ียของความคาดหวงัและการ
รับรู้คุณภาพในการบริการบริษทั ทีดีไอ จ ากดั (E>P)  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั โดยระดบัความคาดหวงั
ในคุณภาพการบริการนั้น ลูกคา้มีความเห็นดว้ยอย่างยิ่งท่ีระดบัคะแนนเฉล่ียช่วง 6.17-7.00 และ 5.31-6.16 ส่วน
ระดบัการรับรู้ในคุณภาพการบริการ ลูกคา้มีความเห็นดว้ยท่ีระดบัคะแนนเฉล่ียช่วง 5.31-6.16 และ 4.44-5.30 เม่ือ
ท าการเปรียบเทียบแต่ละขอ้จึงเห็นว่ามีช่องว่างสะทอ้นว่าการบริการดอ้ยคุณภาพ ผูรั้บบริการจึงไม่พอใจในบริการ
ท่ีไดรั้บมา 

4.6. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
และความตั้งใจใช้บริการ 

การศึกษาวิเคราะห์ค่าความสมัพนัธ์เชิงถดถอยระหว่างการรับรู้และความพึงพอใจในคุณภาพบริการเพ่ือ
ดูความ สมัพนัธ์ของทั้ง 2 ดา้น แสดงดงัตารางท่ี 2 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 848 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

Table 2 แสดงค่าการวเิคราะห์ความสมัพนัธเ์ชิงถดถอยระหวา่งการรับรู้คุณภาพบริการและความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริการ 

 
ตวัแปร 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t sig 

B Std. Error Beta 
ค่าคงท่ี  5.296 1.029  5.146 .000 
ดา้นความน่าเช่ือถือ .062 .116 .061 .533 .595 
ดา้นการตอบสนองลูกคา้ .138 .126 .140 1.099 .274 
ดา้นการความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ .307 .138 .254 2.216 .029 
ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้   -.107 .070 -.139 -1.526 .000* 
ดา้นรูปธรรมการให้บริการ .004 

 
.124 

 
.004 

 
.030 

 
.976 

หมายเหตุ: Dependent Variable: ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ  
การทดสอบหาค่าวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงถดถอยในด้านการรับรู้ในคุณภาพบริการและความพึง

พอใจในการบริการ พบผลการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่า มิติบริการใดท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในคุณภาพบริการ
ของลูกคา้มาก นัน่คือ มิติดา้นการรับรู้ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ ค่า sig =.000*  และดา้นความเช่ือมัน่ต่อลูกค้าค่า 
sig =.029 ส่งผลต่อความพึงพอใจอยา่งมีนยัส าคญัท่ี (p < .05) 
Table 3 แสดงขอ้มูลการวเิคราะห์หาค่าสหสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจในการบริการและความตั้งใจใชบ้ริ 
การของลูกคา้ 

การศึกษาวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการบริการและความตั้งใจใชบ้ริการของ
ลูกคา้เพ่ือดูความ สมัพนัธ์ของทั้ง 2 ดา้น แสดงดงัตารางท่ี 3 

  
 

ค่าความพึงพอใจใช้
บริการ 

ความตั้งใจใชบ้ริการของ
ลูกคา้ 

ค่าความพึงพอใจใชบ้ริการ 
 
 

Pearson Correlation 
Sig.(2-Tailed) 
N 

   
 
 

1.000 
 

120 

 .031 
.733 
120 

ความตั้งใจใชบ้ริการของ
ลูกคา้ 

Pearson Correlation 
Sig.(2-Tailed) 
N 

 .031 
.733 
120 

 1.000 
 

120 

*อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ระดบั(2-tailed).  
หมายเหตุ: Dependent Variable: ความตั้งใจใชบ้ริการ 

ผลการค านวณหาค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร หากพิจารณาความพึงพอใจใชบ้ริการเป็นหลกัจะเห็น
ว่า ความพึงพอใจใชบ้ริการมีค่าสหสัมพนัธ์เท่ากบั .031 โดยมีค่า sig.เป็น .733 ก าหนดระดบันยัส าคญั () ไวท่ี้ .05 
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หรือ .01 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าค่า sig.ท่ีค  านวณได ้ตวัแปรความพึงพอใจใชบ้ริการไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรความตั้งใจ
ใชบ้ริการของลูกคา้ 

4.7. อภปิรายผลการศึกษา 
ผลการศึกษา ค่าความหวงัในการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองมือแพทยท่ี์ดี จากค าถาม 

21 ขอ้ในทั้ง 5 ดา้น พบว่า ความคาดหวงัทุกดา้นมีคะแนนเฉล่ียมากกว่า 5.00 เรียงจากมากท่ีสุด คือ ดา้นความเช่ือมัน่
ต่อลูกคา้(6.54) ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (6.36) ดา้นความน่าเช่ือถือ (5.93) ดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ 
(5.87) และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (5.55) ตามล าดบั การวดัคุณภาพในการบริการจากแบบสอบถามมีค่าเฉล่ีย
คะแนนท่ีสูงกว่าระดบั 4 หมายถึง ลูกคา้มีความคาดหวงัในคุณภาพบริการจากธุรกิจเคร่ืองมือแพทยอ์ยู่ในระดบั
คุณภาพสูง สอดคลอ้งกบัทฤษฎีเร่ือง ความคาดหวงัในการบริการ กล่าวว่าความคาดหวงัมีหลายระดบั ข้ึนกบัแต่ละ
บุคคลแตกต่างกนั (Tse et al., 1988; Zeithaml et al., 1990) 

ผลการศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการบริการท่ีดีต่อบริษทั ทีดีไอ จ ากดั พบว่า การรับรู้ทุกดา้นมีคะแนน
เฉล่ียมากกว่า  4.00 เรียงจากมากท่ีสุด ดา้นความน่าเช่ือถือ (5.57) ดา้นการตอบสนองต่อลูกค้า (5.27) ดา้นความ
เช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (5.04) ดา้นรูปธรรมในการบริการ (5.04)  และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (4.34) สอดคลอ้งกบั
แนวคิด Gronroos (1984) 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียดา้นความคาดหวงัและค่าเฉล่ียดา้นรับรู้คุณภาพการบริการ สรุปไดว้่า มิติ
บริการทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจ และดา้น
รูปธรรมในการบริการ มีความแตกต่างกันของค่าเฉล่ียในทุกดา้นของความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพในการ
บริการ (E>P) ของบริษทั ทีดีไอ จ ากดั อย่างมีนยัส าคญั ส่วนดา้นความน่าเช่ือถือ พบว่า ความแตกต่างของความ
คาดหวงัและการรับรู้มีช่องว่างนอ้ยท่ีสุด ทีระดบันยัส าคญั .005 ฉะนั้น จากการเปรียบเทียบแต่ละขอ้ของสองดา้น
จึงมีช่องว่างเกิดข้ึน แสดงถึงการบริการดอ้ยคุณภาพกว่าท่ีลูกคา้คาดการณ์ไดรั้บ และประเมินไดว้่าผูรั้บบริการไม่
พอใจในบริการท่ีไดรั้บมา สอดคลอ้งตามแนวคิดของ Parasuraman et al. (1985) เร่ือง Gap model of service quality 
ใน Gap 5 ช่องว่างความคาดหวงัและการรับรู้การบริการ 

การทดสอบหาค่าวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงถดถอยในด้านการรับรู้ในคุณภาพบริการและความพึง
พอใจในการบริการ จากผลการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่า มิติบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้มากท่ีสุด คือ มิติการ
รับรู้ด้านการรู้จักและเข้าใจ และด้านความเช่ือมัน่ต่อลูกค้า ส่งผลต่อความพึงพอใจอย่างมีนัยส าคญัท่ี (p < .05) 
เป็นไปในแนวทางเดียวกันกบั ปรัชญาพร อาจสนามและคณะ (2014) ผูศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการ
บริการและความพึงพอใจในการบริการ ท่ีพบว่า คุณภาพการบริการในดา้นการรู้จกัเขา้ใจลูกคา้ ดา้นความเช่ือมัน่
และความน่าเช่ือถือมีผลต่อความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ตวัแปรระหว่างความพึงพอใจในการบริการและความตั้งใจใชบ้ริการ
ของลูกคา้เพ่ือดูความสัมพนัธ์กนั การศึกษาคร้ังน้ีไม่พบความสัมพนัธ์กนัระหว่างทั้ง 2 ดา้น  จึงสรุปไดว้่า ความพึง
พอใจในคุณภาพบริการไม่มีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทั ทีดีไอ จ ากดั ซ่ึงขดัแยง้กบั Cronin et 
al. (1992) ท่ีกล่าวว่า คุณภาพการบริการและความพึงพอใจในคุณภาพบริการ จะมีผลต่อการความตั้งใจใชบ้ริการ
ของลูกคา้ และไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎี Zeithaml et al. (2010) เช่นกนั ผูศึ้กษาคิดว่าน่าจะมีสาเหตุจากภายในตลาดมี
บริษทัแข่งขนัหลายราย ซ่ึงอยากลองใชบ้ริการบริษทัอ่ืนเพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรองและคาดหวงัคุณภาพการบริการท่ียงั
ไม่ไดรั้บบริการจาก บริษทั ทีดีไอ จ ากดั  



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 850 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

5.  สรุปผลการศึกษา                       
                               

จากการศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองมือแพทยท่ี์มีคุณภาพ
การบริการท่ีดี พบว่า ในด้านความเช่ือมัน่ และด้านการตอบสนองต่อลูกค้า มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในช่วง 6.17-7.00 
หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นรูปธรรมการบริการ และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ คะแนน
เฉล่ียอยูใ่นช่วง 5.31-6.16 หมายถึง เห็นดว้ย    

จากการศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทั ทีดีไอ จ ากดั พบว่า ดา้นความน่าเช่ือถือ 
คะแนนเฉล่ียอยูใ่นช่วง 5.31-6.16 หมายถึง เห็นดว้ย ดา้นการตอบสนอง ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นรูปธรรมการบริการ มี
คะแนนเฉล่ียในช่วง 4.44-5.30 หมายถึง เห็นดว้ยเลก็นอ้ย ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ คะแนนเฉล่ียอยูใ่นช่วง 3.58-
4.43 หมายถึง ไม่แน่ใจ 

จากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ พบว่า 
ความคาดหวงัสูงกว่าการรับรู้คุณภาพการบริการ ในทุกดา้นบริการ 

จากการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทั ทีดีไอ 
จ ากดัพบว่า ในทุกขอ้มีคะแนนเฉล่ียในช่วง 4.44-5.30 หมายถึง เห็นดว้ยเลก็นอ้ย 

จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและ
ความตั้งใจใชบ้ริการ พบว่า การรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ส่งผลต่อความพึงพอใจ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
ความ สัมพนัธ์เท่ากบั  -.139 และความพึงพอใจไม่ส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการ ท่ีค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์
เท่ากบั .031 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้บริการนักวางแผนการเงนิกบัความสามารถทางการเงนิ 
A Relationship between Using the Services of Financial Planners and 

Users’ Financial Capability 
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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างการใชบ้ริการนกัวางแผนการเงินกบั
ความสามารถทางการเงิน โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูท่ี้อยู่ในกลุ่ม Facebook ช่ือกลุ่ม การลงทุน กองทุนรวม 
การวางแผนทางการเงิน: Wealth Together การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถามออนไลน์ การวิเคราะห์ขอ้มูลได้
ท าการประมาณแบบจ าลองโดยการประมาณแบบถดถอยโลจิสติคเพ่ือหาความสัมพันธ์ของการใช้บริการนัก
วางแผนการเงิน ผลการทดสอบพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และปัจจยัดา้นความสามารถทาง
การเงินท่ีต่างกนัจะมีการใชบ้ริการนกัวางแผนการเงินท่ีต่างกนั ผลการประมาณความสัมพนัธ์แบบถดถอยโลจิสติค 
พบว่าปัจจยัรายไดต่้อเดือนมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัการใชบ้ริการนกัวางแผนการเงินในดา้นหน้ีสิน ประกนัภยั
และภาษี แต่เหตุการณ์ขาดรายไดมี้ความสมัพนัธ์ในเชิงบวกเฉพาะในดา้นหน้ีสินและประกนัภยั อยา่งไรก็ตามพบว่า
ปัจจยัความรู้ทางการเงินมีความสมัพนัธ์ในเชิงลบกบัการใชบ้ริการนกัวางแผนการเงิน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ี
มีการศึกษาก่อนหน้า อาจจะเกิดจากอาชีพนักวางแผนการเงินยงัไม่เป็นท่ีรู้จักในประเทศไทยจึงควรมีการ
ประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้บุคคลรู้จกัและเขา้ใจอาชีพนกัวางแผนการเงินมากข้ึน 
 
ค ำส ำคัญ : นักวำงแผนกำรเงิน, ควำมสำมำรถทำงกำรเงิน 

 
Abstract 

 
The purpose of this research is to study a relationship between using the services of financial planners and 

users’  financial capability.  The analysis is done by collecting 400 online questionnaires from the members of 
Facebook’s group called “Wealth Together”. The study examines in five categories: namely, liabilities, borrowing, 
                                                             
 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10900 
** อาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10900 
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investments, insurance and taxes, including the logistic regression to find out their determinants using the services 
of financial planners.  The result show that different financial capability leads to whether the financial planners are 
used.  Also, there are positive relationship between the use of financial planners and the monthly income in the 
categories of liabilities, insurance and taxes; whereas a lack of income demonstrated in the categories of liabilities 
and insurance.  However, in the category of taxes, financial knowledge is the factor relate negatively with the use 
of financial planners, which is inconsistent to the previous studies.  Therefore, financial knowledge in Thailand 
show be improved to shed more light in the using the services of financial planners. 
 
Keyword: Financial Planner, Financial Capability 
 

บทน า 
 

ในปัจจุบันการวางแผนการเงินส่วนบุคคลมีความส าคัญมากข้ึน เน่ืองจากปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ
เปล่ียนแปลงไปจากอดีต ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองประชากรของประเทศไทยจะเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายสุมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 
สภาวะเศรษฐกิจท่ีก าลงัฟ้ืนตวัส่งผลให้อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (Policy Rate) ของโลกอยู่ในอตัราท่ีต ่า รวมไปถึง
อตัราดอกเบ้ียนโบบายของประเทศไทยจึงต ่าตามแนวโน้มอตัราดอกเบ้ียโลก จะพบว่าอตัราดอกเบ้ียนโยบายของ
ประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงมาต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2550 จนปัจจุบนั ผลิตภณัฑท์างการเงินมีความซบัซ้อนมากกว่าใน
อดีต ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวม อนุพนัธ์ ประกนัชีวิต เป็นตน้ จะมีการใส่เง่ือนไขทางการเงินเขา้ไปมากข้ึน การผสม
ผลิตภณัฑท์างการเงินเขา้ดว้ยกนั นบัเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีตอ้งการสร้างผลตอบแทนท่ีมากกว่าผลิตภณัฑเ์ดิมท่ีอาจ
มีขอ้จ ากดัในดา้นนโยบายการลงทุน แต่ส่ิงท่ีจะมาคู่กบัโอกาสท่ีจะไดผ้ลตอบแทนสูงนัน่คือความเส่ียงท่ีจะเพ่ิมข้ึน
ตามมาดว้ย ปัจจยัท่ีกล่าวมาน้ีลว้นตอ้งใชค้วามเขา้ใจ ความสามารถและใชเ้วลาในการศึกษา บุคคลทัว่ไปอาจไม่
เขา้ใจหรือใชร้ะยะเวลาในการศึกนานท าให้บุคคลอาจละเลยการวางแผนการเงินได ้ 

การวางแผนการเงินเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของแต่ละบุคคลและมีความส าคญัต่อบุคคลทุกช่วง
อาย ุดงันั้น แต่ละคนจึงควรตอ้งมีการวางแผนการเงินซ่ึงถือเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตลอดช่วงชีวิต การวางแผนการเงิน
จึงมีบทบาทส าคญัท่ีท าให้เกิดความมัน่คงทางการเงิน ความมัน่คงในการด าเนินชีวิต และการมีอิสรภาพทางการเงิน
ในอนาคตตลอดจนสามารถตอบสนองเป้าหมายท่ีแต่ละบุคคลตอ้งการได ้แต่การวางแผนการเงินในประเทศไทยยงั
ไม่เป็นท่ีแพร่หลายและไม่มีบรรจุในหลกัสูตรการเรียนการสอนจึงเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากและตอ้งใชเ้วลาในการศึกษา
ส่งผลให้หลายคนไม่สามารถวางแผนการเงินของตวัเองได้ ดงันั้นการปรึกษาคนอ่ืนหรือผูเ้ช่ียวชาญอาจจะเป็น
ทางเลือกท่ีดีกว่า ซ่ึงอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนการเงินโดยตรงก็คือ “นกัวางแผนการเงิน” แต่ในปัจจุบนัอาชีพ
นกัวางแผนการเงินในประเทศไทยยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกัเน่ืองจากเป็นอาชีพท่ีเขา้มาในประเทศไทยได้ไม่นาน
ประกอบกบัคนไทยส่วนใหญ่ยงัไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัการวางแผนการเงิน 

ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ หากบุคคลขาดการวางแผนการเงินแลว้อาจส่งผลให้บุคคลประสบปัญหาทางการเงิน
หรือไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของตวัเองได ้แต่การวางแผนการเงินเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลายดา้นและตอ้งใช้
เวลาในการศึกษา การไดป้รึกษาผูเ้ช่ียวชาญหรือนกัวางแผนการเงินเป็นทางออกอีกทางหน่ึงท่ีจะช่วยในการวางแผน
การเงินของตวัเองได ้แต่เน่ืองจากปัจจุบนัในประเทศไทยอาชีพนกัวางแผนการเงินยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้และยงัไม่เป็น
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ท่ีรู้จักมากนักหรือบางคนรู้จักแล้วแต่ยงัไม่กล้าใช้บริการ ผูวิ้จัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อการใชบ้ริการนกัวางแผนการเงิน ซ่ึงผลการศึกษาน้ีจะเป็นขอ้มูลให้กบัผูท่ี้ท าอาชีพนกัวางแผน
การเงินหรือผูท่ี้สนใจอาชีพนกัวางแผนการเงินในประเทศไทยไปใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์หรือวิธีการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
แนวคดิการวางแผนทางการเงนิ 
การวางแผนการเงินเป็นกระบวนการก าหนดเป้าหมายทางการเงินของบุคคลว่ามีความตอ้งการอะไรบา้ง เช่น 

เป้าการเกษียณอาย ุเป้าการศึกษาบุตร เป็นตน้ จากนั้นจึงกลบัมาดูว่าสถานะปัจจุบนัว่าเป็นอยา่งไรเพ่ือก าหนดวิธีหรือ
แผนการปฏิบติัการตามล าดบัความส าคญัเพ่ือให้เป้าหมายบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งใจไว ้หรือจะอธิบายการ
วางแผนการเงินให้เขา้ใจง่ายข้ึนก็คือดูก่อนว่าเราตอ้งการจะไปท่ีไหน ตอ้งการอะไร จากนั้นกลบัมาดูตวัเราเองว่า
ตอนน้ีมีอะไรบ้างแล้วจึงตดัสินใจว่าเราจะไปท่ีต้องการอย่างไร ไปด้วยอะไรและความเร็วขนาดไหน โดยการ
วางแผนการเงินจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกิจกรรมของบุคคล เช่น การออม การลงทุน การจดัท างบประมาณการใชจ่้าย 
การวางแผนภาษี การซ้ือประกนัชีวิตและประกนัสุขภาพ เป็นตน้ ซ่ึงประโยชน์ของการวางแผนการเงินท าให้ทราบ
ถึงสถานะการเงินปัจจุบนัของบุคคล ช่วยในการตดัสินใจทางการเงินไดง่้ายข้ึน และมีโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายทาง
การเงินท่ีตอ้งการได ้

แนวคดินักวางแผนทางการเงนิ 
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (2560) ได้ให้ความหมายของนักวางแผนการเงินว่าเป็นบุคคลท่ีเข้าไป

ช่วยเหลือหรือให้ค าแนะน าแก่ผูท่ี้ต้องการค าปรึกษา โดยใช้กระบวนการวางแผนการเงินวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินของลูกคา้ ช่วยลูกคา้ก าหนดเป้าหมายและแนะน าวิธีการปฏิบติัเพ่ือให้ลูกคา้บรรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการ 
โดยนกัวางแผนการเงินอาจจะให้ค าปรึกษาเป็นเร่ืองๆเฉพาะได ้แต่ให้ค าแนะน าบนสถานะภาพรวมของลูกคา้เป็น
ส าคญั บทบาทของนักวางแผนการเงินอาจมีได้หลายบทบาทตามแล้วแต่สถานการณ์ เช่น เป็นผูใ้ห้ความรู้ทาง
การเงิน ผูช่้วยตดัสินใจทางการเงิน ผูไ้กล่เกล่ียในฐานะบุคคลท่ีสามเวลาเกิดขอ้ขดัแยง่ของลูกคา้ ผูใ้ห้ก าลงัใจในยาม
ท่ีสภาวะตลาดการเงินไม่ดี ผูช่้วยตดัสินใจในการลงทุน เป็นตวัแทนในซ้ือขายผลิตภณัฑ์ทางการเงิน เป็นตน้ โดย
บทบาทของนกัวางแผนการเงินอาจเกิดไดพ้ร้อมกนัในทุกบทบาทส าหรับลูกคา้ กระบวนการวางแผนการเงินของนกั
วางแผนการเงินประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนคือ การสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้และก าหนดขอบเขตของขอ้ผกูพนั การ
รวบรวมขอ้มูลของลูกคา้ การวิเคราะห์และประเมินสถานะทางการเงินของลูกคา้ การจดัท าและน าเสนอแผนการเงิน 
การน าแผนการเงินไปปฏิบติั การทบทวนและปรับแผนการเงินตามสถานการณ์อยา่งสม ่าเสมอ โดยกระบวนการ 6 
ขั้นตอนน้ีจะช่วยก าหนดแผนการด าเนินการส าหรับนักวางแผนการเงินและลูกคา้ ซ่ึงจะช่วยให้ลูกคา้ได้ส ารวจ
ตนเอง ก าหนดเป้าหมาย และทราบถึงส่ิงท่ีตอ้งท าเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการ  
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แนวคดิความสามารถทางการเงนิ 
Xiao et al. (2015) ไดก้ล่าวว่า ความสามารถทางการเงินนั้นมีความหมายท่ีมากกว่าความฉลาดทางการเงิน 

หรืออาจกล่าวไดว้่าค าว่าความสามารถทางการเงินไดถู้กพฒันามาจากค าว่าความฉลาดทางการเงิน โดยความหมาย
ของความสามารถทางการเงินอาจกล่าวไดว้่าคือการท่ีบุคคลสามารถน าความรู้ทางการเงิน ทกัษะทางการเงิน ความ
มัน่ใจทางการเงิน การเขา้ถึงขอ้มูลไปตดัสินใจทางการเงินเพ่ือสามารถใชชี้วิตไดอ้ย่างมัน่คงและบรรลุเป้าหมาย
ต่างๆได ้

แนวคดิพฤตกิรรมการแสวงหาความช่วยเหลือ 
การแสวงหาความช่วยเหลือทางการเงินสรุปไดว้่าเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการกระท าทางการเงินของบุคคล

ในอดีต เช่น การใชจ่้าย การบริหารงบประมาณ การใชบ้ตัรเครดิต เป็นตน้ ซ่ึงผลลพัธ์จากการกระท านั้นๆไม่ว่าจะ
ออกมาดีหรือไม่ดีแลว้ไม่สามารถแกปั้ญหาหรือจดัการท่ีเกิดข้ึนได ้บุคคลนั้นอาจตดัสินใจแสวงหาความช่วยเหลือ
จากผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาเพ่ือแกไ้ขปัญหาหรือลดความเครียดทางการเงินท่ีเกิดข้ึน โดยทางเลือกท่ีไดรั้บความ
นิยมมากคือการไปขอค าปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน ท่ีปรึกษาทางการเงิน อยัการ องค์กรทางการเงิน เช่น ผู ้
บริการเครดิต เป็นตน้ รวมไปถึงบุคคลทัว่ไป เช่น เพ่ือน เพ่ือนร่วมงานและครอบครัว  

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจยัหลายงานไดศึ้กษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์การใชบ้ริการนกัวางแผนการเงิน เช่น งานวิจยัของ Collins 

(2012) ไดศึ้กษาสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ทางการเงินกบัการใชบ้ริการวางแผนการเงิน โดยใชข้อ้มูลจาก National 
financial capability study (NFCS) ท่ีท าการส ารวจข้อมูลในประเทศสหรัฐอเมริกาจากการวิจัยพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 56.7 เคยปรึกษาท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นใดดา้นหน่ึงมาก่อน เขายงัพบว่าผูท่ี้มีความรู้ทาง
การเงินท่ีมากกว่าจะเคยปรึกษากับท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Robb, Babiarz and 
Woodyard (2012) ท่ีได้ศึกษาปริมาณความต้องการใช้บริการท่ีปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบว่าความรู้ทางการเงินและความมัน่ใจทางการเงินมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกบัความ
ตอ้งการปรึกษาท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญทางการเงินและรายไดข้องครอบครัวท่ีมากกว่าจะมีความตอ้งการปรึกษา
มากกว่า นอกจากน้ีงานวิจยัของ Letkiewicz, Robinson and Domian (2016) ไดท้  าการศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการ
นกัวางแผนการเงินของชาวแคนาดา จากการศึกษาพบว่าคนท่ีใชบ้ริการนกัวางแผนการเงินจะมีทรัพยสิ์นท่ีมากกว่า 
มีความเครียดทางการเงิน (Financial Stress) ท่ีน้อยกว่าและการรับรู้ความสามารถทางการเงินของตวัเอง (Financial 
self-efficacy) ท่ีสูงกว่าคนท่ีไม่ใช่บริการวางแผนการเงิน และพวกเขายงับอกว่าการท่ีมีความเครียดทางการเงิน 
(Financial Stress) ไม่ไดส่้งผลน าไปสู่การขอความช่วยเหลือจากนกัวางแผนการเงิน 
 

วธีิการศึกษา 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตอ้งการใชบ้ริการนกัวางแผน

การเงินคือผูท่ี้อยู่ในกลุ่ม Facebook ช่ือกลุ่ม การลงทุน กองทุนรวม การวางแผนทางการเงิน: Wealth Together 
จ านวน 14,180 คน (Facebook, 2560) โดยใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชส้ าหรับศึกษาในคร้ังน้ีจ านวน 400 คน  ซ่ึง
ไดจ้ากการค านวณโดยใชสู้ตรของ Yamane  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือเก็บขอ้มูลรวบรวมขอ้มูล โดยขอบเขต

ของแบบสอบถามจะสอบถามเก่ียวกบัประสบการณ์ใชบ้ริการนกัวางแผนการเงิน และความสามารถทางการเงินโดย
แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยค าถามในเร่ืองเพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัประสบการณ์ ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบัประสบการณ์การใชบ้ริการนกั
วางแผนการเงินใน 5 ดา้นไดแ้ก่ หน้ีสิน การออมและการลงทุน การกูย้ืมสินเช่ือและจ านองบา้น ประกนัภยัและภาษี 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความสามารถทางการเงิน ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบัความรู้ทางการเงิน สถานะ
การเงิน ความมัน่คงทางการเงิน ความพึงพอใจทางการเงิน ความเต็มใจในการรับความเส่ียงจากการลงทุนและ
ความเครียดทางการเงิน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูวิ้จยัจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด มาท าการประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิติ โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ดงัน้ี 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิจยัคร้ังน้ี จะอภิปรายผลดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ของขอ้มูล 
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression 

Analysis) แบบ Binary Logistic ซ่ึงเหมาะส าหรับการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม (Y) ในกรณีท่ีตวัแปร
ตามเป็นตวัแปรเชิงกลุ่มท่ีมีค่าไดเ้พียง 2 ค่า คือ 1 (เคยใชบ้ริการ) และ 0 (ไม่เคยใชบ้ริการ) เท่านั้น ในการศึกษาคร้ังน้ี
มีการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบ Binary Logistic 5 แบบจ าลองโดยตวัแปรตาม (Y) คือการเคยใชบ้ริการนกั
วางแผนการเงินใน 5 ดา้นคือ ไดแ้ก่ ดา้นหน้ีสิน ดา้นการกู้ยืมสินเช่ือและจ านองบา้น ดา้นการออมและการลงทุน 
ดา้นประกนัภยัและดา้นภาษี 

ในการศึกษาคร้ังน้ีก าหนดตวัแปรอิสระ (X) เพ่ือคน้หาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการใชบ้ริการนกัวางแผน
การเงินมีหลายตวัแปร และมีการก าหนดตวัแปรกลุ่มอา้งอิงในปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยขนาดความสัมพนัธ์ของปัจจยัย่อย (X) สามารถบอกดว้ยค่า
สัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ (β) สามารถประมาณค่าความน่าจะเป็นของการใชบ้ริการนกัวางแผนการเงินในรูป
สมการทัว่ไปไดด้งัน้ี 
 

Y = β0 + β1SEX2 + β2AGE2 + β3AGE3 + β4AGE4 + β5AGE5 + β6STATUS2 + β7STATUS3 + 
β8STATUS4 + β9EDU2 + β10EDU3 + β11EDU4 + β12EDU5 + β13OCC2 + β14OCC3 + 
β15OCC4 + β16OCC5 + β17OCC6 + β18INCOME2 + β19INCOME3 + β20INCOME4 + 
β21INCOME5 + β22FINLIT + β23SPEND + β24EMER + β25CONFI + β26STATIS + β27RISK + 
β28STR  
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ผลการศึกษาและอภปิราย  
 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60.20 และ 39.80 ดา้นอายุพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีอายุ 31-40 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.80 
ดา้นการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.80 ดา้นสถานภาพ
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีสถานะโสดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63.50 ดา้นอาชีพพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีอาชีพพนักงาน
เอกชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.80 ดา้นรายไดต่้อเดือนพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีรายได ้20,001-40,000 บาทมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 32  

ดา้นประสบการณ์ใชบ้ริการนกัวางแผนการเงินพบว่ากลุ่มตวัอย่างเคยใชบ้ริการนกัวางแผนการเงินในช่วง 5 
ปีท่ีผา่นมา ดา้นท่ีกลุ่มตวัอยา่งเคยใชบ้ริการมากท่ีสุดคือ ดา้นการออมและการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมา
คือดา้นประกนัภยั คิดเป็นร้อยละ 20.50 ดา้นภาษี คิดเป็นร้อยละ 12.00 ดา้นกูย้ืมสินเช่ือและจ านองบา้น คิดเป็นร้อย
ละ 9.80 และดา้นหน้ีสิน คิดเป็นร้อยละ 5.5 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความสามารถทางการเงิน  กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนความรู้ทางการเงินมีค่าเฉล่ีย 3.805 
จากผลรวมขอ้ท่ีตอบถูกตอ้งทั้งหมด 5 ขอ้ โดยพบว่าการใชบ้ริการดา้นหน้ีสินมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ 3.591 และดา้น
การออมและการลงทุน และดา้นประกนัภยัมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 3.906 และ 3.927 ตามล าดบั ความมัน่ใจทางการเงิน 
ความพึงพอใจทางการเงิน ความเต็มใจรับความเส่ียงและความเครียดทางการเงินโดยวดัจากคะแนนรวมมาตร วดั
แบบ Likert 7 ระดบั มีค่าเฉล่ีย 4.040 4.110 5.275 และ 3.593 ตามล าดบั โดยความมัน่ใจทางการเงินพบว่าการใช้
บริการดา้นหน้ีสินมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ 3.909 ส่วนดา้นอ่ืนๆท่ีใชบ้ริการจะมีค่าเฉล่ียระหว่าง 4.000 ถึง 4.188 ความ
พึงพอใจทางการเงินพบว่าการใชบ้ริการดา้นหน้ีสินมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ 3.727 และดา้นภาษีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 
4.500 ความเต็มใจรับความเส่ียงพบว่าการใชบ้ริการดา้นภาษีและดา้นการออมและการลงทุนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 
5.542 และ 5.479 ตามล าดบั ความเครียดทางการเงินพบว่าการใชบ้ริการดา้นหน้ีสินมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.273 การ
บริหารค่าใชจ่้ายไม่พอใช ้คิดเป็นร้อยละ 21 พบว่าการใชบ้ริการดา้นหน้ีสินมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ผูท่ี้มีเหตุการณ์ขาดได้
รายได ้คิดเป็นร้อยละ 23 พบว่าการใชบ้ริการดา้นหน้ีสินมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเช่นกนั   

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) พบว่าการใช้บริการนักวางแผน
การเงินดา้นหน้ีสิน ประกนัภยัและภาษีมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอยา่งมีนยัส าคญัดงัตาราง 
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Table 3 สรุปผลการทดสอบ Binary Logistic Regression 
 ตวัแปรตาม: เคยใช้บริการด้าน... 

 
หนีสิ้น 

การออมและ
การลงทุน 

กู้ยืมสินเช่ือและ
จ านองบ้าน 

ประกนัภยั ภาษี 

  Coeff. Coeff. Coeff. Coeff. Coeff. 
Constant -1.300 -3.102 -3.837 -2.525 -2.665 
เพศ (หญิง) -1.117* -0.120  0.259 -0.061 -0.812* 
อาย ุ20-30 (Ref.)      
อาย ุ31-40   1.565*  0.158 -0.199 -0.157 -0.453 
อาย ุ41-50   0.359 -0.048 -0.376 -0.338 -1.016* 
อาย ุ51-60   1.168 -0.144 -0.327 -1.040 -0.941 
อายมุากกว่า 60 -14.465 -20.879 -18.691 -19.981 -17.888 
โสด (Ref.)      
แต่งงาน -0.083 -0.276  0.201 -0.358 -0.035 
หยา่ร้าง -17.510  1.152 -18.049 -0.592 -19.315 
แยกกนัอยู ่  58.483  1.398  20.225  1.639  20.624 
มธัยมศึกษา (Ref.)      
ปวส./ปวช. -21.797  0.841 -1.915  0.398 -1.881 
ปริญญาตรี -3.096*  1.529 -1.833 -0.097 -1.194 
ปริญญาโท -3.239*  1.354 -1.503 -0.184 -1.620 
มากกว่าปริญญาโท -20.929  0.496 -20.608  0.286 -20.967 
นกัเรียนนกัศึกษา (Ref.)      
พนกังานเอกชน -2.069 -0.144  0.611 -0.223  0.257 
ขา้ราชการ -2.762 -0.861  0.823 -0.862  1.199 
ธุรกิจส่วนตวั -2.799 -0.099  0.907  0.142  0.429 
รับจา้งอิสระ -20.402 -0.272 -18.257 -1.217  0.066 
อ่ืนๆ -2.253 -0.066  1.359  0.581  0.483 
ต ่ากว่า 20,000 บาท (Ref.)      
20,001 – 40,000 บาท  2.569  0.338  1.408 1.200** 2.021** 
40,001 – 60,000 บาท  3.462*  0.085  0.596 1.932*** 2.919*** 
60,001 – 80,000 บาท  3.133*  0.510  0.366 1.992*** 2.802*** 
มากกว่า 80,000 บาท 4.213**  0.573  1.076 2.105***  2.753*** 
ความรู้ทางการเงิน -0.250  0.114  0.116  0.124 -0.313* 
การใชจ่้าย  0.758  0.018  0.234  0.226  0.522 
เหตุการณ์ขาดรายได ้ 1.395**  0.025  0.052 1.123***  0.192 
ความมัน่ใจทางการเงิน -0.210 -0.066  0.130 -0.128 -0.128 
ความพึงพอใจทางการเงิน  0.048  0.118 -0.028  0.102  0.341** 
การยอมรับความเส่ียง 0.116  0.164 -0.041  0.036  0.095 
ความเครียดทางการเงิน 0.142  0.035  0.256 -0.169* -0.046 

หมายเหตุ: มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 (***), 0.05 (**) และ 0.10 (*) 
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จากการเปรียบเทียบงานวิจยัท่ีได้มีการศึกษามาก่อนหน้า เช่น งานวิจยัของ Chira (2016), Collins (2012), 
Seay, Kim and Heckman (2016) และ Robb, Babiaz and Woodyard (2012)  พบว่ามีบางปัจจยัท่ีมีผลไม่สอดคล้อง
กบังานวิจยัน้ี เช่น ความรู้ทางการเงินมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการใชบ้ริการนกัวางแผนการเงินในดา้นภาษี ความ
มัน่ใจทางการเงินมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับการใช้บริการนักวางแผนการเงินในด้านการออมและการลงทุน 
ประกันภัยและภาษี อาจเน่ืองจากงานวิจัยท่ีได้มีการศึกษามาก่อนหน้าส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยในประเทศ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงอาชีพนกัวางแผนการเงินเป็นอาชีพท่ีเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายมาเป็นระยะเวลานานแลว้ ประกอบกบั
ปัจจยัดา้นวฒันธรรม โครงสร้างประชากรท่ีแตกต่างจากประเทศไทย ท่ีอาชีพนกัวางแผนการเงินยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั
มากนกั และเร่ืองวางแผนการเงินยงัเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งใหม่   
 

สรุปผลการศึกษา 
 
จากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการใชบ้ริการนกัวางแผนเงินคือรายไดต่้อเดือนท่ีมี

แนวโนม้ว่ายิ่งกลุ่มตวัอยา่งมีรายไดต่้อเดือนเพ่ิมข้ึน มีโอกาสในการใชบ้ริการนกัวางแผนการเงินในทุกดา้นเพ่ิมข้ึน  
การใชบ้ริการนกัวางแผนการเงินดา้นหน้ีสิน ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกนัน่คือ หากกลุ่มตวัอยา่งมี

อายุ 31-40 ปี มีรายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 40,000 ข้ึนไป และเคยมีเหตุการณ์ท่ีท าให้ขาดรายได ้จะท าให้มีโอกาสในการ
ใชบ้ริการนกัวางแผนการเงินดา้นหน้ีสินเพ่ิมข้ึน ส าหรับตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบนัน่คือ หากกลุ่มตวัอย่าง
เป็นเพศหญิง มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท จะท าให้มีโอกาสในการใชบ้ริการนกัวางแผนการเงินดา้น
หน้ีสินลดลง 

การใชบ้ริการนกัวางแผนการเงินดา้นประกนัภยั ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกนัน่คือ หากกลุ่มตวัอยา่ง
มีรายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทข้ึนไป และเคยมีเหตุการณ์ท่ีท าให้ขาดรายได ้จะท าให้มีโอกาสในการใชบ้ริการ
นักวางแผนการเงินดา้นประกันภยัเพ่ิมข้ึน ส าหรับตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบนั่นคือ หากกลุ่มตวัอย่างมี
ความเครียดทางการเงินเพ่ิมข้ึน จะท าให้มีโอกาสในการใชบ้ริการนกัวางแผนการเงินดา้นประกนัภยัลดลง 

 การใชบ้ริการนกัวางแผนการเงินดา้นภาษี ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกนัน่คือ หากกลุ่มตวัอย่างมี
รายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทข้ึนไป และมีความพึงพอใจทางการเงินเพ่ิมข้ึน จะท าให้มีโอกาสในการใชบ้ริการ
นกัวางแผนการเงินดา้นภาษีเพ่ิมข้ึน ส าหรับตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ในเชิงลบนัน่คือ หากกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง 
มีอาย ุ41-50 ปี และมีความรู้ทางการเงินเพ่ิมข้ึน จะท าให้มีโอกาสในการใชบ้ริการนกัวางแผนการเงินดา้นภาษีลดลง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
1. จากงานวิจยัคร้ังน้ีพบว่าแนวโน้มปัจจยัรายไดต่้อเดือนท่ีเพ่ิมข้ึน จะมีโอกาสท าให้กลุ่มตวัอยา่งใชบ้ริการ

นกัวางแผนการเงินมากข้ึน เป็นไปไดว้่ากลุ่มตวัอย่างอาจคิดว่าตอ้งมีรายไดห้รือสินทรัพยท่ี์มากก่อนจึงจะไปใช้
บริการนกัวางแผนการเงินได ้ดงันั้นนกัวางแผนการเงินควรก าหนดกลยทุธ์หรือวิธีการประชาสมัพนัธ์ให้ลูกคา้เขา้ใจ
ว่ามีรายไดต่้อเดือนนอ้ยก็สามารถใชบ้ริการไดเ้ช่นกนั 
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2. จากงานวิจยัคร้ังน้ีพบว่าปัจจยัความรู้ทางการเงินและความมัน่ใจทางการเงิน ยงัไม่มีความสมัพนัธ์กบัการ
ใชบ้ริการนกัวางแผนการเงินอย่างมีนยัส าคญั ซ่ึงอาจเกิดจากในประเทศไทยอาชีพนกัวางแผนการเงินยงัไม่เป็นท่ี
รู้จกัมากนกั จึงควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้รู้จกัอาชีพนกัวางแผนการเงินและให้บุคคลเห็นถึงความส าคญัของการ
วางแผนการเงิน 
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บทคดัย่อ 

 
การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือ Instagram ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นของมูลค่าพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์มีปริมาณการเติบโตไปพร้อมกบัส่ือสังคมออนไลน์ส่งผลให้สินคา้ประเภทแฟชัน่บนอินสตาแกรมเติบโต
ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าให้เกิดการแข่งขนัสูงข้ึนตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีอ านาจในการซ้ือสินคา้และเพ่ือทราบการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคเพ่ิมมากข้ึน งานวิจยัฉบบัน้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภค และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสารการตลาดกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
แฟชัน่ผ่าน Instagram การศึกษาน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสุ่มตวัอย่างแบบผสมหลายขั้นตอน (Multi Stage 
Sampling) การเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 384 ตวัอย่าง ซ่ึงเป็นผูเ้คยซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านส่ือ Instagram สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) อ ัตราร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นต้น และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics)  ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เป็นตน้ 

จากการศึกษาพบว่า การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือ Instagram ภาพรวมมีอิทธิพลในระดบัสูง โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การส่ือสารท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ดา้นการขายโดยพนกังาน, ดา้นการประชาสัมพนัธ์, ดา้นการตลาด
ทางตรง, ดา้นโฆษณา และดา้นส่งเสริมการขาย โดยเรียงตามล าดบั ในดา้นของกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผ้า
แฟชัน่ของผูบ้ริโภค อยูใ่นระดบัมาก โดยผูบ้ริโภคให้ความส าคญั ดา้นการประเมินทางเลือกสูงสุด 

 
 
 

                                                             
 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 e-mail: tiantian.pyt@gmail.com 
** คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 e-mail: praneee@hotmail.com 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 862 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

Abstract 
 
This independent study has purpose to study about Marketing Communication through Instagram which has affected 

to decision making process on purchasing fashionable clothes of consumers. Since the value of E-commerce and Social 
media has grown together at The same time. As a result competition of online sales is increased, Which leads to using media 
for marketing in order to study the decision making process of consumers to buy more fashion clothes;  and to know the 
relationship between marketing communication and decision making process on purchasing fashion clothes through 
Instagram.  This research was a quantitative research by using multi stage sampling. This study was surveyed by using the 
questionnaire to collect data among 384 samples who purchased the fashionable clothes on Instagram. Statistic approaches 
used in this study were Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, and Multiple Regression Analysis at 0.05 
Significance level. 

It has been found that Marketing Communication through Instagram  affected to decision making process on 
purchasing fashionable clothes of consumers at the high level Marketing Communication tools Which was The most are 
Direct Selling, Public Relations, Direct Marketing, Advertising and Promotion. Evaluation of alternatives was the most to 
the decision making process of purchasing fashion clothes of consumers 

 

1. บทน า 
 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้อินเทอร์เน็ตมีบทบาทในชีวิตประจ าวนัเพ่ิมมากข้ึน ท าให้การส่ือสารใน
ปัจจุบนัตอ้งพฒันาความก้าวหน้าให้มีความรวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน ความนิยมของอินเทอร์เน็ตจึงมีอตัราการ
เติบโตเพ่ิมมากข้ึนทุกปี มีประชากรท่ีใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในกรุงเทพมหานคร จ านวน 7,610,131 คน จากผลการส ารวจ
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน (2560) ผูป้ระกอบการจึงให้ความส าคญัในการใชช่้องทางของ
ส่ือออนไลน์เพ่ือท าการส่งเสริมการขายได้ตรงตามพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายสูงสุดในสภาวะการแข่งขัน
อุตสาหกรรมเส้ือผา้แฟชัน่ จากผลสรุปขอ้มูลของกองขอ้มูลธุรกิจ.  2560.  แจง้ว่า การขายปลีกเส้ือผา้ท่ีด าเนินธุรกิจอยู่ใน
ปี 2560 มีจ านวนนิติบุคคล 1,797 ราย รวมทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 10,217 ลา้นบาท และมีงบรายงานการเงินรายปี 2559 สูง
ถึง 64,464.46 ลา้นบาท ท าให้ผูวิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาในเร่ืองของการส่ือสารการตลาดมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภค และตอ้งการน าเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดมาพฒันากิจกรรมทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมระดบั
การส่ือสารกบัผูบ้ริโภค และเพ่ือลดโอกาสสูญเสียการขายในการแข่งขนัทางธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่ให้ตรงความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
Kotler & Keller. 2012. ส่วนประสมทางการตลาด คือ เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองคก์รสามารถควบคุมและน ามาวาง

กลยุทธ์เพ่ือให้ไดต้ามวตัถุประสงค์ โดยนักการตลาดตอ้งน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่  (1) ผลิตภณัฑ์ (Product) ส่ิงท่ี
องคก์รตอ้งการน าเสนอให้กบัผูบ้ริโภคซ่ึงสามารถเป็นไดท้ั้งสินคา้และการบริการ (2) ราคา (Price) ส่ิงท่ีแลกเปล่ียนกบัผลิตภัณฑ์
ระหว่างผูบ้ริโภคและองค์กรในรูปแบบของค่าเงิน (3) การจดัจ าหน่าย (Place) ช่องทางการเคล่ือนยา้ยหรือจัดแสดงผลิตภัณฑ์
ระหว่างองค์กรและผูบ้ริโภค (4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดระหว่างองค์กรและผูบ้ริโภค 
เพ่ือสร้างความพึงพอใจและเกิดพฤติกรรมการซ้ือ  

การส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) 
การท ากิจกรรมส่ือสารทางการตลาดเป็นส่ิงท่ีองค์กรให้ความสนใจ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือจูงใจและสร้างความพึง

พอใจให้กบัผูบ้ริโภคทั้งทางตรงและทางออ้มเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือการบริการขององคก์ร ซ่ึงประกอบไปดว้ย  
(1) การโฆษณา (Advertising) การน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือการบริการผ่านทางส่ือ Online Marketing และ 

Offline Marketing เป็นตน้  
(2) การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) การกระตุน้ความสนใจหรือความตอ้งการของผูบ้ริโภค เช่น การลด แลก 

แจก แถม ชิงโชค เป็นตน้  
(3) การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) การน าเสนอภาพลักษณ์ ข่าวสาร หรือกิจกรรมระหว่างองค์กรไปยงั

ผูบ้ริโภค  
(4) การขายโดยพนักงาน (Personal selling) การน าเสนอผลิตภณัฑ์หรือการบริการแบบซ่ึงหน้าระหว่างผูข้ายและ

ผูบ้ริโภค  
(5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การส่ือสารกบัผูบ้ริโภคโดยตรงเป็นรายบุคคลผา่นทางโทรศพัท ์ขอ้ความ 

จดหมาย ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 
2.2 แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)  

Schiffman and Kanuk. 1987. กล่าวว่า ผูบ้ริโภคแสดงพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้และบริการเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของตนเอง ส่ิงส าคญัคือการศึกษาเศรษฐกิจและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภค เช่น เวลา ราคา รายได ้ซ่ึงประกอบดว้ย (1) ซ้ืออะไร (2) ท าไมตอ้งซ้ือ (3) ซ้ือเม่ือไร (4) ซ้ือท่ีไหน 
(5) ซ้ือบ่อยแค่ไหน (6) ซ้ืออยา่งไร จะเห็นไดว้่า การแสดงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีการตอบสนองไปตามจุดมุ่งหมายใน
การตดัสินใจซ้ือสินคา้เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์กระบวนการซ้ือสินคา้ตามกลยทุธ์ทางการตลาด ให้มีความสอดคลอ้ง
กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

2.3 แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัการตดัสินใจซ้ือ (The Consumer Decision-Making Process)  
Philip Kotler. 2009. กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 5 ขั้นตอน 
(1) การรับรู้ความตอ้งการ (Need Recognition) คือ การท่ีจิตใตส้ านึกของเรารับรู้ถึงความตอ้งการของตนเองทั้ง

ความต้องการด้านร่างกาย เช่น การกระหายน ้ า เป็นต้น หรือความต้องการด้านจิตวิทยา เช่น ความเช่ือหรือทัศนคติ  
เป็นตน้  
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(2) การคน้หาขอ้มูล (Information Search) คือ การท าให้เกิดความตอ้งการเพ่ิมมากข้ึน เช่น เม่ือออกก าลงักายเสร็จ
ตอ้งการท่ีจะรับประทานน ้ า เป็นตน้ ในบางกรณียงัไม่ตอ้งการในทนัที ความตอ้งการจะถูกจดจ าและความตอ้งการจะกลบัมาอีก
คร้ังเม่ือมีส่ิงเร้ามากระตุน้ความตอ้งการ  

(3) การประเมินทางเลือก (Evaluation) เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลจากการคน้ควา้ตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล 
จ าท าการเปรียบเทียบคุณสมบติั เพ่ือให้ตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 

(4) การซ้ือสินคา้ (Purchase) คือ การท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจในการซ้ือสินคา้และบริการแลว้ ผูจ้ะเกิดการพิจารณา 3 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ทศันคติท่ีมีต่อสินคา้และบริการ 2) การคาดคะเนสถานการณ์ เช่น รายได ้หรือ ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากสินคา้และ
บริการ เป็นตน้  3) การไม่ไดค้าดคะเนสถานการณ์ เช่น ไม่ประทบัใจกบัพนกังานขายหรือ การบริการหลงัการขาย เป็นตน้ 

(5) การประเมินหลงัการซ้ือ หรือทดลองใชสิ้นคา้ (Post – Purchase Evaluation) คือ การประเมินความพึงพอใจของ
ตนเองว่าหลงัจากไดป้ระสบการณ์การใชสิ้นคา้หรือบริการมาแลว้ 

อินสตาแกรม (Instagram) 
แอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนท่ีให้ผูใ้ชง้านไดถ้่ายรูปภาพหรือวิดีโอ พร้อมลูกเล่นใน

การตกแต่งภาพถ่ายหรือวิดีโอได้หลากหลายตามความตอ้งการของผูใ้ช้งาน สามารถอพัโหลดและแชร์ไปยงัส่ือสังคม
ออนไลน์อ่ืนๆไดอี้กดว้ย เช่น Facebook, Twitter และ Tumblr เป็นตน้ 

2.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
การวิจัยเร่ืองการส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือ Instagram ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผ้าของ

ผูบ้ริโภค ผูวิ้จัยได้ท าการศึกษาค้นคว้างานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พบว่า มีการส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือ Instagram ดงัน้ี 
งานวิจยัขององัศุมิฬย ์ธีระสกุลธาดา. 2558. ไดศึ้กษาวิทยานิพนธ์ เร่ือง การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของผลิตภณัฑ์
ชุดชั้นในสตรีท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรีในกรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการของชุดชั้นในสตรี พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัด้านการขายโดยบุคคลมากท่ีสุด ล าดบัถดัมาคือการ
ส่งเสริมการขาย สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ Armstrong and Kotler. 2002. กล่าวว่า การขายโดยบุคคลเป็นเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดของกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ในส่วนของดา้นของการโฆษณาท าให้สินค้า
สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคได้มากท่ีสุดสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Mikko Vuorio 2010 ท าการศึกษากลุ่มบริษทัในประเทศ
ฟินแลนด์ กล่าวว่า เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีใช้มากท่ีสุด คือ การขายโดยบุคคลเช่นกัน ในดา้นของพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือของชุดชั้นในสตรี ผลการวิจยัพบว่า ขั้นตอนท่ีส าคญัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้คือ ดา้นการตดัสินใจ 

2.5 กรอบแนวคดิการวจิัย 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัขา้งตน้ ท าให้ผูวิ้จยัทราบว่าการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือ Instagram 

กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภค มีผลไปในทิศทางเดียวกนั ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงก าหนดตวัแปรอิสระ 
(Independent Variables) คือ การส่ือสารการตลาด และมีตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ กระบวนการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคและสมมติฐานของงานวิจยั ดงัน้ี 
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ตวัแปรต้น (Independent Variable)                           ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม การรวบรวม
ขอ้มูลจากต ารา, บทความหรือวารสารวิชาการ, งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผูท่ี้เคยซ้ือเส้ือผา้ผ่านอินสตาแกรม ในกรุงเทพมหานคร โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างเพศชายและเพศ
หญิง มีช่วงอายุ 20 – 40 ปี เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนแต่ทราบว่ามีจ านวนประชากรมาก ไดก้ าหนด
สัดส่วนประชากรเท่ากบั 0.05 ระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% สามารถยอมรับความคลาดเคล่ือนได ้5% มีขนาดตวัอย่าง 
384 ตวัอย่าง สถานท่ีท่ีท าการส ารวจการสุ่มตวัอย่างแบบผสมหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) แบ่งออกเป็น  2  
ขั้นตอน  ได้แก่  (1) การสุ่มตวัอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากโดยเลือกเขตใน
กรุงเทพมหานคร  10  เขต จากทั้งหมด 50 เขต ดงัน้ี เขตบางขุนเทียน จ านวน 38 คน, เขตห้วยขวาง จ านวน 38 คน, เขต
คลองเตย จ านวน 38 คน, เขตดินแดง จ านวน 38 คน, เขตบางรัก จ านวน 40 คน, เขตปทุมวนั จ านวน 40 คน, เขตธนบุรี 
จ านวน 38 คน, เขตคลองสาน จ านวน 38 คน, เขตบางกอกน้อย จ านวน 38 คน และเขตบางแค จ านวน 38 คน เป็นตน้ (2) 
การสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ไดแ้ก่ บริเวณส านกังาน, ห้างสรรพสินคา้, รถไฟฟ้าและรถไฟใตดิ้น 
เป็นตน้ 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแ้ก่ แบบสอบถาม เป็นตน้ และ
ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  ไดแ้ก่  ต ารา, บทความหรือวารสารวิชาการ, งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือความครอบคลุมของเน้ือหาและเพ่ือให้ตรงตามวตัถุประสงค์ของการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลซ่ึงเป็นลักษณะแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Question) ผู ้วิจัยได้ท าการทดสอบความน่าเช่ือถือของ
เคร่ืองมือกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านส่ือ Instagram จ านวน 38 ชุด คิดจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 384 ตวัอยา่ง 
โดยใชสู้ตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบคั (Cronbach's Alpha Coefficient) จากการทดสอบพบว่า การส่ือสาร
การตลาดผ่านส่ือ Instagram และกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ ค่าความน่าเช่ือถือไม่นอ้ยกว่า 0.70 ซ่ึงท าการแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือ 
Instagram 
การโฆษณา  
การส่งเสริมการขาย 
การประชาสัมพนัธ์ 
การขายโดยพนกังาน 
การตลาดทางตรง 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผ้า
แฟช่ันของผู้บริโภค 
การรับรู้ถึงความตอ้งการการ 
การคน้หาขอ้มูล 
การประเมินทางเลือก 
การตดัสินใจซ้ือ 
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
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ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามคดักรองและพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านส่ือ Instagram  ผูต้อบแบบสอบถาม 
สามารถเลือกตอบเพียงข้อเดียวให้ตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด โดยแบบสอบถามคดักรอง มีจ านวน 1 ขอ้ 
ประกอบดว้ย ท่านเคยซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านส่ือ Instagram หรือไม่  และพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านส่ือ Instagram มี
จ านวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ย ท่านซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านส่ือ Instagram เฉล่ียก่ีคร้ังต่อเดือน ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือเส้ือผา้
แฟชัน่ผ่านส่ือ Instagram แต่ละคร้ัง บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านส่ือ Instagram ช่วงเวลาท่ีท่าน
สัง่ซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นส่ือ Instagram วิธีการช าระค่าเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านส่ือ Instagram 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือ Instagram  ผูต้อบแบบสอบถาม สามารถเลือกตอบเพียง
ขอ้เดียวให้ตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด จ านวน 22 ขอ้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณา ดา้นการส่งเสริมการขาย, 
ด้านการประชาสัมพนัธ์, ด้านการขายโดยพนักงาน, ด้านการตลาดทางตรง เป็นต้น โดยให้เลือกตอบตามระดบัความ
คิดเห็น 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามตอบ
เพียงขอ้เดียว ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของผูต้อบมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ ผูต้อบแบบสอบถาม สามารถเลือกตอบเพียง
ขอ้เดียวให้ตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด จ านวน 24 ขอ้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ความตอ้งการ, ดา้นการคน้หา
ขอ้มูล,  ดา้นการประเมินทางเลือก,  ดา้นการซ้ือสินคา้,  ดา้นการประเมินหลงัการซ้ือ เป็นตน้ โดยให้เลือกตอบตามระดบั
ความคิดเห็น 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย ปานกลาง ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง โดยให้ผูต้อบแบบสอบถาม
ตอบเพียงขอ้เดียว ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของผูต้อบมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีผูต้อบแบบสอบถาม สามารถ
เลือกตอบเพียงขอ้เดียวให้ตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด จ านวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ไดท้  าการวิเคราะห์แบบสอบถาม ไดแ้ก่  แบบสอบถามส่วนท่ี 1 
และ 4 คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านส่ือ Instagram  และแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล แสดงผล
เป็นการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และอตัราร้อยละ (Percentage)  

การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) ไดท้  าการวิเคราะห์แบบสอบถาม ไดแ้ก่ แบบสอบถามส่วนท่ี 2 และ 3 คือ แบบสอบถามการส่ือสาร
การตลาดผ่านส่ือ Instagram และแบบสอบถามกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ แสดงผลเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

4. ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษา พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านส่ือ Instagram มีความถ่ีในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่อยู่ท่ี 1 คร้ังต่อ
เดือน เฉล่ียต่อคร้ังน้อยกว่า 500 บาท ตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเองเป็นหลกั ช่วงเวลาท่ีท าการสั่งซ้ือ คือ 18.01 – 22.00 น. โดย
ช าระผา่น Mobile Banking / Internet Banking 

ผลการศึกษา ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือ Instagram โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ความคิดเห็นมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือ Instagram จากจ านวนทั้งหมด 22 ขอ้ 
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รวมทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการขายโดยพนกังาน ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการตลาดทางตรงดา้นการโฆษณา ดา้นการ
ส่งเสริมการขาย เรียงตามล าดบัจากมากสุดไปยงัน้อยสุดอยู่ในระดบัความคิดเห็นมาก และการสรุปผลการทดสอบ
สมมุติฐานถูกยอมรับ 

ผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
ความคิดเห็นมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินค้าผ่านส่ือ Instagram มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ จากจ านวนทั้งหมด 24 ข้อ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการรับรู้ความ
ตอ้งการ ดา้นการซ้ือสินคา้ ดา้นการประเมินหลงัการซ้ือ ดา้นการคน้หาขอ้มูล เรียงตามล าดบัจากมากสุดไปยงัน้อยสุดอยู่
ในระดบัความคิดเห็นมาก และการสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานถูกยอมรับ 

ผลการศึกษา ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย มีช่วงอายรุะหว่าง 20-25 ปี มีระดบัการศึกษาในปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนอยูท่ี่ 20,001 – 30,000 บาท 

ผลการทดสอบสมมติฐาน การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือ Instagram ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่
ของผูบ้ริโภค  พบว่า   

สมมติฐานท่ี 1 (H1) : การส่ือสารการตลาดด้านการโฆษณาผ่านส่ือ Instagram มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับ (p-value = 0.000) 

สมมติฐานท่ี 2 (H2) : การส่ือสารการตลาดด้านการส่งเสริมการขายผ่านส่ือ Instagram มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ ผลการทดสอบสมมติฐาน ปฏิเสธ (p-value = 0.319) 

สมมติฐานท่ี 3 (H3) : การส่ือสารการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ Instagram มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับ (p-value = 0.001) 

สมมติฐานท่ี 4 (H4) : การส่ือสารการตลาดด้านการขายโดยพนักงานผ่านส่ือ Instagram มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับ (p-value = 0.023) 

สมมติฐานท่ี 5 (H5) : การส่ือสารการตลาดดา้นการตลาดทางตรงผ่านส่ือ Instagram มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับ (p-value = 0.007) 

สมมติฐานท่ี 6 (H6) : การส่ือสารการตลาดด้านการโฆษณาผ่านส่ือ Instagram มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคดา้นคน้หาขอ้มูล ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับ (p-value = 0.019) 

สมมติฐานท่ี 7 (H7) : การส่ือสารการตลาดด้านการส่งเสริมการขายผ่านส่ือ Instagram มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคดา้นการคน้หาขอ้มูล ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับ (p-value = 0.003) 

สมมติฐานท่ี 8 (H8) : การส่ือสารการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ Instagram มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคดา้นการคน้หาขอ้มูล ผลการทดสอบสมมติฐาน ปฏิเสธ (p-value = 0.628) 

สมมติฐานท่ี 9 (H9) : การส่ือสารการตลาดด้านการขายโดยพนักงานผ่านส่ือ Instagram มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคดา้นการคน้หาขอ้มูล ผลการทดสอบสมมติฐาน ปฏิเสธ (p-value = 0.914) 

สมมติฐานท่ี 10 (H10) : การส่ือสารการตลาดด้านการตลาดทางตรงผ่านส่ือ Instagram มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคดา้นการคน้หาขอ้มูล ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับ (p-value = 0.000) 

สมมติฐานท่ี 11 (H11) : การส่ือสารการตลาดดา้นการโฆษณาผ่านส่ือ Instagram มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคดา้นดา้นการประเมินทางเลือก ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับ (p-value = 0.001) 
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สมมติฐานท่ี 12 (H12) : การส่ือสารการตลาดด้านการส่งเสริมการขายผ่านส่ือ Instagram มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคดา้นการประเมินทางเลือก ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับ (p-value = 0.018) 

สมมติฐานท่ี 13 (H13) : การส่ือสารการตลาดด้านการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ Instagram มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคดา้นการประเมินทางเลือก  ผลการทดสอบสมมติฐาน  ปฏิเสธ (p-value = 0.072) 

สมมติฐานท่ี 14 (H14) : การส่ือสารการตลาดด้านการขายโดยพนกังานผ่านส่ือ Instagram มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคดา้นการประเมินทางเลือก ผลการทดสอบสมมติฐาน  ปฏิเสธ (p-value = 0.344) 

สมมติฐานท่ี 15 (H15) : การส่ือสารการตลาดด้านการตลาดทางตรงผ่านส่ือ Instagram มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคดา้นการประเมินทางเลือก ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับ (p-value = 0.000) 

สมมติฐานท่ี 16 (H16) : การส่ือสารการตลาดดา้นการโฆษณาผ่านส่ือ Instagram มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคดา้นการตดัสินใจซ้ือ ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับ (p-value = 0.001) 

สมมติฐานท่ี 17 (H17) : การส่ือสารการตลาดด้านการ ส่งเสริมการขายผ่านส่ือ Instagram มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคดา้นการตดัสินใจซ้ือ ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับ (p-value = 0.021) 

สมมติฐานท่ี 18 (H18) : การส่ือสารการตลาดด้านการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ Instagram มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคดา้นการตดัสินใจซ้ือ ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับ (p-value = 0.000) 

สมมติฐานท่ี 19 (H19) : การส่ือสารการตลาดด้านการขายโดยพนกังานผ่านส่ือ Instagram มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคดา้นการตดัสินใจซ้ือ ผลการทดสอบสมมติฐาน ปฏิเสธ (p-value = 0.158) 

สมมติฐานท่ี 20 (H20) : การส่ือสารการตลาดด้านการตลาดทางตรงผ่านส่ือ Instagram มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคดา้นการตดัสินใจซ้ือ ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับ (p-value = 0.022) 

สมมติฐานท่ี 21 (H21) : การส่ือสารการตลาดดา้นการโฆษณาผ่านส่ือ Instagram มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคดา้นการพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ผลการทดสอบสมมติฐาน ปฏิเสธ (p-value = 0.257) 

สมมติฐานท่ี 22 (H22) : การส่ือสารการตลาดด้านการส่งเสริมการขายผ่านส่ือ Instagram มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคด้านพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับ (p-value = 
0.016) 

สมมติฐานท่ี 23 (H23) : การส่ือสารการตลาดด้านการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ Instagram มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ผลการทดสอบสมมติฐาน ปฏิเสธ (p-value = 0.536) 

สมมติฐานท่ี 24 (H24) : การส่ือสารการตลาดด้านการขายโดยพนกังานผ่านส่ือ Instagram มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคด้านพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับ (p-value = 
0.017) 

สมมติฐานท่ี 25 (H25) : การส่ือสารการตลาดด้านการตลาดทางตรงผ่านส่ือ Instagram มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคด้านพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับ (p-value = 
0.001) 

จากทั้งหมด 25 สมมติฐาน มีความสัมพนัธ์บวกต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภค อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ซ่ึงหมายความว่า หากผูบ้ริโภคไดรั้บการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือ 
Instagram สูง ก็จะตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สูง ในขณะท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือ Instagram ต ่า การ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่จึงต ่า 
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5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎ ี
(1) ก่อนการท าวิจยัควรศึกษาและท าความเขา้ใจเน้ือหาเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีอย่างถ่องแท ้และการคน้หาขอ้มูล

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาวิเคราะห์และมาสนับสนุนวิจยัของตนเองมาให้มีเน้ือหาครอบคลุมของแบบสอบถามทั้งตวัแปรต้น
และตวัแปรตามแต่ละดา้น ให้ถูกตอ้งและตรงตามวตัถุประสงคง์านวิจยัท่ีท  าการศึกษา 

(2) ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีและการพานิชยอิ์เลกทรอนิกส์ท่ีเปล่ียนไปตาม พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท าให้
ทฤษฎีการส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือ Instagram ประกอบดว้ย 1) ดา้นการโฆษณา 2) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 3) ดา้นการส่งเสริม
การขาย 4) ดา้นการขายโดยพนักงาน 5) ดา้นการตลาดทางตรง ตอ้งปรับเปล่ียนตลอดเวลาเพ่ือสามารถแข่งขันกบัอุตสาหกรรม
เส้ือผา้แฟชัน่ โดยใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดกบัผูบ้ริโภคไดเ้หมาะสมกบัช่วงเวลาจึงจะท าให้สามารถส่งเสริมการขายได้
อยา่งมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน 

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการการตลาด 
(1) การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือ Instagram ดา้นการโฆษณาส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของ

ผูบ้ริโภค อยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก ดงันั้น ร้านคา้ควรให้ความส าคญักบัการท าโฆษณาเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านทางรูปภาพหรือวิดีโอ
ท่ีสวยงามดึงดูดความสนใจของอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือให้ลูกคา้สามารถจดจ าสินคา้ได ้

(2) การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือ Instagram ดา้นการประชาสัมพนัธ์ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้
แฟชัน่ของผูบ้ริโภค อยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก ร้านคา้ควรจดักิจกรรมท่ีช่วยในการส่งเสริมการขายอยูส่ม  ่าเสมอแต่จดักิจกรรม
เพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกคา้ท่ีแต่ต่างกนัออกไป เช่น การลด แลก แจก แถม ชิงโชค  

(3) การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือ Instagram ดา้นการส่งเสริมการขายส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้
แฟชัน่ของผูบ้ริโภค อยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก ดงันั้น ร้านคา้ควรเน้นให้ขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดของเส้ือผา้แฟชัน่ใตรู้ปภาพ
หรือวิดีโอ  

(4) การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือ Instagram ดา้นการขายโดยพนักงานส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้
แฟชัน่ของผูบ้ริโภค อยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก ดงันั้นการขายโดยพนักงานจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ ความสุภาพ จะช่วยให้ลูกค้า
พึงพอใจในการซ้ือสินคา้แฟชัน่ของร้านคา้มาข้ึน 

(5) การส่ือสารการตลาดผา่นส่ือ Instagram ดา้นการตลาดทางตรงส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่น
ของผูบ้ริโภค อยู่ในระดบัความคิดเห็นมาก ส่ิงส าคญัในการซ้ือหรือการขายเส้ือผา้ออนไลน์หากลูกคา้สามารถติดต่อกบัผูข้ายได้
ง่ายและมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อเพ่ือความสะดวกของลูกคา้ 

5.3 ข้อเสนอแนะของการศึกษาคร้ังต่อไป 
(1) ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือเก็บข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มตัวอย่าง เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In Depth 

Interview) หรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มตวัอย่างแสดงความคิดเห็นเพ่ิมมากข้ึนและน ามาพัฒนา
เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดไปใชใ้นการแข่งขนัธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาของค่านิยม 

(2) การศึกษางานวิจยัน้ีเป็นการส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือ Instagram ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่น
ของผูบ้ริโภค ดงันั้น ในการศึกษางานวิจยัถดัไปควรศึกษาการตดัสินใจซ้ือหมวดสินคา้ประเภทอ่ืน  ๆท่ีสังคมออนไลน์เร่ิมให้ความ
สนใจเพ่ือตามทนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีและการคา้ปลีกมากยิ่งข้ึน 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจัยทางด้านต้นทุนในการเปลีย่นแปลงไปใช้ตรา 
ยีห้่ออ่ืนที่ส่งผลกระทบต่อความจงรักภักดขีองผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN SWITCHING COSTS AND 

CONSUMER LOYALTY OF MOBILE PHONE USERS 
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บทคดัย่อ 

 
การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือท าการศึกษาและประเมินต้นทุนในการเปล่ียนแปลงไปใช้ตรา

ยี่ห้ออ่ืน (Switching Costs) ของอุตสาหกรรมการให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือในประเทศไทย โดยพิจารณา
ปัจจยัในการรับรู้ตน้ทุน เม่ือเทียบกบัการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีอิงกบัผลประโยชน์ท่ีผูใ้ห้บริการให้ไวเ้พ่ือ
รักษาลูกคา้ให้คงอยู ่ซ่ึงการศึกษาน้ี ช้ีให้เห็นว่าตน้ทุนในการเปล่ียนแปลงไปใชต้ราสินคา้อ่ืน น่าจะเป็นประโยชน์ใน
การประเมินผลกระทบท่ีจะมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ (Customer Loyalty) นอกเหนือ 
จากปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจท่ีไดเ้คยมีการศึกษามา  

การศึกษาพบว่า ตน้ทุนในการเปล่ียนแปลงไปใชต้ราสินคา้อ่ืน ในหลายๆปัจจยัของตน้ทุน มีอิทธิพลต่อความ
จงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจยัดา้นตน้ทุนในการสูญเสีย ซ่ึงเป็นการ
สูญเสียสิทธิประโยชน์ท่ีสะสมมาของผูใ้ชบ้ริการ ท าให้ผูใ้ชบ้ริการ ไม่ตอ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลงไปใชเ้ครือข่ายอ่ืนๆ 
และตน้ทุนการสูญเสียความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ท่ีเม่ือผูใ้ชบ้ริการมีความสนิทสนมกบัพนกังานแลว้ จะท าให้เกิด
ความพ่ึงพาและการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและง่ายดาย ท าให้ผูใ้ช้งานเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี
สามารถอธิบายและศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจาก ต้นทุนในการเปล่ียนแปลงไปใช้ตราสินค้าอ่ืน ท่ีมีผลต่อความ
จงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือได ้เพ่ือให้ผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ ไดรั้บทราบและ
ตระหนกัถึงความตอ้งการของลูกคา้ในดา้นอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ความพึงพอใจและส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือ
พฒันากลยทุธ์ท่ีจะท าให้ เกิดความจงรักภกัดีขอผูใ้ชบ้ริการต่อไป 
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Abstract 
 

This research is intended to study and assess the cost of changing to another brands (Switching costs) of the 
mobile phone network service industry in Thailand by considering the cost recognition factors compared to the 
changes and the considered cost is based on the benefits provided by the service provider in order to maintain their 
customers.  Therefore, the cost of changing to another brands is suggested by this research to be one of important 
factors to customer loyalty's impact assessment besides the market mix and satisfaction factors which have been 
studied. 

This study showed that the switching cost influences the loyalty of mobile network users, especially the cost 
that is relevant to the loss of the accumulated benefits of the user.  This cost create barrier for users to change to 
another networks. In addition, the cost of loss of the relationship between persons should be consider as  establishing 
the relationship with an employee will result in a fast and easy support for user and will  make them happy.  Apart 
from prior studies of customer satisfaction and market mix on customer loyalty, this study helps explaining the 
effects arising from the cost of changes to other brands that affect user loyalty toward mobile operators . The results 
can be used to develop marketing strategies for increase customer loyalty. 
 

1. บทน า 
 

ในยุคปัจจุบนัโทรศพัท์มือถือมีความส าคญัมากในชีวิตประจ าวนัเปรียบเสมือนปัจจยัท่ี 5 ของการด ารงชีวิต 
ทุกๆคนจะตอ้งมีไวใ้นครอบครองและเพ่ือไวใ้ช้งาน ซ่ึงเกิดจากเทคโนโลยีท่ีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วท่ีท าให้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีสามารถเป็นได้ทุกๆอย่าง ท่ีช่วยให้การใช้ชีวิตประจ าวนัง่ายและสะดวกมากยิ่งข้ึน ปัจจุบนั
ประเทศไทยมีผูใ้ห้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ทั้งหมด 5 ราย ตามท่ี ส านักงาน กสทช. รองรับ
โครงข่ายหรือสิทธ์ิในการใชค้ล่ืนสญัญาณ โดยมีกฎหมายขอ้บงัคบัของหน่วยงานรัฐบาลท่ีเปิดโอกาสให้ผูใ้ชบ้ริการ
โทรศพัท ์สามารถท าเร่ืองยื่นขอเปล่ียนเครือข่ายผูใ้ห้บริการ ดว้ยวิธีการท่ีง่ายและสะดวก รวดเร็ว และยงัสามารถใช้
บริการหมายเลขโทรศพัท์เดิมได ้ท าให้ผูใ้ชบ้ริการเลือกท่ีจะเปล่ียนเครือข่ายไดง่้ายมากยิ่งข้ึน โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการติดต่อส่ือสาร ทั้งทางส่วนตวั และทางธุรกิจ ซ่ึงในไตรมาส 1 ปี 2560 กลุ่มบริษทั AIS สูญเสียผูใ้ชบ้ริการ 
13,926 เลขหมาย คิดเป็น -0.03% จากฐานลูกคา้ 40.6 ลา้นเลขหมาย กลุ่มบริษทั TRUE สูญเสียผูใ้ชบ้ริการ 10,135 
เลขหมาย คิดเป็น -0.04% จากฐานลูกคา้ 25.8 ลา้นเลขหมาย  และกลุ่มบริษทั DTAC ไดผู้ใ้ชบ้ริการเพ่ิม 24,864 เลข
หมาย คิดเป็น +0.1% จากฐานลูกคา้ 24.3 ลา้นเลขหมาย จะเห็นไดว้่ากลุ่มบริษทั TRUE มีสดัส่วนการเสียผูใ้ชบ้ริการ 
โดยมีการยา้ยออกมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 ส่งผลให้ตลาดของผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีค่ายต่างๆ แข่งขนั
กนัสูงมากยิ่งข้ึน ทั้งในสินคา้และบริการ ทางผูวิ้จยัจึงแสวงหาปัจจยัอ่ืนๆท่ีจะท าให้ผูใ้ชบ้ริการมีความจงรักภกัดีเพ่ิม
มากข้ึน เพ่ือท่ีจะไดน้ าขอ้มูลของผลการวิจยั มาใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ หรือสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัส าหรับเพ่ิมความจงรักภกัดี ของผูใ้ชบ้ริการต่อผูใ้ห้เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 แนวคดิและทฤษฎพีฤตกิรรมของผู้บริโภค 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของผูบ้ริโภคท่ีปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรมอย่างใดอย่าง
หน่ึงนั้น ย่อมเป็นการแสดงออกเพ่ือวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอย่างหน่ึง ซ่ึงจะมีกระบวนการต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งก ากบัอยู่
จากภายในตวับุคคลนั้น ๆ เสมอ เม่ือน ามาเช่ือมโยงในงานวิจยักล่าวคือ พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร การคุย
โทรศพัทเ์ป็นเวลา การใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการหาขอ้มูลหรือเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ค ซ่ึงเบญจภรณ์ ขวญัสมคิด 
และ ปวรวรรณ พนัแจ่ม (2555) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัท์มือถือ โดยพบว่าส่วนใหญ่จะซ้ือโทรศพัท์มือถือ
ประเภท Smartphone เพ่ือใชเ้ช่ือมต่อ Internet และรับส่งขอ้ความแบบตอบโตก้นัทนัที (Chat) โดยใชง้านเฉล่ียต่อ
คร้ังอยูท่ี่ 1-2 ชัว่โมง เช่นเดียวกบั อุณนดาทร มูลเพญ็ และ จุฑารัตน์ จิตตถ์นอม (2559) ท่ีท าการศึกษาพฤติกรรมการ
ใชง้านของนกัศึกษาในมหาลยัราชภฏัร้อยเอด็ ส่วนใหญ่เพ่ือใชง้านดา้นติดต่อส่ือสารในรูปแบบเครือข่ายสงัคมมาก
ท่ีสุด สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Philips Kotler (2016) กล่าวคือ ผูบ้ริโภคจะมีกลไกของการก ากบัสัง่การจากความนึก
คิด และความรู้สึกท่ีมีอยูภ่ายใน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  

2.2 แนวคดิและทฤษฎต้ีนทุนในการเปลี่ยนแปลงไปใช้ตรายี่ห้ออ่ืน 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแปลงไปใชต้รายี่ห้ออ่ืน (Switching costs) คือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีผูบ้ริโภคได้

มีเปล่ียนแปลงการใชสิ้นคา้จากตราสินคา้รายหน่ึงไปยงัตราสินคา้อีกรายหน่ึง โดยสินคา้ของทั้งสองรายมีลกัษณะ
การใชง้านท่ีคลา้ยคลึงกนั Farrell & Klemperer, (2007) แต่ ตน้ทุนในการเปล่ียนแปลงไปใชต้รายี่ห้ออ่ืนไม่ไดเ้ป็น
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตวัเงินทั้งหมด ตวัอยา่ง เช่น ตน้ทุนการเรียนรู้ และตน้ทุนการท าธุรกรรม เป็นตน้ 
จึงท าให้ผูบ้ริโภคอาจจะไม่ทราบว่าตน้ทุนดงักล่าวเกิดข้ึนกบัตนเอง หากไม่มีการเปล่ียนแปลงการบริโภคสินคา้หรือ
บริการ และตน้ทุนน้ีจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคเปล่ียนผูใ้ห้บริการเท่านั้น Jones & Sasser (1995) กล่าวถึงตน้ทุนใน
การเปล่ียนแปลงน้ีว่าเป็นปัจจยัท่ีก าหนดการแข่งขนัของตลาด เพ่ือเป็นการกีดกนัการเปล่ียนแปลงจากผูบ้ริโภค ซ่ึง 
Burnham , Frels , Mahajan (2003)  ได้แนะน าต้นทุนในการเปล่ียนแปลงไว้ เป็นสามมิติ คือ 1. ขั้นตอน 2. ทาง
การเงินและ 3. ค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนความสัมพนัธ์ ซ่ึงสามารถแบ่งปัจจยัของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง
ไดอ้ย่างน่าสนใจและครอบคลุมออกมาทั้งหมด 8 ดา้น และ Blut , Beatty , Evanschitzky , & Brock (2014) ไดน้ า
ปัจจยัดงักล่าวไปท าการศึกษาตน้ทุนของในการเปล่ียนแปลง และสรุปไดว้่าตน้ทุนในการเปล่ียนแปลงมีผลต่อความ
จงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ โดยมีปัจจยัลกัษณะการให้บริการเป็นตวัลดการเช่ือมโยงท่ีเกิดข้ึนระหว่างตน้ทุนในการ
เปล่ียนแปลงของผูใ้ช้บริการ กับความจงรักภกัดีลดลง Lee , Lee , Feick (2001) ได้ท าการศึกษาต้นทุนในการ
เปล่ียนแปลงในฝร่ังเศส โดยระดบัในการเปล่ียนแปลงจะเช่ือมโยงต่อความพึงพอใจและความจงรักภกัดี สรุปแลว้
ตน้ทุนในการเปล่ียนแปลงมีพ้ืนฐานมาจากแต่ละบุคคลซ่ึงอาจมาจากพฤติกรรม ขาดความรู้ความเช่ียวชาญ ทกัษะ
หรือความสามารถในการรวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็น เพ่ือประเมินผูใ้ห้บริการรายอ่ืน หรือการเรียนรู้ขั้นตอนและการ
ปฏิบติังานของผูใ้ห้บริการรายใหม่ทั้งหมด ซ่ึงท าให้การเปล่ียนเป็นไปไดย้ากข้ึน ในทางกลบักนัผูใ้ห้บริการจะตั้งค่า
ตน้ทุนทางการเงินและความสัมพนัธ์เพ่ือสร้างผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษท่ีสามารถผูกมดัลูกคา้กบับริษทัไว้ได้ 
โดยเราคาดว่าตน้ทุนในการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีจะมีผลกระทบต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ 
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2.3 แนวคดิและทฤษฎคีวามจงรักภกัดีต่อตราสินค้า 
ความจงรักภกัดีคือ “ทศันคติของลูกค้าท่ีดีต่อสินค้า หรือบริการ จนท าให้เกิดการอยากใช้ซ ้ า หรือ

สนบัสนุนอย่างต่อเน่ืองในอนาคต” Schiffman & Lazar (2007) ไดแ้บ่งความจงรักภกัดีออกเป็น 2 ดา้น คือ ความ
จงรักภกัดีดา้นทศันคติ ซ่ึงเกิดจากความรู้สึกท่ีดีของผูใ้ชง้านต่อตราสินคา้นั้น เช่น สินคา้ยี่ห้อน้ีใชแ้ลว้ดีกว่ายี่ห้ออ่ืน 
และ ความจงรักภกัดีด้านพฤติกรรม เป็นการแสดงออกต่อตราสินค้า เช่นการใช้ซ ้ าอย่างต่อเน่ือง บอกต่อ หรือ
สนบัสนุนต่อตราสินคา้ ซ่ึงความจงรักภกัดีเกิดจากหลายปัจจยัท่ีท าให้เกิดประสบการณ์จนน าไปสู่ความภกัดี หาก
องค์กรสามารถสร้างหรือรักษาความภกัดีของผูบ้ริโภคได้ ย่อมท่ีจะได้เปรียบในการแข่งขนัทางการตลาด เช่น 
ป้องกันการแข่งขนั หากลูกค้ามีความภกัดีก็จะลดความสนใจด้านราคา โดยเต็มใจท่ีจะจ่าย ไม่เอียนเองไปกับ
โปรโมชัน่ทางการตลาดท่ีคู่แข่งท าข้ึน ลดตน้ทุนทางการตลาด และจะมีแนวโน้มท่ีจะแนะน า หรือบอกต่อกบัคน
รู้จกั ซ่ึงช่วยลดค่าใชจ่้ายในการท าการส่งเสริมทางการตลาด (ชูชยั สมิทธิไกร , 2553) อยา่งไรก็ตามงานวิจยับางงาน 
ความพึงพอใจของลูกคา้ก็ไม่ไดเ้ป็นเง่ือนไขและในบางกรณีไม่สามารถน ามาใชค้าดการณ์ผลต่อความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ในแง่บวกได ้ดงันั้นวิจยัเหล่าน้ีจึงแนะน าว่าจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอ่ืนๆ (Jones, Mothersbaugh, 
& Beatty, 2002 ) 

2.4 กรอบแนวคดิการวจิยั 
ส าหรับวตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ี ค านึงถึงผลการวิจยัท่ีผ่านมาและเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับบริการ

โทรคมนาคม ผูวิ้จยัจึงไดก้ าหนดตน้ทุนการเปล่ียนแปลงไปใชต้ราสินคา้อ่ืน เป็นตน้ทุนในปัจจยัต่างๆ เพ่ือหาความ
เช่ือมโยงท่ีจะส่งผลต่อความจงรักภกัดี แทนการใชส่้วนประสมทางการตลาดหรือการส่วนแบ่งทางการตลาดของ 
Shy (2002) ท่ีดูแค่ 2 ปัจจยัเท่านั้น เพ่ือให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีแตกต่าง และสามารถน าไปใชเ้พ่ือสร้างความโดดเด่นใน
อุตสาหกรรมเครือข่ายให้บริการมือถือได ้โดยใชปั้จจยัของตน้ทุนในการเปล่ียนแปลงทั้งหมด 8 ดา้นของ Burnham , 
Frels , Mahajan (2003)  ท่ีอาจจะส่งผลต่อความจงรักภกัดีทั้งในด้านทศันคติ และพฤติกรรม Schiffman & Lazar 
(2007) โดยไดก้ าหนดสมมติฐานในการศึกษาดงัน้ี 

1. ปัจจยัทางดา้นตน้ทุนในการเปล่ียนแปลงไปใชต้รายีห้่ออ่ืน ท่ีมีผลต่อระดบัความจงรักภกัดี เชิง
ทศันคติต่อผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 

2. ปัจจยัทางดา้นตน้ทุนในการเปล่ียนแปลงไปใชต้รายีห่้ออ่ืน ท่ีมีผลต่อระดบัความจงรักภกัดี เชิง
พฤติกรรมต่อผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 
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ตวัแปรต้นที่จะศึกษา             ตวัแปรตามที่จะศึกษา 

         
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นการวิจยัโดยใชก้ารส ารวจ (Survey) โดยใชเ้คร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  
เก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตน้ทุนในการเปล่ียนแปลงไปใชต้ราสินคา้อ่ืนของผูบ้ริโภค และความจงรักภกัดี เป็น
จ านวน 400 ชุด โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน ประกอบดว้ย  

1. ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย จากกลุ่มผูบ้ริโภค ท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 
2. ใชวิ้ธีการสุ่มแบบโควตา โดยจ านวนผูถู้กสอบถามแบ่งตามสดัส่วนการตลาดทั้ง 3 ค่าย ไดแ้ก่ AIS TRUE 

Dtac และสถานท่ีในการเก็บขอ้มูลท่ีเป็นแหล่งจ าหน่ายโทรศพัทมื์อถือ จ านวน 4 แหล่งเท่าๆกนั 
3. ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก ในแต่ละกลุ่มผูบ้ริโภคตามจ านวนโควตาท่ีก าหนดไวจ้นครบ 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การก าหนดประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคทั้งเพศชาย และเพศหญิง ท่ีอาย ุ15 ปีข้ึนไป ในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีจ านวน 7,533,190 คน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2560) ท่ีใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึง
การก าหนดขนาดตวัอยา่งดงักล่าวจะใชต้ารางของ Yamane (1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และค่าความคลาด
เคล่ือนท่ีระดบัร้อยละ ± 5 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามเพ่ือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากการศึกษาทฤษฎี และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ไดแ้บบสอบถามท่ีครอบคลุมเน้ือหา และตรงตามวตัถุประสงค ์ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย  เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้
ส่วนบุคคลต่อเดือน และอาชีพ โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) จ านวน 6 ขอ้ 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแปลงไปใชต้ราสินคา้อ่ืน 
- ตน้ทุนการคน้หาและการประเมินผลก่อนการ
เปล่ียนแปลง 
- ตน้ทุนดา้นพฤติกรรมและความรู้ความเขา้ใจหลงัการ
เปล่ียนแปลง 
- ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง 
- ตน้ทุนความไม่แน่นอน 
- ตน้ทุนการสูญหาย 
- ตน้ทุนค่าใชจ่้ายจม 
- ตน้ทุนความสูญเสียความสัมพนัธ์ระหว่างแบรนด์ 
- ตน้ทุนการสูญเสียความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล 

Burnham , Frels , Mahajan (2003) 

ความจงรักภกัดีต่อผูใ้ห้บริการเครือข่าย
โทรศพัทมื์อถือ 
  - ความภกัดีเชิงทศันคติ 
  - ความภกัดีเชิงพฤติกรรม 

Schiffman & Lazar (2007) 
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ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการใชง้านโทรศพัทมื์อถือ ประกอบดว้ย เครือข่ายท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
รูปแบบการใชบ้ริการเครือข่าย ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายต่อเดือน เวลาท่ีใชใ้นแต่ละวนั วตัถุประสงคใ์นการใช้
งานโทรศพัทมื์อถือ โดยค าถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) จ านวน 5 ขอ้ และวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน
โทรศพัทมื์อถือ ใชม้าตรวดัแบบ Likert Scale อีก 1 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกบัตน้ทุนในการเปล่ียนแปลงไปใช้ตรายี่ห้ออ่ืนเป็นลกัษณะ
ความคิดเห็นกับประเด็นต่างๆ โดยใช้มาตรวดัแบบ Likert Scale เพ่ือวดัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับต้นทุนการ
เปล่ียนแปลงของ 8 หวัขอ้ใหญ่ จ านวนค าถาม 29 ขอ้ยอ่ย 

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความจงรักภกัดี เป็นลกัษณะความคิดเห็นกบัประเด็นต่างๆ 
โดยใชม้าตรวดัแบบ Likert Scale เพ่ือวดัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจงรักภกัดีของ 2 หวัขอ้ใหญ่ จ านวนค าถาม 
10 ขอ้ยอ่ย 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมการใชง้านโทรศพัท์มือถือของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึง

เป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรวดัแบบนามบญัญติั จึงไม่สามารถวดัเป็นมูลค่าได ้และผูวิ้จยัตอ้งการบรรยายเพ่ือให้ทราบถึง
จ านวนตวัอย่างจ าแนกตามคุณสมบติัเท่านั้น ดงันั้น สถิติท่ีเหมาะสม คือ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

วิเคราะห์ส่วนท่ี 2 ต้นทุนในการเปล่ียนแปลงไปใช้ตรายี่ห้ออ่ืน และ ความจงรักภกัดีตราสินคา้ของ
ผูบ้ริโภค มาวิเคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายขอ้และราย
ดา้น 

วิเคราะห์ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระ ต้นทุนในการ
เปล่ียนแปลงไปใชต้ราสินคา้อ่ืนหลายปัจจยั กบัตวัแปรตามคือ ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ดา้นทศันคติ และดา้น
พฤติกรรม เพ่ือทดสอบถึงความแตกต่างท่ีตวัแปรอิสระดงักล่าวแต่ละตวั ท่ีมีต่อตวัแปรตาม ดงันั้นสถิติท่ีใชคื้อการ
วิเคราะห์ถดถอย เชิงพหุ (Multiple Regression) โดยการหาน ้าหนกัความความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั ว่า
ตวัใดบา้งท่ีมีระดบันยัยะส าคญันอ้ยกว่า 0.05 
 

4. ผลการศึกษา 
 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  240 คน คิดเป็นร้อยละ 
60 มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 มีสถานะโสด จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70  
ส่วนมากมีระดบัการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรี จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.75 ซ่ึงส่วนใหญ่มีรายได ้25,001 – 
35,000 บาท จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75 และมีอาชีพเป็น พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 134 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.50 

ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้โทรศพัท์มือถือของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรูปแบบการใช้บริการ
เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ แบบรายเดือน จ านวน 351 คน คิดเป็นร้อยละ 87.75  มีระยะเวลาการใชบ้ริการเครือข่าย
โทรศพัท์มือถือ 5 ปีข้ึนไป จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75  มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการใช้บริการเครือข่าย
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โทรศพัทมื์อถือ มากกว่า 1,000 บาท/เดือน จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 และมีระยะเวลาเฉล่ียต่อวนัในการ
ใช้โทรศัพท์ ส่วนใหญ่ อยู่ ท่ี  มากกว่า 5 ชั่วโมง จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.25 ว ัตถุประสงค์ท่ีใช้
โทรศพัท์มือถือ โดยเรียงจากพฤติกรรมการใช้มากถึงน้อย ดงัน้ี เพ่ือใช้ Social Media โดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดท่ี 
รองลงมาคือ เพ่ือใชค้น้หาขอ้มูล เพ่ือดูโทรทศัน์/ฟังเพลงท่ี เพ่ือใชถ้่ายรูปท่ี  เพ่ือใชง้าน Application  

เพ่ือโทรเขา้-ออก เพ่ือเล่นเกม เพ่ือรับ-ส่งอีเมลท่ี์ และท่ีใชน้อ้ยท่ีสุดคือเพ่ือซ้ือสินคา้และบริการ ตามล าดบั 
ผลการศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัตน้ทุนในการเปล่ียนแปลงไปใชต้รายี่ห้ออ่ืน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า ตน้ทุนการสูญเสียอยูใ่นระดบัความส าคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.63  รองลงมาคือ ตน้ทุนความไม่
แน่นอน มีค่าเฉล่ีย 3.41 ตามดว้ย ตน้ทุนความสูญเสียความสัมพนัธ์ระหว่างแบรนด ์ มีค่าเฉล่ีย 3.11 ตน้ทุนค่าใชจ่้าย
ในการติดตั้ง ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.1 ตน้ทุนดา้นค่าใชจ่้ายจม มีค่าเฉล่ีย 3.04 ตน้ทุนดา้นพฤติกรรมและความรู้ความเขา้ใจ
หลงัการเปล่ียนแปลง มีค่าเฉล่ีย 2.91 ตน้ทุนดา้นการคน้หาและการประเมินผลก่อนการเปล่ียนแปลง ดว้ยค่าเฉล่ีย 
2.79 และตน้ทุนการสูญเสียความสมัพนัธ์ส่วนบุคคล มีค่าเฉล่ีย 2.78 ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจัยด้านความจงรักภักดี พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อ ความจงรักภักดีด้าน
พฤติกรรม มากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ีอยูท่ี่ 3.64 และรองลงมาคือ ความจงรักภกัดีดา้นทศันคติ โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.53 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่าตวัแปรอิสระของปัจจยัดา้นตน้ทุนในการเปล่ียนแปลงไปใชต้รายี่ห้ออ่ืน 
มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามความจงรักภกัดี ดา้นทศันคติ ของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ โดยมีค่าสถิติ R2 = 
0.206 , Adj. R Square = 0.190 , F = 12.674 ซ่ึงมีปัจจยัต้นทุนการสูญเสีย ปัจจัยตน้ทุนการสูญเสียความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ปัจจยัตน้ทุนดา้นพฤติกรรมและความเขา้ใจหลงัการเปล่ียนแปลง และปัจจยัตน้ทุนค่าใชจ่้ายจม มี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกบัความจงรักภกัดีดา้นทศันคติของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี  0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่าตวัแปรอิสระของปัจจยัดา้นตน้ทุนในการเปล่ียนแปลงไปใชต้รายี่ห้ออ่ืน 
มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ ดา้นพฤติกรรม โดยมีค่าสถิติ R2 = 
0.171 , Adj. R Square = 0.154 , F = 10.056 ซ่ึงปัจจัยต้นทุนการสูญเสีย ปัจจัยต้นทุนการสูญเสียความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล ปัจจยัตน้ทุนการสูญเสียความสัมพนัธ์ระหว่างแบรนด์ และปัจจยัตน้ทุนดา้นพฤติกรรมและความ
เขา้ใจหลงัการเปล่ียนแปลง มีความสมัพนัธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกบัความจงรักภกัดีดา้นพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ
เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี  0.05  
 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษา 
จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ปัจจยัทางดา้นตน้ทุนในการเปล่ียนแปลงไปใชต้รายี่ห้ออ่ืน ยงัมีอิทธิพลต่อ

ความจงรักภกัดีต่อผูใ้ช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ ทั้งทางดา้นทศันคติและพฤติกรรม แม้ในปัจจุบนั ทางผู้
ให้บริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือทั้ง 3 ค่าย จะเน้นการแข่งขนัในดา้นส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 
'7Ps) เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงผูใ้ห้บริการเครือข่ายควรท่ีให้ความสนใจในส่วนของตน้ทุนในการเปล่ียนแปลงสินคา้เช่นกนั 
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ส าหรับในส่วนของตน้ทุนท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี ทั้งทางดา้นทศันคติและพฤติกรรม มากท่ีสุด
คือ ตน้ทุนการสูญเสีย ซ่ึงประกอบไดด้ว้ย สิทธิพิเศษ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการ และการดูแลเป็นอยา่งดี 
เกิดจากการท า CRM ของผูใ้ห้บริการเครือข่าย ซ่ึงเป็นการสร้างตน้ทุนให้กบัผูใ้ชบ้ริการเป็นอย่างมาก เพราะผูใ้ช้
จะตอ้งสูญเสีย คะแนนหรือสิทธิพิเศษท่ีสะสมมาทั้งหมด หากคิดจะเปล่ียนไปใชบ้ริการเครือข่ายอ่ืน ผูใ้ห้บริการควร
จะส่งเสริมการท า CRM ให้มากและหลากหลายยิ่งข้ึน เพ่ือตอบโจทย ์และท าให้เครือข่ายผูใ้ห้บริการเป็นส่วนหน่ึงท่ี
ขาดไม่ไดใ้นชีวิตประจ าวนัของผูใ้ชง้าน 

ส่วนต้นทุนด้านพฤติกรรมและความเข้าใจหลงัการเปล่ียนแปลง มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของ
ผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ ทั้งทางดา้นทศันคติและพฤติกรรม ซ่ึงเกิดจากความกงัวลของตวัผูใ้ชเ้อง เม่ือคิด
ท่ีจะเปล่ียนแปลงผูใ้ห้บริการมือถือไปเป็นรายใหม่ ซ่ึงเป็นในส่วนของการเรียนรู้การใชง้าน ระบบการท างาน และ
นโยบายของผูใ้ห้บริการเครือข่ายท่ีแตกต่างกนั อาจจะเป็นความยุ่งยากหรือการเขา้ถึงไดย้าก ในการด าเนินขั้นตอน
ต่างๆหรือประสบการณ์ท่ีผ่านมา เพราะฉะนั้นทางผูใ้ห้บริการเครือข่ายจะตอ้งท ารายละเอียดต่างๆท่ีผูใ้ชง้านควรรู้
หรือรับทราบให้เป็นท่ีเขา้ใจไดง่้าย และท าการส่ือสารออกไปเพ่ือให้ตน้ทุนในส่วนน้ีของผูใ้ชง้านลดลง 

ส าหรับตน้ทุนค่าใชจ่้ายจมซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความจงรักภกัดีดา้นทศันคติ ความหมาย
ของค่าใช้จ่ายจมคือ การลงทุน ลงแรง หรือการเสียเวลา ท่ี เ กิดข้ึนกับผู ้ใช้บริการต่อผู้ให้บริการเครือข่าย
โทรศพัทมื์อถือ  ซ่ึงอาจหมายถึง  ระยะเวลาท่ีผูใ้ชเ้สียไปในการติดต่อต่างๆ หรือการเสียค่าใชจ่้ายในการใชง้าน ท่ีท า
ให้ผูใ้ชบ้ริการรู้สึกผูกพนั ต่อผูใ้ห้บริการ ซ่ึงค่าใชจ่้ายจมท่ีเสียไปนั้นตอ้งท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดี มิฉะนั้น จะท าให้
ผูใ้ชบ้ริการรู้สึกไม่พอใจส่งผลให้ความจงรักภกัดีลดน้อยลง จนเป็นสาเหตุในการเปล่ียนแปลงผูใ้ห้บริการ ดงันั้นผู ้
ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ จะตอ้งคิดวิธีท่ีจะท าให้ผูใ้ช ้ ใชบ้ริการเครือข่ายของตนเองรู้สึกคุม้ค่า และพึง
พอใจกบัส่ิงท่ีเสียไป  ซ่ึงหากมีการใชบ้ริการท่ีนานและรู้สึกดีมากเท่าไร ผูใ้ชบ้ริการก็จะยิ่งรู้สึกผกูพนัและเสียดายส่ิง
ต่างๆมากยิ่งข้ึน 

สุดทา้ยตน้ทุนการสูญเสียความสัมพนัธ์ระหว่างแบรนด์ มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีดา้นพฤติกรรม 
กล่าวคือ ภาพลกัษณ์หรือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัหรือผูใ้ห้บริการ จะส่งผลต่อความเช่ือมัน่และความจงรักภกัดีของ
ผูใ้ชง้าน การสร้างภาพลกัษณ์ และการด าเนินการต่างๆของผูใ้ห้บริการเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม นโยบาย
หรือการพฒันาส่ิงต่างๆ ท่ีผูใ้ชง้านจะไดรั้บประโยชน์สูงสุด หรือการให้มีส่วนร่วมกบักิจกรรมของบริษทั จะช่วย
เพ่ิมความมัน่ใจและความผกูพนัให้กบัผูใ้ชง้านไดเ้ป็นอย่างดี ส่งผลต่อพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการท่ีจะใชบ้ริการหรือ
ซ้ือสินคา้ของผูใ้ห้บริการรายเดิมต่อไปในอนาคต 

5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาโดยมีประชากรในต่างจงัหวดัเป็นกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือความหลากหลายของข้อมูล และ

สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละพ้ืนท่ีได ้
2. ควรศึกษาหรือเก็บข้อมูล เป็นรายบริษัท เพ่ือให้ได้จ านวนตัวอย่าง และข้อมูลท่ีชัดเจนและ

เฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้เปรียบเทียบความแตกต่างของต้นทุนการเปล่ียนแปลงแต่ละผูใ้ห้บริการได้อย่าง
ชดัเจน 

3. ควรท าการวิจยัเชิงคุณภาพ เช่นการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) รวมกบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการควบคู่
ไปดว้ยเน่ืองการการท าวิจยัเชิงคุณภาพน้ี จะท าให้เราทราบถึงทศันคติและความคิดเห็นท่ีแทจ้ริงมากข้ึน 
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4. ควรศึกษาปัจจยัหรือสาเหตุของต้นทุนต่างๆเพ่ิมเติม เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พฒันาตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขอ้ และอาจเพ่ิมตวัแปรคัน่กลางเป็นความพึงพอใจ เพ่ือใชร้ะบุผลท่ีได ้ท่ีมาจากปัจจยั
ของตน้ทุนในการเปล่ียนแปลงไปใชต้ราสินคา้อ่ืน ส าหรับเช่ือมโยงไปสู่ความจงรักภกัดี เพ่ือให้ผลการศึกษามีความ
ละเอียดและชดัเจนมากยิ่งข้ึน 
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บทคดัย่อ 

 
งานศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดราคาคอนโดมิเนียมบริเวณ

รอบสถานีรถไฟฟ้า ตามแนวรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้า MRT) เพ่ือตอบวตัถุประสงค์ดงักล่าว 
จึงไดน้ าแบบจ าลอง Hedonic Price มาใชใ้นการศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือหาปัจจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กบั
การเปล่ียนแปลงราคาคอนโดมิเนียมบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง
จากจากเว็ปไซต์และเอกสารส่ิงตีพิมพ์ท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 49 โครงการ 264 รูปแบบห้อง โดยเป็นคอนโดมิเนียมท่ี
ก าลงัก่อสร้าง หรือสร้างเสร็จและเปิดขายในปี 2560 และอยู่รอบสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ภายใน
รัศมี 5,000 เมตร เพ่ือน ามาประมวลผล โดยใช้โปรแกรม EViews 9 ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ก าหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมรอบสถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล 
แบ่งเป็นปัจจยัดา้นคุณลกัษณะเฉพาะของห้องชุด/หน่วยคอนโดมิเนียม (Condominium Characteristics) มี 3 ปัจจยั 
ไดแ้ก่ ชั้นของห้องชุดในคอนโดมิเนียม (FLOOR) จ านวนชั้นของคอนโดมิเนียมทั้งหมดในโครงการ (STORIES) 
และการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องชุด (FUR) ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะเฉพาะ
ของสภาพแวดล้อมรอบอาคารคอนโดมิเนียม (Neighborhood Characteristics)  มี  2  ปัจจัย  ได้แก่  ค่ าบ า รุง
สาธารณูปโภคหรือค่าส่วนกลาง (FEE) และสวนหยอ่มในโครงการ (CONDO_PARK) ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญั
ทางสถิติ สุดทา้ยคือปัจจยัดา้น คุณลกัษณะเฉพาะท าเลท่ีตั้ง (Locational Characteristics) มี 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ใกลส้ถานี
รถไฟฟ้า MRT (STATION) ใกลโ้รงพยาบาล (HOS) ใกลห้้างสรรพสินคา้ (SHOPPING) และใกลส้วนสาธารณะ 
(PUBLIC_PARK) ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
ค าส าคญั: คอนโดมิเนียม แบบจ าลองฮีดอนนิค 
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Abstract 
 
The objective of this study is to study and analyze price determinant factors of condominium real estate areas 

near stations on the Metropolitan Rapid Transit Chaloem Ratchamongkhon line or MRT Blue line .  To answer the 
objective.  Hedonic Price model was used to study and analyze factors related to price changes of condominiums 
around the MRT stations.  The data used in this study, 49 projects or 264 room types of condominiums around the 
MRT line within a radius of 5,000 meters were gathered from Website and real estate magazines and were analyze 
using EViews9.  The study indicated that Factors affecting the price determination of condominium around MRT 
Line are:  1)  the characteristics of a condominium unit are floor, stories and furniture.  2)  the characteristics of the 
neighborhood surrounding the condominium are fee, carpark and condo park 3 )  the locational characteristics of a 
condominium are nearly MRT station, hospital, shopping mall and public park. 

 
Keywords: condominium, hedonic price model 
 

บทน า 
 
การก าหนดยทุธศาสตร์ในดา้นการพฒันาระบบคมนาคมขนส่งไทยพ.ศ. 2558-2565 เพ่ือเป็นกรอบการลงทุน

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมีปัจจยัส าคญัในการพฒันาระบบคมนาคมขนส่งในอนาคตท่ีมุ่งเน้นการพฒันาเพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต พฤติกรรมของผูค้นในปัจจุบนันั้น กลายเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยซ่ึ์ง
เป็นภาคธุรกิจท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีแนวโนม้เติบโตข้ึนเพ่ือเป็นการสอดรับกบัการเติบโต
ของเขตเมือง (Urbanization) ส่งผลให้ความเป็นเมือง มีแนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการเดินทาง มีการกระจายตวัของแหล่งท่ีอยูอ่าศยับริเวณชานเมืองและปริมณฑล เกิดความตอ้งการในการ
เดินทางจากแหล่งท่ีอยูอ่าศยัใหม่เขา้สู่แหล่งท่ีท างาน สถานศึกษา และแหล่งกิจกรรมอ่ืนมากข้ึน  

เม่ือพฤติกรรมของผูค้นมีความเป็นเมืองมากข้ึน ท าให้แนวคิดการมีท่ีอยูอ่าศยัใกลแ้หล่งกิจกรรม เช่นท่ีท างาน 
สถานศึกษา กลายเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในปัจจุบนั การคมนาคมขนส่งไม่ไดจ้ ากดัแค่การใชร้ถยนตส่์วนตวั แต่การเดินทาง
โดยการขนส่งมวลชน เช่นรถไฟฟ้า กลายเป็นปัจจยัท่ีจ าเป็นท่ีมาทดแทนการใชร้ถยนตข์องชีวิตคนเมือง 

ผูพ้ฒันาดา้นอสังหาริมทรัพยห์ลายรายเร่ิมให้ความสนใจในการลงทุนพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัตามพ้ืนท่ี
เส้นทางขนส่งมวลชนตามแนวสถานีรถไฟฟ้า ซ่ึงคอนโดมิเนียมเป็นตัวเลือกส าคัญในลงทุนของผู้พ ัฒนา
อสงัหาริมทรัพยภ์ายใตค้วามตอ้งการท่ีเพ่ิมสูงข้ึนของผูบ้ริโภค ซ่ึงในขณะเดียวกนั ผูบ้ริโภคเองก็ยงัคงตอ้งการความ
สะดวกสบายในการเดิน และหลีกเล่ียงการจราจรท่ีติดขดั  รวมไปถึงการมีวิถีชีววิตท่ีอยูใ่กลแ้หล่งงานมากข้ึน ท าให้
ผูพ้ฒันาดา้นอสังหาริมทรัพยพ์ยายามสร้างความแตกต่างของโครงการในการดึงดูดใจผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือท่ีอยู่
อาศยั ขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคจ าเป็นท่ีจะตอ้งทราบปัจจยัท่ีท าให้ราคาของแต่ละโครงการแต่ต่างกนั เพ่ือเป็นเคร่ืองมือ
ในการตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยัภายใตง้บประมาณของแต่ละคน 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัหรือคุณลกัษณะของคอนโดมิเนียมท่ีมีผลต่อการก าหนดราคาของคอนโดมิเนียม

รอบสถานี ตามแนวรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้า MRT) 
ขอบเขตการวจิยั 
พ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษาคือคอนโดมิเนียมท่ีก าลงัก่อสร้าง หรือสร้างเสร็จและเปิดขายในปี 2560 ซ่ึงอยูร่อบสถานี

รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ภายในรัศมี 5,000 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้าถึงท่ีตั้งคอนโดมิเนียม ระหว่าง
สถานีหวัล าโพงถึงสถานีบางซ่ือ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
การศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดราคาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมรอบสถานี ตามแนวรถไฟฟ้ามหานคร

สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้า MRT) โดยศึกษาว่าคุณสมบติัหรือปัจจยัใด ท่ีมีความสัมพนัธ์กับการก าหนดราคา
คอนโดมิเนียมจึงมีความส าคญั ในดา้นผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพย ์สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการลงทุน วาง
แผนการบริหารโครงการ หรือประกอบการเตรียมเสนอข้อมูลเพ่ือการขอรับการสนับสนุนสินเช่ือจากธนาคาร
พาณิชย ์ในดา้นธนาคารพาณิชย ์ใชเ้ป็นหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาสินเช่ือให้กบัเจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
พิจารณาสินเช่ือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้พิจารณาสินเช่ือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในด้านผูบ้ริโภคจะเป็น
เคร่ืองมือในการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมภายใต ้งบประมาณและความพอใจของแต่ละคน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
Henneberry, 1998 (อา้งถึงในอภิชาต อ้ึงประเสริฐ, 2548) ไดท้  าการศึกษาเพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างรถราง

ขนาดเล็ก (Tram) สายเซาท์ ยอร์คเชียร์ (South Yorkshire) ในเมืองเชฟฟิลด์ (Sheffield) กบัราคาท่ีอยู่อาศยัในเมือง
เชฟฟิลด์ โดยศึกษาจากการบนัทึกราคา ลักษณะและต าแหน่งท่ีตั้ งของอสังหาริมทรัพย์จากนิตยสารซ้ือขาย
อสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงแบ่งกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ระยะเวลาก่อนท่ีมีการสร้างโครงการ ช่วง
ระหว่างท่ีมีข่าวว่าจะเร่ิมก่อสร้างโครงการ และช่วงท่ีโครงการสร้างเสร็จแลว้ เพ่ือสร้างแบบจ าลอง 3 แบบจ าลอง 
และเปรียบเทียบสมัประสิทธ์ิของทั้ง 3 แบบจ าลอง     โดยตวัแปรตน้และตวัแปรตามถูกใชใ้นสมการลอการิทึมทั้ง 2 
ตวัแปร แบ่งตวัแปรตน้ท่ีใชใ้นการศึกษาเป็น 3 กลุ่ม คือ คุณลกัษณะของอาคาร พ้ืนท่ีตั้งของอาคารซ่ึงเป็นตวัแปรหุ่น 
และตวัแปรดา้นระยะทางระหว่างอสงัหาริมทรัพยก์บัรถราง  นอกจากน้ี ในการศึกษามีการน าขอ้มูลจากราคาเสนอ
ขายแทนราคาขายจริง รวมไปถึงการแยกตวัแปรระยะทางจากรถราง โดยไม่ให้มี 2 ตวัแปรในแบบจ าลองเดียวกนั 
เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดปัญหาตวัแปรซ ้ าซ้อน  

การศึกษาของ Strand และ Vagnes เป็นการหาความสัมพนัธ์ดา้นลบของระยะทางและราคาอสังหาริมทรัพย ์
โดยท่ีราคาอสังหาริมทรัพยจ์ะสูงข้ึนเม่ือมีระยะทางอยู่ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า และใชส้มมติฐานท่ีว่าต าแหน่งใกลร้าง
รถไฟจะได้รับผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือน และผลท่ีได้จากแบบจ าลอง  ส่วนท่ี 1 ก็สนับสนุน
สมมติฐานน้ีเช่นกนั 

Cervero และ Duncan, 2001 ได้ท าการศึกษาความส าคญัของรถไฟขนาดเล็กกบัราคาอสังหาริมทรัพยเ์ชิง
พาณิชย ์  ในเมืองซานตาคลาร่า รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยท่ีมีการใชข้อ้มูลจาก GIS มาสร้างเป็นตวัแปร ซ่ึงผูศึ้กษาจะ
คดัเลือกตวัแปรเฉพาะท่ีเก่ียวกบัความสะดวกสบายในการเขา้มาท ากิจกรรมในพ้ืนท่ี ท าให้ผลการศึกษาพบว่า ราคา
อสงัหาริมทรัพยจ์ะสูงข้ึน 4.1 ดอลลาร์ต่อตารางฟุต หากอสงัหาริมทรัพยน์ั้นอยูห่่างจากสถานี 1/4 ไมล ์
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อภิชาต อ้ึงประเสริฐ (2548) ไดท้  าการศึกษาผลกระทบของความสามารถในการเขา้ถึงระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนต่อราคาอาคารชุดท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชข้อ้มูลราคาเสนอขายท่ีประกาศทางนิตยสาร 
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และข้อมูลจากโปรแกรมแผนท่ี เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างราคาห้องชุดท่ีพกัอาศยักบั
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า และสร้างแบบจ าลองท่ีใช้ในการประเมินราคาห้องชุด โดยใช้วิธีการ  Hedonic 
Regression Analysis ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผลการศึกษาพบว่า เม่ือระยะทางห่างจากสถานีรถไฟฟ้ามากข้ึน ราคา
ห้องชุดท่ีพกัอาศยัจะลดลง และหากระยะทางเท่ากนั พ้ืนท่ีท่ีใกลส้ถานีจะส่งผลมากกว่าพ้ืนท่ีท่ีไกลสถานี ซ่ึงผล
การศึกษาดงักล่าวสามารถน าไปประเมินการเพ่ิมข้ึนของราคาอสงัหาริมทรัพยบ์ริเวณใกลร้ถไฟฟ้าในอนาคตได ้ 

อารี งามศิริอุดม (2548) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพยห้์องชุดพกัอาศยั 
กรณีศึกษา อาคารชุดพกัอาศยัในเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดให้ราคาซ้ือขายห้องชุดท่ีใชจ้ดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเป็นตวัแปรตาม และตวัแปรอิสระท่ีคาดว่าจะมีผลต่อราคาห้องชุด จ านวน 21 ตวัแปร หลงัจากนั้น
น าตวัแปรท่ีไดม้าวิเคราะห์ปัจจยั เพ่ือให้เหลือกลุ่มตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเองเขา้มาอยู่ในกลุ่มเดียวกนั 
เรียกว่า กลุ่มปัจจัย (Factor) และท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มปัจจัยกบัตวัแปรตาม โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่ามีกลุ่มปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาห้องชุดพกัอาศยัจ านวน 5 
กลุ่มปัจจยั ไดแ้ก่  1. ปัจจยัดา้นกฎหมาย 2. ปัจจยัดา้นคุณภาพและการบริหารจดัการอาคารชุด 3. ปัจจยัท าเลท่ีตั้งและ
การเขา้ถึง 4. ปัจจยัการเดินทางและสนัทนาการ 5. ปัจจยัส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการ 

สนัติยา เอกอคัร (2557) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดราคาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมในเมือง
พทัยา โดยมีการเก็บขอ้มูลโครงการคอนโดมิเนียมในเมืองพทัยาท่ีสร้างเสร็จใน 5 พ้ืนท่ี คือ วงศอ์มาตย ์พทัยา พระ
ต าหนกั จอมเทียน และนาจอมเทียน เพ่ือน ามาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดราคาคอนโดมิเนียมในเมืองพทัยา โดย
ใชแ้บบจ าลองเศรษฐมิติ Hedonic Pricing Method ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงผลการศึกษาแบ่งลกัษณะของปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการก าหนดราคาคอนโดมิเนียมทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ลกัษณะของห้องชุด กล่าวคือ ลกัษณะห้องท่ีมี
ห้องนอนในตวัเอง (ห้องชุด) จะมีราคาสูงกว่าห้องสตูดิโอ ชั้นของคอนโดมิเนียมและการมองเห็นวิวทะเล จะส่งผล
ต่อราคาเช่นกนั 2. ดา้นลกัษณะเฉพาะของคอนโดมิเนียม พบว่า ค่าบ ารุงสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภยั 
การมีชายหาดส่วนตวั ท าให้ส่งผลเชิงบวกต่อราคา 3. ลกัษณะเฉพาะของท าเลท่ีตั้ง ซ่ึงมีผลต่อราคาคอนโดมิเนียม
ดว้ยเช่นกนั 

โชติวุฒิ เหล่าไพโรจน์ (2555) ไดศึ้กษาปัจจยัหรือคุณลกัษณะต่างๆของคอนโดมิเนียมท่ีมีผลต่อการก าหนด
ราคาคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากการสอบถามและขอใบเสนอราคาโดยตรงจาก
พนกังานขายคอนโดมิเนียม จ านวน 40 โครงการและใชแ้บบจ าลอง Hedonic Price มาประยุกต์ใชใ้นการศึกษา ซ่ึง
ผลการศึกษาพบปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาคอนโดมิเนียมตามท่ีได้ตั้งสมมติฐานดงัน้ี คือ โซนพ้ืนท่ีกรุงเทพชั้นใน 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า ต าแหน่งชั้นของคอนโดมิเนียม การตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ จ านวนชั้นของคอนโดมิเนียม 
จ านวนห้องในโครงการ พ้ืนท่ีโครงการ ความพร้อมเขา้อยู ่และค่าบ ารุงส่วนกลาง 

จากการตรวจเอกสารขา้งตน้ ท าให้มีความเขา้ใจมากข้ึนเก่ียวกบัการวิเคราะห์ในดา้นต่างๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ซ่ึงจะใชง้านวิจยัของ  อภิชาต อ้ึงประเสริฐ (2548) อารี งามศิริอุดม (2548) สันติยา เอก
อคัร (2557) โชติวุฒิ เหล่าไพโรจน์ (2555) มาเป็นแนวทางในการประยุกต์แบบจ าลอง Hedonic Price Model ใน
การศึกษาและก าหนดตวัแปรในคร้ังน้ี 
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วธีิการศึกษา 
 
งานศึกษาน้ี ใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลจากจากเว็ปไซต์และเก็บขอ้มูลจากเอกสารส่ิงตีพิมพ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และเก็บ

ขอ้มูลโดยตรงจากส านกังานขายแต่ละโครงการคอนโดมิเนียม โดยมีขั้นตอนการศึกษา ดงัน้ี 
1. ก าหนดกลุ่มตวัอย่างคอนโดมิเนียม จ านวน 49 โครงการซ่ึงเป็นคอนโดมิเนียมท่ีอยู่รอบสถานีรถไฟฟ้า

มหานครสายเฉลิมรัชมงคล ภายในรัศมี 5,000 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้าถึงท่ีตั้งคอนโดมิเนียม ซ่ึง ประกอบดว้ย 
สถานีหวัล าโพง สถานีสามย่าน สถานีสีลม สถานีคลองเตย สถานีสุขมุวิท สถานีเพชรบุรี สถานีพระราม 9 สถานีห้วย
ขวาง สถานีสุทธิสาร สถานีรัชดาภิเษก สถานีลาดพร้าว สถานีพหลโยธิน สถานีสวนจตุจักร สถานีก าแพงเพชร 
สถานีบางซ่ือ รวมทั้งหมด 15 สถานี เพ่ือท าการเก็บขอ้มูลจากการสอบถาม ขอขอ้มูลเอกสาร ตลอดจนการสืบคน้
ขอ้มูลจากเวป็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัแต่ละโครงการ น ามาวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์กบัขอ้มูลราคาของคอนโดมิเนียม 

2. ก าหนดกลุ่มตวัแปรหรือกลุ่มปัจจยัของคอนโดมิเนียมท่ีใช้ในการวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มปัจจยั 
ดงัน้ี 

2.1 กลุ่มตวัแปรท่ีเป็นคุณลกัษณะเฉพาะของห้องชุด/หน่วยคอนโดมิเนียม (Condominium Attributes) 
ไดแ้ก่ ขนาดพ้ืนท่ีใชส้อยในห้องชุด (SIZE) จ านวนห้องนอน (BED) จ านวนห้องน ้ า (BATH) ชั้นของห้องชุดใน
คอนโดมิเนียม (FLOOR) จ านวนชั้นของคอนโดมิเนียมทั้งหมดในโครงการ (STORIES) การตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ใน
ห้องชุด (FUR) และจ านวนห้องทั้งหมดของคอนโดมิเนียมในโครงการ (UNITS) จ านวนทั้งหมด 7 ตวัแปร 

2.2 กลุ่มตวัแปรท่ีเป็นคุณลกัษณะเฉพาะของสภาพแวดลอ้มรอบอาคารคอนโดมิเนียม (Neighborhood 
Attributes) ได้แก่ ค่าบ ารุงสาธารณูปโภคหรือค่าส่วนกลาง (FEE) ปริมาณท่ีจอดรถ (CARPARK) สระว่ายน ้ า 
(POOL) สวนหยอ่มในโครงการ (CONDO_PARK) และช่ือเสียงของเจา้ของโครงการ (ENTERP) จ านวนทั้งหมด 5 
ตวัแปร 

2.3 กลุ่มตวัแปรท่ีเป็นคุณลกัษณะเฉพาะท าเลท่ีตั้ง (Locational Attributes) ได้แก่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า 
(STATION) ใกล้สถานศึกษา (EDUCA) ใกล้โรงพยาบาล (HOS) ใกล้ห้างสรรพสินค้า (SHOPPING) และใกล้
สวนสาธารณะ (PUBLIC_PARK) จ านวน 5 ตวัแปร 

3. ก าหนดรูปแบบความสมัพนัธ์ของตวัแปรในแบบจ าลอง เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชแ้บบจ าลอง Hedonic 
Housing Price และตวัแปรในแบบจ าลองจ านวน 17 ตวัแปร 

4. การเก็บรวบรวมกลุ่มตวัอยา่งคอนโดมิเนียม ใชวิ้ธีเก็บรวบรวมช่วงเวลาเดียว (Cross Sectional Approach) 
คือในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ 2561 โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากเว็ปไซต์ และข้อมูลบางส่วนจากการ
สอบถามราคาขายจากพนกังานขายคอนโดมิเนียม 

5. วิเคราะห์หาความสมัพนัธ์และการมีนยัส าคญัทางสถิติของแต่ละปัจจยัหรือตวัแปร โดยไดก้ าหนดสมการ
แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างราคาคอนโดมิเนียม (p) และปัจจยัก าหนดราคาคอนโดมิเนียม (C,N,L) ในรูปแบบลอกา
รึทึม (Log-Linear Equation) ในแบบจ าลองดงัน้ี 

In (P) = c0 + c1SIZE + c2BED + c3BATH + c4FLOOR + c5STORIES+ c6FUR + c7UNITS + c8FEE + 
c9CARPARK   + c10POOL + c11CONDO_PARK + c12ENTERP + c13STATION + c14EDUCA+ c15HOS + 
c16SHOPPING + c17PUBLIC_PARK + ε       (1) 
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6. สรุปผลการศึกษาโดยระบุตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงราคาคอนโดมิเนียมบริเวณรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนอยา่งมีนยัส าคญั พร้อมระบุเหตุผลประกอบสมมติฐาน 

 

ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ผูวิ้จยัไดน้ าชุดขอ้มูลหรือปัจจยัในการก าหนดราคาคอนโดมิเนียม จ านวน 17 ตวัแปร ไดแ้ก่ ขนาดพ้ืนท่ีใช้

สอยในห้องชุด (SIZE) จ านวนห้องนอน (BED) จ านวนห้องน ้า (BATH) ชั้นของห้องชุดในคอนโดมิเนียม (FLOOR) 
จ านวนชั้นของคอนโดมิเนียมทั้งหมดในโครงการ (STORIES) การตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ในห้องชุด (FUR) จ านวนห้อง
ทั้งหมดของคอนโดมิเนียมในโครงการ (UNITS) ค่าบ ารุงสาธารณูปโภคหรือค่าส่วนกลาง (FEE) ปริมาณท่ีจอดรถ 
(CARPARK) สระว่ายน ้ า (POOL) สวนหย่อมในโครงการ (CONDO_PARK) ช่ือเสียงของเจ้าของโครงการ 
(ENTERP)  ใกล้สถานีรถไฟฟ้า (STATION)  ใกล้สถานศึกษา (EDUCA)  ใกล้โรงพยาบาล (HOS)  ใกล้
ห้างสรรพสินคา้ (SHOPPING) และใกลส้วนสาธารณะ (PUBLIC_PARK) จากกลุ่มตวัอย่างคอนโดมิเนียม จ านวน 
264 รูปแบบห้อง น ามาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลหาความมีนยัส าคญัของตวัแปรดว้ยวิธีการประค่าสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยดว้ยวิธีการประมาณค่าก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Square : OLS) โดยใชโ้ปรแกรม EViews 9 ซ่ึง
ไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัน้ี 

Figure 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัที่ก  าหนดราคาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมรอบสถานีรถไฟฟ้ามหา
นคร (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล 

ตัวแปรอิสระ ค่าสัมประสิทธ์ิ Std.Error t-Statistic Prob. 
ค่าคงที่ (Constant) 11.49453 0.213831 53.75517 0.0000*** 
คุณลกัษณะเฉพาะของห้องชุด/หน่วยคอนโดมิเนียม (Condominium Characteristics) 
SIZE 0.001360 0.001413 0.962143 0.3369 
BED 0.049831 0.045385 1.097959 0.2733 
BATH -0.089783 0.054751 -1.639826 0.1023 
FLOOR 0.008661 0.002197 3.941433 0.0001*** 
STORIES 0.008211 0.001936 4.240497 0.0000*** 
FUR 0.085287 0.033987 2.509397 0.0127** 
UNITS -0.000092 0.000056 -1.650305 0.1002 
คุณลกัษณะเฉพาะของสภาพแวดลอ้มรอบอาคารคอนโดมิเนียม (Neighborhood Characteristics) 
FEE 0.007764 0.001300 5.973453 0.0000*** 
CARPARK -0.077497 0.115138 -0.673079 0.5015 
POOL -0.065199 0.186909 -0.348827 0.7275 
CONDO_PARK -0.082405 0.056830 -1.450028 0.1483 
ENTERP -0.024695 0.050094 -0.492978 0.6225 
คุณลกัษณะเฉพาะท าเลที่ตั้ง (Locational Characteristics) 
STATION -0.000063 0.000017 -3.682926 0.0003*** 
EDUCA 0.000018 0.000016 1.140356 0.2552 
HOS -0.000050 0.000020 -2.489100 0.0135** 
SHOPPING -0.000056 0.000024 -2.313508 0.0215** 
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Figure 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัที่ก  าหนดราคาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมรอบสถานีรถไฟฟ้ามหา
นคร (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ ค่าสัมประสิทธ์ิ Std.Error t-Statistic Prob. 
PUBLIC_PARK -0.000035 0.000014 -2.552789 0.0113** 
ค่าสถิติการตดัสินใจ 
R-squared 
Adjusted R-squared 

0.676651 
0.654305 

F-statistic 
Prob(F-statistic) 
 

30.28158 
0.00000*** 
 

หมายเหตุ: 
*** หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรมีระดบันัยส าคญัทางสถติิร้อยละ 0.01 
*** หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรมีระดบันัยส าคญัทางสถติิร้อยละ 0.05 

 
จาก Figure 1 พบว่าปัจจยัท่ีก าหนดราคาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมรอบสถานีรถไฟฟ้ามหานคร 

(MRT) สายเฉลิมรัชมงคล ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 และ 0.05 มีดงัน้ี 
1. ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะเฉพาะของห้องชุด/หน่วยคอนโดมิเนียม (Condominium Characteristics) มี 3 ปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการก าหนดราคาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมรอบสถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายเฉลิมรัช
มงคล ได้แก่ ชั้นของห้องชุดในคอนโดมิเนียม (FLOOR) จ านวนชั้นของคอนโดมิเนียมทั้งหมดในโครงการ 
(STORIES) และการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ในห้องชุด (FUR) ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ  

2. ปัจจ ัยดา้นคุณลกัษณะเฉพาะของสภาพแวดล ้อมรอบอาคารคอนโดมิเนียม (Neighborhood 
Characteristics) มี 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมรอบสถานีรถไฟฟ้า
มหานคร (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล ได้แก่ ค่าบ ารุงสาธารณูปโภคหรือค่าส่วนกลาง (FEE) ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

3. ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะเฉพาะท าเลท่ีตั้ง (Locational Characteristics) มี 4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคา
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมรอบสถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล ไดแ้ก่ ใกลส้ถานี
รถไฟฟ้า MRT (STATION) ใกลโ้รงพยาบาล (HOS) ใกลห้้างสรรพสินคา้ (SHOPPING) และ ใกลส้วนสาธารณะ 
(PUBLIC_PARK) ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 
จากผลการศึกษาดงักล่าว สามารถวิเคราะห์ปัจจยัท่ีก าหนดราคาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมรอบ

สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล ไดด้งัน้ี 
ลกัษณะของห้องชุดหรือหน่วยของคอนโดมิเนียมท่ีเป็นปัจจยัต่อการก าหนดราคาคอนโดมิเนียมรอบสถานี

รถไฟฟ้า ซ่ึงมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัราคา มี 3 ปัจจยัคือระดบัชั้นของห้องชุดภายในคอนโดมิเนียมท่ีอยู่สูง
จะมีราคาสูงกว่าห้องชุดภายในคอนโดมิเนียมท่ีอยูต่  ่ากว่า เน่ืองจากการมองเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีดีกว่า ไม่มีส่ิงก่อสร้าง 
เช่น ตึกหรืออาคารบา้นเรือน มาขวางการมองวิวทิวทศัน์ของผูอ้ยูอ่าศยั การที่มีจ านวนของชั้นในแต่ละ
คอนโดมิเนียมแตกต่างกนั ซ่ึงการสร้างคอนโดมิเนียมท่ีมีจ านวนชั้นท่ีสูง จะมีตน้ทุนในการก่อสร้างคอนข้างสูง 
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ส่งผลให้ราคาของคอนโดมิเนียมสูงตามไปด้วย และส าหรับห้องท่ีมีการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ครบทั้งห้อง (Fully 
Furnished) จะท าให้คอนโดมิเนียมมีราคาสูงกว่าห้องท่ีมีการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์บางส่วน (Fully Fitted) เน่ืองจากการ
ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เป็นการเพ่ิมต้นทุนให้กับราคาขายคอนโดมิเนียม ลกัษณะของสภาพแวดล้อมรอบอาคาร
คอนโดมิเนียม พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาอย่างมีนยัส าคญั มี 1 ปัจจยัคือค่าบ ารุงสาธารณูปโภคส่วนกลาง ซ่ึงมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัราคา แสดงให้เห็นว่า การเก็บค่าบ ารุงสาธารณูปโภคส่วนกลาง ในอตัราท่ีสูงข้ึน จะ
มีผลให้ราคาคอนโดมิเนียมสูงข้ึน เน่ืองจากค่าบ ารุงสาธารณูปโภคส่วนกลางเป็นค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ่อมแซม หรือ
ดูแลให้สาธารณูปโภคท่ีผูอ้ยู่อาศยัใชร่้วมกัน อยู่ในสภาพดี ตอบสนองความตอ้งการใชง้านของผูอ้ยู่อาศยั ซ่ึงผล
การศึกษาน้ีสอดคล้องกับสันติยา เอกอคัร (2557) ท่ีพบว่าปัจจัยข้อมูลของลกัษณะของห้องชุดหรือหน่วยของ
คอนโดมิเนียมและลกัษณะของสภาพแวดลอ้มรอบอาคารคอนโดมิเนียมมีผลต่อการก าหนดราคาคอนโดมิเนียม 

ด้านลกัษณะท าเลท่ีตั้ง พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาอย่างมีนัยส าคญั มีทั้งหมด 4 ปัจจัย คือ การใกล้สถานี
รถไฟฟ้า MRT เน่ืองจากมีความสะดวกสบายในการเดินทางและสามารถเพ่ิมมูลค่าของคอนโดมิเนียมมากกว่าท าเล
ที่ไม่ไดอ้ยู่ใกลส้ถานี ที่ต ั้งของคอนโดมิเนียมมีระยะทางใกลก้บัโรงพยาบาลซ่ึงสามารถประหยดัเวลาของผูท่ี้อยู่
อาศัยในการเดินทางเข้ารักษาในโรงพยาบาล ท่ีตั้ งของคอนโดมิเนียมมีระยะทางใกล้ห้างสรรพสินค้า เช่น
ห้างสรรพสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง หรือซุปเปอร์สโตร์ดงั จะท าให้การจบัจ่ายใชส้อยในการอุปโภค บริโภค ของคนในสงัคม
เมือง มีความสะดวกสบายมากข้ึน อีกทั้งการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีอยูใ่นบริเวณดงักล่าวไวล้งทุน เช่นการขายต่อ
หรือให้เช่า ก็จะไดรั้บความสนใจและราคาท่ีดีกว่าในท าเลอ่ืน และสุดทา้ยการมีคอนโดมิเนียมใกลส้วนสาธารณะ
หรือใกลก้บัปอดของคนกรุงเทพฯ ซ่ึงการใกลส้วนสาธารณะเปรียบเสมือนการไดพ้ื้นท่ีฟรีมาใช้ในการพกัผ่อน
หย่อนใจ หรือออกก าลงักาย ซ่ึงเหมาะกบัวิถีชีวิตคนเมือง ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัโชติวุฒิ เหล่าไพโรจน์ 
(2555) ท่ีพบว่าขอ้มูลดา้นระยะทางกบัสถานท่ีส าคญัจะเป็นไปในทิศทางเดียวกบัราคา 

และผลการศึกษาท าให้ทราบลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัหรือคุณลกัษณะต่างๆของคอนโดมิเนียม
และราคาคอนโดมิเนียม โดยมีความสมัพนัธ์เป็นสมการลอ็คการึธึม คือ 
In (P) = 11.49453 + 0.008661FLOOR + 0.008211STORIES+ 0.085287FUR + 0.007764FEE - 0.000063STATION            

- 0.000050HOS - 0.000056SHOPPING - 0.000035PUBLIC_PARK     (2) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
1. ผูบ้ริโภคหรือผูท่ี้จะตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีรถไฟฟ้า MRT ควรพิจารณาปัจจยัท่ี

ก าหนดราคาคอนโดมิเนียมในดา้นคุณลกัษณะของห้องชุด สภาพแวดลอ้มรอบอาคารคอนโดมิเนียม และท าเลท่ีตั้ง 
และควรพิจารณาองคป์ระกอบส่วนอ่ืนๆ เช่น ความปลอดภยัของผูอ้ยูอ่าศยั กฎระเบียบของคอนโดมิเนียม เป็นตน้ 

2. ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีองค์ประกอบของต้นทุนและความเส่ียงทางธุรกิจท่ีควบคุมไม่ได้ 
ผูป้ระกอบการหรือผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์สามารถใชปั้จจยัท่ีก าหนดราคาคอนโดมิเนียมแนวสถานีรถไฟฟ้า MRT 
ในการพิจารณาและตดัสินใจในการก าหนดราคาอสังหาริมทรัพย ์นั้น ซ่ึงราคาถือเป็นปัจจ ัยส าคญัในการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค หากก าหนดราคาไม่ถูกตอ้งอาจจะท าให้ขายไดใ้นปริมาณท่ีต ่ากว่าแผนท่ีก าหนดไว้ 
ส่งผลถึงตน้ทุนในการด าเนินงานและตน้ทุนดา้นอ่ืนท่ีจะเพ่ิมข้ึน อาจจะท าให้โครงการประสบความลม้เหลว  
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3. ผูป้ระเมินราคาอสังหาริมทรัพย ์สามารถใชปั้จจยัท่ีก าหนดราคาคอนโดมิเนียมท่ีอยู่ตามแนวรถไฟฟ้า 
MRT ในการพิจารณาประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นจากตน้ทุน ซ่ึงเป็นการประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างโดยอาศยัปัจจยั
ท่ีก าหนดราคาคอนโดมิเนียมในด้านต่างๆ เป็นหลกัเกณฑ์เบ้ืองต้นในการคาดการณ์และเปรียบเทียบมูลค่าของ
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บทคดัย่อ 

 
 การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมและประสบการณ์การใชง้านกระเป๋าเดินทางลอ้ลาก รวมถึง

ศึกษาทศันคติ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าเดินทางลอ้ลากท่ีออกแบบ
เฉพาะส าหรับสตรี โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง คือ สตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 120 คน อายรุะหว่าง 18 - 
40 ปี ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ตอ้งไดเ้ห็นและสมัผสักระเป๋าจริงก่อนซ้ือเสมอ ราคากระเป๋าท่ีซ้ือจะอยูใ่นช่วงใบ
ละ 3,501-4,500 บาท ทศันคติท่ีมีต่อกระเป๋าเดินทางลอ้ลาก ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้าง ดา้นวสัดุท่ีใชท้  าผลิตภณัฑ์ ด้าน
ประโยชน์การใช้สอย ด้านการดูแลและบ ารุงรักษา ด้านความปลอดภยั ด้านความคุ้มค่าต่อราคา และด้านความ
สะอาด อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชก้ระเป๋าลอ้
ลากส าหรับสตรีทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นส่งเสริมการตลาด อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ผูป้ระกอบการผลิตกระเป๋าเดินทางในประเทศไทยจะสามารถน าขอ้มูลจากผลการศึกษาน้ีไปใช้
พฒันาผลิตภณัฑท่ี์มุ่งตอบสนองความตอ้งการเฉพาะของสตรี 
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Abstract 
 

The objectives of this study was to study consumer behavior among working women who have used or 
purchased a cove luggage.  Their consumer attitudes, and marketing mix factors influencing their buying decision 
for cove luggage designed exclusively for women. The questionnaire survey was conducted with 120 adult women 
between 18-40 years of age.  The sample group are living in Bangkok Metropolis.  It was found that mostly these 
women were buying luggage only when they have physical seen or have touch the real luggage prior . They mostly 
buy luggage at the price of 3,501 – 4,500 bahts per luggage. Their attitude towards the cover luggage at the most 
agree were construction, materials, functions, ease of maintenance, security, value per price, and hygiene of lining 
materials inside the luggage.  They indicated the very importance to all marketing mix’s factors.  The results from 
this study can guide the cove luggage entrepreneurs to develop a new product to meet the requirement exclusively 
the women. 
 
Keywords: Cove Luggage of Working Women, Consumer behavior, Attitude, Marketing mix 
 

1. บทน า 

 
การเดินทางท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัมากข้ึน วิธีการเดินทางและเส้นทางการเดินทางท่ีมีให้เลือก

หลากหลายข้ึน การเกิดข้ึนของธุรกิจสายการบินราคาประหยดั การส่งเสริมการท่องเท่ียว ต่างเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมให้
ผูค้นเดินทางกนัมากข้ึน กระเป๋าเดินทางจึงเป็นสินคา้ท่ีมีความตอ้งการเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดว้ย  วตัถุประสงคใ์นการ
เดินทางท่ีต่างกนั ระยะเวลาเดินทาง และส่ิงของท่ีจ าเป็นตอ้งใส่ไวใ้นกระเป๋าเดินทาง ท าให้ผูผ้ลิตพยายามผลิต
กระเป๋าเดินทางออกมาให้เลือกใชห้ลากหลายรูปแบบเพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีต่างกนั 

กระเป๋าเดินทางท่ีมีให้เลือกหลากหลายแบบ ในขณะท่ีราคากระเป๋าถูกลงกว่าในอดีต ท าให้ผูบ้ริโภคได้
ประโยชน์ ในทางตรงขา้ม อุตสาหกรรมกระเป๋าเดินทางตอ้งเผชิญการแข่งขนัท่ีรุนแรงจากการเขา้มาของผูแ้ข่งขนั
รายใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมกระเป๋าเดินทางของไทย ซ่ึงวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ไวส้ าหรับจ าหน่าย
ลูกคา้ระดบักลางและระดบัล่างภายในประเทศท่ีมีก าลงัซ้ือไม่มาก ก าลงัเผชิญปัญหาการแข่งขนักบัผูผ้ลิตกระเป๋าจาก
ประเทศจีนท่ีเน้นการผลิตปริมาณมาก และส่งออกกระเป๋ามาวางจ าหน่ายในประเทศไทย ผ่านช่องทางจ าหน่ายทั้ง
ทางร้านคา้ปลีกและทางออนไลน์ แข่งขนักบัสินคา้จากผูผ้ลิตของประเทศไทยในตลาดเป้าหมายกลุ่มเดียวกนั ส่งผล
ให้ยอดขายกระเป๋าเดินทางในร้านคา้ปลีกลดลงค่อนขา้งเม่ือเทียบกบัปีก่อนเน่ืองจากถูกแบ่งส่วนตลาดไป ซ่ึงการ
พฒันาผลิตภณัฑ์มีความแตกต่างจากแบรนด์กระเป๋าเดินทางอ่ืน มีรูปแบบและประโยชน์ใชส้อยตอบโจทย์ความ
ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เฉพาะท่ีมีก าลงัซ้ือ อาจเป็นทางออกหน่ึงท่ีผูผ้ลิตสามารถเลือกใช ้เพ่ือหลีกเล่ียงการแข่งขนั
ดา้นราคาในอุตสาหกรรมน้ี 

จ านวนประชากรราวคร่ึงหน่ึงของโลกเป็นผูห้ญิง ซ่ึงมีรายไดแ้ละอิสระท่ีมากข้ึนกว่าในอดีต จ านวนผูห้ญิงท่ี
ใชชี้วิตเป็นโสดและเดินทางท่องเท่ียวคนเดียวมีแนวโน้มสูงข้ึน (Solo Travel)  อีกทั้งอ  านาจซ้ือและอิสระในการ
ตดัสินใจของผูห้ญิงท่ีมีมากข้ึน จึงท าให้ผูห้ญิงในสงัคมปัจจุบนักลายเป็นพลงัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีส าคญั ดงัท่ีเรียก
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กนัว่า SHEconomy และเม่ือเปรียบเทียบกบัผูช้ายแลว้ ผูห้ญิงทัว่ไปมีแนวโน้มจะชอบเดินดูสินคา้ และใชอ้ารมณ์ใน
การตดัสินใจซ้ือมากกว่าผูช้าย ดงันั้น ถา้มีผลิตภณัฑใ์ดท่ีเขา้ใจความตอ้งการเฉพาะของผูห้ญิง เช่น ดา้นประโยชน์ใช้
สอย ดา้นความปลอดภยั และดา้นอารมณ์ ผลิตภณัฑ์เช่นนั้นจะกระตุน้ให้ผูห้ญิงสนใจและตดัสินใจซ้ือไดง่้ายกว่า  
นกัการตลาดในหลายธุรกิจมองเห็นโอกาสน้ี จึงมีการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการส าหรับผูห้ญิงโดยเฉพาะเพ่ิมมาก
ข้ึน เช่น โซนท่ีพกัในโรงแรมเฉพาะส าหรับสตรี ช่องเก็บของในห้องโดยสารรถยนตส์ าหรับผูข้บัข่ีสตรี ประกนัการ
เดินทางเฉพาะส าหรับสตรีท่ีท่องเท่ียวคนเดียว เป็นตน้ 

จากการศึกษาขอ้มูลของผูศึ้กษา พบว่า กระเป๋าเดินทางลอ้ลากท่ีมีวางจ าหน่ายในปัจจุบนัตามห้างสรรพสินคา้
และศูนยก์ารคา้ชั้นน า ยงัไม่ไดมี้ลกัษณะท่ีแบ่งแยกระหว่างเพศท่ีชดัเจน รูปแบบหรือลกัษณะของกระเป๋าใชไ้ดท้ ั้ง
ส าหรับเพศชายและหญิง  และจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในและต่างประเทศ พบว่าเคยมีการศึกษาปัจจยัท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัการพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าถือแบรนดเ์นมมือสองของผูบ้ริโภคสตรีในกรุงเทพมหานคร ปัจจยัท่ี
มีผลต่อการเลือกซ้ือกระเป๋าเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวภายในประเทศไทย  แต่ยงัไม่พบว่ามีการศึกษาทศันคติปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกระเป๋าเดินทางลอ้ลากท่ีจะออกแบบส าหรับผูห้ญิงโดยเฉพาะ 
ดงันั้น จึงเป็นท่ีมาของวตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ี คือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและประสบการณ์การใชง้านกระเป๋า
เดินทางลอ้ลากของสตรีวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาทศันคติ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าเดินทางล้อลากสตรี ซ่ึงข้อมูลท่ีได้ท าให้ทราบถึงปัญหาการใช้งานกระเป๋า
เดินทางท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เข้าใจถึงรูปแบบและลักษณะของกระเป๋าเดินทางล้อลากท่ีผู ้หญิงต้องการ เ พ่ือ
ผูป้ระกอบการผลิตกระเป๋าเดินทางในประเทศไทยจะสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ และพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ี
ตอบสนองกลุ่มผูบ้ริโภคสตรีวยัท างานโดยเฉพาะ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎ ี
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบดว้ยกลุ่มกิจกรรมหลกัทางการตลาดส่ีดา้น คือ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) และดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ท่ีเรียกว่า 4Ps  กลุ่มกิจกรรมหลกัทั้งส่ีดา้นน้ีตอ้งประสมกนัอยา่งเหมาะเจาะ เพ่ือสร้าง ส่ือสาร และส่ง
มอบคุณค่า ท่ีเหนือกว่าผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งขนั ตอบสนองความตอ้งการให้กบัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมของผลิตภณัฑ์หน่ึงๆจะแปรเปล่ียนไปตามช่วงวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ (Perreault, 
Cannon, & McCarthy, 2014) 

การจดัส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกบัตลาดเป้าหมายเร่ิมตน้ดว้ยการแบ่งส่วนตลาดออกเป็น
ส่วนๆ ท่ีเรียกว่า การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) หลงัจากนั้นจึงเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting) และวาง
ต าแหน่งผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องความต้องการของตลาดเป้าหมาย (Positioning)  เกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด
แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ เกณฑท์างภูมิศาสตร์ เกณฑท์างประชากรศาสตร์ เกณฑท์างจินตภาพและรูปแบบการ
ใชชี้วิต เกณฑท์างพฤติกรรมศาสตร์  เกณฑท์างภูมิศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะต่างๆของประชากร เช่น เพศ อาย ุอาชีพ 
รายได ้การศึกษา ต าแหน่งงาน เกณฑ์ทางจินตภาพและรูปแบบการใชชี้วิต หมายถึง ทศันคติ ความเช่ือ ความรู้สึก 
รวมไปถึงบุคลิกภาพและรูปแบบการใชชี้วิต เกณฑ์ทางพฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการซ้ือและ
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การใชสิ้นคา้ เช่น บุคคลท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ โอกาสในการใชสิ้นคา้ อตัราการใชสิ้นคา้ ความพร้อมใน
การซ้ือของผูบ้ริโภค (อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์สาร, 2561) 

Kotler and Keller (2016) ใช้โมเดลการตอบสนองต่อส่ิงเร้า (Stimulus-Response Model) อธิบาย
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมตอบสนองส่ิงเร้าแตกต่างกนั โดยกล่าวว่า การ
ตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือ เร่ิมตน้จากส่ิงเร้าทางการตลาด (4Ps) ซ่ึงนกัการตลาดกระตุน้และควบคุมได ้ร่วมกบัส่ิงเร้า
อ่ืนๆท่ีเป็นปัจจยันอกเหนือการควบคุมของนกัการตลาด เขา้สู่การรับรู้ของผูบ้ริโภค หลงัจากนั้น ลกัษณะเฉพาะแต่
ละบุคคล ทั้งท่ีประจกัษช์ดั เช่น เพศ ช่วงวยั ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ถ่ินท่ีอยู่อาศยั และท่ีไม่ประจกัษช์ดั เช่น 
ทัศนคติ ซ่ึง Schiffman and Wisenblit (2015) เ รียกว่า Behavioral Data และ Cognitive Factors ตามล าดับ จะมี
อิทธิพลต่อการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อส่ิงเร้าท่ีไดรั้บ แตกต่างกนัไปในแต่ละคน นกัการตลาดจะตอ้งศึกษาปัจจยั
ต่างๆทั้งดา้นพฤติกรรมการบริโภคและทศันคติของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปพฒันาผลิตภณัฑท่ี์มี
คุณค่าทางประโยชน์ใชส้อยและคุณค่าทางจิตใจ ให้ไดต้รงกบัลกัษณะและความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีผูผ้ลิตสร้างข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึง
ทราบไดจ้ากการวิจยัตลาด ผูผ้ลิตตอ้งสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณค่าหรือประโยชน์ในความคิดจิตใจของผูบ้ริโภคให้
แตกต่างไปจากผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งขนั แต่คุณค่าหรือประโยชน์นั้นตอ้งตรงกบัท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการดว้ย คุณสมบติัท่ี
ส าคญัของผลิตภณัฑ์มีดงัน้ี คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ ์ราคา ตราสินคา้และช่ือเสียง
ของผูผ้ลิต บรรจุภณัฑ์ การออกแบบ การรับประกนั สีของผลิตภณัฑ์ การให้บริการ วตัถุดิบ ความปลอดภยัของ
ผลิตภณัฑ ์มาตรฐาน ความเขา้กนัได ้ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์และคุณค่าผลิตภณัฑ ์(ชลธิศ ดาราวงษ,์ 2560) 

ราคา หมายถึง จ านวนเงินท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์ โดยผูบ้ริโภคจะวดัคุณค่า
ผลิตภณัฑโ์ดยเปรียบเทียบประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากผลิตภณัฑก์บัค่าใชจ่้ายท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายไปในขณะท่ีตดัสินใจ
ซ้ือนั้น และจะเปรียบเทียบคุณค่าต่อราคาระหว่างแบรนด์ต่างๆท่ีเสนอผลิตภณัฑ์คลา้ยๆกนัดว้ย การตั้งราคาขายไม่
จ าเป็นต้องให้ถูกหรือต ่ากว่าคู่แข่งขนัเสมอไป ข้ึนกับว่าผูบ้ริโภครับรู้คุณค่าของผลิตภณัฑ์ดงักล่าวอย่างไร และ
ผลิตภณัฑ์มีความแตกต่างจากผลิตภณัฑ์ของแบรนด์อ่ืนมากน้อยเพียงไร การก าหนดราคาผลิตภณัฑ์จะใช้ 3 วิธี
ร่วมกัน คือ ค านึงถึงต้นทุน ค านึงถึงราคาขายของคู่แข่งขนั ค านึงถึงคุณค่าท่ีผูบ้ริโภครับรู้  ราคาขายยืดหยุ่น 
ปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการของตลาดและตามช่วงวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์

ช่องทางการจัดจ าหน่าย หรือ การกระจายสินค้า หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเคล่ือนย้าย
ผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตวัผลิตภณัฑ ์ ซ่ึง
รวมถึง การขนส่งสินคา้ การบริหารคลงัสินคา้ และการจดัการสินคา้คงคลงั  ค าว่ามีประสิทธิภาพเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัส่งอยา่งถูกตอ้ง ตรงตามก าหนดเวลา สะดวกต่อผูบ้ริโภคในการหาซ้ือ และมีตน้ทุนการด าเนินงานประหยดัท่ีสุด 

การส่งเสริมการตลาดเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือถ่ายทอดขอ้มูลเขา้ไปในจิตใจของผูบ้ริโภคให้รู้จกั
และตระหนกัในคุณค่าของผลิตภณัฑ์ ตราสินคา้ จูงใจให้เกิดความตอ้งการ สร้างความภาคภูมิใจท่ีไดค้รอบครอง
ผลิตภณัฑ์ เตือนความทรงจ าเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความเช่ือ ทศันะ และพฤติกรรมการซ้ือ 
เคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญัคือ การโฆษณา การขายโดยพนกังานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและ
การประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง ส่ือของแบรนด์ การสร้างคอนเทนต์ ส่ือสังคมออนไลน์ นกัการตลาดควร
เลือกใชวิ้ธีการต่างๆประสมกนัให้ผูบ้ริโภคมีจุดสัมผสัแบรนด์ท่ีหลากหลายตลอดเส้นทางผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบั
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย และปรับให้เหมาะกบัแต่ละช่วงของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์
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เส้นทางผูบ้ริโภค ตามโมเดล AIDA ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย ยอ่มาจาก Attention, Interest, Desire, 
และ Action นั้นเสนอว่า ขั้นตอนการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อแบรนด ์ เร่ิมตน้จากการท่ีผูบ้ริโภคเห็นและให้ความ
สนใจกบัโฆษณา ถดัมาเกิดความสนใจในตวัสินคา้ อยากไดสิ้นคา้นั้น และน าไปสู่การซ้ือ ต่อมา Rucker เสนอปรับ
โมเดล AIDA น้ี และเรียกใหม่เป็นโมเดล 4A ซ่ึงประกอบดว้ย Aware, Attitude, Act, และ Act again หลงัจากนั้น 
Kotler และผูเ้ขียนร่วมเสนอปรับปรุงโมเดล 4A น้ีต่อไปอีก เรียกเป็นโมเดล 5A ท่ีประกอบไปดว้ย Aware, Appeal, 
Ask, Act, Advocate กล่าวคือ เร่ิมจากรู้จกัแบรนด ์รู้สึกดึงดูดใจ สืบถามขอ้มูล ซ้ือ และบอกต่อในท่ีสุด นกัการตลาด
จะพยายามเปล่ียนลูกคา้ให้กลายมาเป็นผูใ้ชแ้ลว้เต็มใจบอกต่อดว้ยการสร้างความประทบัใจต่อผลิตภณัฑ์ เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัเช่ือถือขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้จากคนใกลชิ้ดหรือวงเพ่ือนฝงู มากกว่าขอ้มูลท่ีแบรนดเ์องพยายาม
ถ่ายทอด (Kotler, Kartajaya, and Setiawan, 2017) 

2.2 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
ปภิภาสรร งามข าอคัรณี (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกระเป๋าเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียว

ภายในประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 
และปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกซ้ือกระเป๋าเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวหรือไม่และ
อย่างไร ผลการวิจยัพบว่า มี 4 ปัจจยัท่ีมีผลเรียงล าดบัจากมากไปน้อยคือ ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้น
การเขา้ถึง ปัจจยัดา้นราคาและความสะดวก และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่วนปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์
พบว่า ช่วงอายุท่ีแตกต่างกนัเลือกซ้ือไม่แตกต่างกนั อาชีพและรายไดท่ี้แตกต่างกนัเลือกซ้ือแตกต่างกนั ผูป้ระกอบ
ธุรกิจส่วนตวัเลือกซ้ือแตกต่างจากอาชีพอ่ืน และผูมี้รายได ้40,001-50,000 บาท เลือกซ้ือกระเป๋าเดินทางเพ่ือการ
ท่องเท่ียวมากท่ีสุด 

กัญญ์วรา ศิริผ่อง และ กาญณ์ระวี อนันตอคัรกุล (2558) ได้ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด และรูปแบบการด าเนินชีวิต กบัพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าถือสตรีแบ
รนด์เนมมือสองของผูบ้ริโภคสตรีในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ส าหรับปัจจยัทางประชากรศาสตร์ อายุ 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือดา้นกลุ่มยี่ห้อ/ตราสินคา้ท่ีซ้ือ มูลค่าท่ีซ้ือ สถานท่ีซ้ือ 
จ านวนท่ีเคยซ้ือ และวิธีการช าระเงิน ส่วนระดบัการศึกษาสูงสุด มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือดา้นกลุ่มยี่ห้อ/
ตราสินคา้ท่ีซ้ือ มูลค่าท่ีซ้ือ จ านวนท่ีเคยซ้ือ ส่วนสถานภาพการสมรสมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือดา้นกลุ่ม
ยี่ห้อ/ตราสินคา้ท่ีซ้ือ ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือด้าน
มูลค่าท่ีซ้ือและจ านวนท่ีเคยซ้ือ ส่วนคุณภาพของสินคา้และการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ซ้ือดา้นมูลค่าท่ีซ้ือ จ านวนท่ีเคยซ้ือ ส่วนการออกแบบสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือดา้นจ านวนท่ีเคย
ซ้ือ ส่วนราคาและช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือดา้นกลุ่มยี่ห้อ/ตราสินคา้ท่ีซ้ือ มูล
ค่าท่ีซ้ือ ส่วนความคิดเห็นมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือดา้นกลุ่มยี่ห้อ/ตราสินคา้ท่ีซ้ือ มูลค่าท่ีซ้ือ จ านวนท่ี
เคยซ้ือ ส่วนกิจกรรมท่ีท ามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือดา้นจ านวนท่ีเคยซ้ือ 

ชมจนัทร์ ดาวเดือน  (2558) ศึกษาการพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑก์ระเป๋าสตรีโดยน าลวดลายผา้ทอ
โบราณบา้นผาทัง่ จงัหวดัอุทยัธานี มาเป็นองคป์ระกอบในการออกแบบกระเป๋าส าหรับสตรี ไดแ้ก่ กระเป๋าโน้ตบุ๊ค 
กระเป๋าเก็บเอกสาร กระเป๋าถือสตรี กระเป๋าเคร่ืองส าอาง และกระเป๋าเดินทาง จากนั้นประเมินความพึงพอใจของผูท่ี้
สนใจผลิตภณัฑต่์อคุณสมบติัของผลิตภณัฑด์า้นโครงสร้าง ดา้นวสัดุ ดา้นความสวยงาม ดา้นการใชสี้ ดา้นประโยชน์
ใชส้อย ดา้นการดูแลและบ ารุงรักษา และดา้นลวดลาย ผลการวิจยัพบว่า ผูท่ี้สนใจผลิตภณัฑ์มีความพึงพอใจต่อ
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กระเป๋าเดินทางในดา้นโครงสร้าง มีความพึงพอใจต่อกระเป๋าเก็บเอกสารในดา้นวสัดุ ลวดลาย และการใชสี้ มีความ
พึงพอใจต่อกระเป๋าเคร่ืองส าอางในดา้นความสวยงาม มีความพึงพอใจต่อกระเป๋าถือสตรีในดา้นประโยชน์ใชส้อย 
การดูแลและบ ารุงรักษา 

ธนานนัท์ โตสัมพนัธ์มงคล (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ยูนิโคล่
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาด 7 ดา้น ไดแ้ก่ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล 
ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นกายภาพ รวมถึงปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้น
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจและใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันา
ผลิตภณัฑ ์และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างแทจ้ริง ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นบุคคลและบริการหลงัการขาย ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดและปัจจัยด้านความสะดวกรวดเร็วในการช าระเงิน ส าหรับในส่วนของลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั จะมีระดบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
แบรนด์ยูนิโคล่ท่ีแตกต่างกนัโดยผูท่ี้มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ และผูมี้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 จะมีค่าระดบั
การตดัสินใจซ้ือมากกว่าผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืน ในขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัจะมีการตดัสินใจซ้ือใน
ระดบัท่ีไม่แตกต่างกนั 

มาริสา เจิมประไพ (2558) ศึกษาการน าโมเดลคาโน (Kano’s model) และเทคนิคการแปรหน้าท่ีเชิง
คุณภาพ (Quality Function Deployment - QFD) มาจัดท าระบบรับความต้องการของลูกค้า โดยใช้โมเดลคาโน
จดัล าดบัความส าคญัของความรู้สึกของลูกค้าต่อการมีหรือไม่มีอุปกรณ์การใชง้านต่างๆในรถยนต์ และใช ้QFD 
แปลงความตอ้งการของลูกคา้ไปเป็นลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ส าหรับบริษทัประกอบรถยนต์แห่งหน่ึง โดยหลงัจาก
จดัท าแผนพฒันาผลิตภณัฑข้ึ์นมาแลว้ ไดท้  าแบบสอบถามความคิดเห็นประเมินความพึงพอใจและการยอมรับของ
พนกังานและผูจ้ดัการในบริษทัต่อแผนพฒันาดงักล่าว ผลจากการส ารวจความคิดเห็นสรุปว่าแผนน้ีมีความเป็นไปได้
และสมเหตุสมผล บริษทัยอมรับให้ใชวิ้ธีใหม่น้ีเร่ิมในงบประมาณปี พ.ศ. 2558 

ฐิตพนัธ์ุ ว่องวิวรรธน์ (2556) ศึกษาการเพ่ิมยอดขายโดยการปรับปรุงระบบการออกแบบสินคา้ใหม่ใน
กลุ่มผลิตภณัฑ์กระเป๋าส าเร็จรูปสตรี ของบริษทั มา แอนด์ จนั ท่ีบริษทัใชใ้นการเปิดกลุ่มตลาดใหม่ ปัญหาในการ
วางจ าหน่ายคอลเล็คชัน่แรกของผลิตภณัฑ์น้ี คือ แมย้อดขายมีมากและท าก าไรให้บริษทัฯได ้แต่ไม่ช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายการเพ่ิมยอดขายตามท่ีตั้งไว ้จึงไดท้  าการวิเคราะห์หาสาเหตุผ่านหลกักลยุทธ์ทางการตลาดดว้ยปัจจยั 4Ps 
พบว่า จ านวนสินคา้ใหม่ในกลุ่มผลิตภณัฑ์กระเป๋าส าเร็จรูปสตรีมีน้อยเกินไป และระบบการออกแบบผลิตภณัฑ์
ใหม่อาศยัความสามารถส่วนบุคคลของนกัออกแบบเป็นส าคญั ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์ใหม่อาจไม่ตอบสนองต่อความ
คาดหวงัของลูกคา้ได ้ผูวิ้จยัจึงน าเทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment - QFD) มา
ประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีได ้คือ สามารถท าการคดัเลือกคุณลกัษณะเด่นของผลิตภณัฑ์ใน
ระดบัคุณภาพท่ีมีเสน่ห์ (Attractive) และออกแบบร่างผลิตภณัฑ์กระเป๋าใหม่ได้ 3 รูปแบบ ผลจากการพิจารณา
แนวโน้มความพึงพอใจของลูกคา้ต่อสินคา้ท่ีออกแบบใหม่ สรุปไดว้่ายอดขายของสินคา้ใหม่มีแนวโน้มสูงท่ีจะ
บรรลุตามเป้าหมายได ้
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3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) โดยใชวิ้ธีการวิจยัแบบส ารวจ (Survey) ท่ีมุ่งการ
บรรยายลกัษณะตวัแปรของประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่ง เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) จาก
กลุ่มเป้าหมาย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการท าการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่  ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นเพศหญิง ท่ีมีอายุ

ประมาณ 18-40 ปี มีประสบการณ์ในการใชก้ระเป๋าเดินทางแบบลอ้ลาก ซ่ึงไม่ทราบจ านวน ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่าง
เป็นแบบการสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยท าการเก็บขอ้มูลท่ีสถานีรถไฟฟ้าสยาม และท าการ
เก็บโดยแจกแบบสอบถาม   

ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะเป็นตวัแทนในการศึกษาคร้ังน้ี ไดใ้ชวิ้ธีการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจากการค านวณ
โดยใชสู้ตรของ Bartlett, Kotrlik & Higgins (2001) เน่ืองจากการศึกษาน้ีให้ความส าคญักบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา
ทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงใชม้าตรวดัในแบบสอบถามเป็น Continuous scale ในการค านวณ
ขนาดตวัอยา่งแบบตวัแปรต่อเน่ืองและการปรับสูตรเม่ือขนาดกลุ่มตวัอยา่งเกิน 5 % ของประชากร ดงัน้ี 
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โดยผูศึ้กษาไดเ้ลือกก าหนดค่าดงัต่อไปน้ี 
เม่ือค่า Alpha Level ท่ีระดบั .05 เป็นระดบัค่าความเส่ียงท่ียอมรับได ้
t = ค่าของ alpha level คือ .25 แต่ละหางเท่ากบั 1.96     
s = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของจ านวนประชากรท่ี 0.8 
d = ระดบั 7 โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ 0.03 

109.2720.03)*(5
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0 η  

เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน และคาดว่าจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีค านวณไดจ้าก จากสูตร
ไม่เกิน 5% ของประชากร จึงไม่ไดใ้ชสู้ตรท่ี (2)  จึงไดป้รับจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง จาก 109.27 คน เป็น 120 คน ผูศึ้กษา
จึงใช้กลุ่มตวัอย่างได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 120 คน โดยท าการแจกแบบสอบถามแบบการสุ่มแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling)  

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลคือ แบบสอบถาม  โดยมีแบบสอบถาม 4 ส่วนดงัน้ีคือ   
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน โดยใชม้าตรวดันามบญัญติั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ีและสรุปผลเป็นร้อยละ 
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ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกใช้กระเป๋าเดินทางล้อลากและประสบการณ์การใช้งาน 
ไดแ้ก่ ซ้ือกระเป๋าเดินทางอยา่งไร ปัจจุบนัใชย้ี่ห้ออะไร มีก่ีใบ ราคาท่ีท่านเลือกซ้ือ ความถ่ีในการใชก้ระเป๋าเดินทาง 
โดยใชม้าตรวดันามบญัญติั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ีและสรุปผลเป็นร้อยละ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อกระเป๋าเดินทางลอ้ลากส าหรับสตรี โดย
ใช ้Likert Scale 5 ระดบัเป็นมาตรวดั แบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (α-coefficient) เท่ากบั 0.861 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ส าหรับเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ียใชจ้ดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตามความกวา้งอนัตรภาคชั้น    

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าเดินทาง
ลอ้ลากส าหรับสตรี วดัระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด 4 ดา้น ใชม้าตรวดัระดบัความส าคญั 5 
ระดบั มีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (α- Coefficient) แต่ละดา้นดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์เท่ากบั 0.885 ดา้นราคา เท่ากบั 0.899  
ดา้นช่อง ทางการจดัจ าหน่าย เท่ากบั 0.859 และดา้นการส่งเสริมการตลาด เท่ากบั 0.855 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรับเกณฑ์การแปลผลค่าเฉล่ีย
ใชจ้ดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตามความกวา้งอนัตรภาคชั้น นอกจากน้ียงัท าการศึกษาเปรียบเทียบรายไดก้บัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด โดยใชวิ้ธี ANOVA โดยไดท้ าการจดักลุ่มรายไดใ้หม่ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์มากข้ึน 
    

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

4.1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแสดงดงัรูปท่ี 2 ดงัน้ี 

 
รูปที่ 2 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ต ่ากว่าปริญญาตรี
5.83%

ปริญญาตรี
50.83%

ปริญญาโท
ขึน้ไป              
43.33%

ระดับการศึกษา

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
24.17%

พนักงาน
บริษัทเอกชน

29.17%

ธุรกิจ
ส่วนตัว
45.00%

แม่บ้าน
1.67%

อาชีพ

10,001 –
20,000 
บาท 

13.33%

20,001 –
30,000 
บาท

28.33%

30,001 –
40,000 
บาท

27.50%

40,001 –
50,000 
บาท 

21.67%

มากกว่า 50,0000 
บาท
9.17%

รายได้

ต ่ากว่า 20 
ปี

5.83% 21-30 ปี
35.00%31-40 ปี

59.17%

อายุ
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จากรูปท่ี 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาย ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.17 ประกอบอาชีพ ธุรกิจ
ส่วนตวั ร้อยละ 45.00 มีรายได ้20,001-30,000 บาท ร้อยละ  28.33 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 50.83 

4.2. พฤตกิรรมการเลือกซ้ือกระเป๋าเดินทางล้อลากและประสบการณ์การใช้งานกระเป๋าเดินทางล้อลาก 
ส่วนใหญ่ซ้ือกระเป๋าเดินทาง คือ ตอ้งไดเ้ห็นและสัมผสักระเป๋าจริงก่อนซ้ือเสมอ ร้อยละ 61.67 ส่วน

ใหญ่ร้อยละ  33.33 ใชก้ระเป๋ายี่ห้อ Samsonite โดยเฉล่ียแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีกระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก อยูท่ี่ 1-
3 ใบ ร้อยละ 52.50 กระเป๋าเดินทางขนาดกลาง อยูท่ี่ 1-3 ใบ ร้อยละ 60.83 มีกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ 1-3 ใบ ร้อย
ละ 60.00 ราคากระเป๋าท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือ คือ 3,501-4,500 บาท/ใบ ร้อยละ 40.00 โดยเฉล่ียแลว้
ผูต้อบแบบสอบถามใชก้ระเป๋า 3-5 คร้ัง/ปี ร้อยละ 32.50 ส่วนใหญ่ใชก้ระเป๋าเดินทางลอ้ลากขนาดกลางบ่อยท่ีสุด 
ร้อยละ 40.00 ส่วนใหญ่ประสบปัญหากบัช้ินส่วน คือ ลอ้กบักุญแจลอ็ก ร้อยละ 32.50  

4.3. ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคตทิี่มีต่อกระเป๋าเดินทางล้อลากส าหรับสตรี 
ค่าเฉล่ียทศันคติท่ีมีต่อกระเป๋าเดินทางลอ้ลากส าหรับสตรี มีการแสดงรายละเอียดดงัรูป ดงัน้ี 

 
รูปที่ 3 ค่าเฉล่ียทศันคติที่มีต่อกระเป๋าเดินทางลอ้ลากส าหรับสตรี 

จากรูปท่ี 3 พบว่าทศันคติท่ีมีต่อกระเป๋าเดินทางลอ้ลากส าหรับสตรีอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งในทุก
ด้าน เน่ืองจากมีค่าตั้งแต่ 4.21-5.00 อยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง ด้านท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ ด้านความปลอดภัย 
รองลงมาคือ ดา้นวสัดุท่ีใชท้  าผลิตภณัฑ ์ 

4.4. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าเดินทางล้อลากส าหรับ
สตรี 

ค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าเดินทางลอ้ลากส าหรับสตรี มี
การแสดงรายละเอียดดงัรูป ดงัน้ี 

4.45

4.5

4.55

4.6

4.65

ดา้น
โครงสร้าง

ดา้นวสัดุท่ี
ใชท้ า

ผลิตภณัฑ์

ดา้น
ประโยชน์
ใชส้อย

ดา้นการ
ดูแลและ
บ ารุงรักษา

ดา้นความ
ปลอดภยั

ดา้นความ
คุม้ค่าต่อ
ราคา

ดา้นความ
สะอาด

Series1 4.55 4.6 4.56 4.58 4.61 4.55 4.51

4.55

4.6
4.56

4.58
4.61

4.55
4.51

ค่าเฉลี่ยทัศนคติในแต่ละด้าน
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รูปที่ 4 ค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าเดินทางลอ้ลากส าหรับสตรี 

จากรูปท่ี 4 พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าทุก
ดา้นต่างมีความส าคญัในการเลือกซ้ือกระเป๋าเดินทางลอ้ลาก 

4.5. ผลการศึกษาเปรียบเทียบรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจ
ซ้ือกระเป๋าเดินทางล้อลากส าหรับสตรี 

โดยท าการศึกษาโดยใช ้วิธี ANOVA เปรียบเทียบรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าเดินทางลอ้ลากส าหรับสตรี ซ่ึงมีผลการศึกษาดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาเปรียบเทียบรายไดท้ี่แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือกระเป๋าเดินทางส าหรับสตรี 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F P 

1.1 แบรนดก์ระเป๋า 
ระหวา่งกลุ่ม 10.629 2 5.315 

8.729 .000* ภายในกลุ่ม 71.237 117 .609 
รวม 81.867 119  

1.2 กระเป๋ารูปลกัษณ์ทนัสมยั ดูดีมีราคา 
ระหวา่งกลุ่ม 7.816 2 3.908 

7.551 .001* ภายในกลุ่ม 60.551 117 .518 
รวม 68.367 119  

1.3 ความจุภายในของกระเป๋า 
ระหวา่งกลุ่ม .349 2 .174 

.397 .673 ภายในกลุ่ม 51.443 117 .440 
รวม 51.792 119  

1.4 น ้ าหนกักระเป๋า 
ระหวา่งกลุ่ม 4.745 2 2.372 

8.777 .000* ภายในกลุ่ม 31.622 117 .270 
รวม 36.367 119  

1.5 ชนิดของวสัดุที่ใชท้  ากระเป๋า 
ระหวา่งกลุ่ม 1.296 2 .648 

2.105 .126 ภายในกลุ่ม 36.029 117 .308 
รวม 37.325 119  

1.6 ความทนทานและความแขง็แรง
ของวสัดุที่ใชท้  ากระเป๋า เช่น ซิป, คนั
ชกัปรับระดบั, ลอ้กระเป๋า, หูกระเป๋า 

ระหวา่งกลุ่ม .406 2 .203 
1.010 .367 ภายในกลุ่ม 23.519 117 .201 

รวม 23.925 119  

4.48

4.5

4.52

4.54

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด

Series1 4.53 4.54 4.51 4.51

4.53
4.54

4.51 4.51

ค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
กระเป๋าเดินทางล้อลากส าหรับสตรี
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาเปรียบเทียบรายไดท้ี่แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (ต่อ) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือกระเป๋าเดินทางส าหรับสตรี 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F P 

1.7 รูปทรงหรือสีสันที่แตกต่าง สะดุด
ตาของกระเป๋า 

ระหวา่งกลุ่ม .514 2 .257 
1.043 .356 ภายในกลุ่ม 28.811 117 .246 

รวม 29.325 119  

1.8 คุณภาพการเยบ็และประกอบ
ช้ินส่วนของกระเป๋า 

ระหวา่งกลุ่ม .680 2 .340 
1.396 .252 ภายในกลุ่ม 28.487 117 .243 

รวม 29.167 119  
1.9 กระเป๋ามีหลากหลายสไตลใ์ห้เลือก
ตามความตอ้งการ เช่น สไตลค์ลาสสิค, 
สไตลว์นิเทจ, สไตลด์ูทนัสมยั 

ระหวา่งกลุ่ม 6.434 2 3.217 
6.319 .002* ภายในกลุ่ม 59.566 117 .509 

รวม 66.000 119  

1.10 มีผา้คลุมกระเป๋าเดินทางลายที่เขา้
ชุดกนั 

ระหวา่งกลุ่ม .660 2 .330 
1.348 .264 ภายในกลุ่ม 28.665 117 .245 

รวม 29.325 119  
1.11 ลอ้ของกระเป๋าทนทานต่อสภาพ
ผวิขรุขระ และไม่มีเสียงดงัเวลาลาก
กระเป๋า 

ระหวา่งกลุ่ม 2.693 2 1.346 
4.548 .013* ภายในกลุ่ม 34.632 117 .296 

รวม 37.325 119  

1.12 ไม่ท าให้เกิดอาการปวดเม่ือยแก่
ร่างกายเม่ือใชง้าน 

ระหวา่งกลุ่ม .060 2 .030 
.122 .885 ภายในกลุ่ม 28.740 117 .246 

รวม 28.800 119  
1.13 มีการออกแบบพิเศษเฉพาะที่เป็น
เอกลกัษณ์ เช่น มีที่ให้ติดช่ือที่อยู่
เจา้ของกระเป๋าได,้ มีที่ใส่หรือวางขวด
น ้ าดื่มขนาดพกพา โดยไม่ตอ้งถือ, มี
ช่องเสียบ USB ส าหรับชาร์ตแบตเตอร่ี 
เป็นตน้ 

ระหวา่งกลุ่ม .203 2 .102 

.434 .649 

ภายในกลุ่ม 27.389 117  

รวม 27.592 119  

1.14 มีการรับประกนัสินคา้ เช่น มีการ
รับเปลี่ยน/คืนสินคา้ได ้

ระหวา่งกลุ่ม .461 2 .230 
.770 .465 ภายในกลุ่ม 35.006 117 .299 

รวม 35.467 119  

2.1 ราคากระเป๋าเหมาะสมกบัคุณภาพ
สินคา้ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.108 2 .554 
2.342 .101 ภายในกลุ่ม 27.692 117 .237 

รวม 28.800 119  

2.2  มีราคาให้เลือกหลากหลายตาม
ขนาดสินคา้ 

ระหวา่งกลุ่ม 3.665 2 1.833 
5.333 .006* ภายในกลุ่ม 40.201 117 .344 

รวม 43.867 119  

2.3 สามารถต่อรองหรือลดราคาพิเศษ
ให้ลูกคา้ได ้

ระหวา่งกลุ่ม .427 2 .214 
.887 .415 ภายในกลุ่ม 28.164 117 .241 

รวม 28.592 119  

2.4 การให้เครดิตในการช าระเงิน เช่น 
ผอ่นผา่นบตัรเครดิตต่างๆ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.834 2 .917 
2.549 .083 ภายในกลุ่ม 42.091 117 .360 

รวม 43.925 119  
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาเปรียบเทียบรายไดท้ี่แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (ต่อ) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือกระเป๋าเดินทางส าหรับสตรี 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F P 

2.5 มีป้ายราคาชดัเจน 
ระหวา่งกลุ่ม 7.763 2 3.881 

13.264 .000* ภายในกลุ่ม 34.237 117 .293 
รวม 42.000 119  

3.1 มีการจ าหน่ายสินคา้หลากหลาย
ช่องทาง 

ระหวา่งกลุ่ม 1.300 2 .650 
2.670 .073 ภายในกลุ่ม 28.491 117 .244 

รวม  119  

3.2 มีตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ ทีไ่ดรั้บ
การแต่งตั้ง 

ระหวา่งกลุ่ม 2.568 2 1.284 
3.102 .049* ภายในกลุ่ม 48.424 117 .414 

รวม 50.992 119  

3.3 สามารถส่ังซ้ือสินคา้ทางโทรศพัท/์
แฟกซ์ได ้ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.422 2 1.211 
3.771 .026* ภายในกลุ่ม 37.578 117 .321 

รวม 40.000 119  

3.4 มีบริการจดัส่งสินคา้ถึงมอืผูใ้ชง้าน 
ระหวา่งกลุ่ม 1.002 2 .501 

2.035 .135 ภายในกลุ่ม 28.790 117 .246 
รวม 29.792 119  

3.5 มีเวป็ไซตจ์  าหน่าย สินคา้ พร้อมทั้ง
มีคู่มือการใชง้าน 

ระหวา่งกลุ่ม 1.400 2 .700 
2.027 .136 ภายในกลุ่ม 40.392 117 .345 

รวม 41.792 119  

4.1 มีส่วนลดในกรณีซ้ือในปริมาณที่
มาก 

ระหวา่งกลุ่ม .549 2 .274 
1.105 .335 ภายในกลุ่ม 29.043 117 .248 

รวม 29.592 119  

4.2 มีการแจกของที่ระลึก/ของ
สมนาคุณต่างๆ 

ระหวา่งกลุ่ม .587 2 .293 
.759 .470 ภายในกลุ่ม 45.205 117 .386 

รวม 45.792 119  

4.3 การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ
ต่างๆ เช่น วทิยุ เคเบิ้ลทีว ีป้ายกลางแจง้ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.514 2 1.257 
3.282 .041* ภายในกลุ่ม 44.811 117 .383 

รวม 47.325 119  

4.4 การสาธิตการใชสิ้นคา้ 
ระหวา่งกลุ่ม .190 2 .095 

.295 .745 ภายในกลุ่ม 37.602 117 .321 
รวม 37.792 119  

4.5 การจดัสินคา้แสดงหน้าร้านของ
ตวัแทนที่ไดรั้บแต่งตั้ง 

ระหวา่งกลุ่ม .858 2 .429 
1.429 .244 ภายในกลุ่ม 35.142 117 .300 

รวม 36.000 119  

 
จากตารางท่ี 1 ผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาเปรียบเทียบรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถามโดยการจดักลุ่มรายได้

ใหม่ แบ่งเป็น รายไดต้ ่ากว่า 30,000 บาท จ านวน 50 คน รายได ้30,001-40,000 บาท จ านวน 33 คน และรายได้
มากกว่า 40,000 บาท จ านวน 37 คน เม่ือเปรียบเทียบกบัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้นพบว่า ในดา้นผลิตภณัฑ์ 
มีความแตกต่างกนัท่ีแบรนด์กระเป๋า กระเป๋ารูปลกัษณ์ทนัสมยั ดูดีมีราคา  น ้ าหนกักระเป๋า  กระเป๋ามีหลากหลาย
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สไตลใ์ห้เลือกตามความตอ้งการ เช่น สไตลค์ลาสสิค, สไตลวิ์นเทจ, สไตลด์ูทนัสมยั และลอ้ของกระเป๋าทนทานต่อ
สภาพผิวขรุขระ และไม่มีเสียงดงัเวลาลากกระเป๋า ดา้นราคา แตกต่างกนัท่ี มีราคาให้เลือกหลากหลายตามขนาด
สินคา้ และมีป้ายราคาชดัเจน  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย แตกต่างกนัท่ี มีตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
และสามารถสั่งซ้ือสินค้าทางโทรศพัท์/แฟกซ์ได ้  และสุดทา้ยดา้นการส่ง เสริมทางการตลาด แตกต่างกนัท่ี การ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ เช่น วิทย ุเคเบ้ิลทีวี ป้ายกลางแจง้ 

4.6. อภปิรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาทศันคติและปัจจัยส่วนส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋า

เดินทางล้อลากส าหรับสตรี ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าเดินทางล้อลาก พบว่าทุกด้านมีผลต่อการ
ตดัสินใจ โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย คือ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของปภิภาสรร งามข าอคัรณี (2559) ซ่ึงพบว่า มี 4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
กระเป๋าเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวในประเทศไทย เรียงล าดบัจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
ปัจจัยด้านการเข้าถึง ปัจจัยด้านราคาและความสะดวก และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ในกลุ่มคนท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีการเลือกซ้ือกระเป๋าเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวในประเทศไทยไม่
แตกต่างกนั ในขณะท่ีผูท่ี้มีอาชีพและรายไดท่ี้แตกต่างกนัจะมีการเลือกซ้ือกระเป๋าเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวแตกต่าง
กนั โดยผูท่ี้ประกอบธุรกิจส่วนตวั จะมีการเลือกซ้ือท่ีแตกต่างจากอาชีพอ่ืน และผูท่ี้มีรายได ้40,001-50,000 บาท จะ
มีการเลือกซ้ือกระเป๋าเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวมากท่ีสุด 

ผลการศึกษาน้ีใชก้ารสุ่มตวัอย่าง แต่เน่ืองจากมีการสุ่มจ านวนนอ้ยกว่า 200 คน ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี
ไม่สามารถน าไปใชใ้นกรณีอ่ืนได ้
 

5.  สรุปผลการศึกษา  
 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นผูห้ญิง ในกรุงเทพมหานคร ในการเลือกซ้ือกระเป๋าเดินทางลอ้
ลากผูห้ญิง  ส่วนใหญ่ซ้ือกระเป๋าเดินทาง คือ ตอ้งไดเ้ห็นและสัมผสักระเป๋าจริงก่อนซ้ือเสมอ โดยเฉล่ียแลว้ผูต้อบ
แบบสอบถามจะมีกระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ อยู่ท่ี 1-3 ใบ ส่วนใหญ่จะใชก้ระเป๋าขนาด
กลางบ่อยท่ีสุด ปัญหาท่ีพบกบักระเป๋าเดินทางลอ้ลากผูห้ญิง คือ ปัญหาเก่ียวกบัลอ้และกุญแจล็อก ทศันคติท่ีมีต่อ
กระเป๋าเดินทางลอ้ลากส าหรับสตรี ทุกดา้นท่ีท าการศึกษา มีผลต่อการซ้ือกระเป๋าเดินทางลอ้ลากผูห้ญิงทุกดา้น และ
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และปัจจยัส่วนส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าเดินทางล้อลาก
ส าหรับสตรี พบว่าทุกดา้นมีผลต่อการตดัสินใจ โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย คือ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด และทั้ง 4 ดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษา
เปรียบเทียบรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถามโดยการจดักลุ่มรายไดใ้หม่ แบ่งเป็น รายไดต้ ่ากว่า 30,000 บาท จ านวน 
50 คน รายได ้30,001-40,000 บาท จ านวน 33 คน และรายไดม้ากกว่า 40,000 บาท จ านวน 37 คน เม่ือเปรียบเทียบ
กับส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้านพบว่า ในด้านผลิตภณัฑ์ มีความแตกต่างกันท่ีแบรนด์กระเป๋า กระเป๋า
รูปลกัษณ์ทนัสมยั ดูดีมีราคา  น ้ าหนกักระเป๋า  กระเป๋ามีหลากหลายสไตล์ให้เลือกตามความตอ้งการ เช่น สไตล์
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คลาสสิค, สไตล์วินเทจ, สไตล์ดูทนัสมยั และลอ้ของกระเป๋าทนทานต่อสภาพผิวขรุขระ และไม่มีเสียงดงัเวลาลาก
กระเป๋า ดา้นราคา แตกต่างกนัท่ี มีราคาให้เลือกหลากหลายตามขนาดสินคา้ และมีป้ายราคาชดัเจน  ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย แตกต่างกนัท่ี มีตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง และสามารถสัง่ซ้ือสินคา้ทางโทรศพัท/์แฟกซ์
ได ้ และสุดทา้ยดา้นการส่งเสริมทางการตลาด แตกต่างกนัท่ี การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ 
เคเบ้ิลทีวี ป้ายกลางแจง้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีด าเนินการการเก็บรวบรวมขอ้มูลในระยะเวลาสั้นๆ จึงมีความจ ากดัในการอา้งอิงเชิงเหตุและ
ผลของความตอ้งการของลูกคา้ ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพ่ิมจ านวนกลุ่มตวัอยา่งให้มากพอ และแบบแบ่งชั้น หาก
มีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) หรือ สัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) ประกอบดว้ย จะไดท้ราบขอ้มูล
คุณลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการท่ีอาจไม่ทราบไดจ้ากเพียงการใชแ้บบสอบถาม และหากสามารถใชโ้มเดลคาโนมาใช้
ร่วมดว้ย จะท าให้แยกแยะความส าคญัของคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการไดดี้ยิ่งข้ึน 
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เช่ือมั่นต่อระบบเติมเงนิ และกระบวนการเติมเงนิ ส่งผลต่อการเลือกเติมเงนิเกม
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บทคดัย่อ 
 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเลือกเติมเงินเกมออนไลน์บนสมาร์ทโฟน 

กรณีศึกษาเกม Realm of Valor หรือ ROV มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพ่ือศึกษาคุณค่าดา้นประโยชน์ใชส้อย คุณค่าดา้น
ความเพลิดเพลินทางอารมณ์ ความเช่ือมัน่ต่อระบบเติมเงิน และกระบวนการเติมเงินเกมออนไลน์บนสมาร์ทโฟน 2) 
เพ่ือประเมินปัจจยัท่ีมีอิทธิพลส่งผลต่อการเลือกเติมเงินเกมออนไลน์บนสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาเกม Realm of Valor 
โดยก าหนดวิธีการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ซ่ึงท าการศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอยา่งผูเ้ล่นและเติมเงินเกม Realm of Valor จ านวน 384 คน ในพ้ืนท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 4 
เขต ได้แก่ เขตจตุจกัร เขตปทุมวนั เขตราชเทวี และเขตพระนคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพ่ือท าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความเช่ือมัน่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานคือ  การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ถดถอย (Multiple Regression 
Analysis) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-26 ปี สถานภาพโสด มี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท และประกอบอาชีพเป็นนักเรียน นิสิต / 
นกัศึกษา โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกเติมเงินเพ่ือซ้ือสินคา้ประเภทลูกแก้ว โดยมีการตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง 
ผ่านช่องทางการเติมเงินทรูมนัน่ีและเครดิตการ์ด โดยเติมเงิน 2 คร้ังต่อเดือน และเติมเงินคร้ังละ 101-300 บาท 
นอกจากน้ีคุณค่าดา้นประโยชน์ใชส้อย คุณค่าดา้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์ ความเช่ือมัน่ต่อระบบเติมเงิน และ
กระบวนการเติมเงิน สามารถร่วมกนัพยากรณ์การเลือกเติมเงินเกม Realm of Valor อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
                                                             
 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 e-mail : weerapat.r@outlook.co.th 
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โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ 0.223, 0.241, 0.499, 0.276 ตามล าดบั โดยกลุ่มตวัอย่างมองว่าตวัเกมมี
ประสิทธิภาพ, ตวัละครภายในเกมมีความสวยงาม, ระบบการเติมเงินมีความปลอดภยั และรวดเร็ว โดยท่ีปัจจยัดา้น
ความเช่ือมัน่ต่อระบบเติมเงินมีอิทธิพลอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด 

 
ค ำส ำคัญ : คุณค่ำด้ำนประโยชน์ใช้สอย , คุณค่ำด้ำนควำมเพลิดเพลินทำงอำรมณ์ , ควำมเช่ือมั่นต่อระบบเติมเงิน, 
กระบวนกำรเติมเงิน, เกม Realm of Valor 
 

Abstract 
 
This research was conducted in order to investigates a variety of factors that have an influence on the decision 

to top up money to online games on smartphones. The study aims to 1) study the utility value, entertainment value, 
and trust in the top- up system and in the top- up process of online games on smartphones; and 2)  examine 
contributing factors behind the decision to top up money to online games on smartphones. This descriptive research 
includes 384 participants who have played and topped up money to RoV .  The participants are divided into four 
groups according to their domiciles:  Chatuchak district, Pathum Wan district, Ratchathewi district, and Phra 
Nakhon district, all of which are in Bangkok. A questionnaire was used as an instrument to collect data for statistical 
analysis.  Descriptive statistics employed in the study include confidence level, percentage, averages, and standard 
deviation.  Multiple regression analysis was also performed for inferential purposes, with significance level set at 
0.05. 

The survey reveals that most of the participants are unmarried males aged between 21-26 and are studying 
a bachelor’s degree, with average monthly income of 15,001-20,000 baht.  The majority of the participants make 
their own decision to top up money to buy items in the game twice a month via True Money and credit cards .  The 
amount of money topped up is usually 101-300 baht each time. The most popular item is magic crystal. Moreover, 
utility value, entertainment value, and trust in the top-up system and in the top-up process are found to have 
statistically significant effects on the top-up decisions.  The participants think that the game features an effective 
system, beautiful characters, as well as secure and fast top-up system, the last of which ranks as the most crucial 
factor. 

 
Keywords: utility value, entertainment value, trust in top-up system, top-up process, Realm of Valor 
 

1. บทน า 

 
จากอดีตสู่การเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบนัของอุตสาหกรรมท่ีสร้างความบนัเทิงหรืออุตสาหกรรมเกมท่ีอยูคู่่

กับสังคมไทยมาอย่างช้านาน ในอดีตเกมถูกคิดค้นข้ึนจากบริษัทผูพ้ ัฒนาในต่างประเทศและถูกน าเข้ามาเปิด
ให้บริการผา่นบริษทัน าเขา้เกมภายในประเทศ โดยในอดีตเกมถูกพฒันาข้ึนภายใตร้ะบบออฟไลน์ (Offline) หมายถึง
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ระบบท่ีไม่มีการเช่ือมต่อทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงต่อมาระบบดงักล่าวไดถู้กพฒันาปรับปรุงให้กลายมาเป็นระบบเช่ือทาง
อินเทอร์เน็ตหรือท่ีเรียกว่าเครือข่ายออนไลน์ (Online) โดยทั้งสองระบบมีความแตกต่างกนัในดา้นของการเช่ือมต่อ
กบัอินเทอร์เน็ต ซ่ึงในระบบออนไลน์นั้นผูเ้ล่นเกมจะสามารถแข่งขนัและสนทนากบับุคลอ่ืนท่ีอยูภ่ายในเกมไดท้นัที
ผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์ของบริษทัผูพ้ฒันาเกม ขณะท่ีระบบออฟไลน์นั้นไม่สามารถร่วมสนทนากับบุคคลอ่ืนได้ 
นอกจากน้ีในอดีตบริษทัเกมสร้างรายไดจ้ากการเรียกเก็บค่าบริการจากการเล่นเกมเพ่ือน าไปพฒันาซอฟต์แวร์ ทั้งน้ี
ในอดีตตลาดเกมมีมูลค่าตลาดรวมทั้งโลกในปีพ.ศ. 2549 เพียง 129,982 ลา้นบาท (เอเชียซอฟทค์อร์ปอเรชัน่, 2551) 
โดยท่ีมูลค่าตลาดเกมออนไลน์ในประเทศไทยคิดเป็นจ านวน 1,775 ลา้นบาทเท่านั้น และมีจ านวนผูเ้ล่นเกมออนไลน์
เพียง 2.58 ลา้นคน (IDC, ASEAN Online Gaming, 2007) ประกอบกบัอุตสาหกรรมเกมในอดีตยงัไม่เป็นท่ียอมรับ
ในสงัคมไทยเท่าท่ีควร โดยภาพรวมถูกมองในแง่ลบ และภาครัฐท่ีไม่ให้การสนบัสนุนอยา่งท่ีควรจะเป็น แต่อยา่งไร
ก็ตามในปัจจุบนัปีพ.ศ. 2560 อุตสาหกรรมเกมมีอตัราการเติบโตอย่างกา้วกระโดด จากการจดัอนัดบัพบว่ารายรับ
รวมจากอุตสาหกรรมเกมทัว่โลกในปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่าสูงถึง 100 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นมูลค่า 3.3 ลา้นลา้น
บาท (Newzoo Market Research, 2017) โดยการเพ่ิมข้ึนดงักล่าวน ามาสู่การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมท่ีเข้มขน้
ดุเดือด อีกทั้งประเทศไทยยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐมากยิ่งข้ึนในการผลกัดนัให้เกิดผูป้ระกอบการ
ดา้นเทคโนโลยี    (Tech Startup) โดยการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมเข้ามาปรับใชใ้นธุรกิจมุ่งสู่การขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัสินคา้หรือบริการท่ีเรียกว่าเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) 
ท่ีมาพร้อมกบัการพฒันาเทคโนโลยีดา้นสมาร์ทโฟน (Smartphone) ดงันั้นเกมออนไลน์จึงถูกรวมเขา้กบัสมาร์ทโฟน 
ออกมาในรูปแบบแอปพลิเคชัน่เกม โดยเกมประเภท Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) เป็นรูปแบบเกม
ยอดนิยมท่ีประสบความส าเร็จและสร้างรายไดใ้ห้กบับริษทั การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จ ากดั อยา่งมากดงัเช่น
เกม Realm of Valor ท่ีสร้างรายไดจ้ากการขายสินคา้ภายในเกมทั้งสินคา้ท่ีให้คุณค่าดา้นประโยชน์ใชส้อย สินคา้ท่ี
ให้คุณค่าดา้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์ ท่ีมาพร้อมกบัแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัอยา่งการสร้างความเช่ือมัน่ต่อระบบ
เติมเงินของเกมให้เกิดกบัผูบ้ริโภค พร้อมทั้งกระบวนการเติมเงินก็เป็นปัจจยัสู่ความส าเร็จเช่นเดียวกนั 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 แนวคดิ ทฤษฎคุีณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย 

Batra and Ahtola (1990) กล่าวว่าทางเลือกของผูบ้ริโภคถูกขบัเคล่ือนดว้ยกนัสองมิติ โดยการพิจาณา
จากประโยชน์ใชส้อยและความช่ืนชอบของผูบ้ริโภค Strahilevitz (1999) คุณประโยชน์เป็นเป้าหมายในการบริโภค
สินคา้ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากแรงจูงใจท่ีตอ้งการเติมเต็มความตอ้งการหรือไดรั้บประโยชน์จากสินคา้ O'curry and 
Strahilevitz (2001) การบริโภคสินคา้ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์นั้นมีแรงจูงใจมากจากความตอ้งการดา้นพ้ืนฐาน และ
โดยทัว่ไปจะเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ท่ีมีความจ าเป็นมากกว่าความพึงพอใจหรือความสนุกสนานท่ีไดรั้บ กุลนนัทน์ 
ศรีพงษ์พนัธ์ุ (2557) ผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคเลือกบริโภคเพราะตอ้งการประโยชน์จากผลิตภณัฑ์เหล่านั้น โดยการ
เลือกใชเ้พราะตอ้งการเติมเตม็ความตอ้งการ และตอ้งการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
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2.2 แนวคดิ ทฤษฎคุีณค่าด้านความเพลิดเพลินทางอารมณ์ 
Hirschman and Holbrook (1982) กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ท่ี เน้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์หมายถึง

คุณลกัษณะเก่ียวกบัสุทรียภาพ ไม่มีตวัตนและไม่สามารถจบัตอ้งไดห้รือเรียกไดว้่า “การบริโภคความชอบ” ผา่นทาง
ความรู้สึก ซ่ึงมาจากประสบการณ์โดยได้รับผ่านทางประสาทสัมผสัของผูบ้ริโภคได้แก่ ภาพ เสียง กล่ิน การ
แสดงผล และรสนิยม ทั้งน้ีการตอบสนองทางอารมณ์ของผูบ้ริโภคมีมากกว่าการเรียนรู้เก่ียวกบัความหมายของ
สินคา้ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงแสวงหาความรู้สึก ความงาม จิตนาการ ความสนุกสนาน นอกจากน้ี Strahilevitz (1999)  
ความเพลิดเพลินทางอารมณ์เกิดจากการความพึงพอใจของผูบ้ริโภคซ่ึงมีสาเหตุมาจากแรงจูงใจเป็นส่วนใหญ่ โดย
ผูบ้ริโภคมีความปรารถนาในความสุข จินตนาการ และความสนุกสนาน กุลนันทน์ ศรีพงษ์พนัธ์ุ (2557) ได้ให้
ความหมายผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างความเพลิดเพลินทางอารมณ์หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคเลือกบริโภคตามอารมณ์ 
ความรู้สึก ความพึงพอใจ และจินตนาการของผูบ้ริโภค โดยผลิตภณัฑ์ประเภทน้ีจะช่วยสร้างสุนทรียะทางอารมณ์ 
รวมทั้งก่อให้เกิดรสนิยมและประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์และความรู้สึก 

2.3 แนวคดิ ทฤษฎคีวามไว้วางใจตราสินค้า 
Baron, Conway and Warnaby (2010) กล่าวถึงค าว่า “ความเอาใจใส่” จะช่วยสร้างความสมัพนัธ์ไดเ้ป็น

อย่างดี รวมทั้งเป็นตวักระตุ้นความไวว้างใจและเพ่ิมโอกาสในการพฒันาความสัมพนัธ์ระยะยาวพร้อมทั้งสร้าง
ยอดขายให้เพ่ิมมากข้ึนซ่ึงจะตอบสนองความต้องการของลูกคา้มากกว่าการแข่งขนั Mietilla and Moller (1990) 
ความไวว้างใจคือความคาดหวงัถึงค าพูดของผูอ่ื้นว่าจะสามารถพ่ึงพาและแสดงถึงความซ่ือสตัยใ์นการเจรจาต่อรอง 
และความมุ่งมัน่เป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความสัมพนัธ์ให้ประสบความส าเร็จ Morgan and Hunt (1994) ความ
ไวว้างใจและความมุ่งมัน่เป็นองค์ประกอบส าคญัในการสร้างความสัมพนัธ์และยงัเป็นการช่วยรักษาความสัมพนัธ์ 
ซ่ึง (Ganesan, 1994) ความไว้วางใจอาจจะไดรั้บอิทธิพลมาจากความพึงพอใจและประสบการณ์ เน่ืองจากความ
ไวว้างใจจะไม่เกิดข้ึนหากไม่มีการรับรู้ถึงประสบการณ์ (Chaudhuri and Holbrook, 2001 ; Lau and Lee, 1999) ได้
ให้ความหมายเพ่ิมเติมส าหรับความไวว้างใจของตราสินคา้คือ ความสัมพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัอย่างเต็มเป่ียม
ของผูบ้ริโภคและความรับผิดชอบท่ีเกิดข้ึนจากตราสินคา้หรือผูค้า้ และความไวว้างใจในตราสินคา้นั้นส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมดา้นความจงรักภคัดีต่อตราสินคา้ ทั้งความไวว้างใจของตราสินคา้เป็นความตั้งใจท่ีดีของผูบ้ริโภคเช่นกนั 

2.4 แนวคดิ ทฤษฎกีระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
Kotler, Armstrong, Saunders and Wong, (1999) กล่าวถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยให้

ความสนใจกบักระบวนการซ้ือทุกขั้นตอนไม่ใช่แค่การตดัสินใจซ้ือเท่านั้น โดยผูบ้ริโภคจะผ่านขั้นตอนทั้งหมด 5 
ขั้นตอนหรือเร่ิมตน้ท่ีขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง รวมทั้งการขา้มขั้นตอนและยอ้นกลบัไปหาขั้นตอนท่ียงัไม่ไดรั้บการ
ตอบสนอง ซ่ึงสามารถอธิบายขั้นตอนกระบวนการตดัสินใจซ้ือดงัน้ี ขั้นท่ี 1 การตระหนกัถึงความตอ้งการ (Need 
recognition), ขั้นท่ี 2 การคน้หาขอ้มูล (Information search), ขั้นท่ี 3 การประเมินผล (Evaluation of alternatives), ขั้น
ท่ี 4 การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) ซ่ึงรวมถึงความเต็มใจท่ีจะจ่ายของผูบ้ริโภค (Willingness to pay) โดย 
Wertenbroch and Skiera, (2001) ไดใ้ห้ความหมายว่า ราคาท่ีสูงท่ีสุดหรือต ่าท่ีสุดซ่ึงผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
หน่ึงหน่วย โดยมีความสอดคล้องทางเศรษฐศาสตร์ในเร่ืองของราคาในการตดัสินใจของผูบ้ริโภค โดยการท่ี
ผูบ้ริโภคจะมีความยินดีหรือเตม็ใจจะจ่ายข้ึนอยูก่บัการตระหนกัในคุณค่าของสินคา้และบริการแต่ละหน่วย และขั้น
ท่ี 5 พฤติกรรมหลงัการขาย (Post purchase behavior) 
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จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมดงัท่ีกล่าวมาผูวิ้จยัจึงก าหนดตวัแปรอิสระจ านวนทั้งหมด 4 ตวัแปร
ซ่ึงผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่าสอดคลอ้งและคลอบคลุมกบับริบทของการศึกษาท่ีว่าตวัแปรอิสระทั้งหมดนั้นคาดว่าจะ
ส่งผลและมีอิทธิพลต่อการเลือกเติมเงินเกมออนไลน์บนสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาเกม Realm of Valor 

2.5 วตัถุประสงค์ของการศึกษา  
เพ่ือศึกษาคุณค่าดา้นประโยชน์ใชส้อย คุณค่าดา้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์ เกม Realm of Valor 
1) เพ่ือศึกษาความเช่ือมัน่ต่อระบบเติมเงินเกมออนไลน์บนสมาร์ทโฟน เกม Realm of Valor 
2) เพ่ือศึกษากระบวนการเติมเงินเกมออนไลน์บนสมาร์ทโฟน เกม Realm of Valor 
3) เพ่ือประเมินความสัมพนัธ์คุณค่าดา้นประโยชน์ใช้สอย คุณค่าด้านความเพลิดเพลินทางอารมณ์     

ความเช่ือมัน่ต่อระบบเติมเงิน และดา้นกระบวนการเติมเงิน ส่งผลต่อการเลือกเติมเงินเกมออนไลน์บนสมาร์ทโฟน 
กรณีศึกษาเกม Realm of Valor  

2.6 กรอบแนวคดิการวจิยั 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ

การศึกษา คุณค่าดา้นประโยชน์ใชส้อย คุณค่าดา้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์ ความไวว้างใจต่อระบบเติมเงิน และ
กระบวนการเติมเงินส่งผลต่อการเลือกเติมเงินเกมออนไลน์บนสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาเกม Realm of Valor (ROV) 
ได้มีการประยุกต์ใช้ตัวแปรคุณลักษณะในแต่ละแนวคิด โดยการน ากรอบแนวคิดจากการศึกษาของ Voss, 
Spangenberg and Grohmann, (2003) มาประยุกต์ปรับใชใ้ห้สอดคลอ้งกบับริบทของการศึกษา โดยก าหนดตวัแปร
อิสระจ านวน 4 ตวัแปรไดแ้ก่ คุณค่าดา้นประโยชน์ใชส้อย คุณค่าดา้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์ ดา้นความเช่ือมัน่
ต่อระบบเติมเงิน และดา้นกระบวนการเติมเงิน ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดท้ าการก าหนดสมมติฐานในการศึกษาดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 (H1) คุณค่าดา้นประโยชน์ใชส้อย มีอิทธิพลต่อการเลือกเติมเงินเกม Realm of Valor 
สมมติฐานท่ี 2 (H2) คุณค่าดา้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์ มีอิทธิพลต่อการเลือกเติมเงินเกม Realm of 

Valor 
สมมติฐานท่ี 3  (H3) ความเช่ือมัน่ต่อระบบเติมเงิน มีอิทธิพลต่อการเลือกเติมเงินเกม Realm of Valor 
สมมติฐานท่ี 4  (H4) กระบวนการเติมเงิน มีอิทธิพลต่อการเลือกเติมเงินเกม Realm of Valor 

 

 
ท่ีมา : Central Route Processing Model with Hedonic and Utilitarian Dimension of Attitude (Voss, Spangenberg 

and Grohmann, 2003) 

คุณค่าดา้นประโยชน์ใชส้อย 

คุณค่าดา้นความเพลิดเพลินทาง
อารมณ์ 

ความเช่ือมัน่ต่อระบบเติมเงิน 

กระบวนการเติมเงิน 

 

การเลือกเติมเงนิเกมออนไลน์ 
Realm of Valor (ROV) 
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3. วธีิการศึกษา 

 
การศึกษาวิจัยคร้ัง น้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยท าการศึกษาเชิงส ารวจ 

(Exploratory Study) และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลรูปแบบเชิงพรรณนา (Description research) ซ่ึงผูวิ้จยัไดท้  าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทั้ง 2 ประเภทไดแ้ก่ ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) และขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary 
data) โดยการตรวจสอบเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทั้งค้นแหล่งข้อมูลจากหนังสือ 
เอกสารและแหล่งอา้งอิงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบทของการศึกษา และด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ในรูปแบบของการลงพ้ืนท่ีส ารวจ (Survey method) 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรของการศึกษาคือ ผู ้ท่ี เล่นและเ ติมเ งินเกม Realm of Valor บนสมาร์ทโฟน ทั้ งใน

ระบบปฏิบติัการไอโอเอส (IOS) และระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์(Android) ช่วงอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร โดยการลงพ้ืนท่ีแจกแบบสอบทั้งหมด 4 เขตไดแ้ก่ เขตพระนคร เขตปทุมวนั เขตราชเทวี และเขต
จตุจกัรตั้งแต่วนัท่ี 1-15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 เน่ืองจากการลงพ้ืนท่ีส ารวจสถานศึกษาในระดบัมธัยมตน้พบว่ามี
นักเรียนส่วนใหญ่ท่ีเล่นเกมมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป นอกจากน้ีการเลือกจงัหวดักรุงเทพมหานครเน่ืองจากเป็น
ศูนยก์ลางการพฒันาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และมีอตัราการใชส้มาร์ทโฟนในสดัส่วนท่ีสูงหากเทียบกบัสดัส่วนการใช้
งานทั้งประเทศ จึงก าหนดขนาดตวัอย่างกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใช้สูตรคอแครน (Cochran, 1997) 
ก าหนดสัดส่วนการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 50% หรือ 0.50 จากประชากรทั้งหมด ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ
ยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งไดร้้อยละ 5 จ านวนทั้งหมด 400 คน 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามปลายปิด (Closed-ended Questionnaire) โดย

ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาและวตัถุประสงค์ของการศึกษาใน
คร้ังน้ี โดยน ามาประยกุต์ปรับใชใ้ห้สอดคลอ้งกบับริบทของการศึกษา โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้ค าถามดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยผูต้อบแบบสอบถามตอ้ง
เลือกตอบเพียงขอ้เดียวท่ีตรงกบัคุณลกัษณะขอ้ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวนทั้งหมด 6 ขอ้ ซ่ึงใชม้าตรวดันามบญัญติั 
(Nominal Scale) 

ส่วนท่ี 2 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัคุณค่าดา้นประโยชน์ใชส้อย โดยผูต้อบแบบสอบถามตอ้งเลือกตอบเพียง
ช่องเดียวท่ีตรงกบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวนทั้งหมด 8 ขอ้ และขอ้ค าถามเก่ียวกบัคุณค่าดา้นความ
เพลิดเพลินทางอารมณ์ จ านวนทั้งหมด 10 ขอ้ ซ่ึงใชม้าตรวดัอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) อา้งอิงขอ้ค าถามจากวิจยั
ของ Voss, K.Spangenberg, E. and Grohmann, B. (2003)  ทั้ งได้ก าหนดให้มีข้อค าถามเชิงลบ (Reverse Scale) 
จ านวนทั้งหมด 5 ขอ้ เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง 

ส่วนท่ี 3 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัความเช่ือมัน่ต่อระบบเติมเงินเกม Realm of Valor โดยผูต้อบแบบสอบถาม
ตอ้งเลือกตอบเพียงช่องเดียวท่ีตรงกบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวนทั้งหมด 4 ขอ้ ซ่ึงใชม้าตรวดั
อนัตรภาคชั้น (Interval Scale) อา้งอิงขอ้ค าถามจากวิจยัของ Chaudhuri, A and Holbrook, B. (2001) 
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ส่วนท่ี 4 ข้อค าถามเก่ียวกับกระบวนการเติมเงินเกม Realm of Valor โดยผูต้อบแบบสอบถามต้อง
เลือกตอบเพียงช่องเดียวท่ีตรงกบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวนทั้งหมด 6 ขอ้ ซ่ึงใชม้าตรวดัอนัตร
ภาคชั้น (Interval Scale) 

ส่วนท่ี 5 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัการเลือกเติมเงินเกม Realm of Valor โดยผูต้อบแบบสอบถามตอ้งเลือกตอบ
เพียงช่องเดียวท่ีตรงกบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวนทั้งหมด 7 ขอ้ ซ่ึงใชม้าตรวดัอนัตรภาคชั้น 
(Interval Scale) จ านวน 2 ขอ้ และมาตรวดันามบญัญติัจ านวน 5 ขอ้ (เลือกตอบเพียง 1 ค าตอบ) 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลจากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด จะถูกน ามาวิเคราะห์ผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือท าการ

วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 
1. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างเรียบร้อย ไดมี้การ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งท าการคดัแยกแบบสอบถามท่ีเกิดขอ้ผิดพลาดออก แลว้
ท าการเก็บขอ้มูลอีกคร้ัง จนไดแ้บบสอบถามท่ีครบสมบูรณ์ทั้งหมด 384 ชุด และเก็บส ารองเพ่ิมเติม 16 ชุด 

2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มาลงรหัสตามท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยแบ่งส่วนการวิเคราะห์ออกเป็น 6 ส่วน 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ได้แก่ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) 
การบรรยายขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติอ้างอิง 
(Inferential statistic) การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis) ซ่ึงไดก้ าหนดไวท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 

4. ผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 71 มีอายุ

ระหว่าง 21-26 ปี ร้อยละ 38 มีสถานภาพโสดร้อยละ 73.5 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 59 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนอยูร่ะหว่าง 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 59 และประกอบอาชีพนกัเรียน ร้อยละ 30.3 

ผลการศึกษาปัจจัยคุณค่าด้านประโยชน์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าเกม ROV เป็นเกมท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.08 ผลการศึกษาปัจจัยคุณค่าด้านความเพลิดเพลินทางอารมณ์พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าเกม ROV มีตวัละครท่ีสวยงามโดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.18 ผลการศึกษาปัจจยัดา้นความ
เช่ือมัน่ต่อระบบเติมเงินเกมพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าเกม ROV มีระบบการเติมเงินท่ีมีความปลอดภยั
โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 3.55 และผลการศึกษาปัจจยัดา้นกระบวนการเติมเงินเกมพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอง
ว่า กระบวนการเติมเงินเกม ROV มีความรวดเร็วโดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 3.90  ผลการศึกษาด้านการเลือกเติมเงินเกม 
ROV โดยผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการซ้ือดงัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เติมเงินเพ่ือซ้ือลูกแกว้ โดยมีการ
ตดัสินใจเลือกเติมเงินเกมดว้ยตนเอง ซ่ึงเติมเงินผา่นช่องทางทรูมนัน่ีและเครดิตการ์ด เฉล่ียเติมเงิน 2 คร้ังต่อเดือน และ
ส่วนใหญ่เติมเงินจ านวน 101-300 บาทต่อคร้ัง 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐานดงัน้ี 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยเพ่ือพยากรณ์การเลือกเติมเงินเกม Realm of Valor (ROV) 
ตวัแปร B Std.Error Beta t p-value 

คุณค่าดา้นประโยชน์ใชส้อย .223 .068 .152 3.276 .001 
คุณค่าดา้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์ .241 .087 .108 2.781 .006 
ความเช่ือมัน่ต่อระบบเติมเงิน .499 .066 .436 7.559 .000 
กระบวนการเติมเงิน .276 .076 .202 3.630 .000 

Constant = -1.165 ; F = 182.480 ; R = 0.806 ; R2 = 0.649 ; SEest = 0.493 
จากตารางท่ี 1 พบว่าปัจจัยทั้งส่ีด้านมีอิทธิพลต่อการเลือกเติมเงินเกม Realm of Valor ในระดบัสูง โดยมีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.806 และสามารถร่วมกนัพยากรณ์การเลือกเติมเงินเกมไดร้้อยละ 64.9 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 0.493 เม่ือพิจารณาค่า
สมัประสิทธ์ิการถดถอยพบว่า ปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่ต่อระบบการเติมเงินมีอิทธิพลมากท่ีสุดโดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการ
ถดถอย (B) เท่ากบั 0.499 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเช่ือมัน่กบัความปลอดภยัของระบบเติมเงิน ซ่ึง
สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดงัน้ี Yi = -1.165 + 0.223 (คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย) + 0.241 (คุณค่าด้านความ
เพลิดเพลินทางอารมณ์) + 0.499 (ความเช่ือมัน่ต่อระบบเติมเงิน) + 0.276 (กระบวนการเติมเงิน) จากผลการทดสอบ
ดงักล่าวจึงยอมรับสมมติฐานการศึกษาทั้ง 4 สมมติฐานอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
1. จากผลการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ ผู ้วิจัยเสนอแนะให้ธุรกิจให้ความส าคัญกับกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายในกลุ่มเพศชาย ช่วงอาย ุ15-26 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีไปจนถึงระดบัปริญญา
ตรี ประกอบอาชีพนกัเรียน, นิสิต/นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียอยูร่ะหว่าง 5,001-20,000 บาท  

2. จากผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ ผูวิ้จยัเสนอแนะธุรกิจดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์ธุรกิจควร
มุ่งน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากการหมุนลอตเตอร่ีให้มีความน่าสนใจและแปลกใหม่อยู่เสมอ ดา้นราคา 
ธุรกิจควรก าหนดกลยทุธ์การตั้งราคาสินคา้ให้คลอบคลุมจ านวนเงินท่ีผูบ้ริโภคยอมจ่ายเพ่ือกระตุน้ให้เกิดการซ้ือสินค้า 
ดา้นส่ือโฆษณาส่งเสริมการขาย ธุรกิจควรใชส่ื้อโฆษณาท่ีตรงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายเพ่ือสร้างการรับรู้ พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมการตลาดร่วมกบัช่องทางการช าระเงินอยา่งทรูมนัน่ีและเครดิตเพ่ือกระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจ 

3. จากผลการศึกษาปัจจยัคุณค่าดา้นประโยชน์ใชส้อย ปัจจยัคุณค่าดา้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์ 
ความเช่ือมัน่ต่อระบบเติมเงิน และกระบวนการเติมเงิน มีอิทธิพลต่อการเลือกเติมเงินเกม ROV ธุรกิจควรพฒันา
ประสิทธิภาพของเกมให้ดียิ่งข้ึนพร้อมทั้ งน าเสนอตัวละครให้มีความโดดเด่นสวยงาม มีเอกลักษณ์ พัฒนา
กระบวนการเติมเงินให้มีความรวดเร็ว และส่ิงส าคญัคือการสร้างความเช่ือมัน่ต่อระบบเติมเงินของเกม 
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5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ผูวิ้จยัเสนอแนะให้ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดความจงรักภคัดีต่อเกม Realm 

of Valor ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่าจะมีการศึกษาเพ่ิมเติม ซ่ึงสามารถน าไปพฒันาสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ได ้
2. ผูวิ้จยัเสนอแนะให้ท าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีท าให้เกมในรูปแบบสมาร์ทโฟนเกมและคอนโซลเกม

ประสบความส าเร็จในปัจจุบนั เพ่ือน ามาเปรียบเทียบปัจจยัแห่งความส าเร็จและเป็นแนวทางในการพฒันาแผนธุรกิจ 
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บทคดัย่อ   
 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือ (1) ศึกษาระดบัความรับผิดชอบต่อสังคม และระดบัความย ัง่ยืนของธุรกิจ
กลุ่มบริษทัเบญจจินดา และ (2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ กบัระดบั
ความย ัง่ยืนของกลุ่มบริษทัเบญจจินดา กลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานในกลุ่มบริษทัเบญจจินดา จ านวน 331 คน 
เคร่ืองมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียรสนั และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษา           
ปริญญาตรี ระยะเวลาในการท างาน ตั้งแต่ 7 ปีข้ึนไป รายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง 20,001-40,000 บาท กลุ่มตวัอยา่งเห็น
ดว้ยเก่ียวกบัการมีความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้น
เศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ด้านจริยธรรม และด้านกิจกรรมการกุศล ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ พบว่า ความ
รับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจทั้ง 4 ดา้นมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความย ัง่ยืนขององคก์ร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 และผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบัความย ัง่ยืนขององค์กรในดา้นกฎหมาย และดา้นกิจกรรมการกุศล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  การวิจยัน้ีเสนอแนะว่าผูป้ระกอบการควรน าผลการวิจยัไปประกอบใชอ้า้งอิงในการจดักระบวนการดูแล
สงัคม การก าหนดนโยบายการพฒันากิจกรรมดา้นการกุศล และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมต่างๆ ให้เหมาะสม 
เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตแบบยัง่ยืนให้กบักลุ่มบริษทัเบญจจินดาต่อไป 

 
ค าส าคญั: ความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจ, ความย ัง่ยืนขององคก์ร, กลุ่มบริษทัเบญจจินดา 
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Abstract 
 

The purposed of this study are ( 1 )  to study the level of social responsibility and sustainability of 
Benchachinda Group and (2) to study the relationship between corporate social responsibility and sustainability of 
Benchachinda Group.  The samples were 331 employees in Benchachinda Group.  Statistics used in data analysis 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, pearson correlation coefficient and multiple regression 
analysis.  

The findings shows that most of the samples are female, age from 31-40 years. Most of them have bachelor 
degree, working periods 7 years up, salary level in 20,001-40,000 baht per month.  The comments on overall and 
individual of the corporate social responsibility are at the highest level. The four aspects are economic, legal, ethical 
and philanthropic responsibility.  The correlation analysis revealed that all of corporate social responsibility was 
positively correlated with the organization sustainability at a significant level of 0.01 And the results of multiple 
regression analysis showed that corporate social responsibility is closely related to the sustainability of the 
organization in legal and philanthropic at a significant level of 0.05 This research suggests that entrepreneurs should 
refers the results of this study as a guideline for the social care process, setup policies, develop philanthropic as well 
as social responsibility activities to sustainable growth to the Benchachinda Group . 

 
Key words: Corporate Social Responsibility, Organization sustainability and Benchachinda Group 
 

1. บทน า 
         

การสร้างความย ัง่ยืนขององค์กร (corporate sustainability) เป็นกระบวนทศัน์ท่ีส าคญัในการบริหารจดัการ
องค์กรธุรกิจสมยัใหม่ ผลก าไรและการเติบโตขององคก์รเป็นส่ิงส าคญั แต่ไม่พอท่ีจะท าให้องคก์รอยู่รอดไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยืน ธุรกิจจ าเป็นตอ้งมีเป้าหมายเชิงสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน โดยให้ความส าคญัและรับผิดชอบ
ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ “เป็นการยา้ยจุดเน้นจาก Single bottom line ท่ีเน้นเร่ืองผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
และการเงิน ไปเป็นแนวคิด Triple bottom line ท่ีเน้นเร่ืองของการสร้างผลตอบแทนทางสังคม และการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัเป้าหมายเร่ือง ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ” ซ่ึงจะสร้างความสามารถทางการแข่งขนัและ
ช่วยให้ธุรกิจมีความย ัง่ยืน (Tanyamai Chiarakul, 2555)  

กลุ่มบริษทัเบญจจินดา ด าเนินธุรกิจให้บริการส่ือสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ มาตั้งแต่ปี 2503 
โดยด าเนินกิจการในธุรกิจหลกั ประกอบดว้ย ธุรกิจบริการวงจรส่ือสัญญาณขอ้มูลและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ธุรกิจติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบส่ือสารโทรคมนาคมสารสนเทศ ธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ส่ือสารไร้สายต่างๆ และ
ธุรกิจบริการข้อมูลข่าวสารผ่านส่ืออิเล็กทรอนิคส์ ปัจจุบนัการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ต้องเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงหลายดา้น โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยี ท่ีเขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯมาก
ยิ่งข้ึน ส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯ ต้องเร่งปรับตวัเพ่ือเตรียมรับมือกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเพราะส่งผลต่อความ
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ตอ้งการและพฤติกรรมของลูกคา้ของกลุ่มบริษทัฯโดยตรงและยงัมีคู่แข่งรายใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน จึงเป็นประเดน็ท่ีน ามาซ่ึง
โอกาสและความเส่ียงท่ีท าให้กลุ่มบริษทัฯตอ้งเตรียมรับมือกบัปัญหาดงักล่าว เพ่ือให้องคก์รสามารถอยูร่อดไดอ้ยา่ง
มัน่คงและย ัง่ยืน นโยบายท่ีกลุ่มบริษทัฯ ให้ความส าคญั คือ การสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสังคม และการ
สร้างเยาวชน โดยมอบทุนการศึกษาเพ่ือเป็นก าลงัเสริมในการสร้างชุมชนให้แข็งแรง เน่ืองจากความก้าวหน้าของ
การส่ือสารเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆมากข้ึน ท าให้เกิดภยัคุกคามทางไซเบอร์มากข้ึนไปดว้ย สังคมจึงไดรั้บทั้ง
ประโยชน์และผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั จึงเป็นเหตุผลส าคัญท่ีกลุ่มบริษทัเล็งเห็นถึง
ความส าคญัของการสร้างฐานความรู้ให้แก่เยาวชน และดูแลรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือสร้างความย ัง่ยืนให้แก่องคก์ร
และสงัคมไปพร้อมๆกนั การศึกษาน้ีตระหนกัถึงความส าคญัระหว่างความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจ (CSR) กบั
ความย ัง่ยืนขององค์กร เพราะหลกัปฏิบติัดา้น CSR ถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นรูปธรรมอย่างหน่ึงส าหรับองค์กรท่ี
ตอ้งการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน เพ่ือท าให้องคก์รรวมถึงพนกังานในองคก์รไดท้ราบถึงความส าคญัของการรับผิดชอบต่อ
สังคม และเป็นแนวทางในการปรับใชก้บัการบริหารองคก์รให้มีความย ัง่ยืน และสามารถน าขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาไปใช้
ประโยชน์ในการปรับเปล่ียนหรือก าหนดกรอบนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้องค์กรมีศกัยภาพใน
การแข่งขนั ควบคู่ไปกบัการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนขององคก์รอยา่งแทจ้ริง 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิเกี่ยวกับระดับความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
Carroll (1979 อา้งใน สถาบนัธุรกิจเพ่ือสังคม, 2551: 7) กล่าวว่า องค์กรธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อ

สงัคมควรสร้างก าไรจากการประกอบธุรกิจ ปฏิบติัตามกฎหมาย มีจริยธรรม และท ากิจกรรมการกุศลเพ่ือสงัคม จะ
เป็นแนวทางท่ีน าไปสู่การยอมรับจากสงัคม สามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 

1. ความรับผิดชอบดา้นเศรษฐกิจ (Economic Responsibilities) คือ การท่ีองค์กรธุรกิจผลิตสินคา้และ
บริการตามท่ีสงัคมตอ้งการ ขายในราคาท่ียติุธรรม เป็นราคาท่ีสงัคมยอมรับว่าสะทอ้นคุณค่าท่ีแทจ้ริงของสินคา้และ
บริการท่ีไดรั้บ โดยองคก์รมีก าไรและผลตอบแทนให้แก่ผูร่้วมลงทุนอยา่งเหมาะสม เป็นความรับผิดชอบในระดบัท่ี
สงัคมตอ้งการจากธุรกิจ 

2. ความรับผิดชอบดา้นกฎหมาย (Legal Responsibilities) คือ กฎเกณฑท่ี์เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้
องคก์รธุรกิจปฏิบติัตาม เป็นความรับผิดชอบในระดบัท่ีสงัคมตอ้งการให้องคก์รปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

3. ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม (Ethical Responsibilities) คือ ความรับผิดชอบในระดบัท่ีสังคม
คาดหวงัว่าธุรกิจจะปฏิบติั แต่ไม่ไดถู้กก าหนดไวใ้นกฎหมาย เป็นส่ิงท่ีสงัคมเห็นว่าควรปฏิบติั เช่น การด าเนินธุรกิจ
อยา่งโปร่งใส มีความซ่ือสตัยแ์ละเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ 

4. ความรับผิดชอบด้านกิจกรรมการกุศล (Philanthropic Responsibilities) คือ ความรับผิดชอบใน
ระดบัท่ีสังคมปรารถนาจะไดรั้บจากธุรกิจ กิจกรรมเหล่าน้ีเป็นกิจกรรมท่ีธุรกิจมีความสมคัรใจท่ีจะท า เช่น การ
บริจาค กิจกรรมอาสาสมคัร ซ่ึงจะเป็นกิจกรรมท่ีจดัโดยองคก์รเดียว หรือร่วมกบัองคก์รอ่ืนๆ  
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2.2 แนวคดิเกี่ยวกับความยั่งยืนขององค์กร 
John Elkington (1997 อา้งใน สถาบนัพฒันาธุรกิจ, 2556: 6-7) ไดคิ้ดคน้แนวคิดของเคร่ืองมือการวดัผล

การด าเนินงานท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินเขา้ไวด้ว้ยกนั เรียกว่า Triple Bottom Line: TBL โดยเน้นเร่ือง People 
Planet และ Profit คือให้ความส าคญักบัการมองคุณค่าและประเมินความส าเร็จองคก์รอยา่งสมดุลทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ดา้นเศรษฐกิจ องคก์รธุรกิจสามารถด าเนินกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือแสวงหาผลก าไรให้แก่เจ้าของ
กิจการหรือผูถื้อหุ้นไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีความสามารถทางการแข่งขนัและสร้างความเจริญเติบโตให้กบัองคก์ร
ไดโ้ดยไม่เบียดเบียนสงัคม 

2. ดา้นสังคม องค์กรธุรกิจตอ้งมีกระบวนการในการจดัการธุรกิจท่ีดูแลสังคมและตอบสนองความ
คาดหวงัของสงัคม และเกิดการยอมรับจากสงัคม โดยธุรกิจควรให้ความส าคญักบัการสร้างความเท่าเทียมของคนใน
สงัคม มีความเป็นธรรมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย รวมถึงการส่งเสริมและพฒันาชุมชนให้ดีข้ึน  

3. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  องค์กรธุรกิจมีกระบวนการดา้นการบริหารจดัการการใช ้การรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นกระบวนการจดัการของเสียรวมถึงวสัดุเหลือใชจ้าก
กระบวนการผลิต โดยใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งชาญฉลาด ประหยดั รู้คุณค่าและใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด  

2.3 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ พนักงานของกลุ่มบริษทัเบญจจินดา ไม่รวม
ผูบ้ริหารของบริษทั จ านวน 1,921 คน (ขอ้มูลจากฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยก์ลุ่มบริษทัเบญจจินดา, 2560) การ
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน  (Taro Yamane, 1973, p.886) ก าหนดระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี 95% และระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ ±5% ไดก้ลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 331 คน และใชวิ้ธีการสุ่ม

ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
1. ความรับผิดชอบดา้นเศรษฐกิจ (Economic 

Responsibilities) 
2. ความรับผิดชอบดา้นกฎหมาย (Legal Responsibilities) 
3. ความรับผิดชอบดา้นจริยธรรม (Ethical Responsibilities) 
4. ความรับผิดชอบดา้นกิจกรรมการกุศล (Philanthropic 

Responsibilities)  
(แนวคิด Pyramid of Corporate Social Responsibility Carroll, 
1979 และสถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคม, 2551) 

 

ความยั่งยืนขององค์กร 
1. ดา้นเศรษฐกิจ 
2. ดา้นสงัคม  
3. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม   

(แนวคิด Triple Bottom Line: 
TBL John Elkington, 1997) 
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ตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการเทียบสัดส่วนกลุ่มตวัอย่างจากขนาดประชากรของแต่ละประเภท
ธุรกิจท่ีสงักดั แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการวงจรส่ือสญัญาณขอ้มูลและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ธุรกิจ
ติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบส่ือสารโทรคมนาคมสารสนเทศ ธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ส่ือสารไร้สายต่างๆ ธุรกิจบริการ
ขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิคส์ ธุรกิจ Holding Company และอ่ืนๆ (ธุรกิจพิพิธภณัฑ,์ บริหารอาคารและท่ีดิน,          
ขายสินคา้ร้านกาแฟ) 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างปลายปิด (Close-ended Question)  

ประกอบดว้ยค าถามทั้งหมด 42 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน
ทั้งหมด 7 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน รายไดต่้อเดือน ส่วนที่ 2 
แบบสอบถามขอ้มูลดา้นระดบัความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ ความรับผิดชอบดา้น
เศรษฐกิจ ความรับผิดชอบดา้นกฎหมาย ความรับผิดชอบดา้นจริยธรรม และความรับผิดชอบดา้นกิจกรรมการกุศล        
มีจ านวนค าถามดา้นละ 5 ขอ้ รวมทั้งหมด 20 ขอ้ และ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามขอ้มูลดา้นระดบัความย ัง่ยืนขององคก์ร 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านส่ิงแวดล้อม มีจ านวนค าถามด้านละ 5 ข้อ รวม
ทั้งหมด 15 ข้อ แบบสอบถามส่วนท่ี 2 – 3 ใช้ระดบัการวดัความคิดเห็นแบบ 5 ระดบัของไลเคิร์ท (Five points 
Likert’s – Scale)  โดยมีการก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน 1-5 คือ ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไม่เห็นดว้ย เฉยๆ เห็นดว้ย 
และเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ตามล าดบั  

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแจกแบบสอบถามดว้ยตนเอง ให้แก่กลุ่มตวัอย่างในแต่ละ

ประเภทธุรกิจท่ีสังกดัในกลุ่มบริษทัเบญจจินดาและให้ส่งกลบัมาท่ีผูวิ้จยั หลงัจากท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจน
ครบถว้นแลว้ จึงน าขอ้มูลทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์โดยการประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป และค านวณค่าสถิติ
ท่ีส าคญั คือ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) ใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
ใช้วิเคราะห์ระดบัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และระดบัความย ัง่ยืนขององค์กร การวิเคราะห์สถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistic Analysis) ได้แก่ สถิติการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) โดยใช้ค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียรสนั (Pearson’s Correlation Coefficient) และสถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 

 

4. ผลการศึกษา 
         

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีได้คืนมาทั้งหมด 331 ชุด พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายอุยูใ่นช่วง 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลาในการ
ท างาน ตั้งแต่ 7 ปีข้ึนไป รายไดต่้อเดือนอยู่ในช่วง 20,001-40,000 บาท และสังกดัอยู่ในประเภทธุรกิจติดตั้งและ
บ ารุงรักษาระบบส่ือสารโทรคมนาคมสารสนเทศ  
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ดา้นความย ัง่ยืนของกลุ่มบริษทัเบญจจินดา ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นพนกังานของกลุ่ม
บริษทัเบญจจินดา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีความย ัง่ยืนขององคก์รโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 3 ดา้น คือ ดา้นสงัคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกิจ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นว่า
ตนเองเห็นดว้ยเก่ียวกบัความย ัง่ยืนขององค์กรในระดบัมาก ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นสังคม มีค่าคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด
เท่ากบั 4.13 ซ่ึงเก่ียวกบัการท่ีกิจการไดรั้บความเช่ือถือ ความไวว้างใจจากสังคม มีภาพลกัษณ์ท่ีดี  และไดรั้บการ
ยอมรับว่าประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม รองลงมาคือ ด้านส่ิงแวดล้อม มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.98 และด้าน
เศรษฐกิจ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.94   

ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นพนกังานของกลุ่ม
บริษทัเบญจจินดา มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโดยรวม อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 4 ดา้น คือ ดา้นกิจกรรมการกุศล ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นจริยธรรม 
ดา้นกฎหมาย พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นว่าตนเองเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจ
ในระดบัมากท่ีสุด ทั้ง 4 ดา้น คือ ความรับผิดชอบดา้นกิจกรรมการกุศล มีค่าคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.39 ซ่ึง
เก่ียวกับกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพ่ือช่วยเหลือสังคม รองลงมาคือ ความ
รับผิดชอบดา้นเศรษฐกิจ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.38 รองลงมาคือ ความรับผิดชอบดา้นจริยธรรม มีค่าคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 4.38 และดา้นกฎหมาย มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.30  

ผลการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ พบว่าขอ้มูลปัจจยัระดบัความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจ ทั้ง 4 
ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นกฎหมาย ดา้นจริยธรรม และดา้นกิจกรรมการกุศล มีความสัมพนัธ์กบัความย ัง่ยืนของ
องคก์รโดยรวม 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่าข้อมูลปัจจัยระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความย ัง่ยืนขององคก์รโดยรวม ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบดา้นกฎหมาย และความ
รับผิดชอบดา้นกิจกรรมการกุศล แต่ส าหรับความรับผิดชอบดา้นเศรษฐกิจ และความรับผิดชอบดา้นจริยธรรม ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความย ัง่ยืนขององค์กรโดยรวม เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ความรับผิดชอบดา้นกฎหมาย มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความย ัง่ยืนขององคก์รดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสงัคม โดยมีผลต่อความย ัง่ยืนของ
องคก์รดา้นสงัคมมากท่ีสุด เน่ืองจากมีค่า Beta เท่ากบั 0.465 ซ่ึงมากกว่าดา้นเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบดา้นจริยธรรม 
มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัความย ัง่ยืนขององคก์รดา้นเศรษฐกิจ และมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั
กบัความย ัง่ยืนขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยมีผลต่อความย ัง่ยืนขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด เน่ืองจากมี
ค่า Beta เท่ากบั 0.607 ซ่ึงมากกว่าดา้นเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบดา้นกิจกรรมการกุศล มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนักบัความย ัง่ยืนขององค์กรดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสังคม โดยมีผลต่อความย ัง่ยืนขององค์กรดา้นสังคมมาก
ท่ีสุด เน่ืองจากมีค่า Beta เท่ากบั 0.486 ซ่ึงมากกว่าดา้นเศรษฐกิจ 
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5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
จากผลการศึกษามีขอ้เสนอแนะต่อผูบ้ริหารและกลุ่มงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
1. การจดักิจกรรมดา้นการกุศลและจดัสรรงบประมาณการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพราะผลการศึกษา

พบว่า ความรับผิดชอบด้านกิจกรรมการกุศล โดยเฉพาะในเร่ืองของการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน กลุ่ม
ตวัอยา่งเห็นดว้ยมากท่ีสุด โดยกิจกรรมน้ีจะช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิต สร้างและพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่า จึง
ควรรักษากิจกรรมน้ีให้มีมาตรฐานและคงอยูคู่่กบันโยบายของบริษทัต่อไป 

2. การประชาสัมพันธ์ด้านหลักการด าเนินงานตามกฎหมายต่างๆ ผ่านส่ือขององค์กร ควรให้
ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านกฎหมายเพ่ิมมากข้ึน เพราะผลการศึกษาพบว่า ความ
รับผิดชอบดา้นกฎหมาย ในเร่ืองของการท่ีกิจการมุ่งเนน้ให้พนกังานเช่ือมัน่ว่าการปฎิบติัตามกฎหมายท าให้กิจการ
อยูร่อดได ้กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด จึงควรปรับปรุงนโยบายการด าเนินงานเก่ียวกบัการปฎิบติัตามกฎหมายให้
ชดัเจนยิ่งข้ึน เพ่ือให้พนกังานรับรู้ว่ากลุ่มบริษทัฯ มีเจตนาในการบริหารจดัการองคก์รอยา่งโปร่งใส และปฎิบติัตาม
กฎหมายอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงจะท าให้องคก์รสามารถอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืนต่อไป 

3. การจัดกระบวนการดูแลสังคมอย่างสม ่าเสมอเพ่ือสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นส่ิงท่ีควรให้
ความส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะผลการศึกษาพบว่า ความย ัง่ยืนขององคก์ร โดยเฉพาะดา้นสงัคม ในเร่ืองของการท่ี
กิจการได้รับความเช่ือถือ ความไว้วางจากสังคม และมีภาพลกัษณ์ท่ีดี กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยในระดบัมาก การ
ส่งเสริมและการจดักระบวนการดูแลสงัคมอยา่งสม ่าเสมอ จะช่วยให้กิจการไดรั้บความไวว้างใจจากสงัคม และเป็น
การรักษาภาพลกัษณ์ขององคก์ร  

4. การจดักิจกรรมอบรมและเพ่ิมนโยบายเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมในการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจาก
เป็นกระบวนทศัน์ท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจสมยัใหม่ และผลการศึกษาพบว่า ความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจ 
มีความสัมพนัธ์กบัความย ัง่ยืนขององคก์ร การอบรมน้ีจะช่วยให้พนกังานในองคก์รเขา้ใจเป้าหมายในการท าธุรกิจ 
และเขา้ใจว่าความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อความย ัง่ยืนขององค์กร ซ่ึงควรรักษาไวใ้ห้คงอยู่กบัการ
ด าเนินธุรกิจต่อไป 

5. การจดัท าสญัญาคุณธรรมกบัคู่คา้ และด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เพราะผลการศึกษาพบว่า ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ดา้นจริยธรรม มีความสัมพนัธ์กบัความย ัง่ยืนขององค์กร ดา้นเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นการ
รักษาและสร้างความย ัง่ยืนให้แก่องคก์ร จึงควรรักษาการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหลกัจริยธรรมอยา่งสม ่าเสมอ  

นอกจากน้ี หากธุรกิจใดมีความสนใจท่ีจะน าเคร่ืองมือแบบสอบถาม หรือผลการวิจัยไปใช้ มี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ผูป้ระกอบการธุรกิจ ควรน าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการจดัการเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อ
สังคมในทุกๆดา้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการก าหนดนโยบายและการพฒันาแผนการท า CSR ให้เหมาะสมกบั
องคก์ร เพ่ือความย ัง่ยืนขององคก์รต่อไป 

2. ผูป้ระกอบการธุรกิจ ควรน าผลการวิจยัมาใชใ้นการสร้างสมดุลของเป้าหมายความย ัง่ยืนขององค์กร 
ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่การสร้างก าไรอยา่งเหมาะสม การดูแลรับผิดชอบต่อสงัคม และการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม   
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3. ผูป้ระกอบการธุรกิจ ควรพิจารณาความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจในปัจจุบนั และหาโอกาสท่ีจะ
สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจในระยะยาว 

5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
ควรเพ่ิมวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มผูบ้ริหาร หรือกลุ่มพนกังานต่างๆ 

เพ่ือให้ไดข้อ้มูลมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามเพียงอยา่งเดียว และ
ควรมีการศึกษาวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและความย ัง่ยืนขององค์กรของกลุ่ม
ธุรกิจในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีรัฐบาลตอ้งการสนบัสนุนให้เกิดการเปล่ียนแปลงส าคญัทาง
เศรษฐกิจ เพ่ือให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์และครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
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การตระหนักรู้และความเช่ือมั่นที่มีผลต่อความภกัดใีนตราสินค้าผลติภณัฑ์ 
กนัแดดแบบสเปรย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The impact of brand awareness and brand trust customer’s reliance on brand 
loyalty of sunscreen spray product in Bangkok 

 
ศศิชา ชะนาผล* และนภวรรณ คณานุรักษ์** 

Sasicha Chanaphon and Napawan Kananurak 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการตระหนักรู้และความเช่ือมั่นท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินค้า
ผลิตภณัฑ์กนัแดดแบบสเปรย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาระดบัการตระหนกัรู้ท่ีมีผลต่อ
ความภกัดีในตราสินคา้ผลิตภณัฑ์กันแดดแบบสเปรย ์2. ศึกษาระดบัความเช่ือมัน่มีผลต่อความภกัดีในตราสินค้า
ผลิตภณัฑ์กนัแดดแบบสเปรย ์3. ศึกษาระดบัความภกัดีในตราสินคา้ผลิตภณัฑ์กนัแดดแบบสเปรย ์4. ศึกษาระดบั
การตระหนักรู้และความเช่ือมัน่มีผลต่อความภกัดีในตราสินค้าผลิตภณัฑ์กนัแดดแบบสเปรย์ เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูท่ี้ซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑก์นัแดดแบบสเปรย ์ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 
400 ตวัอยา่ง โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) ขั้นตอนท่ี 1 ผูวิ้จยัเลือกใชวิ้ธีสุ่มตวัอยา่ง
แบบง่าย โดยการแบ่งเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนท่ี 2 ใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย โดยการจบั
ฉลากห้างสรรพสินคา้ ขั้นตอนท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา โดยก าหนดให้แต่ละพ้ืนท่ีมีจ านวนกลุ่มตวัอย่าง
จ านวนเฉล่ียเท่า ๆ กนั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ท่ีระดบันยัความส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 ผลการศึกษาพบว่าความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ส่งผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ผลิตภณัฑก์นัแดดแบบสเปรย ์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ค่า Adjusted R Square คิดเป็นร้อยละ 0.655 มีค่า F = 149.00 

 
ค าส าคญั : การตระหนกัรู้, ความเช่ือมัน่, ความภกัดี, กนัแดดแบบสเปรย ์
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Abstract 
 

The purpose of this study is 1. To study the level of brand awareness in sunscreen spray product. 2. To study 
the level of brand trust in sunscreen spray product. 3. To study the level of brand loyalty in sunscreen spray product. 
4. To study the level of brand awareness and brand trust of brand loyalty in sunscreen spray product . The study was 
a descriptive study by means of a questionnaire survey.  Data were collected by using questionnaire from buyers 
who used spray product in Bangkok, 400 samples were used for statistical analysis by Multistage Sampling.  Data 
ware analyzed to using descriptive statistics with frequency, percentage, average, standard deviation and inferential 
statistics. The regression the statistical significance level of 0.05 The result show that brand trust that impact brand 
loyalty in sunscreen spray product. Adjust R Square = 0.655, F = 149.00 

 
Keywords : Brand Awareness, Brand Trust, Brand Loyalty, Sunscreen spray 
 

1. บทน า 
 

จากการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศท่ีมีอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน ท าให้เกิดมลภาวะ ความร้อน และรังสีต่าง ๆ ท่ี
มองไม่เห็นดว้ยตาเปล่า ท่ีมีช่ือว่า รังสีอลัตราไวโอเลต หรือรังสี UV ซ่ึงมีผลกระทบกบัผิว รังสี UV ซ่ึงท าให้เกิด
ปัจจยักระตุน้ให้เกิดโรคผิวหนงัไดง่้าย เช่น ปัญหาฝ้าจุดด่างด า รอยเห่ียวย่น ผิวคล ้าเสีย ร้ิวรอยก่อนวยัอนัควร การ
ไหมข้องผิว หรืออาจจะท าให้เกิดปัญหาผิวหนงัระยะยาว ซ่ึงยากต่อการรักษา จึงท าให้ผูบ้ริโภคหนัมาให้ความส าคญั
ในการดูแลและปกป้องผิวพรรณกนัมากข้ึน จึงท าให้ตลาดผลิตภณัฑก์นัแดดมีอตัราการเติบโตขยายตวัต่อเน่ือง จาก
ยอดขายสูงข้ึนในทุก ๆ  ปี ตั้งแต่ปี 2560 – 2563 อตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึนเฉล่ียปีละ 5% มีมูลค่าตลาดอยูท่ี่ 2,800 ลา้น
บาท (Euromonitor International 2017) แต่ผลส ารวจบอกว่าผูห้ญิงไทยเกินคร่ึง (จากทั้งหมด 15-17 ลา้นคน) ไม่รู้
ความหมายของค่า SPF ทั้ง ๆ ท่ีดชันีช้ีวดัทางการตลาดบอกว่าค่า SPF สูง ๆ คือปัจจยัหลกัท่ีคนจะพิจารณาในการซ้ือ
ผลิตภณัฑก์นัแดด (ผลส ารวจของ JAMA Dermatology) โดยผลิตภณัฑก์นัแดดแบบสเปรยว์างจ าหน่ายตามร้านขาย
เคร่ืองส าอางทัว่ไป และแทบจะไม่เห็นการส่ือสารทางการตลาด แต่ผูบ้ริโภคให้ความสนใจ จากการคน้หาขอ้มูลบน
อินเตอร์เน็ตและพบการพูดถึงและรีวิวผลิตภัณฑ์กันแดดแบบสเปรย์จากบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงอาจเป็นเพราะ
ตอบสนองการด าเนินชีวิตของคนเมืองท่ีเร่งรีบ 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์กนัแดดมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน โดยตราสินคา้ต่าง ๆ พยายามคิดค้น
นวตักรรมใหม่ เพ่ือหาแนวทางในการสู้กบัคู่แข่ง แต่ดว้ยการท่ีแข่งขนัท่ีสูง ท าให้ผูบ้ริโภคตอ้งมีการศึกษาขอ้มูลก่อน
การตดัสินใจหรือเลือกซ้ือ โดยเฉพาะตราสินคา้ท่ีมีการน าเสนอผลิตภณัฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ  จะท าให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความไม่คุน้เคยหรือไม่เป็นท่ีรู้จกั จึงท าให้ผูวิ้จยัเห็นว่าตลาดผลิตภณัฑ์กนัแดดเป็นตลาดท่ีน่าจบัตามอง และขยาย
เป็นวงกวา้งจากสภาพอากาศของประเทศไทย จึงท าให้ผูวิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษาการรู้จกัความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อความ
ภกัดีในตราสินค้าผลิตภณัฑ์กนัแดดแบบสเปรย์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมโอกาสและ
กระตุน้ยอดขายผลิตภณัฑก์นัแดดแบบสเปรยใ์นแต่ละตราสินคา้และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิ ทฤษฎกีารตระหนักถึงตราสินค้า 
การตระหนกัรู้ตราสินคา้ คือ ส่ิงท่ีเช่ือมโยงไม่ว่าจะเป็นช่ือ โลโก ้สญัลกัษณ์ เป็นท่ีท าให้ผูบ้ริโภคจดจ า 

ซ่ึงมีความโดดเด่น สามารถแสดงความแตกต่างจากคู่แข่ง ซ่ึง Aaker (1991) ไดแ้บ่งการตระหนกัรู้ในตราสินค้าออก
ไว ้4 ระดบั 1. ระดบัการไม่รู้จกัตราสินคา้ (Unaware of brand) 2. ระดบัการจดจ าตราสินคา้ได ้ (Brand Recognition)     
3. ระดบัการระลึกในตราสินคา้ได ้(Brand Recall) 4. ระดบัติดตราตรึงใจผูบ้ริโภค (Top of Mind) ซ่ึงการตระหนกัรู้
ตราสินค้าด้านการระลึกและจดจ า สามารถแสดงเอกลกัษณ์และเช่ือมโยงกลุ่มผลิตภณัฑ์ไปยงัผูบ้ริโภคได้ โดย
ด าเนินการสร้างความแตกต่างและเป็นน่าจดจ า, การสร้างสโลแกน, การมีสัญลกัษณ์, การประชาสัมพนัธ์, การ
สนบัสนุนกิจกรรม เพ่ือให้ผูบ้ริโภครับรู้และเกิดการซ้ือซ ้ า นอกจากน้ีการระลึกและจดจ าสามารถสร้างการรับรู้ตรา
สินค้าไปสู่ขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืนส่งผลให้เกิดมูลค่าเพ่ิมในระยะยาวคือความภกัดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของชิสากญัญ ์ศุภวงคธ์นากานต ์(2557) ไดท้  าการศึกษาการรับรู้ตราสินคา้อิชิตนัชาเขียวของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่าการตระหนกัรู้มีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีในตราสินคา้ 

2.2 แนวคดิ ทฤษฎคีวามเช่ือมั่นในตราสินค้า 
การสร้างความเช่ือมัน่ในตราสินค้าเป็นการส่ือสารระหว่างบริษทัและผูบ้ริโภค เพื่อให้มีการรับ

ขอ้มูลที่ถูกตอ้งและท่ีน่าเช่ือถือ ท าให้มีความมัน่ใจในผลิตภณัฑ์ และเกิดการยอมรับในตราสินคา้ โดยสามารถ
ยอมรับความเส่ียงได ้หากสามารถตอบสนองความตอ้งการ โดย  Lau and Lee (1999) กล่าวว่า ความช่ืนชอบในตรา
สินคา้ ความเช่ือมัน่ในบริษทั และความพึงพอใจในตราสินคา้ เป็นส่วนหน่ึงของความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ ปัจจยั
หน่ึงท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อความภกัดีของตราสินค้า คือ ความเช่ือมัน่ต่อตราสินคา้ เน่ืองจากความน่าเช่ือถือมีบทบาท
ส าคญัในการเพ่ิมความภกัดีของตราสินค้าและยงัมีผลกระทบต่อปัจจัยต่าง ๆ อีกด้วย เช่น การรักษาส่วนแบ่ง
การตลาด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Anton A Setyawan, Kussudiyarsana, Imronudin (2015) ได้ท าการศึกษา
ความเช่ือมัน่ และความภกัดี กรณีศึกษาลูกคา้ในอินโดนีเซีย ช้ีให้เห็นว่าความเช่ือมัน่มีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีใน
ตราสินคา้ 

2.3 แนวคดิ ทฤษฎคีวามภกัดีในตราสินค้า 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ คือ การท่ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในสินคา้หรือบริการ และความสามารถของ

บริษทัในการวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์อยู่ในใจผูข้องบริโภค เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกถึงความพึงพอใจ มัน่ใจและ
ผกูพนั จะเกิดพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง Aaker (1991) ไดก้ล่าวไวว้่า ความภกัดีต่อตราสินคา้นั้น       แบ่ง
ออกเป็น 2 ดา้น คือ ความภกัดีดา้นพฤติกรรมและดา้นทศันคติ ความภกัดีในพฤติกรรมเป็นการท่ีไม่รับประกันว่า
ลูกคา้จะติดอยู่กบัตราสินคา้ใดตราสินคา้หน่ึงในระยะยาว ความภกัดีต่อตราสินคา้ในดา้นทศันคติจะไปทางของ
ความปรารถนาของลูกคา้ในสินคา้หรือบริการ ยิ่งไปกว่านั้นพบว่าความภกัดีต่อตราสินคา้ในดา้นทศันคติเหมือนจะ
เป็นตวัแทนที่น่าเช่ือถือส าหรับความภกัดีต่อตราสินคา้ในดา้นพฤติกรรม จึงท าให้ความภกัดีมีความส าคญักบัตรา
สินคา้ ผูใ้ห้ผูบ้ริโภคเกิดการยอมรับและอยูใ่นใจเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของหมะหมูด หะยีหยดั และก่อพงษ์ 
พลโยราช (2556) ไดท้  าการศึกษาความภกัดีต่อตราสินคา้ในมิติเชิงทศันคติและมิติเชิงพฤติกรรม จากผลการวิจยั
ช้ีให้เห็นว่าการซ้ือสินค้าทีมีตราสินค้าและมีคุณภาพมีความสัมพนัธ์กับทศันคติท่ีมีความตั้งใจและมีพฤติกรรม
กลบัมาซ้ือสินคา้ซ ้ า ท าให้เกิดความภกัดีในตราสินคา้ 

http://www.emeraldinsight.com.ezproxy.utcc.ac.th/doi/full/10.1108/JIMA-06-2015-0044
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2.4 กรอบแนวความคดิ 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดท้ าการก าหนดสมมติฐานในการศึกษา 

ดงัน้ี 
1. การตระหนักรู้ตราสินค้ามีผลต่อความภกัดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์กันแดดแบบสเปรย์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2. ความเช่ือมัน่ในตราสินค้ามีผลต่อความภกัดีในตราสินค้าผลิตภณัฑ์กันแดดแบบสเปรย์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร  
 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชวิ้ธีการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400  คน เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ขอ้มูล และท าการสรุปผลการวิจยั  

3.1 ประชากร กลุ่มตวัอย่าง และการสุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการงานวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดด ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อาย ุ15 - 60 ปี ทั้งน้ี ผูวิ้จยัไม่ทราบจ านวนประชากรเป้าหมาย คือ จ านวนผูท่ี้เคยซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดดแบบสเปรย ์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงก าหนดกลุ่มตวัอย่างตามกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากร โดยการใช้
สูตรของ Cochran ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling)  
ขั้นตอนท่ี 1 ผูวิ้จยัเลือกใชวิ้ธีสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกตามการ
แบ่งเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มเขตการปกครอง โดยสุ่มจบัฉลากเพ่ือเลือกเขตในแต่
ละพ้ืนท่ี ขั้นตอนท่ี 2 ใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการสุ่มห้างสรรพสินคา้ในเขตท่ี
จับฉากได้ ขั้นตอนท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดให้แต่ละพ้ืนท่ีมีจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวนเฉล่ียเท่า ๆ กนั จากห้างสรรพสินคา้ ไฮเปอร์มาร์เก็ตในเขตท่ีสุ่มได ้

 
 

การตระหนักรู้ตราสินค้า (Brand Awareness) 

- การระลึกในตราสินคา้ (Brand Recall) 

- การจดจ าตราสินคา้ (Brand Recognition) 

ความเช่ือมั่นในตราสินค้า (Brand Trust) 

- การช่ืนชอบในตราสินคา้ (Brand Liking) 

- ความเช่ือมัน่ในบริษทั (Trust in The Company) 

- ความพึงพอใจในตราสินคา้ (Brand Satisfaction) 

ความภกัดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) 

- ดา้นทศันคติ (Attitudinal loyalty) 

- ดา้นพฤติกรรม (Behavioral loyalty) 
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3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ผู ้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามซ่ึงสร้างข้ึนจากการศึกษา รวบรวม 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดค้รอบคลุมเน้ือหา ค าถามในแบบสอบถามมีลกัษณะปลายปิด 
(Closed-end- Questions) โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือ มีลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check-List) จ านวน 7 ขอ้ ไดแ้ก่ ตราสินคา้ ความถ่ี ค่าใชจ่้าย สาเหตุท่ีซ้ือ โอกาสท่ีเลือก แหล่งขอ้มูล และสถานท่ีเลือกซ้ือ 

ส่วนที่ 2 สอบถามเร่ืองการตระหนกัรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
การระลึกถึงตราสินคา้ได ้และการจดจ าตราสินคา้ได ้เป็นมาตรวดัแบบ Likert Scale จ านวน 7 ขอ้  

ส่วนที่ 3 สอบถามความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ผลิตภณัฑ์กนัแดดแบบ
สเปรย ์แบ่งออกเป็น 3 ดา้น 1. ความช่ืนชอบในตราสินคา้ 2. ความเช่ือมัน่ในบริษทั 3.ความพึงพอใจในตราสินคา้ 
เป็นมาตรจดัแบบ Likert Scale จ านวน 11 ขอ้ โดยใชม้าตรวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) 

ส่วนที่ 4 สอบถามความภกัดีต่อตราสินคา้ แบ่งออกเป็น 2 ดา้น 1.ทศันคติ 2. พฤติกรรม เป็นมาตรจดั
แบบ Likert Scale จ านวน 8 ขอ้ โดยใชม้าตรวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) 

ส่วนที่ 5 สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ค าถามแบบมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) จ านวน 5 ขอ้ 

3.3 การทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ 
ขั้นตอนที่ 1 : การทดสอบความเท่ียงของเน้ือหา (Content Validity) 
ผูวิ้จัยได้ท าการน าเสนอแบบสอบถามกับผูท้นงคุณวุฒิ คือ ผศ.ดร. นภวรรณ คณานุรักษ์ อาจารยท่ี์

ปรึกษา โครงการการศึกษาคน้ควา้ เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา จดัเรียงค าถาม ลกัษณะของค าถาม 
รวมถึงภาษาท่ีใชใ้นแบบสอบถาม พร้อมทั้งมีการปรับปรุง แก้ไข และเพ่ิมเติมค าถามในแบบสอบถามให้ตรงกับ
ประเดน็ท่ีศึกษาให้มีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนจดัส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มเป้าหมาย  

ขั้นตอนที่ 2 : การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
ผูวิ้จัยน าเสนอแบบสอบถามท่ีท าการปรับปรุงแก้ไขแล้วในขั้นตอนท่ี 1 ไปท าการทดสอบกับกลุ่ม

ประชากรท่ีใชท่ี้ซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑ์กนัแดดแบบสเปรย ์ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 40 ชุด คิด10% ของ
กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 400 ตวัอยา่ง เพ่ือทดสอบค าถามแต่ละขอ้มีความชดัเจนในส่ือความหมายของขอ้ค าถาม
ให้ผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใจและสามารถตอบไดต้รงตามความเป็นจริง จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการทดสอบค่า
ความเช่ือมัน่ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป  

จากการทดสอบพบว่าไดค้่า ดงัน้ี 
ตวัแปร ค่า Cronbach's Alpha 

การตระหนกัรู้ในตราสินคา้ ดา้นการระลึกถึงตราสินคา้  0.787 
การตระหนกัรู้ในตราสินคา้ ดา้นการจดจ าตราสินคา้ 0.818 
ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ ดา้นความช่ืนชอบในตราสินคา้  0.847 
ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ ดา้นความเช่ือมัน่ในบริษทั  0.872 
ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ ดา้นความพึงพอใจในตราสินคา้  0.847 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นทศันคติ  0.773 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นพฤติกรรม  0.811 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 926 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด โดยการน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ ดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชค้่าสถิติ คือ ความถ่ี (Frequency) และ

ค่าร้อยละ (Percentage) 
2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการตระรู้ ความเช่ือมัน่ และความภกัดีในตราสินคา้ โดยใชค้่าสถิติ 

คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
3. การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์หรือการส่งผลต่อกนัระหว่างหลายตวั

แปรอิสระ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูน (Multiple Regression) การวิเคราะห์ Independent Sample T-test  และ
การวิเคราะห์ One Way Anova โดยการวดัค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรสามารถวดัได้จากค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ และสมการท่ีคาดว่าจะไดผ้ลดงัสมการต่อไปน้ี    kk xxxY ...22110  
 

4. ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมซ้ือผลิตภณัฑ์กนัแดดแบบสเปรย ์พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
กนัแดดแบบสเปรย ์ตราสินคา้ Nivea มากท่ีสุด โดยมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดดแบบสเปรยเ์ฉล่ีย 3 เดือนต่อ
คร้ังและมีค่าใชจ่้าย แต่ละคร้ังประมาณ 501 - 1,000 บาท พิจารณาเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์กนัแดดแบบสเปรยจ์ากความ
เบาบาง แห้งเร็ว ไม่เหนียวเหอะหนะ ซ่ึงโอกาสท่ีใชส่้วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมกลางแดดมากท่ีสุด ในการท่ีผูบ้ริโภค
ไดรั้บข่าวสารจากข่าวสารหรือส่ือประชาสมัพนัธ์จากแบรนด ์เช่น โฆษณาทางโทรทศัน์หรือส่ือออนไลน์ก่อน จะท า
ให้เกิดความตอ้งการซ้ือหรือใชผ้ลิตภณัฑ์กนัแดด แบบสเปรยข์องตราสินคา้นั้น ๆ  และยงัสามารถเลือกซ้ือกนัแดด 
แบบสเปรยไ์ดจ้ากร้านความงามและสุขภาพ ไดแ้ก่ Watsons Boots ท่ีมีสาขาครอบคลุมกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาขอ้มูลเร่ืองการตระหนกัรู้ในตราสินคา้ผลิตภณัฑก์นัแดดแบบสเปรย ์พบว่าการตระหนกัรู้ในตรา
สินคา้ผลิตภณัฑ์กนัแดดแบบสเปรยใ์นภาพรวมอยูใ่นระดบัความคิดเห็นตระหนกัรู้ตราสินคา้ไดม้าก ดา้นการระลึก
ถึงตราสินคา้ และการจดจ าในตราสินค้าอยู่ในระดบัท่ีดี ท่ีผูบ้ริโภคสามารถระลึกและจดจ าในตราสินคา้ได ้ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ทั้งหมด 7 ขอ้ จะพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีอยู ่2 ขอ้ คือ ช่ือตราสินคา้ท่ีใชเ้ป็นท่ีรู้จกัสามารถนึกถึงได้
ง่าย และสามารถจดจ าตราสินคา้ท่ีใชอ้ยูไ่ดเ้ป็นอยา่งดี ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคสามารถตระหนกัรู้ถึงตราสินคา้ไดม้ากท่ีสุด  

ผลการศึกษาขอ้มูลเร่ืองความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ผลิตภณัฑ์กนัแดดแบบสเปรย ์พบว่าความเช่ือมัน่ในตรา
สินค้าผลิตภณัฑ์กันแดดแบบสเปรย์ในภาพรวมอยู่ในระดบัความคิดเห็นมีความเช่ือมั่นในตราสินค้ามาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นความช่ืนชอบในตราสินคา้ ความเช่ือมัน่ในบริษทั และความพึงพอใจในตราสินคา้ จะอยู่ใน
ระดบัมาก ตามล าดบั แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้จากจ านวนทั้งหมด 11 ขอ้ จะพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจใน
ตราสินคา้ อยูใ่นเร่ืองพอใจในการตดัสินใจซ้ือตราสินคา้ท่ีใช ้อยูใ่นระดบัท่ีมีความเช่ือมัน่มากท่ีสุด 

ผลการศึกษาขอ้มูลเร่ืองความภกัดีในตราสินคา้ผลิตภณัฑ์กนัแดดแบบสเปรย ์พบว่าความภกัดีในตราสินคา้
ผลิตภณัฑก์นัแดดแบบสเปรยใ์นภาพรวมอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมีความภกัดีในตราสินคา้มาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นทศันคติและดา้นพฤติกรรม จะอยู่ในระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้จากจ านวนทั้งหมด 8 ขอ้ จะพบว่า
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กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความภกัดีในตราสินค้า ด้านพฤติกรรม อยู่ในระดบัปานกลาง ในเร่ืองท่านติดตามข่าวสาร
เก่ียวกบัแบรนดท่ี์ใชอ้ยูส่ม ่าเสมอ  

ผลการศึกษาขอ้มูลประชากรศาสตร์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 23 - 30 
ปี โดยจบการศึกษาปริญญาตรีเป็นหลกั ส่วนใหญ่จะท างานเป็นพนักงานเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่
ประมาณ 10,001 - 20,000 บาท 

ผลการศึกษาพบว่าความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ส่งผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ผลิตภณัฑ์กนัแดดแบบสเปรย ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ท าให้สามารถอธิบายผลการทดสอบสมมติฐาน ไดว้่าความเช่ือมัน่ใน
ตราสินคา้ (Sig. = 0.00) มีการเปล่ียนแปลง 1 หน่วย จะมีผลท าให้ความภกัดีเปล่ียนแปลง 0.797 หน่วย ส่วนการ
ตระหนกัรู้ตราสินคา้ไม่มีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ผลิตภณัฑ์กนัแดดแบบสเปรย ์ในเขตกรุงเทพมหานครจาก
ขอ้มูลดงักล่าวสามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี  11 0.797-0.568ˆ xY   

Coefficients 

ตวัแปรอสิระ B Beta T Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) 0.568  2.925 0.004 
การตระหนกัรู้ -0.024 -0.022 -0.417 0.677 
ความเช่ือมัน่ 0.797 0.670 12.521 0.000* 

Adjusted R² = 0.655, F = 149.007, *p < 0.05 
1x  คือ การตระหนกัรู้ตราสินคา้ และ 

2x  คือ ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ 
สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานที่ 1 การตระหนักรู้ตราสินคา้มีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ผลิตภณัฑ์
กนัแดดแบบสเปรย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมตฐิานที ่2 ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้มีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ผลิตภัณฑ์
กนัแดดแบบสเปรย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ยอมรับสมมติฐาน 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

5.1 อภปิรายผลและข้อเสนอแนะให้กับธุรกิจ 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ส่งผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ผลิตภณัฑ์

กนัแดดแบบสเปรย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ความช่ืนชอบในตราสินคา้ (Brand Liking) ความเช่ือมัน่
ในบริษทั (Trust in the company) และความพึงพอใจในตราสินค้า (Brand Satisfaction) มีผลต่อความภกัดีในตรา
สินคา้ผลิตภณัฑ์กันแดดแบบสเปรย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงหมายความว่า หากผูบ้ริโภคมีความภกัดีในตรา
สินคา้ ในปัจจยัการช่ืนชอบในตราสินคา้ ความเช่ือมัน่ในบริษทั และความพึงพอใจในตราสินค้าสูง จะส่งผลให้
ผูบ้ริโภคเกิดความภกัดีในตราสินคา้สูง เน่ืองจากไม่ว่าเวลาจะผา่นไปนานสกัก่ีปีผูบ้ริโภคยงัให้ความส าคญักบัความ
น่าเช่ือถือของบริษทัอยู่ ดงันั้นนกัการตลาดควรท าให้บริษทัและตราสินคา้เป็นท่ีน่าเช่ือถือและสามารถไวว้างใจได ้
ในการใชผ้ลิตภณัฑ์ โดยการสร้างตราสินคา้เป็นท่ีช่ืนชอบของผูบ้ริโภคซ่ึงก็ตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัต่าง ๆ  ไม่ว่าจะ
เป็นคุณภาพของผลิตภณัฑ์ สามารถตอบสนองความตอ้งการของการใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี เม่ือผูบ้ริโภคมีความช่ืน
ชอบในตราสินค้า บริษทัความรักษาประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ เพ่ือไม่ให้เกิดการเปล่ียนใจของผูบ้ริโภค ซ่ึง
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สอดคล้องกบัแนวคิดของ Gurviez และ Korchia (2003) ท่ีกล่าวว่าความเช่ือมัน่เป็นตวัท่ีส าคญัท่ีสุดในการรักษา
ความสัมพนัธ์ระยะยาวกบัผูบ้ริโภค และการสร้างความเช่ือมัน่ คือ ความรู้ ความเขา้ใจและความรู้สึก ประกอบดว้ย
หลาย ๆ ปัจจยั เช่น ตราสินคา้ ความเช่ือมัน่ ความมุ่งมัน่และความ พึงพอใจ ซ่ึงส่งผลต่อความภกัดี 

5.2 ข้อเสนอแนะของการศึกษาในคร้ังต่อไป 
1. เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับความภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์กันแดดแบบสเปรย์ในเขต

กรุงเทพมหานคร ควรมีการใชข้อ้มูลวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ิมเติม ไดแ้ก่ การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถาม เพ่ือค้นหาข้อมูลท่ี
เฉพาะเจาะจงในความภกัดีในตราสินคา้ผลิตภณัฑ์กนัแดดแบบสเปรย ์และสามารถน าไปพฒันาและปรับปรุงตรา
สินคา้ ให้มียอดขายเพ่ิมมากข้ึน 

2. ควรขยายขอบเขตของงานวิจัยให้กว้างข้ึน โดยศึกษาผูบ้ริโภคนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากต่างจงัหวดั มีปัจจยัทางดา้นอุณหภูมิท่ีสูงกว่า ซ่ึงอาจส่งผลแตกต่างจากผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ควรเพ่ิมหรือศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ผลิตภณัฑ์กนัแดด แบบสเปรย ์
เช่น การรับรู้ความเส่ียง และปัจจยัการทางตลาด 
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ปัจจัยความส าเร็จของการใช้บริการร่วมกนัในด้านระบบบัญชีการเงนิ: กรณศึีกษา  
กลุ่มบริษทัในเครือบริษทัพริ้นซิเพิลเฮลล์แคร์ประเทศไทย จ ากดั 

Critical Success Factors for Financial Accounting Shared Service: A Case Study 
of the Principle Healthcare (Thailand) Company Limited 

 
ศิรินันท์  วงศ์ชะอุ่ม5 และทิพย์วรรณา งามศักดิ์** 

Sirinan Vongchaum Tipvanna Ngarmsak 
 

บทคดัย่อ 
 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัของความส าเร็จในการใชแ้ชร์เซอร์วิสดา้นระบบบญัชีการเงินใน

องคก์ร โดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มบุคคลากรดา้นระบบบญัชีการเงินจ านวน 87 คนและจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร
จ านวน 5 คน ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส าเร็จของการใชแ้ชร์เซอร์วิสนั้นคือการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนของระดบั
ผู ้บริหาร การส่ือสารการใช้แชร์เซอร์วิสภายในองค์กรและบริษัทในเครือ การปรับเปล่ียนทศันคติเพ่ือสร้าง
วฒันธรรมองคก์ร การสร้างความเช่ือมัน่เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในองคก์ร ทั้งหมดน้ีเป็นปัจจยัความส าเร็จในการใช้
บริการร่วมกนัหรือแชร์เซอร์วิสของกลุ่มบริษทัในเครือพร้ินซิเพิลเฮลลแ์คร์ประเทศไทยจ ากดั 
 
ค ำส ำคัญ : กำรใช้บริกำรร่วมกัน, ปัจจัยควำมส ำเร็จ, ระบบบัญชีกำรเงิน 
 

Abstract 
 

The objectives of this study were to study the critical success factors for financial accounting shared service 
in the organization.  Questionnaires were used to collect the data from 87 financial accounting personal together 
with the interviewing of 5 executives.  The results found the critical success factors in using shared services were 
the clearly allocated policy statement of the organization by top management level, the communications of the 
shared service within the organization and associates organization, the changing of the attitude to create 
organization culture and the building up the confidence for cooperation in the organization .  These were critical 
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success factors for financial accounting shared service in the Principle Healthcare (Thailand)  Company Limited 
organization. 

 
Keywords : Shared Service, Critical Success Factors, Financial Accounting 
 

1. บทน า 

 
ในยุคท่ีนวตักรรมและเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทต่อการใชชี้วิตของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐและ

เอกชนซ่ึงน าเอาวิวฒันาการมาพฒันาองคก์รของตนเองอยูอ่ย่างเสมอและเพ่ือให้เศรษฐกิจภายในประเทศไทยมีการ
เจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนการน าส่ิงเป็นแกนหลกัของการพฒันาแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมาใชก้็คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดในเร่ืองของประเทศไทย 4.0 ท่ีเป็นโมเดลในการพฒันาเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลไทยท่ีว่า “ประเทศไทย 4.0 คือการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ยนวตักรรม” เป็นการเปล่ียนจากเดิมท่ีท ามาก
ไดน้้อย เป็นท าน้อยไดม้าก เปล่ียนรูปแบบองคป์ระกอบเดิมท่ีมีอยูใ่ส่นวตักรรมความรู้และความคิดสร้างสรรคเ์พ่ิม
ลงไป จากภาคบริการท่ีมีมูลค่าค่อนข้างต ่ าไปเป็น High value service โดยการท าดิจิตอล เทคโนโลยี หรือ
อินเตอร์เน็ตเช่ือมต่อเขา้มาช่วย ดงันั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นบทบาทหลกัของยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
กล่าวคือ การเช่ือมโยงทุกภาคส่วนเขา้ดว้ยกนัรวมถึงการแบ่งปันทรัพยากรท่ีมีค่าร่วมกนัผา่นระบบออนไลน์ไดอ้ย่าง
เตม็ประสิทธิภาพ 

จากพ้ืนฐานเร่ืองการแบ่งปันทรัพยากรท่ีมีค่าร่วมกนัมาใชป้ระโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพนั้นท าให้องค์กรใน
ภาคเอกชนมุ่งเห็นประโยชน์และแนวความคิดดงักล่าวมาประยกุต์ใชภ้ายในองคก์รโดยน าพ้ืนฐานแนวคิดทางดา้น
การใชบ้ริการร่วมกนัหรือ Shared Service มาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา 

การใชบ้ริการร่วมกนัหรือท่ีเรียกกนัว่า Shared Service นั้นมีผูใ้ห้ความหมายไวห้ลากหลายแต่ค านิยามท่ีเป็น
ท่ีนิยมมากท่ีสุดมากจากหนงัสือช่ือ Essentials of Shared Service (Bergeron, 2003) ท่ีว่า การใชบ้ริการร่วมกนัถือเป็น
กลยุทธ์ในการท างานร่วมกนัของกลุ่มย่อยในกระบวนการธุรกิจ ท่ีแบ่งกลุ่มหน่วยธุรกิจใหม่โดยมีโครงสร้างการ
ท างานท่ีออกแบบมาก่ึงอตัโนมติัเพ่ือการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่า ลดตน้ทุน และตอบสนองกระบวนการ
ท างานภายในของกลุ่มบริษทัในเครือ 

จากแนวคิดดงักล่าวบริษทัพร้ินซิเพิลเฮลลแ์คร์ประเทศไทยจ ากดั ผูซ่ึ้งด าเนินธุรกิจในดา้นธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชลและการบริหารจดัการโรงพยาบาลเอกชลนั้น มองเห็นถึงประโยชน์ในการน าแนวคิดดา้นแชร์เซอร์วิสมาใช้
กับกลุ่มโรงพยาบาลในเครือ ซ่ึงปัจจุบนัมีโรงพยาบาลทั้งส้ิน 4 โรงพยาบาล จึงได้เร่ิมโครงการโดยการน าแชร์
เซอร์วิสมาใชใ้นองคก์รเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และใชท้รัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ทั้งน้ีผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง “ปัจจยัความส าเร็จของโครงการท่ีใชแ้ชร์เซอร์วิสดา้นบญัชีการเงินมา
บริหารกลุ่มงานโรงพยาบาลในเครือของบริษทัพร้ินซิเพิลเฮลล์แคร์ประเทศไทยจ ากัด” โดยวตัถุประสงค์ใน
การศึกษาคร้ังน้ีจึง 1) ศึกษาทศันคติดา้นปัจจยัความส าเร็จในการใชแ้ชร์เซอร์วิสภายในองค์กรของบุคลากรระบบ
บญัชีการเงิน 2) ศึกษาปัจจยัความส าเร็จในการใชแ้ชร์เซอร์วิสภายในองคก์รจากประสบการณ์ของผูบ้ริหารองคก์ร    
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2.  ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎ ี
การใชบ้ริการร่วมกนัหรือแชร์เซอร์วิสนั้นมีความหมายถึงการรวมกิจกรรมท่ีเป็นการท างานซ ้ าซ้อนใน

องค์กร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมฝ่ายสนบัสนุนขององค์กร (Back office) เช่นแผนกบญัชีการเงิน แผนกทรัพยากร
บุคคล ฯลฯ มีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายการด าเนินงานในองค์กร ทั้งยงัเพ่ิมศกัยภาพในการ
ควบคุมบริษทัและองคก์ร ปรับปรุงองคก์รให้มีมาตรฐานการด าเนินงานมากยิ่งข้ึน  

รูปแบบของการใชบ้ริการร่วมกนันั้น เป็นกระบวนการท่ีมีการเก่ียวขอ้งกนัระหว่างทรัพยากรในองค์กร
อยา่งลึกซ้ึงไม่ว่าจะเป็น บุคลากร สินทรัพย ์ ระยะเวลา  และทรัพยากรอ่ืน ๆ จริง ๆแลว้รูปแบบการใชบ้ริการร่วมกนั
นั้นกล่าวถึงกลยทุธ์ในการท างานร่วมกนั หรือกระบวนการเช่ือมโยงระหว่างบริษทัแม่และบริษทัในเครือนัน่เอง  

ปัจจัยความส าเร็จ (Critical Success factors : CSF ) นั้นคือปัจจัยท่ีองค์กรควรต้องมีเพ่ือให้บรรลุ
ความส าเร็จโดยเป็นส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์หรือเป้าหมายขององคก์ร เป็นการก าหนดหลกัการ วิธีการ แนวทาง 
หรือการปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายและวิสัยทศัน์ท่ีวางไวไ้ดแ้ละยงัถือเป็นการเช่ือมโยง
การปฏิบติังานในองคก์รในทุกระดบัเพ่ือให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกนั และให้ทุกฝ่ายท่ีอยูใ่นองคก์รรวมถึงผูบ้ริหาร 
เจ้าหน้าท่ีทุกท่านทราบว่าจะต้องด าเนินการท าส่ิงใดเพ่ือให้บรรลุผลและตอบสนองต่อวิสัยทศัน์ขององค์กรได้ 
(Khodaveysi & Mobarakabadi & Slambolchi, 2016) 

จากแนวคิดเร่ือง CSF และ SSC นั้นท าให้มีผูวิ้จยัคน้ควา้ขอ้มูลในการน าสองหวัขอ้ดงักล่าวมารวมกนั
เป็นแนวคิดในเร่ืองของปัจจยัความส าเร็จดา้นการใชง้านแชร์เซอร์วิส (Borman & Janssen , 2012) ท่ีไดแ้บ่งประเภท
ของผลส าเร็จออกเป็น 3 ประเภทประกอบด้วยปัจจัยความส าเร็จด้านผลลัพท์ ด้านกระบวนการ และด้าน
สภาพแวดลอ้มในการด าเนินงาน   

การศึกษาปัจจัยส าเร็จด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ Sudhakar (2012) ได้แบ่งกลุ่มปัจจัยของ
ความส าเร็จเร่ืองการพฒันาโครงการระบบสารสนเทศโดยแบ่งเป็น 7 กลุ่มดงัน้ี 1) ปัจจยัดา้นการส่ือสาร 2)ปัจจยั
ทางดา้นเทคนิคหรือเทคโนโลยี 3) ปัจจยัทางดา้นองคก์ร 4) ปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้ม 5) ปัจจยัทางดา้นสินคา้ 6) 
ปัจจยัดา้นการท างานร่วมกนั 7) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการโครงการ  

2.2 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
Ma (2015) ศึกษาเก่ียวกบัการใชบ้ริการร่วมกนัในระบบบญัชีการเงินของบริษทักรณีศึกษาในประเทศ

จีน โดยใชวิ้ธีการสมัภาษณ์พบว่า การใชแ้ชร์เซอร์วิสในดา้นบญัชีการเงินเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยท าให้บริษทัในประเทศ
มีการลดตน้ทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การใชบ้ริการร่วมกนัในด้านบญัชีการเงินจึงท าให้
องคก์รให้ความส าคญักบัการด าเนินการธุรกิจหลกัไดอ้ย่างเต็มท่ีและไดแ้บ่งปันขอ้มูลในดา้นการเงินระหว่างบริษทั
มากข้ึน  

Borman and Janssen (2012) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัความส าเร็จในการใชบ้ริการร่วมกนัจากกรณีศึกษา 2 
กรณีของหน่วยงานภาครัฐในประเทศออสเตรเลียและประเทศเนเธอร์แลนดพ์บว่า สามารถแยกปัจจยัความส าเร็จใน
ด้านการใช้บริการร่วมกันออกเป็น 3 ประเภทท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ 1) ปัจจัยทางด้านผลลพัท์ 2) ปัจจัยทางด้าน
กระบวนการด าเนินการ 3) ปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  
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Miskon & Bandara, & Gable & Fielt (2011) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัความส าเร็จในการใชบ้ริการร่วมกัน
ดา้น ICT ของกลุ่มอุดมศึกษา จากกรณีศึกษามหาวิทยาลยัในประเทศมาเลเซีย 3 แห่ง พบว่า ปัจจยัความส าเร็จของ
การใชบ้ริการร่วมกนัภายในกลุ่มอุดมศึกษามีทั้งส้ิน 10 ปัจจยั ดงัน้ี 1) ความเขา้ใจในดา้นแนวคิดเร่ืองการใชบ้ริการ
ร่วมกัน 2) สภาพแวดล้อมขององค์กร 3) การสนับสนุนจากกลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูง 4) สภาพแวดล้อมทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ขั้นตอนการก ากบัดูแล 6) การติดตามผลจากส่วนกลาง 7) กลยทุธ์ในการด าเนินงาน 8) การ
บริหารจดัการโครงการ 9) การบริหารการเปล่ียนแปลง และ 10) การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

วิไลวรรณ รอนศึก (2554) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัความส าเร็จในการใชร้ะบบบริหารทรัพากรองค์กรโดย
ใชแ้บบจ าลองความส าเร็จของระบบสารสนเทศของ DeLone และ McLean (2003) กรณีศึกษาบริษทัอุตสาหกรรม
เหลก็แห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง พบว่า ปัจจยัความส าเร็จท่ีมีผลต่อการใชง้านระบบ ERP แบ่งเป็น 2 ดา้นคือดา้นของ
ผูใ้ช้งานซ่ึงประกอบดว้ยคุณภาพของระบบ ข้อมูลสารสนเทศ คุณภาพของผูใ้ห้บริการ และปัจจยัด้านท่ีมีผลต่อ
องคก์รคือการใชง้านระบบ ERP และความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงผสม เชิงผสม (Mixed Method) ซ่ึงประกอบด้วย การศึกษาเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 

3.1 ศึกษาทัศนคตด้ิานปัจจยัส าคญัในการใช้แชร์เซอร์วสิภายในองค์กรของบุคลากรระบบบัญชีการเงนิ 
ประชากรคือพนักงานในหน่วยงานระบบบญัชีการเงินของกลุ่มบริษทัในเครือจ านวน 87 คน จึงใช้

ประชากรเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม โดยมีแบบสอบถาม 3 ส่วนดงัน้ีคือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งในการปฏิบติังาน

และประสบการณ์ในการท างานโดยใชม้าตรวดันามบญัญติั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ี
และสรุปผลเป็นร้อยละ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นองค์กรของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่จ านวนพนกังานในแผนก ความรับผิดชอบ
และหน่วยงานท่ีสงักดัภายในองคก์ร  

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับทศันคติด้านปัจจัยส าคญัในการใช้แชร์เซอร์วิสภายในองค์กรโดยใช้การ
ดดัแปลงแนวคิดดา้นปัจจยัความส าเร็จของการพฒันาระบบสารสนเทศ ของ (Sudhakar ,2012) มาเป็นแนวคิดในการ
ตั้งค าถามในแบบสอบถาม จ านวน 25 ขอ้ โดยใช ้Likert Scale 5 ระดบัเป็นมาตรวดัโดยผลการทดสอบการประมวล
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในการศึกษาทั้งฉบบัมีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (α- Coefficient) เท่ากบั 0.940 ตาม
หลกัการค่าท่ีไดม้ากกว่า 0.80 แสดงว่าแบบสอบถามน้ีมีความเช่ือมัน่อยูใ่นเกณฑดี์ 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ส าหรับเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ียใชจ้ดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตามความกวา้งอนัตรภาคชั้น และศึกษา
ทัศนคติของบุคลากรกลุ่มต่างๆโดยท าการแบ่งกลุ่มบุคลากรตามได้แก่ เพศ ต าแหน่งในการปฏิบัติงานและ
ประสบการณ์ในการท างาน ใชส้ถิติเชิงอนุมาน t –testในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
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3.2 ศึกษาปัจจยัส าคญัในการใช้แชร์เซอร์วสิภายในองค์กรจากประสบการณ์ของผู้บริหารองค์กร 
ใชก้ารสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองค์กรจ านวน 5 คน

ประเดน็ค าถามท่ีใชอ้า้งอิงกรอบแนวคิดจากปัจจยัความส าเร็จของการใชบ้ริการร่วมกนั (Borman & Janssen, 2012) 
โดยมีประเดน็ค าถามดงัน้ี 

1. เพราะเหตุใดจึงท่านจึงน าแนวคิดเร่ืองการใชบ้ริการร่วมกนัมาใชใ้นองคก์ร  
2. การน าแชร์เซอร์วิสมาใชใ้นองคก์รท่านคิดว่าตอ้งมีกระบวนการวางแผนอยา่งไร 
3. ส่วนงานส่วนใดในธุรกิจท่ีสามารถน าแชร์เซอร์วิสมาใชง้านไดใ้นอนาคต 
4. เม่ือน าแชร์เซอร์วิสมาใชอ้งค์กรของท่านนโยบายหรือโครงสร้างภายในมีการปรับเปล่ียนหรือไม่

อยา่งไร 
5. ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการน าแชร์เซอร์วิสมาใชคื้ออะไรและมีแนวทางการแกไ้ขอยา่งไร 
6. ท่านคิดว่าอะไรคือปัจจยัความส าเร็จในการน าแชร์เซอร์วิสมาใชภ้ายในองคก์รของท่าน 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย  
 

4.1. ผลการศึกษาทัศนคตด้ิานปัจจยัความส าเร็จในการใช้แชร์เซอร์วสิภายในองค์กรของบุคลากรระบบบัญชี
การเงนิ 

4.4.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าบุคคลากรท่ีท างานเก่ียวกบั

ระบบบญัชีการเงินเป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.3 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 28.7 ซ่ึงมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ร้อยละ 70 โดยมีต าแหน่งการปฏิบติังานเป็นระดบัปฏิบติัการ ร้อยละ 62 เป็นผูมี้ประสบการณ์การท างาน 
11 ปีข้ึนไป ร้อยละ 37% ดงัรูปท่ี 1  

 
รูปที่ 1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

4.4.2. ทัศนคติด้านปัจจัยความส าเร็จในการใช้แชร์เซอร์วิสภายในองค์กรของบุคลากรระบบบัญชี
การเงนิ 

การศึกษาทศันคติดา้นปัจจยัส าเร็จในการใชแ้ชร์เซอร์วิสภายในองคก์รของบุคลากรบญัชีการเงิน
พบว่า  บุคคลากรให้ความเห็นดว้ยกบัปัจจยัความส าเร็จท่ีส าคญัท่ีสุดในการใชแ้ชร์เซอร์วิส ในระดบั เห็นดว้ยอยา่ง
ยิ่ง ได้แก่ ความสามารถของบุคคลภายในทีม (ค่าเฉล่ีย 4.32) สภาพแวดล้อมในการด าเนินงานท าให้เกิดความ
กระตือรือร้น (ค่าเฉล่ีย 4.23) วฒันธรรมองค์กรแต่ละโรงพยาบาล (ค่าเฉล่ีย  4.21) ให้ระดบัความคิดเห็นกบัปัจจยั
ความส าเร็จ ในระดบั เห็นด้วย ในสามอนัดบัแรก ได้แก่ ความร่วมมือของบุคคลากรภายในตามกระบวนการ 
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(ค่าเฉล่ีย 4.13) ความสะดวกสบายในการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.13) การใชง้านระบบไม่ซับซ้อนจนเกินไป (ค่าเฉล่ีย 
4.13) ในส่วนของปัจจยัอีก 19 ขอ้ยงัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยเช่นกนั ดงัรูปท่ี 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 แสดงผลทศันคติดา้นปัจจยัส าเร็จในการใชแ้ชร์เซอร์วสิภายในองคก์รของบุคลากรบญัชีการเงิน 

4.4.3. ทัศนคติด้านปัจจัยความส าเร็จในการใช้แชร์เซอร์วิสภายในองค์กรของบุคลากรระบบบัญชี
การเงนิจากการแบ่งกลุ่มบุคลากร 

1. การแบ่งกลุ่มบุคลากรตามเพศ 
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อปัจจยัเร่ืองความรู้

ของผูป้ฏิบติัการในการใชแ้ชร์เซอร์วิส (ขอ้11 ในรูปท่ี 2) และปัจจยัเร่ืองสภาพแวดลอ้มในการท างาน (ขอ้15 ในรูป
ท่ี 2) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัยะส าคญัท่ีสถิติระดบั 0.05 เพศชายให้ความคิดเห็นว่าเห็นดว้ยในระดบัท่ีสูงกว่า ในขอ้ 15 
เพศชายให้ความคิดในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง เพศหญิงในระดบัเห็นดว้ย แสดงว่าเพศชายให้ความส าคญัในด้าน
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานมากกว่าเพศหญิงดงัรูปท่ี 3 

 
รูปที่ 3 แสดงผลทศันคติในดา้นปัจจยัความส าเร็จที่แตกต่างกนัโดยจ าแนกตามเพศ 

2. การแบ่งกลุ่มบุคลากรตามต าแหน่งในการปฏิบัตงิาน 
จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าต าแหน่งในการปฏิบติังานมีผลต่อทศันคติท่ีแตกต่างกัน

ในเร่ืองการส่ือสารภายใน(ขอ้2) การไดรั้บความช่วยเหลือของผูดู้แลแชร์เซอร์วิส (ขอ้ 3)  การท างานแทนกันใน
หน่วยงาน (ขอ้5)  การน าระบบท่ีมีมาตรฐานและน่าเช่ือถือมาใช ้(ขอ้7) การใชร้ะบบไม่ซับซ้อนจนเกินไป (ขอ้9) 
อุปกรณ์ท่ีใชมี้เพียงพอ (ขอ้17) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถใชป้ระโยชน์จากการใชบ้ริการร่วมกนัไดอ้ยา่งเต็มท่ี (ขอ้
19) และ ผูป้ฏิบติังานสามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการคาดการณ์อนาคตได ้(ขอ้21) โดยระดบัหัวหน้าและผูบ้ริหารมี
ความคิดแตกต่างจากระดบัผูป้ฏิบติัการอยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 แสดงให้เห็นว่าหวัหน้าและผูบ้ริหาร
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ให้ความส าคญัในดา้นกระบวนการท างานภายใน ความส าคญัของการส่ือสาร และการน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์
มากกว่าระดบัปฏิบติัการหรือต ่ากว่าดงัรูปท่ี 4  

 
รูปที่ 4 แสดงผลของทศันคติในดา้นปัจจยัความส าเร็จที่แตกต่างกนัโดยจ าแนกจากต าแหน่งในการปฏิบติังาน 

3. การแบ่งกลุ่มบุคลากรตามประสบการณ์ในการท างาน 
จากผลการวิเคราะห์ทศันคติในดา้นปัจจยัส าเร็จโดยจ าแนกจากประสบการณ์ในการท างาน

พบว่ากลุ่มบุคลากรบญัชีการเงินท่ีมีประสบการณ์ไม่เท่ากนัมีความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนั 
4.2. ผลการศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการใช้แชร์เซอร์วิสภายในองค์กรจากประสบการณ์ของผู้บริหาร

องค์กร 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารในองค์กรจ านวน 5 ท่านพบว่าผู ้บริหารทั้ง 5 ท่านให้ปัจจัยส าคญัของ

ความส าเร็จในการใชแ้ชร์เซอร์วิสภายในองคก์รประกอบดว้ยดงัน้ี 
1. การจดัตั้งนโยบายท่ีชดัเจนและเป็นนโยบายท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งด าเนินการแจง้ทุกกลุ่มบริษทัในเครือ

เขา้ใจในนโยบายดงักล่าวเร่ืองแชร์เซอร์วิส 
2. การสร้างทศันคติของผูบ้ริหารกลุ่มบริษทัในเครือให้เกิดความเข้าใจ และประโยชน์ท่ีน าแชร์

เซอร์วิสมาใชใ้นองค์กรทั้งยงัมองเห็นเป้าหมายขององค์กรเช่นเดียวกบับริษทัแม่ เปล่ียนจากการมองเพียงองคก์ร
เครือตนเองเป็นมองประโยชน์ภาพรวมทั้งองคก์รใหญ่ และสร้างทศันคติของผูป้ฏิบติังานให้สามารถรับรู้และเข้าใจ
ในการใชแ้ชร์เซอร์วิส 

3. การแสดงโครงสร้างองค์กรในการน าแชร์เซอร์วิสมาใชเ้พ่ือให้ทุกส่วนงานเขา้ใจถึงต าแหน่งและ
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งชดัเจน อ านาจและหนา้ท่ีของบริษทัในเครือและกลุ่มผูดู้แลดา้นแชร์เซอร์วิส  

4. การสร้างความเช่ือมัน่ให้กบักลุ่มบริษทัในเครือถึงผลส าเร็จและประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจริงของการท า
แชร์เซอร์วิส ความเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนกบัองคก์รทั้งภาพรวม รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงความเช่ียวชาญของ
กลุ่มผูดู้แลดา้นแชร์เซอร์วิส 

5. ความร่วมมือของทุกส่วนในองค์กร ตั้ งแต่ผู ้บริหารจนถึงระดับผู ้ปฏิบัติการ ท่ีพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงและเตม็ใจท่ีจะด าเนินการตามนโยบายของบริษทั 

     จากปัจจัยความส าเร็จทั้ง 5 ด้านท่ีได้วิเคราะห์จากบทสัมภาษณ์ของผูบ้ริหารนั้นพบว่า มีความ
สอดคลอ้งกบัทศันคติดา้นปัจจยัความส าเร็จของกลุ่มบุคลากรดา้นบญัชีการเงินในเร่ืองของการเสริมสร้างความรู้
ความเขา้ใจของผูป้ฏิบติังานให้เกิดความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน ในดา้นวฒันธรรมองคก์รท่ีระดบัผูบ้ริหารจะตอ้งมี
ขั้นตอนการส่ือสารภายใน การสร้างทศันคติและความเช่ือมัน่ให้ระดบัปฏิบติัการมองเห็นภาพในองคก์รให้เป็นไป
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ในทิศทางเป้าหมายเดียวกนั รวมถึงการท าความเขา้ใจถึงประโยชน์และขอ้ดีของแชร์เซอร์วิสท่ีทางกลุ่มบริษทัใน
เครือจะไดรั้บอีกดว้ย  

4.3. การอภปิรายผล 
จากผลการศึกษาทศันคติในด้านปัจจยัความส าเร็จของการใช้แชร์เซอร์วิสของกลุ่มบริษทัพร้ินซิเพิล

เฮลล์แคร์ประเทศไทยจ ากดั ในมุมมองของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นบุคลากรทางดา้นบญัชีการเงินจ านวนทั้งส้ิน 
87 คน พบว่ากลุ่มบุคลากรทางด้านบัญชีการเงินให้ความส าคัญในเร่ืองความสามารถของบุคคลภายในทีม 
ความส าคัญด้านสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานท าให้เกิดความกระตือร้ือร้น และวัฒนธรรมองค์กรแต่ละ
โรงพยาบาล รวมถึงเม่ือจ าแนกกลุ่มบุคลากรตามเพศ และระดบัในการปฏิบติังานนั้นให้ทศันคติในดา้นความรู้ความ
เขา้ใจของบุคคลากร ความส าคญัในการส่ือสาร การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในดา้นแชร์เซอร์วิส ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยั (Miskon & Bandara, & Gable & Fielt , 2012) ท่ีกล่าวถึงการรู้ถึงสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมในองคก์รจะ
มีผลอยา่งมากในการวางกระบวนการท่ีจะน าแชร์เซอร์วิสมาใชภ้ายในองคก์ร การให้ความรู้ความเขา้ใจกบัพนกังาน
ในประโยชน์และแนวคิดในการแบ่งปัน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งแนวคิดของ (Janssen & Joha, 2006) ท่ีกล่าวถึงการ
ส่ือสารระหว่างกลุ่มแชร์เซอร์วิสและผูใ้ชง้านถือเป็นองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานดา้นแชร์
เซอร์วิส  และจากการสรุปผลการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารพบปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัอ่ืนๆ ตั้งแต่เร่ืองของ
การก าหนดนโยบายในองคก์รจากผูบ้ริหาร การวางโครงสร้างในการด าเนินงานเม่ือใชแ้ชร์เซอร์วิสอยา่งชดัเจน การ
สร้างทศันคติและความเช่ือมัน่ให้กบับุคลากรในองค์กร ความเช่ียวชาญของกลุ่มแชร์เซอร์วิสเพ่ือให้ไดรั้บความ
ร่วมมือในการปฏิบติัเป็นไปในทิศทางเดียวกนั (Burns & Yeaton, 2008)             
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

5.1 การสรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยความส าเร็จท่ีค้นพบในการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 มุมมองตาม

วตัถุประสงค์ของงานวิจยัโดยประกอบดว้ย 1) มุมมองในส่วนของพนักงานบญัชีการเงิน ท่ีให้ทศันคติดา้นของ
ความรู้ความสามารถของพนกังานในองค์กร ความสะดวกสบายในการใชง้านระบบหรือการท่ีระบบไม่ซับซ้อน
จนเกินไป 2) มุมมองของผูบ้ริหารท่ีเห็นว่าปัจจยัความส าเร็จของการท าแชร์เซอร์วิสจะตอ้งเกิดข้ึนตั้งแต่ขั้นตอนการ
ก าหนดนโยบาย การวางแผน การสร้างทศันคติของคนในองค์กรเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จของการใชแ้ชร์เซอร์วิสท่ีจะ
ตามมาในอนาคตนัน่คือการลดตน้ทุนและการแบ่งปันทรัพยากรภายในองคก์รไปใชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

จากผลการศึกษาทั้ง 2 มุมมองดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกนัในดา้นของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานตั้งแต่
ขั้นตอนการแจกแจงนโยบาย การวางในการด าเนินงานภายในองคก์รให้มีความชดัเจนเพ่ือให้ผูป้ฏิบติังานมองเห็น
ถึงทิศทางการด าเนินงานขององคก์รและความส าเร็จท่ีจะเกิดข้ึนนอกจากนั้นแลว้การสร้างทศันคติของกลุ่มผูบ้ริหาร
ในเครือบริษทัก็จะส่งผลไปถึงผูป้ฏิบติังานในเครือท่ีจะท าให้เกิดความร่วมมือ และเพ่ิมความเช่ือมัน่ในการใชแ้ชร์
เซอร์วิสกบัทุกส่วนของกลุ่มบริษทัในเครือ  
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาคร้ังน้ี สามารถน าไปใชส้ าหรับธุรกิจหรือองคก์รท่ีสนใจจะน าแนวความคิดในดา้นแชร์

เซอร์วิสไปใช้ภายในองค์กรเพ่ือน าปัจจยัความส าเร็จไปเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจถึงวิธีการวางแผนในการ
ด าเนินการ และส าหรับบริษทักรณีศึกษานั้น จากผลการศึกษาควรเพ่ิมขั้นตอนการจดัการการเปล่ียนแปลงกบักลุ่ม
บริษทัโรงพยาบาลท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ในเครือเพ่ือให้การใชง้านแชร์เซอร์วิสประสบความส าเร็จไดอ้ย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  นอกจากน้ียงัสามารถต่อยอดผลการวิจยัเพ่ือศึกษาในรายละเอียดดา้นการจดัการกบัความ
เปล่ียนแปลง (Change management) ท่ีเกิดข้ึนในองคก์รเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการน าแนวคิดดา้นแชร์เซอร์วิสไป
ประยกุตใ์ชใ้นองคก์รได ้
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บทคดัย่อ 
 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบั ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ช่ือเสียงตราสินคา้                    

ความภักดีต่อตราสินค้าในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาพลักษณ์ตราสินค้าท่ีส่งผลต่อช่ือเสียงตราสินค้า                    
ช่ือเสียงตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินค้า และภาพลกัษณ์ตราสินค้า ท่ีส่งผลทางอ้อมสู่ความภักดี                 
ตราสินคา้ผ่านช่ือเสียงตราสินคา้ การวิจยัคร้ังน้ี เป็นงานวิจยัเชิงส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือเก็บรวมรวบขอ้มูล  
มีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู ้ซ้ือเคร่ืองส าอางในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ านวน 385 คน โดยใช้สถิติพรรณนา 
ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอย  และทดสอบสมมุติฐาน
ดว้ยโมเดลสมการโครงสร้าง ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ในธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
โดยมีช่ือเสียงตราสินคา้เป็นตวัแปรคัน่กลาง  ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
มีอายุระหว่าง 20 -40 ปี โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 35,000 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.15 ช่ือเสียงตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22  และ ความภกัดีต่อตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 เม่ือใชค้่าสถิติ
วิเคราะห์ความกลมกลืนของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ในเกณฑ์ท่ีก าหนด ดงัน้ี ค่าไคสแควร์สัมพนัธ์( X^2 /df)  
เท่ากับ 2.703 ค่าดัชนีว ัดระดับความกลมกลืน(NFI), เท่ากับ 0.918  ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.067 ค่าดัชนีว ัดความสอดคล้องกลมกลืนเ ชิง (CFI )  เท่ากับ 0.946                            
อีกทั้ง จากการวิเคราะห์สมการโครงสร้างขา้งตน้ ท าให้พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้จะมีประสิทธิภาพท าให้เกิดความ
ภักดีต่อตราสินค้า ก็ต่อเม่ือผ่านตัวแปรคั่นกลางช่ือเสียงตราสินค้า  โดยภาพลักษณ์ตราสินค้าไปยงัช่ือเสียง               
ตราสินค้ามีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากับ 0.91 และจากช่ือเสียงตราสินค้าไปย ังความภักดีต่อตราสินค้า                         
มีค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั 0.73 
 
ค ำส ำคัญ: ภำพลักษณ์ตรำสินค้ำ , ช่ือเสียงตรำสินค้ำ, ควำมภักดีต่อตรำสินค้ำ, ธุรกิจพำณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 
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Abstract 
 

The objective of this research was to study and understand brand image, brand reputation, brand loyalty in 
e-commerce business, brand image affecting brand reputation, brand reputation affecting brand loyalty and brand 
image indirectly affecting brand loyalty through brand reputation .  This study was a survey research.  The 
questionnaire was used to collect data. The sample of this study was 385 customers who purchased cosmetics from 
e-commerce retailers.  Data were analyzed by using descriptive statistics including frequency, percentage, mean, 
standard deviation and regression analysis.  Hypothesis tests were conducted with the structural equation model of 
brand image affecting brand loyalty in e-commerce business with brand reputation as a mediating variable.  

The results of this study showed that the sample mostly were females; those aged 20 -40 years; those with 
monthly income of 10,000 – 35,000 Baht. Brand image had mean of 4.15, brand reputation had mean of 4.22 and 
brand loyalty had mean of 3.80. When consistency of the model with the empirical data was tested, statistics showed 
as follows: Chi-Square correlation (χ2 /df) was 2.703; Norm Fit Index (NFI) was 0.918; Root Mean Square Error 
of Approximation (RMSEA) was 0.067; Comparative Fit Index(CFI) was 0.946. The structural equation analysis 
showed that brand image was related to brand loyalty through the mediating role of brand reputation. Brand image 
was related to brand reputation with the coefficient of path of 0.91 and brand reputation was related to brand loyalty 
with the coefficient of path of 0.73.   
  
Keywords: Brand image, Brand reputation, Brand Loyalty, E-commerce 
 

1. บทน า 

 
ปัจจุบนัเป็นยคุของการส่ือสารแบบดิจิตทลั ตลาดผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้โดยตรงผ่านทางโซเชียลมีเดียมากท่ีสุดในโลก คิดเป็นร้อยละ 51% 
จากผลส ารวจของ PwC’s Total Retail 2016  จึงส่งผลให้ผูป้ระกอบการมีแนวโน้มท่ีจะท าการคา้ขายสินค้าและ
บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากข้ึน ท าให้เกิดผูป้ระกอบการธุรกิจด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงในปัจจุบัน  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานมูลค่าพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในประทศไทย ปี 2559 ของกระทรวงดิจิตทลัเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม พบว่า  จ านวนผูป้ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ท่ีมีลกัษณะขายสินคา้และบริการผ่านอินเทอร์เน็ตเพียง
อย่างเดียวโดยไม่มีหน้าร้านมีจ านวนมากถึงร้อยละ 76.46  หากจ าแนกตามช่องทางการขายทางออนไลน์ พบว่า
การคา้ปลีก และการคา้ส่ง มีมูลค่าผลประกอบการมากท่ีสุดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ซ่ึงมีมูลค่ามากถึง 269,660.85 
ล้านบาท และเม่ือจ าแนกตามประเภทสินค้าและบริการ เน่ืองจากจ านวนผู้เข้ามาประกอบการธุรกิจพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  ผูป้ระกอบการจึงมีความจ าเป็นตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของตนเอง
ให้โดดเด่น เป็นท่ีจดจ าของผูบ้ริโภค ภาพลกัษณ์ตราสินคา้เป็นส่วนท่ีส าคญัของกิจการตลาดในองค์กร และยงัเป็น
กลยุทธ์พ้ืนฐานในส่วนประสมการตลาด (Aker and Keller, 1990) ดังนั้น ผู ้ประกอบการจึงควรศึกษาให้ดีว่า 
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ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ควรมีลกัษณะใด ภาพลกัษณ์ตราสินคา้สามารถช่วยลูกคา้ในการ
เข้าถึงขอ้มูลข่าวสาร สร้างความแตกต่างจากตราสินคา้อ่ืนในตลาด ช่วยสร้างเหตุผลในการซ้ือ ให้ความรู้สึกใน
ทางบวกในใจลูกคา้ และเป็นพ้ืนฐานในการขยายตราสินคา้ต่อไป ดงันั้น จึงมีความส าคญัมากในการท าความเขา้ใจ
และการพฒันาภาพลกัษณ์ตราสินคา้ เน่ืองจาก สามารถสร้างความพึงพอใจและความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีจะมี
ต่อตราสินคา้ในระยะยาว  (Aker, 1991) ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกคา้เก่ียวกบัคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์บริการรวมถึงช่ือเสียงตราสินคา้ นอกจากน้ี ช่ือเสียงของบริษทัยงัมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้
และความภกัดีของผูบ้ริโภค (Anca E.Cretu & Roderick Brodie, 2005) ความภกัดีต่อตราสินคา้นั้น เป็นผลมาจากการ
เรียนรู้ของผูบ้ริโภคว่า ตราสินคา้สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้เป็นส่ิงท่ีแสดงทศันคติในเชิงบวก
ต่อตราสินคา้ใด สินคา้หน่ึง ซ่ึงผลก็คือ การซ้ือตราสินคา้เดิมอยา่งต่อเน่ือง (Assael, 1998)   เม่ือมีลูกคา้ท่ีมีความภกัดี
จ านวนมากและมีการซ้ือสินคา้อยา่งต่อเน่ือง ธุรกิจก็จะสามารถอยูร่อดในตลาดการแข่งขนัไดอ้ยา่งยาวนาน และมี
ผลประกอบการท่ีดี 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 การอ้างอิงในเน้ือหา 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
Aker (1991) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้สามารถช่วยลูกคา้ในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร สร้างความ

แตกต่างจากตราสินคา้อ่ืนในตลาด ช่วยสร้างเหตุผลในการซ้ือให้ความรู้สึกในทางบวกในใจลูกคา้ และเป็นพ้ืนฐาน
ในการขยายตราสินคา้ต่อไป ดงันั้น จึงมีความส าคญัมากในการท าความเขา้ใจและการพฒันาภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
เน่ืองจะสามารถสร้างความพึงพอใจและความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีจะมีต่อตราสินคา้ในระยะยาว (รวชิ เมฆสุนท
รากุล, 2554) การรับรู้ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ส่งผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคในระดบัมาก ผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดี
ต่อตราสินคา้จะยอมรับในตราสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และสามรถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ และภูมิใจท่ี
จะใชบ้ริการ รวมถึงยอมจ่ายเงินเพ่ือใชสิ้นคา้ดว้ยความเต็มใจ สินคา้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการและถา้มี
โอกาส จะแนะน าให้คนรู้จกัสินคา้ (Ogba and Tan, 2009) ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีดีในเชิงบวกจะส่งผลกระทบต่อ
ความจงรักภกัดีของลูกคา้ ซ่ึงในระยะยาวก็ควรท่ีจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพของลูกคา้ช่วยให้เกิดความพึงพอใจ 
นอกจากน้ี ยงัควรมีอิทธิพลต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนไป คือลูกคา้มีความเตม็ใจท่ีจะแสดงความไวว้างใจเพ่ือก่อให้เกิดผล
ก าไรท่ีย ัง่ยืนของกิจการต่อไป 

ช่ือเสียงตราสินค้า 
ชูศกัด์ิ นพถาวร และอริชยั อรรคอุดม (2559)  การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสงัคมของ องค์กร ช่ือเสียง

ตราสินคา้ บุคลิกภาพตราสินคา้ สามารถสร้างอิทธิพลต่อ ความภกัดีต่อตราสินคา้ได ้(ทศันีย ์ศรีสวสัด์ิ, 2557) การใช้
บุคคลท่ีมีช่ือเสียงอา้งอิง และช่ือเสียงของตราสินคา้ส่งผลต่อการ รับรู้คุณค่าของตราสินคา้ (อรอนงค์ ก ่าพิทยากุล 
และเพ็ญจิรา คนัธวงศ์, 2557) ช่ือเสียงของตราสินค้า การรับรู้ด้านคุณภาพ และปัจจัยภาพลกัษณ์ทางการตลาด
อิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ (Kuenzel & Halliday, 2010) ความสอดคลอ้งของ บุคลิกภาพตราสินคา้ และ
ช่ือเสียงมีอิทธิพลต่อการเช่ือมโยงบุคลิกภาพระหว่าง ผูบ้ริโภคและตราสินคา้ และส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้
ดว้ย 
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ความภกัดีต่อตราสินค้า 
Peter & Olson ,(2008) กล่าวว่า ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) หมายถึง ความตั้งใจซ้ือสินคา้

นั้นซ ้ า (Repeat Purchase Intention) และพฤติกรรมการซ้ือซ ้ า (Repeat Purchase Behavior) ซ่ึงมีกระบวนการทาง
ความคิดท่ีเป็นการผูกพนัภายใน และเกิดการแสดงออกของพฤติกรรม(Assael,1998) กล่าวว่า ความภกัดีต่อตรา
สินคา้นั้น  เป็นผลมาจากการเรียนรู้ของผูบ้ริโภคว่า ตราสินคา้สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้เป็นส่ิง
ท่ีแสดงทศันคติในเชิงบวกต่อตราสินคา้ใดสินคา้หน่ึงซ่ึงผลก็คือ การซ้ือตราสินคา้เดิมอย่างต่อเน่ือง (Mowen & 
Minor, 2001) กล่าวว่า การวดัพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภค เป็นการวดัความภักดีต่อตราสินค้าท่ีมีความ
ครอบคลุมทั้งในดา้นทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค (Oliver, 1999) กล่าวว่า ความภกัดีต่อตรา
สินคา้ หมายถึง การท่ีลูกคา้ผูกผนัต่อผลิตภณัฑ์บริการ หรือตราสินคา้นั้น ซ่ึงวดัจากความเต็มใจ (Willingness) ใน
รูปแบบ ของการซ้ือหรืออุดหนุน (Patronage) และการแนะน าหรือบอกต่อผูอ่ื้น (Worth of moth)  (หมะหมูด หะยี
หมดั และ ก่อพงษ ์พลโยราช, 2556)  กล่าวว่า ความภกัดีต่อตราสินคา้ มีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่ง ก่อให้เกิดพฤติกรรม
การซ้ือ ซ่ึงถือเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัทางการตลาด โดยผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีท่ีแทจ้ริงในตราสินคา้ คือผูบ้ริโภคท่ีมี
ความภกัดีทั้งใน ดา้นทศันคติ ประกอบดว้ย การรับรู้ ความรู้สึก ความพึงพอใจความน่าเช่ือถือ ความไวใ้จได ้ความ
ยินดี แรงกระตุน้ ความตั้งใจ และความมุ่งมัน่ เป็นตน้ และความภกัดีในดา้นพฤติกรรม อยูใ่นขั้นความตั้งใจท่ีจะซ้ือ 
(Conative) และขั้นการแสดงพฤติกรรม (Action) จะประกอบดว้ย การซ้ือซ ้ า ( Repurchase ) การบอกต่อ ( worth of 
mouth)  ความเตม็ใจท่ีจะจ่ายเงินเพ่ิมมากข้ึน ( willingness to pay ) 

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น, 2558) พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หมายถึง การท าธุรกรรมทุกรูปแบบ                             

โดยครอบคลุมถึงการซ้ือขายสินค้า บริการ การช าระเงิน การโฆษณา โดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ 
โดยเฉพาะเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต(ปิยนุช ไชยฤกษ ์,2552) พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-commerce) คือ การท าธุรกิจ
ใจเชิงพาณิชย์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่เป็นการซ้ือขายสินค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต                       
หรือท่ีเรียกว่าการซ้ือขายผ่านระบบออนไลน์องค์การการค้าโลก (1998) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การผลิต                    
การกระจาย การตลาด การขาย หรือการขนส่งผลิตภณัฑ์และบริการโดยใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์( วิกิพีเดีย สารานุกรม
เสรี ,2558) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  หรือ (E-commerce) หมายถึง การท าธุรกรรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์                   
ในทุกช่องทางท่ีเป็นอิเลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ อินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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กรอบแนวคดิงานวจิยั 

 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชเ้ทคนิคการวิจยัเชิงส ารวจ การแจกแบบ สอบถามเพ่ือหาขอ้มูล
เก่ียวกบั เร่ือง ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินค้าในธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ประชากร 
กลุ่มตวัอยา่ง คือผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองส าอางในธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ประเภท B to C ผา่นช่องทางสงัคมออนไลน์ 
จ านวน 385 ชุด โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ดงัน้ี 

1. ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าความถ่ี  
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ล าดบัจากความส าคญั จากคะแนนเฉล่ีย ในการอธิบายปัจจยัดา้นบุคคล 
3 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและรายได ้ 

2. วิเคราะห์การถดถอย (Simple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้  

3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ผูวิ้จยัน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานการ
วิจยั ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชก้ารวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structure Equation Modelling : SEM) 
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ซ่ึงการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structure Equation Modelling : SEM) เป็นเทคนิค 
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การวิเคราะห์สมมติฐานระหว่างตวัแปรแฝง (Latent Variable) หลายๆ ปัจจัยพร้อมกนั ส่วนโปรแกรมส าเร็จรูป  
จะท างานควบคู่กบัขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ จึงเหมาะแก่ การใชง้าน เพ่ือการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ เพ่ือพิสูจน์การยอมรับหรือปฏิเสธความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร (กริช แรงสูงเนิน, 2554) และ
ในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง(Structure Equation Modelling : SEM) ผู ้วิจัยได้ก าหนดโครงสร้างไว้ก่อน
ล่วงหนา้ จากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 ซ่ึงการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ไดแ้ก่ การวิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรสงัเกตได ้  2. (Observed 
Variable) กบัตวัแปรแฝง (Latent Variable) โดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis: 
CFA) ท าการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร สงัเกตจ านวน 14 ตวัแปร กบัตวัแปรแฝง จ านวน 3 ตวัแปร โดย
พิจารณาจากค่าดชันีทดสอบความเหมาะสมของโมเดล (Model Fit) และเพ่ือช้ีว่าโมเดลนั้น ๆ มีความน่าเช่ือถือ
เพียงใด โดยใชค้่าดชันีทดสอบความเหมาะสมของโมเดล แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งกมกลืนของโมเดล ดงัน้ี ค่า
ไคสแควร์สัมพนัธ์ ( /df)  ตอ้งน้อยกว่า 3 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน(NFI) ตอ้งมากกว่า 0.80 ค่าความคลาด
เคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) จะตอ้งม่ีค่าต ่ากว่า 0.08 และค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืน
เชิง (CFI )  ค่าดชันีมากกว่า 0.90 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 76.10 เพศชาย จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.90 เม่ือจ าแนกตามอาย ุพบว่ากลุ่มตวัอยา่งจ านวนมากท่ีสุดมีอายรุะหว่าง 20 -30 ปี และอายรุะหว่าง 31 - 40 ปี   
คิดเป็นร้อยละ 42.10  เม่ือจ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวนมากท่ีสุด มีรายได้เฉล่ีย 
ต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 35,000 บาทคิดเป็นร้อยละ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 (x ̅
= 4.15) ช่ือเสียงตราสินคา้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 (x ̅= 4.22) ความภกัดีต่อสินคา้ อยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 (x ̅= 3.80) 

     ผลการวิเคราะห์โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานผลการตรวจสอบอิทธิพลจากตวัแปรตน้ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ไปยงัตวัแปรตาม คือ ความภกัดีต่อ
ตราสินคา้นั้น แบ่งเป็น 2 เส้นทาง คือ 1. แบบไม่ถูกควบคุมดว้ยตวัแปรส่งผา่น พบว่า อิทธิพลทางตรงของตวัแปรตน้ 
(ภาพลกัษณ์ตราสินคา้) ไปยงั ตวัแปรตาม (ความภกัดีต่อตราสินคา้) มีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั 0.00 แสดงว่า 
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 2) อิทธิพลของตวัแปรตน้ 
(ภาพลกัษณ์ตราสินคา้) ไปยงัตวัแปรส่งผา่น (ช่ือเสียงตราสินคา้) มีค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั 0.91 และ จากตวั
แปรส่งผ่าน (ช่ือเสียงตราสินค้า) ไปตวัแปรตาม (ความภกัดีต่อตราสินค้า) มีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั 0.73 
แสดงว่าภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ส่งผลทางออ้มต่อความภกัดีต่อตราสินค้าโดยส่งผ่านตวัแปรคัน่กลาง ช่ือเสียงตรา
สินคา้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

     การทดสอบความกลมกลืนระหว่างโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานการวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
ผูวิ้จยัวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยใชค้่าสถิติค่าสถิติไค-สแควร์ (χ 2),  
ค่าไคสแควร์สัมพนัธ์ ( /df)  ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน(NFI), คลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(RMSEA), ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิง (CFI )  ปรากฏผลดงัตาราง 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 944 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

ตารางที่  1  ตารางทดสอบความกลมกลืนระหวา่งโมเดลสมการโครงสร้าง 
ล าดับ ค่าดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิต ิ

1 ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square: ) ρ >.05 0.000 

2 ค่าไคสแควร์สมัพนัธ์( /df) < 3 2.703 

4 ดชันี NFI (Normal Fit Index) >0.80 0.918 

5 
ค่าดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของการประมาณคา่ความคาดเคล่ือน (Root 
Mean Square Error of Approximation: RMSEA) 

<0.08 0.067 

6 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสมัพนัธ์ (Comparative Fit Index: CFI) >0.90 0.946 

 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดค้น้พบประเดน็ท่ีควรน ามาอภิปรายดงัน้ี 
1. จากการศึกษาขอ้มูลดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ

ดา้นคุณค่า สามารถบ่งบอกถึงภาพลกัษณ์ตราสินคา้ได ้โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิวบูรณ์ ธนานุกูลชยั (2554) 
กล่าวว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นคุณสมบติัและ คุณค่า ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนอกจากน้ีผลการวิจยั
ยงัพบว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ยงัส่งผลโดยตรงต่อช่ือต่อช่ือเสียงตราสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ Anca 
E.Cretu & Roderick Brodie  (2005) ท่ีกล่าวว่า ภาพลักษณ์ของแบรนด์มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกค้าเก่ียวกับ
คุณภาพของผลิตภณัฑบ์ริการรวมถึงช่ือเสียงของแบรนดม์ากข้ึน 

2. จากการศึกษาขอ้มูลดา้นช่ือเสียงตราสินคา้ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่    
ความน่าเช่ือถือ ความพึงพอใจในตราสินคา้ และการรับรู้ถึงคุณภาพของตราสินคา้ สามารถบ่งบอกถึงช่ือเสียงของ
ตราสินค้าได้ นอกจากน้ีผลการวิจัยยงัพบว่าช่ือเสียงตราสินค้ายงัส่งผลโดยตรงต่อความภกัดีต่อตราสินค้าของ
ผูบ้ริโภคได ้ 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ผา่นท่งช่องทางสงัคมออนไลน์ท่ีตอบค าถามการวิจยัเร่ือง 
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินค้าในธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ในคร้ังน้ีมีจ านวนทั้งส้ิน    
385 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 293 คน (ร้อยละ 76.10) เพศชายจ านวน 92 คน (ร้อยละ 23.90)  
มีอายรุะหว่าง 20 -30 ปีและ อายรุะหว่าง 31 - 40 ปี   คิดเป็นร้อยละ 42.10 เม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งจ านวนมากท่ีสุดมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 35,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 56.10   

การวิเคราะห์ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ พบว่าผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบว่าผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด ไดแ้ก่ คุณค่าผูใ้ช ้บุคลิกภาพ ประโยชน์ 
ความคิดเห็นระดบัมาก ไดแ้ก่ คุณลกัษณะ และวฒันธรรม 
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การวิเคราะห์ช่ือเสียงตราสินค้าในธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ พบว่าผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด  เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบว่าผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ ความพึง
พอใจต่อตราสินคา้ การรับรู้ถึงคุณภาพ การรับรู้ถึงคุณค่า  ความคิดเห็นระดบัมาก ไดแ้ก่ความเป็นผูน้ าในตลาด  

การวิเคราะห์ความภกัดีต่อตราสินคา้ในธุรกิจพาณิชอิเลก็ทรอนิกส์ พบว่าผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบว่าผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นมากในทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย
ไดแ้ก่ กา้นการบอกต่อ ดา้นการซ้ือซ ้ า และ ความเตม็ใจท่ีจะจ่าย  

การตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ในธุรกิจ
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ท่ีผูวิ้จยัพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษพ์บว่าโมเดลสมมติฐานท่ีพฒันาข้ึน มีความสอดคลอ้ง
กับข้อมูลเชิงประจกัษ์ โดยพิจารณาจากค่าดชันีท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ค่าไคสแควร์สัมพนัธ์ ( /df)  เท่ากับ 2.703 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน(NFI), เท่ากับ 0.918  ค่า
ความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.067 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิง 
(CFI )  เท่ากบั 0.946 ซ่ึงทุกค่าผา่นตามเกณฑท่ี์ก าหนด นอกจากน้ียงัพบว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ส่งอิทธิพลโดยตรง
ต่อช่ือเสียงตราสินคา้ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางหรือ ค่าอิทธิพลมีค่าเท่ากบั 0.91 ซ่ึง
นยัส าคญัทางสถิติ 0.000  และ ช่ือเสียงตราสินคา้ส่งอิทธิพลโดยตรงต่อความภกัดีตราสินคา้  ค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทาง
หรือ ค่าอิทธิพลมีค่าเท่ากบั 0.73 ซ่ึงนยัส าคญัทางสถิติ 0.000 ส่วนภาพลกัษณ์ตราสินคา้ส่งอิทธิพลทางออ้ม    สู่ความ
ภกัดีตราสินคา้ ผา่นช่ือเสียงตราสินคา้ ค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทางหรือ ค่าอิทธิพลมีค่าเท่ากบั 0.91, 0.73 ซ่ึงนยัส าคญัทาง
สถิติ 0.000 แสดงว่า ช่ือเสียงตราสินคา้มีบทบาทเป็นตวัแปรคัน่กลางอยา่งสมบูรณ์ 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัแบ่งประเดน็ในการน าเสนอออกเป็น 2 หวัขอ้ไดแ้ก่  
1) ขอ้เสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์   ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัการสร้าง
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ โดยค านึงถึงองคป์ระกอบหลกัทั้ง 3 ดา้นตามล าดบั 1) คุณค่าของตราสินคา้ โดยสินคา้ตอ้งเป็น
สินค้าท่ีมีคุณภาพสูง มีความเป็นเอกลกัษณ์ และมีความโดดเด่น 2) ผูใ้ช้สินค้า โดยจะต้องท าให้ผู ้ใช้ยอมรับใน
บุคลิกภาพของสินคา้ และสินคา้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้  3) บุคลิกภาพของตราสินคา้ โดย
สร้างสินค้าให้ทนัสมยั ไม่ตกระแส และมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงภาพลกัษณ์ตราสินค้านั้นจะมีอิทธิพลท่ีท าให้เกิด
ช่ือเสียงตราสินคา้ได ้

องค์ประกอบหลกัในการสร้างช่ือเสียงตราสินคา้ในธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ คือการท าให้สินค้ามี
ความน่าเช่ือถือ โดยความน่าเช่ือถือนั้นคือการท าให้สินคา้มีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภครวมถึงผูป้ระกอบการตอ้งมี
ความซ่ือสตัยใ์นการประกอบธุรกิจ นอกจากน้ีควรสร้างความพึงพอใจในตราสินคา้แก่ผูบ้ริโภค การท าให้ผูบ้ริโภค
รับรู้ถึงคุณภาพตราสินคา้ท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง การตั้งราคาให้เหมาะสม รวมถึงการสร้างตราสินคา้ให้เป็นผูน้ าในตลาด 
ก็จะช่วยสร้างช่ือเสียงให้กบัตราสินคา้ไดเ้ช่นเดียวกนั  

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้จะมีประสิทธิภาพในการสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ยิ่งข้ึน เม่ือส่งผา่นช่ือเสียงตรา
สินคา้ ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจเคร่ืองส าอางในธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์จึงควรเร่ิมตน้จากการสร้างภาพลกัษณ์
ตราสินคา้ เพ่ือท าให้เกิดช่ือเสียงตราสินคา้ และจะส่งผลทางออ้มให้เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ในกลุ่มผูบ้ริโภค 
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2) ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
การศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในการเลือกศึกษาเฉพาะช่องทางขายสินคา้ประเภทสังคมออนไลน์ ในธุรกิจ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดงันั้นควรจะศึกษาในช่องทางประเภทอ่ืนดว้ย เช่น เว็บไซต์แคตตาล็อกสินค้าออนไลน์ 
เวบ็ไซตป์ระมูลสินคา้ เป็นตน้  
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การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกในการวางแผนการตลาดเพ่ือเพิม่ยอดขาย
เคร่ืองปรับอากาศ กรณศึีกษา: ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ด ีแอล พ ีเอน็จิเนียร่ิง 

The Application of Appreciative Inquiry for Marketing Plan to Increase  
Sales of Air Conditioners Case Study: DLP Engineering Ltd., Part.  

 
ศิวดล ดอนละภา* และอัจฉริยะ อปุการกลุ** 

Siwadon Donlapha* and Adchariya Auppakarakul** 
 

บทคดัย่อ 
 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือค้นหาประสบการณ์เชิงบวกของพนักงานและลูกค้าท่ีซ้ือเคร่ืองปรับ 

อากาศและอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศของหจก. ดี แอล พี เอ็นจิเนียร่ิงในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เพ่ือน ามาพฒันา
แผนทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายเคร่ืองปรับอากาศและอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศของ  หจก. ดี แอล พี เอน็จิเนียร่ิง 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพท่ีประยุกต์ใชก้ระบวนการสุนทรียสาธกเป็นแนวคิดหลกั  โดยใชก้ารตั้ง
ค าถามเชิงบวกเพ่ือสมัภาษณ์พนกังานจ านวน 6 คน และลูกคา้จ านวน 30 คน ผลการสมัภาษณ์ สามารถสรุปปัจจยัท่ี
เป็นจุดร่วม ดงัน้ีคือ 1) มีบรรยากาศในการท างานร่วมกนัท่ีดี 2) มีการให้บริการท่ีดี 3) มีการจดัโปรโมชัน่ท่ีจูงใจ  
4) มีการรับประกนัสินค้า 5) มีบริการหลงัการขายท่ีดี 6) มีการบอกต่อของลูกค้า 7) การมองเห็นหน้าร้าน และ  
8) การโฆษณาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ จึงไดเ้สนอแผนการตลาด คือ 1) โปรโมชัน่ฮอตรับซัมเมอร์ 2) ส่ือฮิต ติดหู  
ติดตา 3) คืนก าไรให้ลูกคา้ 4) บอกต่อมีรางวลั และ 5) เธอขายไดฉ้นัก็ขายได ้  
 
ค ำส ำคัญ: สุนทรียสำธก กำรวำงแผนกำรตลำด เคร่ืองปรับอำกำศ 
 

Abstract 
 

The research aimed to investigate the positive experiences or impressions from employee and customers of 
DLP Engineering Ltd., Part.  The obtained data developed to marketing plan for increasing sales of air conditioners, 
DLP Engineering Ltd. , Part.  This study was qualitative research, which was applied the appreciative inquiry .  The 
data collected by positive interview from employee and customers.  The results showed the convergences:  
1) collaboration, 2) good service, 3) promotion 4) warranty, 5) best after-sales service, 6) word of mouth 7) in front 
of the shop, 8) advertising through social media. The five marketing project were launched: 1) Summer promotion, 
2) Advertizing, 3) Return profits to customers, 4) Word of mouth, and 5) You sell, I sell.  
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บทน า (Introduction) 
 

หจก. ดี แอล พี เอน็จิเนียร่ิง (DLP Engineering Ltd., Part.) ให้บริการงานดา้นระบบไฟฟ้าและงานสุขาภิบาล 
บา้นพกัอาศยั อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนงานดา้นบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าโรงงาน และดา้นระบบปรับ
อากาศ งานติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบ ตั้งแต่ขนาด 1 ตนั ข้ึนไป ทั้งระบบน ้ ายา (DX-Split Air Condition) หรือ
ระบบน ้ าเยน็ (Chilled Water Air Conditioner) โดยมีเป้าหมายหลกัในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ี
เช่ือถือในงานติดตั้ง และการบริการหลงัการขาย  นอกจากน้ียงัเป็นตวัแทนจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ ยี่ห้อ Tasaki 
York Carrier Daikin Toshiba และตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศยี่ ห้อ Beijer B. Grimm ท่ีใช้กับ
เคร่ืองปรับอากาศยี่ห้อ Carrier Toshiba Refrigo Totaline เป็นตน้ (หจก. ดี แอล พี เอน็จิเนียร่ิง, 2560)  

จากขอ้มูลยอ้นหลงั 4 ปี หจก. ไดต้ั้งเป้าหมายรายได ้และมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศและ
อะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ พบว่า ปี 2557 มีรายได ้3,033,511 บาท ปี 2558 รายได ้1,865,050 บาท ปี 2559 รายได้ 
1,900,173 บาท และปี 2560 มีรายได้ 4,644,441 บาท ซ่ึงปี 2560 เป็นปีแรกท่ีตั้ งเป้าหมายรายได้การจ าหน่าย
เคร่ืองปรับอากาศและอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศกบักลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้หน้าร้าน โดยตั้งเป้าหมายไวท่ี้ 
10,000,000 บาท แต่สามารถท ารายไดเ้พียง 4,644,441 บาท ซ่ึงน้อยกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว ้5,355,559 ลา้นบาท ดงั
แสดงภาพท่ี 1 
 

      หน่วย: บาท 

 
ภาพที่ 1 รายไดจ้ากการจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ และอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศ 

ท่ีมา: หจก. ดี แอล พี เอน็จิเนียร่ิง (2561) 
 

จากยอดขายปี 2560 ท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด และในปี 2561 ร้านตั้งเป้าหมายรายไดก้ารจ าหน่าย
เคร่ืองปรับอากาศและอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 20,000,000 บาท เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว้  
จึงตอ้งมีการวางแผนงานดา้นการจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศและอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือให้มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน
และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด และสามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ ได ้

3,033,511 1,865,050 1,900,173

4,644,441

0

5,000,000

10,000,000

2557 2558 2559 2560

รายได้ เป้าหมาย



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 950 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

จากท่ีมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น ผู ้ศึกษาซ่ึงเป็นหุ้นส่วนของ หจก. ดี แอล พี เอ็นจิเนียร่ิง  
จึงตอ้งการประยกุตใ์ชสุ้นทรียสาธกในการวางแผนทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายเคร่ืองปรับอากาศ ใน ปี 2561 ให้มี
ยอดขาย 20,000,000 บาท ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
 

ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
 

1. สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) 
สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry : AI) เป็นกระบวนการศึกษาคน้หาร่วมกนั เพ่ือคน้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดใน

ตวัคนในองค์กร หรือของโลกท่ีอยู่รอบตวั เป็นวิธีคิดใหม่ในการจดัการองค์กรด้วยการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม
องคก์รโดยเนน้การสร้างมุมมองดา้นบวกต่องาน และการเรียนรู้จากประสบการณ์ดา้นบวกขององคก์รดว้ยการสร้าง
ความรู้สึกท่ีดี การเห็นคุณค่าความดีงามท่ีมีอยู่ในองค์กร และการสร้างสรรค์ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างคนท างานใน
องค์กร สามารถประยุกต์ใชไ้ดก้บัการสนทนาแบบเร็วๆ สั้นๆ กบัเพ่ือนหรือน ามาใชเ้ป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง
ในระดบัองค์กรก็ได ้ (Cooperrider and Srivastva, 1987 อา้งถึงใน ส านกังานวิจยัสังคมและสุขภาพ, 2552; ภิญโญ 
รัตนาพนัธ์ุ, 2552) 

วงจรสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) มีองคป์ระกอบท่ีส าคญัในกระบวนการ 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
1.1 การคน้หา (Discovery) คือ การคน้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดของประสบการณ์นั้นคืออะไร ในทางธุรกิจอาจ

ประยกุตใ์นการหาโอกาส จุดแขง็ ศกัยภาพ พรสวรรค ์อุปสงคท่ี์ซ่อนเร้น (Latent Demand)  
1.2 การวาดฝัน (Dream) คือ การตั้ งค าถามถึงความฝันขององค์กรหรือชุมชนในอุดมคติ เป็นการ

จินตนาการถึงภาพฝันในอนาคต และถูกน าเสนอใหม่อยา่งทา้ทายความเป็นไปได ้ในทางธุรกิจ เรียกว่า วิสยัทศัน์ 
1.3 การออกแบบ (Design) คือ การออกแบบโครงสร้าง กระบวนการใหม่ การพฒันาขอ้เสนอในการ

จดัการองคก์ร เพ่ือให้ความฝันนั้นเกิดเป็นจริงไดท้ั้งในเป้าหมายระยะสั้น และระยะยาว 
1.4 การลงมือท า (Destiny) คือ ขั้นท่ีตอ้งลงมือท าตามขอ้เสนอ มีการตั้งกฎเกณฑ์ พฒันาแผน เช่ือมโยง 

ระดมทรัพยากรเพ่ือท าให้ความฝันนั้นเกิดเป็นจริงข้ึน 
2. การวเิคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) 

การวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) หรือการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส เป้าหมาย และผลลพัธ์ เป็น
หลกัการวิเคราะห์องคก์รหรือหน่วยงานสมยัใหม่เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนทางดา้นกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมถูก
พฒันามาจาก SWOT Analysis ซ่ึงการวิเคราะห์สออ่าร์ ประกอบดว้ย (อจัฉริยะ อุปการกุล, 2553) 

จุดแขง็ (Strengths) คือ องคก์รของเรามีทรัพยากรอะไรท่ีดีอยูบ่า้ง 
โอกาส (Opportunities) คือ มีอะไรท่ีเป็นประโยชน์และเป็นโอกาสต่อองคก์รของเราบา้ง 
เป้าหมาย (Aspiration) คือ ส่ิงท่ีองคก์รเราตอ้งการจะเป็นและตอ้งการจะเห็นในอนาคต 
ผลลพัธ์ (Results) คือ ผลลพัธ์ท่ีเราตอ้งการจะเป็นและตอ้งการเห็นในอนาคต ซ่ึงสามารถวดัผลได ้

3. ส่วนประสมการตลาด  
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจน ามาใช ้เพ่ือให้บรรลุ

วตัถุประสงคท์างการตลาด เคร่ืองมือทางการตลาดเดิมน้ีเรียกว่า 4Ps ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีจ าหน่าย 
และการส่งเสริมการขาย ต่อมาการตลาดสมยัใหม่ท่ีนอกจากจะตอ้งขายสินคา้แลว้ยงัตอ้งพ่วงการบริการเขา้ไปดว้ย 
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จึงมีส่วนประสมการตลาดเพ่ิมเขา้มาอีก 3 ตวั ไดแ้ก่ บุคลากร กระบวนการ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ รวมป็น 7Ps 
(ธนวรรณ แสงสุวรรณ, 2552) 

4. การวางแผนการตลาด (Marketing Plan)  
การวางแผนการตลาดเป็นการค้นหาว่าต้องใช้กลยุทธ์ด้านการตลาดอย่างไร เพ่ือให้ธุรกิจประสบ

ความส าเร็จ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี (ปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2554) 
4.1 การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด โดยท าการวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของ

องค์กร ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป (PESTE) วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั (Five Forces 
Model) และวิเคราะห์จุดแขง็จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม (SWOT) 

4.2 การวางแผนการตลาด ด าเนินการก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคท์างการตลาด การก าหนดตลาด
เป้าหมาย และจดัท าแผนการปฏิบติั (Action Plan) 

4.3 การปฏิบติัและควบคุมทางการตลาด เป็นขั้นการก าหนดโครงสร้างการท างาน การก าหนดหน้าท่ี
และโครงสร้างขององคก์ร การปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนดไว ้กระบวนการตรวจสอบกิจกรรมทางการตลาดว่าสามารถ
บรรลุวตัถุประสงคต์ามแผนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ และการจดัท าแผนส ารอง 

5. งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของพนารัตน์ จนัติชยั (2558) ศึกษาการวางแผนทางการตลาดเพ่ือเพ่ิม

ยอดขายเคร่ืองปรับอากาศของร้านนพรัตน์ อีเล็คทริค อ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ พบว่า เคร่ืองปรับอากาศมีคุณภาพ และตรายี่ห้อ
เคร่ืองปรับอากาศมีช่ือเสียง เคร่ืองปรับอากาศมีราคาถูก และสามารถต่อรองราคาเคร่ืองปรับอากาศได ้ร้านมีท่ีจอด
รถและไปมาสะดวก และร้านตั้งอยู่ใกลส้ถานท่ีชุมชน การบริการหลงัการขาย มีพนกังานแนะน าให้รายละเอียด
เคร่ืองปรับอากาศ พนักงานให้บริการดว้ยความเตม็ใจ สุภาพ เป็นมิตร แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย และการยิ้ม
แยม้แจ่มใส เอาใจใส่ในการให้บริการ การให้บริการตามล าดบัก่อนหลงั มีช่องช าระสินคา้หลายช่องทาง และมีความ
รวดเร็วในการให้บริการติดตั้ง จากการศึกษาของเพชรรัตน์ สุริยาเรืองฤทธ์ิ (2560) ศึกษาการประยุกต์ใชสุ้นทรีย
สาธกในการวางแผนกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายกรณีศึกษาร้านจตุรโชคกรุ๊ป 24 จงัหวดัศรีสะเกษ พบปัจจยัจุดร่วมจาก
การสมัภาษณ์ลูกคา้ คือ การบริการของพนกังานดี สุภาพ และให้ค าแนะน าลูกคา้ สินคา้ราคาถูก การรับประกนัสินคา้ 
การจดัโชวสิ์นคา้สวยงาม เลือกชมสินคา้ไดง่้าย  อยากรับส่ือประชาสมัพนัธ์ทางแอพพลิเคชัน่ไลน์ และอยากให้ขยาย
พ้ืนท่ีร้าน จุดร่วมจากการสมัภาษณ์พนกังาน คือ ไดท้กัษะและความรู้เพ่ิมจากการท างาน  

6. กรอบแนวคดิ 
 

 
 

 
รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
 

ประสบการณ์เชิงบวก หรือความ
ประทบัใจของพนกังานและ

ลูกคา้ 

จดัท าโครงการเพ่ือเพ่ิม
ยอดขาย

เคร่ืองปรับอากาศ 

ยอดขาย
เคร่ืองปรับอากาศ

เพ่ิมข้ึน 
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วธีิการศึกษา (Methodology) 
 

ขั้นตอนในการด าเนินการศึกษาตามกระบวนการสุนทรียสาธกซ่ึงมี 4 ขั้นตอน หรือ 4D ไดแ้ก่ 
1. การค้นหา (Discovery) 

1.1 ผู้มีส่วนร่วม และกลุ่มตวัอย่าง 
ผูมี้ส่วนร่วม และกลุ่มตวัอยา่ง ในการศึกษาคร้ังน้ีมี 2 กลุ่ม คือ  
1) ผูมี้ส่วนร่วม ไดแ้ก่ พนกังานในร้านของ หจก. ดี แอล พี เอน็จิเนียร่ิง จ านวน 6 คน 
2) กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ลูกคา้ผูซ้ื้อเคร่ืองปรับอากาศและอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 30 คน 

1.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์แบบก่ึง

โครงสร้าง (Guided Interviews) ท่ีมีแนวทางในการตั้งค าถามเป็นไปตามแนวทางของทฤษฎีสุนทรียสาธก เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผูถู้กสมัภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นและตอบค าถามไดอ้ยา่งเสรี โดยมีชุดค าถาม ดงัน้ี 

พนักงานในร้าน 
1. ตั้งแต่ท่านท างานท่ีน้ีมา ท่านภูมิใจหรือประทบัใจอะไรบา้งช่วยเล่าให้ฟังหน่อย ? แลว้เร่ืองท่ี

ประทบัใจท่ีสุดคือเร่ืองใดครับ ? 
2. ท่านคิดว่าอะไรท่ีเป็นส่ิงดีๆ ในร้านท่ีท าให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศกบัเราครับ? 
3. ถา้จะให้เล่าเร่ืองดีๆ ในร้าน อยากจะเล่าอะไรให้เพ่ือนหรือลูกคา้ฟังบา้งครับ ? 
4. ถา้จะท าให้มียอดขายมากข้ึน ร้านตอ้งท าอะไรบา้ง ? แลว้มีวิธีการดีๆ แนะน าอยา่งไรบา้งครับ ? 
ลูกค้า  
1. ท่านรู้จกั หจก. ดี แอล พี เอน็จิเนียร่ิง ไดอ้ยา่งไรครับ ? 
2. เม่ือท่านมาซ้ือเคร่ืองปรับอากาศกบัเรา เกิดความประทบัใจอะไรบา้งครับ ? 
3. ร้านจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศในฝันของท่านควรมีลกัษณะอยา่งไรครับ ? 
หลงัจากนั้นน ามาวิเคราะห์และสรุปประเด็นท่ีส าคญั และน าผลสรุปแยกออกเป็นปัจจยัจุดร่วม 

(Convergences) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีความถ่ีมาก และปัจจยัจุดโดดเด่น (Divergences) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีความถ่ีนอ้ย แต่มี
ความโดดเด่นและสามารถน าไปขยายผลและเสนอเป็นแนวทางการพฒันาเพ่ือเพ่ิมยอดขายเคร่ืองปรับอากาศต่อได ้

2. การวาดฝัน (Dream)  
หลงัจากท่ีไดค้น้พบประสบการณ์เชิงบวก จุดร่วม จุดโดดเด่น จะน ามาสู่ขั้นตอนต่อยอดจากส่ิงท่ีคน้พบ

ว่า พนกังาน และลูกคา้ ตอ้งการเห็นร้านเป็นเช่นไรในอนาคต แลว้น ามาวาดฝันในส่ิงดีท่ีอยากให้เกิดข้ึนกบัร้าน โดย
ส่ิงท่ีวาดฝันนั้นตอ้งสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

3. การออกแบบ (Design) 
ขั้นตอนน้ีน าเอาส่ิงท่ีคน้พบจุดร่วม จุดโดดเด่น มาวิเคราะห์ร่วมกบัส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป (PESTE Analysis) 

และแรงกดดนั 5 ประการ (Five Forces Model) และท าการวิเคราะห์องค์กรด้วยการวิเคราะห์สออ่าร์ เพ่ือน ามา
วางแผน และก าหนดโครงการท่ีเป็นแผนทางการตลาด 
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4. การลงมือท า (Destiny)  
หลงัจากท าการออกแบบ (Design) โครงการท่ีเป็นแผนทางการตลาดของ หจก. ดี แอล พี เอน็จิเนียร่ิง แลว้ 

ไดม้อบหมายให้ผูรั้บผิดชอบและผูมี้ส่วนร่วมในแต่ละโครงการไดด้ าเนินงานตามแผน 
 

ผลการศึกษาและอภปิราย (Results and Discussion) 
 

1. ส่ิงที่ค้นพบ (Discovery) 
จากขอ้มูลประสบการณ์เชิงบวกของพนกังานในร้านและลูกคา้ผูซ้ื้อเคร่ืองปรับอากาศและอปุกรณ์

เคร่ืองปรับอากาศ ท่ีมีต่อ หจก. ดี แอล พี เอน็จิเนียร่ิง ท าให้คน้พบ ดงัน้ี 
1.1 ส่ิงที่ค้นพบจากการสัมภาษณ์พนักงาน 

1) ความประทบัใจในการท างาน พบว่า มีปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและจุดโดดเด่น ดงัน้ี 
จุดร่วม: มีบรรยากาศในการท างานร่วมกนัท่ีดี การมีทกัษะและความรู้เพ่ิมจากการท างาน 
จุดโดดเด่น: การไดใ้ห้บริการและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกคา้ การบริการหลงัการขายท่ีดี  

2) ส่ิงดีๆ ในร้านท่ีท าให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือสินคา้ พบว่า มีปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและจุดโดดเด่น ดงัน้ี 
จุดร่วม: การรับประกนัสินคา้ การจดัโปรโมชัน่ และการบริการหลงัการขายท่ีดี  
จุดโดดเด่น: ราคา ร้านมีความน่าเช่ือถือ ความหลากหลายของยี่ห้อ คุณภาพและมาตรฐานของ

เคร่ืองปรับอากาศ การจดัวางสินคา้และหนา้ร้านเป็นระเบียบ  
3) เร่ืองดีๆ ท่ีจะเล่าให้เพ่ือนหรือลูกคา้ฟัง พบว่า มีปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและจุดโดดเด่น ดงัน้ี 

จุดร่วม: การบริการหลงัการขายท่ีดี  
จุดโดดเด่น: การให้บริการท่ีดี ทีมช่างและวิศวกรรมมีความรู้และความช านาญ การรับประกนั

สินคา้ มีระบบการท างานท่ีดี การแชร์ประสบการณ์และช่วยกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 
4) วิธีการเพ่ิมยอดขาย พบว่า มีปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและจุดโดดเด่น ดงัน้ี 

จุดร่วม: การบอกต่อแบบปากต่อปาก การโฆษณาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ การจดัโปรโมชัน่  
จุดโดดเด่น: การแจกโบรชวัร์ การติดใบปลิว การให้บริการนอกพ้ืนท่ี พนกังานทุกคนสามารถ

ขายได ้การลา้งแอร์ฟรี  
1.2 ส่ิงที่ค้นพบจากการสัมภาษณ์ลูกค้า 

1) ช่องทางท่ีท าให้รู้จกัร้าน พบว่า มีปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและจุดโดดเด่น ดงัน้ี 
จุดร่วม: การบอกต่อแบบปากต่อปาก การมองเห็นหนา้ร้าน  
จุดโดดเด่น: โฆษณาทางวิทย ุป้ายโฆษณาท่ีติด อินเตอร์เน็ต  

2) ความประทบัใจ พบว่า มีปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและจุดโดดเด่น ดงัน้ี 
จุดร่วม: การบริการหลงัการขายท่ีดี การรับประกนัสินคา้ การติดตั้งฟรี  
จุดโดดเด่น: ร้านมีความน่าเช่ือถือ การให้บริการท่ีดี ความรวดเร็วในการติดตั้ง การให้ส่วนลด 

พนกังานมีความสุภาพ อ่อนนอ้ม  
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 954 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

3) ร้านจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศในฝัน พบว่า มีปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและจุดโดดเด่น ดงัน้ี 
จุดร่วม: บริการหลงัการขายท่ีดี การให้บริการท่ีดี 
จุดโดดเด่น: ร้านมีความน่าเช่ือถือ รับซ้ือเคร่ืองเก่า เม่ือมีปัญหาสามารถให้ค าแนะน าและมาซ่อม

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
2. การวาดฝัน (Dream) 

หจก.  ดี แอล พี เอน็จิเนียร่ิง มียอดขายเคร่ืองปรับอากาศและอะไหลเ่คร่ืองปรับอากาศ ภายในปี 2561 
20,000,000 บาท 

3. การออกแบบ (Design) 
ท าการออกแบบโครงการ รวมกบัการวิเคราะห์สออา่ร์ (SOAR Analysis) ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 การวเิคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) 
การวเิคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) 

ส่ิงท่ีตอ้งคน้หาในเชิง 
กลยทุธ์ 

(Strategic Inquiry) 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. ร้านขายทั้งเคร่ืองปรับอากาสและ
อะไหลเ่คร่ืองปรับอากาศ 
2. เคร่ืองปรับอากาศมีคุณภาพ 
หลากหลายยี่ห้อ และมีการรับประกนั
สินคา้  
3. มีทีมช่างและวิศวกรท่ีสามารถ
ออกแบบงาน และให้ค าปรึกษาทาง
เทคนิคได ้
4. มีการให้บริการและบริการหลงัการ
ขายท่ีดี  

โอกาส (Opportunities) 
1. สภาพอากาศร้อนช้ืน และมลภาวะ
ในอากาศสูงข้ึน 
2. คนตอ้งการอากาศท่ีเยน็สบายและ
สะอาด 
3. การบอกต่อของกลุ่มลูกคา้เดิม  
 

เจตนาหรือส่ิงดีๆ ท่ีอยาก
เห็นเพ่ือองคก์ร 

(Appreciative Intent) 

ส่ิงที่เราต้องการจะเป็น (Aspirations) 
1. มีฐานลูกคา้มากข้ึน 
2. ปี 2561 มีรายได ้20,000,000 บาท 

ผลลัพธ์ (Results) 
1. จ านวนลูกคา้เพ่ิมข้ึน จ านวน 100 
ราย  
2. ปี 2561 มียอดขายเคร่ืองปรับ 
อากาศและอะไหล่ 20,000,000 บาท 
 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า หจก. ดี แอล พี เอน็จิเนียร่ิง ดงัน้ี มีจุดแขง็ คือ 1. ร้านขายทั้งเคร่ืองปรับอากาศและ

อะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ ท าให้เม่ือลูกคา้ตอ้งการให้ซ่อมบ ารุงสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 2. เคร่ืองปรับอากาศมี
คุณภาพ ไดม้าตรฐาน มีหลากหลายยี่ห้อ และมีการรับประกนัสินคา้ 3. มีทีมช่างและวิศวกรท่ีสามารถออกแบบงาน 
และให้ค าปรึกษาทางเทคนิคได ้4. มีการให้บริการและบริการหลงัการขายท่ีดี เช่น การดูแลเอาใจใส่ การติดตั้งระบบ 
การซ่อมบ ารุง โดยธุรกิจมีโอกาสจาก 1. สภาพอากาศร้อนช้ืน และมลภาวะในอากาศสูงข้ึน ท าให้ลูกค้าใช้
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เคร่ืองปรับอากาศมากข้ึน 2) คนตอ้งการอากาศท่ีเยน็สบายและสะอาด 3. การบอกต่อของกลุ่มลูกคา้เดิมเม่ือไดรั้บ
บริการและบริการหลงัการขายท่ีดี ซ่ึงมีความฝันหรือส่ิงท่ีเราตอ้งการจะเป็น ดงัน้ี 1. มีฐานลูกคา้มากข้ึน จ านวน 100 
ราย และ 2. ปี 2561 มีรายได้ 20,000 ,000 บาท ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน คือ มียอดขายเคร่ืองปรับอากาศและอะไหล่ 
20,000,000 บาท 

จากจุดร่วมและจุดโดดเด่น และการวิเคราะห์สออ่าร์ ได้ท าการออกแบบแนวทางการพฒันาเพ่ือเพ่ิม
ยอดขาย คือ การจดัโปรโมชัน่ท่ีดึงดูดใจลูกคา้ การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ มีการให้บริการและ
บริการหลงัการขายท่ีดี จึงไดจ้ดัท าแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายเคร่ืองปรับอากาศ ของ หจก. ดี แอล พี เอน็จิเนียร่ิง 
ดงัน้ี  

โครงการที่ 1 โปรโมช่ันฮอตรับซัมเมอร์ 
ท่ีมา: ปัจจยัจุดร่วมท่ีส าคญั คือ การจดัโปรโมชัน่ 
วตัถุประสงค:์ เพ่ือจดักิจกรรมการตลาดและโปรโมชัน่ท่ีดึงดูดใจลูกคา้  
การด าเนินงาน:  1. การจดัโปรโมชัน่ติดตั้งฟรี ผอ่น 0% ให้ส่วนลด 

   2. ท าป้ายและติดป้ายโปรโมชัน่ให้ลูกคา้มองเห็นไดง่้ายทั้งในร้านและนอกร้าน 
   3. ประชาสมัพนัธ์โปรโมชัน่ผา่นส่ือต่างๆ ท่ีจะจดัท าในโครงการท่ี 2  
   4. เม่ือพนกังานน าเสนอขายให้น าเสนอโปรโมชัน่ท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือโน้มน้าวให้ลูกค้า
ซ้ือสินคา้ 

ระยะเวลาด าเนินการ: เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2561 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ: ลูกคา้ตดัสินคา้ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศกบัร้าน และมียอดขายเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 50 ของ ปี 

2560 
โครงการที่ 2 ส่ือฮิต ตดิหู ตดิตา  
ท่ีมา: จุดร่วม คือ การโฆษณาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ จุดโดดเด่น คือ โฆษณาทางวิทยุ ป้ายท่ีติด 

อินเตอร์เน็ต 
วตัถุประสงค:์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ร้าน 
การด าเนินงาน:  1. โปรโมทเพจของร้านให้ลูกคา้เป้าหมายเห็นมากข้ึน  

   2. ติดป้ายหรือใบปลิวตามสถานท่ีต่างๆ เช่น ร้านอาหาร  
   3. ยิงสปอตโฆษณาทางวิทยุ 
   4. แจกโบรชวัร์ 

ระยะเวลาด าเนินการ: เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนกนัยายน 2561 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ: ลูกคา้นึกถึงร้านเป็นอนัดบัแรกเม่ือตอ้งการซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
โครงการที่ 3 คืนก าไรให้ลูกค้า  
ท่ีมา: จุดร่วมท่ีส าคญั คือ บริการหลงัการขายท่ีดี และจุดโดดเด่น คือ เม่ือมีปัญหาสามารถให้ค าแนะน า

และมาซ่อมไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
วตัถุประสงค:์ เพ่ือให้บริการหลงัการขายท่ีดีให้กบัลูกคา้ และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ 
การด าเนินงาน: เม่ือลูกคา้ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศมีบริการลา้งแอร์ฟรี 1 คร้ัง  
ระยะเวลาด าเนินการ: เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2561 
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ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ: ลูกคา้เกิดพึงพอใจบริการหลงัการขายท าให้มีการซ้ือซ ้ าหรือบอกต่อ 
โครงการที่ 4 บอกต่อมีรางวลั  
ท่ีมา: จุดร่วมท่ีท าให้ลูกคา้รู้จกัร้าน คือ การบอกต่อแบบปากต่อปาก 
วตัถุประสงค:์ เพ่ือกระตุน้ให้ลูกคา้เก่ามีการบอกต่อหรือแนะน าลูกคา้ใหม่ให้ซ้ือสินคา้กบัร้าน 
การด าเนินงาน: แจ้งลูกคา้เม่ือซ้ือสินคา้ หรือเม่ือรับบริการซ่อมบ ารุง หากมีการบอกต่อและลูกคา้มาซ้ือ

สินคา้กบัทางร้าน ลา้งแอร์ฟรี 1 คร้ัง 1 เคร่ือง ต่อ 1 คน  
ระยะเวลาด าเนินการ: เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2561 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ: ลูกคา้บอกต่อท าให้ลูกคา้ใหม่เพ่ิมข้ึน  
โครงการที่ 5 เธอขายได้ฉันก็ขายได้   
ท่ีมา: จุดโดดเด่นของวิธีการเพ่ิมยอดขาย คือ พนกังานทุกคนสามารถขายได ้
วตัถุประสงค:์ เพ่ือให้พนกังานทุกคนสามารถแนะน าและขายเคร่ืองปรับอากาศให้ลูกคา้ได ้ 
การด าเนินงาน: จดัให้มีการแลกเปล่ียนความรู้เร่ืองเคร่ืองปรับอากาศ และเทคนิคการขายให้กบัพนกังาน 
ระยะเวลาด าเนินการ: เดือนกุมภาพนัธ์ 2561 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ: พนกังานทุกคนสามารถขายเคร่ืองปรับอากาศได ้
ทั้ง 5 โครงการมีการวดัผลจากยอดขายเคร่ืองปรับอากาศ 

4. การลงมือท า (Destiny) 
หลงัจากได้ออกแบบและจัดท าแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายเคร่ืองปรับอากาศแล้ว มอบหมายให้

ผูจ้ดัการและพนกังานเป็นผูเ้ข้าร่วมโครงการ และด าเนินการตามแผนการตลาด รวมทั้งประเมินยอดขายท่ีท าได้  
ซ่ึงจากยอดขาย ยงัไม่เป็นไปตามเป้าท่ีก าหนด แต่ก็เพ่ิมข้ึนจากยอดขายในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม ของปี 2560   

5. อภปิรายผล 
จากผลการศึกษาพบปัจจยัจุดร่วม ดงัน้ี 1) บรรยากาศในการท างานร่วมกนั 2) การให้บริการท่ีดี 3) การจดั

โปรโมชัน่ 4) การรับประกนัสินคา้ 5) บริการหลงัการขายท่ีดี 6) การบอกต่อของลูกคา้ 7) การผา่นหน้าร้าน และ 8) 
การโฆษณาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพนารัตน์ จนัติชยั (2558) พบว่า ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ไดแ้ก่ เคร่ืองปรับอากาศมีคุณภาพ การบริการหลงัการขาย 
เอาใจใส่ในการให้บริการ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของเพชรรัตน์ สุริยาเรืองฤทธ์ิ (2560) ท่ีพบปัจจยัจุดร่วมจาก
การสมัภาษณ์ลูกคา้ คือ การบริการของพนกังานดี สุภาพ และให้ค าแนะน าลูกคา้ การรับประกนัสินคา้  
 

สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 
 

1. สรุปผลการศึกษา 
จากการสมัภาษณ์พนกังานและลูกคา้ สรุปผลการศึกษาไดว้่ามีปัจจยัจุดร่วม (Convergences) ไดด้งัน้ี 
1.1 ความประทบัใจในการท างาน คือ บรรยากาศในการท างานร่วมกนั การมีทกัษะและความรู้เพ่ิมจาก

การท างาน  
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1.2 ส่ิงดีๆ ในร้านท่ีท าให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือ คือ การรับประกนัสินคา้ การจดัโปรโมชัน่ บริการหลงัการ
ขายท่ีดี 

1.3 เร่ืองดีๆ ท่ีจะเล่าให้เพ่ือนหรือลูกคา้ฟัง คือ บริการหลงัการขายท่ีดี 
1.4 วิธีการเพ่ิมยอดขาย คือ การบอกต่อแบบปากต่อปาก การโฆษณาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ การจัด

โปรโมชัน่ 
1.5 ช่องทางท่ีท าให้ลูกคา้รู้จกัร้าน คือ การบอกต่อแบบปากต่อปาก ขบัรถผา่นหนา้ร้าน 
1.6 ความประทบัใจเม่ือซ้ือสินคา้ คือ บริการหลงัการขายท่ีดี การรับประกนัสินคา้ ติดตั้งฟรี 
1.7 ร้านจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศในฝัน คือ บริการหลงัการขายท่ีดี การให้บริการท่ีดี 
จากผลการศึกษาไดแ้นวทางการพฒันาเพ่ือเพ่ิมยอดขาย คือ การจดัโปรโมชัน่ท่ีดึงดูดใจลูกคา้ การโฆษณา

และประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ มีการให้บริการและบริการหลงัการขายท่ีดี โดยการจดัท าโครงการ 5 โครงการ 
ไดแ้ก่ โครงการท่ี 1 โปรโมชัน่ฮอตรับซัมเมอร์ โครงการท่ี 2 ส่ือฮิต ติดหู ติดตา โครงการท่ี 3 คืนก าไรให้ลูกค้า 
โครงการท่ี 4 บอกต่อมีรางวลั โครงการท่ี 5 เธอขายไดฉ้นัก็ขายได ้   

2. ข้อเสนอแนะ 
การใชสุ้นทรียสาธกท าให้คน้พบส่ิงดีๆ ท่ีเกิดข้ึนในองค์กร ดงันั้น ควรท าการคน้หาส่ิงดีๆ ท่ีเกิดต่อไป 

เน่ืองจากหลงัจากไดรั้บรู้ถึงประสบการณ์ท่ีดีของลกูคา้รายอ่ืนๆ ต่อ ยอ่มส่งผลดีให้กบัธุรกิจ เพ่ือน าไปใชป้รับเปล่ียน
กลยทุธ์ให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน หรือน าไปต่อยอดธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรม ทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอยา่งคือผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจ านวน 270 คน ผลการศึกษาพบว่าผูป้ระกอบการส่วน
ใหญ่เลือกใชบ้ริการสินเช่ือกบัธนาคารกรุงไทยและธนาคารกสิกรไทย เน่ืองจากมีขั้นตอนในการพิจารณาอนุมติัไม่
ยุ่งยากและธนาคารมีความน่าเ ช่ือถือ ว ัตถุประสงค์ในการกู้คือเพ่ือขยายกิจการและเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีทศันคติต่อการใชบ้ริการดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นพนกังาน ดา้นการปฏิบติังาน และดา้นการใช้
บริการ ในระดบัความเห็นดว้ยอย่างยิ่ง และผูป้ระกอบการให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 
ดา้นในระดบัความส าคญัมากถึงมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดลว้นแลว้มีความส าคญักบั
ผูก้อบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
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Abstract 
 

The objectives of this study were to study consumer behavior, attitudes and marketing mix factors 
influencing the selection of business loans. Questionnaire survey was used with the Small and Medium Enterprises  
(SMEs)  of 270 samples.  It was found that most of the SMEs chose Krung Thai Bank and Kasikorn Bank because 
of the Bank simple approval procedure and reliable.  The purpose of the loan was to expand the business and to be 
working capital. Most of  SMEs have attitude toward the service in product, bank staff, operation and service at the 
level of mostly agree.  The entrepreneurs considered all of the 7 marketing mixs at the more important to most 
important. This reveal that that marketing mixes were important to the Small and Medium Enterprises. 

 
Keywords: Business behavior, Attitude, Marketing mix, Business Loan 
 

1. บทน า 

 
ในยคุอุตสาหกรรม 4.0 หรือ“Thailand 4.0”  ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) มีการ

น าระบบเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้เพ่ือลดข้ึนตอนการผลิต ลดการใชแ้รงงาน ลดตน้ทุน แต่
ยงัคงคุณภาพให้สินคา้มีมาตรฐานไดรั้บความเช่ือมัน่และความไวว้างใจจากลูกคา้ และปัจจุบนัหลากหลายสถาบนั
การเงินมีการน าเทคโนโลยีเข้าใช้ในการท าธุรกรรมทางการเงิน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน ดงันั้นผูป้ระกอบการ SMEs ตอ้งมีการปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
โดยเร่ิมจากการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการท างานเพ่ือลดการใช้แรงงาน แต่ได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน มีการค้นหา
นวตักรรมใหม่ๆเพ่ือสร้างก าไรให้กบักิจการ ในการน าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการประกอบธุรกิจจะเป็นเคร่ืองมือใน
การยกระดบัขีดความสามารถของธุรกิจให้มีความพร้อมเขา้สู่การแข่งขนัอย่างมืออาชีพ และในประกอบธุรกิจนั้น
ความสามารถของผูป้ระกอบการไม่ใช่เพียงอย่างเดียวแต่ยงัคงต้องอาศยัพ้ืนฐานทางการเงินท่ีมัน่คงอีกดว้ย  จึง
จ าเป็นท่ีผูบ้ริหารจะท าจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะส าหรับใชใ้นการหมุนเวียนในธุรกิจและตอ้งบริหารเงินลงทุนนั้น
ให้เหมาะสมเพ่ือป้องกนัการเผชิญปัญหาทางการเงิน (ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,2560)  
ดงันั้นจึงเป็นท่ีมาของวตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ี คือ เพ่ือศึกษาพฤติกรรม ทศันคติและปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎ ี
พฤติกรรมธุรกิจ หมายถึง การศึกษาว่าบุคคล กลุ่มบุคคลและองค์กร ตดัสินใจเลือก ซ้ือ ใช ้และก าจดั

ผลิตภณัฑ ์บริการ ความคิดหรือประสบการณ์ท่ีตอบสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของตนเองอยา่งไร ปัจจุบนั
พฤติกรรมการเลือกใชซ้ื้อหรือใชบ้ริการไดรั้บอิทธิพลจากปัจจัยทางวฒันธรรม สังคม และปัจจยัส่วนบุคคล แม้
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ผูป้ระกอบการจะมีความตอ้งการแตกต่างกนัแต่มีกระบวนการตดัสินใจท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยมีกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือ แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี 1.การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ ผูป้ระกอบการตอ้งสามารถสรุปไดว้่าปัญหา
มาจากสาเหตุใด 2.การแสวงหาขอ้มูล เม่ือรับรู้ถึงปัญหาผูป้ระกอบการตอ้งคน้หาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยในการ
ตดัสินใจ 3.การประเมินทางเลือก ในขั้นตอนน้ีผูป้ระกอบการจะตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 4.การตดัสินใจซ้ือ 
จากการพิจารณาขั้นตอนท่ี 1-3 แล้วจะตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีต้องการมากท่ีสุด 5.หลงัจากซ้ือแลว้ผูป้ระกอบการจะ
ไดรั้บประสบการณ์จากการซ้ือ หากพอใจก็อาจซ้ือซ ้ า ถา้ไม่พอใจก็อาจไม่ซ้ือสินคา้นั้นอีกเลย (Kotler and Keller, 
2016)  

ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Marketing Mix หรือ 7P’s) เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจบริการ เพ่ือใชใ้นการพิจารณาองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการตอบสนองตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงประกอบดว้ย 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นกายภาพ 
และด้านบุคคลหรือพนักงาน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 1.ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงสินค้าหรือบริการ ท่ี
พัฒนาข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2.ด้านราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินท่ีลูกค้าช าระเพ่ือ
แลกเปล่ียนกบัสินคา้หรือบริการ ราคาเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับการตลาดโดยการก าหนดราคาพิจารณาจากการ
ลงทุนในระหว่างการจดัเตรียมสินคา้หรือบริการ 3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง สถานท่ีน าเสนอ
ขายผลิตภณัฑ์ หรือสถานท่ีการจดัจ าหน่าย อาจเป็นไปไดว้่าผลิตภณัฑ์น้ีไม่สามารถจ าหน่ายไดทุ้กพ้ืนท่ี แต่เฉพาะ
บางสถานท่ีเท่านั้น 4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การจดัโปรโมชัน่เพ่ือท าการส่งเสริมการขายเพ่ือ
กระตุม้ความนิยมของผลิตภณัฑ์ในตลาด เช่นการโฆษณาโครงการส่งเสริมการขาย ซ่ึงจะช่วยให้ลูกคา้เกิดแรงจูงใจ
ในการตดัสินใจซ้ือ 5.ดา้นบุคคลหรือพนกังาน (People) หมายถึง การบริหารจดัการพนกังานท่ีบริการลูกค้าให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือท่ีจะตรวจสอบคุณภาพของการให้บริการได ้ทศันคติและพฤติกรรมของพนกังานสร้างการรับรู้
ของการบริการของลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้  6.ดา้นกระบวนการ (Process) คือ กระบวนการท างาน
ท่ีชดัเจน มีแผนการปฏิบติัท่ีเขา้ใจง่ายสามารถถ่ายทอดให้พนกังานมีความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนัไดเ้พ่ือให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้และดูเป็นมืออาชีพ 7.ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical) หมายถึง สภาพแวดลอ้มท่ีบริการเกิดข้ึนจากการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานและลูกคา้ซ่ึงรวมถึงสินค้าท่ี
จบัตอ้งได ้ลกัษณะทางกายภาพ เช่นการตกแต่งสถานท่ีให้บริการ เป็นตน้ (Booms & Bitner, 1981) 

แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติหมายถึง การแสดงความรู้สึกภายในท่ีสะทอ้นความโน้มเอียงของบุคคล ว่า
พอใจหรือไม่พอใจต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นผลจากกระบวนการทางจิตวิทยา โดยท่ีทศันคติไม่สามารถสังเกตุได้
โดยตรงแต่ตอ้งแสดงว่าบุคคลกล่าวถึงอะไร หรือก าลงัท าอะไรอยู่ โครงสร้างของทศันคติท่ีส าคญัมีอยู่ 3 ประการ 
ดงัน้ี 1.ความพอใจของบุคคล (Person’Affect) หมายถึงความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ ท่ีได้พบเจอ ความพึงพอใจมี
ลกัษณะคลา้ยอารมณ์ 2.ความตระหนกั (Cognition) หมายถึง การท่ีบุคคลยอมรับส่ิงต่างๆ โดยจากความรู้สึกและ
ความตระหนกั อยู่บนพ้ืนฐานการรับรู้ในส่ิงท่ีถูกตอ้งและเป็นจริง 3.ความตั้งใจ (Intention) หมายถึง ความตั้งใจต่อ
ส่ิงใจส่ิงหน่ึงจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได ้(Schiffman, Leon G & Kanuk, 
2010)  

2.2 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
ฟ้างาม ชะนะมา (2560) ได้ศึกษาเ ร่ืองแนวทางการเพ่ิมยอดสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของทีมลูกค้า

ผูป้ระกอบการ 2 ธนาคารกสิกรไทย สาขากาฬสินธ์ุ ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัทางการตลาดพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์
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ผูต้อบจะให้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุดคือคุณสมบติัของผูข้อสินเช่ือมีความเหมาะสม ท่ีค่าเฉล่ีย 4.53 และไดว้งเงิน
อนุมติัตามตอ้งการ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.51 ดา้นราคาให้ความส าคญัจากอตัราดอกเบ้ียต ่า ท่ีค่าเฉล่ีย 4.50 ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ให้ความส าคัญจากท่ีตั้งของธนาคารติดต่อสะดวก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.12 ด้านส่งเสริมการตลาด ผูต้อบให้
ความส าคญัท่ีมีการออกเยี่ยมลูกคา้เป็นปะจ า ท่ีค่าเฉล่ีย 4.24  ดา้นพนกังาน ผูต้อบให้ความส าคญัท่ีพนกังานให้ความ
ช่วยเหลือแต่แก้ปัญญาให้กับลูกค้าได้ดี ท่ีค่าเฉล่ีย 4.78 ด้านกระบวนการให้บริการพบว่าให้ความส าคัญท่ี
กระบวนการท างานท่ีเช่ือถือได้ ทราบระยะเวลาท่ีพิจารณา ท่ีค่าเฉล่ีย 4.68  และสุดท้ายด้านกายภาพ พบว่าให้
ความส าคญัท่ีระดบัมากทุกหวัขอ้  

นทัวุฒิ บุญแยม้ (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองแนวทางการตลาดในการเพ่ิมยอดสินเช่ือธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย 
สาขาหนองคาย วตัถุประสงคข์องการศึกษาคือเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจและปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีท าให้ผูป้ระกอบการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการใชสิ้นเช่ือ
ธุรกิจส่วนใหญ่มีวตุัประสงคก์ารกูเ้พ่ือหมุนเวียนในกิจการ หลกัประกนัท่ีใชคื้อท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ตวัเองและ
ครอบครัวเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ พนกังานเป็นช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร เหตุเลือกใชเ้น่ืองจาก
ไดรั้บวงเงินอนุมติัสูง อตัราดอกเบ้ียต ่า และผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่าดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ราคา ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการ จะอยูใ่นระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ส่วนดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และดา้นหลกัฐานทางกายภาพให้ความส าคญัระดบัมาก  

วิชชุกร นามมาวงษ์ (2558) ได้ศึกษาเร่ืองแนวทางการเพ่ิมยอดสินเช่ือธุรกิจ ธนาคารออมสิน สาขา
บ าเหน็จณรงค์ จงัหวดัชยัภูมิ ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ พบว่า วตัถุประสงค์ในการขอ
สินเช่ือเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ระยะเวลากู้ท่ีตอ้งการคือ 1-5 ปี ตอ้งการอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่ากว่าอัตรา
ดอกเบ้ียลอยตวั ลูกคา้ทราบขอ้มูลการให้บริการสินเช่ือ จากส่ือโทรทศัน์เป็นส่วนใหญ่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ พบว่าดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ อตัราผ่อนช าระท่ีเหมาะสม ดา้นราคา ไดแ้ก่
อตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ความมีเช่ือเสียงและภาพพจน์ท่ีดีของธนาคาร และดา้น
พนกังานไดแ้ก่ พนกังานมีความพร้อมและยินดีให้บริการ ปัญหาสาเหตุหลกัท่ีเกิดจากปัจจยักระบวนการให้บริการมี
ความล่าชา้ พนกังานไม่มีประสบการณ์ท างาน ส่ิงอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้  
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) และใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey)  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอ าเภอ
สุวรรณภูมิ อ  าเภอโพนทราย อ าเภอพนมไพร และอ าเภอหนองฮี จงัหวดัร้อยเอด็ จ านวน 823 ราย (ส านกังานเทศบาล
ต าบลสุวรรณภูมิ ต าบลโพนทราย ต าบลพนมไพร และต าบลหนองฮี, 2560) 

กลุ่มตวัอยา่ง ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างใชสู้ตรของ Yamane (1973 อา้งถึงในสิน พนัธ์ุพินิจ
,2554) ท่ีความคลาดเคล่ือน ระดบั 0.05  

2Ne1
Nn
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n     หมายถึง      ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
N    หมายถึง      กลุ่มประชากรทั้งหมด 
E     หมายถึง      ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดคื้อ 0.05  

จากสูตร 

                                                                        n    = 2823(0.5)1
823


 =   269.17 

ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกในการเก็บขอ้มูลและการน ามาประมวลผล ผูศึ้กษาจึงไดใ้ชต้วัเลขกลุ่มตวัอย่าง
จากท่ีค านวณได ้จ านวน 269.17 เป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 270 คนโดยท าการแจกแบบสอบถามแบบค าถามปลายปิด 
(Closed Form) ท าการสุ่มตวัอย่างจากผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอ าเภอสุวรรณภูมิ 
จ านวน 140 คน อ าเภอโพนทราย 43 คน อ าเภอพนมไพร 47 คน และอ าเภอหนองฮี 40 คน โดยแบ่งตามสดัส่วนจาก
จ านวนประชากรทั้งหมด 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม  โดยมีแบบสอบถาม 4 ส่วนดงัน้ีคือ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประเภทของธุรกิจ 

ลักษณะการจดทะเบียนของกิจการทุนจดทะเบียนของกิจการ มูลค่าของสินทรัพย์ถาวร จ านวนการจ้างงาน 
ระยะเวลาท่ีด าเนินการ และรายไดเ้ฉล่ียจากกิจการต่อเดือนโดยใชม้าตรวดันามบญัญติั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ีและสรุปผลเป็นร้อยละ  

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มโดยใชม้าตรวดันามบญัญติัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ีและสรุปผล
เป็นร้อยละ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมโดยใช้  Likert Scale 5 ระดับเป็นมาตรวัด แบบสอบถามทั้ งฉบับมีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (α- 
Coefficient) แต่ละดา้นดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์สินเช่ือ ค่า เท่ากบั 0.906 ดา้นพนกังานให้บริการ เท่ากบั 0.954 ดา้นการ
ปฏิบติังานเท่ากบั 0.933 ดา้นการใชบ้ริการ ค่า เท่ากบั 0.803 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ียใชจ้ดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วง
ตามความกวา้งอนัตรภาคชั้น    

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ
ของผูป้ระกอบการ SMEs วดัระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด 7 ดา้น ใชม้าตรวดัระดบัความส าคญั 
5 ระดบั มีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (α- Coefficient) แต่ละด้านดงัน้ี ด้านผลิตภณัฑ์ เท่ากับ 0.887 ด้านราคา เท่ากบั 
0.951 ดา้น ช่องทางการจดัจ าหน่าย เท่ากบั 0.849 ดา้นการส่งเสริมดา้นการตลาดเท่ากบั 0.945 ดา้นบุคลากร เท่ากบั 
0.959 ดา้นกระบวนการในการให้บริการ เท่ากบั 0.954 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ เท่ากบั 0.944 สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรับเกณฑก์ารแปลผล
ค่าเฉล่ียใชจ้ดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตามความกวา้งอนัตรภาคชั้น 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการศึกษาพฤติกรรม ทศันคติ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
สินเช่ือธุรกิจในภาพรวมของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

4.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบสอบถาม 
ผลจากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งจากการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม  จ านวนทั้งส้ิน 270  ราย น ามาท าการ

วิเคราะห์จ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประเภทของธุรกิจ ลกัษณะ
การจดทะเบียนของกิจการ ทุนจดทะเบียนของกิจการ มูลค่าสินทรัพยถ์าวร จ านวนการจา้งงาน ระยะเวลาการด าเนิน
ธุรกิจและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไดผ้ลดงัรูปท่ี 1 

 
รูปที่  1 ร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงร้อยละ 60 และเป็นเพศชาย 40 ส่วนมากมีอายุ
ระหว่าง ต ่ากว่า 30 ปี และ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมาคืออายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 24 ซ่ึงมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อย 49 โดยมีลกัษณะการประกอบธุรกิจคือผูจ้  าหน่ายคา้ปลีก คิดเป็นร้อย
ละ 50 ลักษณะการจดทะเบียนของกิจการคือทะเบียนพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 61 มีทุนการจดทะเบียนไม่เกิน 
1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 59 มีมูลค่าทรัพยสิ์นถาวรไม่เกิน 10 ลา้นบาท ร้อยละ 57  มีการจา้งงานไม่เกิน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 77 ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 6-10 ปี ร้อยละ 37 รองลงมาไม่เกิน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 26 และมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 200,000 บาท ร้อยละ 34 รองลงมา รายได้ 200,000-500,000 คิดเป็นร้อยละ 27 และ
ประเภทธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถาม ไดผ้ลดงัรูปท่ี 2 
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รูปที่  2 จ านวนประเภทธุรกิจ 
จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามประกอบธุรกิจประเภทจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมจ านวน 78 

คน ล าดบัถดัมาคือจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างจ านวน 43 คน และจ านวนเส้ือผา้/เคร่ืองนุ่งห่ม จ านวน 38 คน 
4.2. พฤตกิรรมการเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจ 

จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มแสดงผลดงัรูปภาพท่ี 3 

รูปที่  3 จ  านวนผูต้อบแบบสอบถาม แบ่งตามพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ 

 
รูปที่ 4 ร้อยละของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ 

จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มพบว่าจากผูต้อบแบบสอบถามเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารกรุงไทย จ านวน 147 คน ล าดบัถดั
มาคือธนาคารกสิกรไทย 87 คน และเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการคือขั้นตอนในการขออนุมติัไม่ยุง่ยาก จ านวน 144 คน 
ความน่าเช่ือถือของธนาคาร 106 คน ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ในการกู้คือเพ่ือขยายกิจการ จ านวน 158 คน และเพ่ือเป็น
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เงินทุนหมุนเวียน 157 คน ส่วนใหญ่ประเภทสินเช่ือท่ีเลือกใชคื้อเกินกูร้ะยะยาว จ านวน 223 คน หลกัประกนัท่ีใชค้  ้า
ประกนัการกูเ้งินคือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 203 คน โดยช่องทางในการรับขอ้มูลข่าวสารมาจากพนกังาน
ธนาคาร 202 คน ในดา้นร้อยละของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ ซ่ึงจ าแนกตามวงเงินท่ีขออนุมติัและ
ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจแสดงผลดงัรูปท่ี 4 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ พบว่าวงเงินท่ีขออนุมติัจากธนาคารโดย
ส่วนใหญ่คิดเป็น ร้อยละ 58 โดยผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจคือตวัเองคิดเป็น ร้อยละ 58 

4.3. ทัศนคตต่ิอการเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจ 
ผลการศึกษาทศันคติต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมซ่ึงแบ่งการส ารวจออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์สินเช่ือ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านการ
ปฏิบติังาน ดา้นการใชบ้ริการ แสดงผลในรูปท่ี  

รูปที่  5 ทศันคติต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
จากการศึกษาทศันคติต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มพบว่า 1.ดา้นผลิตภณัฑ์สินเช่ือ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไดแ้ก่ การให้มีผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ
ท่ีรองรับร้านคา้ขนาดเล็ก (ค่าเฉล่ีย 4.49)  และการยกเวน้การคิดค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลกัทรัพย ์ (ค่าเฉล่ีย 
4.46)  การยกเวน้การคิดค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการและค่าธรรมเนียมการจดัวงเงิน (ค่าเฉล่ีย 4.44)  การมี
ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีรองรับธุรกิจท่ีก าลงัไดรั้บความนิยม (ค่าเฉล่ีย 4.39) การลดอตัราดอกเบ้ีย หากลูกคา้มีประวติัการ
ช าระเป็นปกติตามเง่ือนไข (ค่าเฉล่ีย 4.38) การขยายระยะเวลากูใ้ห้มากกว่า 10 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.33) การให้อตัราดอกเบ้ีย
พิเศษส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีขอวงเงินตั้งแต่ 5 ลา้นบาทข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 4.30) 2.ดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการ 3.ดา้นการ
ปฏิบติังาน และ 4.ดา้นการใชบ้ริการ พบว่า ผูป้ระกอบการเห็นดว้ยอยา่งยิ่งในทุกดา้น  

4.4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจ  
โดยท าการศึกษาทั้งหมด 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริม

การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการในการให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดงัแสดงผลในรูปท่ี  6 
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รูปที่  6 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ 
จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจ พบว่า  

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ระยะเวลา
ในการช าระคืนมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.37) การก าหนดหลกัประกนัสินเช่ือมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.36) 
ประเภทของผลิตภณัฑ์สินเช่ือตรงต่อความต้องการและมีการปรับปรุงและพฒันารูปแบบสินเช่ืออย่างต่อเน่ือง 
(ค่าเฉล่ีย 4.32) วงเงินสินเช่ือไดรั้บอนุมติัสูง (ค่าเฉล่ีย 4.30) 2.ดา้นราคา พบว่า ผูป้ระกอบการ SMEs ให้ความส าคญั
ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ค่าธรรมเนียมในการประเมินราคาหลกัทรัพย์มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.37) ถดัมาคือ
ค่าธรรมเนียมในการจดัการวงเงินมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย4.36) อตัราดอกเบ้ียต ่า (ค่าเฉล่ีย 4.34) จ านวนเงินผอ่น
ช าระต่องวดมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.29) 3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ผูป้ระกอบการ SMEs ให้
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น ยกเวน้ การมีสถานท่ีจอดรถไวอ้ยา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.18) 4.ดา้นการส่งเสริม
การตลาด พบว่า ผูป้ระกอบการให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ มีพนักงานให้ค าแนะน า ชกัชวนให้ใช้
บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.34) มีการให้ขอ้มูล ข่าวสารครบถว้น สม ่าเสมอ เป็นปัจจุบนั (ค่าเฉล่ีย 4.30)  มีการออกเยี่ยม
กิจการลูกคา้เป็นประจ าและมีการลดค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการและค่าธรรมเนียมจดัการวงเงินกู ้(ค่าเฉล่ีย 4.29) 
มีการโฆษณาผ่านส่ือวิทยุ โทรทศัน์ ส่ิงพิมพ์และส่ืออ่ืนๆ สม ่าเสมอและมีโปรโมชัน่อตัราดอกเบ้ียพิเศษ (ค่าเฉล่ีย 
4.26) 5.ดา้นบุคลากร พบว่า ผูป้ระกอบการ SMEs ให้ความส าคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ พนกังานมีความกระตือรือร้นใน
การให้บริการและให้บริการลูกคา้ดว้ยความเต็มใจ (ค่าเฉล่ีย 4.45) พนกังานมีความรู้ความสามารถให้รายละเอียด
และตอบค าถามลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง และ พนกังานมีความน่าเช่ือถือ และไวว้างใจได ้(ค่าเฉล่ีย 4.43) พนกังานมี
ความน่าเช่ือถือ และไวว้างใจได ้(ค่าเฉล่ีย 4.43) พนกังานมีอธัยาศยัดี สุภาพ ยิ้มแยม้ แจ่มใส (ค่าเฉล่ีย 4.40) พนกังาน
มีความเอาใจใส่และติดตามลูกคา้อยูเ่สมอ (ค่าเฉล่ีย 4.39) 6.ดา้นกระบวนการในการให้บริการ ผูป้ระกอบการ SMEs 
ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือ การรักษาข้อมูลของลูกค้าให้เป็นความลบั (ค่าเฉล่ีย 4.49) ขั้นตอนในการ
พิจารณาอนุมติัไม่ยุ่งยาก (ค่าเฉล่ีย 4.36) พนกังานรายงานความคืบหน้าเสมอระหว่างรอพิจารณาอนุมติั (ค่าเฉล่ีย 
4.35) มีการให้บริการท่ีรวดเร็วในการพิจารณาสินเช่ือ (ค่าเฉล่ีย 4.34)  ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการ
พิจารณา (ค่าเฉล่ีย 4.30) 7.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูป้ระกอบการ SMEs ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
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ธนาคารมีช่ือเสียงมัน่คงและไว้ใจได ้ (ค่าเฉล่ีย 4.56) บริเวณอาคารสถานท่ีตั้งธนาคารมีความสะอาดเรียบร้อย 
(ค่าเฉล่ีย 4.41) มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัและระบบรักษาความปลอดภยัท่ีมีมาตรฐาน มีการใช้เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการให้บริการลูกคา้ มีป้ายแนะน าการให้บริการท่ีชัดเจน บริเวณท่ีพกัรับรองลูกคา้มีเกา้อ้ีนัง่ท่ี
เพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.40) และมีส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ขณะรอรับบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.38) 

4.5. อภปิรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาพฤติกรรม ทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือธุรกิจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาพรวมพบว่า เลือกใช้บริการสินเช่ือกบั
ธนาคารกรุงไทย เน่ืองจากมีขั้นตอนในการพิจารณาอนุมติัไม่ยุ่งยากและธนาคารมีความน่าเช่ือถือ วตุัประสงค์ใน
การกูคื้อเพ่ือขยายกิจการและเป็นเงินทุนหมุนเวียน หลกัประกนัท่ีใชคื้อท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง จากผลการศึกษามี
ส่วนสอดคลอ้งกบัวิชชุกร นามมาวงษ ์(2558) ซ่ึงจากผลการศึกษา พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ให้ความส าคญั คือ 
ระยะเวลาการผ่อนช าระมีความเหมาะสม พนกังานมีความพร้อมและให้บริการดว้ยความเต็มใจ และสอคคลอ้งกบั
การศึกษาของนทัวุฒิ บุญแยม้ (2559) จากผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบมีวตัถุประสงคก์ารกูเ้พ่ือหมุนเวียนในกิจการ 
ใชท่ี้ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเป็นหลกัประกัน ตวัเองเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ และช่องทางในการถึงข้อมูล
ข่าวสารคือพนกังาน และสอคคลอ้งการศึกษาของฟ้างาม ชะนะมา (2560) ซ่ึงจากผลการศึกษา พบว่า ผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า มีสาขาให้บริการจ านวนมาก ง่ายต่อการเขา้ถึง  พนกังานมีการออก
เยี่ยมลูกคา้เป็นประจ า 
  

5. สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาพฤติกรรม ทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
สินเช่ือธุรกิจในภาพรวมผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่เลือกใช้บริการสินเช่ือกบั
ธนาคารกรุงไทย ล าดบัถดัมาคือธนาคารกสิกรไทย เม่ือพิจารณาความเป็นไปไดท้างการตลาดแลว้ ยงัพอมีปัจจยัท่ีจะ
สามารถน ามาพฒันาเพ่ือเพ่ิมยอดการใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจให้กบัธนาคารของรัฐบาลได ้ เช่น การมีผลิตภณัฑ์ท่ี
รองรับธุรกิจการขนาดเล็ก มีอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า ให้ระยะเวลาในผ่อนช าระท่ียาวนานข้ึน ค่าธรรมเนียมในการ
ประเมินหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมในการจดัการวงเงินกูท่ี้เหมาะสม และมีโครงการเยี่ยมลูกคา้เพ่ือแจง้ข่าวสาร 
จากการพิจารณาแลว้เหตุผลหลกัๆท่ีผูป้ระกอบการเลือกเลือกใชคื้อขั้นตอนในการขออนุมติัไม่ยุ่งยาก ธนาคารมี
ความน่าเช่ือถือ ใช้บริการธนาคารมายาวนานและอย่างต่อเน่ือง และเม่ือพิจารณาข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7 ดา้นแลว้ลว้นแต่มีค่าระดบัความส าคญัมากถึงมากท่ีสุด จึงสามารถท่ีจะน ามาจดัท าแนวทางเพ่ือเพ่ิม
ยอดสินเช่ือธุรกิจต่อไปได ้
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ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการ                         
ร้าน After you ในจังหวดักรุงเทพมหานคร 

 The Attitudes toward Marketing Mix Affecting Consumers’ Purchase Decision 
Behavior : The case study of the After You Café , Bangkok 

 
ศุภกิตต์ิ เลิศโกวทย์* และแสงดาว ประสิทธิสุข** 

Supakit Lertkovit ,Sangdaw Prasitsuk 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใช้
บริการร้าน After you ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาทศันคติท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด 
ร้าน After you ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการ ร้าน After you  ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร วิธีการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานใชค้่าสมัประสิทธิความถดถอยเชิงพหุ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการศึกษาจากการน าตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ตวัแปรมาทดสอบ พบว่าตวัแปรท่ีส่งผลอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 มี 3 ตวัแปร เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยผูต้อบ
แบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดในเร่ืองของการจดัป้ายโฆษณาหน้าร้าน ตวัแปรท่ีสองดา้นผลิตภณัฑ ์โดย
ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดในเร่ืองของวตัถุดิบท่ีน ามาใชผ้ลิตขนมหวานและเคร่ืองด่ืม และตวั
แปรท่ีสามดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดใน
เร่ืองของความสะอาดและการตกแต่งภายในร้าน 
 
ค ำส ำคัญ : ทัศนคติ, ส่วนประสมทำงกำรตลำด, กำรตัดสินใจใช้บริกำร, ร้ำน After you 
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Abstract 
 
The study of the attitudes toward marketing mix affecting consumers’ purchase decision behavior towards 

the After You Cafe in Bangkok was aimed to investigating the attitudes of the consumers in Bangkok towards 
marketing mix of the After You Cafe, and studying the behaviors of the consumers in Bangkok towards the After 
You Cafe. Data was analyzed using descriptive statistics including frequency, percentage, mean, and standard 
deviation, as well as multiple regression as an inferential statistic with statistical significance at 0 .05 level.  

The findings revealed three variables that have impacts consumers’ decisions. The first variable was the 
marketing promotion, in which the questionnaire respondents represented the highest level of opinion towards 
advertisement sign at the front of the cafe. The second variable was the product, in which the questionnaire 
respondents represented the highest level of opinion towards raw ingredients of dessert and drinks . The third 
variable was the physical creation and presentation, in which the questionnaire respondents represented the highest 
level of opinion towards cleanness and interior decoration.  

 
Keywords: Attitude, Marketing Mix, Consumers’ Purchase Decision, After You Cafe 
 

1. บทน า 

 
สังคมในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไป พฤติกรรมของผูบ้ริโภคได้ปรับเปล่ียนในทางด้านวฒันธรรมของการ

รับประทานอาหารดว้ย ผูบ้ริโภคหนัมานิยมรับประทานของหวานเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากตอ้งการเปล่ียนบรรยากาศเพ่ือ
ผ่อนคลายความเครียด เพ่ือแสวงหาความสนุกสนานในครอบครัว หรือในกลุ่มเพ่ือนฝูง เพ่ือความทนัสมยัและกระแส
ความนิยมต่างๆ ซ่ึงของหวานนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคยคุใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดีไม่ใช่เพียงรสชาติ
ท่ีอร่อยและอ่ิมทอ้ง แต่ยงัเขา้กบัรูปแบบ การด าเนินชีวิตในยคุปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งอีกดว้ย รวมทั้งการไดรั้บอิทธิพลและ
ค่านิยมจากประเทศทางฝ่ังตะวนัตก ท าให้ธุรกิจประเภทขนมหวานและเคร่ืองด่ืมเร่ิมเขา้มามีบทบาทเป็นส่วนหน่ึงของ
การใชชี้วิตของคนไทย ตลาดเบเกอร่ีในประเทศไทย ในปี 2554 ถึง ปี 2559 อุตสาหกรรมมีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึนทุกปี 
โดยเฉล่ียปีละ 7.6% ต่อปี ในปี 2559 มีมูลค่าสูงถึง 27,400 ลา้นบาท ธุรกิจร้านขนมหวานเบเกอร่ี ภายใตเ้คร่ืองหมาย
การคา้ After you เป็นอีกหน่ึงร้านขนมหวานท่ีใครหลายๆคนตอ้งนึกถึง เพราะมีการตกแต่งร้านให้บรรยากาศท่ีอบอุ่น
เหมือนอยู่กบัครอบครัว และดว้ยแนวคิดของทางร้านท่ีดูสบายเป็นกนัเอง สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้าย ท าให้กลุ่ม
ผูบ้ริโภคมีหลากหลายครอบคลุมทุกเพศทุกวยั ตั้งแต่เด็กนกัเรียนไปจนถึงผูสู้งอายุ ดงันั้น บริษทัจึงมีผลิตภณัฑ์ของ
หวานและเคร่ืองด่ืมรวมกว่า 100 รายการให้เลือกรับประทาน แต่ในธุรกิจน้ีมีการแข่งขนัท่ีสูงและมีผูป้ระกอบการราย
ใหม่เขา้มาเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากใชเ้งินลงทุนท่ีไม่สูงมากนกั และระยะการคืนทุนท่ีค่อนข้างสั้น ดงันั้นผูวิ้จยัจึง
สนใจท่ีจะศึกษาทศันคติเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการ ร้าน After you 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือน าไปสู่การรักษามาตรฐานการบริการและการปรับปรุงบริการท าให้ลูกคา้เกิด
ทศันคติท่ีดีมากข้ึนและเกิดความภกัดีต่อทางร้านต่อไป 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิ ทฤษฎทีัศนคต ิ
ความรู้สึกท่ีชอบหรือไม่ชอบ มีผลท าให้ผูบ้ริโภคตอบสนองต่อการมาใชบ้ริการ ร้าน After you  ตาม

ความรู้สึก ซ่ึงศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ไดก้ล่าวว่าทศันคติ (Attitude) เป็นความรู้สึกและท่าทีของแต่ละบุคคล โดย
ทศันคติจะเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการเรียนรู้ประสบการณ์ และเป็นตวักระตุน้ให้บุคคล
แสดงส่ิงต่างๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง ท่ีซ่ึงอาจส่งผลในทางสนับสนุนหรือทางต่อต้านก็ได้ท าให้ทศันคติ
เปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อตวัเรา เช่น ครอบครัว เพ่ือนฝงู ญาติพ่ีนอ้ง เป็นตน้ โดยองคป์ระกอบ
ของทศันคติมี 3 ประการ คือ 1.) องค์ประกอบทางด้านความเข้าใจ (Cognitive Component) เป็นส่วนท่ีแสดงถึง
ความรู้การรับรู้ และความเช่ือ ท่ีบุคคลมีต่อความคิด ความรู้หรือการรับรู้ท่ีไดรั้บจากการผสมผสานกบั ประสบการณ์
โดยตรงต่อทศันคติและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากหลายแหล่งมีผลต่อสภาพจิตใจท่ีสะทอ้น ความรู้ของแต่ละบุคคลท่ี
เก่ียวกบัความคิดต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 2.) องคป์ระกอบทางดา้นความรู้สึก (Affective Component) เป็นส่วนท่ีสะทอ้นถึง 
ความรู้สึกและอารมณ์ของบุคคลท่ีมีต่อความคิด ประสบการณ์ทางอารมณ์สามารถเพ่ิมไดท้ั้งดา้นบวก หรือดา้นลบ 
ซ่ึงมีผลกระทบทางจิตใจ ประเมินผลโดยอาศยัเกณฑก์ารให้คะแนนความพึงพอใจหรือไม่ พึงพอใจ เห็นดว้ยหรือไม่
เห็นดว้ย และ 3.) องค์ประกอบดา้นพฤติกรรม (Behavior Component) เป็นส่วนท่ีสะทอ้นถึง ความน่าจะเป็นหรือ
พฤติกรรมท่ีมีแนวโนม้ทางปฏิกิริยาหรือการปฏิบติัของบุคคลท่ีมีทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

2.2 แนวคดิ ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 
ร้าน After you เป็นธุรกิจของหวานเคร่ืองด่ืม ท่ีมีทั้งสินคา้และการบริการแก่ผูบ้ริโภค ดงันั้นสินคา้และ

การบริการถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัแกผูบ้ริโภค ไม่สามารถแบ่งหรือแยกออกจากกนัไดอ้ยา่งชดัเจนตอ้งด าเนินการควบคู่
กันไป แต่ก็ข้ึนอยู่กบัแต่ละบริการดว้ย จึงมีแนวคิดในการบริการจัดการส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซ่ึง ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ได้กล่าวว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การท่ี
กิจการมีสินคา้หรือบริการไวต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย มีองคป์ระกอบหรือปัจจยัท่ีส าคญัใน
การด าเนินงานทางดา้นการตลาด เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีกิจการสามารถ ท าการควบคุมได ้โดยพ้ืนฐานของส่วนประสม
การตลาด (Marketing Mix) จะประกอบดว้ย 4 ปัจจยั คือ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) รวมเรียกว่า 4Ps แต่ส าหรับธุรกิจบริการ พบว่าผู ้บริโภคท่ีผ่าน
กระบวนการตดัสินใจ 7 ขั้นตอน โดยมีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เพ่ิมเขา้มาอีก 3 ปัจจยัคือดา้นบุคคล
(People) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และดา้นกระบวนการ 
(Process) รวมเรียกไดว้่าเป็น 7Ps ซ่ึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคได ้

2.3 แนวคดิเกี่ยวกับการตดัสินใจใช้บริการ 
ธุรกิจของหวานเคร่ืองด่ืม มีลกัษณะเป็นสินคา้และบริการ ดงันั้น การศึกษาขอ้มูลดา้นการตดัสินใจใช้

บริการของผูบ้ริโภคถืออีกอย่างท่ีส าคญั ท าให้ธุรกิจทราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ ซ่ึง (Kotler, 2012) การตดัสินใจ
ซ้ือก็คือการตดัสินใจใชบ้ริการ จะอยูใ่นกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคผ่านขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอนดว้ยกนั
อยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน แต่ในความเป็นจริงอาจไม่เรียงล าดบัเสมอไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการซ้ือท่ีมีความซบัซ้อน
น้อย ผูบ้ริโภคอาจมองข้ามขั้นตอน หรือด าเนินการสลบักันในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ แต่เราจะใช้หลกัการ
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พิจารณาซ้ือสินคา้ท่ีเรียงล าดบั 5 ขั้นตอน เพ่ือให้ครอบคลุมนิสยัการพิจารณาซ้ือสินคา้ท่ีเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคเผชิญกบั
การตดัสินใจซ้ือใหม่ท่ีมีความซบัซ้อนสูง มีดงัน้ี ขั้นท่ี 1) การตระหนกัถึงปัญหา 2) การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร 3) การ
ประเมินทางเลือก 4) การตดัสินใจซ้ือ และ5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

2.4 กรอบแนวคดิการวจิยั 
จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติ ส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสินใจใช้

บริการ ของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) และ(Kotler, 2012) ท่ีได้กล่าวไปขา้งตน้ 
ประกอบกบัการศึกษา ของเพ่ิมศกัด์ิ กอบกิจกลุ (2548) ท่ีน าปัจจยัดา้นทศันคติของผูบ้ริโภค มาเป็นปัจจยัในการศึกษา
เช่นกนั เช่นเดียวกบังานของฐิติพรรณ ศิริตระกูลวงศ์ (2554) ท่ีใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดมาศึกษาในเร่ืองการ
ท่องเท่ียว และการันต ์พุกชยัวานิชย ์(2556) ท่ีใชปั้จจยัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแช่แขง็ มาศึกษา
ในงานวิจยั 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดก้ าหนดสมมติฐานในการศึกษา ดงัน้ี 
1. ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน After you ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2. ทศันคติด้านราคามีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใช้บริการร้าน After you ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
3. ทศันคติดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน After you ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. ทัศนคติด้านส่งเสริมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการ ร้าน After you ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
5. ทศันคติด้านบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใช้บริการร้าน After you ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
6. ทศันคติดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการ

ร้าน After you ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
7. ทศันคติดา้นกระบวนการมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน After you ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
 

                         ตวัแปรต้น                                                                 ตวัแปรตาม 

 

ทศันคตเิกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product) 
2. ดา้นราคา  (Price) 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  (Place) 
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด  (Promotion) 
5. ดา้นบุคคล  (People) หรือพนกังาน (Employee) 
6.ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical  
Evidence and Presentation) 
7. ดา้นกระบวนการ ( Process) 

พฤตกิรรมการตดัสินใจใช้บริการ 

ร้าน After you 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 974 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

3. วธีิการศึกษา 
 
การศึกษาในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Method) เพ่ือศึกษา “ศึกษาทศันคติเก่ียวกับส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน After you ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร” ทางผูวิ้จยั
ไดมี้การใชแ้หล่งขอ้มูล 2 แหล่ง คือ แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ และแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ดงัต่อไปน้ี แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) คือ การศึกษา โดยไดข้อ้มูลจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 385 ชุด ตั้งแต่วนัท่ี 10 
- 20 มกราคม พ.ศ. 2561 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ไดข้อ้มูลการศึกษา โดยไดข้อ้มูลจากการศึกษา
คน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสารของหน่วยงานต่างๆ หนงัสือ วารสาร อินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นขอ้มูลในการท าวิจยั
คร้ังน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มลูกค้าท่ี เคยใช้บริการใช้บริการร้าน After you ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สามารถทราบจ านวนท่ีแน่นอน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีมาซ้ือสินคา้
หรือใชบ้ริการร้าน After you ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สามารถทราบจ านวนท่ีแน่นอน โดยผูวิ้จยัไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอย่างจากการค านวณจากสูตรท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% (กลัยา วานิช
บญัชา, 2546) 

3.2 วธีิสุ่มตวัอย่าง 
การเลือกกลุ่มตวัอยา่งส าหรับงานวิจยัน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ชห้ลกัการสุ่มตวัอยา่ง 3 ขั้นตอน โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจบัฉลากเพ่ือเลือกสาขาของร้าน 

After you ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ออกเป็น 5 สาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย  
1. สยามพารากอน 
2. เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
3. เมกาซิต้ี บางนา  
4. เทอร์มินอล 21  
5. เอสพลานาด 
ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก็บขอ้มูลใน

แต่ละสาขา ท่ีสุ่มจบัฉลากไดใ้นขั้นตอนท่ี 1 จ านวน 5 สาขา รวมทั้งส้ิน 385 ตวัอยา่ง ดงัน้ี 
ตารางแสดงกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 385 ตวัอยา่ง  

สาขา จ านวน 
สยามพารากอน 77 

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 77 
เมกาซิต้ี บางนา 77 
เทอร์มินอล 21 77 
เอสพลานาด 77 
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ขั้นตอนที่ 3 การสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยท าการแจกแบบสอบถาม
ให้กบักลุ่มตวัอยา่ง โดยเลือกเก็บเฉพาะผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี จนครบ 385 
ตวัอยา่ง 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
ผูวิ้จยัท าการลงมือเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล

เน่ืองจากขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดนั้น มีจ านวนท่ีมาก โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลาย

ปิด ให้เลือกตอบเพียงขอ้เดียวมีจ านวน 6 ขอ้ ดงัน้ี เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ร้าน After you ได้แก่ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัดา้นส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ปัจจยัดา้นกระบวนการ  (Process) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูล
ประเภทมาตรอนัตรภาพ (Interval Scale) ซ่ึงค าถามมีลกัษณะปลายปิดแบบ Likert Scale จ านวน 28 ขอ้  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการโดยลกัษณะค าถามจะเป็นแบบอนัตรภาคชั้น 
(Interval Scale) แบบ Likert Scale จ านวน 14 ขอ้ 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 385 ชุด จะประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูล

เชิงสถิติ โดยน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าด าเนินการดงัน้ี 
1. การตรวจสอบขอ้มูล (Data Screening) เม่ือรับแบบสอบถามคืนมาแลว้ ได้มีการตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม แล้วท าการคดัแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก จนได้แบบสอบถามท่ี
สมบูรณ์ทั้งหมด 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับกลุ่ม
ตวัอย่าง ดงัน้ี วิเคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยหาค่าเปอร์เซ็นต ์(Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) วิเคราะห์
ขอ้มูลทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภค โดยใชก้ารหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นส่วนของการศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง
และทดสอบสมมติฐาน โดยมีการวิเคราะห์ ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต้นโดยใช้ การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ 
(Correlation) ก่อนน าข้อมูลไป วิ เคราะห์ค่าสัมประสิทธิความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

การวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) เพ่ือใชใ้นการทดสอบสมมติฐานในการวิจยัและ วิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ เพ่ือค านวณหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของตวัแปรสองตัว โดยการ ค านวณหา
สหสัมพนัธ์แบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) โดยดูค่า ความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้ไม่เกิน ±8 
(ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2541) 
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การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เป็นการวิเคราะห์ทดสอบ
สมมติฐานเพ่ือใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด ถ้า X และ Y มี
ความสมัพนัธ์กนัมาก แสดงว่า ถา้ X เปล่ียนแปลงไปจะมีผลกระทบต่อค่าของ Y เป็นอยา่งมาก (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 
2544) 
 

4. ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษา ข้อมูลปัจจัยประชากรศาสตร์  ของกลุ่มผู ้ท่ี ใช้บริการร้าน After you ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุอยู่ในช่วง 21 - 30 ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบั
ปริญญาตรี อยูใ่นวยัท่ีก าลงัศึกษาและท างาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 10,001 - 20,000 บาท 

ผลการศึกษา ข้อมูลทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาด ของกลุ่มผูท่ี้ใช้บริการร้าน After youใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่าให้ความคิดเห็นในทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมากท่ีสุด คือทศันคติดา้น
ผลิตภณัฑด์ว้ยค่าเฉล่ีย 3.96 รองลงมาคือดา้นกระบวนการดว้ยค่าเฉล่ีย 3.83 ดา้นดา้นบุคคลหรือบุคลากรดว้ยค่าเฉล่ีย 
3.79 ดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายดว้ยคา้เฉล่ีย 3.78 ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพดว้ยคา้เฉล่ีย 3.77 ดา้น
ราคาดว้ยค่าเฉล่ีย 3.58 และดา้นส่งเสริมทางการตลาดดว้ยค่าเฉล่ีย 3.48 ตามล าดบั 

ผลการศึกษา ขอ้มูลการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน After you ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง
มีระดบัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 
ตารางแสดงผลการวเิคราะห์สมัประสิทธ์ิความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta   
(Constant) 0.347 0.205  1.690 0.092 

ผลิตภณัฑ ์ 0.265 0.049 0.250 5.452 0.000 
ราคา 0.086 0.048 0.090 1.790 0.074 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย -0.032 0.042 -0.037 -0.774 0.440 
การส่งเสริมทางการตลาด 0.290 0.038 0.366 7.646 0.000 
บุคคลหรือบุคลากร 0.052 0.051 0.055 1.023 0.307 
กระบวนการ 0.040 0.048 0.045 0.838 0.402 
ลกัษณะทางกายภาพ 0.157 0.048 0.166 3.270 0.001 

Sig. F = 0.00 ,Adj R Sq = 0.47 ,df = 341 ,n = 349  
จากตาราง ไดค้่า Sig. F เท่ากบั 0.00 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตวัแปรอิสระสามารถน ามาใชใ้นการอธิบาย

พฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน After you ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครได ้ โดยค่า Adjusted R 
Square เท่ากบั 0.47 หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดสามารถอธิบายพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน 
After you ของผูบ้ริโภคในจังหวดักรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 47 นอกเหนือจากนั้นอีกร้อยละ 53 เป็นผลจาก
อิทธิพลของตวัแปรอ่ืนๆ          
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการ ร้าน After you ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

  

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษา 
1. ผลการศึกษา ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน 

After you ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร สามารถเสนอแนะผูป้ระกอบการ ให้น าไปก าหนดเป็นแนวทางและวางกล
ยทุธ์ทางการตลาด โดยจ าแนกเป็นกลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์และกลยทุธ์ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ 

2. ผลการศึกษา พฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน After you ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ท าให้
ศึกษาสามารถเสนอแนะการพฒันาปัจจยัทางการตลาดท่ีเหมาะสมกบัคุณลกัษณะองคก์ร 

5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น ดงันั้นส าหรับผูท่ี้สนใจจะ ท าการศึกษา

งานวิจยัในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิจยัเร่ืองน้ี ควรมีการศึกษาวิจยัในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผูท่ี้มาใชบ้ริการใน
มุมมองของลูกคา้เพ่ิมเติม เพ่ีอให้การศึกษามีความครอบคลุมและสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน รวมทั้งเพ่ีอให้เกิดการคน้พบ
ปัจจยัใหม่ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน After you ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ต่อไป 

2. ควรท าการศึกษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการของธุรกิจอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากใน
ปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามกาลเวลาค่อนขา้งเร็ว ท าให้คู่แข่งในอุตสาหกรรมเก่าก็มี
การพฒันาผลิตภณัฑอ์ยูเ่สมอ และก็ยงัมีคู่แข่งรายใหม่ท่ีพร้อมจะเขา้มาแยง่ส่วนแบ่งตลาดไปจากเราเช่นกนั   

3. การวิจยัในคร้ังต่อไปควรขยายกลุ่มการศึกษาไปในตามสาขาท่ีคลอบคลุมทั้งจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน After you อย่างแทจ้ริง และชดัเจนมากข้ึน  
ซ่ึงจะสามารถน าไปปรับใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ในดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทคดัย่อ 

 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลของทศันคติดา้นส่วนประสมการตลาดบริการและความเช่ือมัน่ใน

ตราท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารธนชาต ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 405 คน โดยวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจยั และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาในส่วนดา้นส่วนประสม
การตลาดบริการ พบว่า ดา้นบุคลากรและผลผลิต ดา้นกระบวนการ ดา้นสถานท่ี และดา้นผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารธนชาต ในเขตกรุงเทพมหานคร และในดา้นความ
เช่ือมัน่ในตรา พบว่า ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นความซ่ือสัตย ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ
เพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารธนชาต ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: ส่วนประสมการตลาดบริการ, ความเช่ือมัน่ในตรา, การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

 
ABSTRACT 

 
Thist research aims to study the influence of consumers’  attitudes toward of the service marketing mix and 

brand trust on the decision to choose the housing loan of Thanachart Bank, Bangkok .  The data was collect from 
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405 respondents by using the questionnaire. The statistical methods were frequency, percentage, mean, and standard 
deviation, factor analysis, and multiple regression analysis.  The results of the study indicate some marketing mix 
factors (People and Productivity, Process, Place, and Product)  influencing on the decision to choose the housing 
loans of Thanachart Bank, Bangkok. In addition, the research found that trustworthiness and integrity of brand trust 
affect the decision to choose the housing loans of Thanachart Bank, Bangkok at the statistically significant 0.05 
level. 
 
Keywords:  service marketing mix, brand trust, choosing decision 
 

1. บทน า 
 

ในปี 2559 ตลาดสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารพาณิชย ์ในประเทศไทยมีมูลค่า 1,622,617 ลา้นบาท และมี
ยอดเติบโตเพ่ิมข้ึน(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) สาเหตุมาจากอตัราการเพ่ิมข้ึนของประชากรในประเทศไทย
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2560) ปัจจุบนัการแข่งขนัในอุตสาหกรรมภาคธุรกิจธนาคาร วงเงิน
ประเภทสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัมีการแข่งขนัท่ีสูงมาก และมีการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ใน
ปัจจุบนั ธนาคารพาณิชยไ์ดใ้ชส่้วนประสมทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมฐานลูกคา้รายใหม่และ
รักษาฐานลูกคา้เก่าไว ้ดว้ยวิธีการ อาทิเช่น ลดอตัราดอกเบ้ีย ลดยอดผ่อนช าระในแต่ละเดือน หรือให้วงเงินสินเช่ือ
เพ่ิมในส่วนต่างของมูลค่าหลกัประกันเดิม นอกจากน้ีการแข่งขนัด้านการบริการ (Service) และ ช่องทางการ
ให้บริการ (Place) ท่ีมีกระจายอยา่งทัว่ถึง ท าให้ผูบ้ริโภคมีโอกาสเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคาร
พาณิชย ์ต่างๆ ไดอ้ย่างมากมาย ดงันั้นในการศึกษาถึงอิทธิพลของทศันคติดา้นส่วนประสมการตลาดบริการ และ 
ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั กรณีศึกษา ธนาคารธนชาต 
ในเขตกกรุงเทพมหานคร จึงมีความจ าเป็นเพ่ือจะไดน้ าผลขอ้มูลท่ีไดด้งักล่าวไปพฒันาและวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดและต่อยอดของธนาคารต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. ศึกษาอิทธิพลของทศันคติด้านส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารธนชาต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ศึกษาอิทธิพลของความเช่ือมัน่ในตรา ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของ

ธนาคารธนชาต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ทศันคติ หมายถึง ความโน้มเอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้จะท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา ว่าชอบหรือไม่
ชอบต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง (นภวรรณ คณานุรักษ์, 2556) และไดส้รุป ทศันคติไว ้3 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจ
(Cognition) คือ ความรู้และการรับรู้เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ตรงต่อทศันคติและขอ้มูลท่ี
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เก่ียวขอ้งจากการท่ีไดรั้บมา ดา้นความรู้สึก(Affect) คือ ความรู้สึกหรืออารมณ์ ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึง
ประเมินออกมาเป็นความชอบ หรือไม่ชอบ ดา้นการกระท า(Conation) คือ เกิดจากการโน้มเอียงทางความคิด ท่ีท า
ให้เกิดพฤติกรรมเฉพาะเจาะจงท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติในส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Schiffman และ Kanuk, 2007) 

ส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ หมายถึง ลกัษณะของธุรกิจให้บริการนั้นมีองคป์ระกอบของส่วน
ประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ มีองค์ประกอบ ได้แก่ (Product) คือ สินค้าหรือบริการท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการหลกัของผูใ้ชบ้ริการ ราคา(Price) คือ ส่ิงแลกเปล่ียนท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งเสีย สถานท่ี(Place) 
คือ ช่องทางการให้บริการ โปรโมชัน่(Promotion) คือ การกระตุน้ให้ผูใ้ชบ้ริการ ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไดง่้ายข้ึน 
บุคลากร(People) คือ ผูท่ี้ส่งมอบบริการให้ถึงมือผูบ้ริโภค การบริการนั้นตอ้งให้พนกังานและผูใ้ชบ้ริการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริการพร้อมกนั กระบวนการ(Process) คือ ขั้นตอนการส่งมอบสินคา้หรือบริการจนถึงมือผูบ้ริโภค 
หลกัฐานกายภาพ(Physical Evidence) คือ องค์ประกอบท่ีช่วยท าให้ผูใ้ชบ้ริการรับรู้ถึงคุณภาพของบริการ ซ่ึงแต่ละ
องคป์ระกอบนั้นตอ้งมีความเช่ือมโยงกนัจึงจะท าให้เกิดประสิทธิภาพ และกระตุน้การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ (สม
วงศ ์พงศส์ถาพร, 2551) 

ความเช่ือมัน่ในตรา หมายถึง การกระท าหรือส่งมอบบริการท่ีท าให้เกิดความน่าเช่ือถือกบัผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงการ
ให้บริการนั้นตอ้งมีความเหมาะสม และตอ้งมีความสม ่าเสมอ จึงจะท าให้ผูใ้ชบ้ริการมีความรู้สึกว่า มีความน่าเช่ือถือ 
ซ่ึงการท่ีจะเกิดความน่าเช่ือถือของบริการนั้นตอ้งมาจาก ความจริงใจ ความสนใจใส่ใจ ความซ้ือสตัย ์ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ี
มีความส าคญัมาก และเม่ือผูใ้ชบ้ริการไดรั้บปัจจยัดงักล่าวจนถึงความรู้สึกเช่ือมัน่จะส่งผลท าให้เกิดการบอกต่อหรือ
แนะน า (Parasuraman, Berry และ Zeithaml, 1991) มีองค์ประกอบ ได้แก่ ความน่าเช่ือถือ (Ability) คือ ความรู้
ความสามารถและความช านาญของแต่ละบุคคลในการท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจนผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจ 
ความเอาใจใส่ (Benevolence) คือ บุคคลท่ีมีจิตใจท่ีดี มีความคิดในดา้นบวก และไม่ไดห้วงัส่ิงตอบแทนจากการ
กระท า เห็นประโยชน์ของคนอ่ืนส าคัญกว่าประโยชน์ของตน ความซ่ือสัตย์ (Integrity) คือ การกระท าหรือ
พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริง หรือการท าตามกฎเกณฑ์ข้อบังคบัโดยสมัครใจ (Mayer, Davis และ 
Schoorman, 1995) 

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค หมายถึง เป็นกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภคซ่ึงโดยปกติแล้ว
สามารถรับรู้ถึงความตอ้งการหรือการรับรู้ปัญหาแลว้คน้หาข้อมูลเพ่ือประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือสินคา้
หรือใชบ้ริการ ไดส้รุปกระบวนการตดัสินใจไว ้5 ขั้นตอนตามล าดบั ไดแ้ก่ การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ
(Problem recognition) คือ การเกิดข้ึนของปัญหาในปัจจุบนัหรือความตอ้งการของบุคคล การหาขอ้มูล(Information 
search) คือ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก(Evaluation of alternatives) คือ เปรียบเทียบของผูบ้ริโภคว่า
ทางเลือกใดมีประสิทธิภาพสูงสุด การตัดสินใจซ้ือ(Purchase decision) คือ การตัดสินใจหรือเลือกใช้บริการ 
พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Postpurchase behavior) คือ อาจเกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ข้ึนอยู่กบัการตั้งระดบั
ความคาดหวงัของผูบ้ริโภค (Kotler, 2012) 
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กรอบแนวคดิ 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัและใช้

บริการต่างๆผ่านสาขาของธนาคารธนชาต ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 405 คน ซ่ึงการสุ่มตวัอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stages sampling) ซ่ึงมีล าดบัขั้นตอน 3 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

ขั้นท่ี 1 การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple-Random Sampling) โดยจบัฉลาก 9 สาขา จาก 187 สาขา ได้
สาขาเซ็นทรัล ป่ินเกลา้ สาขาเซ็นทรัล พระราม 2 สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ สาขาเอสพละนาด รัชดา สาขา
รามค าแหง 160 สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว สาขาแพลทินมั ประตูน ้า สาขาเอม็บีเค เซ็นเตอร์ สาขาสีลม 

ขั้นท่ี 2 การสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota sampling) จาก 9 สาขา เก็บตวัอยา่งสาขาละ 45 คน 
ขั้นท่ี 3 สุ่มแบบสะดวก(Convenience Sampling) กบัผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัในแต่ละสาขาจนครบ

ตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั คือ แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 5 ส่วน  

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใชม้าตรวดัในรูปแบบมาตรานามบญัญติั (Nominal Scale) มีจ านวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามพฤติกรรมทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ประเภทท่ีอยูอ่าศยั ระยะเวลาการกู ้
วงเงินขอสินเช่ือ แหล่งข้อมูลสินเช่ือ ธนาคารท่ีติดต่อขอสินเช่ือ โดยใช้มาตรวดัในรูปแบบมาตรานามบญัญติั
(Nominal Scale) มีจ านวน 5 ขอ้ 

ทศันคติดา้นส่วนประสมการตลาดบริการ  
- บุคลากรและผลผลิต 
- กระบวนการ 
- หลกัฐานกายภาพ 
- ราคา 
- สถานที ่
- ผลิตภณัฑ ์

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั ของธนาคารธนชาต 

ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ 
- ความน่าเช่ือถือ 
- ความซ่ือสัตย ์

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 
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ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัทศันคติดา้นส่วนประสมการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
โดยใชม้าตรวดัในรูปแบบมาตราวดัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) มีจ านวน 28 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัความเช่ือมัน่ในตรา ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการเอาใจใส่ ดา้นความ
ซ่ือสตัย ์โดยใชม้าตรวดัในรูปแบบมาตราวดัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) มีจ านวน 9 ขอ้ 

ส่วนท่ี 5 เป็นค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ไดแ้ก่ การตระหนกัถึงปัญหา การหาขอ้มูล 
การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ โดยใชม้าตรวดัในรูปแบบมาตราวดัแบบลิ
เคิร์ท (Likert Scale) มีจ านวน 5 ขอ้ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยผูวิ้จยัใชโ้ปรแกรมทางสถิติเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนาด้วยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis : EFA) ดว้ย Varimax Rotation และ ค่า Factor Loading ท่ี 0.40 เพ่ือหาความสัมพนัธ์
ของตวัแปรทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ และหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรทศันคติดา้นความเช่ือมัน่
ในตรา และผา่นการทดสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ก่อนใชส้ถิติเชิงอนุมาน ดว้ยวิธีการการตรวจสอบความน่าเช่ือถือดว้ย
วิธี (Cronbach’s Alpha Coefficient) ทดสอบการแจกแจงปกติของตวัแปร ทดสอบความเป็นเส้นตรง และทดสอบ
ความไม่สัมพนัธ์กนัเองระหว่างตวัแปร ต่อจากนั้นจึงไดท้ าการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานดว้ยวิธีการวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวิธี Enter พิจารณาค่า p-value ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 
0.05 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

4.1. ผลการวเิคราะห์สถิตพิรรณนา 
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 405 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 47.9 ช่วงอายุอยูร่ะหว่าง 30-40 ปี จ านวน 171 
คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 มีสถานะภาพโสด จ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
251 คน คิดเป็นร้อยละ 62 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 และส่วนใหญ่
มีรายไดอ้ยูร่ะหว่าง 30,001-40,000 บาท จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ เลือกซ้ือประเภทท่ีอยูอ่าศยั คือ ทาวน์เฮาส์ จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 มีช่วงระยะเวลาการกูท่ี้ 21-
30 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 74.1 ในส่วนของวงเงินกู้จะอยูใ่นช่วง 1,000,001 – 2,000,000 บาท จ านวน 130 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 มีแหล่งขอ้มูลมาจากพนกังานธนาคาร จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 และในส่วนของ
ธนาคารท่ีขอใชบ้ริการสินเช่ือคือธนาคารไทยพาณิชย ์จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 24.9 

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของทศันคติดา้นส่วนประสมการตลาดบริการใน
การใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารธนชาต  
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ดา้นผลิตภณัฑ ์เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็น ว่า วงเงินสินเช่ือมีความเหมาะสม
กบัราคาท่ีอยูอ่าศยั มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.03 

ดา้นราคา เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็น ว่า อตัราดอกเบ้ียต ่า มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
4.04 

ดา้นช่องทางการจ าหน่าย เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็น ว่า สามารถท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่นทาง Internet ได ้มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.92 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็น ว่า มีอตัราดอกเบ้ีย
พิเศษตามช่วงเวลาต่างๆ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.89 

ดา้นบุคลากร เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็น ว่า พนกังานมีความรู้ความสามารถ
ในการบริการสินเช่ือ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.05 

ด้านกระบวนการ เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็น ว่า กระบวนการขออนุมติั
สินเช่ือมีระยะท่ีรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.93 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็น ว่า เน้ือหาใบสมคัรขอ
ใชบ้ริการสินเช่ือเขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.86 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาในดา้นระดบัความคิดเห็นของความเช่ือมัน่ในตรา 
ดา้นความน่าเช่ือถือ เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็น ว่า ธนาคารธนชาตมีความ

ปลอดภยัทางดา้นการเงิน มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.95 
ดา้นความเอาใจใส่ เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็น ว่า พนกังานมีความจริงใจใน

การให้บริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.94 
ด้านความซ่ือสัตย์ เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็น ว่า  พนักงานไม่น าข้อมูล

ส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือไปเผยแพร่ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.90 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารธนชาต ใน

เขตกรุงเทพมหานครเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นว่า เม่ือท่านมีความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั จึงมี
ความจ าเป็นท่ีตอ้งขอกูสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 

4.2. ผลจากการวเิคราะห์ปัจจยั 
ดา้นส่วนประสมการตลาดบริการ จากแนวคิดทฤษฏีท่ีมี 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางจัด

จ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด บุคลากร กระบวนการ ลกัษณะทางกายภาพ ผลจากการวิเคราะห์ปัจจยัไดป้รับให้
เหมาะสมตามความสมัพนัธ์ภายในตวัแปร เหลือ 6 ปัจจยั คือ บุคคลและผลผลิต กระบวนการ ลกัษณะทางกายภาพ 
ราคา สถานท่ี และผลิตภณัฑ ์

4.3. ผลการวเิคราะห์สถิตอินุมาน 
สมมติฐานท่ี 1: อิทธิพลของทศันคติดา้นส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการ สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารธนชาต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเก่ียวกบัอิทธิพลของปัจจยัทศันคติดา้นส่วนประสมการตลาด
บริการ ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพือ่ที่อยูอ่าศยั 

ตวัแปร 
Unstandardized Standardized 

T Sig 
B Std. Error Beta 

(ค่าคงท่ี) 3.979 .018  216.388 .000 
ดา้นบุคลากรและผลผลิต .118 .018 .285 6.409 .000 
ดา้นกระบวนการ .113 .018 .274 6.149 .000 
ดา้นหลกัฐานกายภาพ .032 .018 .077 1.727 .085 
ดา้นราคา  -.001 .018 -.002 -.038 .969 
ดา้นสถานท่ี .073 .018 .176 3.960 .000 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ .054 .018 .132 2.953 .003 
R² = .459 , Adjust R²= .211  , F= 17.713 , P-Value < 0.05 

จากตารางท่ี 1 พบว่า จากปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดบริการทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นบุคลากรและผลผลิต 
ดา้นกระบวนการ ดา้นสถานท่ี และ ดา้นผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อ ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั
ของธนาคารธนชาต ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญัต ่ากว่า 0.05 ส่วนดา้นหลกัฐานกายภาพ และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อ ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารธนชาต ในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญัสูงกว่า 0.05 

โดยสมการพหุถดถอยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 4.33 ซ่ึงสมการพหุถดถอยคือ Y(การตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารธนชาต) = 3.979 + 0.118 (ดา้นบุคลากรและผลผลิต) + 0.113 (ดา้น
กระบวนการ) + 0.073 (ดา้นสถานท่ี) + 0.054 (ดา้นผลิตภณัฑ)์ 
 

สมมติฐานท่ี 2: อิทธิพลของความเช่ือมัน่ในตรา ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่
อาศยัของธนาคารธนชาต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเก่ียวกับอิทธิพลของความเช่ือมัน่ในตรา ที่ส่งผล ต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพือ่ที่อยูอ่าศยั 

ตวัแปร 
Unstandardized Standardized 

t Sig 
B Std. Error Beta 

(ค่าคงท่ี) 3.979 .017  236.838 .000 
ดา้นความซ่ือสัตย ์ .187 .017 .453 11.133 .000 
ดา้นความน่าเช่ือถือ .149 .017 .360 8.840 .000 
R² = .578 , Adjust R²= 0.335  , F= 101.047 , P-Value < 0.05 

จากตารางท่ี 2 พบว่าการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัทศันคติดา้นความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ อาจส่งผล 
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารธนชาต ในเขตกรุงเทพมหานคร ดว้ยตวัแปรอิสระ
ทั้ง 2 ตวัคือ ดา้นความซ่ือสตัย ์และดา้นความน่าเช่ือถือ มีอิทธิพลต่อ ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่
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อาศัยของธนาคารธนชาต ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีท่ีระดับนัยยะส าคัญต ่ากว่า 0.05 โดยใช้สถิติ Multiple 
Regression โดยวิธี Enter 

โดยสมการพหุถดถอยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 4.31 ซ่ึงสมการพหุถดถอยคือ Y(การตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารธนชาต) = 3.979+0.187 (ดา้นความซ่ือสัตย์) +0.149 (ดา้นความ
น่าเช่ือถือ) 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 405 ตวัอยา่ง ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายอุยูร่ะหว่าง 30-40 ปี มีสถานะภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน และส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูร่ะหว่าง 30,001-40,000 บาท  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ ซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภททาวน์เฮาส์ มีช่วงระยะเวลาการกูท่ี้ 21-30 ปี ในส่วนของวงเงินกูจ้ะอยูใ่นช่วง 1,000,001 – 
2,000,000 บาท มีแหล่งขอ้มูลส่วนใหญ่มาจากพนกังานธนาคาร และในส่วนของธนาคารท่ีขอใชบ้ริการสินเช่ือคือ
ธนาคารไทยพาณิชย ์ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นส่วนประสมการตลาดบริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ในดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบัท่ีเห็นดว้ย อนัดบัรองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัท่ีเห็นดว้ย และอนัดบัสุดทา้ย
คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัท่ีเห็นดว้ย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นใน
ดา้นความเอาใจใส่ อยู่ในระดบัท่ีเห็นดว้ย อนัดบัรองลงมาคือ ดา้นความซ่ือสัตย ์อยู่ในระดบัท่ีเห็นดว้ย และอนัดบั
สุดทา้ยคือ ดา้นความน่าเช่ือถือ อยูใ่นระดบัท่ีเห็นดว้ย 

5.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
ขอ้เสนอแนะเชิงทฤษฎีผลจากการศึกษาน้ีมีไดน้ าเสนอกรอบโมเดล ท่ีแสดงให้เห็นว่าทศันคติดา้นส่วน

ประสมการตลาดบริการ (บุคลากรและผลผลิต กระบวนการ ลกัษณะทางกายภาพ ราคา สถานท่ี ผลิตภณัฑ์) และ
ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ (ความน่าเช่ือถือ ความซ่ือสตัย)์ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 
ซ่ึงการศึกษาท่ีผา่นมาส่วนใหญ่ศึกษาทศันคติดา้นส่วนประสมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัและยงัไม่มีใครศึกษาเร่ืองความเช่ือมัน่ในตราท่ีมีต่อการตดัสินใจการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 

ขอ้เสนอแนะเชิงการบริหารจดัการการตลาด จากผลการศึกษาอิทธิพลของทศันคติด้านส่วนประสม
การตลาดบริการ และ ความเช่ือมัน่ในตราสินค้า ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั
ธนาคารธนชาต ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงเสนอแนะว่าผูบ้ริหารและพนกังานของธนาคารควรก าหนดแผนกลยุทธ์
ในการพฒันาธุรกิจเพ่ือด าเนินการทางการตลาด โดยค านึงถึงด้านบุคลากรและผลผลิต ด้านกระบวนการ ด้าน
สถานท่ี และดา้นผลิตภณัฑ ์ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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ดา้นบุคลากรและผลผลิต พนกังานตอ้งมีความซ่ือสตัย ์และมีอธัยาศยัท่ีดีในการบริการ นอกจากน้ีแลว้ 
ขั้นตอนในการบริการของธนาคารตอ้งมีความสะดวก เช่น กระบวนการขออนุมติัสินเช่ือมีระยะท่ีรวดเร็ว เน้ือหาใบ
สมคัรขอใชบ้ริการสินเช่ือเขา้ใจง่าย เอกสารท่ีใชใ้นการพิจารณาสินเช่ือไม่ยุ่งยาก และมีค่าใชจ่้ายในการจดจ านอง
หลกัประกนัต ่า 

ดา้นกระบวนการ ธนาคารตอ้งมีการพิจารณาสินเช่ือไม่ซบัซ้อน กระบวนการเซ็นสญัญาเงินกูไ้ม่ยุ่งยาก 
และมีการให้ขอ้มูลข่าวสาร ต่างๆ เก่ียวกบัการให้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั เช่น แผ่นพบั พนกังาน โปสเตอร์ 
เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

ดา้นราคา ธนาคารควรคิดค่าประกนัในกรณีผิดนดัช าระต ่า และค่าใชจ่้ายในการประเมินหลกัประกนัต ่า 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ธนาคารตอ้งสร้างช่ือเสียงเพ่ือให้ผูบ้ริโภคมีความมัน่ใจในการเลือกใชสิ้นเช่ือท่ีอยู่อาศยั

ของธนาคาร นอกจากน้ีแลว้วงเงินสินเช่ือตอ้งมีความเหมาะสมกบัราคาท่ีอยูอ่าศยั 
ส่วนด้านความเช่ือมัน่ในตรา ทางธนาคารควรเน้นว่าเป็นธนาคารแห่งความซ่ือสัตย ์และแห่งความ

น่าเช่ือถือ ในการให้บริการเพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจของลูกค้าท่ีมีต่อธนาคารธนชาต เพ่ือให้ลูกคา้ตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 

ดา้นความซ่ือสัตย ์ตวัอย่างเช่น ธนาคารมีความซ่ือสัตยใ์นการให้บริการ พนกังานให้บริการตามกฏ
ระเบียบ พนกังานไม่น าขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือไปเผยแพร่ พนกังานมีความจริงใจในการให้บริการ 
และพนกังานเตม็ไปดว้ยความช่วยเหลือ 

ดา้นความน่าเช่ือถือ กล่าวคือ ธนาคารมีความปลอดภยัทางดา้นการเงิน สามารถไวว้างใจต่อพนกังาน
ของธนาคารได ้พนกังานมีความพร้อมในการให้บริการอยู่ตลอดเวลา และพนกังานให้บริการกบัผูข้อใชบ้ริการ
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัดว้ยความเท่าเทียมกนัทุกคน 

5.2 ข้อเสนอแนะของการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรกระจายพ้ืนท่ีในการเก็บขอ้มูลในต่างจงัหวดั เพ่ือน าผลมาท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัผลการศึกษา

ในคร้ังน้ี ว่ากลุ่มตวัอย่างในพ้ืนท่ีต่างจงัหวดัมีความคิดเห็นในดา้นทศันคติดา้นส่วนประสมการตลาดบริการ และ
อาจมีความคิดเห็นดา้นความเช่ือมัน่ในตราของธนาคารธนชาต มีความแตกต่างหรือคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอย่างใน
พ้ืนท่ี กรุงเทพมหานคร 

2. การศึกษาคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ เพ่ือทราบถึงสาเหตุของการตดัสินใจเลือกใช้
บริการ เพระว่าอาจมีปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของกลุ่มตวัอยา่ง 
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การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค ที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
ใช้บริการ ร้านผับแอนด์เรสเตอรองท์ (Pub & restaurant)  

ที่ตั้งอยู่ในพืน้ที่ตลาดนัดรถไฟ สาขารัชดา 
The Perception Value of Marketing Mix Affecting on Decision  

Making Service of Pub and Restaurant of Train Night Market Ratchada 

 
ศุภรางค์ เสตะจันทน์* และโรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์** 

 
บทคดัย่อ 

 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาการรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการร้าน Pub & Restaurant ท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีตลาดนดัรถไฟ สาขารัชดา โดยให้ความส าคญักบัการรับรู้
คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดในดา้นต่างๆ ทั้ง 6 ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นการออกแบบร้าน ในมิติของแสงสว่าง 
การใชสี้ และภาพรวมของการตกแต่ง ดา้นการแสดงดนตรีสด ดา้นคุณภาพอาหาร เคร่ืองด่ืม และบริการ ดา้นการจดั
รายการส่งเสริมการขาย ดา้นการใส่ใจในการบริการของพนกังาน ดา้นกระบวนการเสิร์ฟอาหาร และเคร่ืองด่ืม 2) 
เพ่ือน าเสนอผลการวิจยั และขอ้เสนอแนะให้กบัผูป้ระกอบการน าไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ ร้าน Pub & 
Restaurant เก็บรวมรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้าน Pub & Restaurant 
ท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีตลาดนดัรถไฟ สาขารัชดา ทั้งเพศชายและหญิง มีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป จ านวน 380 คน จากนั้นจึง
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นคุณภาพ
การแสดงดนตรีสด ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน Pub & Restaurant โดยไม่มีระดบันยัส าคญั และพบว่า การ
รับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นคุณภาพอาหาร ดา้นคุณภาพเคร่ืองด่ืม ดา้นการจดัรายการส่งเสริมการขาย 
และดา้นคุณภาพกระบวนการให้บริการ มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน Pub & Restaurant อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ดงันั้นงานวิจยัน้ีจะมีประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการธุรกิจร้าน Pub & Restaurant ท่ีควรเนน้ให้ความส าคญัในเร่ือง
ของการรับรู้คุณค่าด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านคุณภาพการแสดงดนตรีสด ด้านคุณภาพอาหาร ด้านคุณภาพ
เคร่ืองด่ืม ดา้นการจดัรายการส่งเสริมการขาย และดา้นคุณภาพกระบวนการให้บริการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค โดยน าเสนอคุณค่าและสร้างความแตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนัในมุมมองของผูบ้ริโภค 
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ABSTRACT 
 

This research aims to 1) study consumer perception value of marketing mix. The Pub & Restaurant is located 
in the Ratchada night market, with a focus on 6  different marketing mixes.  Light design, Colors design and an 
overview of the decoration, Quality of Live music, Food, Beverage, Marketing promotion, Services attention and 
Process of serving 2) to present the research results. Pub & Restaurant collected information using a questionnaire 
from consumers who used the Pub & Restaurant located in the Ratchada night market. Both male and female, there 
were 380 students who were then using the statistical program to analyze data by descriptive statistics . And multiple 
regression analysis, the significance level was 0 .05 .  In case of perception value of marketing mix of physical 
characteristics and Quality of live music, no significant effect on the decision to use the Pub & Restaurant service, 
While the Perceived value of marketing mix in part of Quality Food, Beverages, Promotion and quality of service 
processes, they were significant. Therefore, this research will be benefit to business operators of Pub & Restaurant 
who should focus on the value of physical characteristics, Quality of live music, Quality of food, Qualit y of 
beverages, The promotion and Quality of service processes. To meet the needs of consumers to offer the value and 
make a difference to their competitors in the view of consumers.  

 
Keywords:  Perception value, Marketing Mix, Decision making    
 

1. บทน า 
 
การท่องเท่ียว ถือเป็นอุตสาหกรรมประเภทของการให้บริการ อีกทั้งการท่องเท่ียวยงัมีความเก่ียวเน่ืองท าให้

เกิดอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ อาทิเช่น ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจการท่องเท่ียวและมคัคุเทศก์ ธุรกิจโรงแรม 
ร้านขายของท่ีระลึก ธุรกิจสถานบนัเทิง และธุรกิจการคมนาคมขนส่ง ซ่ึงก่อให้เกิดการจ้างงานในระดบัต่างๆ 
ก่อให้เกิดการลงทุน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560) ดงันั้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถือเป็นอุตสาหกรรม
หลกัท่ีมีความส าคญั ซ่ึงสามารถท ารายไดใ้ห้กบัประเทศไทยมากเป็นอนัดบัหน่ึง จึงอาจกล่าวไดว้่าการท่องเท่ียวมี
ความส าคญัโดยตรงต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศอนัจะส่งผลให้ความเป็นอยูข่องประชาชนในประเทศดีข้ึน
ดว้ย (วิชยั โถสุวรรณจินดา, 2560) ในขณะท่ีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคม และวิถี
การด าเนินชีวิตของมนุษยท่ี์เปล่ียนแปลงไป ท าให้ตลาดนดัรูปแบบเก่า ท่ีเป็นแหล่งซ้ือขายสินคา้อุปโภคบริโภคใน
อดีต ไดมี้การพตันาข้ึนเป็นตลาดรูปแบบใหม่ในปัจจุบนั (ชิตาภรณ์ ศกัด์ิโกมลพิทกัษ,์ 2558) 

ตลาดนดักลางคืน เป็นธุรกิจคา้ปลีกรูปแบบใหม่ ท่ีมีความหลากหลายของสินคา้ให้ผูบ้ริโภคไดเ้ลือกสรร โดย
มีการจดัความเหมาะสมของรูปแบบตลาดนดักลางคืน ตามการด ารงชีวิตของคนในทอ้งถ่ินนั้นๆ ซ่ึงสามารถสรุปได้
ว่า ตลาดนดักลางคืน มีการผสมผสานแนวความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ ท่ีสามารถสร้างความแตกต่างอยา่งมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั (ชยัฤทธ์ิ  ทองรอด และวราภรณ์ สารอินมูล, 2559) 
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ร้าน Pub & Restaurant ท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีตลาดนดัรถไฟ รัชดา มีรูปแบบและลกัษณะการให้บริการท่ีมีความ
คลา้ยคลึงกนั เพ่ือสร้างความแตกต่างในดา้นต่างๆให้กบัธุรกิจบริการ ท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาความส าคญั
กบัการรับรู้คุณค่าของผูบ้ริโภค ท่ีส่งผา่นส่ิงกระตุน้ทางการตลาดท าให้เกิดความตอ้งการ ทั้ง 6 ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย 
ด้านการออกแบบร้าน ในมิติของแสงสว่าง การใช้สี และภาพรวมของการตกแต่ง ด้านการแสดงดนตรีสด ด้าน
อาหาร เคร่ืองด่ืม และบริการ ดา้นการจดัรายการส่งเสริมการตลาด ดา้นการใส่ใจในการบริการของพนกังาน ดา้น
กระบวนการเสิร์ฟอาหาร และเคร่ืองด่ืม ซ่ึงน าไปสู่การตดัสินใจใชบ้ริการร้าน Pub & Restaurant  ดงันั้นผูวิ้จยัจึง
มองเห็นถึงความส าคญัของการศึกษา เร่ืองการรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการร้าน Pub & Restaurant ท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีตลาดนัดรถไฟ สาขารัชดา 1) เพ่ือพฒันาแนวคิดและ
เพ่ิมเติมองค์ความรู้ทางวิชาการ ในเร่ืองของการรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการร้าน Pub & Restaurant ท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีตลาดนดัรถไฟ สาขารัชดา โดยเฉพาะการรับรู้ค่าส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นการออกแบบร้าน ในมิติของแสงสว่างการตกแต่ง การใชสี้ตกแต่ง และภาพรวมของการ
ออกแบบร้าน Pub & Restaurant 2) ท าให้ผูวิ้จยัทราบถึง การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการออกแบบ
ร้านในมิติต่างๆ ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล ซ่ึงมีส่วนส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน Pub & 
Restaurant ดงันั้นการศึกษาวิจัยจึงควรให้ความส าคัญกับการออกแบบร้านด้วย และ 3) เพ่ือให้ผูป้ระกอบการ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดต้รงตามกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถน าเสนอคุณค่าในมุมมองของ
ผูบ้ริโภคและสร้างความแตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนัในการด าเนินธุรกิจบริการร้าน Pub & Restaurant อีกดว้ย 

นิยามศัพท์ : ร้าน Pub & restaurant หมายถึง สถานท่ีด าเนินกิจการเพ่ือให้บริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
มีการเปิดเพลงท่ีมีจงัหวะหรือเลน่ดนตรีสดภายในร้าน เปิดท าการเวลา 18.00 น. ถึง 01.00 น. และผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการ
ตอ้งมีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวิจยั 
 

1) เพ่ือศึกษาการรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน Pub 
& Restaurant ท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีตลาดนัดรถไฟ สาขารัชดา โดยให้ความส าคญักับการรับรู้คุณค่าส่วนประสมทาง
การตลาด ทั้ง 6 ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นการออกแบบร้าน ในมิติของแสงสว่าง การใชสี้ และภาพรวมของการ
ตกแต่ง ดา้นการแสดงดนตรีสด ดา้นอาหาร เคร่ืองด่ืม และบริการ ดา้นการจดัรายการส่งเสริมการขาย ดา้นการใส่ใจ
ในการบริการของพนกังาน ดา้นกระบวนการเสิร์ฟอาหาร และเคร่ืองด่ืม  

2) เพ่ือน าเสนอผลการวิจยั และขอ้เสนอแนะให้กบัผูป้ระกอบการน าไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ 
ร้าน Pub & Restaurant 

 

3. การด าเนินการวจิยั 
 
งานวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดท้บทวนวรรณกรรมเพ่ือเป็นแนวทางในการตั้งสมมติฐานและก าหนดกรอบแนวคิดของ

การวิจยั พบว่า การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 6 ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย  
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ด้านการออกแบบร้าน จากงาน วิจัยของ จง บุญประชา (2557) ได้ศึกษาเร่ืองการออกแบบตกแต่งภายใน 
กล่าวไวว้่า การออกแบบตกแต่งร้านในมิติของแสงสว่าง การใชสี้ และภาพรวมของการตกแต่ง เป็นปัจจยัหน่ึงท่ี
ดึงดูดให้ลูกคา้รู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างร้านคา้แต่ละร้าน ซ่ึงเป็นเหตุท่ีน าไปสู่การตดัสินใจบริการของผูบ้ริโภค 
(H1, H2, H3 : จดัอยูใ่นดา้นลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ)  

ดา้นการแสดงดนตรีสด จากงานวิจยัของ นาถณดา ชชัวาลกิจกุล (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัดา้นการออกแบบ
เอกลักษณ์หน้าร้าน ประเภทร้านค้าเด่ียว (Stand Alone Shop) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของธุรกิจร้านขาย
เคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี กล่าวโดยสรุปไดว้่า การเปิดเพลงหรือดนตรี ช่วยสร้างบรรยากาศในการใช้
บริการเป็นไปอย่างสบาย ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ในขณะท่ีลูกคา้ก าลงัใช้บริการอย่างต่อเน่ือง จนลูกค้าเพ่ิม
ระยะเวลาในการใชบ้ริการให้นานข้ึน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีท าไปโดยไม่รู้ตวั 
ดงันั้นเสียงเพลงหรือดนตรีท่ีใชมี้ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภค (H4 : จดัอยูใ่นดา้นลกัษณะทางกายภาพ
และการน าเสนอ) 

ดา้นอาหาร เคร่ืองด่ืม และบริการ จากงานวิจยัของ ชิตาภรณ์ ศกัด์ิโกมลพิทกัษ ์(2558) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการตลาดนดัตอนกลางคืน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัในเร่ืองของคุณภาพและความหลากหลายของสินคา้ และดา้นการบริการ พบว่า พนกังานมีความรู้ความ
เขา้ใจในสินคา้ และสามารถให้ค าแนะน าต่างๆ กบัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงเป็นเหตุท่ีน าไปสู่การตดัสินใจบริการของ
ผูบ้ริโภค (H5, H6, H7 : จดัอยูใ่นดา้นผลิตภณัฑ)์ 

ดา้นการจดัรายการส่งเสริมการขาย จากงานวิจยัของ โสภี ยะแสง (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการของนักท่องเท่ียวท่ีมีผลจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของสถานบนัเทิง ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า การมอบสิทธิพิเศษและส่วนลดราคาของอาหารและเคร่ืองด่ืมภายในร้าน สามารถดึงดูด
ความสนใจ ซ่ึงน าไปสู่การตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภค (H8 : จดัอยูใ่นดา้นการส่งเสริม) 

ดา้นการใส่ใจในการบริการของพนกังาน งานวิจยัของ ชิตาภรณ์ ศกัด์ิโกมลพิทกัษ ์(2558) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการตลาดนดัตอนกลางคืน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัใน
เร่ืองลกัษณะของพนักงานท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ และพนักงานมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภค (H9 : จดัอยูใ่นดา้นบุคคลหรือพนกังาน) 

ดา้นกระบวนการเสิร์ฟอาหาร และเคร่ืองด่ืม จากงานวิจยัของ ดวงตา ภูศรี (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความประทบัใจองค์รวมของลูกค้าในธุรกิจบริการ กรณีศึกษา : ร้านอาหารบิสโทรในถนนคนเดิน
ห้างสรรพสินคา้เมกะบางนา พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในเร่ืองมาตรฐานในการให้บริการมีความถูกตอ้งทุก
ขั้นตอน การส่งมอบอาหารและเคร่ืองท่ีมีความรวดเร็วในการให้บริการ รวมถึงรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมตอ้งมี
ความถูกตอ้งและครบถว้นตามรายการท่ีสัง่ จะมีผลกระทบต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน Pub & Restaurant (H10 : 
จดัอยูใ่นดา้นกระบวนการ) 

ดา้นราคา จากขอ้มูลการส ารวจและจดบนัทึกโดยผูวิ้จยัพบว่า สินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในแต่ละ
ร้านไม่แตกต่างกัน ตราสินค้าไม่มีความหมายในการตดัสินใจใช้บริการร้าน Pub & restaurant ดงันั้นผูวิ้จัยจึง
ตดัสินใจไม่ท าการศึกษาเร่ืองราคา 

จากขอ้มูลดงักล่าวท่ีได ้จึงก าหนดกรอบแนวคิด และสมมติฐานตามกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี  
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ประชากรในการศึกษาน้ีเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป ใชบ้ริการร้าน Pub & Restaurant ท่ีตั้งอยู่ใน
พ้ืนท่ีตลาดนัดรถไฟ สาขารัชดา ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน และกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ 
ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้าน Pub & Restaurant ท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีตลาดนดัรถไฟ สาขารัชดา ทั้งเพศชายและหญิง มีอายุ
ตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป จ านวน 380 คน ใชวิ้ธีการวิจยัแบบส ารวจ โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย ร่วมกบัการใชวิ้ธีการ
สุ่มตวัอย่างแบบโควตา  และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก โดยใช้เคร่ืองมือแบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้าน Pub & Restaurant ไดแ้ก่ ร้านFrankfurt bar ร้านJawa club ร้านปอ.
1/2 และร้านเดิม ทั้งเพศชายและหญิง มีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป ซ่ึงการทดสอบความเช่ือมัน่รายดา้นของแบบสอบถาม 
โดยใชวิ้ธีหาค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบรัค (Cronbach’s Coefficient, α) ซ่ึงหลงัจากวิเคราะห์พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิ
ของครอนบรัค (α) ทุกตวัแปรมีค่ามากกว่า 0.06 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้รวมถึงการทดสอบความเท่ียงตรงดว้ย 
Correlation อย่างมีนัยสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1) การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา โดยการวิเคราะห์ ตวัแปรท่ีเป็นขอ้มูลเชิงลกัษณะ
ดว้ยค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและพฤติกรรมการใชบ้ริการร้าน Pub & 
Restaurant ท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีตลาดนดัรถไฟ สาขารัชดา การวิเคราะห์ตวัแปรท่ีเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ได้แก่ การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภค และการตดัสินใจใชข้อง
ผูบ้ริโภค ร้าน Pub & Restaurant ท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีตลาดนดัรถไฟ สาขารัชดา 2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานดว้ย
การใชส้ถิติ Multiple Regression Analysis 

 

4. ผลการวจิยั  
 
การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ในดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 อายรุะหว่าง 20 – 24 ปี จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.60 การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 75 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 169 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.50 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 38.70 ในด้าน
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พฤติกรรมการใชบ้ริการร้าน Pub & Restaurant พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมมาใชบ้ริการเพ่ือพบปะสงัสรรค์มาก
ท่ีสุด จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 71.80 ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการกบัเพ่ือนสนิทมากท่ีสุด จ านวน 279 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.40 ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการผลิตภณัฑ์เบียร์มากท่ีสุด จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 64.20 ส่วนใหญ่มาใช้
บริการเฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 3 คร้ัง จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 49.20 ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการวนัศุกร์มากท่ีสุด 
จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการในช่วงเวลา 19.01 – 21.00 น. มากท่ีสุด จ านวน 167 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.90 ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 500 – 1,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อย
ละ 39.50 ส่วนใหญ่มีการช าระเงินค่าบริการเป็นเงินสดมากท่ีสุด จ านวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 96.10 และส่วนใหญ่
ทราบขอ้มูลร้าน Pub & Restaurant จากเพ่ือนแนะน ามากท่ีสุด จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 

ส าหรับการสรุปข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดด้านแสงสว่างในการ 
ออกแบบตกแต่งร้าน Pub & Restaurant ท าให้สร้างบรรยากาศท่ียอ้นยุคแบบร่วมสมยั หรือ วินเทจ ท่ีระดบัคะแนน
เฉล่ีย 4.09 อยูใ่นระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก ดา้นการใชสี้ในการออกแบบตกแต่งร้านท าให้สร้างบรรยากาศท่ียอ้นยคุ
แบบร่วมสมยั หรือ วินเทจ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.04 อยู่ในระดบัความคิดเห็นด้วยมาก ด้านภาพรวมในการ
ออกแบบตกแต่งร้าน มีระบบการระบายอากาศท่ีดี  ท าให้ไม่รู้สึกร้อน ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.09 อยู่ในระดบัความ
คิดเห็นดว้ยมาก ดา้นคุณภาพการแสดงดนตรีสดในเร่ืองของแนวเพลงมีความทนัสมยั ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.96 อยู่
ในระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก ดา้นคุณภาพอาหารในเร่ืองของภาชนะใส่อาหาร มีความสะอาด ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 
3.92 อยูใ่นระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก ดา้นคุณภาพเคร่ืองด่ืมมีรสชาตดี ไม่มีกล่ินผิดปกติ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.10 
อยูใ่นระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก ดา้นคุณภาพการบริการในเร่ืองพนกังานมีอธัยาศยัดี ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.27 อยู่
ในระดบัความเห็นดว้ยมากท่ีสุด ดา้นการจดัรายการส่งเสริมการขาย ในเร่ืองส่วนลดพิเศษในวนัเกิด 10% ท่ีระดบั
คะแนนเฉล่ีย 4.36 อยูใ่นระดบัความเห็นดว้ยมากท่ีสุด ดา้นการใส่ใจในการให้บริการของพนกังาน ในเร่ืองพนกังาน
มีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.19 อยู่ในระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก ดา้นคุณภาพการ
เสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืม ในเร่ืองการเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืม มีความถูกตอ้งและครบถว้น ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 
4.22 อยูใ่นระดบัความเห็นดว้ยมากท่ีสุด และในดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ พบว่า อนาคตท่านตั้งใจจะรับประทาน
อาหารและด่ืมแอลกอฮอล ์จากร้าน Pub & Restaurant ท่ีมีการแสดงดนตรีสด ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.16 อยูใ่นระดบั
ความคิดเห็นดว้ยมาก 

การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression Analysis) พบว่ามี
องค์ประกอบอย่างน้อย 1 องค์ประกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน Pub & Restaurant ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.001 มีค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) เท่ากบั 0.192 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ 
เท่ากบั 0.562 และค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจท่ีไดป้รับค่าแลว้ (Adjust R2) เท่ากบั 0.179 แสดงดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ผลวเิคราะห์การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคที่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
ร้าน Pub & Restaurant ที่ตั้งอยูใ่นพื้นที่ตลาดนดัรถไฟ สาขารัชดา 

ตวัแปร 
Unstandardized   Coefficients 

t 
P – 

value 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 1.673 0.301  5.552 0.000   
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ -0.056 0.074 -0.042 -0.754 0.451 0.689 1.451 
ดา้นคุณภาพการแสดงดนตรีสด 0.074 0.050 0.081 1.468 0.143 0.705 1.419 
ดา้นคุณภาพอาหาร 0.155* 0.066 0.149* 2.348 0.019 0.536 1.864 
ดา้นคุณภาพเคร่ืองด่ืม 0.133* 0.054 0.143* 2.462 0.014 0.641 1.561 
ดา้นการจดัรายการส่งเสริมการ
ขาย 

0.139** 0.051 0.147** 2.721 0.007 0.741 1.349 

ดา้นคุณภาพกระบวนการ
ให้บริการ 

0.149* 0.072 0.128* 2.080 0.038 0.572 1.749 

R² = 0.192      Adjusted R² = 0.179      SEE = 0.562      F = 14.751      Sig = 0.000 

 

5. การอภปิรายผล 
 
ประเด็นท่ี 1 : การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดด้านลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการร้าน Pub & Restaurant  ผลจากการทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ยวิธี Multiple Regression Analysis ดงัตารางท่ี 1 
พบว่า การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพร้าน Pub & Restaurant  มีค่าสัมประสิทธ์ิ
ความถดถอยเท่ากบั -0.056 ในทิศทางตรงขา้มกนั ค่า p – value 0.451 ท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสรุปไดว้่า การ
รับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดด้านลกัษณะทางกายภาพ   ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้าน Pub & 
Restaurant ดงันั้นจึงไม่สนบัสนุนสมมติฐาน ซ่ึงผลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จง บุญประชา (2560) 
พบว่า อาจเป็นเพราะการออกแบบตกแต่ง ในมิติแสงสว่าง การใชสี้ และภาพรวม ช่วยสร้างอารมณ์ ความรู้สึก และ
บรรยากาศ ต่อผูพ้บเห็นท่ีแตกต่างกนัออกไป 

ประเดน็ท่ี 2 : การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นคุณภาพการแสดงดนตรีสด มีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการร้าน Pub & Restaurant  ผลจากการทดสอบความสมัพนัธ์ดว้ยวิธี Multiple Regression Analysis ดงัตารางท่ี 
1 พบว่า การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดด้านคุณภาพการแสดงดนตรีสดร้าน Pub & Restaurant มีค่า
สมัประสิทธ์ิความถดถอยเท่ากบั 0.074 ในทิศทางเดียวกนั ค่า p – value 0.143 ท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสรุปไดว้่า 
การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นคุณภาพการแสดงดนตรีสด ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน Pub 
& Restaurant  ดงันั้นจึงไม่สนบัสนุนสมมติฐาน ซ่ึงผลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นาถณดา ชชัวาลกิจ
กุล (2554) ซ่ึงพบว่า การเปิดเพลงหรือดนตรี อาจเป็นเพราะช่วยสร้างบรรยากาศในการใชบ้ริการเป็นไปอยา่งสบาย 
ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ความรู้สึกท่ีผอ่นคลาย และความสนุก ต่อผูฟั้งท่ีแตกต่างกนัออกไป 
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ประเด็นท่ี 3 : การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นคุณภาพอาหาร มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
ร้าน Pub & Restaurant  ผลจากการทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ยวิธี Multiple Regression Analysis ดงัตารางท่ี 1 พบว่า 
การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นคุณภาพอาหารร้าน Pub & Restaurant มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย
เท่ากบั 0.155 ในทิศทางเดียวกนั ค่า p – value 0.019 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงสรุปไดว้่า การรับรู้คุณค่าส่วนประสม
ทางการตลาดด้านคุณภาพอาหาร มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้าน Pub & Restaurant ดังนั้นจึงสนับสนุน
สมมติฐาน ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ โสภี ยะแสง (2558) ซ่ึงพบว่า อาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคให้
ส าคญัในเร่ืองของรสชาติ ความหลากหลายของอาหาร มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

ประเดน็ท่ี 4 : การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นคุณภาพเคร่ืองด่ืม มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
ร้าน Pub & Restaurant  ผลจากการทดสอบความสมัพนัธ์ดว้ยวิธี Multiple Regression Analysis ดงัตารางท่ี 1  พบว่า 
การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นคุณภาพเคร่ืองด่ืมร้าน Pub & Restaurant มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ
สินคา้มีค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอยเท่ากบั 0.133 ในทิศทางเดียวกนั     ค่า p – value 0.014 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึง
สรุปไดว้่า การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นคุณภาพเคร่ืองด่ืม มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน Pub & 
Restaurant ดงันั้นจึงสนบัสนุนสมมติฐาน ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ โสภี ยะแสง (2558) ซ่ึงพบว่า 
อาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคให้ส าคญัในเร่ืองของความหลากหลายของเคร่ืองด่ืม มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

ประเด็นท่ี 5 : การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดรายการส่งเสริมการขาย มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการร้าน Pub & Restaurant ผลจากการทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ยวิธี Multiple Regression Analysis 
ดงัตารางท่ี 1 พบว่า การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดรายการส่งเสริมการขายร้าน Pub & 
Restaurant มีค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอยเท่ากบั 0.139 ในทิศทางเดียวกนั ค่า p – value 0.007 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 
ซ่ึงสรุปไดว้่า การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัรายการส่ง เสริมการขาย มีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการร้าน Pub & Restaurant ดงันั้นจึงสนบัสนุนสมมติฐาน ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ โสภี ยะ
แสง (2558) ซ่ึงพบว่า ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริโภคให้ส าคญัในเร่ืองการมอบสิทธิพิเศษและส่วนลดราคาของอาหารและ
เคร่ืองด่ืมภายในร้าน สามารถดึงดูดความสนใจ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

ประเด็นท่ี 6 : การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านคุณภาพกระบวนการให้บริการ มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการร้าน Pub & Restaurant ผลจากการทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ยวิธี Multiple Regression Analysis 
ดงัตารางท่ี 1 พบว่า การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดด้านคุณภาพกระบวนการให้บริการร้าน Pub & 
Restaurant มีค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอยเท่ากบั 0.149 ในทิศทางเดียวกนั ค่า p – value 0.038 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
ซ่ึงสรุปไดว้่า การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นคุณภาพกระบวน การให้บริการ มีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการร้าน Pub & Restaurant ดงันั้นจึงสนบัสนุนสมมติฐาน ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชิตาภรณ์ 
ศกัด์ิโกมลพิทกัษ ์(2558) ซ่ึงพบว่า อาจเป็นเพราะลกัษณะของพนกังานท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ และพนกังานมีจ านวน
เพียงพอต่อการให้บริการ สามารถดึงดูดความสนใจ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผูบ้ริโภค และยงัผล
สอดคล้องกับการศึกษาของ ดวงตา ภูศรี (2557) ซ่ึงพบว่า ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในเร่ืองพนักงาน
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่ลูกคา้ และผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในเร่ืองมาตรฐานในการให้บริการมีความ
ถูกต้องทุกขั้นตอน การส่งมอบอาหารและเคร่ืองท่ีมีความรวดเร็วในการให้บริการ รวมถึงรายการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมตอ้งมีความถูกตอ้งและครบถว้นตามรายการท่ีสัง่ มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภค 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 

1) ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
ประเดน็ท่ี 1 ผลจากการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ ใน

มิติแสงสว่าง การใชสี้ ของการออกแบบตกแต่งร้าน ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน Pub & Restaurant ท่ีตั้ง
อยู่ในพ้ืนท่ีตลาดนัดรถไฟ สาขารัชดา อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างยงัไม่รู้สึกว่าแสงสว่างตกแต่งร้าน ท าให้สร้าง
บรรยากาศท่ีต่ืนเตน้ ดา้นการใชสี้ตกแต่งภายในร้าน อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างยงัไม่รู้สึกว่าการใชสี้ตกแต่งภายใน
ร้าน ท าให้สร้างบรรยากาศท่ีต่ืนเตน้ และเพลิดเพลิน และอาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งยงัไม่รู้สึกว่า ป้ายช่ือ สญัลกัษณ์
ของร้านมีความโดดเด่น สามารถจดจ าง่าย ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในดา้นการออกแบบแสงสว่าง 
การใช้สี และภาพรวมในการตกแต่ง ในการสร้างอารมณ์ ความรู้สึกร่วมขงผูบ้ริโภค ประกอบด้วยการสร้าง
บรรยากาศของร้านให้สวยงามและมีความหมาะสม เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยน าเสนอคุณค่า
และสร้างความแตกต่างด้านลกัษณะทางกายภาพของร้าน Pub & Restaurant ท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนัในมุมมองของ
ผูบ้ริโภค 

ประเดน็ท่ี 2 ผลจากการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นการแสดงดนตรีสด ไม่
มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน Pub & Restaurant ท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีตลาดนดัรถไฟ สาขารัชดา อาจเป็นเพราะยงัมี
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความสนใจในเสียงเพลง แต่ไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งเป็นเสียงเพลงจากการแสดงดนตรีสด ซ่ึงอาจเป็น
การเปิดเพลงภายในร้าน Pub & Restaurant ดงันั้นผูป้ระกอบการร้านท่ีมีการแสดงดนตรีสด ควรให้ความส าคญัดา้น
คุณภาพการแสดงดนตรีสด และสามารถเช่ือมโยงกบัการออกแบบระบบแสงและสีในขอ้เสนอแนะขา้งตน้ประเด็น
ท่ี 1 ในการสร้างบรรยากาศให้รู้สึกต่ืนเตน้และสนุก เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภในขณะท่ีรับฟังการ
แสดงดนตรีสด โดยน าเสนอคุณค่าและสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพการแสดงดนตรีสดของร้าน Pub & 
Restaurant ท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนัในมุมมองของผูบ้ริโภค 

ประเดน็ท่ี 3 ผลจากการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นคุณภาพอาหาร มีผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการร้าน Pub & Restaurant ท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีตลาดนดัรถไฟ สาขารัชดา อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่ง
ให้ความส าคญัในเร่ืองรสชาติอาหาร ภาชนะใส่อาหาร วตัถุดิบท่ีใชท้  าอาหาร รายการในเมนูอาหาร และราคาของ
อาหาร ซ่ึงยงัไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละบุคคล ดงันั้นผูป้ระกอบการ ควรให้ความส าคญัในเร่ือง
การควบคุมคุณภาพอาหารท่ีจดัจ าหน่าย การพฒันาความสามารถของพ่อครัว/แม่ครัวในการปรุงรสชาติอาหาร 
พร้อมทั้งตรวจสอบการตั้งราคาอาหารในเมนูให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ริโภค โดยน าเสนอคุณค่าและสร้างความแตกต่างดา้นคุณภาพอาหารของร้าน Pub & Restaurant ท่ีเหนือกว่าคู่
แข่งขนัในมุมมองของผูบ้ริโภค 

ประเดน็ท่ี 4 ผลจากการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นคุณภาพเคร่ืองด่ืม มีผล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน Pub & Restaurant ท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีตลาดนัดรถไฟ สาขารัชดา อาจเป็นเพราะกลุ่ม
ตวัอย่างมีการรับรู้ขอ้มูลจากประสบการณ์ท่ีตนไดรั้บไปในทิศทางบวก ในเร่ืองของรสชาติเคร่ืองด่ืม ภาชนะใส่
เคร่ืองด่ืม วตัถุดิบท่ีใชท้ าเคร่ืองด่ืมมีมาตรฐาน รายการในเมนูเคร่ืองด่ืมหลากหลาย และราคาของเคร่ืองด่ืมมีความ
เหมาะสมกบัคุณภาพ ดงันั้นผูป้ระกอบการ ควรให้ความส าคญัในเร่ืองการรักษามาตรฐานและควบคุมคุณภาพของ
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เคร่ืองด่ืมท่ีจดัจ าหน่าย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยน าเสนอคุณค่าและสร้างความแตกต่างดา้น
คุณภาพเคร่ืองด่ืมของร้าน Pub & Restaurant ท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนัในมุมมองของผูบ้ริโภค 

ประเดน็ท่ี 5 ผลจากการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัรายการส่งเสริม
การขาย มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน Pub & Restaurant ท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีตลาดนดัรถไฟ สาขารัชดา โดยกลุ่ม
ตวัอย่างมีการรับรู้คุณค่าด้านการจัดรายการส่งเสริมการขาย อยู่ในระดบัค่าคะแนนเฉล่ียท่ีเกินกว่า 4.00 ดงันั้น
ผูป้ระกอบการตอ้งคงรักษามาตรฐานการจดัรายการส่งเสริมการขาย โดยจดัรายการส่งเสริมการขายให้อยา่งต่อเน่ือง 
ไดแ้ก่ ซ้ือเบียร์ 3 ขวด แถมฟรี น ้าแขง็ 1 ถงั , ซ้ือเหลา้ 1 ขวด แถมฟรี Mixer 3 อยา่ง , ซ้ือเหลา้ป่ัน 3 เหยือก แถมฟรี 1 
เหยือก , เปิดเหลา้ก่อนเวลา 3 ทุ่ม แถมฟรี น ้ าแข็งตลอดคืน และส่วนลดพิเศษในวนัเกิด 10% เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค พร้อมทั้งน าเสนอคุณค่าและสร้างความแตกต่างดา้นการจดัรายการส่งเสริมการขายของร้าน 
Pub & Restaurant ท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนัในมุมมองของผูบ้ริโภค 

ประเด็นท่ี 6 ผลจากการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณค่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นคุณภาพกระบวนการ
ให้บริการ มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน Pub & Restaurant ท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีตลาดนดัรถไฟ สาขารัชดา ในมิติ
การใส่ใจในการให้บริการของพนกังาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้คุณค่าด้านการใส่ใจในการให้บริการของ
พนกังานอยู่ในระดบัค่าคะแนนเฉล่ียเห็นดว้ยมาก อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้จากประสบการณ์ท่ีตนเอง
ได้รับ ซ่ึงมีผลลพัธ์ออกมาในทิศทางบวกจากการใส่ใจในการบริการของพนักงาน และในมิติคุณภาพการเสิร์ฟ
อาหารและเคร่ืองด่ืม พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้คุณค่าดา้นคุณภาพการเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืม อยู่ในระดบัค่า
คะแนนเฉล่ียท่ีเห็นด้วยมากท่ีสุดในเร่ืองของการเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืม มีความถูกต้องรวดเร็ว ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการ ควรให้ความส าคญัในเร่ืองการรักษามาตรฐานและควบคุมคุณภาพกระบวนการให้บริการ เพ่ือ
ตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ือง โดยน าเสนอคุณค่าและสร้างความแตกต่างด้าน
คุณภาพกระบวนการให้บริการของร้าน Pub & Restaurant ท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนัในมุมมองของผูบ้ริโภค 

2) ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป คือ 
ประเดน็ท่ี 1 เน่ืองจากการรับรู้คุณค่าของผูบ้ริโภคเป็นขอ้มูลท่ีอยู่ภายในจิตใจ ท่ีนกัการตลาดไม่สามารถ

คาดเดาเพ่ือทราบถึงความต้องการท่ีอยู่ภายในจิตใจของผูบ้ริโภคได้ จึงควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพในแบบการ
สมัภาษณ์และการเก็บขอ้มูลเชิงลึกกบัผูป้ระกอบการ และกลุ่มลูกคา้ เพ่ือน าไปเป็นขั้นตอนการวางแผนและก าหนด
กลยทุธ์ทางการตลาด 

ประเด็นท่ี 2 ควรศึกษาเพ่ิมเติมว่าปัจจยัใดมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจและความจงรักภกัดีของ
ผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อการใชบ้ริการร้าน Pub & Restaurant เน่ืองจากเป็นการศึกษาท่ีสามารถน าขอ้มูลมาวิเคราะห์และ
วางแผนกลยทุธ์เพ่ือรักษาฐานลูกคา้ระยะยาว หากในอนาคตตลาดนดัรถไฟ มีการขยายสาขาเพ่ิมเติม 
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การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูขอนแก่น จ ากดั 

APPROACH MOTIVATION ON WORK OF KHONKAEN TEACHER’S 
SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE LIMITED 
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Supapat Phuklang and Pattarawadee Permwanichagun 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน และเสนอแนวทางในการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจ ากัด โดยการเก็บข้อมูลจากการ
สมัภาษณ์เชิงลึก จ านวน 20 คน และน าขอ้มูลการสมัภาษณ์มาวิเคราะห์และจดัระเบียบขอ้มูล ซ่ึงในการท าวิจยัคร้ังน้ี
ผูวิ้จยัไดศึ้กษาตามแนวคิดทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory) ไดแ้ก่ปัจจยัจูงใจ 
(Motivational Factor) และปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factors) 

 
ค ำส ำคัญ:แรงจูงใจ,แรงจูงในกำรปฏิบัติงำน,พนักงำน,สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจ ำกัด 
 

Abstract 
 

The purpose of this research was to study employee motivation and Provide guidelines for motivating to 
work of Khon Kaen Teacher Savings Cooperative Ltd.  The data were collected from indepth interviews for 20 
people Qualitative Research was used in this studies.  The data take collected by interviewing were analyzed with 
the Herzberg’s Two-Factor Theory consists of Motivational Factor and Hygiene Factors.  
 
Keywords : Motivation,Motivation on work,Employees, Khon Kaen Teacher Savings Cooperative Ltd. 
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1. บทน า 
 

ปัจจุบนัองคก์รต่างๆไดมุ่้งเนน้พฒันาให้องคก์รของตนเองไปในทิศทางท่ีดีข้ึน เพ่ือเป็นการผลกัดนัให้องคก์ร
เดินไปข้างหน้า โดยมีการบริหารจดัการทรัพยากรต่างๆในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทรัพยากรมนุษย์
ภายในองคก์รถือเป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญัท่ีสุดในองคก์รเน่ืองจากการพฒันาและการเติบโตขององคก์รนั้นจะเกิดข้ึน
ไดด้ว้ยศกัยภาพในการท างานของผูป้ฏิบติังาน ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรตระหนกัถึงการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือให้
ผูป้ฏิบติังานภายในองค์กรเกิดความจงรักภกัดีต่อองค์กรของตนเอง และรักในงานท่ีตนท าอยู่ ซ่ึงจะส่งผลให้
ผูป้ฏิบติังานสามารถดึงศกัยภาพของตนมาใชใ้นการท างาน เพ่ือท าให้องคก์รสามารถรับมือกบัสภาพการแข่งขนัใน
ปัจจุบนัรวมไปถึงส่งผลให้องคก์รเกิดการพฒันาไดเ้ป็นอยา่งดี 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดั เร่ิมตน้การจดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2503 เร่ิมด าเนิน
ธุรกิจเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2503 โดยมีนายเรียบ มงคลศิลป์ อดีตศึกษาธิการจงัหวดัขอนแก่น เป็นประธาน
กรรมการคนแรก เม่ือแรกตั้งมีสมาชิกจ านวน 971 ราย สหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดั เป็นหน่ึงในองคก์รท่ี
เล็งเห็นความส าคญัในการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อความส าเร็จและการเติบโตขององค์กร แต่ยงัไม่เคย
ศึกษาและส ารวจเร่ืองแรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานในองค์กรท าให้ผูบ้ริหารไม่ทราบ
ว่าพนกังานท่ีปฏิบติังานอยู่มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานหรือไม่ องค์กรจึงจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญักบัการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน เพราะหากพนกังานภายในองคก์รเกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และรักใน
องคก์รจะท าให้พนกังานปฏิบติังานดว้ยความกระตือรือร้น ทุ่มเทกบัการท างานมากข้ึน ในการศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดั จะช่วยให้ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของ
พนกังานท่ีจะท าให้พนกังานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งยงัรวมไปถึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานให้ดีมากยิ่งข้ึน 

จากกรณีดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงเล็งเห็นถึงความส าคญัของพนกังานท่ีถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและส าคญั
อยา่งยิ่งขององคก์ร ซ่ึงพนกังานท่ีมีความช ่าชอง มีคุณธรรม จริยธรรมจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง ดงันั้นผูศึ้กษา
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดั 
เพ่ือวิเคราะห์ในการปรับปรุงวางแผนการท างาน และให้พนกังานตอบสนองในแรงจูงใจในการปฏิบติังานและมี
ความผูกพนัต่อองคก์รมากข้ึน รวมไปถึงการพฒันาศกัยภาพของพนกังานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือประโยชน์
สูงสุดขององคก์ร 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ในการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดั ผูศึ้กษาได้
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร หนงัสือ ต ารา เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา โดยครอบคลุมหวัขอ้
ต่างๆตามล าดบัดงัน้ี 
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2.1 แนวคดิทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกับแรงจูงใจ 
2.1.1 ทฤษฎคีวามต้องการของแมคเคล็ลแลนด์ (McCleliand’s Theory of Needs) 

แมคเคล็ลแลนด์นกัจิตวิทยาช่ือดงัไดใ้ชเ้วลานบัหลายปีเพ่ือศึกษาโครงสร้างความตอ้งการของ
มนุษย์ท่ีเ ก่ียวกับเร่ืองการจูงใจ ตามทฤษฎีของ แมคเคล็ลแลนด์ ถือว่าความต้องการ (Need) สะท้อนมาจาก
คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพท่ีบุคคลนั้นเคยมีประสบการณ์จากการเล้ียงดูมาตั้งแต่เยาวว์ยั ทฤษฎีน้ีต่างจากทฤษฎีของ
มาสโลว์ และแอลเดอเฟอร์ตรงท่ีไม่เน้นความตอ้งการในลกัษณะตามล าดบัขั้น แต่เช่ือว่าพฤติกรรมแต่ละอยา่งเป็น
ผลสืบมาจากความตอ้งการ กล่าวคือภายใตส้ถานการณ์หน่ึงจะมีความตอ้งการอยา่งหน่ึง ซ่ึงส่งผลให้เกิดแรงจูงใจใน
กรณีเฉพาะส าหรับบุคคลนั้น แมคเคล็ลแลนด์ไดเ้สนอความตอ้งการ 3 ประเภทท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมองค์กร ไดแ้ก่ 
ความตอ้งการความส าเร็จ ความตอ้งการความรักใคร่ผกูพนั และความตอ้งการอ านาจ (McClelland,1985) 

2.1.2 ทฤษฎปัีจจยัคู่ของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory)  
ทฤษฎีปัจจัยคู่ของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1959) หรือทฤษฎีสองปัจจยั เป็นทฤษฎีจูงใจเชิง

เน้ือหาทฤษฎีหน่ึงท่ีมาจากผลงานวิจัยของเฟรเดริค เฮอร์ซเบอร์ก (Federick Herzberg) เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยหรือ
องคป์ระกอบต่างๆท่ีเช่ือมโยงเก่ียวกบังานโดยเฉพาะปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ย ปัจจยั 2 ประการ 
ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) และปัจจัยค ้ าจุน (Maintenance Factors) หรือปัจจัยสุขอนามยั (Hygiene 
Factors) (อ านวยชยั บุญศรี, 2556) โดยปัจจัยท่ีท าให้คนมีความรู้สึกท่ีดี หรือเกิดความพึงพอใจต่องานนั้นพบว่า 
ส่วนมากเป็นประเดน็ท่ีเก่ียวกบัเน้ืองานท่ีท า (Job content) ส่วนปัจจยัท่ีท าให้เกิดความรู้สึกไม่ดีหรือเกิดความไม่พึง
พอใจต่องานส่วนใหญ่เก่ียวกบัสภาพท่ีอยู่ลอ้มรอบงานนั้น (Job context) เฮอร์ซเบอร์กจึงสรุปว่าปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในการนั้นจะสัมพันธ์กับลกัษณะในเน้ืองาน โดยเฮอร์ซเบอร์กเรียกปัจจัยน้ีว่าปัจจัยจูงใจ ซ่ึง
ประกอบด้วย ประเด็นส าคญัคือการได้มีความส าเร็จ การได้รับความยอมรับ ความก้าวหน้า ตวังานเอง โอกาส
เจริญก้าวหน้าในต าแหน่ง การได้รับผิดชอบ ส่วนปัจจัยท่ีท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานนั้นจะเก่ียวกับ
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่นอกเน้ืองาน ซ่ึงเฮอร์ซเบอร์กเรียกปัจจัยน้ีว่าปัจจัยสุขอนามยัหรือปัจจัยเพ่ือการคงอยู่ ซ่ึง
ประกอบดว้ยประเด็นส าคญัคือ สถานภาพ สัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา สัมพนัธภาพกบัเพ่ือนร่วมงาน คุณภาพ
ของการควบคุมบงัคบับญัชา นโยบายและการบริหารของบริษทั ความมัน่คงในงาน สภาพการท างานและค่าจา้ง เม่ือ
เอาประเดน็ปัจจยัจูงใจและปัจจยัสุขอนามยัรวมกนัจึงเรียกว่าทฤษฎีปัจจยัคู่หรือทฤษฎีสองปัจจยั 

2.1.3 ทฤษฎ ีX และ ทฤษฎ ีY ของแมคเกรเกอร์ (McGregors Theory X and Theory Y)  
แมคเกรเกอร์ ( McGregor, 1960 ) เป็นผูคิ้ดคน้ทฤษฎี  X  และทฤษฎี  Y โดยไดศึ้กษาวิธีการท่ี

ผูบ้ริหารมองตวัเองสมัพนัธ์ กบับุคคลอ่ืน ทศันะน้ีตอ้งการความคิดในการรับรู้ธรรมชาติของ มนุษยเ์ป็นเคร่ืองมือท่ี
ช่วยจดัการทศันะทางสังคม และศึกษาถึง แนวทางในการบริหารบุคคลภายในองค์กร โดยไดเ้รียกร้องให้ ผูบ้ริหาร
เปล่ียนแปลงมุมมองมนุษยจ์ากมุมมองตามทฤษฎี X ไปเป็นมุมมองตามทฤษฎี Y ซ่ึงใชฐ้านคติเก่ียวธรรมชาติของคน 
อยู่ 2 แบบ เรียกว่า ทฤษฎี X  และทฤษฎี  Y นั้น โดยทฤษฎี  X จะ เป็นตวัแทนดา้นลบของคนท่ีว่าคนทัว่ไปเกียจ
คร้าน ไม่ชอบท างาน หลีกเล่ียงความรับผิดชอบ ถา้อยากจะให้งานเสร็จตอ้งใชไ้มแ้ขง็ ส่วนทฤษฎี Y จะเป็นตวัแทน
ดา้นบวกของคนไม่เกียจคร้าน รับผิด ชอบ และพึงพอใจในการท างาน ถา้จะให้งานเสร็จ ก็เพียงแค่จูงใจ ให้ท างาน
เท่านั้น แมคเกรเกอร์ยงัเช่ือว่าทฤษฎี  Y สามารถน า ธรรมชาติท่ีเป็นจริงของคนมาจูงใจในการท างานได ้ส าหรับ
ทฤษฎี X เป็นการตอบสนองต่อความตอ้งการระดบัล่าง แต่ทฤษฎี  Y สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการระดบัท่ี
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เหนือกว่าได ้ดงันั้น เขาจึงจูงใจคนงานให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจให้มีความรับผิดชอบ และเสนองานท่ีทา้ทาย
สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างกลุ่ม เพ่ือให้งานนั้นบรรลุ 

2.2 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
สิตา ตั้งศิริ (2556) ไดศึ้กษาปัจจยัจูงใจต่อการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ 

จ ากดั (มหาชน) เขตขอนแก่น พบว่า ปัจจยัจูงใจของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยโดยแบ่งออกเป็น 2 ปัจจยั 
คือ ปัจจยัค ้าจุนและปัจจยักระตุน้ โดยปัจจยัค ้าจุนมีระดบัแรงจูงใจเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นความสัมพนัธ์
กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นโอกาสไดรั้บความก้าวหนา้ ดา้นความ
มัน่คง ดา้นสภาพการท างานและดา้นเงินเดือนตามล าดบั ส่วนปัจจยักระตุน้ ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้น
ลกัษณะงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบและดา้นความกา้วหนา้ในงาน ตามล าดบั 

อรรถสิทธ์ิ ตนัติยุทธ (2556) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานกอง
บ ารุงรักษาการประปานครหลวง จากการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ 
ระดับมาก ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านเงินเดือน ด้านความสัมพันธ์กับผู ้บ ังคับบัญชา 
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ด้านสภาพการท างาน ด้านนโยบายและบริหารงาน ความคิดเห็นเก่ียวกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านลักษณะงาน และจากการศึกษาสมมติฐาน พบว่า 
คุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัจะมีแรงจูงใจท่ีไม่แตกต่างกนั 

พงษ์ทอง บุตรสะอาด (2558) ท าวิจยัเชิงประยุกต์ เพ่ือศึกษาแรงจูงใจท่ีมีต่อการปฏิบติังานของบริษทั 
มหาสารคาม เบเวอเรช จ ากดั อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จากการสรุปผลพบว่า พนกังานมีแรงจูงใจโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์
เห็นดว้ย พนกังานท่ีมีขอ้มูลส่วนตวัท่ีต่างกนั ( เพศ สถานะ อาย ุเงินเฉล่ียต่อเดือน และหน่วยงานท่ีสงักดั  ) มีระดบั
ความคิดเห็นต่อแรงจูงใจไม่ต่างกนั ขอ้แนะน าให้เสริมสร้างแรงจูงใจให้เพ่ิมข้ึน 4 โครงการ โครงการท่ีแรก อบรม
เพ่ือพฒันาศกัยภาพของบุคลากร โครงการท่ี 2 ต้นแบบสถานท่ีน่าอยู่ น่าท างาน โครงการท่ี3 พนักงานตวัอย่าง 
โครงการท่ี 4 กีฬาสี 

สิริรัตน์ ฤกษธ์นะขจร (2558) ศึกษาแนวทางการสร้างแรงจูงใจของพนกังานธนาคารออมสิน จ.ร้อยเอด็ 
พบว่าปัญหาการตดัสินใจลาออกของพนกังาน เกิดจากนโยบายและการบริหารท าให้พนกังานมีความกดดันจาก
เป้าหมายท่ีได้รับ ด้านชีวิตส่วนตวัเน่ืองจากพนักงานไม่มีเวลาส่วนตวัให้กับครอบครัว ด้านความสัมพนัธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชาคือหัวหน้ามอบหมายงานไม่ชดัเจน และด้านความมัน่คงคือมีโอกาสในการเจริญก้าวหน้าน้อย 
แรงจูงใจจากการปฏิบติังาน ผลโดยรวมมีความส าคญัระดบัมากในทุกดา้น โดยช้ีแนะให้จดัแนวการสร้างแรงจูงใจ 3 
โครงการ คือ แนวทางแรก เปิดให้พนกังานไดย้า้ยเขา้ท างานใกลบ้า้น แนวทางท่ีสอง สานสัมพนัธ์ในหน่วยงาน 
ท่องเท่ียวไปดว้ยกนั และแนวทางท่ีสามเป้าหมายสู่ความล ้าหนา้ 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิจยัเร่ืองการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดั โดยเป็นการวิจยัวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการศึกษาดงัน้ี 
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3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดั จ านวน 67 คนแต่

เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ีมีเวลาท่ีจ ากดั ผูศึ้กษาจึงท าการศึกษาโดยใชก้ารสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 20 คน ซ่ึง
ใชห้ลกัการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการสุ่มตวัอยา่งโดยใชดุ้ลพินิจว่ากลุ่มตวัอย่างเป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ซ่ึงการเลือกกลุ่มตวัอยา่งจะตอ้งอาศยัความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในเร่ือง
นั้นๆของผูวิ้จยั (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูศึ้กษาไดเ้ก็บขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์เป็นกระบวนการท่ีถูกออกแบบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลของบุคคลท่ี

ผ่านการตอบค าถามทางวาจา (อมรวรรณ รังกูล,2556) โดยจะคดัเลือกบุคคลท่ีจะให้สัมภาษณ์ซ่ึงเป็นพนักงาน
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดั รวมจ านวน 20 คน ซ่ึงเป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงใชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) เป็นรายบุคคล (Personal Interview) การสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างใชวิ้ธีการสมัภาษณ์รูปแบบก่ึง
โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ซ่ึงค าถามท่ีใชอิ้งจากทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two-
Factor Theory) ไดแ้ก่ปัจจยัจูงใจ (Motivational Factor) และปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factors) รวมทั้งหมด 29 ขอ้ 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดั ไดท้  าการ

รวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มาวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) 
จากการสัมภาษณ์และจดบนัทึกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงดว้ยการเขียนบรรยายเชิงพรรณนา และผูศึ้กษาไดน้ าบท
สัมภาษณ์นั้นมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยประกอบกบัแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ น ามาสรุปและอภิปรายผล 
เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
 

4. ผลการศึกษา 
 

จากการสมัภาษณ์เก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดั จาก
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 20 คน แบ่งเป็นปัจจยัท่ีใชเ้ป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานจ านวน 14 ดา้น ดงัน้ี 

1) ดา้นความส าเร็จในงาน 2) ดา้นการยอมรับนบัถือ 3) ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 4) ดา้นความรับผิดชอบ  
5) ดา้นความกา้วหนา้ 6) ดา้นเงินเดือน 7) ดา้นโอกาส 8) ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 9) ดา้นความ สมัพนัธ์
กบัเพ่ือนร่วมงาน 10) ดา้นสถานะของอาชีพ 11) ดา้นนโยบายการบริหารงาน 12) ดา้นสภาพการท างาน 13) ดา้น
ความมัน่คง 14) ดา้นวิธีการปกครองบงัคบับญัชา  

จากผลการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี  
1. แรงจูงใจในการท างานของพนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดั ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุดมี 7 ดา้น

ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นโอกาส ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสถานะของอาชีพ ดา้น
นโยบายการบริหารงาน ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความมัน่คงในงาน 
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2. แรงจูงใจในการท างานของพนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดั ดา้นท่ีส่งผลรองลงมามี 7 ดา้น 
ไดแ้ก่ดา้นการ ยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความก้าวหน้า ดา้นเงินเดือน 
ดา้น ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นวิธีการปกครองบงัคบับญัชา 
 

5. สรุปผลการศึกษา อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
ตารางที่ 1 ตารางอภิปรายผลการศึกษาดา้นที่ส่งผลมากที่สุด 7 ดา้น 

ล าดับ ด้าน ผลจากการวจิยัอภปิราย 

1 ดา้น
ความส าเร็จใน
การท างาน 

กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 20 คนไดใ้ห้ค าตอบอยา่งชดัเจนว่า มีประสบการณ์จากการ
ท างานท่ีผา่นมาประสบความส าเร็จในอดีต สามารถใชค้วามรู้ ความช านาญใน
งานไดส้ าเร็จและแกไ้ขปัญหาต่างๆในการท างานให้เกิดความส าเร็จบรรลุตาม

วตัถุประสงคไ์ด ้

2 ดา้นโอกาส กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 20 คนไดใ้ห้ค าตอบว่า อนาคตพนกังานทุกรายมีโอกาสได้
เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถจากการท างานในหน่วยงานของตนเองและ
หน่วยงานอ่ืนให้มีความกา้วหน้าในหนา้ท่ีและมีการเปล่ียนแปลงงานท่ีท า 

3 ดา้น
ความสมัพนัธ์

กบั
ผูบ้งัคบับญัชา 

กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 20 คนไดใ้ห้ค าตอบอยา่งชดัเจนว่า ความสมัพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชาการท่ีไดท้  างานร่วมกนั พนกังานไดรั้บค ายกยอ่งชมเชยจาก

ผูบ้งัคบับญัชา ท าให้พนกังานมีก าลงัใจในการท างานมากข้ึน 

4 ดา้น
ความสมัพนัธ์
กบัเพ่ือน
ร่วมงาน 

กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 20 คนไดใ้ห้ค าตอบอยา่งชดัเจนว่า พนกังานมีความสัมพนัธ์อนัดี
ต่อกนันอ้ย จึงส่งผลให้ความคล่องตวัในการประสานงานกนัและช่วยเหลือ

เก้ือกลูกนันั้นนอ้ยตามไปดว้ย 

5 ดา้นสถานะ
ของอาชีพ 

กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 20 คนไดใ้ห้ค าตอบอยา่งชดัเจนว่า เป็นงานท่ีมีคุณค่าต่อบุคคล
และสร้างความรู้สึกให้กบัตนเองในงานอาชีพ เป็นท่ียอมรับต่อสงัคมครอบครัว 

6 ดา้นนโยบาย
การบริหารงาน 

กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 20 คนไดใ้ห้ค าตอบอยา่งชดัเจนว่า ดา้นนโยบายการบริหารงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่นจ ากดั ยงัไม่มีความชดัเจนมากนกัส่งผลให้

บางคร้ังเกิดขอ้ผิดพลาดต่างๆในการท างาน 
7 ดา้นความ

มัน่คงในงาน 
กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 20 คนไดใ้ห้ค าตอบว่า พนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น
จ ากดั มีความมัน่ใจในตนเองว่าสามารถปฏิบติังานในอาชีพนั้นไดต้ามระยะเวลา

ท่ีก าหนด 
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ตารางที่ 2 ตารางอภิปรายผลการศึกษาดา้นที่ส่งผลรองลงมา 7 ดา้น 
ล าดับ ด้าน ผลจากการวจิยัอภปิราย 

1 ดา้นการ
ยอมรับนบัถือ 

ผูถู้กสมัภาษณ์ทั้ง 18 คน จาก 20 คนไดใ้ห้ค าตอบท่ีแตกต่างออกไปในดา้น
ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน สรุปไดว้่ายงัไม่ไดรั้บการยอมรับนบัถือจากเพ่ือน

ร่วมงานมากนกั 
2 ดา้นลกัษณะ

งานท่ีปฏิบติั 
ผูถู้กสมัภาษณ์ทั้ง 15 คน จาก 20 คนไดใ้ห้ค าตอบท่ีแตกต่างออกไปว่ามีขั้นตอน
กระบวนการและการแบ่งหนา้ท่ีในการท างานยงัไม่ชดัเจน เพราะมีการก าหนด

นโยบายการบริหารยงัไม่ชดัเจน 
3 ดา้นความ

รับผิดชอบ 
ผูถู้กสมัภาษณ์ 6 คน จาก 20 คน ไดต้อบแตกต่างกนัออกไปจากการให้อิสระใน
การด าเนินงาน เม่ือมีปัญหาหรืออุปสรรคท่ีตอ้งแกไ้ขจะตอ้งถามผูบ้งัคบับญัชา

ก่อน 
4 ดา้น

ความกา้วหนา้ 
ผูถู้กสมัภาษณ์ 8 คน จาก 20 คน ไดต้อบว่าความกา้วหนา้มีนอ้ยเน่ืองจากองคก์ร

มีโครงสร้างแบบราบ ท าให้โอกาสในการเล่ือนต าแหน่งนอ้ย 

5 ดา้นเงินเดือน ผูถู้กสมัภาษณ์ 4 คน จาก 20 คน ไดต้อบแตกต่างกนัออกไปในดา้นเงินเดือนว่า
ในการปฏิบติังานมาเป็นเวลานานนั้นจึงตอ้งการให้เงินเดือนเพ่ิมข้ึน 

6 ดา้นสภาพการ
ท างาน 

องคก์รมีสถานท่ีเป็นสดัส่วน อุปกรณ์เคร่ืองมือมีความเหมาะสม อีกทั้งยงัมี
ระบบรักษาความปลอดภยัในดา้นต่างๆ 

7 ดา้นวิธีการ
ปกครองบงัคบั

บญัชา 

มีความยติุธรรมในการด าเนินการปกครอง แต่มีผูถู้กสมัภาษณ์ 3 คน จาก 20 คน 
ไดต้อบแตกต่างกนัออกไปในเร่ืองของการแบ่งหนา้ท่ีไม่ยติุธรรมและยงัไม่

ชดัเจน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากการผลสรุปศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดั ท่ีกล่าว
มาขา้งตน้ ท าให้สามารถน าผลการศึกษาท่ีไดม้าเป็นแนวทางท่ีจะน าไปเป็นขอ้เสนอแนะในการวางแผนการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดั โดยน าดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุดทั้ง 7 
ดา้น และดา้นท่ีส่งผลรองลงมา 7 ดา้นมาปรับปรุงแกไ้ข โดยองคก์รจะตอ้งให้ความส าคญักบัดา้นต่างๆดงักล่าว เช่น 
ดา้นโอกาส องคก์รควรส่งเสริมพนกังานให้ไดรั้บการฝึกอบรม เช่น มีการจดัฝึกอบรม สมัมนา เพ่ือยกระดบัความรู้
ความสามรถ และเพ่ิมทกัษะแก่พนกังาน หรือดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาควรให้ความสนใจ
และเป็นกนัเองกบัพนกังาน อยา่งจริงใจและควรจดัหาโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือกระชบัความสัมพนัธ์ให้พนกังาน
ด้วยความรู้สึกยินดี เป็นต้นเพ่ือให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน สามารถปฏิบติังานได้อย่างประสบ
ผลส าเร็จและพฒันาตนเองส าเร็จตามวตัถุประสงคไ์ด ้
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ปัจจัยอตัราส่วนทางการเงนิที่ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มพลงังาน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคน้ควา้วิจยัอิสระ หัวขอ้ปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
กลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยปัจจยัท่ีน ามาศึกษาคืออตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราส่วน
ทางการเงิน ได้แก่ อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราก าไรสุทธิ อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร อตัราการ
หมุนเวียนของสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ ซ่ึงใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็น
รายไตรมาส (Quarterly) เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 10 ปี 9 
เดือน โดยใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา และใช ้Regression Analysis กลุ่มตวัอยา่งจากหลกัทรัพย์
กลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีขอ้มูลในช่วงเวลาดงักล่าวจ านวนทั้งส้ิน 20 บริษทั ท่ีเปิดบริษทั
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 วตัถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือศึกษาปัจจยัอัตราส่วนทางการเงิน และเพ่ือศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 
จากการศึกษาพบว่าปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 
โดยมีปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกันคือ 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน
ในทิศทางตรงกนัขา้มคือ อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

Abstract 
 
Independent Study Financial Factors Affecting the Return of Energy Securities in the Stock Exchange of 

Thailand.  The factors to be studied are the rate of change in financial ratios include  Liquidity ratio, Net profit 

                                                             
 นิสิตปริญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 Email: somjate@sbuyzone.co.th 
** คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 

mailto:somjate@sbuyzone.co.th


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 1009 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

margin, Turnover rate of fixed assets, Total asset turnover, Return on equity, and Return on assets. Secondary data 
is used quarterly from January 2007 to September 2017, for a period of 10 years and 9 months .  Using descriptive 
data analysis tools and Regression Analysis The sample of 20 Energy Companies in the Stock Exchange of 
Thailand.  The company opened in January 2007 .  The purpose of the study was to study the factors of financial 
ratio. And to study the relationship between financial ratios affecting the return of energy stocks . 

The financial ratios correlated with the return of energy stocks. The financial ratios affect the return of energy 
securities in the same direction. Return on assets Ratio factor The financial impact on the return of energy securities 
in the opposite direction is Turnover of total assets at a significant level of 0.05. 
 

1. บทน า 
 

มุมมองธุรกิจท่ีน่าลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยธุรกิจน่าจบัตามองคือธุรกิจพลงังานซ่ึงเป็น
ตลาดทุนท่ีใหญ่ท่ีสุดเม่ือเทียบกบัธุรกิจอ่ืนๆ แนวโน้มธุรกิจพลงังานไทยในปี 2560 เศรษฐกิจของประเทศไทยมี
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตการเกษตร การบริการและการท่องเท่ียว มีการขยายตวัในการส่งเสริมภายในประเทศของ
ภาครัฐ ส่งผลต่อการใชพ้ลงังานในการอุปโภคบริโภคและเชิงพาณิชยข์ ั้นสุดท้ายเพ่ิมข้ึนเท่ากบั ร้อยละ 2.4 เป็น
พลงังานหลกัท่ีเพ่ิมข้ึนไดแ้ก่ น ้ ามนัส าเร็จรูปเพ่ิมข้ึน 2% จากธุกรกิจการท่องเท่ียว ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 1.4% จากการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ และก๊าซธรรมชาติลดลง 0.1% จากการใชไ้ฟฟ้าในการผลิตและลดการใช ้NGV ลง สภาวะ
เศรษฐกิจมีผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ GDP ในปี 2560 มีอตัราการขยายตวัร้อยละ 3.9 ดว้ยการลงทุนและการ
ส่งออกขยายตวัของเศรษฐกิจโลก แนวโน้มธุรกิจกลุ่มพลงังานตามการประมาณการของส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) มีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปี2561 คาดว่ามี ผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ GDP ปี2561 จะมีการขยายตวั ร้อยละ 3.6% - 4.6% โดยคาดการว่ามีรวมการใชพ้ลงังาน
ขั้นตน้ท่ี 2.1% มีการใชพ้ลงังานขั้นตน้รายชนิด ไดแ้ก่ น ้ ามนัเพ่ิมข้ึน 2.2% จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจและราคา
น ้ามนัในระดบัต ่าถ่านหิน/ลิกไนตเ์พ่ิมข้ึน1.2% จากภาคอุตสาหกรรม พลงังานทดแทนเพ่ิมข้ึน 7.1% จากภาครัฐท่ีมี
นโยบายส่งเสริมการใช ้ไฟฟ้าน าเขา้เพ่ิมข้ึน 0.4% อยูใ่นระดบัการชะลอลงจากปี 2560 และ ก๊าซธรรมชาติจะลดลง 
1.2% จากภาคขนส่งและการผลิต กลุ่มของธุรกิจพลงังานผูวิ้จยัมีความเห็นว่าธุรกิจน้ีมีแนวโน้มการเติบโตและอตัรา
การขยายตวัเพ่ิมข้ึน นกัลงทุนไดน้ าขอ้มูลปัจจยัพ้ืนฐานท่ีเป็นปัจจยัภายใน, ปัจจยัภายนอก และปัจจยัทางเทคนิคมา
วิเคราะห์ เพ่ือเลือกลงทุนและลดความเส่ียงช่วยในการตดัสินใจลงทุนอีกดว้ย ซ่ึงปัจจยัทางเทคนิคเป็นการเก็บขอ้มูล
ราคาของหลกัทรัพย์กลุ่มพลงังานและน ามาค านวณอตัราผลตอบแทนจากในอดีตซ่ึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลท่ีมาก
เพียงพอต่อการวิเคราะห์ซ่ึงนักลงทุนสามารถดูได้จากงบการเงินและผลการด าเนินงานของแต่ละบริษัทเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 

  ในการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีผูวิ้จยัไดเ้ห็นความส าคญัของอุตสาหกรรมพลงังาน จึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาปัจจัยทางด้านอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหาอตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนทางการเงินน ามาใชห้าความสัมพนัธ์กบั
อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ซ่ึงอตัราส่วนทางการเงินแสดงผลการด าเนินงานของบริษทั โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้านคือ ด้านการวดัสภาพคล่องของกิจการ, ด้านการวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน, ด้านการวดั
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ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์, และดา้นการวดัความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินงาน ของบริษทั
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ านวน 20 บริษทั ซ่ึงเปิดกิจการตั้งแต่ เดือนมกราคม 2550 ถึง ปัจจุบนั มีความ
ประสงคแ์สดงให้เห็นถึงอตัราส่วนทางการเงินใดท่ีมีความสัมพนัธ์และทิศทางต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
กลุ่มพลงังาน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการเลือกลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิ การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 
ใชเ้คร่ืองมือการวิเคราะห์ดว้ย Regression Analysis เรียนรู้วิธีใชส้ร้างสมการถดถอยของตวัแปรต้นและ

ตวัแปรตามในการศึกษาน้ี 
2.2 แนวคดิ ทฤษฎตีลาดทุน 

ทฤษฎีท่ีใช้ในการค านวณและวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนในการลงทุนแบ่งออกเป็นแนวคิด
ผลตอบแทนและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน เรียนรู้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน แนวคิดทฤษฎีกลุ่ม
หลกัทรัพยข์อง Markowitz - Modern Portfolio Theory เรียนรู้อตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพย ์และแนวคิด
ทฤษฎีแบบจ าลองในการประเมินราคาหลักทรัพย์ Capacity Asset Pricing Market เรียนรู้อัตราผลตอบแทนท่ี
คาดหวงักบัความเส่ียงในการลงทุน ซ่ึงน ามาเป็นตวัแปรตามในการศึกษาน้ี 

2.3 แนวคดิ การวเิคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ 
เป็นการค านวณและวิเคราะห์อตัราส่วนทางเงินท่ีเป็นตวัแปรตน้ในการศึกษา ไดแ้ก่ อตัราส่วนสภาพ

คล่อง อตัราส่วนก าไรสุทธิ อตัราการหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวร อตัราการหมุนเวียนสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทน
ต่อผูถื้อหุ้น และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

2.4 แนวคดิ การวเิคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจยัพ้ืนฐาน 
เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลของบริษทัจากงบการเงินของแต่ละบริษทัและน าไปใชพิ้จารณาทิศทางของ

ความสมัพนัธ์ของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 
2.5 แนวคดิ แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ 

ทฤษฎีการท าก าไรโดยปราศจากความเส่ียง Arbitrage Pricing Theory ใชค้  านวนอตัราผลตอบแทนของ
กลุ่มทรัพยด์ว้ยปัจจยัหลายปัจจยัของอตัราส่วนทางการเงินเพ่ือพิจารณาผลกระทบในการศึกษา   

2.6 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
กนกวรรณ เอง็สุวรรณ์ (2556)  ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่อราคาของหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วตัถุประสงค์ในการศึกษา เพ่ือ
ศึกษาปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 28 บริษทั ใชข้อ้มูลทุติยภูมิตั้งแต่ปี พ .ศ . 2551 ถึง 2555 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
พิจารณาจากบริษทัท่ีมีครบถว้นในช่วงเวลาท่ีศึกษา ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 24 บริษทั โดยใชเ้คร่ืองมือทดสอบ 3 วิธีคือ 
ทดสอบวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์สหสมัพนัธ์ และทดสอบการวิเคราะห์ดว้ยสมการถดถอย เพ่ือใชใ้นการ
สร้างสมการความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและราคาหลกัทรัพย ์ผลการศึกษาพบว่า ท่ีระดบันยัส าคญั 
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0.05 อตัราส่วนท่ีมีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์ดงัน้ี อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) มีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และ อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร (FAT) มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ทั้งสองอตัราส่วนน้ีสามารถใชเ้ป็น
ตวับ่งช้ีการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภคได ้

สัณฑพงศ์ คล่องวีระชยั (2559)  ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกับอตัราการ
เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจหลกัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงิน ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ
หุ้น อตัราก าไรสุทธิ อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม และ อตัราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชี กบัอตัราการ
เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยแ์ยกตามหมวดธุรกิจหลกั 5 หมวดธุรกิจ ได้แก่ หมวดธุรกิจธนาคาร (BANK) 
หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERGY) หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
หมวดธุรกิจพาณิชย ์(COMMERCE) และ หมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) ใช้ขอ้มูล
ตั้งแต่ช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2553 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ปี 2555 โดยใชเ้คร่ืองมือ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) และ การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า อตัราส่วน
ราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชีส่งผลกระทบต่ออตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยม์ากท่ีสุด ยกเว้นหมวดธุรกิจ
พาณิชยซ่ึ์งมีอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนท่ีส่งผลกระทบมากท่ีสุด และอตัราหมุนเวียนสินทรัพยร์วมท่ีส่งผลต่ออตัรา
การเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจธนาคาร และหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค 

เจริญชยั ตั้งเจริญงามวงศ์ (2552)  ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกับราคา
ตลาดหลกัทรัพย์ในหมวดธุรกิจพลงังานและหมวดธุรกิจปิโตรเคมีภณัฑ์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวด
ธุรกิจพลงังานและหมวดธุรกิจปิโตรเคมีภณัฑ์ ไดส้รุปว่าศึกษาราคาตลาดหลกัทรัพยถ์วัเฉล่ียในแต่ละไตรมาสและ
อตัราส่วนทางการเงินของแต่ละหลกัทรัพย ์ช่วงเวลาศึกษาตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี 2549 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ปี 2550 จ านวน 
24 หลกัทรัพย ์ในกลุ่มธุรกิจพลงังานและหมวดธุรกิจปิโตรเคมีภณัฑ์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย พบว่า อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น โดยมีความสัมพนัธ์กบัหลกัทรัพยจ์ านวนถึง 12 
หลกัทรัพย ์อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์มีความสัมพนัธ์กบัหลกัทรัพยจ์ านวน 7 หลกัทรัพย ์อตัราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็ว มีความสัมพนัธ์กับหลกัทรัพย์กับหลกัทรัพย ์2 หลกัทรัพย์ ตวัแปรทั้งหมดมีความสัมพนัธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของหลกัทรัพย ์

อริษา สุรัสโม (2554)  ได้ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาตลาด
หลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มพลงัและสาธาณูปโภค มีวตัถุประสงค์
เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัการเปล่ียนแปลงในระดบัราคาหลกัทรัพยข์องกลุม่พลงังาน
และสาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิรายปี ตั้งแต่ปีพ.ศ.2551 ถึง ปี
พ.ศ.2555 อตัราส่วนทางการเงินทั้งหมด 19 บริษทั และใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ วิเคราะห์สหสมัพนัธ์อยา่งง่าย (Simple 
Correlation) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นท่ี 95% ได้สรุปผลว่า อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพันธ์กับราคาตลาด
หลักทรัพย์ของกลุ่มงานและสาธารณูปโภค ได้แก่ อ ัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตามการบัญชีต่อหุ้น มี
ความสมัพนัธ์กบัหลกัทรัพยจ์ านวน 10 หลกัทรัพย ์อตัราส่วนการจ่ายปันผล มีความสมัพนัธ์กบัหลกัทรัพยจ์ านวน 3 
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หลกัทรัพย ์และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนก าไรสุทธิ อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์มี
ความสมัพนัธ์กบัหลกัทรัพยจ์ านวน 1 หลกัทรัพย ์ส่วนอตัราส่วนท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคาตลาด ไดแ้ก่ อตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

รพีพรรณ แสงอานนท ์(2548)  ไดศึ้กษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและราคาตลาด
ของหลกัทรัพยข์องกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาตลาดของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ใชข้อ้มูลทั้งหมด 9 
หลกัทรัพย์ และอตัราส่วนทางการเงินทั้ง 7 ตวั ได้แก่ อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น อตัราส่วนเงินปันผลต่อหุ้น 
อตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น อตัราส่วนหน้ีรวมต่อส่วนของผูถื้อ อตัราส่วนราคาซ้ือขายต่อมูลค่าตามบญัชี 
อตัราส่วนราคาซ้ือขายต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น และราคาตลาดหลกัทรัพย ์ระยะเวลา
ท่ีใช้ในการศึกษาตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2545 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2546 โดยใช้เคร่ืองมือในการ
วิเคราะห์วิธีสหสัมพนัธ์ Person Correlation ไดส้รุปผลว่า อตัราส่วนทางการเงินทั้ง 7 ตวั มีความสัมพนัธ์กบัราคา
ตลาดของหลกัทรัพย ์

2.7 กรอบและแนวคดิการวจิยั 
งานคน้ควา้อิสระน้ีมีกรอบแนวความคิดเพ่ือศึกษา “ศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินท่ี

ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน”  
ตวัแปรตน้ท่ีจะศึกษา 

1. อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนสภาพคลอ่ง   
2. อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนก าไรสุทธิ  ตวัแปรตามท่ีจะศึกษา 
3. อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราการหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวร   อตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 4. อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราการหมุนเวียนสินทรัพยร์วม  
5. อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น   
6. อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์   

 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง ปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
กลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดด้ าเนินการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจยั ดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
การศึกษาน้ีไดน้ าประชากรและกลุ่มตวัอย่าง บริษทั จ ากดั (มหาชน)  ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาคือ  กลุ่มบริษทั จ ากดั (มหาชน) ในกลุ่มอุตสาหกรรม
พลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายไตรมาสท่ี 1 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ตั้งแต่เดือน
มกราคม พ .ศ. 2550 ถึง เดือนกนัยายน พ .ศ. 2560 รวมระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา 10 ปี 9 เดือน มีจ านวนกลุ่มตวัอย่าง
ท่ีท าการศึกษารวมทั้งส้ิน จ านวน 20 บริษทั ท่ีเปิดกิจการตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึง ปัจจุบนั จากทั้งหมด 48 
บริษทั แหล่งท่ีมาจาก Set Smart  
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3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา และใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ

เชิงอนุมานดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดในการทดสอบแบบจ าลอง ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด โดยมีแบบจ าลองดงัน้ี 
RETURN = α   +β1C_CR1 + β2C_NPM2 + β3C_TAT3 + β4C_FAT4 + β5C_ROA5 + 

β6C_ROE6 + ei 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือพิจารณาขอ้มูลตวัแปรของหลกัทรัพย์
กลุ่มพลงังานโดยการหาค่าเฉล่ีย Mean ค่าสูงสุด Max ค่าต ่าสุด Min และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Standard Deviation 
ท่ีไดเ้ก็บขอ้มูลมา  

2. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ (Multicollinearity) ตวัแปรจะต้องไม่มีความสัมพนัธ์กันเองดว้ยการ
วิเคราะห์หาค่า Correlation ในรูปแบบ Correlation matrix ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์จะตอ้งไม่อยู่ระหว่าง ±8 และ
ทดสอบ Variance inflation factor (VIF) ควรมีค่าท่ีเหมาะสมไม่เกิน 4-5 หากเกินถือว่ามีปัญหาจากความสัมพันธ์
กนัเอง วิธีแกไ้ขปัญหาคือตดัตวัแปรท่ีมีปัญหาออก 

3. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ใช้ Regression Analysis โดยน ามาศึกษา
ผลกระทบของปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินและทิศทางความสัมพนัธ์ โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลเพ่ือ
พิจารณาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยทดสอบค่า t-statistic และ F-statistic ดว้ยช่วงระดบั
ความเช่ือมัน่ท่ี 95% (Confidence Level) 

4. การทดสอบดว้ย Heteroscedasticity เพ่ือตรวจดูปัญหาความคลาดเคล่ือนจากความแปรปรวนว่าคงท่ี
หรือไม่ ดว้ย Breusch-Pagan Test และ White Squares Test 
 

4. ผลการศึกษา 
 

  ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลแทนกลุ่มพลงังานโดยวิธีก าลงัสอง
น้อยท่ีสุด Ordinary Least Squares (OLS) ได้แก่ อ ัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และ อัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยร์วมส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานไดโ้ดยแบบจ าลองสมการดงัน้ี 

RETURN = 1.2605 + 0.0002C_CR + 0.0010C_NPM - 0.0879C_TAT + 0.0138C_ROA + 0.0055C_ROE + ei 
P-Value    = (0.0129)          (0.9869)             (0.2022)            (0.0104)             (0.0491)               (0.2038) 

R2 เท่ากบั 0.02117 และ Adjusted R2 เท่ากบั 0.01442 F-Test มี P value เท่ากบั 0.008270  
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
ถา้อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 โดยเฉล่ียต่ออตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานจะเปล่ียนแปลงไป 0.0138% ในทิศทางเดียวกนั 
ถา้อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนการหมุนเวียนสินทรัพยร์วม เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 โดยเฉล่ียต่อ

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานจะเปล่ียนแปลงไป 0.0879% ในทิศทางตรงกนัขา้ม 
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5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอะแนะ 
 

ผลการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
กลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า ตวัแปรตน้ท่ีส่งผลกระทบต่อตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลการศึกษา พบว่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มีผลกระทบต่ออัตรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานอย่างมีนยัส าคญัในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกวรรณ เอง็สุวรรณ์ และ นงนภสั แกว้พลอย (2556) เจริญชยั ตั้งเจริญงามวงศ ์(2552) 
อริษา สุรัสโม (2554) ท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยซ่ึ์งก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปแบบก าไร ท า
ให้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยมี์แนวโน้มปรับตวัสูงข้ึน บริษทัในกลุ่มพลงังานมีการสร้างสินทรัพยโ์ดยการ
ผลิตสินคา้รูปแบบพลงังานมีมูลค่ามากข้ึนท าให้เกิดก าไรของการด าเนินงานแต่ละปี จะมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน
ของนกัลงทุน ในกรณีท่ีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยสู์งข้ึน ขอ้มูลอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยส์ามารถหาดูได้
จากงบการเงินของแต่ละบริษทั 

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากผลการศึกษา พบว่าอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมมีผลกระทบต่อ
อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานอย่างมีนยัส าคญัในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไวแ้ละไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สณัฑพงศ ์คล่องวีระชยั (2559) เน่ืองจากแสดงถึงความสามารถของบริษทั
ในสร้างรายไดจ้ากสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีบริษทัลงทุนไป ซ่ึงการลงทุนของแต่ละบริษทัในกลุ่มพลงังานไดใ้ชเ้งินลงทุน
ในส่วนของก าไรแต่การลงทุนสร้างโรงงานผลิตและการผลิตพลงังานตอ้งใชร้ะยะเวลานาน เม่ือน าส่วนของก าไรไป
ลงทุนท าให้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยมี์แนวโน้มลดลง จะมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุน ในกรณี
ท่ีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมลดลง ขอ้มูลอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมสามารถหาดูไดจ้ากงบ
การเงินของแต่ละบริษทั 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
1. ผลการศึกษาของปัจจยัทางดา้นอตัราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานไดน้ าวิธีวิเคราะห์อตัราส่วนทางเงินดว้ยขอ้มูลปัจจยัพ้ืนฐานของแต่ละบริษทั ให้นกัลงทุนใชป้ระโยชน์
ประกอบการพิจารณาในการตดัสินใจลงทุนได ้

2. ผลการศึกษาของอตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยมี์ผลต่ออตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเชิงบวกมาจากอุตสาหกรรมพลงังานมีสินทรัพยใ์นการสร้างรายได้ ซ่ึงธุรกิจ
พลงังานมีสินทรัพยมี์มากท าให้ไดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ีมากตามไปด้วย และอตัราการเปล่ียนแปลงของอตัรา
สินทรัพยห์มุนเวียนรวมมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเชิงลบมาจากอุตสาหกรรม
กลุ่มพลงังานใชสิ้นทรัพยส์ร้างรายไดใ้ห้กบัธุรกิจท าให้มีสินทรัพย์มากกว่ารายได ้ ซ่ึงนกัลงทุนสามารถน าไปใช้
พิจารณาแนวโนม้หรือทิศทางของปัจจยัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์และ ปัจจยัอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
รวมเพ่ือประกอบการพิจารณาในการตดัสินใจลงทุนได ้
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาตวัแปรตามเป็นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์กลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
2. ควรศึกษาตวัแปรตน้เป็นตวัแปรอ่ืนๆ คือ อตัราส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจพลงังาน และ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ

อ่ืนๆ 
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ปัจจัยส่วนบุคคลและคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการบริการของ
ผู้บริโภคร้าน  แบล๊คแคนยอน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Personal factors and Brand Equity Relating to Services Quality of Black 
Canyon’s Customer in Bangkok Metropolitan area 

 
สมภพ วิโรจน์ชัยยันต์* ทรงพร หาญสันติ** และพวงชมพู โจนส์*** 

Sompob Wirotchaiyun, Songporn Hansanti and Puangchompoo Jones 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์การศึกษาเพ่ือ 1) ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อคุณค่าตรา
สินคา้ของร้าน แบล๊คแคนยอน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) การวดัความสมัพนัธ์ระหว่าง
คุณค่าตราสินคา้กบัคุณภาพการบริการของร้าน แบล๊คแคนยอน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยการวิจยัอยู่ในรูปแบบเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) และใชวิ้ธีการการส ารวจ (Survey Method) เพ่ือท าการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากกลุ่มตวัอยา่ง 385 คน ซ่ึง
ไดใ้ชแ้บบสอบถามท่ีมีการจดัท าข้ึนเพ่ือสอบถามกลุ่มตวัอยา่งตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยการ
เก็บขอ้มูลนั้นกลุ่มตวัอยา่งจะตอ้งมีการกรอกแบบสอบถามดว้ยตนเอง (Self-Administration Questionnaires) เพ่ือน า
ผลมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติพรรณนาหาค่า t-Test, F-Test, LSD และค่า Correlation ท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาด้านปัจจัยส่วนบุคคลพบได้ว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 31 - 40 ปี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีระดบัการศึกษาการศึกษาปริญญาตรีหรือต ่ากว่า และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้ 25,001 – 35,000 บาทต่อเดือน โดยท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ระดบั
คุณค่าตราสินคา้มากท่ีสุดในดา้นการรู้จกัตราสินคา้ จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบั
การศึกษาแตกต่างกนัให้ระดบัคุณค่าตราสินคา้ท่ีความแตกต่างในดา้นการรับรู้คุณภาพและดา้นความภกัดีต่อตรา
สินคา้ ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาชีพ ระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัให้ระดบัคุณค่าตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนัในด้าน
การรับรู้และคุณภาพดา้นปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัมีการให้ระดบัคุณค่าตราสินค้าท่ีแตกต่างในด้าน
ความภกัดีต่อตราสินคา้ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบไดว้่าคุณค่าตราสินคา้ มี
ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการบริการในดา้นลกัษณะทางกายภาพ ในระดบัปานกลาง การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 

                                                             
 นิสิตระดบัปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อีเมล ์: obsompobmail@gmail.com 
**, *** ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทรงพร หาญสันติ, ดร.พวงชมพู โจนส์ ภาควชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อีเมล ์: 
fbusspha@ku.ac.th 
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ในระดบัน้อย ดา้นความน่าเช่ือถือในระดบัน้อยท่ีสุด และดา้นความเขา้อกเขา้ใจ ในระดบัน้อยท่ีสุด ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

ค าส าคัญ : คุณค่าตราสินค้า / คุณภาพการบริการของผู้บริโภคร้าน แบล๊คแคนยอน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
 

ปัจจุบนัธุรกิจร้านกาแฟเป็นถือเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งมาก เพราะนอกจากการด่ืมกาแฟจะสร้างความ
กระปร้ีกระเปร่าและท าให้ร่างกายต่ืนตวัแล้ว ร้านกาแฟยงัตอบสนองวิธีชีวิตของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นการใช้
บริการเพ่ือนัง่ท างาน นดัประชุม หรือนดัพบปะเพ่ือนฝูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
อนัส่งผลให้ธุรกิจร้านกาแฟนั้นไดรั้บความนิยมมากข้ึน โดยผลส ารวจของยโูรมอนิเตอร์ไดร้ะบุว่า ธุรกิจร้านกาแฟ
ในกลุ่ม Chained Cafés and Bars เป็นธุรกิจท่ีมีมูลค่าตลาดของธุรกิจท่ีสูงและเติบโตมาโดยตลอด  ซ่ึงภายในปีพ.ศ. 
2559 นั้น มีมูลค่าถึง 14,663 ลา้นบาท ถา้หากเทียบกบัเม่ือปีพ.ศ. 2555 แลว้นั้น ซ่ึงมีมูลค่าอยูท่ี่ 7,752.8 ลา้นบาท จึง
ถือไดว้่าเป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตเป็นอยา่งมาก โดยหากพิจารณาถึงส่วนแบ่งการตลาดแลว้นั้น จะเห็นไดว้่าร้านสตาร์
บคัส์ ภายในปี พ.ศ.2559 มีส่วนแบ่งการตลาดมากถึงร้อยละ 43.7 คาเฟ่อเมซอนท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 
24.3 และแบล๊คแคนยอน ท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ท่ีร้อยละ 6.5 จากมูลค่าทางการตลาดมูลค่า 14,663 ลา้นบาท 
ภายในปีพ.ศ. 2555 - พ.ศ.2559 นั้น ร้านแบล๊คแคนยอนสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดอยา่งต่อเน่ืองจากการแข่งขนัท่ี
รุนแรงของตลาด โดยเฉพาะเม่ือเทียบจากปีพ.ศ. 2555 ท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ท่ีร้อยละ 10 ปีพ.ศ. 2559 ท่ีมี
ส่วนแบ่งทางการตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 6.5 

ดว้ยเหตุดงักล่าวการศึกษา ถึงคุณค่าตราสินคา้และคุณภาพการให้บริการของผูบ้ริโภคร้าน แบล๊คแคนยอน 
จะส่งผลให้ทราบถึงคุณค่าตราสินคา้และคุณภาพการบริการของผูบ้ริโภคต่อร้าน แบล๊คแคนยอน จะเป็นส่ิงส าคญัท่ี
สร้างความแตกต่างของธุรกิจท่ีจะท าให้เหนือกว่าคู่แข่งขนัได้ เม่ือสามารถเสนอการให้บริการท่ีตรงกับความ
คาดหวงัของผูรั้บบริการก็จะส่งผลให้ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการมากข้ึนอีกดว้ยเพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่
ร้านแบล๊คแคนยอน และผูป้ระกอบการท่ีมีตราสินคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีใกลเ้คียงกนั จะสามารถน าการศึกษา
ฉบบัน้ีนั้นไปศึกษากลยุทธ์ประยุกต์ในการบริหารคุณค่าตราสินค้า และการพฒันาคุณภาพการบริการให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจอยา่งสูงสุด จึงเป็นท่ีมาของงานวิจยัในคร้ังน้ี 

 

วตัถุประสงค์การศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อคุณค่าตราสินค้าของร้าน แบล๊คแคนยอน ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจ าแนกตามลกัษณะของประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

2. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างคุณค่าตราสินคา้กบัคุณภาพการบริการของร้าน แบล๊คแคนยอน ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ระเบียบวธีิวจิยั 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีคือการศึกษาเร่ือง  ปัจจยัส่วนบุคคลและคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการ
บริการของผูบ้ริโภคร้าน แบล๊คแคนยอน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ผูท้  าวิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างและน าขอ้มูลท่ีเสร็จสมบรูณ์ จ านวน 
30 ชุด โดยมีค่าความเท่ียงตรงของตวัแปรทั้งหมด เท่ากบั 0.898  ซ่ึงถือว่ามีค่าความเช่ือมัน่ท่ีสูง (Nunnally, 1978) จึง
สามารถน าผลลัพท์ไปวิเคราะห์ในขั้นต่อไป สถิติเชิงพรรณาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมานท่ีใชใ้นการทดสอบ
สมมติฐาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ทดสอบ T-test การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าการกระจายของขอ้มูล (F-test) และ
ใชก้ารวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product – Moment Correlation Coefficient) เพ่ือใช้
ในการศึกษาในคร้ังน้ี 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน
เบ่ียนเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
และใชก้ารวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson Product – Moment Correlation Coefficient) 

 

ผลการวจิยั 
 

ผลการศึกษาด้านคุณค่าตราสินค้ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับคุณค่าตราสินค้าของร้าน แบล๊คแคนยอน ซ่ึง
ประกอบดว้ย ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ ดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ และดา้นการรับรู้คุณภาพ โดยกลุ่มตวัอยา่งได้
ให้ระดบัคุณค่าตราสินคา้โดยรวม มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.50 หรือในระดบัมาก โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัคุณค่าตราสินคา้
มากท่ีสุดในดา้นการรู้จกัตราสินคา้ ดา้นการรับรู้คุณภาพ ดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ และดา้นดา้นความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ ตามล าดบัโดยสรุปไดด้งัน้ี 

ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัคุณค่าตราสินคา้เฉล่ีย 3.79 หรือในระดบัมาก ในดา้นรายขอ้กลุ่ม
ตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุดในขอ้ ท่านสามารถจดจ าตราสินคา้ของ "แบล๊คแคนยอน" ได ้ท่ีค่าเฉล่ีย 3.98 หรือ
ในระดบัมาก ขอ้ ท่านมีความคุน้เคยกบัตราสินคา้ของ " แบล๊คแคนยอน" ท่ีค่าเฉล่ีย 3.81 หรือในระดบัมาก และขอ้
ท่านคิดว่าตราสินคา้ “แบล๊คแคนยอน" เป็นตราสินคา้ไดรั้บความนิยมและไดรั้บความยอมรับ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.60 หรือใน
ระดบัมาก  

ดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัคุณค่าตราสินคา้เฉล่ีย 3.51หรือในระดบัมาก ในดา้นราย
ขอ้กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัมากท่ีสุดในขอ้ ท่านมีความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑร้์าน "แบล๊คแคนยอน" ว่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมมีคุณภาพและรสชาติอร่อย ท่ีค่าเฉล่ีย 3.61 หรือในระดบัมาก ขอ้ เม่ือท่านใชบ้ริการร้าน "แบล๊คแคนยอน" 
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แลว้ท าให้ท่านรู้สึกถึงบริการท่ีดี ท่ีค่าเฉล่ีย 3.54 หรือในระดบัมาก และขอ้เม่ือท่านใชบ้ริการร้าน "แบล๊คแคนยอน" 
แลว้ท าให้ท่านรู้สึกดีต่อบรรยากาศของร้าน ท่ีค่าเฉล่ีย 3.39 หรือในระดบัมาก  

ดา้นการรับรู้คุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัคุณค่าตราสินคา้เฉล่ีย 3.68 หรือในระดบัมาก ในดา้นรายขอ้กลุ่ม
ตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุดในขอ้ ผลิตภณัฑ์ของร้าน "แบล็คแคนยอน” เป็นสินคา้ท่ีมีความสะอาด ถูกหลกั
อนามยั ท่ีค่าเฉล่ีย 3.84 หรือในระดบัมาก ขอ้ ผลิตภณัฑ์ของร้าน "แบล็คแคนยอน” เป็นสินคา้ท่ีมีภาชนะและบรรจุ
ภณัฑท่ี์สะอาดและสวยงาม ท่ีค่าเฉล่ีย 3.80 หรือในระดบัมาก ขอ้ ท่านคิดว่าผลิตภณัฑข์องร้าน “แบล๊คแคนยอน" ใช้
วตัถุดิบท่ีดีในการประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีค่าเฉล่ีย 3.76 หรือในระดบัมาก ขอ้ ผลิตภณัฑ์ของร้าน "แบล็
คแคนยอน” มีขั้นตอนการผลิตท่ีไดม้าตรฐาน ท่ีค่าเฉล่ีย 3.75 หรือในระดบัมาก มาก ขอ้ ผลิตภณัฑ์ของร้าน "แบล็
คแคนยอน"  มีความหลากหลายในตวัเลือกของรายการอาหาร ท่ีค่าเฉล่ีย 3.54 หรือในระดบัมาก และขอ้ ผลิตภณัฑ์
ของร้าน "แบล๊คแคนยอน" มีรสชาติท่ีอร่อย ถูกปากกว่าตราสินคา้อ่ืน ท่ีค่าเฉล่ีย 3.43 หรือในระดบัมาก  

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัคุณค่าตราสินคา้เฉล่ีย 3.01 หรือในระดบัปานกลาง ในดา้น
รายขอ้กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัมากท่ีสุดในขอ้ ท่านจะซ้ือผลิตภณัฑข์องร้าน "แบล๊คแคนยอน" แมจ้ะมีร้านอ่ืนท่ี
มีผลิตภณัฑ์ท่ีเหมือนกนั ท่ีค่าเฉล่ีย 3.14 หรือในระดบัปานกลาง ขอ้ หากท่านคิดถึงกาแฟและอาหาร ท่านจะคิดถึง
ตราสินค้า “แบล๊คแคนยอน" ก่อนตราสินค้าอ่ืน ท่ีค่าเฉล่ีย 3.06 หรือในระดบัปานกลาง ข้อ ท่านยินดีจะแนะน า
ผลิตภณัฑ์ของร้าน "แบล๊คแคนยอน" ให้แก่ผูอ่ื้น ท่ีค่าเฉล่ีย 3.02 หรือในระดบัปานกลาง และข้อ ท่านจะซ้ือ
ผลิตภณัฑข์องร้าน "แบล๊คแคนยอน" แมว้่าจะมีราคาสูงกว่าตราสินคา้อ่ืน ท่ีค่าเฉล่ีย 2.85 หรือในระดบัปานกลาง 

ผลการศึกษาด้านคุณภาพการบริการ กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัคุณค่าตราสินค้าของร้าน แบล๊คแคนยอน ซ่ึง
ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ดา้นการประกัน
คุณภาพ และดา้นความเขา้อกเขา้ใจ โดยกลุ่มตวัอย่างไดใ้ห้ระดบัคุณภาพการบริการโดยรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.62 
หรือในระดบัมาก โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัคุณภาพการบริการมากท่ีสุดในดา้น ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ ดา้นการประกนัคุณภาพ ดา้นความเขา้อกเขา้ใจ และดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ตามล าดบัโดย
สรุปไดด้งัน้ี 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัคุณภาพการบริการเฉล่ีย 3.51หรือในระดบัมาก ในดา้นรายขอ้
กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุดในขอ้ ร้าน "แบล๊คแคนยอน" มีท่ีโต๊ะและท่ีนัง่ให้บริการเพียงพอต่อลูกคา้ ท่ี
ค่าเฉล่ีย 3.94 หรือในระดบัมาก ขอ้ ร้าน "แบล๊คแคนยอน" มีอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีดี ท่ีค่าเฉล่ีย 3.75 หรือในระดบั
มาก ขอ้ ร้าน "แบล๊คแคนยอน" มีความสะดวกของท่ีตั้งและสถานท่ีในการให้บริการ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.74หรือในระดบั
มาก ข้อ ร้าน "แบล๊คแคนยอน" มีความสะอาดในพ้ืนท่ีของร้าน รวมถึงอุปกรณ์อ่ืน เช่น จาน ชาม ถ้วย ในการ
ให้บริการ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.71หรือในระดบัมาก และขอ้ ร้าน "แบล๊คแคนยอน" มีบรรยากาศของร้านท่ีดี ท่ีค่าเฉล่ีย 3.57 
หรือในระดบัมาก  

ดา้นความน่าเช่ือถือ กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัคุณภาพการบริการเฉล่ีย 3.75 หรือในระดบัมาก ในดา้นรายขอ้กลุ่ม
ตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุดในขอ้ ร้าน "แบล๊คแคนยอน" มีความน่าเช่ือถือในการคิดค่าบริการ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.86 
หรือในระดบัมาก ขอ้ ร้าน "แบล๊คแคนยอน" มีความคงท่ีของรสชาติของอาหารและเคร่ืองด่ืมอย่างสม ่าเสมอ ท่ี
ค่าเฉล่ีย 3.78 หรือในระดบัมาก และข้อ ร้าน "แบล๊คแคนยอน" มีความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง
สม ่าเสมอ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.61 หรือในระดบัมาก  
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ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัคุณภาพการบริการเฉล่ีย 3.50 หรือในระดบัมาก ใน
ดา้นรายขอ้กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัมากท่ีสุดในขอ้ พนกังานร้าน "แบล๊คแคนยอน" มีการให้บริการท่ีเท่ียงตรงใน
การบริการลูกค้า ท่ีค่าเฉล่ีย 3.61 หรือในระดบัมาก ข้อ พนักงานร้าน "แบล๊คแคนยอน" มีกระตือรือร้นในการ
ให้บริการแก่ลูกคา้ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.57 หรือในระดบัมาก และขอ้ พนกังานร้าน "แบล๊คแคนยอน" มีการแนะน าอาหาร
และเคร่ืองด่ืมโดยละเอียดให้แก่ลูกคา้ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.34 หรือในระดบัมาก 

ดา้นการประกนัคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัคุณภาพการบริการเฉล่ีย 3.60 หรือในระดบัมาก ในดา้นรายขอ้
กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัมากท่ีสุดในขอ้ พนกังานร้าน "แบล๊คแคนยอน" มีกิริยามรรยาทและมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี ท่ี
ค่าเฉล่ีย 3.70 หรือในระดบัมาก ขอ้ ร้าน "แบล๊คแคนยอน" มีมาตรฐานในการบริการให้แก่ลูกคา้ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.64 หรือ
ในระดบัมาก และขอ้ พนกังานร้าน "แบล๊คแคนยอน" มีความจริงในในการแนะน าสินคา้และบริการให้แก่ลูกคา้ ท่ี
ค่าเฉล่ีย 3.47 หรือในระดบัมาก 

ดา้นความเขา้อกเขา้ใจ กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัคุณภาพการบริการเฉล่ีย 3.51 หรือในระดบัมาก ในดา้นรายขอ้
กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัมากท่ีสุดในขอ้ พนกังานร้าน "แบล๊คแคนยอน" มีความอดทนในการให้บริการ ท่ีค่าเฉล่ีย 
3.59 หรือในระดบัมาก ขอ้ พนกังานร้าน "แบล๊คแคนยอน" มีความเต็มใจและไมตรีจิตในการให้บริการ ท่ีค่าเฉล่ีย 
3.57 หรือในระดบัมาก และขอ้ พนกังานร้าน "แบล๊คแคนยอน" มีการค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า เช่น การ
แนะน าโปรโมชัน่ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.36 หรือในระดบัมาก 

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อคุณค่าตราสินคา้ของร้าน แบล๊
คแคนยอน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลด้าน
ระดบัการศึกษานั้นมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 2 ดา้น คือ ดา้นการรับรู้คุณภาพและดา้นความภกัดี
ต่อตราสินคา้ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาชีพ ระดบัรายได ้มีการให้คุณค่าตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติเท่ากนัคือ 1 ดา้น  คือดา้นการรับรู้คุณภาพ และปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุมีการให้คุณค่าตราสินคา้ท่ีแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเท่ากนัคือ 1 ดา้น  คือดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2  การวดัความสัมพนัธ์ระหว่างคุณค่าตราสินคา้กบัคุณภาพการบริการของร้าน 
แบล๊คแคนยอน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าคุณค่าตราสินคา้ในดา้นการรู้จกัตรา
สินคา้ ดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ ดา้นการรับรู้คุณภาพ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้และดา้นคุณค่าตราสินค้า
รวม มีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพการบริการรวมของร้าน แบล๊คแคนยอน ของผูบ้ริโภคในเขตในระดบันอ้ย  
 

ข้อวจิารณ์ 
 
จากการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยส่วนบุคคลและคุณค่าตราสินค้าท่ีมีความสัมพนัธ์กับคุณภาพการบริการของ

ผูบ้ริโภคร้าน แบล๊คแคนยอน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”  เม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้มูลการศึกษาท่ีเกียว
ขอ้งในคร้ังน้ีพบว่าผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วรรณภา นราเลิศสุขมุพงศ ์(2550) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วน
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บุคคลของผูใ้ชบ้ริการร้านแบล๊คแคนยอนในเขตกรุงเทพมหานครและศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้
บริการ ตลอดจนถึงความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการ ร้านแบล๊คแคน
ยอน ในกรุงเทพมหานครและผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ รัตพล  มนตเสรีวงศ์ (2556) ศึกษาถึง
ปัจจยัการสร้างคุณค่าของตราสินคา้ คุณภาพในการบริการ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อ การตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ: กรณศึกษาร้านกาแฟแบรนดไ์ทยแห่งหน่ึงในเขต กรุงเทพมหานครการศึกษา ผลการศึกษา
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังาน บริษทัเอกชน ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ กรณีศึกษาร้านกาแฟแบรนด ์ไทยแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ คุณภาพในการ บริการดา้นการใส่ใจลูกคา้ และการสร้างคุณค่าของตรา
สินคา้ดา้นการรับรู้ตราสินคา้และดา้นการรับรู้ ถึงคุณภาพ   

 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. หากร้านแบล๊คแคนยอนตอ้งการสร้างคุณค่าตราสินคา้ดา้นการรับรู้คุณภาพต่อผูบ้ริโภคเพศหญิงมากข้ึน 
ทางร้านควรพฒันาสินคา้ในส่วนของบรรจุภณัฑ์ท่ีสะอาดและสวยงาม ใชว้ตัถุดิบท่ีดีในการประกอบอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเพ่ือให้เหมาะสมต่อเพศหญิง เพ่ือให้สร้างคุณค่าตราสินคา้ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ต่อผูบ้ริโภคเพศ
หญิงมากข้ึน  

2. ร้านแบล๊คแคนยอน ควรมีการสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ของร้าน โดยการท าให้ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ ่ากว่า 
40 ปีให้มากข้ึน ดงันั้นทางร้านจึงควรท่ีจะท ากิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีสร้างความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ เช่นการ
สะสมแตม้ การให้ส่วนลดราคาในวนัเกิด การสร้างกิจกรรมเสริมความสมัพนัธ์กบัลูกคา้กลุ่มท่ีอายตุ  ่ากว่า 40 ปีอ่ืน ๆ 
ฯลฯ เพ่ือให้เหมาะกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีอายุน้อยกว่า 40 ปี มากข้ึน เพ่ือท าให้ผูบ้ริโภคมีความคิดถึงกาแฟและอาหาร
ของร้าน แบล๊คแคนยอนก่อนตราสินคา้อ่ืน และการยินดีท่ีจะแนะน าผลิตภณัฑ์ของร้านให้แก่ผูอ่ื้น มีความการรู้จกั
ตราสินคา้ของร้าน แบล๊คแคนยอน 

3. เพ่ือให้ร้านแบล๊คแคนยอน สามารถสร้างคุณค่าตราสินคา้ในดา้นการรับรู้คุณภาพในกลุ่มของผูบ้ริโภคท่ี
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั หรืออาชีพอ่ืน ๆ เช่น นกัเรียน นกัศึกษา ทางร้านควรพฒันาในดา้นของวตัถุดิบท่ีดีและ
การพฒันาในส่วนของความสะอาด ถูกหลกัอนามยัให้มากข้ึน เพ่ือสร้างคุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้ทางด้าน
คุณภาพตราสินคา้ต่อผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีให้มากข้ึนได ้

4. ร้านแบล๊คแคนยอน ควรสร้างคุณค่าตราสินคา้ดา้นการรับรู้คุณภาพ ต่อกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัศึกษาท่ี
ปริญญาตรีหรือต ่ากว่าให้มากข้ึน ทางร้านควรพฒันาด้านรสชาติของอาหารและเคร่ืองด่ืม ให้เหมาะสมกบักลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัท่ีมีระดบัศึกษาท่ีปริญญาตรีหรือต ่ากว่าให้มากข้ึน 

5. หากร้านแบล๊คแคนยอนตอ้งการสร้างคุณค่าตราสินค้าดา้นการรับรู้คุณภาพ ต่อกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีระดบั
รายไดม้ากกว่า 35,000 บาท ให้มากข้ึน ทางร้านควรพฒันาดา้นรสชาติของอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมถึงภาชนะและ
บรรจุภณัฑใ์ห้สะอาดและสวยงาม ให้เหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัรายไดม้ากกว่า 35,000 บาทให้มากข้ึน  
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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และการวดัประสิทธิภาพผลการด าเนิน
ของกองทุนรวมตราสารหน้ีจ านวน 64 กองทุน ท าการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2556 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ.
2560 โดยการวดัประสิทธิภาพผลการด าเนินงานจะใชม้าตรวดัทั้งส้ิน 5 มาตรวดั ไดแ้ก่ มาตรวดั Sharpe มาตรวดั 
Treynor  มาตรวดั Jensen  มาตรวดั Treynor - Black หรือ Appraisal Ratio และมาตรวดัโมดิเกลียนี (เอ็มสแควร์)  
ผลการศึกษาพบว่า กองทุนรวมตราสารหน้ีทั้ง 2 ระยะมีอตัราผลตอบแทนท่ีมากกว่าตลาดอา้งอิง ค่าความเส่ียงแบบ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าเบตา้กองทุนรวมตราสารหน้ีระยะยาวจะมีความเส่ียงต ่ากว่าระยะสั้น ในดา้นการวดั
ประสิทธิภาพผลการด าเนินงานของกองทุนพบว่าไม่มีกองทุนใดมีผลการด าเนินงานดีท่ีสุดในทุกมาตรวดั จะพบ
เพียงแค่กองทุนรวมตราสารหน้ีระยะยาวจะมีผลการด าเนินงานดีท่ีสุดในมาตรวดัของ Jensen และมาตรวดั  Treynor 
- Black หรือ Appraisal Ratio ส่วนกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้นจะมีผลการด าเนินดีสุดในมาตรวดั  Sharpe มาตร
วดั Treynor และมาตรวดัของโมดิเกลียนี (เอม็สแควร์)  ดงันั้นนกัลงทุนท่ีสนใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ีควร
จะพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได ้พร้อมกบัเลือกมาตรวดัให้เหมาะสมกบัลกัษณะ
การลงทุน 
 
ค ำส ำคัญ: กำรวัด, กองทุนรวมตรำสำรหนี ้

 
Abstract 

 
The purposes of this study was to study risk and performance measures. The performance of 64 fixed income 

mutual funds.  This study conducted from August 2012  to September 2017 .  The performance measurement was 
measured in five measures: Sharp, Treynor, Jensen, Treynor-Blcck or Appraisal Ratio and Modigliani (M-square). 
Major research findings indicated that the two-term fixed income fund had a higher return than the reference market. 
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Standard deviation and beta of the long- term fixed income funds had a lower risk than short- term.  In terms of 
performance measurement of fund performance, none of the funds had the best performance in every measure .  To 
find just the long- term fixed income fund was the best performance on the gauge of Jensen and  Treynor-Blcck or 
Appraisal Ratio.  Short- term fixed income funds had the best performance in the gauge of Sharp, Treynor,  and 
Modigliani (M-square) .  Therefore investors interested in investing in fixed income mutual funds should consider 
acceptable yields and risks, along with the selection of gauges to suit their investment style . 
 
Keyword : Measurement, Fixed Income Mutual Funds 
 

บทน า 
 

การลงทุนในกองทุนรวมถือเป็นอีกหน่ึงช่องทางส าหรับนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือนกั
ลงทุนท่ีมีความช านาญอยู่แลว้ เน่ืองจากการลงทุนในกองทุนรวมมีความเส่ียงน้อยกว่าการท่ีเราน าเงินไปลงทุนใน
หลกัทรัพยน์ั้นโดยตรง  และกองทุนรวมยงัมีผูจ้ดัการกองทนุคอยบริหารงาน ติดตามขอ้มูลข่าวสาร ท าให้นกัลงทุนท่ี
ยงัไม่ค่อยมีประสบการณ์ความช านาญและไม่มีเวลาในการศึกษาขอ้มูลในแต่ละหลกัทรัพยใ์ห้ความสนใจลงทุนผ่าน
กองทุนรวมมากข้ึนเร่ือยๆนบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึง เดือนธนัวาคม 2560  จาก Figure 1  จะเห็นไดว้่าตั้งแต่เร่ิมมี
การด าเนินงานของกองทุนรวมในปี 2535 มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและอตัราการเติบโตของกองทุนเพ่ิมข้ึนมาโดย
ตลอด ยกเวน้ในปี 2540 ท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตม้ย  ากุง้ท่ีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิลดลงและอตัราการเติบโตของกองทุน
รวมติดลบ 58.93% แต่หลงัจากผ่านวิกฤตเศรษฐกิจต้มย  ากุ้งมาได้อตัราการเติบโตของกองทุนรวมก็เร่ิมฟ้ืนตวั
กลบัมาเติมโตอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2542 ท่ีไดมี้การปรับปรุงหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการลงทุนของกองทุนรวมให้ผอ่น
ปรนมากข้ึน ท าให้มีอตัราการเติบโตมากถึง 163.64% และลดลงมาในระดบัปกติตามเดิม แมว้่าในปี 2558 จะมีอตัรา
การเติบโตเลก็นอ้ยท่ี 6.68% ซ่ึงนบัเป็นอีกหน่ึงปีท่ีทา้ทายเป็นอยา่งมากส าหรับกองทุนรวมในประเทศไทย หลงัจาก
ท่ีมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในระดบัเลข 2 หลกัมาตลอดช่วงหลายปีท่ีผ่านมา  ด้วยความผนัผวนท่ีมีอย่าง
มากมายในตลาดท าให้นกัลงทุนเร่ิมยา้ยเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปยงัสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงต ่าเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้
กองทุนตลาดเงิน (Money Market) และ กลุ่มกองทุนตราสารหน้ีทั้ง Short Term Bond และ Mid/Long Term Bond 
นั้นไดรั้บความนิยมจากผูล้งทุนสูงสุดในปีน้ี  และมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมก็ยงัเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองมาจนถึง
ปัจจุบนั(กิตติคุณ ธนรัตนพฒันกิจ, 2560)   

ส่งผลให้การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งสนใจศึกษาท่ีกองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงต ่าและมีอตัราผลตอบแทนท่ี
แน่นอน  โดยจะท าการวดัประสิทธิภาพผลการด าเนินงานในแต่ละกองทุนผ่านมาตรวดัทั้ง 5 อนัไดแ้ก่ มาตรวดัตาม
ตวัแบบของ Sharpe  มาตรวดัตามตวัแบบของ Treynor  มาตรวดัตามตวัแบบของ Jensen  มาตรวดัตามตวัแบบ 
Treynor - Black หรือ Appraisal Ratio และมาตรวดัโมดิเกลียนี(เอม็สแควร์)  ในกองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีจดทะเบียน
กบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศไทยเป็นกองทุนเปิดท่ีมีสภาพคล่องใน
การซ้ือ - ขายคืนหน่วยลงทุน  โดยท าการเปรียบเทียบกบัเกณฑอ์า้งอิงเพ่ือดูว่ากองทุนใดมีผลการด าเนินงานดี ความ
เส่ียงต ่าและอตัราผลตอบแทนท่ีดีกว่าเกณฑอ์า้งอิง เพ่ือเป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนและผูจ้ดัการ
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กองทุนสามารถใชเ้ป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจการบริหารและปรับประสิทธิการการด าเนินงานของกองทุน
ได ้

 
Figure 1 จ านวนกองทุนและบริษทัจดัการกองทนุ 
ท่ีมา:  สมาคมบริษทัจดัการลงทุน(2560) 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

ทฤษฎกีลุ่มหลักทรัพย์ของ Markowitz(Modern Portfolio Theory หรือ MPT) 
Markowitzไดต้ั้งสมมติฐานอยู่บนแนวคิดท่ีว่า นกัลงทุนเป็นผูท่ี้มีเหตุมีผลและพยายามหลีกเล่ียงความเส่ียง 

เน่ืองจากนกัลงทุนจะเลือกลงทุนโดยการพิจารณาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัเสียก่อนจากนั้นจะท าการเสาะหา
ทางเลือกท่ีท าให้ตนเองไดรั้บอรรถประโยชน์สูงสุด แลว้จึงท าการประเมินค่าความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ี
คาดหวงัว่าจะไดรั้บ ซ่ึงหากพิจารณาท่ีค่าความเส่ียงระดบัหน่ึงจะเลือกลงทุนในทางเลือกท่ีให้อตัราผลตอบแทน
สูงสุด แต่หากพิจาณาจากอตัราผลตอบแทนในระดบัหน่ึงจะเลือกทางเลือกท่ีมีค่าความเส่ียงต ่าสุด  

แบบจ าลองการตั้งราคาหลักทรัพย์(Capital Asset Pricing Model : CAPM) 
ถูกพฒันาข้ึนมาใหม่โดยการน าแนวคิดในเร่ืองทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพย์และทฤษฎีตลาดทุน เพ่ือใชส้ าหรับ

ประเมินหามูลค่าท่ีควรจะเป็นของหลักทรัพย์นั้นภายใต้ตลาดดุลยภาพ โดยพิจารณาหาสาเหตุท่ีท าให้ราคา
หลักทรัพย์นั้นเปล่ียนแปลงไป ด้วยการหาความสัมพันธ์ระหว่างหลักทรัพย์และตัวท่ีประกอบข้ึนเป็นกลุ่ม
หลกัทรัพย ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นตวัแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีอยูใ่นตลาดทั้งหมด 

ทฤษฎกีารวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
มาตรวดัตามตวัแบบของ Sharpe เป็นการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม โดยเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนของกองทุนรวมท่ีปรับดว้ยค่าความเส่ียง(risk-adjusted return)กบัอตัราผลตอบแทนของตลาดท่ีปรับ
ดว้ยค่าความเส่ียงแลว้เช่นกนั ซ่ึงค่าความเส่ียงท่ีใชใ้นมาตรวดัน่ีคือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทน  
 σ  ซ่ึงเป็นค่าความเส่ียงรวม 

มาตรวดัตามตวัแบบของ Treynor  เป็นการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม โดยเปรียบเทียบอตัรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมท่ีปรับดว้ยค่าความเส่ียง(risk-adjusted return)กบัอตัราผลตอบแทนของตลาดท่ีปรับ
ดว้ยค่าความเส่ียงแลว้เช่นกนั ซ่ึงค่าความเส่ียงท่ีใชใ้นมาตรวดัน่ีคือ ค่าเบตา้    ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 
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มาตรวัดตามตัวแบบของ Jensen  เป็นการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมท่ีอาศัยแนวคิดการวดั
ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง เปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานท่ีควรจะเป็น ซ่ึงค านวณโดยใชต้วัแบบ Capital Asset 
Pricing Model : CAPM โดยค่าอัลฟ่า    เป็นตัวเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนจริงกับอตัรา
ผลตอบแทนท่ีควรจะเป็น 

มาตรวดัตามตวัแบบ Treynor - Black หรือ Appraisal Ratio เป็นการวดัค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมในส่วนท่ีมากกว่าเกณฑ์ช้ีวดั(Benchmark) และน ามาหารด้วยค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตรา
ผลตอบแทนส่วนเกินท่ีเกิดข้ึน  

มาตรวดัตามตวัแบบโมดิเกลียนี (เอม็สแควร์)  เป็นการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม โดยเปรียบเทียบ
อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมท่ีปรับดว้ยค่าความเส่ียง(risk-adjusted return) กบัอตัราผลตอบแทนของตลาดท่ี
ปรับด้วยค่าความเส่ียงแล้วเช่นกัน ซ่ึงค่าความเส่ียงท่ีใช้ในมาตรวัดน่ีคือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตรา
ผลตอบแทน (σ) กบัส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตลาด 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษามีงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการวดัประสิทธิภาพผลการด าเนินงานของกองทุนรวมตราสารหน้ี 

หลากหลายงานวิจยัเช่น งานวิจยัของ กชพร ทศันบริสุทธ์ิ(2552)  ไดท้  าการศึกษาการวดัความเส่ียงและผลตอบแทน
ของกองทุนรวมตราสารหน้ี ผลการศึกษาพบว่ากองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีไม่ด ารงอตัราส่วนตามประกาศมีนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลมีผลการด าเนินงานดีสุดตามมาตรวัดทั้ ง 3 ได้แก่ มาตรวัด Jensen   Treynor   และSharpe  
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Clive(2011)ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “การวดัผลการด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทุนรวมตรา
สารหน้ีในประเทศฟิลิปปินส์” ผลการศึกษาพบว่า กองทุนรวมท่ีมีผลการด าเนินงานแบบระยะ 1ปีและ 3ปี มีผลการ
ด าเนินงานดีสุดในทั้ง 3 มาตรวดัเช่นกนั รวมถึงงานวิจยัของ Faruk (2015) ไดท้  าการศึกษา “การวดัประสิทธิภาพของ
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศแอฟริกาใต”้  ผลการศึกษาพบว่ากองทุนท่ีมีผลการด าเนินงานดีท่ีสุดตามมาตรวดั
ทั้ง 3 ไดแ้ก่ มาตรวดั Jensen   Treynor   และSharpe  ซ่ึงต่างจากงานวิจยัของ Yusufee(2010) ท่ีไดท้  าการศึกษา “ผล
การด าเนินงานของกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ: กรณีศึกษาของกองทุนรวมท่ีลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น
ประเทศเกาหลีใต้”  ผลการศึกษาพบว่า มีผลการด าเนินงานของกองทุนรวมดีสุดแค่ 2 มาตรวดัคือ Treynor   และ 
Jensen   เท่านั้น 

ในขณะท่ีอีกหลายงานวิจยั เช่นงานวิจยัของ นมัหทยั  อินทวิเชียร(2553) ไดศึ้กษา “การประเมินประสิทธิภาพ
ของกองทุนรวมท่ีลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ” ผ่านมาตรวดัทั้ง 4 ตวัไดแ้ก่ มาตรวดั Sharpe  Treynor  Jensen  
และM-squared ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีกองทุนใดมีผลการด าเนินงานสอดคลอ้งกนัในทั้ง 4 มาตรวดั แต่มีเพียง 1 
กองทุนท่ีมีผลการด าเนินงานสูงสุด 5 อนัดบัแรกในทุกมาตรวดั ส่วนงานวิจยัของ Arora (2015) ไดศึ้กษาเร่ือง “การ
วดัความเส่ียงและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในประเทศอินเดีย”  ผ่านมาตรวดั SharpeและมาตรวดัTreynor 
ผลการศึกษาพบว่าในมาตรวดัSharpe มีกองทุนแบบ Balanced และกองทุนแบบ Income ท่ีมีผลการด าเนินงานดีสุด 
ส่วนมาตรวดัTreynor มีกองทุนแบบTax Planning  Balanced  และ Income  

ส่วนงานวิจยัท่ีวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยจ์ะมีงานวิจยัของของนชัทนนัท ์  หลีกภยั
(2557)  ไดศึ้กษา “อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย”  
ผา่นทั้ง 4 มาตรวดัคือ Jensen  Treynor  Sharpe และ Treynor-Black  ผลการศึกษาพบว่ากองทุนรวมแบบสิทธิการเช่า 
(leasehold) จะมีผลการด าเนินงานดีท่ีสุดผ่านมาตรวดัของ Treynor และ Treynor-Black  ซ่ึงจะแตกต่างจากงานวิจยั
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ของ Low(2014) ไดท้  าการศึกษา “การวดัความเส่ียงและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์ลงทุน
ในประเทศมาเลเซีย”  ผา่นมาตรวดัทั้ง 4 ไดแ้ก่ Jensen   Treynor   SharpeและM-squared ผลการศึกษาพบว่ากองทุน
ท่ีมีผลการด าเนินงานดีท่ีสุดในมาตรวดัของ Sharpe  Jensen และM-squared  

 

วธีิการศึกษา 
 
กลุ่มตวัอย่างที่ศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ กองทุนรวมตราสารหน้ีของไทยท่ีจดทะเบียนกับส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยโ์ดยแบ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะยาวและระยะสั้นท่ี
ไดรั้บการจดัประเภทกองทุนรวมโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและมีผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.
2556 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ.2560 เป็นระยะเวลา 5 ปี ท าให้ไดจ้ านวนกองทุนทั้งส้ิน 64 กองทุน ซ่ึงแบ่งเป็นกองทุน
รวมตราสารหน้ีระยะยาวจ านวน 39 กองทุนและตราสารหน้ีระยะสั้นจ านวน 25 กองทุน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลท่ีได้น ามาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) รายสัปดาห์ตั้งแต่เดือน

มกราคม พ.ศ.2556 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ.2560 โดยมีขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาตามรายละเอียด ดงัน้ี 
1. มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ(NAV) ของแต่ละกองทุน  รวบรวมจากขอ้มูลจากเวบ็ไซตใ์ห้เงินท างานผ่านกองทุน

รวม www.thaimutualfund.com และเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการกองทุนแต่ละกองทุน 
2. มูลค่าดชันีตลาดอา้งอิงของกองทุนแต่ละประเภท รวบรวมจากเวบ็ไซตข์องสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

www.thaibma.or.th และเวบ็ไซตข์องธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th โดยกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะยาว
จะใชด้ชันีตราสารหน้ีของพนัธบตัรรัฐบาล (TBDC Government Bond Index)  แบบ Total Return Index เป็นเกณฑ์
อา้งอิง ส่วนกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้นจะใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ียประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1.0 ลา้น
บาท (ถา้มี) ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย ์3 แห่ง อนัไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เป็นเกณฑอ์า้งอิง 

3. มูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียงจะใช้อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัอายุ 3 เดือน ซ่ึงได้
รวบรวมขอ้มูลจากเว็บไซตข์องธนาคารแห่งประเทศไทยwww.bot.or.th(สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนมัหทยั  อินทวิ
เชียร Yusufeec และ Arora) 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลของกองทุนรวมตราสารหน้ีจะใชก้ารวิเคราะห์เชิงปริมาณ(Quantitative Method) โดยใช้

ขอ้มูลรายสัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนมกราคม พ.ศ.2556 ถึง สัปดาห์สุดทา้ยของเดือนธนัวาคม พ.ศ.2560 
เพ่ือท าการหาอตัราผลตอบแทน ความเส่ียงและวดัผลการด าเนินงานของกองทุน ดังน้ี 

การค านวณอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง 
1. การค านวณอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมตราสารหน้ี 

1.1 การค านวณอตัราผลตอบแทนท่ีใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ(NAV) แบบรายสปัดาห์ 

≤≤≤     =       
(≤≤≤ ≤ − ≤≤≤≤−1)+ D≤ 

≤≤≤≤−1
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1.2 การค านวณอตัราผลตอบแทนเฉล่ียแบบรายสปัดาห์ 
 ≤̅≤     =     ∑ ≤≤≤

≤
≤=1 /≤ 

1.3 การค านวณค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกองทุนรวมตราสารหน้ี 

   ≤≤   =   √∑ (≤≤≤  −   ≤̅≤)2/ ≤≤
≤=1  

1.4 การค านวณค่าเบตา้ของกองทุนรวมตราสารหน้ี 

   β≤    =   
≤≤≤

≤≤2
 

2. การค านวณอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด 
2.1 การค านวณอตัราผลตอบแทนของตลาดแบบรายสปัดาห์ทั้งของตราสารหน้ีระยะยาวและระยะสั้น 

≤≤≤   =   
(≤ ≤≤ − ≤≤≤−1) 

≤≤≤−1
 

2.2 การค านวณอตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายสปัดาห์ของตลาด  
                          ≤̅≤   =   ∑ ≤≤

≤
≤=1 /≤ 

    
2.3 การค านวณความเส่ียงของตลาด 

                             ≤≤   =   √∑ (≤≤≤  −   ≤̅≤)2/ ≤≤
≤=1  

3. อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง 
      ≤̅≤   =    ∑ ≤≤≤

≤
≤=1 /≤ 

การวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมตราสารหน้ี 
1. มาตรวดัตามตวัแบบของ Sharpe 

≤≤   =   
≤̅≤ −  ≤̅≤

≤≤
   

ถา้ค่า Sharp ของกองทุนรวม มากกว่า ค่า Sharp ของตลาด แสดงว่าผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ดีกว่าผลการด าเนินงานของตลาด 

2. มาตรวดัตามตวัแบบของ Treynor 

≤≤   =    
≤̅≤−  ≤̅≤

≤≤
 

ถา้ค่า Treynor ของกองทุนรวม มากกว่า ค่า Treynor ของตลาด แสดงว่าผลการด าเนินงานของกองทุน
รวมดีกว่าผลการด าเนินงานของตลาด 

3. มาตรวดัตามตวัแบบของ Jensen 
≤≤   =   ≤̅≤   -  [≤̅≤  +  (≤̅≤  −  ≤̅≤) ≤≤] 

หากค่า  ≤≤ เป็นบวก(+) หรือมากกว่าศูนย ์แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมสูงกว่าอตัรา
ผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ณ ระดบัความเส่ียงหน่ึง 

4. มาตรวดัตามตวัแบบ Treynor - Black หรือ Appraisal Ratio 

≤≤≤≤≤≤≤≤≤ ≤≤≤≤≤(≤≤≤) =   
≤̅≤ −  ≤̅≤

≤≤≤
      =     

≤≤̅̅ ̅̅ ̅≤

≤≤≤
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หากตวัเศษท่ีแสดงค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนส่วนเกิน จะสะทอ้นถึงความสามารถของนกัลงทุนในการ
ใชข้อ้มูลข่าวสารให้เป็นประโยชน์ในการสร้างผลตอบแทนท่ีสูงกว่ากลุ่มการลงทุนอา้งอิง 

5. มาตรวดัตามตวัแบบโมดิเกลียนี (เอม็สแควร์) 

  ≤≤
2 =   [

≤̅≤− ≤̅≤

≤≤
≤≤] +  ≤̅≤ 

หากค่า  ≤≤
2  มากกว่าอตัราผลตอบแทนของตลาดอา้งอิง แสดงว่า ณ ระดบัความเส่ียงท่ีเท่ากนัผลการ

ด าเนินงานของกองทุนรวมดีกว่าผลการด าเนินงานของตลาด 
 

ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
1. อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงพบว่า กองทุนรวมตราสารหน้ีระยะยาวและระยะสั้น มีค่าเฉล่ียอตัรา

ผลตอบแทนมากกว่าตลาดอา้งอิงทั้ง 2 กองทุน โดยกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้นมีจะมีค่าเฉล่ียอตัราผลตอบแทน
มากกว่าระยะยาว ค่าเฉล่ียอตัราผลตอบทนของระยะสั้นและระยะยาวตามล าดบั3.81798 , 2.13950 ในขณะท่ีอตัรา
ผลตอบแทนของตลาดอา้งอิงระยะสั้นและระยะยาวมีค่าเรียงตามล าดบัดงัน้ี-0.58465 , 2.13950 ส่วนค่าความเส่ียง
แบบส่วนเบียงเบนมาตราฐานและเบตา้พบว่ากองทุนรวมตราสารหน้ีระยะยาวจะมีความเส่ียงต ่ากว่าระยะสั้น ซ่ึงมีค่า
ความเส่ียงตามล าดบัดงัน้ี 0.01535, 0.04137, 0.00411, -0.00443 

2. การวดัประสิทธิภาพผลการด าเนินงานและเปรียบเทียบกบัตลาดอา้งอิงในแต่ละมาตรวดัมีผลการศึกษา
ดงัน้ี ประสิทธิภาพผลการด าเนินงานตามมาตรวดั  Sharpe พบว่า กองทุนรวมตราสารหน้ีทั้ง 2 ระยะมีค่า Sharpe ท่ี
ดีกว่าตลาดอ้างอิง แต่กองทุนรวมท่ีมีผลการด าเนินงานดีสุดคือ กองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้ นมีค่าเท่ากับ   
0.05534 ของกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดล่ี อินคมั- ชนิดจ่ายเงินปันผล ส่วนค่า Sharpe ของกองทุนรวมตรา
สารหน้ีระยะยาวมีค่าเท่ากบั 0.04963 ของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี  โดยท่ีค่า Sharpe ของตลาดอา้งอิงระยะสั้นมีค่า
เท่ากบั -0.11018 และค่า Sharpe ของตลาดอา้งอิงระยะยาวมีค่าเท่ากบั -0.69850 

ประสิทธิภาพผลการด าเนินงานตามมาตรวดั  Treynor พบว่า กองทุนรวมตราสารหน้ีทั้ง 2 ระยะมีผลการ
ด าเนินงานท่ีดีกว่าค่า Treynor ของตลาดอา้งอิง โดยกองทุนรวามตราสารหน้ีระยะสั้นจะมีผลการด าเนินงานดีกว่า
กองทุนรวามตราสารหน้ีระยะยาว ค่า Treynor ของกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้นมีค่าเท่ากบั 8.29392 ของกองทุน
เปิดแอสเซท พลสั ตราสารหน้ี ส่วนค่า Treynor กองทุนรวมตราสารหน้ีระยะยาวมีค่าเท่ากบั 0.81260 ของกองทุน
เปิด ตราสารหน้ีคุณค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ ในขณะท่ีค่า Treynor ของตลาดอา้งอิงระยะสั้นมีค่าเท่ากบั -1.02864 และค่า 
Treynor ของตลาดอา้งอิงระยะยาวมีค่าเท่ากบั -0.40745   

ประสิทธิภาพผลการด าเนินงานตามมาตรวดั  Jensen พบว่า กองทุนรวามตราสารหน้ีระยะยาวมีผลการ
ด าเนินงานท่ีดีกว่ากองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้น โดยค่า Jensen ของกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะยาวมีค่าเท่ากบั 
0.29983 ของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี ส่วนค่า Jensen ของกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้นมีค่าเท่ากบั 0.14006 
ของกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดล่ีตราสารหน้ี  

ประสิทธิภาพผลการด าเนินงานตามมาตรวดั  Treynor - Black หรือ Appraisal Ratio พบว่า กองทุนรวม
ตราสารหน้ีระยะยาวจะมีผลการด าเนินงานดีกว่ากองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้น โดยค่า Treynor - Black หรือ 
Appraisal Ratio ของกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะยาวมีค่าเท่ากบั 9.96486 ของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคมั ครี
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เอชัน่ ส่วนค่า Treynor - Black หรือ Appraisal Ratio ของกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้นมีค่าเท่ากบั 0.79864 ของ
กองทุนเปิด ทิสโก ้พนัธบตัร 1 ปี   

ประสิทธิภาพผลการด าเนินงานตามมาตรวดัโมดิเกลียนี (เอม็สแควร์) พบว่า กองทุนรวมตราสารหน้ีระยะ
สั้นมีผลการด าเนินงานท่ีดีกว่ากองทุนรวมตราสารหน้ีระยะยาว โดยค่าโมดิเกลียนี (เอม็สแควร์) ของกองทุนรวมตรา
สารหน้ีระยะสั้นมีค่าเท่ากบั 0.96065 ของกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดล่ี อินคมั- ชนิดจ่ายเงินปันผล ส่วนค่า 
โมดิเกลียนี (เอ็มสแควร์) ของกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะยาวมีค่าเท่ากบั 0.47293 ของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี 
ในขณะท่ีค่าโมดิเกลียนี (เอ็มสแควร์) ของตลาดอา้งอิงของระยะสั้นมีค่าเท่ากบั -0.58465 และค่าโมดิเกลียนี (เอ็มส
แควร์) ของตลาดอา้งอิงระยะยาวมีค่าเท่ากบั 0.03653 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาอตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และการวดัประสิทธิภาพผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ตราสารหน้ีระยะยาวและระยะสั้น ท าการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2556 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ.2560 เป็น
ระยะเวลา 5 ปี ท าให้ไดจ้ านวนกองทุนทั้งส้ิน 64 กองทุน ในส่วนของอตัราผลตอบแทนกองทุนรวมส่วนใหญ่มีค่า
อตัราผลตอบแทนเฉล่ียมากกว่าค่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดอา้งอิง และกองทุนรวมส่วนใหญ่ก็ยงัมีค่าความ
เส่ียน้อยกว่าค่าความเส่ียงของตลาดอา้งอิงเช่นกนั ส่วนของการวดัประสิทธิภาพผลการด าเนินงานหากพิจารณาถึง
ความสอดคลอ้งกนัในแต่ละมาตรวดัจะพบว่าไม่มีกองทุนใดมีผลการด าเนินงานดีท่ีสุดในทุกมาตรวดั จะมีเพียงแค่
กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี ท่ีจดัอยู่ในกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะยาวมีผลการด าเนินงานดีท่ีสุดใน 3 มาตรวดั คือ 
มาตรวดั Sharpe  มาตรวดั Jensen  และมาตรวดัโมดิเกลียนี (เอม็สแควร์ )  ส่วนของกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้น
จะมีกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดล่ี อินคมั- ชนิดจ่ายเงินปันผล ท่ีมีผลการด าเนินงานดีสุดใน 2 มาตรวดัไดแ้ก่ 
มาตรวดั Sharpe และมาตรวดัโมดิเกลียนี (เอม็สแควร์ )  แต่หากพิจารณาตามระยะเวลาการลงทุนของกองทุนก็ไม่มี
กองทุนระยะใดท่ีมีผลการด าเนินงานดีท่ีสุดในทุกมาตรวดัเช่นกนั จะพบเพียงแค่กองทุนรวมตราสารหน้ีระยะยาวจะ
มีผลการด าเนินงานดีท่ีสุดในมาตรวดัของ Jensen และมาตรวดั  Treynor - Black หรือ Appraisal Ratio ส่วนอีก 3 
มาตรวดัท่ีเหลืออนัไดแ้ก่ มาตรวดั  Sharpe มาตรวดั  Treynor และมาตรวดัของโมดิเกลียนี (เอม็สแควร์) กองทุนรวม
ตราสารหน้ีระยะสั้นจะให้ผลการด าเนินงานดีท่ีสุดเท่านั้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาเฉพาะกองทุนรวมตราสารหน้ีและจดัเก็บขอ้มูลเป็นรายสปัดาห์เท่านั้น อาจท า
ให้ไดข้อ้มูลท่ียงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์เท่าการจดัเก็บขอ้มูลแบบรายวนั ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจขยายช่วงเวลาท่ี
ท าการศึกษาและเปล่ียนวิธีในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบรายวนัเพ่ือความละเอียด ครบถว้น และความมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน รวมทั้งศึกษากองทุนรวมประเภทอ่ืนท่ีน่าสนใจ เช่น กองทุนรวมตราสารทุน ถึงแมจ้ะมีความเส่ียงสูงแต่จะ
ไดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ีสูงตามไปดว้ย หรือกองทุนรวมผสม ท่ีจะช่วยลดความเส่ียงลงมาไดเ้พราะ นโยบายของ
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กองทุนประเภทน้ีจะลงทุนในตราสารทุนไม่ต ่ากว่า 35%แต่จะไม่เกิน 65% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม
นั้น เหมาะส าหรับนกัลงทุนท่ีสามารถรับความเส่ียงไดป้านกลาง  
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การศึกษาวิจยัเร่ือง “การรับรู้คุณภาพ เทคโนโลยี เน้ือข่าว ผูป้ระกาศ และการผลิตของส่ือทีวีดิจิทลั ท่ีส่งผล

ต่อการรับชมข่าว : กรณีศึกษาช่องข่าวเนชัน่ทีวี” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาการรับรู้คุณภาพดา้นเทคโนโลยีส่งผล
ต่อการรับชมข่าว 2) ศึกษาการรับรู้คุณภาพด้านเน้ือข่าวส่งผลต่อการรับชมข่าว 3) ศึกษาการรับรู้คุณภาพด้านผู้
ประกาศข่าวส่งผลต่อการรับชมข่าว 4) ศึกษาการรับรู้คุณภาพดา้นการผลิตรายการส่งผลต่อการรับชมข่าว และ 5) 
ประเมินความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ดา้นคุณภาพส่งผลต่อการรับชมข่าว โดยก าหนดสุ่มกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 381 
ราย ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีรับชมข่าวช่องเนชัน่ทีวี ท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95%  

ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกท่ีจะรับชมข่าวของช่องเนชัน่ทีวี คือ การรับรู้คุณภาพของรายการ
ข่าว ดา้นเน้ือข่าว (การน าเสนอประเดน็ข่าว) เป็นดา้นท่ีผูช้มจะตดัสินใจเลือกท่ีจะรับชมข่าวของช่องเนชัน่ มากท่ีสุด 
เหตุผลเพราะเช่ือมัน่ในขอ้มูลข่าวเชิงลึก และมีความน่าเช่ือถือ ส่วนการรับรู้คุณภาพ ดา้นเทคโนโลยี ดา้นผูป้ระกาศ 
และดา้นการผลิต มีผลเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้นต่อการตดัสินในการเลือกรับชมข่าวของช่องเนชัน่ทีวี 
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ABSTRACT 
 
This research aimed to study the impact on many perspective of perceived quality ( technology, news 

contents, newscasters and the production of digital TV) on willingness to watch NationTV. There were 381 samples 
in this study. These samples are Bangkok population who watch Nation TV at 95 percent of confidence interval. 

 The study found that the most important factor which affects to audiences’ s perspective who watch 
NationTV are the program’s creditability, content especially in in-depth coverage, and presentation. Additionally, 
the information need to be useful in daily life.  However the technology, newscasters and TV production is the 
secondary decision factor. 

 
Keywords :  perceived quality, willingness to watch, technology, news contents, newscasters, production,  
NationTV, digital TV 
 

1. บทน า 
 

พ.ศ. 2559 เกิดวิกฤตกบัธุรกิจส่ือของไทย ส่งผลกระทบต่อธุรกิจส่ือในทุกแขนง โดยเฉพาะส่ือโทรทศัน์ ท า
ให้ธุรกิจส่ือของไทยอยูใ่นภาวะถดถอย และเป็นเหตุผลท่ีท าให้ธุรกิจส่ือมีความจ าเป็นตอ้งปรับตวั เพ่ือแกปั้ญหาการ
ขาดทุนท่ีเกิดจากวิกฤติการณ์ดงักล่าว ซ่ึงการปรับตวัของธุรกิจส่ือ เกิดข้ึนหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น  การปรับ
โครงสร้างองคก์ร  การปรับลดพนกังาน เป็นตน้ สาเหตุเหล่าน้ีลว้นเกิดจาก การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน
อยา่งรวดเร็ว จนส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และสร้างผลกระทบดา้นลบสั่นคลอนความมัง่คงในภาคธุรกิจส่ือ
หลกัในปัจจุบนั 

จากเหตุการณ์น้ีท าให้ภาคธุรกิจส่ือ ต้องเผชิญหน้ากับการแบกรับตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน ท่ามกลางเม็ดเงินของ
รายรับท่ีลดลง แต่ตอ้งคงคุณภาพของเน้ืองานไวต้ามมาตรฐานของส่ือมวลชนท่ีควรจะเป็น ท าให้ส่ือหลกัแต่ละค่าย
ต่างก็งดักลยทุธ์ต่างออกมาใชพ้ยงุให้ธุรกิจสามารถอยูร่อด ซ่ึงคู่แข่งขนัของส่ือหลกัอยา่งทีวีดิจิทลั ไม่ไดมี้แค่กลุ่มทีวิ
ดิจิทลัดว้ยกนัเท่านั้น แต่ยงัมี ส่ือโซเชียวมีเดีย เขา้มาร่วมแบ่งรายไดอ้อกไปดว้ย รวมถึงมีขอ้ไดเ้ปรียบหลายประการ   

ดงันั้นผูวิ้จยัเล็งเห็นถึงความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดข้ึนจึงเลือกท่ีจะท าการศึกษา การรับรู้คุณภาพ ทั้ง 4 ดา้น 
คือ เทคโนโลยี เน้ือข่าว ผูป้ระกาศข่าว และการผลิตรายการ ซ่ึงถือว่าเป็นหวัใจของการผลิตรายการข่าวนั้น มีผลต่อ
การเลือกรับชมข่าวผ่านหน้าจอทีวีดิจิทลัของผูช้มหรือไม่ เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบต่อการเปล่ียนแปลงในวิกฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนวิเคราะห์ถึงปัจจยัโอกาสความน่าจะเป็นท่ีจะสามารถ
น าผลการศึกษาน้ี เป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจ หรือผูป้ระกอบการทีวีดิจิทลัในอนาคตได ้

วตัถุประสงค์ในการวจิยั 
1) ศึกษาการรับรู้คุณภาพดา้นเทคโนโลยีส่งผลต่อการรับชมข่าว กรณีศึกษาช่องข่าวเนชัน่ทีวี 
2) ศึกษาการรับรู้คุณภาพดา้นเน้ือข่าวส่งผลต่อการรับชมข่าว กรณีศึกษาช่องข่าวเนชัน่ทีวี  
3) ศึกษาการรับรู้คุณภาพดา้นผูป้ระกาศข่าวส่งผลต่อการรับชมข่าว กรณีศึกษาช่องข่าวเนชัน่ทีวี 
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4) ศึกษาการรับรู้คุณภาพดา้นการผลิตรายการส่งผลต่อการรับชมข่าว กรณีศึกษาช่องข่าวเนชัน่ทีวี 
5) ประเมินความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ดา้นคุณภาพส่งผลต่อการรับชมข่าว กรณีศึกษาช่องข่าวเนชัน่ทีวี 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ด้านคุณภาพ (Perceived Quality) 
การรับรู้ดา้นคุณภาพ (Perceived Quality) มีนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายไวม้ากมาย ดงัน้ี 
Aaker,(1991) ให้ความหมายของการรับรู้ดา้นคุณภาพว่า หมายถึง การรับรู้คุณภาพโดยรวมของลูกคา้ 

หรือส่ิงท่ีเหนือกว่าท่ีลูกคา้ไดรั้บจากสินคา้ และบริการ ท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเม่ือเทียบกบัทางเลือกของลูกคา้ Lewis 
& Booms, (1983) คุณภาพท่ีรับรู้เป็นการวดัระดบัคุณภาพการให้บริการท่ี ส่งมอบให้กบัผูบ้ริการว่ามีความสอดคลอ้ง
กบัความหวงัของผูรั้บบริการไดดี้เพียงใด ดงันั้นการส่งมอบ บริการท่ีมีคุณภาพจึงหมายถึง คุณภาพการให้บริการท่ี
สอดคล้องกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการ อย่างคงเส้นคงวา และจาการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล่าวมา
ทั้งหมด ผูวิ้จยัสามารถสรุปไดว้่า ความพึงพอใจของลูกคา้ต่องานบริการ ข้ึนอยูก่บัสองประการ คือ ความรู้สึกคุม้ค่า 
ในแง่ของเงินตรา การลงทุน และการตอบสนองความคาดหวงัของลูกค้า หรือผูบ้ริโภค ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ 
Antioned & Van Raaij, (1988) กล่าวว่า การรับรู้คุณภาพเกิดจากความคาดหวงัของลูกคา้ สินค้าหรือบริการจะมี
คุณภาพสูงก็ต่อเม่ือความตอ้งการของลูกคา้ตรงกบัความคาดหวงัท่ีตั้งไว ้

2.2 ทฤษฎพีฤตกิรรมการเปิดรับข่าวสาร (Media exposure)  
พฤติกรรมการเปิดรับ (Exposure) คือการท่ีผูบ้ริโภคเลือกรับเอาส่ิงเร้าเขา้มาโดยผา่นทางประสาทสมัผสั

ทั้ ง 5 ซ่ึงเป็นการเลือกรับส่ิงเร้าบางตัวเท่านั้น พฤติกรรมการเปิดรับเป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการรับรู้ 
(Perception) เม่ือผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ส่งผลให้เกิดการสนใจในตวัสาร และจึงท าการตีความหมายใน
สารท่ีไดรั้บ โดยผูรั้บสารจะส่ืออะไรก็ตาม ผูรั้บสารจะเลือกสรรและแสวงหาข่าวสารตามความตอ้งการหรือความ
คาดหวงัท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละคน ผูรั้บสารจะมีกระบวนการในการเลือกสรรข่าวสาร (Selective Process) โดย
กระบวนการเลือกสรรข่าวสารจะเปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง (filters) และการรับรู้ข่าวสารของมนุษยมี์ 3 คือ (ชานนัต์ 
รัตนโชติ, 2552) 1.การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ 2. การเลือกรับรู้หรือตีความ 3. กระบวนการเลือกจดจ า แมว้่าแต่
ละบุคคลจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกัน และมีความตอ้งการในพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ี
แตกต่างกนั 

2.3 ทฤษฎกีารคาดหวงัจากส่ือ (Expectancy Theory) และ ทฤษฏีการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ (Uses 
and Gratification Theory)  

 ทฤษฎีการคาดหวงัจากส่ือ เป็นทฤษฎีท่ีมุ่งเน้นเป้าหมายและเหตุผลของผูรั้บสาร โดยมีกรอบของ
ความคิดท่ีว่าแรงจูงใจเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้บุคคลเกิดพฤติกรรม หลกัพ้ืนฐานของทฤษฎีประกอบดว้ย1.พฤติกรรม
ของมนุษยเ์ป็นอิสระในการเลือกแสดงความเห็นและพฤติกรรม 2.แรงจูงใจเป็นตวักระตุน้ให้เกิดพฤติกรรม 3.การ
คาดการณ์ของผูรั้บสารหลงัจากแสดงพฤติกรรมออกไป ซ่ึงทฤษฎีความคาดหวงัน้ีสามารถน ามาใชก้บังานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของผูรั้บสารในแง่มุมต่าง ๆ ในขณะท่ี McComb และ Becker (1979) ไดก้ล่าวไวใ้นเร่ืองของ
การใชส่ื้อเพ่ือสนองความพึงพอใจและความตอ้งการว่า 1. เพ่ือตอ้งการขอ้มูลในการพูดคุยหรือสนทนา (Discussion) 
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การเปิดรับส่ือมวลชนท าให้บุคคลมีขอ้มูลท่ีจะน าไปใชพู้ดคุย หรือสนทนากบับุคคลอ่ืน 2.เพ่ือตอ้งการมีส่วนร่วม 
(Participating) ในเหตุการณ์ และความเป็นไปต่างๆท่ีเกิดข้ึน 3.เพ่ือเสริมความเห็น  หรือสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีได้
ท าไปแลว้ (Reinforcement)  4.เพ่ือความบนัเทิง (Entertainment) เพ่ือความเพลิดเพลิน รวมทั้งผอ่นคลายอารมณ์  

2.4 ทฤษฎหีน้าที่ของส่ือมวลชน (Functional Theory)  
 “ส่ือมวลชน” มีบทบาท หน้าท่ี คือ การให้ข่าวสาร การให้แสดงความเห็น ให้การศึกษา และ ให้ความ

บนัเทิง และ “หนา้ท่ี” ของส่ือในสงัคมสามารถวิเคราะห์จากจุดยืนของแต่ละฝ่าย ในแต่ละระดบัแตกต่างกนัไป เช่น 
จากฝ่ายส่ือ ฝ่ายผูรั้บส่ือ หรือผูค้วบคุมส่ือ และจากการวิเคราะห์ในเบ้ืองตน้ การท างานของส่ือท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคมุ
ของรัฐ สามารถอธิบายได้ ด้วยบรรทดัฐานของส่ือมวลชนใน 2 ลกัษณะ คือ 1. แบบอ านาจนิยม คือ ส่ือจะตอ้ง
สนบัสนุนนโยบายของรัฐ รับใชค้วามมัน่คงของรัฐ ให้อยู่ในบรรทดัฐาน และมีการควบคุมส่ือดว้ยกลไกต่างๆ เพ่ือ
ป้องกนัไม่ให้มีการวิพากษวิ์จารณ์ภาครัฐ และ 2. แบบอิสรภาพนิยม คือส่ือท่ีมีหน้าท่ีและภารกิจหลกั เพ่ือแสวงหา
ขอ้เท็จจริง และการตรวจสอบรัฐบาล จึงท าให้เกิดแนวทางการควบคุมส่ือ 2 ทาง คือ 1. กระบวนการตรวจสอบ
ตนเอง และ2. การควบคุมทางดา้นกฎหมายท่ีมีผลต่อบุคคลอ่ืน 

2.5 แนวคดิการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ (Television Program Production) 
 การผลิตรายการข่าวโทรทศัน์ เป็นการกระบวนการน าเสนอข่าว เพ่ือเผยแพร่ออกสู่สายตาผูช้มผ่าน

หน้าจอโทรทศัน์ดว้ยเน้ือหาสาระท่ีมีทั้งภาพและเสียง และการผลิตรายการโทรทศัน์ตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรค์ 
ความประณีต และความพิถีพิถนัการท างานของทีมงานด้านการผลิต เพ่ือให้งานมีคุณภาพ ท่ีตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูช้ม ซ่ึง บุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการผลิตรายการข่าวโทรทศัน์ จะตอ้งท างานประสานและสอดคลอ้ง
กนัรายการข่าว 1 รายการ เพราะการผลิตรายการข่าวโทรทศัน์ ตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรค์  รวดเร็วและถูกตอ้ง 
และการร่วมมือกนัในการท างานของทีมงานทุกดา้น เร่ิมตั้งแต่การเตรียมการก่อนการผลิตไปสู่กระบวนการขั้นผลิต
รายการและหลงัการผลิตเพ่ือให้ไดร้ายการออกมามีคุณภาพและมีประโยชน์ ทั้งยงัสนองต่อความตอ้งการของผูช้ม 

2.6 กรอบแนวคดิการวจิยั 
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากโทรทศัน์ ซ่ึงข้ึนอยู่กับ

กระบวนการเลือกเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคล และจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง  
ผูศึ้กษาไดท้ าการก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไวด้งัน้ี  

           ตวัแปรอิสระ                ตวัแปรตาม 

 

H3 

H2 การรับรู้คุณภาพดา้นเน้ือข่าว 
(Perceived Quality in News Contents) 

การรับรู้คุณภาพดา้นเทคโนโลยี 
(Perceived Quality in Technology) 

การรับรู้คุณภาพดา้นผูป้ระกาศข่าว 
(Perceived Quality in Newscasters) 

การรับรู้คุณภาพดา้นการผลิต 
(Perceived Quality in Production) 

 

การรับชมข่าว 
ของผูช้มช่องข่าวข่าวเนชัน่ทีวี 

(Willingness to Watch) 

H4 

H1

1 
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2.7 สมมุตฐิานการวจิยั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน การรับรู้ในคุณภาพของรายการข่าว ดา้นเทคโนโลยี (Technology) ส่งผล

หรือไม่ต่อการเลือกท่ีจะรับชมข่าวของช่องเนชัน่ทีวี พบว่า การรับรู้ในคุณภาพของรายการข่าว ดา้นเทคโนโลยี ไม่
ส่งผลต่อการเลือกท่ีจะรับชมข่าวของช่องเนชัน่ทีวี มีค่า P-Value ท่ี 0.905  

ผลการทดสอบสมมติฐาน การรับรู้ในคุณภาพของรายการข่าว ดา้นเน้ือข่าว (การน าเสนอประเด็นข่าว) 
(News Contents) ส่งผลหรือไม่ส่งผลต่อการเลือกท่ีจะรับชมข่าวของช่องเนชัน่ทีวี พบว่า การรับรู้ในคุณภาพของ
รายการข่าว ดา้นเน้ือข่าว (การน าเสนอประเด็นข่าว) ส่งผลต่อการเลือกท่ีจะรับชมข่าวของช่องเนชัน่ทีวี มีค่า P-
Value ท่ี 0.000 โดยตวัแปรอิสระท่ีมีผลไดแ้ก่ การน าเสนอข่าวของช่องเนชัน่ มีความน่าเช่ือถือการน าเสนอข่าวของ
ช่องเนชัน่ เป็นการให้ขอ้มูลข่าวในเชิงลึกการน าเสนอข่าวของช่องเนชัน่ สามารถน าไปเป็นขอ้มูลท่ีใชใ้นการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัได ้

ผลการทดสอบสมมติฐาน การรับรู้ในคุณภาพของรายการข่าว ดา้นผูป้ระกาศข่าว (Newscasters) ส่งผล
หรือไม่ส่งผลต่อการเลือกท่ีจะรับชมข่าวของช่องเนชัน่ทีวี พบว่า การรับรู้ในคุณภาพของรายการข่าว ดา้นผูป้ระกาศ
ข่าว  ไม่ส่งผลต่อการเลือกท่ีจะรับชมข่าวของช่องเนชัน่ทีวี มีค่า P-Value ท่ี 0.088   

ผลการทดสอบสมมติฐาน การรับรู้ในคุณภาพของรายการข่าว ดา้นการผลิต (Production) ส่งผลหรือไม่
ส่งผลต่อการเลือกท่ีจะรับชมข่าวของช่องเนชัน่ทีวี พบว่า การรับรู้ในคุณภาพของรายการข่าว ดา้นการผลิต ไม่ส่งผล
ต่อการเลือกท่ีจะรับชมข่าวของช่องเนชัน่ทีวี มีค่า P-Value ท่ี 0.727  
 

3. วธีิการศึกษา 
 
           การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 

3.1 ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีท าการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้รับชมข่าวช่องเนชัน่ทีวี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงก าหนดขนานกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากสูตรของคอแครน 
(Cochran,1977) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และ ยอมรับความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน 5% ก าหนดความนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 สามารถค านวณขนาดตวัอยา่งได ้จ านวน 381 คน ทางผูวิ้จยัจึงเพ่ิมจ านวนประชากรกลุ่มตวัอย่างอีก 19 
คน เพ่ือเป็นการส ารอง และให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเป็น 400 คน  

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีให้กลุ่มตวัอย่างกรอกขอ้มูลดว้ย

ตนเอง (Self Administered Questionnaire) จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 คน โดยลกัษณะค าถามเป็นปลายปิด (Closed-ended 
Question) โดยให้กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง ซ่ึงมีการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์) ซ่ึง
ผูต้อบจะสามารถเลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียวเท่านั้น ท่ีตรงกบัคุณลกัษณะของตนเอง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 
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ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัการรับรู้ดา้นคุณภาพของรายการข่าวท่ีมีต่อการรับชมข่าว ดา้นเทคโนโลยี
(การผลิตเพ่ือออกอากาศ) จ านวน 5 ขอ้ เน้ือข่าว (การน าเสนอประเด็นข่าว) จ านวน 10 ขอ้ ผูป้ระกาศข่าว จ านวน 7 
ขอ้ และการผลิต (รูปแบบรายการข่าว) จ านวน 5 ขอ้ ของช่องข่าวเนชัน่ทีวี รวม 27 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัการเลือกท่ีจะรับชมรายการข่าวช่องเนชัน่ทีวี จ านวน 5 ขอ้ 
ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัรูปแบบการรับชมข่าวของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อช่องข่าวเนชัน่ทีวี จ านวน 5 ขอ้ 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลหลังจากการเก็บรวบรวมแบบสอบ จ านวน 400 ชุด ใช้การประมวลผลแบบสอบถามด้วย

โปรแกรมทางสถิติ ซ่ึงแบ่งการค านวณแบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการหาค่าสถิติโดยการหาค่าความถ่ี (Frequencies) 

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายลกัษณะขอ้มูล
ต่างๆ ต่อไปน้ี 

- ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้
- การรับรู้ดา้นคุณภาพ 4 ดา้น คือเทคโนโลยี เน้ือข่าว ผูป้ระกาศข่าว และการผลิตของช่องเนชัน่ทีวี 
- การเลือกท่ีจะรับชมรายการข่าวช่องเนชัน่ทีวี 
- รูปแบบการรับชมข่าวของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อช่องข่าวเนชัน่ทีวี  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือใชวิ้เคราะห์และทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 
ของตวัแปร โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหูคุณ (Multiple regression) ซ่ึงก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 
0.05 

 

4. ผลการศึกษา 
 

จาการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น ผูห้ญิง ร้อยละ 55.0 มีอยูใ่นช่วงอาย ุ26-35 ปี ร้อยละ 47.8 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ร้อยละ 65.5 เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 45.5 มีรายได ้15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 20.2 และใน
ส่วนของรูปแบบการรับชมข่าวของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อช่องข่าวเนชัน่ทีวี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับชมข่าว
ของช่องเนชัน่ทีวี 1-2 คร้ัง/สปัดาห์ ร้อยละ 38.0 ใชเ้วลา 30 นาที – 1 ชัว่โมงในการเลือกท่ีจะรับชมข่าวของช่องเนชัน่
ทีวี ร้อยละ 35.2 รับชมข่าวของช่องเนชัน่ทีวีช่วง 18.01-24.00 น. ร้อยละ 62.5 และนิยมรับชมข่าวของช่องเนชัน่ทีวี 
ในวนัศุกร์มากท่ีสุด ร้อยละ 59.5 และมีผูช้มเพียง ร้อยละ 7.5 ท่ีรับชมอย่างต่อเน่ืองไม่เคยเปล่ียนการรับชมไปยงั
สถานีอ่ืนแต่ กลุ่มตวัอย่างท่ีสลบัการรับชมไปยงัสถานีอ่ืนบา้งเป็นบางเวลา ร้อยละ 92.5 ส่วนใหญ่จะรับชมช่อง 33 
HD ร้อยละ 50.3 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ในคุณภาพของรายการข่าว ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
ส่งผลต่อการเลือกท่ีจะรับชมข่าวของช่องเนชัน่ทีวี มีค่า P-Value ท่ี 0.905 โดยตวัแปรอิสระท่ีมีผลไดแ้ก่ ช่องข่าว
เนชัน่มีระดบัของเสียงท่ีมีระดบัความดงัสม ่าเสมอ การรับรู้ในคุณภาพของรายการข่าว ดา้นเน้ือข่าว (การน าเสนอ
ประเด็นข่าว) ส่งผลต่อการเลือกท่ีจะรับชมข่าวของช่องเนชัน่ทีวี มีค่า P-Value ท่ี 0.000 โดยตวัแปรอิสระท่ีมีผลได้
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แก่ การน าเสนอข่าวของช่องเนชัน่มีความน่าเช่ือถือการน าเสนอข่าวของช่องเนชัน่เป็นการให้ขอ้มูลข่าวในเชิงลึก
การน าเสนอข่าวของช่องเนชัน่สามารถน าไปเป็นขอ้มูลท่ีสามารถใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัได ้การรับรู้ใน
คุณภาพของรายการข่าว ดา้นผูป้ระกาศข่าว  (Newscasters) ส่งผลต่อการเลือกท่ีจะรับชมข่าวของช่องเนชัน่ทีวี มีค่า 
P-Value ท่ี 0.088 โดยตวัแปรอิสระท่ีมีผลไดแ้ก่ ผูป้ระกาศข่าวช่องเนชัน่มีวิธีส่ือสารกบัผูช้มได้น่าติดตาม และผู้
ประกาศข่าวช่องเนชัน่สามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้ขณะด าเนินรายการ และการรับรู้ในคุณภาพของรายการข่าว ดา้น
การผลิต (Production) ส่งผลต่อการเลือกท่ีจะรับชมข่าวของช่องเนชัน่ทีวี มีค่า P-Value ท่ี 0.727 โดยตวัแปรอิสระท่ี
มีผลไดแ้ก่ ช่องข่าวเนชัน่ ควรมีการปรับปรุงในเร่ืองของรูปแบบรายการข่าว 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ รับชมข่าวของช่องเนชัน่ทีวี คือ การรับรู้คุณภาพของรายการข่าว ดา้นเน้ือข่าว 
(การน าเสนอประเดน็ข่าว) เป็นปัจจยัท่ีต่อการตดัสินใจของผูรั้บชมรายการข่าวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.69 และมี
ค่าความเช่ือมัน่ อยูท่ี่ 0.867 มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยูท่ี่ 3.88 ส่วนรองลงมาคือประเดน็การน าเสนอขอ้มูลข่าวในเชิงลึก จะ
ส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของผูรั้บชม อยู่ท่ี 3.78 ส่วนการรับรู้คุณภาพ ดา้นผูป้ระกาศข่าว ดา้นเทคโนโลยี และดา้น
การผลิต จะส่งผลต่อการรับชมข่าวช่องเนชัน่ เพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น ต่อการตดัสินใจเลือกรับชมข่าวช่องเนชัน่ทีวี  

ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุในปัจจยัการเลือกท่ีจะรับชมข่าวของช่องเนชัน่ทีวี พบว่า การรับรู้คุณภาพ
ของรายการข่าว ดา้นเน้ือข่าว (การน าเสนอประเดน็ข่าว) มีความส าคญัท่ีสุด และส่งผลต่อการเลือกท่ีจะรับชมข่าว
ของช่องเนชัน่ทีวีมากท่ีสุด จากใน 4 ดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Antioned & Van Raaij (1988) ท่ีระบุว่า การ
รับรู้คุณภาพเกิดจากความคาดหวงัของลูกคา้ สินคา้หรือบริการจะมีคุณภาพสูงก็ต่อเม่ือความตอ้งการของลูกคา้ตรง
กับความคาดหวงัท่ีตั้งไว้ ซ่ึงจะขดัแยง้งานวิจัยของสกุลศรี ศรีสารคาม (2554) ท่ีพบว่า ความรวดเร็วและทัน
เหตุการณ์ในการน าเสนอข่าวเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับชมข่าว ซ่ึงในงานวิจยัน้ีความรวดเร็วและทนัเหตุการณ์
ไม่ได้มีผลต่อการเลือกรับชมข่าวช่องเนชัน่ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูช้มท่ีรับชมข่าวจากช่องเนชั่นทีวี มีความต้องการ
รายละเอียดข่าวเชิงลึกและผา่นการตรวจสอบความน่าเช่ือถือมาแลว้ ไม่ไดม้องถึงความรวดเร็วในการรับข่าว ซ่ึงหาก
ผูช้มตอ้งการความรวดเร็วก็สามารถรับข่าวไดจ้ากช่องทางอ่ืนๆ ท่ีเร็วกว่า เช่น ทางโซเชียลมีเดีย เป็นตน้  รองลงมา
คือ การรับรู้คุณภาพของรายการข่าว ในดา้นผูป้ระกาศข่าว ดว้ยระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยประเด็นยอ่ยท่ี
ส่งผล คือ 1. ผูป้ระกาศข่าวควรมีวิธีส่ือสารกบัผูช้มไดอ้ย่างน่าติดตาม รวมทั้ง 2.สามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้ขณะ
ด าเนินรายการ ซ่ึงหากดูบทบาทของผูป้ระกาศข่าว จะพบว่า จะขดัแยง้กบังานวิจยัของสกุลศรี ศรีสารคาม (2554) ท่ี
ระบุว่า บทบาทของผูป้ระกาศข่าวตอ้งท าหน้าท่ีเป็นผูค้ดักรองขอ้มูล และตดัสินใจในการเลือกข่าวท่ีจะเผยแพร่ผ่าน
ส่ือสงัคม ทั้งน้ีเน่ืองจากผูช้มสนใจในประเด็นการน าเสนอของผูป้ระกาศข่าวมากกว่า และเช่ือว่า ข่าวท่ีออกผา่นทาง
ช่องเนชัน่ทีวีนั้นน่าเช่ือถือและไดรั้บการคดักรองมาอยูแ่ลว้ ดา้นการรับรู้คุณภาพของรายการข่าว ในดา้นเทคโนโลยี 
(การผลิตเพ่ือการออกอากาศ) พบว่า ระดบัของเสียงท่ีมีความดงัสม ่าเสมอระหว่างการออกอากาศส่งผลต่อการเลือก
ท่ีจะรับชมข่าวของช่องเนชัน่ทีวี ดว้ยระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสกุลศรี ศรีสารคาม 
(2554) ท่ีพบว่า ในดา้นเทคโนโลยีการน าเสนอข่าวมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารของประชาชน ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ 
ศุภศิลป์ กุลจิตตเ์จือวงศ ์(2557) ท่ีพบว่า การน าเสนอข่าวผ่านส่ือจากหลายทาง โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดีย มีผลต่อ
การรับชมของประชาชน ดงันั้นหากจะเพ่ิมการเลือกรับชมข่าวของช่องเนชัน่ทีวี ตอ้งพฒันาคุณภาพเสียงให้มีความ
ชดัเจนและมีเสียงท่ีดงัสม ่าเสมอมากกว่าน้ี และดา้นการรับรู้คุณภาพของรายการข่าวดา้นรูปแบบรายการ ในประเดน็
ยอ่ยท่ีส่งผล คือ ช่องข่าวเนชัน่ควรมีการปรับปรุงในเร่ืองของรูปแบบรายการข่าว ดว้ยระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
สอดคลอ้ง ของ ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2557) ท่ีพบว่า ผูช้มมกัจะเลือกเปิดรับส่ือจากหลายทาง โดยเฉพาะทาง
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โซเชียลมีเดีย ดังนั้นรูปแบบรายการต้องสามารถส่ือได้ในหลากหลายช่องทาง ท่ีผู ้ชมสามารถเข้าถึงได้ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสกุลศรี ศรีสารคาม (2554) ท่ีพบว่า ควรปรับปรุงรูปแบบของการน าเสนอข่าวให้มี
หลากหลายมากข้ึน ทั้งน้ีรูปแบบรายการข่าวของเนชัน่ไม่แตกต่างไปจากส านักข่าวอ่ืนๆ แต่หากมีการปรับปรุง
รูปแบบรายการให้หลากหลายมากข้ึน ดูน่าสนใจไม่ซ ้ ากบัส านกัข่าวอ่ืน จะท าให้ผูช้มเลือกชมรับชมข่าวช่องเนชัน่
มากข้ึน 

 
ตารางผลสรุปการวิจยั ทั้ง 4 ดา้น 

ตวัแปรอิสระ B Std.Error Bata t P-Value 
การรับรู้ในคุณภาพของรายการข่าวท่ีมีต่อการ
รับชมข่าว 

 

ดา้นเทคโนโลยี (Technology) - 0.005 0.040 - 0.007 - 0.120 0.905 
ดา้นเน้ือข่าว (News Contents) 0.271 0.058 0.326 4.638 0.000 
ดา้นผูป้ระกาศข่าว (Newscasters) 0.094 0.055 0.111 1.712 0.088 
ดา้นการผลิต (Production) - 0.018 0.051 - 0.020 - 0.349 0.727 

*** Std. Error of the Estimate = 0.3920 : R = 0.396 : R Square = 0.157 : F= 18.391 
  

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
1. ผลการการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณภาพดา้นเน้ือข่าว (การน าเสนอประเดน็ข่าว) มีผลต่อการตดัสิน

ในเลือกรับชมข่าวของช่องเนชัน่ มากท่ีสุด ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่าผูช้มข่าวส่วนใหญ่สนใจในเน้ือหาของข่าว และ
ความถูกตอ้ง ดงันั้น ช่องเนชัน่จึงควร ให้ความส าคญักบัความถูกตอ้ง และเช็คขอ้มูลให้รอบดา้นในเน้ือหาของข่าว 
ก่อนท่ีจะรายงานข่าวใดออกไป ควรหาข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข่าวเพ่ิมเติมท่ีสามารถท าได้ ทั้งการสัมภาษณ์ผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง การลงพ้ืนท่ี การรับฟังข่าวจากคู่กรณีหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมดในข่าวนั้นๆ และควรการรายงานข่าว
เชิงลึก เพราะจะกลายเป็นจุดเด่นท่ีแตกต่างไปจากส านกัข่าวอ่ืนๆ เพ่ือข่าวของช่องเนชัน่กลายเป็นท่ีจดจ า และส่วน
ข่าวช่องอ่ืนๆ ก็สามารถน าผลการศึกษาในคร้ังน้ีไปพฒันาศกัยภาพ และความน่าเช่ือถือของช่องข่าวตนเองได ้และ
ประชาชน จะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งและสามารถเช่ือถือได ้ 

2. ผลการการศึกษาพบว่าช่องเนชัน่ทีวีควรคงคุณภาพดา้นผูป้ระกาศข่าว ดา้นเทคโนโลยี และดา้นการ
ผลิต (รูปแบบรายการ) ก็มีส่วนในการการตดัสินใจเลือกรับชมข่าว เพียงเลก็นอ้ย แต่ทั้งน้ีก็ควรพฒันาหรือปรับปรุง
รูปแบบรายการน าเสนอข่าวให้ดีข้ึน เพ่ือสร้างความน่าสนใจ และส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกชมรับชมข่าวของช่อง
เนชัน่มากข้ึนเช่นกนั และเม่ือช่องไดรั้บความนิยมมากข้ึน ก็จะสามารถสร้างมูลค่าของรายการให้มีเม็ดเงินเขา้มาสู่
ช่องเนชัน่  
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5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการเก็บข้อมูล โดยใช้การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือท่ีจะได้

สอบถามประเดน็ในเชิงลึก และความรู้สึกของผูช้มไดอ้ยา่งตรงจุด  
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างผูช้มข่าวช่องเนชัน่ทีวี กบัผูช้มข่าวจากช่องอ่ืนๆ 

เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างโดยตรง ซ่ึงจากงานวิจยัน้ีพบว่า มีเพียง 30 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 7.5 เท่านั้นท่ีชมข่าว
ช่องเนชัน่ทีวีอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงถือว่ามีจ านวนน้อยหรืออาจะไม่เพียงพอต่อการเปรียบเทียบกบัผูช้มช่องอ่ืนๆ ดงันั้น
ในการศึกษาคร้ังต่อไป ก าหนดหัวขอ้งานวิจยัท่ีจะเปรียบเทียบระหว่างผูช้มข่าวช่องเนชัน่กบัช่องอ่ืนๆ โดยตรง จะ
เห็นความแตกต่างท่ีชดัเจนกว่า 

3. ควรมีการศึกษาถึงผูช้มข่าวในต่างจงัหวดั เน่ืองจากพฤติกรรมของผูช้มข่าวในแต่ละพ้ืนท่ีแตกต่าง
กนั เช่น ผูช้มในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีเวลาในการดูทีวีค่อนขา้งน้อย เน่ืองจากใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการเดินทาง 
ท าให้การรับข่าวสารจะรับผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นหลกั แต่ในขณะท่ีผูช้มข่าวในต่างจงัหวดั หรือในกรุงเทพ
ชั้นนอก ซ่ึงไม่ตอ้งใชเ้วลาในการเดินทางนานนกั จึงมีเวลาในการรับชมข่าวช่องเนชัน่ท่ีบา้นมากกว่า ท าให้ความ
ตอ้งการของทั้งสองกลุ่มน้ีแตกต่างกนั 
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บทคดัย่อ 

 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ดา้น KTB 
Netbank มีต่อธนาคารกรุงไทย สาขาสมเดจ็ จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยใชแ้บบสอบถามตามแนวคิดของ “SERVQUAL”  
5  ดา้น ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจ
ลูกคา้และดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ จ านวน 21 ขอ้ และศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ความ
ตั้งใจใชบ้ริการและแนะน าผูอ่ื้นใชบ้ริการ มีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 120  ตวัอย่าง ท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉล่ียของความคาดหวงัและการรับรู้ และการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการ
กบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ และความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการกบัความตั้งใจมา
ใชบ้ริการ และความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการกบัแนะน าผูอ่ื้น ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉล่ียของ
การรับรู้คุณภาพของบริการต ่ากว่าความคาดหวงัในคุณภาพการบริการในทุกดา้น การรับรู้ในคุณภาพการบริการไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการรับบริการ การรับรู้ในคุณภาพการบริการไม่มีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจมา
ใชบ้ริการ และการรับรู้ในคุณภาพการบริการไม่มีความสมัพนัธ์กบัการแนะน าผูอ่ื้น เช่นกนั  จึงควรเสนอแนวทางใน
การปรับปรุงคุณภาพการบริการของ KTB Netbank มีต่อธนาคารกรุงไทย สาขาสมเดจ็ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ต่อไป 

 
ค าส าคญั: คุณภาพการบริการ, ,ความพึงพอใจของลูกคา้,ความตั้งใจใชบ้ริการ,SERVQUAL       
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Abstract 
 

The objectives of this study were to investigate the expectations and the perceptions  in service quality of  
KTB Netbank, Kungthai Bank, Somdet Branch, Kalasin Province.  Questionnaire survey of 120 samples based on 
the concept of SERVQUAL"  was used to measure service quality in 5 dimensions, Reliability, Responsiveness, 
Assurance, Empathy and Tangible total of 21 items.  Satisfaction in service quality,  behavioral Intentions and 
recommendation to others were also measured with 120 samples.The differences of means of the expectations and 
the means of the  perceptions in service quality were compared. The relationships between the perceptions in service 
quality with the satisfaction in service quality, with the behavioral Intentions and with the recommendation to others 
were also analyzed.  The results found that means of the expectations were lower than and the means of the  
perceptions in service quality in all dimensions. And there were no relationships between the perceptions in service 
quality with the satisfaction in service quality, with the behavioral Intentions and with the recommendation to 
others.  There for there  should be further  a suggestion to improve the service quality of  KTB Netbank, Kungthai 
Bank, Somdet Branch, Kalasin Province. 

 
Keywords: Service Quality.Customer Satisfaction, Behavioral Intention. SERVQUAL 
 

1. บทน า 
 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในการท าธุรกรรมทางการเงินเพ่ิมมากข้ึน  มีการแข่งขนัของธนาคารใน
การท าการตลาดการท าธุรกรรมผ่านทางอินเตอร์เน็ตเพ่ิมมากข้ึน  การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ต
เป็นทางเลือกให้ลูกคา้ท่ีตอ้งการท าธุรกรรมทางการเงินเอง ไม่มีค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการ ส่งผลกระทบให้
ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัธนาคารไดรั้บผลกระทบในอนาคตท่ีจะเขา้สู่ยุค Digital Banking พฤติกรรมลูกคา้ท่ีจะมาใชบ้ริการ
สาขาของธนาคารลดนอ้ยลง ท าธุรกรรมผา่น  Internet Banking ท่ีสามารถท าธุรกรรมไดทุ้กท่ี จากแรงสนบัสนุนของ
การเป็นสังคมไร้เงินสดของรัฐบาล ลดปริมาณการใชเ้งินสดลง  จากจ านวนลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนในการสมคัรใชบ้ริการ 
Internet Banking มีเพ่ิมมากข้ึนจากเดิม เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการและเกิดการแนะน าบอกต่อที
จะใชบ้ริการเราควรมุ่งเนน้ในดา้นคุณภาพการบริการเพ่ือให้ตรงตามความคาดหวงัของลูกคา้  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาถึงเร่ืองการรับรู้คุณภาพการบริการและความคาดหวงัของลูกคา้ท่ี
มีต่อการใชบ้ริการผ่าน KTB netbank ของธนาคารกรุงไทย สาขาสมเด็จ เกิดความพึงพอใจและแนะน าให้ผูอ่ื้นใน
การใช้บริการ ใช้การวดัคุณภาพแบบ SERVQUALศึกษาถึงปัจจัยท่ีส าคญัในแต่ละด้าน ดงัน้ี  ด้านรูปธรรมการ
บริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ และการตอบสนองต่อลูกค้า   
 ซ่ึงผลท่ีได้สามารถน ามาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการด้านการให้บริการด้าน KTB netbank ของ
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมเดจ็ ให้ดียิ่งข้ึน  
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ดงันั้นจึงเป็นท่ีมาของวตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ี คือ 1) เพ่ือศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของ
ลูกค้าท่ีมีต่อการใช้บริการด้าน Internet Banking ของธนาคารท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี 2) เพ่ือศึกษาการรับรู้ใน
คุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อการใชบ้ริการKTB Netbankผา่นธนาคารกรุงไทยสาขาสมเดจ็ จ.กาฬสินธ์ุ 3) เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีมีต่อการใชบ้ริการKTB Netbankผา่น
ธนาคารกรุงไทยสาขาสมเดจ็ จ.กาฬสินธ์ุ 4)  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้
ในคุณภาพการบริการ 5) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจในคุณภาพ
การบริการและความตั้งใจใชบ้ริการ    
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎคุีณภาพการบริการ 
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) กล่าวถึงคุณภาพการบริการ การประเมินคุณภาพการบริการ

ของผูบ้ริโภค ยากกว่าการประเมินคุณภาพสินคา้   การรับรู้คุณภาพการบริการเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบความ
คาดหวงัของผูบ้ริโภคและผลการปฏิบติังานจริง  คุณภาพการบริการ คือ  การรับรู้ของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะประเมิน
คุณภาพการบริการว่า คุณภาพการบริการท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัก่อนการไดรั้บการบริการ กบั คุณภาพบริการท่ีลูกคา้
ไดรั้บจริงระหว่างใชบ้ริการ  คุณภาพการบริการจะรวมถึงการประเมินกระบวนการของการบริการท่ีไดรั้บบริการ  
การวดัคุณภาพการบริการ วดัจากองคป์ระกอบคุณภาพการบริการ 5 มิติ ใช ้SERVQUAL ตามแนวคิด  

Parasuraman, Zeithaml& Berry (1988) ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการปัจจยัก าหนด ประกอบดว้ย 
5 ด้าน 1.ล ักษณะภายนอก (Tangibles) ล ักษณะท่ีสามารถจับต้องได้ เช่น เคร่ืองมือ บุคคล อุปกรณ์ในการ
ติดต่อส่ือสาร 2.ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ความสามารถในการท าตามขอ้ตกลงท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการบริการ 
อย่างถูกตอ้ง 3.ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความสามารถในการปฏิบติังาน การช่วยเหลือลูกคา้ รวมถึงดา้น
ความพร้อมในการให้บริการของพนักงาน 4.ความมัน่ใจ (Assurance)  ความสามารถ ความรู้ ความสุภาพ ของ
พนกังาน ท าให้ลูกคา้เช่ือถือและไวว้างใจเกิดความมัน่ใจในการรับบริการ 5.การเห็นอกเห็นใจ ( Empathy) การเอา
ใจใส่ สนใจ ดูแลลูกคา้ รวมถึงการเขา้ใจลูกคา้ 

2.2 แนวคดิทฤษฎ ีเกี่ยวกับความคาดหวงั 
อดุลย ์จาตุรงคกุล (2550) การประเมินของผูบ้ริโภคเก่ียวกบั ความดีเลิศเหนือกว่าของการบริการ การ

เปรียบบริการท่ีคาดหวงักบับริการท่ีรับรู้ การบริการท่ีมีคุณภาพจะเป็นการบริการท่ีสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของ
ผูบ้ริโภค ความคาดหวงัของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการบริการท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจาก 4 ปัจจยั  คือ1.ความตอ้งการส่วน
บุคคล  ผู ้บริโภคมีความคาดหวังท่ีแตกต่างกันออกไปตามความคาดหวังของผู้บริโภคแต่ละบุคคล  ข้ึนกับ
สภาพแวดลอ้มแต่ละบุคคล  2.การบอกปากต่อปาก ขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการมาแลว้  เก่ียวกบัการ
แนะน าใชบ้ริการ ค าบอกเล่า ค าต าหนิ เก่ียวกบับริการ3. ประสบการณ์เดิม ประสบการณ์ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บเก่ียวกบั
การบริการ   ผลจากประสบการณ์ท าให้เกิดการเรียนรู้จดจ า มีผลต่อความคาดหวงัการบริการในอนาคต4. การ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์  การส่ือสารให้ผูบ้ริโภครับรู้ในรูปแบบต่างๆ ส่งเสริมการขาย สร้างภาพลกัษณ์ สร้างความ
คาดหวงัของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการบริการท่ีไดรั้บ 
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2.3 แนวคดิทฤษฎ ีเกี่ยวกับความพงึพอใจในการบริการ 
Kotler & Keller (2009) ความพึงพอใจ คือ ระดบัความรู้สึกของผูใ้ชท่ี้มีผลมาจากการเปรียบเทียบไดรั้บ

กบัส่ิงท่ีคาดหวงั   ซ่ึงพึงความพอใจของการบริการ จะเกิดความพึงพอใจมากนอ้ยเพียงใด ถา้ไดรั้บการบริการต ่ากว่า
ความคาดหวงัท าให้เกิดความไม่พอใจ แต่ถา้ระดบัผลของการบริการสูงกว่าความคาดหวงั ก็จะท าให้เกิดความพึง
พอใจ แต่ถา้ผลท่ีไดรั้บจากการบริการสูงกว่าความคาดหวงั ผูใ้ชก้็จะเกิดความประทบัใจ ก็จะส่งผลให้ผูใ้ชก้ลบัไปใช้
บริการซ ้ าอีก 

2.4 กรอบแนวคดิการศึกษาความคาดหวัง การรับรู้ในคุณภาพการ  ความพงึพอใจและความตั้งใจใช้บริการ
ด้าน  KTB netbank 

 
 

2.5 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
ธีราภรณ์ มงัคะตา (2560) ไดศึ้กษาความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ เพ่ือศึกษา

สถานการณ์หรือเหตุการณ์ส าคญัจากพนกังานในดา้นการบริการดา้น KTB Netbank เพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุง
คุณภาพการบริการดา้น  KTB Netbank ของธนาคารกรุงไทยสาขากระนวน จงัหวดัขอนแก่น โดยใชแ้บบสอบถาม  
SERVQUAL 5ด้านประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ ด้านการ
ตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ จ านวน 21ขอ้ สอบถามกลุ่ม
ตวัอย่าง  120ตวัอย่าง สัมภาษณ์ลูกค้า 40 คน และพนักงาน 9 คน ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าของธนาคารมีความ
คาดหวงัในคุณภาพการบริการท่ีดีตามท่ีระบุไวท้งั21ข้อ  การรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ มีการรับรู้ใน
คุณภาพบริการท่ีดีตามท่ีระบุไวท้ ั้งหมด ยกเวน้ คุณภาพบริการท่ีลูกคา้เห็นดว้ยในเร่ือง  การประมวลผลอยา่งถูกตอ้ง 
และบนัทึกขอ้มูลไม่ผิดพลาด  มีการเตรียมความพร้อม ตอบสนองความตอ้งการต่อลูกคา้ได ้สามารถแก้ไขปัญหา
ลูกคา้ได ้พนกังานบริการดว้ยความเอาใจใส่ และแนะน าขอ้มูลข่าวสารให้ลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ จากผลการศึกษาไดมี้
แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกคา้คือ 1.โครงการ  KRUNGTHAI DIJITAL BANKING องค์กรแห่ง

ความคาดหวงัต่อคุณภาพการของลูกคา้ท่ีมีต่อ  บริการ
ดา้นInternet  Banking 
1.รูปธรรมการบริการ  2.ความน่าเช่ือถือ 
3.ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้4.การตอบสนองต่อลูกคา้ 
5.การรู้จกัและเขาใจลูกคา้ 
การรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อ KTB 
Netbank  ของธนาคารกรุงไทยสาขาสมเด็จ  จ.กาฬสินธุ ์
1.รูปธรรมการบริการ   2.ความน่าเช่ือถือ 
3.ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้4.การตอบสนองต่อลูกคา้ 
5.การรู้จกัและเขาใจลูกคา้ 

การรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อ KTB 
Netbank  ของธนาคารกรุงไทยสาขาสมเด็จ  จ.กาฬสินธุ ์
1.รูปธรรมการบริการ   2.ความน่าเช่ือถือ 
3.ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้4.การตอบสนองต่อลูกคา้ 
5.การรู้จกัและเขาใจลูกคา้ 

การรับรู้ ≤ความคาดหวงั  แสดงว่าลูกคา้เกิด
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 
การรับรู้ < ความคาดหวงั แสดงว่าลูกคา้ไม่พึง
พอใจในการใชบ้ริการ 

การแนะน าผูอ่ื้นมาใชบ้ริการ  KTB Netbank 
ของธนาคารกรุงไทย  สาขาสมเด็จ  
จ.กาฬสินธุ ์  

ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ KTB 
Netbank  ของธนาคารกรุงไทยสาขาสมเด็จ   
จ.กาฬสินธุ ์

ความตั้งใจมาใชบ้ริการ KTB Netbank  ของ
ธนาคารกรุงไทยสาขาสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์   
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การเรียนรู้ ท่ีทนัเทคโนโลยีในการท าธุรกรรมทางการเงิน 2. โครงการกรุงไทยกา้วล ้าน าสมยัไปกบัคุณ ตอบสนอง
ในด้านการรู้จักและเข้าลูกค้าท่ีมาใช้บริการ KTB Netbank สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างพนักงานและลูกค้า  
3. โครงการ KTB NETBANK EXPERT ส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน ให้พนักงานสาขาท่ีเป็นเลิศด้าน KTB 
Netbank จดักิจกรรมอบรมให้ความรู้เพ่ือมาถ่ายทอดไดอ้ยา่งมืออาชีพ 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ( QuantitativeResearch) และใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey)  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ ประชากรกลุ่มผูท่ี้ใชบ้ริการด้าน KTB netbank ผ่านธนาคารกรุงไทย
สาขาสมเด็จ จังหวดักาฬสินธ์ุ ทั้งหมด 922  ราย ซ่ึงเป็นข้อมูล Report server ท่ีลูกค้าเข้ามาใช้บริการด้าน KTB 
netbank การศึกษาน้ีเก็บตัวอย่างโดยการใช้แบบสอบถาม จากลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการด้าน KTB netbank ท่ี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมเด็จ จ.กาฬสินธ์ุ ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างใช้สูตรของ Bartlett, Kotrlik & 
Higgins (2001) ในการค านวณขนาดตวัอย่างแบบตวัแปรต่อเน่ืองและการปรับสูตรเม่ือขนาดกลุ่มตวัอย่างเกิน 5 % 
ของประชากร ดงัสมการท่ี 1 และ 2 ดงัน้ี 

11820.03)*(7

2(1.167)2(1.96)
2(d)
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เม่ือค่า Alpha Level ท่ีระดบั .05 เป็นระดบัค่าความเส่ียงท่ียอมรับได ้
t = ค่าของ alpha level คือ .25 แต่ละหางเท่ากบั 1.96 
s = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของจ านวนประชากรท่ี 0.8 
d = ระดบั 7 โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ 0.03 
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ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกในการน าเก็บขอ้มูล และการน ามาค านวณ ผูศึ้กษาจึงใช้กลุ่มตวัอย่างได้กลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 120 คน โดยท าการแจกแบบสอบถามให้แก่ลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการ KTB Netbank ธนาคารกรุงไทย
สาขาสมเดจ็ 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็ขอ้มูลคือแบบสอบถาม  โดยมีแบบสอบถาม 4 ส่วนดงัน้ีคือ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา ธุรกรรมท่ีใช้

บริการผา่น KTB Netbank และจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการผา่น KTB Netbank โดยใชม้าตรวดันามบญัญติั  
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกค้าท่ีมีต่อต่อการใช้บริการด้าน  

Internet Banking ของธนาคารท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี  ท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี ใช ้เคร่ืองมือ SERVQUAL 21 
ขอ้  โดยใช ้Likert Scale 7 ระดบัเป็นมาตรวดัตั้งแต่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  เห็นดว้ย ดว้ยเล็กน้อย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย
เลก็นอ้ย ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ประกอบดว้ย 5 ดา้น ดา้นรูปธรรมการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้น



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 1046 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ และดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้แบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธ์ิ
อลัฟา (α- Coefficient) ดา้นความคาดหวงัในคุณภาพการบริการ เท่ากบั 9.64   

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อการรับรู้ในคุณภาพการบริการ
ของลูกค้าท่ีมีต่อการใช้บริการ KTB Netbank ผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสมเด็จ จังหวดักาฬสินธ์ุใช้ เคร่ืองมือ 
SERVQUAL 21ขอ้ (Zeithaml,Bitner & Gremler (2013)  ใช ้Likert Scale 7 ระดบัเป็นมาตรวดัตั้งแต่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  
เห็นดว้ย ดว้ยเล็กน้อย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ยเล็กน้อย ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ประกอบดว้ย 5 ดา้น ดา้น
รูปธรรมการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านความเช่ือมัน่ต่อลูกค้า ด้านการรู้จักและเขา้ใจลูกค้า และด้านการ
ตอบสนองต่อลูกคา้ แบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (α- Coefficient) ดา้นเก่ียวกบัการรับรู้ในคุณภาพการ
บริการเท่ากบั 9.20  

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ความตั้งใจใชบ้ริการและแนะน าผูอ่ื้นใชบ้ริการ
ใชเ้คร่ืองมือ วดัความพึงพอใจของลูกคา้ วดัความตั้งใจใชบ้ริการ และน าน าผูอ่ื้นใชบ้ริการ ใช ้Likert Scale 5 ระดบั
เป็นมาตรวดั 

3.3 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ส าหรับขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา 

แสดงค่าการแจกแจงความถ่ีและสรุปผลเป็นร้อยละ ส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัความคาดหวงั การรับรู้และความพึงพอใจ
ในคุณภาพการบริการ และ ขอ้มูลเก่ียวกบัความตั้งใจใชบ้ริการ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือสถิติเชิงพรรณนา 
แสดงค่า การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน น าค่าเฉล่ียมาแปลผลเป็นระดบั
ความคิดเห็นตามค่าเฉล่ียแบบอตัรภาคชั้นของความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้าท่ีมีต่อ
ธนาคารกรุงไทย สขาสมเด็จ จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการ
รับรู้ในคุณภาพการบริการ  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน t- test  ส าหรับข้อมูลเก่ียวกับ
ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจใชบ้ริการ 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน multiple regression analyses 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

4.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีคือกลุ่มผูท่ี้ใชบ้ริการ KTB netbank ผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสมเด็จ 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยมีวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ซ่ึงผู ้ศึกษาได้ให้ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ KTB netbank ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 120 คน โดยใช้วิธีการวดัคุณภาพแบบ “SERVQUAL” สอบถามข้อมูลทัว่ไป ของลูกคา้
ประกอบไปด้วย  เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ ลกัษณะธุรกรรม KTB netbank  จ านวนคร้ังเฉล่ียในการท า
ธุรกรรม การตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้มาใช้บริการด้าน KTB netbank ท่ีธนาคารกรุงไทย สาขา
สมเด็จส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70 อายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ  40 ระดบัการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 77.5 อาชีพรับราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ37.5  ธุรกรรมท่ีลูกคา้ใช้
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ผ่าน KTB netbank ส่วนใหญ่เป็นการโอนเงินคิดเป็นร้อยละ 86.7 มีจ านวนคร้ังท่ีท าธุรกรรมต่อสัปดาห์โดยเฉล่ีย      
4 – 6 คร้ัง/สปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 45 ดงัรูปท่ี 1 

 
รูปภาพที่ 1 แสดงร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามในส่วนของขอ้มูลทัว่ไป 

4.2. ผลการศึกษาความคาดหวังในคุณภาพการบริการที่ดี  ด้าน Internet  Banking ของพนักงานธนาคารที่
มีคุณภาพการบริการที่ดี 

จากการศึกษาพบว่าค่าเฉล่ียความคาดหวงัในคุณภาพการบริการท่ีดี  ดา้น Internet  Banking  คุณภาพ
การบริการท่ีดีของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทย สาขาสมเดจ็ จงัหวดักาฬสินธ์ุ มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดย
เทียบกบัช่วงคะแนนท่ีระดบัความคิดเห็นแบบค่าเฉล่ียแบบอนัตรภาคชั้นตามความหมาย พบว่า ระดบัความคาดหวงั
ในคุณภาพการบริการท่ีดีของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทย สาขาสมเดจ็ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ในทุกดา้น มีคะแนนเฉล่ีย 
6.17-7.00 หมายถึงเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง แสดงว่าลูกคา้มีความคาดหวงัในคุณภาพการบริการตามท่ีระบุไว ้
ทั้ง 21 ขอ้ ตามรูปท่ี 2 

 
รูปภาพที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียความคาดหวงัในคุณภาพการบริการที่ดี  ดา้น Internet  Banking 

4.3. ผลการศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้าที่มีต่อการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้าที่มี
ต่อการใช้บริการ KTB Netbank ผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสมเด็จ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

จากการศึกษาพบว่าค่าเฉล่ียการรับรู้ในคุณภาพการบริการท่ีดีของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทย สาขา
สมเดจ็ จงัหวดักาฬสินธ์ุ มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยเทียบกบัช่วงคะแนนท่ีระดบัความคิดเห็นแบบค่าเฉล่ีย
แบบอนัตรภาคชั้นตามความหมาย พบว่าระดบัการรับรู้ในคุณภาพบริการท่ีดีของลูกคา้ มีคะแนนเฉล่ีย 6.17-7.00 
หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ่งในทุกดา้น  ยกเวน้ขอ้1ขอ้ท่ี 2ขอ้ท่ี3ขอ้ท่ี4ขอ้ท่ี5ขอ้ท่ี 7ขอ้ท่ี 8ขอ้ท่ี 9ขอ้ท่ี10ขอ้ท่ี 11ขอ้ท่ี 12
ขอ้ท่ี 14และขอ้ท่ี16  พบว่า ระดบัการรับรู้ในคุณภาพการบริการ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 5.31-6.16 ซ่ึงหมายลูกคา้เห็น
ดว้ย ดงัรูปท่ี 3    
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ความคาดหวังในคุณภาพการบริการท่ีดี  ด้าน Internet  Banking ของพนักงานธนาคารท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี
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รูปภาพที่ 3 แสดงค่าเฉล่ียการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ทีมี่ต่อการรับรู้ในคุณภาพการบริการ 

4.4. ผลการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ  และความตั้งใจใช้บริการของลูกค้าที่มีต่อการใช้
บริการ KTB Netbank ผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสมเด็จ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

จากการศึกษาพบว่าค่าเฉล่ียความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ
ลูกคา้ มีคะแนนเฉล่ีย 4.09 หมายถึง ลูกคา้มีระดบัความพึงพอใจมาก   ค่าเฉล่ียในการตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการ  มีคะแนน
เฉล่ีย 4.30 หมายถึง ลูกคา้มีระดบัความตั้งใจท่ีจะมาใชบ้ริการ   ค่าเฉล่ียในการแนะน าบอกต่อผูอ่ื้น  พบว่าระดบัการ
แนะน าบอกต่อผูอ่ื้น มีคะแนนเฉล่ีย 4.33 หมายถึง ลูกคา้มีระดบัการแนะน าบอกต่อผูอ่ื้นอยา่งแน่นอน   ดงัรูปท่ี 4 

                      
รูปภาพที่ 4 แสดงค่าความพงึพอใจ ความตั้งใจใชบ้ริการ และแนะน าผูอ่ื้น 

4.5. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ 
จากการศึกษาพบว่า ค่าเฉล่ียของความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ

แต่ละดา้นของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทย สาขาสมเดจ็ เม่ือน าค่าเฉล่ียของแต่ละดา้นมาเปรียบเทียบความแตกต่าง 
พบว่ามีความคาดหวังมากกว่าการรับรู้( E > P ) หมายถึง ลูกค้าไม่พึงพอใจในคุณภาพการบริการท่ีมีต่อ
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมเด็จ ดา้นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) 
ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance)ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness)และดา้นการรู้จกัและ
เขา้ใจลูกคา้ (Empathy) ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการรายดา้น 

คุณภาพการบริการ 
รายด้าน 

ความ
คาดหวงั 
(E) 

การรับรู้ 
(P) 

E-P 
Sig. 

(1-tailed) 
แปรผล 

ดา้นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 6.54 5.96 0.58 0.000* E  > P 
ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) 6.60 5.98 0.62 0.000* E  > P 
ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) 6.51 5.79 0.72 0.000* E  > P 
ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) 6.59 6.05 0.54 0.000* E  > P 
ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) 6.59 6.45 0.14 0.000* E  > P 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5.87 5.82 6.09 6.08 5.88 6.08 6.03 5.93 5.83 5.56 5.70 6.06 6.36
5.71 6.17 5.98 6.42 6.40 6.63 6.57 6.25
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การรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการ KTB Netbank ผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสมเดจ็ 
จังหวัดกาฬสนิธ์ุ
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4.6. ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริการ และความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการกับความตั้งใจมาใช้บริการ และความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการกับแนะน าผู้อ่ืน 

4.6.1. ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการกับความพงึพอใจในคุณภาพการบริการ   
จากการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการและความพึงพอใจในการ

บริการ ดา้นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ (Reliability) ดา้นการให้ความเช่ือมัน่
ต่อลูกคา้ (Assurance) ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) 
ไม่มีความสมัพนัธ์กนั (P > 0.05) ดงัรูปภาพท่ี 5 

 
รูปภาพที่ 5 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการรับรู้ในคุณภาพการบริการและ ความพงึพอใจในคุณภาพการบริการ 

4.6.2. ผลการศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการ กับความตั้งใจมาใช้บริการ 
จากการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการและความตั้งใจมาใชบ้ริการ 

ดา้นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 
(Assurance) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) ไม่มี
ความสมัพนัธ์กนั (P > 0.05) ดงัรูปภาพท่ี 6 

 
รูปภาพที่ 6 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการรับรู้ในคุณภาพการบริการและ ความตั้งใจมาใชบ้ริการ 

4.6.3. ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการกับการแนะน าผู้อ่ืนมาใช้
บริการ  

จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการและการแนะน าผูอ่ื้นมาใช้
บริการ ดา้นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ (Reliability) ดา้นการให้ความเช่ือมัน่
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ต่อลูกคา้ (Assurance) ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) 
ไม่มีความสมัพนัธ์กนั (P > 0.05) ดงัรูปภาพท่ี 7 

 
รูปภาพที่ 7 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการรับรู้ในคุณภาพการบริการ และ การแนะน าผูอ่ื้นมาใชบ้ริการ 

4.7. อภปิรายผลการศึกษา 
ค่าเฉล่ียความคาดหวงัในคุณภาพการบริการท่ีดี ดา้น Internet  Banking คุณภาพการบริการท่ีดีของลูกคา้

ท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทย สาขาสมเดจ็ ค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นพบว่า ระดบัความคาดหวงัในคุณภาพการบริการ
ท่ีดีของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทย สาขาสมเด็จ  ในทุกดา้น มีคะแนนเฉล่ีย 6.17-7.00 หมายถึงเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
แสดงว่าลูกคา้มีความคาดหวงัในคุณภาพการบริการตามท่ีระบุไวท้ ั้ง 21 ขอ้ ค่าเฉล่ียการรับรู้ในคุณภาพการบริการท่ี
ดีของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทย สาขาสมเดจ็ มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นระดบัการรับรู้ในคุณภาพบริการท่ีดี
ของลูกคา้ มีคะแนนเฉล่ีย 6.17-7.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ่งในทุกดา้น  ยกเวน้ขอ้ 1 ขอ้ท่ี 2 ขอ้ท่ี 3 ขอ้ท่ี 4 ขอ้ท่ี 5 
ขอ้ท่ี 7 ขอ้ท่ี 8 ขอ้ท่ี 9 ขอ้ท่ี 10 ขอ้ท่ี 11 ขอ้ท่ี 12 ขอ้ท่ี 14 และขอ้ท่ี 16 ตามล าดบั พบว่าระดบัการรับรู้ในคุณภาพการ
บริการ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 5.31-6.16 ซ่ึงหมายลูกคา้เห็นดว้ย   ค่าเฉล่ียของความแตกต่างระหว่างความคาดหวงั
และการรับรู้ในคุณภาพการบริการแต่ละดา้นของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทย สาขาสมเดจ็ เม่ือน าค่าเฉล่ียของแต่ละ
ดา้นมาเปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่ามีความคาดหวงัมากกว่าการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้าท่ีมีต่อ
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมเด็จดา้นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) 
ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) และดา้นการรู้จกัและ
เขา้ใจลูกคา้ (Empathy) อยา่งชดัเจน ซ่ึงค่าความคาดหวงัท่ีมากกว่าการรับรู้ในคุณภาพการบริการแสดงให้เห็นว่า การ
บริการของธนาคารกรุงไทยสาขาสมเด็จในด้าน KTB Netbank ลูกค้าไม่พึงพอใจในการใช้บริการ ดังนั้น
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมเด็จจึงตอ้ง ปรับปรุงกระบวนการในการบริการ ให้ลูกคา้รับรู้ในคุณภาพการบริการ การ
ให้บริการท่ีใส่ใจลูกคา้ในทุกขั้นตอนการบริการ พนกังานท่ีให้บริการมีความรู้ความสามารถ การแนะน าบริการดา้น 
KTB Netbank ท่ีตรงตามความตอ้งการลูกคา้มากกว่าความคาดหวงัท่ีลูกคา้คาดหวงัไว ้ท าให้ลูกคา้เกิดการรับรู้ใน
บริการท่ีเพ่ิมข้ึน เกิดความพึงพอใจสูงสุด  เกิดการแนะน าบอกต่อให้มาใชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึน  ความสมัพนัธ์ระหว่าง
การรับรู้ในคุณภาพบริการไม่มีผลต่อความพ่ึงพอใจในคุณภาพการบริการ ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพ
บริการไม่มีผลต่อความตั้งใจมาใช้บริการ และ ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพบริการไม่มีผลต่อการ
แนะน าผูอ่ื้นมาใชบ้ริการ 
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5.  สรุปผลการศึกษา  
 

การศึกษาเร่ือง ความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทย สาขา
สมเดจ็ สร้างข้ึนโดยเคร่ืองมือท่ีเรียกว่า “SERVQUAL” ซ่ึงไดแ้บ่งคุณภาพการบริการออกเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ย 
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความเช่ือถือไวว้างใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกคา้  ด้านการให้ความ
เช่ือมัน่ต่อลูกคา้ และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ โดยมีค าถามทั้งหมด 21 ขอ้ ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาความคาดหวงัใน
คุณภาพการบริการท่ีดีของลูกคา้ท่ีมีธนาคารกรุงไทย สาขาสมเดจ็ ลูกคา้มีความคาดหวงัในคุณภาพการบริการตามท่ี
ระบุไวท้ ั้ง 21 ขอ้ ส่วนของการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทย สาขาสมเดจ็ ลูกคา้มีการ
รับรู้ในคุณภาพการบริการตามท่ีระบุไวท้ ั้งหมดยกเวน้ คุณภาพบริการท่ีลูกคา้เห็นดว้ยในเร่ือง รูปแบบแอฟพิเคชัน่ท่ี
สะดวกต่อการใชง้าน ความปลอดภยัของแอฟพิเคชัน่ ความทนัสมยัและธุรกรรมท่ีหลายหลายบนแอฟพิเคชัน่ เร่ือง
การให้สัญญากบัลูกคา้ว่าจะท าอะไรให้ลูกคา้ กระบวนการให้บริการ ความเช่ือมัน่ในการบริการทั้งในดา้นความ
มัน่ใจในการใชบ้ริการ ความเหมาะสมของเวลาในการให้บริการ การให้บริการตามล าดบัก่อนหลงั และกระบวนการ
ให้บริการท่ีละเอียดรอบคอบ  การรับรู้ในคุณภาพการบริการจึงไม่มีความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการในการรับ
บริการ ความตั้งใจมาใช้บริการจึงไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการในการรับบริการ และการรับรู้ใน
คุณภาพการบริการจึงไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการแนะน าผูอ่ื้นเพ่ือท่ีจะมาใชบ้ริการเพ่ิมข้ึน  ดงันั้นผูศึ้กษาจึงเสนอแนะ
แนวทางให้ธนาคารกรุงไทย สาขาสมเดจ็ ปรับปรุงดา้นการรับรู้ของลูกคา้ โดยผา่นกระบวนการบริการท่ีมอบให้แก่
ลูกคา้  การให้บริการลูกคา้ดว้ยความใส่ใจในทุกขั้นตอนการบริการ ให้ลูกคา้เกิดการรับผูผ้า่นการบริการท่ีเกินความ
คาดหวงัของลูกคา้ ท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด   

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษา พบว่าระดบัความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมีต่อการใชบ้ริการ KTB netbank ผา่นธนาคารกรุงไทย 

สาขาสมเด็จ มีมากกว่าระดบัการรับรู้ในคุณภาพการให้บริการทุกดา้นผูศึ้กษาจึงมีความคิดเห็นว่าควรมีการพฒันา
คุณภาพการบริการให้ดีมากยิ่งข้ึน เกิดเป็นความพึงพอใจให้ลูกคา้สามารถกลบัมาใชบ้ริการในดา้นอ่ืนๆอีกคร้ัง และ
แนะน าผูอ่ื้นให้มาใชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึน  ให้เกิดการบริการท่ีเกินความคาดหวงัของลูกคา้ เพ่ือเป็นเลิศในการบริการ
ในดา้น Internet banking 
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การวเิคราะห์องค์ประกอบก าหนดน ้าหนักอตัราส่วนทางการเงนิของความล้มเหลว 
ทางการเงนิของหน่วยงานรัฐวสิาหกจิของไทย 

Factors Analysis of Financial Ratio Components on Bankruptcy of  
Thai State Enterprises 
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บทคดัย่อ 
 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ (1) เพ่ือศึกษาน ้าหนกัของอตัราส่วนทางการเงินบนองคป์ระกอบความลม้เหลว

ทางการเงินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทย (2) เพ่ือศึกษาน ้ าหนกัของตวัแปรสังเกตบนองคป์ระกอบความลม้เหลว
ทางการเงินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทย กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชก้ารศึกษา คือ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทย เป็นขอ้มูลทุติย
ภูมิ จ านวน 44 หน่วยงาน ในการศึกษาคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือทางการเงินซ่ึงเป็นอตัราส่วนทางเงินจากงบการเงินของ
หน่วยงานในช่วงปี 2559-2558 สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องคป์ระกอบ  

ผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบทั้ง 4 ด้านของอตัราส่วนทางการเงิน สามารถอธิบายความผนัแปรของ
อตัราส่วนทางการเงิน ไดร้้อยละ 87 มีค่าไอเกนเท่ากบั 3.48 อธิบาย มีค่า KMO เท่ากบั 0.823 มีนยัส าคญัทางสถิติ
ด้วยค่า ไค-สแควร์ เท่ากับ 145.93 ค่า P เท่ากับ 0.000 องค์ประกอบท่ีมีน ้ าหนักมากท่ีสุด คือ อตัราส่วนวดัวัด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รองลงมาเป็น อตัราส่วนวดัภาระหน้ีสิน อตัราส่วนวดัสภาพคล่องทางการเงิน และ
อตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไร เม่ือพิจารณาทีละองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบดา้นอตัราส่วนวดั
สภาพคล่องทางการเงิน  ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนักมากท่ีสุด คือ อตัราส่วนทุนหมุนเวียน รองลงมาเป็น อตัราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็ว และอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ องค์ประกอบดา้นอตัราส่วนวดัภาระหน้ีสิน  ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกั
มากท่ีสุด คือ อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน รองลงมาเป็น อตัราส่วนสินทรัพยถ์าวรต่อผูถื้อหุ้น  และอตัราส่วนสินทรัพย์
หมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม  องคป์ระกอบดา้นอตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  ตวัแปรท่ีมีน ้าหนกัมาก
ท่ีสุด คือ อตัราหมุนเวียนของเงินลงทุนหมุนเวียน รองลงมาเป็น อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยห์มุนเวียน  และอตัรา
หมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร  องคป์ระกอบดา้นอตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไร  ตวัแปรท่ีมีน ้าหนกัมาก
ท่ีสุด คือ อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ต่อยอดขาย รองลงมาเป็น อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขาย และอตัราส่วนค่าใชจ่้าย
ด าเนินงานต่อยอดขาย 
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ค าส าคญั: อตัราส่วนทางการเงิน  ความลม้เหลวทางการเงิน  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research are to study the weight of financial ratio components on bankruptcy of Thai 
state enterprises and to study the weight of observed variables on financial ratio components on bankruptcy of Thai 
state enterprise. The sample in this study was Thai state enterprise, which is the secondary data, accounting for 44 
sectors.  Regarding this study, we used the financial instruments which were the financial ratios of Thai state 
enterprise during the years of 2016-2015. The statistics we used were the mean, standard deviation, and component 
analysis. 

The finding found that the four components of the financial ratios could explain 87% of the variation of the 
financial ratios, which had an eigenvalue of 3.48.  This means there was a KMO value of 0.823, which was 
significant statistically by a chi-square value of 145.93 and a P value of 0.000. The most weighted component was 
the efficiency ratio, followed by the leverage ratio, the liquidity ratio and the profitability ratio.  After considering 
each component, we found that the most weighted variable of the liquidity ratio component was the current ratio. 
The secondary was the quick ratio, and then the debt to asset ratio .  For the leverage ratio component, the most 
weighted variable was the debt to equity ratio. The secondary was the fixed asset to equity ratio, and then the current 
asset to total asset ratio. Regarding the efficiency ratio component, the most weighted variable was the current ratio. 
The secondary was the current asset turnover ratio, and then the fixed asset turnover ratio. For the profitability ratio 
component, the most weighted variable was the gross profit margin to sale ratio.  The secondary was the net profit 
margin to sale ratio, and then the operating expense to sale ratio. 

 
Key Words: Financial Ratio, Bankruptcy, State Enterprises 
 

บทน า 
 

วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 ส่งผลกระทบทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ประเทศไทยไดรั้บความ
เสียหายเป็นอย่างมาก สภาพเศรษฐกิจตกต ่า บริษทัจ านวนมากล้มละลายอย่างกะทนัหัน  รัฐบาลต้องขอความ
ช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) ส่งผลให้การพฒันาประเทศใน
หลายๆดา้นของรัฐบาลตอ้งหยดุชะงกั ถึงแมว้่าการลม้ละลายอาจจะเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนบ่อย  จากเหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนในคร้ังนั้นท าให้บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัต่อการลม้ละลายทางการเงินมากข้ึน เคร่ืองมือช้ีวดัความ
เส่ียงในการลม้ละลาย จะเป็นนวตักรรมทางการเงินท่ีมีความจ าเป็นส าหรับบริษทั เพราะจะเป็นตวัช่วยในการช้ีวดั
ความเส่ียงลม้ละลาย เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมหรือส่งสญัญาณเตือนภยัให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัองคก์รไดรั้บรู้ 
วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลงบการเงินของกิจการ สารสนเทศท่ีไดจ้ะเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงของบริษทัท่ีเป็น



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 1055 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

ส่วนหน่ึงของการพยากรณ์ความลม้เหลวทางการเงินของกิจการได ้แต่วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลมีความซับซ้อนตอ้ง
อาศยัผูเ้ช่ียวชาญทางการเงินเป็นส าคญั  

ปี พ.ศ. 2554 เกิดอุทกภยัอย่างรุนแรง ท าให้เศรษฐกิจไทยเกิดการหดตวั ทั้งภาคการผลิต ภาคบริการการ
ส่งออก และการใชจ่้ายของภาคเอกชน รัฐบาลจึงไดก้ าหนดมาตรการฟ้ืนฟูสภาวะทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้ประเทศไทย
รอดพน้จากวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศ  โดยการออกแผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ ในปี พ.ศ. 2555  เป็นมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจและการจ้างงานเพ่ิมข้ึนผ่านการลงทุนของภาครัฐควบคู่ไปกบัการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศในระยะยาว รัฐบาลได้มีการอนุมติัโครงการตามกรอบการลงทุนกว่า 1.295 ล้านล้านบาท 
(ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2561) ช่องทางหน่ึงของการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ คือ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 55 หน่วยงาน อนัเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ  แต่
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจบางหน่วยงานก็ประสบปัญหาทางดา้นสภาพคล่องทางการเงินเส่ียงต่อการลม้ละลายได ้ในปี 
2561 พบว่า โรงงานยาสูบท่ีสงักดักระทรวงการคลงั มีผลการประเมินผลการด าเนินงานเบ้ืองตน้จะขาดทุนประมาณ 
5,000 ลา้นบาท ซ่ึงพยากรณ์ว่าในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงงานยาสูบจะขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยแต่
ละเดือนหน่วยงานจะตอ้งส ารองเงินสด จ านวน 4,000 ลา้นบาท (ไทยรัฐ, 2561) ทั้งน้ีอาจจะมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
อีกหลายแห่งท่ีอาจจะประสบกบัภาวะขาดทุนเช่นเดียวกนั 

การคน้หาตวัช้ีวดั และหรือวิธีการพยากรณ์ความลม้เหลวทางการเงินจึงเป็นส่ิงท่ีนกัวิชาการทางดา้นบญัชี
และการเงินไดพ้ยายามศึกษากนัอยา่งต่อเน่ือง มีการศึกษากนัอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ โดยศึกษาหน่วยงานท่ี
แตกต่างกนัไป จากงานวิจยัก่อนหน้าท่ีมีการใชวิ้ธีการทางสถิติมาใชใ้ชก้ารพยากรณ์การลม้เหลวทางการเงินจาก
ขอ้มูลอตัราส่วนทางบญัชี คนแรกท่ีไดศึ้กษา คือ Beaver (1966) โดยการศึกษาองค์กร จ านวน 79 องค์กรท่ีประสบ
ความส าเร็จและลม้เหลวในช่วงช่วงระหว่าง 1954 และ 1964 สาเหตุของความลม้เหลวดงักล่าวเป็นความลม้เหลวใน
การช าระหน้ีเน่ืองจากผลตอบแทนของพนัธบตัรและความล้มเหลวในการจ่ายผลก าไร ซ่ึงวิเคราะห์จากข้อมูล
อตัราส่วนทางการเงิน และไดส้ร้างแบบจ าลองและมีการน ามาใชใ้นการท านายความลม้เหลวขององค์กรไดอ้ยา่ง
แม่นย  า ต่อมาในปี ค.ศ. 1968  Altman   ไดท้ าการศึกษาอตัราส่วนทางการเงินในการพยากรณ์ความลม้ละลายของ
ธุรกิจ และไดส้ร้างแบบจ าลองดชันีการลม้ละลาย EM-Score Model แบบจ าลองน้ีได้มีนักวิจัยหลายคนได้
น าไปใช้อย่างกว้างขวาง ต่อมาก็มีนักวิจัยหลายคนท่ีได้พฒันาแบบจ าลองความล้มละลาย เช่น Zeytinoglu and 
Akarim (2013) ไดพ้ฒันาแบบจ าลองท่ีจ าแนกบริษทัท่ีมีความเส่ียงต่อการลม้เหลวทางการเงินในบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยอิ์สตนับูล  ซ่ึงสามารถท านายเหตุการณ์ท่ีจะลม้ละลายไดค้่อนขา้งแม่นย  า และงานวิจยัของ Md. 
Shariful Islam et.al (2013) ไดพ้ฒันาแบบจ าลองความลม้เหลวทางการเงินส าหรับบริษทัท่ีมีผลก าไรหรือขาดทุน ซ่ึง
พฒันาจาก โมเดลของ Altman เพ่ือให้สามารถพยากรณ์บริษทัท่ีมีผลก าไรหรือผลขาดทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

จากการศึกษาพบว่า การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของหน่วยงาน ตวัช้ีวดัท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบได้แก่ 1) อตัราส่วนวดัสภาพคล่องทางการเงิน  2) อตัราส่วนวดัภาระหน้ีสิน  3) 
อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  และ 4) อตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไร องคป์ระกอบแต่ละ
องคป์ระกอบ มีตวัช้ีวดัยอ่ยจ านวนมาก การก าหนดค่าน ้าหนกัของตวัชีวดัยอ่ยโดยอาศยัวิธีการทางสถิติท่ีเรียกว่าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบจึงจะเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะน าไปก าหนดหรือพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินได้อย่าง
ถูกตอ้งต่อไป 
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จากเหตุผลดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงไดน้ าอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าว มาใชเ้พ่ือศึกษาน ้ าหนกัของอตัราส่วนทาง
การเงินบนองค์ประกอบความล้มเหลวทางการเงิน และศึกษาน ้ าหนักของตวัแปรสังเกตบนองค์ประกอบความ
ลม้เหลวทางการเงินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทยของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทย และสามารถน าผลท่ีไดไ้ปพฒันา
เป็นแบบจ าลองส าหรับใชพ้ยากรณ์ถึงโอกาสของความลม้เหลวทางการเงินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทยว่ามีมาก
น้อยเพียงใด จะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาล ในการพิจารณาวางแผนและหาแนวทางป้องกนัไม่ให้
หน่วยงานมีภาวะลม้เหลวทางการเงินไดใ้นอนาคต 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาน ้ าหนกัของอตัราส่วนทางการเงินบนองค์ประกอบความล้มเหลวทางการเงินของหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจไทย 
2. เพ่ือศึกษาน ้าหนกัของตวัแปรสงัเกตบนองคป์ระกอบความลม้เหลวทางการเงินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทย 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประโยชน์ต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทย ในการก าหนดน ้ าหนกัของตวัช้ีวดัเพ่ือใชใ้นตวัแบบทางการเงิน 

ในการพยากรณ์ความลม้เหลวทางการเงิน เพ่ือเตรียมการวางแผนป้องกนัหรือหาแนวทางท่ีไม่ให้เกิดความเสียหายท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคตได ้

2. ประโยชน์เชิงวิชาการ ผูท่ี้สนใจศึกษาเร่ืองการลม้เหลวทางการเงิน สามารถน าผลการวิจยัคร้ังน้ีไปใชเ้ป็น
ฐานขอ้มูลดา้นการวิจยั และพฒันาแบบจ าลองในอนาคตต่อไป 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ค่าความลม้เหวงทางการเงิน หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจของไทย 

 

อตัราส่วนวดัสภาพคล่องทางการเงิน 
- อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 
- อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว  
- อตัราส่วนเงินสดต่อสินทรัพยร์วม 
- อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนต่อสินทรัพยร์วม 

 
อตัราส่วนวดัภาระหนีสิ้น 
- อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 
- อตัราส่วนสินทรัพยถ์าวรต่อผูถ้ือหุ้น 
- อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวยีนต่อสินทรัพยร์วม 
- อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์  

 
อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
- อตัราหมุนเวยีนของเงินลงทุนหมุนเวยีน  
- อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยห์มุนเวยีน  
- อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร  
- อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพย ์
- อตัราหมุนเวยีนของส่วนของผูถ้ือ 

อตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไร  
- อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ต่อยอดขาย  
- อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขาย  
- อตัราส่วนค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อยอดขาย  
- อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น  
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ขอบเขตของการวจิยั 
1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ขอบเขตดา้นเน้ือหาการวิจยัในคร้ังน้ีคือ การศึกษาองค์ประกอบความลม้เหลวทาง

การเงิน ไดแ้ก่ 1) อตัราส่วนวดัสภาพคล่องทางการเงิน  2) อตัราส่วนวดัภาระหน้ีสิน  3) อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน  และ 4) อตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไรของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทย 

2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล แหล่งขอ้มูลการวิจยัในส่วนน้ี ผูวิ้จยัท าการเลือกหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทย โดย
การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง เพ่ือน าขอ้มูลทางบญัชีมาวิเคราะห์ จ านวน 44  หน่วยงาน 

3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา ตวัแปรท่ีศึกษาได้แก่ องค์ประกอบความล้มเหลวทางการเงิน ได้แก่ 1) 
อตัราส่วนวดัสภาพคล่องทางการเงิน  2) อตัราส่วนวดัภาระหน้ีสิน  3) อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
และ 4) อตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

ผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี: การวิจยั เร่ือง การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ก าหนดน ้ าหนกัอตัราส่วนทางการเงินของความลม้เหลวทางการเงินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทย ผูวิ้จยัได้
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี  

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 1. การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) หรือบางคร้ังเรียกว่าการวิเคราะห์ตวั
ประกอบ ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีจบักลุ่มหรือรวมตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัไวใ้นกลุ่มหรือปัจจยัเดียวกนั ตวัแปรท่ีอยู่ใน
ปัจจยัเดียวกนัจะมีความสัมพนัธ์กนัมาก โดยความสัมพนัธ์นั้นอาจจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั หรือไปในทิศทาง
ตรงกนัขา้ม ส่วนตวัแปรท่ีอยูค่นละปัจจยัจะไม่มีความสมัพนัธ์กนั หรือมีความสมัพนัธ์กนันอ้ย (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 
2560)  2. ความลม้เหลวทางการเงิน คือ ปัญหาของบริษทัท่ีไม่สามารถช าระหน้ีได ้ซ่ึงถือเป็นปัญหาส าคญัอยา่งยิ่ง
ส าหรับการอยูร่อดและการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของ (จีรนนัท ์เขิมขนัธ์ และสุรชยั จนัทร์จรัส.2556)  

งานท่ีวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้่า จากการพยากรณ์ความลม้ละลายของธุรกิจ (Bankruptcy) ของ Dr. Edward I. 
Altman โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน พบว่า มี  5 อตัราส่วนท่ีส่งผลต่อความลม้เหลวทางการเงิน ไดแ้ก่ อตัราส่วน
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนกาไรสะสมต่อสินทรัพย ์ อตัราส่วนก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีต่อ
สินทรัพยร์วม และอตัราส่วนราคาหุ้นทุนตามบญัชีต่อหน้ีสิน (Altman,1968) ต่อในปี ค.ศ. 1995 Altman et al. ได้
พัฒนา Altman’s Z-Score Model เพ่ือใช้ทดสอบกับบริษัทในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ซ่ึงได้น า
อตัราส่วนยอดขายต่อสินทรัพยร์วมออกและใชมู้ลค่าหุ้นตามบญัชีแทนราคาตลาดในอตัราส่วนราคาตลาดของหุ้น
ทุนต่อมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินจากโมเดลคร้ังก่อน  Zmijewski (1984) ใช้วิธี Probit analysis ในการพัฒนา
แบบจ าลองการท านายการลม้ละลายธุรกิจ พบว่า  อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อ
สินทรัพยร์วม และอตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน  ส่งผลต่อความลม้ละลาย Md. Shariful Islam 
et al (2013) วิเคราะห์โดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์จ าแนก (Discriminant Ananlysis) ใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน จ านวน 24 
อตัราส่วน พบว่า อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนความ 

สามารถในการท าก าไรและอตัราส่วนทางการเงินยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะการเงินของผูป้ระกอบการ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Zeytinoglu and Akarim (2013)  ส่วนงานวิจยัของ Sangno Lee, Kilseok Han (2012) ใช้
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เทคนิค Dickey-Fuller test  พบว่า อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ อตัราส่วนหน้ีสิน อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
และอตัราทุนหมุนเวียน ส่งผลต่อการลม้ละลาย ในการพฒันาแบบจ าลอง Cindy Yoshiko Shirata (2012) สถิติท่ีใช ้
คือ  Multivariate Discriminant Analysis (MDA) ซ่ึงใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน 61 อตัราส่วนในการวิเคราะห์  ส าหรับ
ในประเทศไทยนั้น สุดา ปีตะวรรณ (2547). โดยใช้แบบจ าลองของ Altman 4 ตวัแปร บริษทัท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีอยู่
ระหว่างฟ้ืนฟูการด าเนินงาน( REHABCO) อยู่ในเกณฑ์ลม้ละลาย คิดเป็นร้อยละ 72.55%-88.24%  ส่วนไพรินทร์ 
ชลไพศาล (2559) ใชแ้บบจ าลองของ Altman ใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน จ านวน 15 อตัราส่วน พบว่า อตัราส่วนทาง
การเงินท่ีสามารถใชใ้นการส่งสัญญาณเตือนภยัทางธุรกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
อตัราส่วนหมุนเวียนทรัพยสิ์น และอตัราก าไรสุทธิ โดยแบบจ าลองมีความสามารถในการเตือนภยัไดแ้ม่นย  าท่ีสุด 
คือระยะเวลา 2 ปีก่อนการถูกเพิกถอนหลกัทรัพย ์ความถูกตอ้งในการพยากรณ์ร้อยละ 95.1 

 

วธีิด าเนินการวจิัย 
 

รูปแบบการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชร้ะเบียบแบบแผนการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research)  โดยมีขั้นตอน
การด าเนินงานดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรในการศึกษา คือ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทย จ านวน 55 หน่วยงาน  ในการเลือกกลุ่มตวัอย่างจะ

เลือกงบการเงินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทยท่ีมีข้อมูลครบถว้น ซ่ึงใช้ข้อมูล ในปี พ.ศ. 2559-2558 จ านวน 44 
หน่วยงาน 

เคร่ืองมือในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินจากงบการเงินของหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจไทย  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิ้จัยไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินจากงบการเงินของ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทย เพ่ือค านวณหาอตัราส่วนทางการเงิน โดยประกอบดว้ย 17 อตัราส่วน จาก 4 หมวด ไดแ้ก่ 
อตัราส่วนวดัสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratis) อตัราส่วนวดัภาระหน้ีสิน (Financial Ratio) อตัราส่วนวดั
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Operational Ratios ) และอตัราส่วนดา้นความสามารถในการท าก าไร (Profitability 
Ratios) 

การรวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ใชก้ารวิเคราะห์องค์ประกอบ ดว้ยวิธีการสกดัองค์ประกอบแบบ PCA (Principal Component Analysis) 

โดยก าหนดจ านวนองคป์ระกอบเป็น 1 องคป์ระกอบ ส าหรับแต่ละองคป์ระกอบก าหนดน ้ าหนกัของตวัแปรสังเกต
ในองคป์ระกอบทั้ง 4  ขององคป์ระกอบความลม้เหลวทางการเงิน 

2. ใชก้ารวิเคราะห์องค์ประกอบ ดว้ยวิธีการสกดัองคป์ระกอบแบบ PCA โดยก าหนดจ านวนองค์ประกอบ
เป็น 1 องค์ประกอบ ก าหนดน ้ าหนักของตวัแปรย่อยใน 4 องค์ประกอบได้แก่  1) อตัราส่วนวดัสภาพคล่องทาง
การเงิน  2) อตัราส่วนวดัภาระหน้ีสิน  3) อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  และ 4) อตัราส่วนวดั
ความสามารถในการท าก าไร 
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3. การใชส้ถิติเชิงอนุมานทดสอบสมมติฐานทดสอบท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
 

ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

1. น ้ าหนกัองค์ประกอบความลม้เหลวทางการเงิน พบว่า องค์ประกอบทั้ง 4  ดา้น มีค่าไอเกน เท่ากบั  3.48  
อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 87 มีค่า KMO เท่ากบั  0.823 มีนยัส าคญัทางสถิติดว้ยค่า ไค-สแควร์ เท่ากบั 195.848 
ค่า P เท่ากบั  .000  ( ถา้ค่า KMO > 0.50 และ/หรือ ค่า P < 0.050 แลว้ตวัแปรทั้ง 4 มีความสัมพนัธ์กนัเหมาะสมกบั
การวิเคราะห์องคป์ระกอบ) โดย  ตวัแปรท่ีมีน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงท่ีสุด คือ อตัราส่วนวดัวดัประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน รองลงมาเป็น อตัราส่วนวดัภาระหน้ีสิน อตัราส่วนวดัสภาพคล่องทางการเงิน และอตัราส่วนวัด
ความสามารถในการท าก าไร ตามล าดบั 
Table 1 น ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบทั้ง 4  ดา้น 

ตวัแปรสังเกต น ้าหนักองค์ประกอบ 
อตัราส่วนวดัสภาพคล่องทางการเงิน .948 
อตัราส่วนวดัภาระหน้ีสิน .954 
อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน .966 
อตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไร .859 
ไอเกน =  3.48   อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 87   KMO =  0.823  ไค-สแควร์ = 195.848   ,   P =  .000 

2. น ้ าหนกัองค์ประกอบอตัราส่วนวดัสภาพคล่องทางการเงิน พบว่า องค์ประกอบทั้ง 4  ดา้น มีค่าไอเกน 
เท่ากบั  3.17  อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 79.26 มีค่า KMO เท่ากบั  0.730  มีนยัส าคญัทางสถิติดว้ยค่า ไค-สแควร์ 
เท่ากบั 145.932  ค่า P เท่ากบั  .000  โดย  ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัองค์ประกอบสูงท่ีสุด คือ อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 
รองลงมาเป็น อตัราส่วนทุนหมุนเวียน อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์  และอตัราส่วนเงินสดต่อสินทรัพย์รวม 
ตามล าดบั 

Table 2 น ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบดา้นอตัราส่วนวดัสภาพคล่องทางการเงิน 
ตวัแปรสังเกต น ้าหนักองค์ประกอบ 

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน .936 
อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว  .938 
อตัราส่วนเงินสดต่อสินทรัพยร์วม .770 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์  .907 

ไอเกน =  3.17  อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 79.26   KMO =  0.73  ไค-สแควร์ = 145.932 ,   P =  .000 
3. น ้ าหนกัองค์ประกอบอตัราส่วนวดัภาระหน้ีสินพบว่า องค์ประกอบทั้ง 4  ดา้น มีค่าไอเกน เท่ากบั  2.38  

อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 59.59 มีค่า KMO เท่ากบั  0.71  มีนยัส าคญัทางสถิติดว้ยค่า ไค-สแควร์ เท่ากบั 49.76  
ค่า P เท่ากับ  .000  โดย  ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนักองค์ประกอบสูงท่ีสุด คือ อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน รองลงมาเป็น 
อตัราส่วนสินทรัพยถ์าวรต่อผูถื้อหุ้น  อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม  และอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
สินทรัพย ์ตามล าดบั 
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Table 3 น ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบดา้นอตัราส่วนวดัภาระหน้ีสิน 
ตวัแปรสังเกต น ้าหนักองค์ประกอบ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน  .861 
อตัราส่วนสินทรัพยถ์าวรต่อผูถื้อหุ้น   .823 
อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม   .781 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ .595 

ไอเกน =  2.38  อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 59.59   KMO =  0.71  ไค-สแควร์ = 49.76 ,   P =  .000 

4. น ้ าหนักองค์ประกอบอตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงานพบว่า องค์ประกอบทั้ง 5  ด้าน มี
ค่าไอเกน เท่ากบั  2.89 อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 57.76 มีค่า KMO =  0.66 มีนยัส าคญัทางสถิติดว้ยค่า ไค-สแควร์ 
เท่ากับ 99.11 ค่า P เท่ากับ  0.000 พบว่า ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนักองค์ประกอบสูงท่ีสุด คือ อตัราหมุนเวียนของเงินลงทุน
หมุนเวียน รองลงมาเป็น อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยห์มุนเวียน อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร อตัราหมุนเวียนของ
สินทรัพย ์และอตัราหมุนเวียนของส่วนของผูถื้อหุ้น ตามล าดบั 
Table 4 น ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบดา้นอตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ตวัแปรสังเกต น ้าหนักองค์ประกอบ 
อตัราหมุนเวียนของเงินลงทุนหมุนเวียน  .941 
อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยห์มุนเวียน .772 
อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร .763 
อตัราหมุนเวียนของสินทรัพย ์ .700 
อตัราหมุนเวียนของส่วนของผูถื้อหุ้น .578 

ไอเกน =  2.89  อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 57.76   KMO =  0.66  ไค-สแควร์ = 99.11 ,   P =  .000 

5. น ้ าหนกัองค์ประกอบอตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไรพบว่า องค์ประกอบทั้ง 4 มีค่าไอเกน เท่ากบั 
1.72 อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 69.87 มีค่า KMO เท่ากบั  0.54 มีนยัส าคญัทางสถิติดว้ยค่า ไค-สแควร์ เท่ากบั 18.09  
ค่า P =  0.006 พบว่า ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนักองค์ประกอบสูงท่ีสุด คือ อตัราส่วนก าไรขั้นต้นต่อยอดขาย รองลงมาเป็น 
อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขาย อตัราส่วนค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อยอดขาย และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น ตามล าดบั 
Table 5 น ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบดา้นอตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไร 

ตวัแปรสังเกต น ้าหนักองค์ประกอบ 
อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ต่อยอดขาย  .836 
อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขาย  .692 
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อยอดขาย  .580 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น  .450 

ไอเกน =  1.72  อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 69.87   KMO =  0.54  ไค-สแควร์ = 18.09 ,   P =  .006 
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สรุปผลการศึกษา 
 

ผลจากการศึกษา พบว่า องค์ประกอบทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ อตัราส่วนวดัสภาพคล่องทางการเงิน อตัราส่วนวดัภาระ
หน้ีสิน อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน อตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไร น ้าหนกัองคป์ระกอบบน
องคป์ระกอบอตัราส่วนทางการเงินสูงทั้ง 4  ดา้น มีค่าน ้าหนกั 0.859 -  0.966 ซ่ึงกล่าวไดว้่า ตวัแปรทั้ง 4 ดา้น มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของอตัราส่วนทางการเงินไดค้่อนขา้งสูง  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Md. Shariful Islam et al (2013). ได้
ศึกษาถึงผลกระทบของอตัราส่วนทางการเงินต่อการลม้ละลายของบริษทัท่ีจดทะเบียนใน DSE (Dhaka Stock Exchange) 
พบว่า อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร อตัราส่วนความสามารถในการด าเนินงาน และ
อตัราส่วนทางการเงินส่งผลต่อความล้มเหลวทางการเงิน สอดคล้องกับ Zeytinoglu and Akarim (2013). ศึกษาถึงการ
คาดการณ์ความล้มเหลวทางการเงินโดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน : การประยุกต์ใชเ้ชิงประจกัษ์ในตลาดหลกัทรัพย์อิส
ตนับูล พบว่า อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรเป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัในการแบ่งประเภทของ บริษทั ท่ี
ประสบความส าเร็จและบริษทัท่ีไม่ประสบความส าเร็จ สอดคลอ้งกบัไพรินทร์ ชลไพศาล (2559). ศึกษาถึงสญัญาณเตือน
ภยัทางธุรกิจของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
อตัราส่วนหมุนเวียนทรัพยสิ์น และอตัราก าไรสุทธิ เป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีสามารถใช้ในการส่งสัญญาณเตือนภัย
ทางธุรกิจ 
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกจิสินเช่ือพโิกไฟแนนซ์ในจังหวดัสมุทรสาคร 
Feasibility Study of a Picofinance’s Establishment, Samut Sakhon Province 
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บทคดัย่อ  
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ในจงัหวดั
สมุทรสาคร โดยใชเ้กณฑว์ดัความเป็นไปได ้4 ดา้น คือ ความเป็นไปไดด้า้นการตลาด ดา้นเทคนิค ดา้นสถาบนั และ
ดา้นการเงิน การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ผูมี้หน้ีสินนอกระบบท่ีอาศยัหรือท างาน
ในจงัหวดัสมุทรสาคร น าผลการศึกษาดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค ดา้นสถาบนั มาจดัท างบการเงินแลว้น ามาวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางการเงิน โดยก าหนดระยะเวลาของโครงการ 10 ปี ก าหนดอตัราคิดลดร้อยละ 15 เพ่ือทดแทนค่าเสีย
โอกาสของเงินทุนและใชห้ลกัเกณฑ์การตดัสินใจในการลงทุน 4 ตวัช้ีวดั คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัราส่วน
ผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) จากผล
การศึกษาสรุปไดว้่ามีความเป็นไปไดด้า้นการตลาด โดยมีประมาณการกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในจงัหวดัประมาณ 5,731 
คน ดา้นเทคนิค พบว่ามีความเป็นไปได ้เน่ืองจากท่ีตั้งโครงการมีความเหมาะสม สะดวกในการติดต่อและเขา้ถึงง่าย 
ดา้นสถาบนั พบว่า  มีความเป็นไปไดโ้ดยการขอใบอนุญาตจดัตั้งผา่นสาขาของธนาคารออมสิน สาขาธนาคารธ.ก.ส 
หรือท่ีส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ธุรกิจจะมีพนกังานประจ าอยู่ 3 คน และจ้างบริษทับญัชีจากภายนอกเพ่ือท าการ
ปิดงบในแต่ละปี ดา้นการเงิน พบว่า มีความเป็นไปได ้โดยการจดัตั้งธุรกิจน้ีท าการเช่าอาคารพาณิชย ์ ใชเ้งินทุน
เร่ิมตน้ 1,250,600 บาท มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 2,180,505  บาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) 1.57 
เท่า อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 33%  และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback period)  4.23 ปี 
 
ค ำส ำคัญ: ควำมเป็นไปได้, พิโกไฟแนนซ์, ธุรกิจสินเช่ือ 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research was to analyze The feasibility of Picofinance’s establishment in Samut 
Sakhon in the area of marketing, technique, management and finance.  This research was qualitative method and, 
the data were collected by interview,The interviewees were the one who have informal debt living or working in 
Samut Sakhon. The results of the marketing study, technical study and institutional study are used to prepare the 
financial statements and then analyze the financial returns. The duration of the 10-year project is set at a discount 
rate of 15% to replace the opportunity cost of capital. Using 4 indicators for investment decision are Net Present 
Value (NPV), benefit-cost ratio (B/C Ratio), Internal Rate of Return (IRR) and Payback period. The results of the 
study concluded that there is a possibility of marketing. Estimated target group is 5,731 customers in province. 
Technical study, there is a possibility. Because the project location is appropriated. Easy to contact and access. 
Institute study found that it is possible by applying for a license through the branches of the GSB Bank, the branches 
of BAAC or the Fiscal Policy Office. Employs 3 people and using an external accounting firm to close accounts 
each year. Financially, there is a possibility. Use commercial buildings rental for running business. Initial capital is 
1,250,600 Baht. It was found that the net present value (NPV) of the business was 2,180,505 baht; the internal rate 
of return (IRR) was 33% while the benefit-cost ratio was (B/C Ratio) 1.57 and payback period 4.23 years. 
 
Key word: Feasibility Study, Picofinance, Lending Business 
 

บทน า 
 

จากปัญหาความยากจนท่ีสั่งสมมาอย่างยาวนานในสังคมไทยกลุ่มคนจ านวนมากได้รับความล าบากดา้น
เศรษฐกิจในการด าเนินชีวิต โดยปัญหาดงักล่าวนั้นอาจเกิดข้ึนจากตวับุคคลนั้นเอง อนัไดแ้ก่ การใชจ่้ายเกินตวั การ
ขาดวินยัทางการเงินท่ีดี หรือ เกิดจากการท่ีตอ้งประสบกบัปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้ เช่น การเจ็บป่วย อุบติัเหตุ  อนัเป็น
สาเหตุท่ีต้องใช้เงินฉุกเฉิน (ธนพล สราญจิตร.  2558 อ้างอิงจาก Gisselquist.  1973 ) และเน่ืองจากไม่มีความ
น่าเช่ือถือเพียงพอในการกูเ้งินจากสถาบนัการเงินในระบบท าให้คนเหล่านั้นตอ้งหันมาหาท่ีพ่ึงทางการเงินดว้ยการ
กู้ยืมนอกระบบเพ่ือน ามาใชจ่้าย น ามาซ่ึงปัญหาหน้ีสินนอกระบบท่ีไม่จบส้ินดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงหรือท่ีเรียกว่า 
การคิดแบบทบตน้ทบดอก (กฤตกร จินดาวฒัน์, 2559: ออนไลน์) ท่ีจะใชคิ้ดดอกเบ้ียจากการช าระหน้ีล่าช้าของ
ลูกหน้ี นอกจากน้ีลูกหน้ีบางรายอาจไดรั้บความเดือดร้อนทางดา้นจิตใจและร่างกายจากการถูกข่มขู่เรียกเก็บหน้ีจาก
เจ้าหน้ี หน้ีนอกระบบยงัก่อให้เกิดปัญหาสังคมและด้านเศรษฐกิจตามมาอีกด้วย จากเหตุผลดังกล่าวท าให้
กระทรวงการคลงัเลง็เห็นถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งเพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย 
โดยจะเป็นการป้องกนัและแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบแก่ประชาชนไปดว้ยในเวลาเดียวกนั จึงไดอ้นุญาตให้มีการ
ประกอบธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ยประเภทใหม่ ไดแ้ก่ สินเช่ือรายย่อยระดบัจงัหวดัภายใตก้ารก ากบั หรือเรียกอีกช่ือว่า 
สินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ไดไ้ม่
เกินร้อยละ 36 ต่อปี (ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั, 2560)  เป็นการเปิดโอกาสให้ผูท่ี้ตอ้งการท าธุรกิจปล่อยสินเช่ือ
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หรือผูท่ี้ท าธุรกิจสินเช่ือนอกระบบอยู่แลว้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกกฎหมาย ท าให้ผูท่ี้ต้องการกู้เงินแต่ไม่
สามารถเขา้ถึงเงินกู้ในระบบมีทางเลือกมากยิ่งข้ึน ผูวิ้จยัมีความสนใจในธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์เน่ืองจากเป็น
ธุรกิจท่ีช่วยเหลือสังคมและมีส่วนช่วยยกระดบัเศรษฐกิจภาคครัวเรือนให้ดีข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์การวิจยัในคร้ังน้ี
เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ยระดบัจงัหวดัภายใตก้ารก ากบัในจงัหวดัสมุทรสาคร
และเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการจดัตั้งธุรกิจและจดัท าแผนกลยุทธ์การด าเนินงานของธุรกิจสินช่ือรายย่อยระดบั
จงัหวดัภายใตก้ารก ากบัในจงัหวดัสมุทรสาคร การศึกษาจงัหวดัสมุทรสาครเน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีมีประชากรท่ีมี
หน้ีสินนอกระบบอยูเ่ป็นจ านวนมาก เช่นพนกังานโรงงานท่ีมีภาระหน้ีสินทั้งในระบบ และนอกระบบท่ีไม่สามารถ
แก้ปัญหาหน้ีสินเหล่าน้ีไดด้ว้ยตนเอง (เรวตั ตนัตยานนท์, 2560) จากขอ้มูลพบว่ามีแรงงานในระบบ 527,654 คน 
และแรงงานนอกระบบ 153,894 คน (ส านกังานแรงงานจงัหวดัสมุทรสาคร, 2560 ) ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีนิยมซ้ือสินค้า
ดว้ยเงินผอ่นเน่ืองจากไม่ตอ้งจ่ายเงินกอ้นใหญ่ไปทีเดียวและถา้วางแผนการใชจ่้ายไม่ดีพอก็จะน าไปสู่การเขา้ถึงการ
เป็นหน้ีนอกระบบไดเ้ร็วกว่าคนกลุ่มอ่ืน ดงันั้นผูวิ้จยัเห็นถึงความตอ้งการดา้นสินเช่ือส่วนบุคคลของประชากรระดบั
ฐานรากทั้งคนในทอ้งถ่ินและท่ีเขา้มาใชแ้รงงานจ านวนมากในจงัหวดัสมุทรสาคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาความเป็นไปไดจ้ะพิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องแนวคิดโดยเนน้การระบุปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือ
ใชต้อบค าถามสองขอ้หลกัคือ โครงการน้ีจะไดผ้ลหรือไม่และควรด าเนินการต่อหรือไม่ (LAHLE WOLFE, 2018) 
โดยโครงการ หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการลงทุนเพ่ือผลิตสินคา้หรือบริการ โดยมุ่งหวงัผลตอบแทนใน
อนาคตจากการลงทุนในช่วงเวลาท่ีมีการลงทุน (จนัทนา จนัทโร และศิริจนัทร์ ทองประเสริฐ, 2540) ซ่ึงจะท าการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านสถาบนั และด้านการเงิน 
(ฐาปนา ฉ่ินไพศาล และอจัฉรา ชีวะตระกูลกิจ, 2556) โดยสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด 
การวิเคราะห์อุปสงคข์องโครงการเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ เน่ืองจากท าให้

ทราบพฤติกรรมและความตอ้งการสินค้าและบริการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพ่ือน ามาใชใ้นการพยากรณ์ความ
ตอ้งการของตลาดท่ีเป็นไปได ้ส่วนประสมทางการตลาดจะช่วยให้ผูป้ระกอบการทราบวา่ปัจจยัใดเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการพิจารณาคู่แข่งรายเดิมและรายใหม่ท่ีเป็นคู่แข่งทางตรง
และทางออ้ม  ในดา้นปริมาณการผลิต คุณภาพ สถานท่ีตั้ง ราคา และตน้ทุน เพ่ือใชใ้นการพิจารณาหาทางปรับปรุง
ให้สามารถท าการแข่งขนัได ้โดยการศึกษาดา้นการตลาดอาจแบ่งออกเป็นขั้นตอนใหญ่ๆ ได ้4 ขั้นตอน คือ 1) การ
วิเคราะห์สภาวะตลาด 2) การพยากรณ์ความตอ้งการตลาด 3) การประมาณการยอดขายสินคา้ และ 4) การสรุปผล
การศึกษาดา้นการตลาด (ฐาปนา ฉ่ินไพศาล และอจัฉรา ชีวะตระกูลกิจ, 2556) 

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค 
การศึกษาความเป็นไปไดด้า้นเทคนิคช่วยให้ผูป้ระกอบการประเมินขอ้ดีขอ้เสียของเทคนิคการผลิตแต่ละ

ประเภทท่ีมีความแตกต่างกนั ซ่ึงส่งผลต่อตน้ทุนการผลิตสินคา้หรือบริการ วตัถุประสงคข์องการวิเคราะห์โครงการ
ทางด้านเทคนิคเพ่ือเลือกรูปแบบเทคนิคการผลิตท่ีเหมาะสม เน่ืองจากทางเลือกด้านเทคนิคมีหลายรูปแบบทั้ง
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กระบวนการผลิต ขั้นตอนการผลิต เคร่ืองมือและอุปกรณ์การผลิต ขนาดการผลิต การใชว้ตัถุดิบ เทคโนโลยีท่ีใชใ้น
การผลิตซ่ึงจะมีผลต่อตน้ทุนการผลิต การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีแนวทางในการพิจารณาโดยแบ่งระบบการผลิต
ออกเป็นปัจจยัพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ 1) ปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ วตัถุดิบ แรงงาน เงินทุน 2) กระบวนการผลิต ไดแ้ก่ 
เทคโนโลยีการผลิต เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิต สถานท่ีตั้ง และ 3) ปัจจัยน าออก ได้แก่ สินค้าและบริการ 
(ฐาปนา ฉ่ินไพศาล และอจัฉรา ชีวะตระกูลกิจ, 2556) 

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านสถาบัน 
โครงการท่ีไดรั้บอนุมติัให้ด าเนินการจะประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวนั้นข้ึนอยูก่บัการบริหารจดัการเป็น

ส าคญั โดยการวิเคราะห์ดา้นสถาบนัจะเก่ียวขอ้งกบัการประเมินจุดแขง็และจุดอ่อนของธุรกิจในดา้นการด าเนินงาน 
อนัไดแ้ก่ บุคลากร หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ระดบัทกัษะ ความรู้ และความช านาญกระบวนการและระเบียบ
วิธีการด าเนินงาน ระบบขอ้มูลและการกระจายอ านาจการตดัสินใจ นโยบายดา้นราคาและการคา้ท่ีมีผลกระทบต่อ
เสถียรภาพโครงการ ระบบบริหารและการจดัการ การบริหารงานบุคคล ปริมาณและคุณภาพบุคลากร รวมถึงการ
ฝึกอบรมท่ีเหมาะสม (สุวฒัน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สายชู, 2555) 

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงนิ 
การวิเคราะห์ด้านการเงินจะมุ่งเน้นถึงผลตอบแทนทางการเงิน หรือ ความสามารถในการท าก าไรของ

โครงการเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าถา้มีการด าเนินงานตามโครงการแลว้จะไม่เกิดปัญหาทางการเงินตามมารวมถึง
เพ่ือให้แน่ใจว่าโครงการจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู ้ประกอบการหรือไม่ เป็นการวิเคราะห์ถึงต้นทุนและ
ผลตอบแทนในการด าเนินโครงการเพ่ือค านวณหาตน้ทุนและก าไรจากธุรกิจ การประมาณการงบการเงิน ตลอดจน
ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บ โดยใชเ้กณฑ์ในการวิเคราะห์ 4 วิธี ไดแ้ก่ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ อตัรา
ผลตอบแทนภายใน และอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (เสริมโชค ไชยเลิศ, 2554) 
 

วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด               
ท าการศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการตลาดโดยท าการพยากรณ์ยอดขายหรืออุปสงคข์องบริการสินเช่ือพิโก

ไฟแนนซ์ โดยการศึกษาอตัราลูกหน้ีนอกระบบท่ีเขา้มาลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวสัดิการแห่งรัฐในปี 
2560 และ ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส าคญัต่อการท าธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์โดยการสัมภาษณ์ผูมี้
หน้ีสินนอกระบบ โดยใชค้ าถามก่ึงโครงสร้างในการสัมภาษณ์ โดยไดท้ าการสมัภาษณ์ผูมี้หน้ีสินนอกระบบจ านวน 
7 ราย เป็นเพศชาย 3 ราย และเพศหญิง 4 ราย 

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค 
การศึกษาความเป็นไปไดด้า้นเทคนิคไดค้น้ควา้และรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาขอ้มูล โดย

การคน้ควา้ขอ้มูลจากวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ขอ้มูลทางส่ืออิเลค็ทรอนิคส์ และท าการวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของท าเลท่ีตั้ง เคร่ืองมือและอุปกรณ์จ าเป็นท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ รวมถึงส่ิงอ านวยความ
สะดวกและระบบสาธารณูปโภค 
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การศึกษาความเป็นไปได้ด้านสถาบัน 
การวิเคราะห์ความเป็นไปไดด้า้นสถาบนัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูลทุติยภูมิและวิเคราะห์ขอ้มูล

เพ่ือก าหนดโครงสร้างธุรกิจท่ีเหมาะสม บุคลากร การคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมกบังาน รายละเอียดของงาน หนา้ท่ี
และความรับผิดชอบ ระดบัทกัษะความรู้ ระบบบริหารและจดัการ  

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงนิ 
การศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการเงินไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิและตั้งสมมติฐานดา้นการลงทุน

ของโครงการ รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจ ท าการวิเคราะห์งบ ประกอบดว้ย งบก าไรขาดทุน งานกระแส
เงินสด และงบแสดงฐานะการเงิน จากนั้นน าขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์ทางการเงิน 4 วิธี ไดแ้ก่ ระยะเวลาคืนทุน 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ อตัราผลตอบแทนภายใน และอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน     
 

ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด 
จากการศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการตลาดพบว่ามีความเป็นไปได ้โดยผูใ้ห้สมัภาษณ์ท่ีมีหน้ีสินนอกระบบ 7 

ราย แบ่งเป็นเพศชาย 3 ราย และเพศหญิง 4 ราย ประกอบอาชีพพนักงานโรงงาน ให้ความสนใจกับโครงการ
สินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ และพึงพอใจต่ออตัราดอกเบ้ียแบบลดตน้ลดดอกร้อยละ 3 ต่อเดือนหรือร้อยละ 36 ต่อปี จาก
การสมัภาษณ์พบว่าผูใ้ห้สมัภาษณ์ทั้งหมดไม่ทราบขอ้มูลโครงการสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ รวมถึงอตัราดอกเบ้ียในการ
กูย้ืม ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการท าการตลาดเพ่ือประชาสัมพนัธ์ธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ให้เขา้ถึงกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย  

การวเิคราะห์อุปสงค์ 
ด้านภูมิศาสตร์ 
พบว่าธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์จ าเป็นตอ้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเจริญ ใกลแ้หล่งชุมชน ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงได้

โดยง่าย ดงันั้นท่ีตั้งท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์จึงอยูริ่มถนนกระทุ่มแบน-แคราย 
ด้านประชากรศาสตร์  
พบว่าบริเวณท่ีตั้งธุรกิจในต าบลแคราย อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร มีประชากรจากต่างจงัหวดัเขา้

มาท างานโรงงานจ านวนมาก รายไดเ้ฉล่ีย 10,000 บาท มีภาระผอ่นรถยนต ์มอเตอร์ไซค ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ค่าเล้ียง
ดูบุตร และส่งเงินกลบับา้น ดงันั้นจึงเอ้ือประโยชน์ต่อการจดัตั้งธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์  

ด้านพฤตกิรรมผู้บริโภค  
พบว่าพนกังานโรงงานนิยมซ้ือสินคา้เงินผอ่น โดยใชบ้ริการผอ่นช าระของบริษทัเงินทุนต่างๆ และในกรณีท่ี

ตอ้งการเงินเพ่ือใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายหมุนเวียนในเดือนท่ีเงินไม่พอใชจ้ะนิยมกูย้ืมจากคนรู้จกัและจากผูท่ี้ท าธุรกิจปล่อย
เงินกูน้อกระบบเป็นหลกั ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีส าคญั 3 ปัจจยั คือ ราคา เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับธุรกิจ
สินเช่ือเน่ืองจากลูกคา้จะพึงพอใจใชบ้ริการกูย้ืมเงินจากผูท่ี้คิดดอกเบ้ียท่ีต ่ากว่า รองลงมาคือ การส่งเสริมการตลาด 
เพ่ือให้ธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดโ้ดยกวา้ง เน่ืองจากปัจจุบนัพิโกไฟแนนซ์ยงั



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 1068 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

ไม่เป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ธุรกิจให้เป็นท่ีรู้จกัดว้ยวิธีการ
ออฟไลน์และออนไลน์ และสุดทา้ย คือ สถานท่ีตั้งธุรกิจ จะตอ้งสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่ายและรู้สึกปลอดภยัในการ
เขา้ไปใชบ้ริการ 

ประมาณการด้านสินเช่ือพโิกไฟแนนซ์ในจงัหวดัสมุทรสาคร 
จากผลการลงทะเบียนผูมี้รายไดน้อ้ยท่ีลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวสัดิการแห่งรัฐปี 2560 พบว่ามีผู ้

ลงทะเบียนผูมี้รายไดน้อ้ย 14.1 ลา้นคน ซ่ึงกว่า 1.2 ลา้นคนเป็นผูมี้หน้ีนอกระบบ  คิดเป็นร้อยละ 8.51 ของผูมี้รายได้
น้อย โดยจงัหวดัสมุทรสาครมีผูล้งทะเบียนจ านวน 78,914 คน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2561) ดงันั้นจึงประมาณ
การผูมี้หน้ีนอกระบบในจงัหวดัสมุทรสาครไวท่ี้ประมาณ 6,715 คน สอดคลอ้งกบัผลส ารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สงัคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 พบว่ามีผูมี้หน้ีสินนอกระบบจ านวน 5,731 คนในจงัหวดัสมุทรสาคร (ส านกังานสถิติ
แห่งชาติ, 2558) 

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค  
จากผลการศึกษาความเป็นไปไดด้า้นเทคนิคมีความเป็นไปไดโ้ดยท าการจดัตั้งโครงการธุรกิจสินเช่ือพิโก

ไฟแนนซ์ จากการสัมภาษณ์พบว่า ผูมี้หน้ีสินนอกระบบสามารถเข้าถึงแหล่งหน้ีนอกระบบได้โดยง่ายจากการ
แนะน าของเพ่ือนท่ีท างานดว้ยกนั หรือ ยืมจากคนท่ีรู้จกั เน่ืองจากเป็นแหล่งเงินกูท่ี้เขา้ถึงไดส้ะดวกและรวดเร็วท่ีสุด 
มีระดบัการกูอ้ยูท่ี่ตั้งแต่ 3,000 - 10,000 บาทข้ึนไป โดยจุดประสงคข์องการกูเ้พ่ือตอ้งการน าเงินไปใชห้มุนเวียนใน
ชีวิตประจ าวนัเป็นหลกั สาเหตุหลายประการท่ีท าให้เงินไม่พอใชใ้นแต่ละเดือน คือ การท่ีค่าแรงออกชา้กว่าก าหนด
ท าให้จ าเป็นตอ้งยืมเงินเพ่ือมาจ่ายค่าใชจ่้ายรายเดือนต่างๆ การขาดการบริหารเงินท่ีดีพอโดยน าเงินไปซ้ือสลากกิน
แบ่งรัฐบาล และ หวยใตดิ้นมากเกินไป รวมถึงการส่งวงแชร์ท่ีเกินก าลงัรายไดข้องตนเองเป็นตน้ ดงันั้นในการจดัตั้ง
ธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ท าเลสถานท่ีตั้งท่ีเหมาะสมจึงควรเป็นท าเลท่ีเขา้ถึงง่าย มีถนนเส้นทางสัญจรหลกัผ่าน
หนา้อาคารท่ีตั้งโครงการ ผูวิ้จยัจึงเลือกสถานท่ีตั้งโครงการอยูริ่มถนนกระทุ่มแบน-แคราย ท่ีเป็นถนนสายหลกัของ
ท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรม มีสาธารณูปโภคครบครัน  มีร้านสะดวกซ้ือจ านวน 5 ร้าน ร้านทอง ร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
ร้านโทรศพัทมื์อถือ ร้านขายมอเตอร์ไซค ์ร้านวสัดุก่อสร้าง และจากขอ้มูลพบว่ามีบริษทั / ห้างร้าน / โรงงาน จ านวน 
๑๗๙ แห่ง (องคก์ารบริหารส่วนต าบลแคราย, 2561) ในบริเวณต าบลแคราย อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 
ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัและท่ีท างานของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านสถาบัน 

จากผลการศึกษาความเป็นไปไดด้า้นสถาบนั พบว่า มีความเป็นไปได ้โดยจะท าการสรรหาพนกังานประจ า
จ านวนทั้งส้ิน 3 คน คุณลกัษณะส าคญัคือตอ้งเป็นคนท่ีเป็นมิตร เขา้กบัผูอ่ื้นไดง่้าย มีอธัยาศยัท่ีดี และมีความซ่ือสัตย ์
ท าหน้าท่ีออกประชาสัมพนัธ์ธุรกิจ หาลูกคา้ โดยการแจกใบปลิวและออกบูธตามแหล่งท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ให้
ค าปรึกษา ประเมินลูกคา้เพ่ือพิจารณาปล่อยเงินกู้ จดัท าเอกสาร และท าหน้าท่ีติดตามหน้ีสินจากลูกคา้ท่ีตนหามา
เน่ืองจากไดท้ าความรู้จกักนัในเบ้ืองตน้แลว้ รวมถึงการเขา้ถึงลูกคา้โดยใชก้ารตลาดออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์โดย
พนกังานแต่ละคนตอ้งมีความสามารถท าหน้าท่ีดงักล่าวไดท้ั้งหมด พนกังานทุกคนจะไดรั้บโบนสัเพ่ือเป็นขวญัและ
ก าลงัใจในการท างานตามผลประกอบการของธุรกิจ โดยธุรกิจจะเปิดท าการวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ เวลา 10.00 - 18.00 
น. เน่ืองจากเวลาดงักล่าวจะเป็นช่วงท่ีลูกคา้กลุ่มเป้าหมายอยูใ่นช่วงพกัและเลิกงาน และ หยดุท าการในวนัเสาร์และ
วนัอาทิตย ์

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 1069 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงนิ 
จากผลการศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการเงินของธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ พบว่ามีความเป็นไปไดใ้นการ

จดัตั้งธุรกิจ โดยใชเ้งินทุนเร่ิมตน้ 1,250,600 บาท ผลการวิเคราะห์ทางการเงิน คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิตั้งแต่ปีท่ี 1 ถึงปี
ท่ี 10 เท่ากบั 2,180,505 บาท ซ่ึงมากกว่า 0 แสดงว่าโครงการมีความน่าลงทุน อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน 1.57 
เท่า ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าโครงการมีความเหมาะสมในการลงทุน อตัราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากบั 
33% ซ่ึงมีค่าสูงกว่าอตัราคิดลดของโครงการซ่ึงเท่ากบั 10% แสดงว่าโครงการมีความคุม้ค่าน่าลงทุน และมีระยะเวลา
คืนทุน 4.23 ปี ดงันั้นจึงมีความเป็นไปไดด้า้นการเงินในการด าเนินธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนจดัตั้งธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า มี
ความเป็นไปไดท้ั้ง 4 ดา้น โดยดา้นการตลาด พบว่ามีความเป็นไดเ้น่ืองจากมีปริมาณผูมี้หน้ีสินนอกระบบประมาณ 
5,731 คน  จึงเป็นโอกาสส าหรับการเปิดธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์และจากการสัมภาษณ์ผูมี้หน้ีนอกระบบจ านวน 
7 ราย พบว่ายงัไม่มีใครรู้จกัสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้งท าการประชาสัมพนัธ์ธุรกิจให้เป็นท่ี
รู้จกัโดยกวา้ง ดา้นเทคนิค พบว่าควรตั้งสถานประกอบการในสถานท่ีท่ีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเขา้ถึงไดง่้ายเน่ืองจาก
ธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ไม่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย จ าเป็นตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ธุรกิจ การตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนจะ
ท าให้ธุรกิจเป็นท่ีรู้จกัไดง่้ายซ่ึงจะท าให้ธุรกิจเติบโตไดอ้ย่างรวดเร็ว จึงไดเ้ลือกท าเลติดถนนกระทุ่มแบน-แคราย 
ต าบลแคราย อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร เน่ืองจากอยูใ่กลก้บัแหล่งอุตสาหกรรมโดยในพ้ืนท่ีดงักล่าวมี
บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน มากกว่า 179 แห่ง  ด้านสถาบัน พบว่า จะท าการจ้างพนักงานประจ า 3 คนท่ีเข้าใจ
กระบวนการท างานทั้งหมด มีบุคลิกความเหมาะสมกบังานบริการดา้นสินเช่ือ มีการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ
ธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์เพ่ือช่วยให้การท างานของพนกังานง่ายข้ึน มีระเบียบและสะดวกรวดเร็วข้ึน และจ้าง
บริษทับญัชีภายนอกเพ่ือท าการปิดงบในแต่ละปี  ดา้นการเงิน พบว่า มีความเป็นไปไดใ้นการด าเนินธุรกิจ ใชเ้งินทุน
เร่ิมต้น 1,250,600 บาท จากการวิเคราะห์ทางเงินพบว่า มูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากับ 2,180,505 บาท อตัราส่วน
ผลประโยชน์ต่อตน้ทุนเท่ากบั 1.57 เท่า อตัราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากบัร้อยละ 33  และมีระยะเวลาคืนทุน 
4.23 ปี ซ่ึงค่าดงักล่าวขา้งตน้แสดงถึงความคุม้ค่าเหมาะสมแก่การลงทุน ดงันั้นการจดัตั้งธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์
ในจงัหวดัสมุทรสาครมีความคุม้ค่าในการจดัตั้งและเป็นประโยชน์ต่อผูมี้รายไดน้อ้ยท่ีตอ้งพ่ึงพาเงินกูด้อกเบ้ียต ่าใน
ยามจ าเป็น 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

ในมุมมองประโยชน์ของผูบ้ริโภค ธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์เป็นธุรกิจท่ีช่วยเหลือกลุ่มคนระดบัฐานรากท่ี
ไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบไดกู้ย้ืมเงินในอตัราดอกเบ้ียท่ีถูก เพ่ือเป็นทางเลือกแข่งกบัสินเช่ือนอกระบบ 
แต่ส่ิงท่ีพบคือการท่ีกลุ่มเป้าหมายยงัไม่รู้ว่ามีธุรกิจน้ีอยู่ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องประชาสัมพันธ์ธุรกิจพิโก
ไฟแนนซ์ให้คนไดรั้บรู้โดยกวา้ง เพ่ือให้กลุ่มคนท่ีมีความตอ้งการดา้นการเงินสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีมีดอกเบ้ีย
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ต ่าและมีกฎหมายควบคุม  ในขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์เร่ิมไดรั้บใบอนุญาตมากข้ึน 
โดยอตัราดอกเบ้ียของธุรกิจพิโกไฟแนนซ์อยู่ท่ีร้อยละ 36 ต่อปี ซ่ึงเป็นอตัราสูงสุดท่ีสามารถเก็บได้โดยไม่ผิด
กฎหมาย ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวเป็นอตัราลดตน้ลดดอก (Effective rate) จากการศึกษาทางดา้นการเงินพบว่าอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 36 ต่อปีแบบลดต้นลดดอกจะสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผูป้ระกอบการ แต่ถึงอย่างไร
ธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ยงัมีความเส่ียงจากหน้ีสูญท่ีเป็นสาเหตุส าคญัให้ธุรกิจไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน ดงันั้น
ผูป้ระกอบการสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์จึงตอ้งมีการตรวจสอบประวติัและพฤติกรรมของผูข้อสินเช่ืออยา่งรอบครอบ
รัดกุมเพ่ือความย ัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ในระยะยาว  
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ภาคผนวก 
 
Table 1 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิผลประโยชน์รวมและค่าใชจ่้ายรวม อายโุครงการ 10 ปี อตัราคิดลดร้อยละ 15 

  
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

หน่วย : บาท

ปีที่ ผลประโยชน์รวม ค่าใช้จ่ายรวม ผลประโยชน์รวม ค่าใช้จ่ายรวม

0 1,250,600              1,250,600              

1 1,360,000              1,375,000              1,236,376                   1,123,989              

2 2,720,000              2,390,020              2,247,808                   1,857,589              

3 4,080,000              3,441,648              3,065,304                   2,302,963              

4 5,440,000              4,507,594              3,715,520                   2,537,700              

5 6,800,000              5,574,218              4,222,120                   2,621,514              

6 6,800,000              5,589,175              3,838,600                   2,166,890              

7 6,800,000              5,604,879              3,489,760                   1,790,945              

8 6,800,000              5,621,369              3,172,200                   1,479,831              

9 6,800,000              5,638,683              2,883,880                   1,223,054              

10 6,800,000              5,656,863              2,621,400                   1,010,550              

รวม 54,400,000            46,650,050            30,492,968                 19,365,624            

อตัราคิดลด 10%

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
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Table 2 แสดงรายรับสุทธิและรายรับสุทธิสะสมเพือ่ใชห้า Payback period  NPV และ IRR

 
ท่ีมา: จากการค านวณ 

R   =  10%   IRR =  33%  Payback period =  4.23 ปี 
 NPV   =  2,180,505 บาท  BCR =  1.57 เท่า 

  
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

ปีที่

0 1,250,600- 

1 272,060-      1,522,660- 

2 99,697        1,422,963- 

3 407,070      1,015,892- 

4 733,171      282,722-    

5 1,058,116   775,394    

6 1,032,649   1,808,043 

7 900,022      2,708,065 

8 876,156      3,584,221 

9 851,097      4,435,317 

10 824,784      5,260,102 

5,260,102           รวม

รายรับสุทธิสะสมรายรับสุทธิ
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Table 3 งบกระแสเงนิสด อายโุครงการ 10 ปี อตัราคิดลดร้อยละ 10 

  
ท่ีมา: จากการค านวณ 

หน่วย : บาท

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

รายไดเ้งินตน้และดอกเบ้ียรับ 1,360,000            2,720,000.00       4,080,000.00       5,440,000.00       6,800,000.00       6,800,000.00       6,800,000.00       6,800,000.00       6,800,000.00       6,800,000.00       

ต้นทุนการด าเนินงาน

เงินทนุปล่อยกู ้(เพ่ิมข้ึนปีละ1ลา้น ไม่เกิน 5 ลา้น) 1,000,000            2,000,000            3,000,000            4,000,000            5,000,000            5,000,000            5,000,000            5,000,000            5,000,000            5,000,000            

ค่าใช้จ่ายเร่ิมแรก

คา่ใชจ่้ายเร่ิมแรก 1,250,600-            

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

คา่เช่าส านกังาน 96,000                 96,000                 96,000                 96,000                 96,000                 96,000                 96,000                 96,000                 96,000                 96,000                 

คา่ใชจ่้ายพนกังาน(g=5%) 432,000               453,600.00          476,280.00          500,094.00          525,098.70          551,353.64          578,921.32          607,867.38          638,260.75          670,173.79          

คา่ใชจ่้ายทางการตลาด 36,000                 36,000                 20,000                 20,000                 20,000                 20,000                 20,000                 20,000                 20,000                 20,000                 

คา่น ้า/คา่ไฟ 30,000                 30,000                 30,000                 30,000                 30,000                 30,000                 30,000                 30,000                 30,000                 30,000                 

คา่โทรศพัท์ 12,000                 12,000                 12,000                 12,000                 12,000                 12,000                 12,000                 12,000                 12,000                 12,000                 

คา่บ ารุงรักษาอุปกรณ์ส านกังาน 5,000                   5,000                   5,000                   5,000                   5,000                   5,000                   5,000                   5,000                   5,000                   5,000                   

คา่ใชจ่้ายเบด็เตลด็ 4,000                   4,000                   4,000                   4,000                   4,000                   4,000                   4,000                   4,000                   4,000                   4,000                   

คา่เส่ือมราคา 17,060                 17,060                 17,060                 17,060                 17,060                 17,060                 17,060                 17,060                 17,060                 17,060                 

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 1,632,060            2,653,660            3,660,340            4,684,154            5,709,159            5,735,414            5,762,981            5,791,927            5,822,321            5,854,234            

เงนิสดรับสุทธิก่อนภาษี 272,060-               66,340                 419,660               755,846               1,090,841            1,064,586            1,037,019            1,008,073            977,679               945,766               

หัก ภาษธุีรกจิเฉพาะ 3% ของรายได้ 1,990                   12,590                 22,675                 32,725                 31,938                 31,111                 30,242                 29,330                 28,373                 

เงนิสดรับสุทธิหลังหักภาษ3ี% 64,350                 407,070               733,171               1,058,116            1,032,649            1,005,908            977,830               948,349               917,393               

หัก ภาษนีิติบุคคล15% 35,348-                 16,061                 64,976                 113,717               109,897               105,886               101,675               97,252                 92,609                 

ก าไรหลังหักภาษี 272,060-               99,697                 407,070               733,171               1,058,116            1,032,649            900,022               876,156               851,097               824,784               

ก าไรสุทธิสะสม 1,250,600-            1,522,660-            1,422,963-            1,015,892-            282,722-               775,394               1,808,043            2,708,065            3,584,221            4,435,317            5,260,102            

รายได้

รวมรายได้

รายจ่าย

ระยะเวลา (ปี)
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การปรับปรุงกระบวนการท างานและประสิทธิภาพการผลติธุรกจิ SMEs  
ด้วยหลกัการ ECRS กรณศึีกษา ร้านไส้กรอกอสีาน  

Improvement of SMEs’s Working Process and Effectiveness of Production, 
Using ECRS Method Case Study E-San Sausage Shop 

 
สุวิจักขณ์ สีหนิลพันธ์ุ และวรินทร์ วงษ์มณี 

Suwijak Sihanilaphan and Varin Vongmanee 
 

บทคดัย่อ 
 
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนักงานทั้ งในกระบวนการผลิตและ

กระบวนการเตรียมร้านขายไส้กรอกอีสาน โดยมีเป้าหมายเพ่ือปรับปรุงกระบวนการท่ีมีหลายขั้นตอนและซบัซ้อน
ให้น้อยลง และบริหารจดัการขั้นตอนให้มีความสอดคลอ้งกนัระหว่างพนกังาน ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้ผนภูมิการไหลของ
กระบวนการเพ่ือแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดมูลค่า และใชร้ะยะเวลาท่ีนาน เน่ืองจากการล าดบังานไม่
เหมาะสมและภาระงานยงักระจายไดไ้ม่สอดคลอ้งกบัจ านวนพนักงาน ท าให้เกิดการรอคอย และท าให้เวลาใน
กระบวนการทั้งหมดนานเกินไป เกินเวลาท่ีจะตอ้งออกไปขายของ 

ผูศึ้กษาจึงน าหลกัการ Lean ซ่ึงมีแนวคิดขจดัความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wastes) โดยใชแ้นวคิด Kaizen ใน
การพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองให้การผลิตมีประสิทธิภาพ และประยกุตใ์ชแ้นวคิด ECRS เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานของพนกังานและขั้นตอนกิจกรรมต่างๆ โดยการวิเคราะห์หาสาเหตุจาก Why-Why Analysis เพ่ือจะได้
ทราบจุดเร่ิมตน้ในการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง โดยหลงัจากการปรับปรุงขั้นตอนกิจกรรมการท างานของพนกังานคน
ท่ี 1 สามารถลดระยะเวลาการท างานลงจาก 485 นาทีเป็น 368 นาที ลดลงไป 117 นาที คิดเป็น 24.12 เปอร์เซ็นตจ์าก
เวลาเดิม และส าหรับพนกังานคนท่ี 2 ไดเ้ขา้มาลดภาระของพนกังานคนท่ี 1 ส่งผลให้ระยะเวลาการท างานเพ่ิมข้ึน
จาก 359 นาทีเป็น 449 นาที เพ่ิมข้ึนมา 90 นาที คิดเป็น 25.07 เปอร์เซ็นตจ์ากเวลาเดิม หากแต่ว่าประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานคนท่ี 2 เพ่ิมข้ึนจาก 67 เปอร์เซ็นต ์เป็น 87 เปอร์เซ็นต ์และหลงัจากการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองท า
ให้สามารถเพ่ิมผลผลิตไดเ้พ่ิมมากข้ึนโดยรวมเป็น 434 ไม ้หรือเพ่ิมข้ึนประมาณ 134 ไมจ้ากเดิมประมาณ 300 ไม ้
คิดเป็นเพ่ิมมา 44.67 เปอร์เซ็นต ์

 
ค าส าคญั: Kaizen; Lean; Seven Wastes; ECRS; Why-Why Analysis 
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Abstract 
 
This independent research is the study for improve effectiveness of working process’s staff. The study gains 

to resolve and reduce working processes which more complexity and manage the relationship between staff and 
duty. Researcher use flow process chart to find all activities, duration which not be value, delay and make the time 
process too long. 

Researcher apply Lean method to eliminate and/ or decrease 7 wastes and using Kaizen, ECRS to 
continuously improve working process.  Why-Why Analysis to analyse real cause have to resolve in first point. 
After improve by using Kaizen and ECRS methods working process’s staff number 1 duration time from 485 
minutes to 368 minutes, it decreases 117 minutes or 24.12 percent. For working process’s staff number 2 duration 
time from 359 minutes to 449 minutes, it increases 90 minutes or 25 .07 percent, but the efficiency work increases 
from 67 percent to 87 percent. And after improvement, in the same time in work process, we can get more products 
since increasing capacity from 300 units to be 434 units, it increases 134 units or 44 .67 percent.  

 
Keyword: Kaizen; Lean; Seven Wastes; ECRS; Why-Why Analysis 

 
1. บทน า 
 

องคก์รธุรกิจในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นองคก์รขนาดใหญ่หรือธุรกิจขนาดเลก็ (SMEs) จะมีการเปล่ียนแปลง
เพ่ือการพฒันาและท าการปรับปรุงประสิทธิภาพกนั เพ่ือให้สามารถแข่งขนัและอยูร่อดในตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่
ทุกวนั ทุกธุรกิจนั้นจ าเป็นตอ้งพ่ึงพาตนเองดว้ยการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองอยูส่ม ่าเสมอ โดยมีจุดหมายคือ เพ่ือการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ทั้งในดา้นคุณภาพของสินคา้ (Quality) และปริมาณความตอ้งการของตลาด 
(Demand) ในปัจจุบนัธุรกิจ SMEs ท่ีเกิดอยา่งมากมายนั้น เพราะตน้ทุนในการเกิดข้ึนมานั้นใชน้อ้ยกว่าบริษทัใหญ่ๆ
ท่ีเราได้เห็นกันในปัจจุบนั หากแต่ว่าธุรกิจ SMEs นั้นก็มีทั้งท่ีประสบผลส าเร็จและอยู่มาได้อย่างยาวนาน มีผล
ประกอบการท่ีดี และท่ีอาจจะไม่ประสบความส าเร็จ ซ่ึงเกิดจากการจดัการวางแผนท่ีไม่ดี ไม่รอบคอบ ท าให้ไม่มี
ความคล่องตวั ขาดทุนจากการด าเนินงานและปิดตวัลงไป อีกทั้งระยะเวลาก็เป็นตวัแปรท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ไม่
ว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆทั้งในทางตรงและทางออ้ม จึงท าให้ธุรกิจเหล่าน้ีตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาตวัเองอยู่
เสมอ ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะการด าเนินการและตวับุคคลพนกังานอีกดว้ย จึงไดมี้การพฒันาการผลิตแบบลีน (Lean 
Manufacturing) ท่ีสอดคล้องกับแนวคิดการผลิตแบบทนัเวลาพอดี (Just-in-Time) อีกทั้ งกระบวนการผลิตใน
ปัจจุบนัยงัมีการผสมระหว่างแรงงานคนและเคร่ืองจกัร ท าให้อาจจะเกิดความผิดพลาดหรือล่าชา้บางอยา่งท่ีจะท าให้
ระยะเวลาการผลิตตลอดกระบวนการมีเพ่ิมมากข้ึน จึงเกิดอีกแนวคิดเทคนิคหน่ึงท่ีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในกระบวนการท างานการผลิตขององคก์รให้ดีข้ึน คือ Kaizen 

การศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นการศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยการศึกษาขั้นตอน
กระบวนการท างานตั้งแต่เร่ิมผลิตไปจนถึงน าไปขายสินคา้ และสภาพปัญหาท่ีท าให้การผลิตเกิดความล่าชา้ สาเหตุ
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เน่ืองมาจากกระบวนการผลิตมีความสูญเปล่า (Waste) เน่ืองจากปริมาณท่ีผลิตเพ่ิมมากข้ึนในระยะเวลาท่ีมีอย่าง
จ ากดั และท าให้เวลาในการขายชา้ออกไป ท าให้ขาดโอกาสในขายสินคา้และรายไดล้ดลง ซ่ึงผูศึ้กษาไดว้างแนว
ทางการปรับปรุงโดยใช้แนวคิด Lean, Kaizen และ ECRS เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนในแต่ละกระบวนการให้ใช้
ระยะเวลาท่ีลดลง และจดบนัทึกปริมาณการขายในแต่ละวนัเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการผลิตให้พอดีหรือ
ใกลเ้คียงต่อความตอ้งการผูซ้ื้อ ลดปริมาณของเหลือและค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บสินคา้คงเหลือ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 ทฤษฎพ้ืีนฐานและแนวคดิ 
(1) การศึกษาวิธีการท างาน เป็นการเก็บบนัทึกขอ้มูลอยา่งมีขั้นตอน และการตรวจตราอย่างถ่ีถว้นของ

แนวทางการท างานท่ีมีอยู่แลว้จะเสนอข้ึนใหม่ การศึกษาวิธีการท างานน้ีจะน าไปสู่การพฒันาและการประยุกต์
วิธีการท่ีง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) Kaizen แนวคิดเพ่ือการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกนัว่าแนวโน้มท่ีส าคญัของการ
ด าเนินธุรกิจในอนาคต คือ การพยายามลดตน้ทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขนัทางธุรกิจ ดงันั้นองคก์รจึงตอ้ง
พยายามคน้หาส่วนเกินซ่ึงเป็นความสูญเปล่าเพ่ือการจดัออกไป และพฒันากระบวนการสร้างคุณค่าอยา่งต่อเน่ือง 

(3) 7 Wastes ความสูญเสีย 7 ประการ เป็นการจ าแนกขั้นตอนหรือกิจกรรมหน่ึงๆ ว่ามีความสูญเสีย
ต่างๆแฝงอยูม่ากนอ้ยเพียงใดในกระบวนการการผลิต เพ่ือน าส่วนนั้นมาก าจดัหรือปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองใน
ขั้นตอนหรือกิจกรรมหน่ึงๆ 

(4) Why-Why Analysis เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยหาก
สามารถคน้พบรากเหงา้และก าจดัไดแ้ลว้ ปัญหาเดิมจะไม่เกิดซ ้ า ข้ึนอีก วิธีการคิดของ Why-Why Analysisเม่ือเรามี
ปัญหาอย่างใดอย่างหน่ึงเกิดข้ึน เราจะมาคิดกนัดูว่าอะไรเป็นปัจจยัหรือสาเหตุท่ีท าให้มนัเกิดโดยการตั้งค าถามว่า 
“ท าไม” โดยตั้งคาถามไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ ไดปั้จจยัท่ีเป็นตน้ตอของปัญหา ปัจจยัท่ีอยู่หลงัสุดจะตอ้งเป็นปัจจยัท่ี
สามารถพลิกกลบักลายเป็นมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) ECRS การลดความสูญเปล่า เป็นหลักการท่ีประกอบด้วยการกาจัด (Eliminate) การรวมกัน 
(Combine) การจดัใหม่ (Rearrange) และการทาให้ง่าย (Simplify) ซ่ึงเป็นหลกัการง่ายๆ ท่ีสามารถ ใชใ้นการเร่ิมต้น
ลดความสูญเปล่าลงไดเ้ป็นอยา่งดีโดยแนวทางการลดความสูญเปล่าลงสามารถท าไดโ้ดยใชห้ลกัการ ECRS 

2.2 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
ฐิติพร สังข์สัมฤทธ์ิ (2544) ได้ศึกษาเร่ืองการลดความสูญเสียในกระบวนการพิมพ์หนังสือ โดยน า

เทคนิคการควบคุมคุณภาพและการศึกษาการท างานมาวิเคราะห์หาวิธีลด และป้องกนัการเกิดความสูญเสีย พบว่า
การสูญเสียท่ีส าคญัในกระบวนการพิมพ ์ไดแ้ก่ การสูญเสียจากการบรู๊ฟ การสกมั และการสูญเสียระหว่างพิมพ ์อนัมี
สาเหตุมาจากวิธีการทางานและความผิดพลาดของช่างพิมพ์ จากการด าเนินตามขั้นตอนวิจยั เปรียบเทียบก่อนและ
หลงัการปรับปรุง พบว่าความสูญเสียจากการปรู๊ฟเทียบกบัผลผลิตลดลงจากร้อยละ 0.058 เหลือร้อยละ 0.012 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 79 ความสูญเสียจากการสกมัเทียบจานวนผลผลิตลดลงจากร้อยละ 0.056 เหลือร้อยละ 0.017 หรือคิด
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เป็นร้อยละ 69 ความสูญเสียจากการเสียระหว่างพิมพเ์ทียบจ านวนผลผลิตลดลงจากร้อยละ 0.014 เหลือร้อยละ 0.006 
หรือคิดเป็นร้อยละ 54 และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากความสูญเสียทั้งสามปัจจยัลดลงคิดเป็นร้อยละ 60 

M. Carmen Carnero Moya (2547) ไดท้  าการจดัตารางการผลิต และไดศึ้กษาปัญหาในการจดัตารางการ
ผลิตเดิม เพ่ือหาสาเหตุท่ีท าให้การจดัตารางไม่มีประสิทธิภาพ และเก็บขอ้มูลเวลาในการปรับตั้งเคร่ืองจกัรและเวลา
ในการผลิต เพ่ือเป็นขอ้มูลในการจดัตารางการผลิต ผลการด าเนินงานพบว่าสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต
โดยสามารถลดความล่าชา้ในการส่งมอบไดถึ้งร้อยละ 60.39 และลดจ านวนงานล่าชา้ไดถึ้งร้อยละ 63.1 

สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล (2543) ไดศึ้กษาเร่ือง การเพ่ิมผลผลิตของสายการประกอบโครงเสริมกนัชน
หนา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของการท างานให้สามารถเพ่ิมผลผลิต ลดเวลาการท างานให้สั้น
ลง ซ่ึงมีแนวทางท่ีน ามาใชช่้วยในการศึกษา คือ การศึกษาเร่ืองของการท างาน การจดัสมดุลของ 

สายการผลิต และการก าหนดมาตรฐานของการท างาน จากแนวทางท่ีด าเนินการสามารถแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในสายการผลิตได ้คือ ปัญหาเก่ียวกบัเทคนิคของการท างาน การขนถ่ายวสัดุ และการจดัสมดุลของสายการ
ประกอบ ผลท่ีไดห้ลงัจากท่ีด าเนินการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน ท าให้สามารถเพ่ิมผลผลิตข้ึนมาไดร้้อยละ 22.70 เวลาใน
การทางานลดลงร้อยละ 18.70 

อรรณพ สรรพคุณ (2555) ได้ศึกษาเ ร่ือง การศึกษาการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตยางใน
รถจกัรยานยนต์โดยการใช ้Quality Control Cycle ซ่ึงสรุปไดว้่าปัญหาของเสียในกระบวนการผลิตจะท าให้ตน้ทุน
ในการผลิตสูงข้ึน จึงท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขให้ถูกวิธี เพ่ือแก้ไขปัญหาของ
เสียท่ีเกิดข้ึน เพ่ือลดตน้ทุนการผลิตและพฒันาคุณภาพสินคา้ ให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด การศึกษาเร่ิม ตน้จาก
การศึกษากระบวนการผลิตยางรวมถึงผลิตภณัฑ์ และการปฏิบติังาน เพ่ือใช้ในการวางแผนการแก้ปัญหาอย่าง
ละเอียด จากการศึกษาได้น าหลกัการแก้ปัญหาแบบ โดยการใชก้ารเก็บขอ้มูลทางสถิติมาวิเคราะห์ แลว้คดัเลือก
หัวขอ้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงโดยใช ้Why-Why Analysis รวมถึงการใช ้Kaizen เขา้
มาช่วยในการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน หาปัญหาท่ีมีความสูญเสียและเร่งด่วนน ามาแก้ก่อน คือ ปัญหายางเสีย 
ยางบางรอยพบั ซ่ึงมีสาเหตุหลกัๆ มีอยู่ 4 สาเหตุดว้ยกนั มาจากการออกแบบรถใส่บรรจุภณัฑ์ไม่ดี รวมถึงยางท่ีมา
จากแหล่งท่ีมาไม่เหมือนกนั ท าให้ยางมีความน่ิม ขนาดไดร์ไม่เหมาะสม และการวางยางของพนกังาน ปัญหาเหล่าน้ี
ส่งผลให้เกิดของเสีย ซ่ึงแนวทางในการแก้ปัญหาคือการออกแบบรถใส่ผลิตภณัฑ์ใหม่ การลดอตัราส่วนของ
แหล่งท่ีมาของยางในแต่ละแหล่งจดัซ้ือ การทดลองเปล่ียนขนาดไดร์ใหม่โดยการใชห้ลกัทางสถิติเขา้มาช่วยในการ
วิเคราะห์และทดลอง รวมไปถึงการเปล่ียนวิธีการท างานของพนกังานใหม่ในเร่ือง การวางยางจาก 4 เส้น ลดเหลือ 2 
เส้น และเม่ือดาเนินวิธีการแก้ไขดงักล่าวของเสีย ยางบางรอยพบัจากเดิมรอยละ 1.13 ลดลงเหลือร้อยละ 0.45 ซ่ึง
สามารถลดตน้ทุนให้กบับริษทัไดถึ้ง 794,454 บาท/เดือน หรือ 4,234,123 บาท/ปี 

Sindhuja. D, Mohandas Gandhi. N, Madhumathi. P (2555) ไดท้  าการออกแบบสายการผลิตใหม่ เพ่ือ
แก้ปัญหาคอขวดของสายการผลิตในสายการผลิตแตรรถยนต์ ได้แสดงให้เห็นว่าการพฒันาอตัราการผลิตและ
ประสิทธิภาพสายการผลิต โดยใชห้ลกัการ ECRS เพ่ือลดระยะเวลารองานของเคร่ืองจกัรท่ีเป็นคอขวดท่ีสถานีงาน 
โดยผลลพัธ์สามารถลดรอบเวลาของกระบวนการท างานท่ีเป็นคอขวดไดจ้าก 23.04 วินาที เป็น 16.65 วินาที ท าให้
อตัราการผลิตเพ่ิมข้ึน จาก 156 ช้ินต่อชัว่โมง เป็น 216 ช้ินต่อชัว่โมง 
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2.3 กรอบแนวคดิการศึกษา 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

3.1 การศึกษาวธีิการท างาน 
ผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาขั้นตอนและเก็บขอ้มูลกระบวนการผลิต โดยใชห้ลกัการศึกษาวิธีการท างานเป็น

การบนัทึกเก็บขอ้มูลอยา่งมีขั้นตอน เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาท่ีจะน าไปวิเคราะห์หาสาเหตุ ซ่ึงมีพนกังานจ านวน 2 คน 
โดยไดน้ ามาแสดงในแผนภูมิการไหลกระบวนการและเวลาก่อนการปรับปรุงของพนกังานคนท่ีแสดงดงัแผนภูมิ
ดงัต่อไปน้ี 

จากการศึกษากระบวนการท างานและจดัเก็บสถิติเวลาการท างานของพนกังานคนท่ี 1 โดยใชแ้ผนภูมิ
กระบวนการผลิต ซ่ึงจะเห็นไดว้่าระยะเวลาของพนกังานคนท่ี 1 ใชเ้วลาไปทั้งหมด 485 นาที และสถิติเวลาการ
ท างานของพนกังานคนท่ี 2 โดยใชแ้ผนภูมิกระบวนการผลิต ซ่ึงจะเห็นไดว้่าระยะเวลาของพนกังานคนท่ี 2 ใชเ้วลา
ไปทั้งหมด 359 นาที 
 

INPUTS 

ศึกษาขั้นตอนการผลิตไส้

กรอกอีสาน 

ศึกษาเวลาในแต่ละขั้นตอน

การผลิต 

เก็บขอ้มูลปริมาณการผลิต

และสินคา้คงเหลือจากการ

ขายในแต่ละวนั 

ศึกษาหลกัการ Kaizen 

ศึกษาการวิเคราะห์ Why-

Why Analysis 

ศึกษาหลกัการ ECRS 

PROCESS 

คดัเลือกปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท่ี

ท าให้เกิดความล่าชา้ในการ

ผลิต 

หาสาเหตุรากเหงา้ของปัญหา

โดยการวิเคราะห์ Why-Why 

Analysis 

ปรับปรุงหรือแกไ้ขขั้นตอน

ในการผลิตท่ีท าให้เกิดความ

สูญเสียโดย ECRS 

OUTPUTS 

ระยะเวลาในการผลิตท่ีลดลง 

ปริมาณการผลิตท่ีเหมาะสม 

ใกลเ้คียงต่อความตอ้งการ

ของผูซ้ื้อ 
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Figure 1 แผนภูมิการไหลกระบวนการและเวลาก่อนการปรับปรุงของพนกังานคนที่ 1 

 

  
Figure 2 แผนภูมิการไหลกระบวนการและเวลาก่อนการปรับปรุงของพนกังานคนที่ 2 

3.2 การวเิคราะห์ก าลังการผลิต 
จากการจดัเก็บขอ้มูลทางสถิติและสอบถามพนกังาน ในก าลงัการผลิตสูงสุดต่อปริมาณของเน้ือหมูนั้น

แสดงดงัตารางต่อไปน้ี 
Table 1 แสดงก าลงัการผลิตสูงสุด 

ประเภทสินคา้ ปริมาณสูงสุด (กิโลกรัม) จ านวนช้ินต่อกิโลกรัม 
หมูวุน้เส้นธรรมดา 3 22 
หมูลว้นธรรม 4 14 
หมูลว้นเปร้ียว 7 14 
แหนมอีสาน 8 10 

ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ เคล่ือนย้าย รอคอย จัดเก็บ

1 ส่ังซ้ือหมูรอมาส่ง 90

2 แช่วุ้นเส้น 1

3 รอวุ้นเส้นได้ท่ี 30

4 คัดหมู 40

5 น าหมูไปแช่ตู้เย็น 1

6 แช่หมูและน าหมูท่ีแช่ไว้แล้วออกมา 1

7 น าหมูท่ีแช่มาสถานท่ีเตรียม 1

8 เตรียมเคร่ืองปรุง (หมูธรรมดา) 10

9 เคล้าผสม 10

10 ป่ัน 20

11 ยกของและเดินไปสถานท่ีมัด 1

12 มัด 25

13 ตากแดด 2

14 ไส้รอกเข้ารูป 120

15 เดินไปสถานท่ีเตรียม 1

16 เตรียมเคร่ืองปรุง (หมูวุ้นเส้น) 10

17 ห่ันวุ้นเส้น 5

18 เคล้าผสม 5

19 ป่ัน 20

20 ยกของและเดินไปสถานท่ีมัด 1

21 มัด 25

22 ตากแดด 2

23 ไส้รอกเข้ารูป 120

24 เดินไปท่ีก่อเตาถ่าน 1

25 ก่อไฟเตาถ่าน 50

Flow Process Chart

แผนภูมิการไหลของกระบวนการร้านไส้กรอกอีสาน

กิจกรรมท่ี ค าอธิบาย เวลา (นาที)
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ เคล่ือนย้าย รอคอย จัดเก็บ

26 รอถ่านได้ท่ี 60

27 เดินไปสถานท่ีเตรียม 1

28 เตรียมเคร่ืองปรุง (หมูเปร้ียว) 10

29 เคล้าผสม 10

30 เดินไปท่ีก่อเตาถ่าน 1

31 ตรวจสอบความพร้อมของถ่าน 5

32 เดินไปสถานท่ีเตรียม 1

33 ป่ัน 30

34 ยกของและเดินไปสถานท่ีมัด 1

35 มัด 40

36 ตากแดด 5

37 ไส้รอกเข้ารูป ข้ามคืน

38 ตัดไส้กรอก (หมูธรรมดา) 10

39 เสียบไส้กรอก (หมูธรรมดา) 15

40 ตัดไส้กรอก (หมูวุ้นเส้น) 10

41 เสียบไส้กรอก (หมูวุ้นเส้น) 15

42 ย้ายไส้กรอกไปไว้ท่ีพักเตรียมของ 2

43 เดินไปสถานท่ีเตรียม 1

44 เตรียมเคร่ืองปรุง (แหนม) 5

45 เคล้าผสม 10

46 เดินไปสถานท่ีช่ัง 1

47 ช่ังน้ าหนัก 10

48 ใส่ถุง+ยัด 20

49 รีดถุง+มัด 20

50 น าไปจัดเก็บ ข้ามคืน

Flow Process Chart

แผนภูมิการไหลของกระบวนการร้านไส้กรอกอีสาน

กิจกรรมท่ี ค าอธิบาย เวลา (นาที)

ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ เคล่ือนย้าย รอคอย จัดเก็บ

1 แช่ข้าวเหนียว 120

2 น่ึงข้าว 1

3 รอข้าวเหนียวสุก 30

4 เดินไปสถานท่ีตากไส้กรอก 1

5 เช็คคุณภาพหมูเปร้ียว 10

6 ตัดไส้กรอก (หมูเปร้ียว) 20

7 เดินไปเช็คข้าวเหนียว 1

8 น าข้าวเหนียวสุกไปพัก 1

9 เดินไปสถานท่ีตากไส้กรอก 1

10 เสียบไส้กรอก (หมูเปร้ียว) 40

11 ย้ายไส้กรอกไปไว้ท่ีพักเตรียมของ 1

12 เตรียมสถานท่ีล้างรถ 15

13 ล้างรถ 10

14 เดินไปสถานท่ีล้างอุปกรณ์ 1

Flow Process Chart

แผนภูมิการไหลของกระบวนการร้านไส้กรอกอีสาน

กิจกรรมท่ี ค าอธิบาย เวลา (นาที)

ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ เคล่ือนย้าย รอคอย จัดเก็บ

15 ล้างอุปกรณ์ขายของ 10

16 เอาอุปกรณ์ท่ีล้างมาสถานท่ีเตรียม 1

17 ปลอกขิง 15

18 ห่ันขิง 10

19 ล้างขิง 2

20 น าขิงไปพักในตู้แช่ 1

21 เดินไปสถานท่ีเตรียมก่อไฟ 1

22 เตรียมอุปกรณ์ก่อไฟ 10

23 เดินไปล้างมือ 2

24 สับผัก 40

25 ล้างผัก 5

26 จับผักใส่ถุง 60

27 ซักผ้ากันเป้ือน 10

28 เตรียมของข้ึนรถขายของ 60

แผนภูมิการไหลของกระบวนการร้านไส้กรอกอีสาน

กิจกรรมท่ี ค าอธิบาย เวลา (นาที)
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3.3 การวเิคราะปัญหา 
จากการวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานแต่ละขั้นตอน พบว่าในขั้นตอนของแต่ละกระบวนการยงัมีความ

สูญเสียเกิดข้ึน จากสถานท่ีการผลิตไส้กรอกกบัสถานท่ีจดัเตรียมร้านขายไส้กรอก ท่ีตอ้งเดินกลบัไปกลบัมาจากการ
ขนยา้ยไส้กรอกอีสาน อีกทั้งยงัเกิดความสูญเสียจากความไม่สมดุลในการผลิตของปริมาณงานท่ีพนกังานแต่ละคน
ท าอยู่ จึงท าให้เกิดขั้นตอนท่ีเป็นคอขวด ดงันั้นเม่ือปริมาณงานของแต่ละขั้นตอนแต่ละพนกังานแตกต่างกนัแลว้ ก็
จะท าให้เกิดการรอคอยและความล่าชา้เกิดข้ึน แลว้วิเคราะห์หาสาเหตุโดยเทคนิคการตั้งค าถาม Why-Why Analysis 
เพ่ือให้ทราบรากเหงา้ของสาเหตุ ซ่ึงจะเห็นไดว้่าเวลาท่ีสูญเปล่ามาจากการเคล่ือนไหวของพนกังาน เช่น การโยกยา้ย
สินค้า อีกทั้งยงัมีความไม่สมดุลของการแจกแจงงาน ซ่ึงภาระงานตกไปอยู่ในพนักงานเพียงคนเดียวเป็นหลกั 
เน่ืองจากไม่มีการกระจายงานและการวางแผนท่ีดี ท าให้เกิดเวลาจากความสูญเปล่าอีก 60 นาที เพ่ือลดภาระงาน
ความรับผิดชอบเพียงรายเดียว ผูศึ้กษาใชก้ระจายงานการผลิตโดยน าหลกัการ ECRS มาปรับปรุงวิธีการแกไ้ข 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

4.1. การปรับปรุงข้ันตอนกระบวนการผลิต 
ขั้นตอนการผลิตนั้น ไดป้รับปรุงโดยการจบัรวมกนั (Combine) ในขั้นตอนการเตรียมเคร่ืองปรุงให้เสร็จ

ในทีเดียว ไม่ตอ้งรอท าประเภทหน่ึงเสร็จแลว้ถึงจะมาเตรียมเคร่ืองปรุงของอีกชุดหน่ึง และขั้นตอนในส่วนการเคลา้
ผสม การป่ัน การมดันั้น จะให้พนกังานทั้งสองร่วมกนักนัโดยการจดัเรียงใหม่ (Rearrange) ให้คนหน่ึงท าการเคลา้
ผสมระว่างเคร่ืองปรุงและเน้ือหมูจนไดห้น่ึงชุดก็จะน าไปป่ันไส้กรอก ส่วนอีกคนก็จะเคลา้ผสมในส่วนต่อไปจน
เสร็จ เพ่ือความต่อเน่ืองและไม่ตอ้งเสียเวลาพกัของ  

การปรับปรุงวิธีการปฏิบติัให้มีความง่ายข้ึน (Simplify) ในขั้นตอนการจบัผกัของพนกังานคนท่ี 2 ซ่ึงจะ
ท าการจบัผกัและพริกใส่ถุงไวแ้ลว้น าไปกองรอกนัจนจบัใส่ถุงเสร็จ พอท าเป็นชุดจนเสร็จจึงค่อยน าพวงท่ีเป็นชุดๆ 
ซ่ึงผูศึ้กษาไดส้งัเกตแลว้ว่าเกิดความสูญเปล่า จึงท าการลดขั้นตอนโดยไม่ตอ้งมีการท าเป็นชุดๆแลว้  

4.2. ผลลัพธ์หลังจากการปรับปรุง 

 
Figure 3 แผนภูมิการไหลกระบวนการและเวลาหลงัการปรับปรุงของพนกังานคนที่ 1 

ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ เคล่ือนย้าย รอคอย จัดเก็บ

1 ส่ังซ้ือหมูรอมาส่ง 90

2 แช่วุ้นเส้น 1

3 รอวุ้นเส้นได้ท่ี 30

4 คัดหมู 40

5 น าหมูไปแช่ตู้เย็น 1

6 แช่หมูและน าหมูท่ีแช่ไว้แล้วออกมา 1

7 น าหมูท่ีแช่มาสถานท่ีเตรียม 1

8
เตรียมเคร่ืองปรุง (หมูวุ้นเส้น,     

หมูธรรมดา และหมูเปร้ียว)
20

9 เคล้าผสม 15

10 ป่ัน 50

11 มัด 60

12 ยกไปตากแดด 1

13 ตากแดด 2

14 ไส้รอกเข้ารูป 120

15 เดินไปท่ีก่อเตาถ่าน 1

กิจกรรมท่ี ค าอธิบาย เวลา (นาที)

Flow Process Chart

แผนภูมิการไหลของกระบวนการร้านไส้กรอกอีสาน

ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ เคล่ือนย้าย รอคอย จัดเก็บ

16 ก่อไฟเตาถ่าน 50

17 รอถ่านได้ท่ี 60

18 เดินไปสถานท่ีเตรียม 1

19 เตรียมเคร่ืองปรุง (แหนม) 5

20 เคล้าผสม 10

21 ใส่ถุง+ยัด 10

22 รีดถุง+มัด 10

23 เดินไปท่ีก่อเตาถ่าน 1

24 ตรวจสอบความพร้อมของถ่าน 5

25 เดินไปสถานท่ีตากไส้กรอก 1

26 ตัดไส้กรอก (หมูธรรมดา) 10

27 เสียบไส้กรอก (หมูธรรมดา) 15

28 ตัดไส้กรอก (หมูวุ้นเส้น) 10

29 เสียบไส้กรอก (หมูวุ้นเส้น) 15

30 น าแหนมและไส้กรอกไปพัก 2

กิจกรรมท่ี ค าอธิบาย เวลา (นาที)

Flow Process Chart
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Figure 4 แผนภูมิการไหลกระบวนการและเวลาหลงัการปรับปรุงของพนกังานคนที่ 2 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

 จากการศึกษาและพฒันาประสิทธิภาพการท างานของร้านไส้กรอกอีสานในกรณีศึกษาน้ี และน าหลกัการ 
ECRS มาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการท างานของพนกังาน ท าให้ไดข้อ้สรุปดงัน้ี 

 การจดบนัทึกเวลาการปฏิบติังานท าให้ทราบว่าก่อนการปรับปรุงนั้นเวลาท่ีใช้ในขั้นตอนการผลิตของ
พนกังานคนท่ี 1 จะใชร้ะยะเวลาทั้งหมดโดยเฉล่ียประมาณ 485 นาที และหลงัจากการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตแลว้
นั้น จะใชร้ะยะเวลาทั้งหมดโดยเฉล่ียประมาณ 368 นาที หรือลดลงไปประมาณ 117 นาที คิดเป็น 24.12 เปอร์เซ็นต์
ของเวลาเดิมของพนกังานคนท่ี 1 

 การจดบนัทึกเวลาการปฏิบติังานท าให้ทราบว่าก่อนการปรับปรุงนั้นเวลาท่ีใช้ในขั้นตอนการผลิตของ
พนกังานคนท่ี 2 จะใชร้ะยะเวลาทั้งหมดโดยเฉล่ียประมาณ 359 นาที และหลงัจากการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตแลว้
นั้น จะใชร้ะยะเวลาทั้งหมดโดยเฉล่ียประมาณ 449 นาที หรือเพ่ิมข้ึนไปประมาณ 90 นาที คิดเป็น 25.07 เปอร์เซ็นต์
ของเวลาเดิมของพนกังานคนท่ี 2 

 และส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตจากการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองนั้น ท าให้ความสามารถในการ
ผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจากเดิมท่ีผลิตไส้กรอกหมดทั้งหมดทั้งไส้กรอกหมูลว้นธรรมดา ไส้กรอกหมูลว้นเปร้ียว ไส้
กรอกวุน้เส้น และแหนมอีสานไดสู้งสุด 300 ไมโ้ดยประมาณ แต่หลงัจากปรับปรุงสามารถผลิตไดเ้พ่ิมมากข้ึน 434 
ไม ้หรือเพ่ิมข้ึน 134 ไม ้คิดเป็น 44.67 เปอร์เซ็นต ์จากระยะเวลาในการผลิตท่ีเท่ากนั 
 
 
 
 

ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ เคล่ือนย้าย รอคอย จัดเก็บ

1 แช่ข้าวเหนียว 120

2 น่ึงข้าว 1

3 รอข้าวเหนียวสุก 30

4 เดินไปสถานท่ีตากไส้กรอก 1

5 เช็คคุณภาพหมูเปร้ียว 10

6 ตัดไส้กรอก (หมูเปร้ียว) 20

7 เดินไปเช็คข้าวเหนียว 1

8 น าข้าวเหนียวสุกไปพัก 1

9 เดินไปสถานท่ีตากไส้กรอก 1

10 เสียบไส้กรอก (หมูเปร้ียว) 40

11 ย้ายไส้กรอกไปไว้ท่ีพักเตรียมของ 1

12 เดินไปสถานท่ีเตรียม 1

13 ห่ันวุ้นเส้น 5

14 มัด 60

15 ยกไปตากแดด 1

16 ตากแดด 2

17 เดินไปสถานท่ีเตรียมล้างรถ 1

18 เตรียมสถานท่ีล้างรถ 15

19 ล้างรถ 10

แผนภูมิการไหลของกระบวนการร้านไส้กรอกอีสาน

Flow Process Chart

กิจกรรมท่ี ค าอธิบาย เวลา (นาที)
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ เคล่ือนย้าย รอคอย จัดเก็บ

20 ล้างอุปกรณ์ขายของ 10

21 ปลอกขิง 15

22 ห่ันขิง 10

23 ล้างขิง 2

24 น าขิงไปพักในตู้แช่ 1

25 เดินไปสถานท่ีเตรียมก่อไฟ 1

26 เตรียมอุปกรณ์ก่อไฟ 10

27 เดินไปล้างมือ 2

28 สับผัก 40

29 ล้างผัก 5

30 เดินไปสถานท่ีเตรียมแหนม 1

31 ช่ังน้ าหนัก 10

32 ใส่ถุง+ยัดแหนม 10

33 รีดถุง+มัดแหนม 10

34 เดินไปสถานท่ีเตรียมรถขายของ 1

35 จับผักใส่ถุง 50

36 ซักผ้ากันเป้ือน 10

37 เตรียมของข้ึนรถขายของ 60

แผนภูมิการไหลของกระบวนการร้านไส้กรอกอีสาน

Flow Process Chart

กิจกรรมท่ี ค าอธิบาย เวลา (นาที)
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แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ของส่วนราชการ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จการเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลศิ 

ในการบริหารจัดการด้านการเงนิการคลงั  
Formation and Evaluation of the Internal Control System, Internal Auditing’s 

Standard and Code of Ethics for Government Organization which Lead to 
Success in Becoming High Performing Organization in Financial and Fiscal 

Management. 
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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ (1) เพ่ือทดสอบผลกระทบของระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จการเป็นองคก์รท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงั (2) เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทาง
ในการสร้างความส าเร็จการเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงั กลุ่มตวัอยา่งคือ 
หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานท่ีไดรั้บรางวลัองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการดา้นการเงิน
การคลัง ตั้ งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 93  หน่วยงาน เคร่ืองมือวิจัย คือ  
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลใช ้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอนุมานโดยการวิเคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ และ วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจยั พบว่า 1) ระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และจริยธรรมการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ท่ีมีผลต่อความส าเร็จการเป็นองคก์รท่ีมีความเป็น
เลิศในการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัร่วมกนัอธิบายความผนัแปรความส าเร็จในการเป็นองคก์รท่ีมีความเป็น
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เลิศในการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัไดร้้อยละ 45.30 โดยพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จการเป็นองคก์รท่ี
มีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการด้านการเงินการคลงั คือ มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ค่าสถิติท่ีได ้0.01 2) แนวทางการสร้างความส าเร็จการเป็นองคก์รท่ีมีความ
เป็นเลิศในการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงั ค่าสถิติท่ีได ้0.01 คือ การประเมินผลการควบคุมภายใน มาตรฐาน
ด้านการปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงมีสารสนเทศและการส่ือสาร การติดตามประเมินผล 
องคป์ระกอบส าคญัทางสถิติท่ีได ้0.05 

 
ค าส าคญั: ระบบการควบคุมภายใน, การประเมินผลการควบคุมภายใน, การปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
 

Abstract 
 

The objectives of this research are:  (1)  To test 1)  the impact of internal control system 2)  the impact of 
Evaluation of the Internal Control System and 3)  internal auditing’s standard and Code of Ethics of government 
organization which lead to success in becoming high performing organization in financial and fiscal management. 
( 2)  To find the formation to build success in becoming high performing organization in financial and fiscal 
management.  The sample group is 93 internal audit units of organizations receiving the high performing 
organization in financial and fiscal management awards since fiscal year B.E. 2557 – 2560. Research methods are 
1)  questionnaire 2)  Descriptive Statistics composed of frequency, percentage, comparison of mean and standard 
deviation and 3) inferential statistics composed of correlation coefficient and multiple regression analysis 

The research finds out 1) the success variation of relation between internal control system and Evaluation of 
the System, internal auditing’s standard and Code of Ethics of government organization which lead to success in 
becoming high performing organization in financial and fiscal management and becoming high performing 
organization in financial and fiscal management is 45. 30%.  The factor which has most impact to success in 
becoming high performing organization in financial and fiscal management is internal auditing ’s standard and Code 
of Ethics of government organization shown by statistic value 0.01.  2)  the most significant factors related to 
formation of internal control system are evaluation of internal control system, standard of performance and internal 
control with information technology including monitoring .  These factors shown by statistic value 0. 01 with 
significant level 0.05. 

 
Key Words: Internal Control System, Evaluation of the Internal Control, performing an internal auditing  
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บทน า 
 

ดว้ยรัฐบาลให้ความส าคญัในการวางรากฐานในการพฒันาประเทศดา้นการบริหารจดัการดา้นการเงินการ
คลงัให้มีเสถียรภาพ และขยายตวัเติบโตอยา่งมัน่คงและต่อเน่ืองโดยมีการประสานนโยบายการเงินและการคลงัของ
ประเทศให้สอดคลอ้งกนั ตั้งแต่ระดบักระทรวงระดบัท้องถ่ินตลอดจนมีการจดัการอย่างมีระบบ พร้อมมีกลไก
ตรวจสอบให้มีการใชจ่้ายงบประมาณอยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์กบัประชาชนทัว่ประเทศอยา่งแทจ้ริง โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งการสร้างความเขม้แขง็ดา้นการเงินการคลงัให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจดัการท่ีไดม้าตรฐาน ตามหลกั
ธรรมาภิบาล โปร่งใส ถูกตอ้ง เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบติั ทั้งน้ี เพ่ือให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งและเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประเทศให้ทดัเทียมนานาชาติ 

รางวัลองค์กรท่ี มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง มีเจตจ านงเพ่ือส่งเสริม 
การปฏิบติังานดา้นการเงินการคลงัในภาพรวมของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพโดยยกย่องเชิดชูส่วนราชการ 
ท่ีปฏิบติัตามกฏ ระเบียบ และมีความโปร่งใสในการปฏิบติังาน รวมทั้งเป็นขวญัก าลงัใจให้กบัส่วนราชการท่ีมี 
การบริหารจดัการภายใน (ด้านการเงินการคลงั) ให้ได้รับการยกย่องและเป็นท่ียอมรับ เป็นท่ีรู้กนัว่าการท างาน
เร่ิมตน้ของส่วนราชการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ก่อนเขา้สู่ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ การลงบญัชี และมีการ
ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มัน่ใจว่ากระบวนงานท่ีด าเนินการเป็นไปอย่างถูกตอ้งครบถว้น 
กรมบญัชีกลางยึด 5 มิติ ทั้งดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง ดา้นการเบิกจ่าย ดา้นการบญัชี ดา้นการตรวจสอบภายใน และดา้น
ความรับผิดทางละเมิด  

ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินไดเ้ห็นถึงความส าคญัของงานการตรวจสอบภายในท่ีจะเป็นผูส้ร้างความ
เช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริหารถึงความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบติังานขององคก์ร ส่งเสริมให้การปฏิบติังาน
บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย ดูแลให้มีการใชจ่้ายทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า และมีส่วนผลกัดนัให้เกิด
การก ากับดูแลท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้ก าหนดแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายในให้ส่วนราชการสามารถปฏิบติัไดจ้ริงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

กรมบญัชีกลางมีภารกิจในการควบคุมการจ่ายเงินและการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซ่ึงเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ จึงไดต้ระหนกัถึงการสร้างระบบการ
ตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถเป็นเคร่ืองมือส าคญัของผูบ้ริหารในการส่งสัญญาณเตือนภยั
ล่วงหน้าเก่ียวกบัความเส่ียงในการด าเนินงานและช่วยติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานรวมทั้งเป็น
กลไกของรัฐท่ีจะช่วยให้การบริหารงบประมาณและการใชจ่้ายเงินของหน่วยงานภาครัฐมุ่งสู่สมัฤทธ์ิของแผนงาน/
โครงการตามนโยบายของรัฐบาล และป้องกนัหรือลดโอกาสการทุจริตประพฤติมิชอบของทางราชการตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจดัการภาครัฐท่ีมีความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้ผู ้วิจัยสนใจศึกษาแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ 
การประเมินผลการควบคุมภายใน และมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบติังานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการมีผลต่อความส าเร็จในการเป็นองคก์รท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการดา้นการเงินการ
คลงั ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากงานวิจยัสามารถเสริมสร้างความรู้การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล  
การควบคุมภายในของส่วนราชการ เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าส่วนราชการท่ีปฏิบติัตามกฏ ระเบียบ และมีความ
โปร่งใสในการปฏิบติังาน ปราศจากความเสียหาย หรือการทุจริตและรายงานทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ ถูกตอ้ง 
และครบถว้น ซ่ึงสามารถสะทอ้นถึงการบริหารจดัการท่ีดีของผูบ้ริหาร 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือทดสอบผลกระทบของระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน มาตรฐานการ

ตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการเป็น
องคก์รท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงั 

2. เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางในการสร้างความส าเร็จในการเป็นองคก์รท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการ
ดา้นการเงินการคลงั 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประโยชน์ในเชิงปฏิบติั ไดแ้ก่ กระทรวงการคลงัโดยกรมบญัชีกลางในฐานะเป็นหน่วยงานผูค้วบคุม 

ก ากบั ดูแล สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถเป็น
เคร่ืองมือส าคญัของผูบ้ริหารในการส่งสัญญาณเตือนภยัล่วงหน้าเก่ียวกับความเส่ียงในการด าเนินงานและช่วย
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการ นอกจากน้ีส่วนราชการสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการวาง
ระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าส่วน
ราชการท่ีปฏิบติัตามกฏ ระเบียบ และมีความโปร่งใสในการปฏิบติังาน ปราศจากความเสียหายหรือการทุจริตและ
รายงานทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ ถูกตอ้ง และครบถว้น ซ่ึงสามารถสะทอ้นถึงการบริหารจดัการท่ีดีของผูบ้ริหาร 
และผูต้รวจสอบภายในของส่วนราชการสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ไดแ้ก่ ผูท่ี้สนใจสามารถน าตวัแปรแนวทางการจดัวางระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายใน และตวัแปรมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบติังาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการส่งผลต่อความส าเร็จในการเป็นองคก์รท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการด้าน
การเงินการคลงัใชเ้ป็นแนวทางในการท าวิจยัเพ่ิมเติมในส่วนราชการท่ียงัไม่ไดเ้ป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการ
บริหารจดัการดา้นการเงินการคลงั และผูท่ี้สนใจสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือคน้หาตวัแปรท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จในการเป็นองคก์รท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงั 

ระบบการควบคุมภายใน 

- สภาพแวดลอ้มการควบคุม 

- การประเมินความเส่ียง 

- กิจกรรมควบคุม 

- สารสนเทศและการส่ือสาร 

- การติดตามประเมินผล 

การประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

ความส าเร็จในการ 
เป็นองคก์รท่ีมี 
ความเป็นเลิศใน 
การบริหารจดัการ 
ดา้นการเงินการคลงั 

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม
การปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 

- มาตรฐานดา้นคุณสมบติั 

- มาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 

ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินไดก้ าหนดแนวทางการจดัวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจซ่ึงเป็นองคก์รต่างๆ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานทอ้งถ่ิน มี
ระบบการควบคุมภายในท่ีดี (ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน , 2560) องค์ประกอบของควบคุมภายใน  ประกอบดว้ย 5 
องคป์ระกอบ คือ สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร และการ
ติดตามประเมินผล ส าหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยมีบทบาทและความรับผิดชอบท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
บทบาทและความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารต่อการควบคุมภายใน บทบาทของผูบ้ริหารระดบัสูงต่อการตรวจสอบภายใน 
และการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน โดยการประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) 
การควบคุมภายในจะดีหรือไม่ดีนั้นข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติั รวมทั้งการติดตามควบคุมเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั 
ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารและผูต้รวจสอบภายใน (จนัทนา สาขากร , 2548)  สภาวะแวดลอ้มการท างานในดา้นปรัชญา
และลกัษณะการบริหารงานของผูบ้ริหาร การมอบหมายอ านาจและหน้าท่ี ปัจจยัน าเขา้ในดา้นสภาพการใชเ้ทคโนโลยีใน
องคก์ร และกระบวนการตรวจสอบภายในดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบภาคสนาม การรายงานผลการการตรวจสอบ และ
การติดตามผลการตรวจสอบ มีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพของรายงานการ
ตรวจสอบภายใน (ฐิติรัตน์ มีมาก  , 2560) ในการก าหนดระบบการควบคุมภายในการบริหารงานเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหาร
แต่ละรายและต้องเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน การจดัการท่ีระบุขั้นต ่าของกฎการจดัการท่ีองค์กรภาครัฐ
ทั้งหมดจะปฏิบติัตามการควบคุมภายใน การบริหารงานเป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นส าหรับการตรวจสอบภายนอก (Doina 
Elena DASCĂLU , 2016)   

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  ซ่ึงประกอบดว้ย 
มาตรฐานด้านคุณสมบติัและมาตรฐานด้านการปฏิบติังาน (กรมบญัชีกลาง,  2560) ผูต้รวจสอบภายในจะไดก้าร
ยอมรับก็ต่อเม่ือผูต้รวจสอบภายในแสดงให้เห็นว่าการปฏิบติังานของตนมีความน่าเช่ือถือได ้ (ศิลปพร ศรีจัน่เพชร , 
2553) ขนาดของคณะกรรมการ ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบความเป็นเจา้ของสถาบนั และความเป็นเจ้าของ
ในการบริหารงานมีผลต่อประสิทธิภาพทางการเงิน (Irine Herdjiono&Indah Mega Sari , 2017) ความส าเร็จของการ
ระบบการวดัผลการปฏิบติังานองคก์รกบัความส าเร็จทางดา้นการเงินมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ 
บริษทัท่ีประสบความส าเร็จในระบบการวดัผลจะมีตวัวดัผลทางการเงินท่ีดี ( นภดล ร่มโพธ์ิ , 2553)  ส าหรับ
หลกัเกณฑ์รางวลัองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลงั  เป็นการการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนราชการตามขั้นตอนการบริหารดา้นการเงินการคลงั 5 มิติ คือ 1. มิติดา้นการจดัซ้ือจดัจ้าง 2. มิติ
ดา้นการเบิกจ่าย 3. มิติดา้นการบญัชี 4. มิติดา้นการตรวจสอบภายใน และ 5. มิติดา้นความรับผิดทางละเมิด โดย
กรมบญัชีกลางไดจ้ดัให้มีการมอบรางวลัองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงั ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบติังานดา้นการเงินการคลงัในภาพรวมของส่วนราชการท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลงัอย่างถูกต้อง โปร่งใส รวมทั้งเป็นขวญั
ก าลงัใจให้กบัส่วนราชการท่ีมีการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัให้ไดรั้บการยกยอ่งและเป็นท่ียอมรับ ความเป็น
เลิศและการจดัการความเลิศ ซ่ึงไดพ้ยายามท าความเขา้ใจและช้ีชวนผูบ้ริหารและบุคลากรในองคก์ารท่ีตอ้งการสร้าง
ความเป็นเลิศให้กบัองคก์ารของตนเอง โดยองคก์รตอ้งทราบว่าองคก์รของตนนั้นเป็นเลิศในดา้นใด มีหลกัการหรือ
วิธีการท่ีจะด าเนินการและปฏิบติั เรียนรู้และพฒันาองคก์รให้ดีข้ึนดว้ยกนัทุกฝ่าย (สมาน อศัวภูมิ , 2559)   
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วธีิการศึกษา 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Study) โดยผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnare) ในการ
สอบถามจากผูต้รวจสอบภายในของหน่วยงานท่ีไดรั้บรางวลัองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการดา้นการเงินการ
คลงั กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ ผูต้รวจสอบภายในของหน่วยงานท่ีไดรั้บรางวลัองคก์รท่ีมีความเป็นเลิศ
ในการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงั ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560  จ านวน 93 หน่วยงาน หน่วยงานละ 1 
คน รวม 93 คน โดยหลงัจากการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของข้อมูล 
สามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามไดท้ั้งหมด 93 ชุด 

เคร่ืองมือใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยผูศึ้กษาน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ
เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จากนั้นน าไปทดลองใช ้ (Try Out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างผูต้รวจสอบภายใน จ านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในเร่ืองความเท่ียงดว้ยวิธีการ
ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงได้ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามเท่ากบั 0.776  

สถิติท่ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และใชส้ถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้นและตวัแปรตาม โดยใชก้าร
วิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 ตามสมมติฐานของงานวิจยั  

 

ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
ตารางที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
ระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน และมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ส่งผลต่อความส าเร็จการเป็นองคก์รที่มีความเป็น
เลิศในการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงั  

ตวัแปรตน้ b SEb ß T p-value 
ค่าคงท่ี (Intercept) 0.680 0.471 - 1.444 0.152 
ระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

0.334 0.195 0.245 1.707 0.091 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 0.547 0.173 0.454 3.165 0.002 
R = 0.673   R2 = 0.453   SEest = 0.411   F = 37.329   Sig. of F = 0.000 

จากตารางท่ี 1 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของส่วนราชการสามารถร่วมกนัอธิบาย
ความผนัแปรความส าเร็จการเป็นองคก์รท่ีมีความเป็นเลิศการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัไดร้้อยละ 41.10 โดย
พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จการเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการด้านการเงินการคลงั คือ 
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มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
ตารางที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
ระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน ที่ส่งผลต่อความส าเร็จการเป็นองคก์รที่มี
ความเป็นเลิศในการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัที่แตกต่างกนั 

ตวัแปรต้น b SEb ß t p-value 
ค่าคงท่ี (Intercept) 0.540 0.624 - 0.865 0.389 
ระบบการควบคุมภายใน 0.541 0.159 0.312 3.411 0.001 
การประเมินผลการควบคุมภายใน 0.380 0.082 0.425 4.648 0.000 

R= 0.630    R2 = 0.397   SEest = 0.432   F = 29.577   Sig. of F = 0.000 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ระบบการควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายใน สามารถร่วมกนัอธิบาย

ความผนัแปรความส าเร็จการเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงั  ไดร้้อยละ 39.70 
โดยพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จการเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงั คือ 
แนวทางการจดัวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01  
ตารางที่  3 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร และ 
การติดตามประเมินผลส่งผลต่อความส าเร็จการเป็นองคก์รที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการดา้นการเงินการ
คลงั 

ตวัแปรต้น b SEb ß t p-value 
ค่าคงท่ี (Intercept) 0.823 0.702 - 1.172 0.244 
สภาพแวดลอ้มการควบคุม 0.112 0.132 0.085 0.851 0.397 
การประเมินความเส่ียง 0.175 0.122 0.152 1.441 0.153 
กิจกรรมการควบคุม 0.010 0.116 0.009 0.088 0.930 
สารสนเทศและการส่ือสาร 0.257 0.120 0.221 2.137 0.035 
การติดตามประเมินผล 0.314 0.126 0.263 2.498 0.014 

R = 0.528   R2 = 0.279   SEest = 0.480   F = 6.735   Sig. of F = 0.000 
จากตารางท่ี 3 พบว่า  สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศ

และการ ส่ือสาร  และการ ติดตามประ เ มิน ผล  สามารถ ร่ วมกันอ ธิบายคว ามผันแปรคว ามส า เ ร็ จ 
การเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ได้ร้อยละ 27.90 โดยพบว่า  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเ ร็จการเป็นองค์กรท่ี มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง  
คือ สารสนเทศและการส่ือสาร และการติดตามประเมินผล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4 การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) มาตรฐาน
ดา้นคุณวุฒิ และมาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน ที่ส่งผลต่อความส าเร็จการเป็นองคก์รที่มีความเป็นเลิศในการ
บริหารจดัการดา้นการเงินการคลงั 

ตวัแปรต้น b SEb ß t p-value 
ค่าคงท่ี (Intercept) 1.103 .435 - 2.540 .013 
มาตรฐานดา้นคุณวุฒิ .298 .146 .249 2.041 .044 
มาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน .485 .131 .453 3.715 .000 

R= 0.663   R2 = 0.439   SEest = 0.416   F = 35.209   Sig. of F = 0.000 
จากตารางท่ี 4 พบว่า ระบบการควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในสามารถร่วมกันอธิบาย

ความผันแปรความส าเ ร็จการเ ป็นองค์กร ท่ี มีความเป็นเ ลิศในการบริหารจัดการด้านการเ งินการคลัง  
ไดร้้อยละ 43.90 โดยพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จการเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการด้าน
การเงินการคลงั คือ มาตรฐานดา้นคุณวุฒิ และมาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

สรุปผลการวจิัย 
 

ผลจากการศึกษา พบว่า ระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน มาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการเป็น
องค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการด้านการเงินการคลงั สอดคล้องกบัการศึกษาของจนัทนา สาขากร 
(2548)  จากการศึกษาพบว่า การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO การควบคุมภายในเร่ืองระบบและบวนการท่ี
ต้องท า การควบคุมภายในจะดีหรือไม่ดีนั้นข้ึนอยู่กับผู ้บริหารและผู้ปฏิบัติ รวมทั้ งการติดตามควบคุมเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญั ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารและผูต้รวจสอบภายใน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของนภดล ร่มโพธ์ิ 
(2553)  พบว่า บริษทัท่ีประสบความส าเร็จในระบบการวดัผลจะมีตวัวดัผลทางการเงินท่ีดี ส าหรับมาตรฐานด้าน
คุณวุฒิ มาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการเป็นองคก์รท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการ
ดา้นการเงินการคลงั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2553) พบว่า แม่บทการการปฏิบติังานของ
วิชาชีพตรวจสอบภายใน ซ่ึงผูต้รวจสอบภายในจะไดก้ารยอมรับก็ต่อเม่ือผูต้รวจสอบภายในแสดงให้เห็นว่าการ
ปฏิบติังานของตนมีความน่าเช่ือถือได้สอดคลอ้งกับการศึกษาของนภดล ร่มโพธ์ิ (2553)  จากการศึกษาพบว่า 
ความสัมพนัธ์ระหว่างความส าเร็จของการระบบการวดัผลการปฏิบติังานองค์กรกบัความส าเร็จทางด้านการเงิน
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และแนวทางการสร้างความส าเร็จการเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการ
ดา้นการเงินการคลงั คือ การประเมินผลการควบคุมภายใน มาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน และระบบการควบคุม
ภายใน ซ่ึงมีสารสนเทศและการส่ือสาร การติดตามประเมินผล 
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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ (1) เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะผูท้  าบญัชีหน่วยงานของรัฐ
กบัคุณภาพรายงานการเงินหน่วยงานของรัฐ (2) เพ่ือวิเคราะห์คุณลกัษณะผูท้  าบญัชีหน่วยงานของรัฐท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพรายงานการเงินหน่วยงานของรัฐ การวิจยัคร้ังน้ีใชวิ้ธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสอบถามผูป้ฏิบติังาน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบญัชีหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงไดจ้ดัท าแบบสอบถาม จ านวน 169 ฉบบั โดยไดรั้บแบบสอบถามตอบ
กลบัท่ีตรวจสอบแลว้ว่าเป็นแบบสอบถามท่ีถูกตอ้ง จ านวน 119 ฉบบั การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานโดยการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
และ วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจยั พบว่า 1) คุณลกัษณะผูท้  าบญัชีหน่วยงานของรัฐกบัคุณภาพรายงานการเงินหน่วยงานของรัฐ โดย
คุณลกัษณะผูท้  าบญัชีหน่วยงานของรัฐ ประกอบดว้ย ประสบการณ์ดา้นบญัชีภาครัฐ การพฒันาความรู้ดา้นบญัชี
ภาครัฐ ความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีภาครัฐ และทักษะการน าไปใช้ในการท าบัญชีภาครัฐ มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ เท่ากบั 0.64  0.70  0.69 และ 0.78 ตามล าดบั ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 2) คุณลกัษณะผูท้  า
บญัชีหน่วยงานของรัฐ ประกอบดว้ย ประสบการณ์ดา้นบญัชีภาครัฐ การพฒันาความรู้ดา้นบญัชีภาครัฐ ความรู้ความ
เขา้ใจดา้นบญัชีภาครัฐ และทกัษะการน าไปใชใ้นการท าบญัชีภาครัฐร่วมกนัอธิบายความผนัแปรคุณภาพรายงาน
การเงินหน่วยงานของรัฐ ได้ร้อยละ 77.40 โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพรายงานการเงินหน่วยงานของรัฐ คือ 
ประสบการณ์ดา้นบญัชีภาครัฐการพฒันาความรู้ดา้นบญัชีภาครัฐ ความรู้ความเขา้ใจดา้นบญัชีภาครัฐ และทกัษะการ
น าไปใชใ้นการท าบญัชีภาครัฐ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: ผูท้  าบญัชีหน่วยงานของรัฐ, ความรู้ความเขา้ใจดา้นบญัชีภาครัฐ, คุณภาพรายงานการเงินหน่วยงานของรัฐ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 1093 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

Abstract 
 

The purposes of this research were to (1) test the relationship between the characteristics of the government 
accounting officers and the quality of government financial reports, and ( 2)  analyze the characteristics of the 
accountant in the accounting department affecting the quality of financial reports in the government accounting 
department. Collecting research data by using 169 questionnaires and asking the government accounting officers to reply 
to this.   A total of 119 questionnaires were received.   Data were analyzed by using descriptive statistics, frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and inferential statistics by multiple correlation analysis and multiple 
regression analysis. 

The research results were as follows:  1)  the characteristics of the government accounting officers and the 
quality of government financial reports include experiences in government accounting, knowledge development in the 
government accounting and skills in applying to do the government accounting work .  The correlation coefficients 
were 0 .64 , 0 .70 , 0 .69  and 0 .78  respectively, which were statistically significant at the 0 .01  level, 2)  the 
characteristics of the government accounting officers include experience in government accounting, knowledge 
development in government accounting and skills in applying to do the government accounting work .  The 
explanation of the statistical variation of the financial accounting report was 77.40 percent, by the factor affecting 
the quality of the government accounting report were experiences in government accounting, knowledge 
development in the government accounting and skills in applying to do the government accounting work which 
were statistically significant at the 0.05 level. 

 
Key Words: Government Accounting Officers, Knowledge and Understanding in Government Accounting, Quality 
of Financial Government Report 
 

บทน า 
 

ดว้ยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให้รัฐตอ้งรักษาวินยัการเงินการคลงัอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้
ฐานะการเงินการคลงัของรัฐมีเสถียรภาพและมัน่คงอย่างย ัง่ยืนตามกฎหมายว่าดว้ยวินยัการเงินการคลงัของรัฐ ซ่ึง
กฎหมายดงักล่าวอย่างน้อยตอ้งมีบทบญัญติัเก่ียวกบั กรอบการด าเนินการทางการคลงัและงบประมาณของรัฐ การ
ก าหนดวินยัทางการคลงัดา้นรายไดแ้ละรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพยสิ์น
ของรัฐและเงินคงคลงัและการบริหารหน้ีสาธารณะ จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรัฐ 
พ.ศ 2561 น้ี ซ่ึงไดก้ าหนดสาระส าคญั การก าหนดวินยัการเงินการคลงัของรัฐเป็นการทัว่ไป) โดยเฉพาะการก าหนด
วินัยเก่ียวกับการบญัชี การรายงาน และการตรวจสอบ เพ่ือให้ภาครัฐได้รับการตรวจสอบจากสาธารณชนและ
หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และมีความโปร่งใส  
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จากบทบญัญติัแห่งกฎหมายดงักล่าว ส่งผลให้การท าบญัชี รายงาน และการตรวจสอบ กระทรวงการคลงั
ก าหนดมาตรฐานการบญัชีภาครัฐและนโยบายการบญัชีภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐน าไปใชใ้นการจดัท าบญัชี
และรายงานการเงิน โดยกระทรวงการคลงัจะต้องจดัท ารายงานการเ งินรวมภาครัฐให้คณะรัฐมนตรีทราบ และ
เปิดเผยรายงานดงักล่าวต่อสาธารณชนดว้ย ซ่ึงในทางปฏิบติัปัจจุบนัน้ี พบว่า กระทรวงการคลงัไดก้ าหนดมาตรฐาน
การบญัชีภาครัฐและนโยบายการบญัชีภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 เป็นตน้ไป โดยการจดัท ามาตรฐานการบญัชีภาครัฐไดมี้การก าหนดให้
สอดคล้องกับมาตรฐานบญัชีภาครัฐสากลมากยิ่งข้ึน รวมทั้งมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เพ่ือให้รายงาน
การเงินของหน่วยงานภาครัฐมีความถูกต้องโปร่งใส สามารถใช้บริหารจัดการด้านการเงินการคลงัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางนโยบายระหว่างประเทศท่ีก าหนดข้ึน โดย International Public Sector 
Accounting Standards Board (IPSASB) ท่ีได้เสนอให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ ทัว่โลก น ามาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ International Public Sector Accounting Standards มาใช้อนัจะช่วยให้รัฐบาลของแต่ละประเทศสามารถ
น าเสนอขอ้มูลท่ีชดัเจนหรือรอบดา้นเก่ียวกบัผลกระทบทางการเงินทั้งจากสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ท า
ให้หน่วยงานของรัฐตอ้งมีผูท้  าบญัชีท่ีมีความรู้และความเขา้ใจท่ีเพียงพอในการน ามาตรฐานการบญัชีภาครัฐและ
นโยบายการบญัชีภาครัฐไปใชใ้นทางปฏิบติัอนัจะช่วยให้รัฐบาลของแต่ละประเทศสามารถน าเสนอขอ้มูลท่ีชดัเจน
หรือรอบดา้นเก่ียวกบัผลกระทบทางการเงินทั้งจากสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม ท าให้หน่วยงานของรัฐตอ้ง
มีผูท้  าบญัชีท่ีมีความรู้และความเขา้ใจท่ีเพียงพอในการน ามาตรฐานการบญัชีภาครัฐและนโยบายการบญัชีภาครัฐไป
ใชใ้นทางปฏิบติั ซ่ึงจะส่งให้ผลคุณภาพของรายงานการเงินหน่วยงานรัฐมีความเขา้ใจได ้ความเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจ ความเช่ือถือได ้และการเปรียบเทียบกนัได ้

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงสนใจการศึกษาคุณลกัษณะผูท้  าบญัชีหน่วยงานของรัฐ ท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพรายงานการเงินหน่วยงานของรัฐ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะผูท้  าบญัชี
หน่วยงานของรัฐกบัคุณภาพรายงานการเงินหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์คุณลกัษณะผูท้  าบญัชีหน่วยงานของรัฐท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพรายงานการเงินหน่วยงานของรัฐ ผลลพัธ์ท่ีได้จากการวิจัยกระทรวงการคลงัสามารถใช้เป็น
แนวทางก าหนดคุณลกัษณะผูท้  าบญัชีหน่วยงานของรัฐ เตรียมความพร้อมของผูท้  าบญัชีหน่วยงานของรัฐให้มี
ความรู้และความเขา้ใจการท าบญัชีภาครัฐ เพ่ือพฒันาคุณภาพรายงานการเงินหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงส่งผลให้ขอ้มูล
บญัชีภาครัฐมีความโปร่งใส ชดัเจนทุกดา้นเก่ียวกบัผลกระทบทางการเงิน ทั้งจากสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม พร้อมทั้งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจ การบริหารจดัการทรัพยากรของประเทศไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผูท้  าบญัชีหน่วยงานของรัฐกับคุณภาพรายงานการเงิน

หน่วยงานของรัฐ 
2. เพ่ือทดสอบอิทธิพลคุณลกัษณะผูท้  าบญัชีหน่วยงานของรัฐท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานการเงินหน่วยงานของรัฐ 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประโยชน์ในเชิงปฏิบัต ิไดแ้ก่  

1.1 กระทรวงการคลงัโดยกรมบญัชีกลางในฐานะเป็นหน่วยผูค้วบคุม ก ากบั ดูแล สามารถก าหนดแนว
ทางแกไ้ข และพฒันาผูท้  าบญัชีหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นนกับญัชีท่ีมีคุณภาพ  

1.2 หน่วยงานของรัฐ สามารถก าหนดแนวทางการพฒันาการปฏิบติังานของผูท้  าบญัชีหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือส่งเสริมปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพรายงานการเงินหน่วยงานของรัฐ 

1.3 ผูท้  าบญัชีหน่วยงานของรัฐ สามารถพฒันาความรู้ดา้นบญัชีภาครัฐ เพ่ิมพูนความรู้ความเขา้ใจ ดา้น
บญัชีภาครัฐ และทกัษะการน าไปใช้ในการท าบญัชีภาครัฐอนัเป็นส่วนส่งเสริมปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพรายงาน
การเงินหน่วยงานของรัฐ 

2. ประโยชน์ในเชิงวชิาการ ไดแ้ก่ 
2.1 ผูท่ี้สนใจสามารถน าตวัแปรคุณลกัษณะผูท้  าบญัชีหน่วยงานของรัฐท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีไปใชเ้ป็น

แนวทางในการท าวิจยัเพ่ิมเติมในประเภทอ่ืนๆของหน่วยงานของรัฐ 
2.2 ผูท่ี้สนใจสามารถน าตวัแปรคุณลกัษณะผูท้  าบญัชีของหน่วยงานรัฐไปศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือคน้หาตวั

แปรท่ีส่งผลต่อคุณภาพของรายงานการเงินหน่วยงานของรัฐ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
ผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี: การวิจยั เร่ือง คุณลกัษณะผูท้  าบญัชีหน่วยงาน

ของรัฐท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานการเงินหน่วยงานของรัฐ ผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มี
ดงัน้ี  

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 1. แนวคิดคุณลกัษณะผูท้  าบญัชี จากประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง 
ก าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 ตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ตอ้งมี
คุณวุฒิการศึกษาและการพฒันาความรู้ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2557) 2. มาตรฐานรายงานการเงินส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีเก่ียวข้องซ่ึงก าหนดโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลงั  

ตวัแปรต้น 

  (Independent Variables) 

คุณลกัษณะผูท้  าบญัชีหน่วยงานของรัฐ 

- ประสบการณ์ดา้นบญัชีภาครัฐ 

- การพฒันาความรู้ดา้นบญัชีภาครัฐ 

- ความรู้ความเขา้ใจดา้นบญัชีภาครัฐ 

- ทกัษะการน าไปใชใ้นการท าบญัชีภาครัฐ 

ตวัแปรตาม 

(Dependent Variable) 

 

คุณภาพรายงานการเงิน 

หน่วยงานของรัฐ 
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3. หนังสือเวียนท่ีเก่ียวข้อง ได้มีการจัดท าหลักการและนโยบายบัญชี รายงานการเงินและผงับัญชีมาตรฐาน 
(กรมบญัชีกลาง, 2561) 

งานท่ีวิจัยท่ีเก่ียวข้อง สรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานการเงิน มีทั้ งท่ีเป็น ข้อมูลส่วนตัว 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และประสบการณ์การท างาน (ธีระวัฒน์ จันทึก และวสันต์  
พรพุทธพงศ, 2557 ณฐา ธรเจริญกุล, 2557 ปรัศนีย ์กายพนัธ์ และนธี เหมมนัต,์ 2557) ความรู้และความเขา้ใจในการ
ท าบัญชี (ฐิ ติ รัตน์ มีมาก และรติกร บุญสวาท , 2558 นิ ธิว ดี  ทับทิมศร , 2558 ขนิฐา นิลรัตนานนท์ , 2559  
จุไรรัตน์ ศรีสัตตรัตน์ และสมยศ อวเกียรติ, 2560 กญัฐณา ดิษฐ์แก้ว ยุพรัตน์ จนัทร์แก้ว นิภาพร นุ่มนวล และเชิด
พงษ์ ข าประดิษฐ์, 2560) และจากงานวิจัยต่างประเทศ ข้อมูลด้านคุณภาพของบัญชี (Moses Bukenya, 2014) 
ความสามารถของนักบญัชี (Diah Iskandar & Hari Setiyawati, 2015) ความเป็นมืออาชีพ ความสามารถด้านการ
จดัการทางการเงินความเข้มแข็งด้านการตรวจสอบ (D Darwanis, Mulia Saputra & Kartini Kartini, 2016) การน า
มาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ (IPSAS) มาใช ้(Okere Wisdom, Eluyela Damilola, Bassey Inemesit & Ajetunmobi Opeyemi, 
2017)  ซ่ึงการวิจยัน้ีน ามาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย คือ ปัจจัยคุณลกัษณะผูท้  าบญัชีหน่วยงานของรัฐ 
ประกอบดว้ย ประสบการณ์ดา้นบญัชีภาครัฐ การพฒันาความรู้ดา้นบญัชีภาครัฐ ความรู้ความเขา้ใจดา้นบญัชีภาครัฐ 
และทกัษะการน าไปใชใ้นการท าบญัชีภาครัฐส่งผลต่อคุณภาพรายงานการเงินหน่วยงานของรัฐ  

 

วธีิการศึกษา 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูมี้หน้าท่ีท าบญัชีภาครัฐ ซ่ึงประกอบดว้ย ส่วนราชการ มหาวิทยาลยัของรัฐ 
หน่วยงานอิสระ องค์การมหาชน และมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ จ านวน 300 หน่วยงาน (กรมบญัชีกลาง, 2560) 
หน่วยงานละ 1 คน รวม 300 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูมี้หน้าท่ีท าบญัชีภาครัฐ ซ่ึงประกอบดว้ย ส่วน
ราชการมหาวิทยาลยัของรัฐ หน่วยงานอิสระ องคก์ารมหาชน และมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ จ านวน 169 คน โดย
เปิดตาราง Krejcie & Morgan (1970) (สุบิน ยรุะรัช, 2559:120) 

การวิจยัคร้ังน้ีใชวิ้ธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสอบถามผูป้ฎิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบญัชีหน่วยงาน
ของรัฐ ในระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 ซ่ึงไดจ้ดัท าแบบสอบถาม จ านวน 169 ฉบบั โดยไดรั้บแบบสอบถามตอบ
กลบัท่ีตรวจสอบแลว้ว่าเป็นแบบสอบถามท่ีถูกตอ้ง จ านวน 119 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 70.41 ซ่ึงมากกว่า ร้อยละ 20 
แสดงว่าอตัราการตอบกลบั (Respond rate) ในงานวิจยัน้ีเป็นท่ียอมรับได ้(Aaker, Kumer and Day, 2001) 

สถิติท่ีใช้การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาการหาค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency Distribution) การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)และใช้
สถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดยการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ 
(Pearson Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ตามสมมติฐานของ
งานวิจยั  
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ผลการศึกษา 
 
ตารางที่ 1  ผลการวเิคราะห์สหสมัพนัธ ์ (Pearson Correlation) ในการแสดงความสมัพนัธ์ประสบการณ์ด้าน

บญัชีภาครัฐ การพฒันาความรู้ดา้นบญัชีภาครัฐ ความรู้ความเขา้ใจดา้นบญัชีภาครัฐ และทกัษะการ
น าไปใชใ้นการท าบญัชีภาครัฐ กบัคุณภาพรายงานการเงินหน่วยงานของรัฐ 

ตวัแปร 
คุณภาพ 

รายงานการเงิน
หน่วยงานของรัฐ 

ประสบการณ์ดา้น
บญัชีภาครัฐ 

การพฒันาความรู้
ดา้นบญัชีภาครัฐ 

ความรู้ความเขา้ใจ
ดา้นบญัชีภาครัฐ 

ทกัษะการ
น าไปใชใ้นการ
ท าบญัชีภาครัฐ 

VIF 

คุณภาพรายงานการเงนิ 
หน่วยงานของรัฐ 

1      

ประสบการณ์ดา้น 
บญัชีภาครัฐ 

0.64** 1    1.81 

การพฒันาความรู้ 
ดา้นบญัชีภาครัฐ 

 0.70** 0.52** 1   1.99 

ความรู้ความเขา้ใจ 
ดา้นบญัชีภาครัฐ 

0.69** 0.62** 0.52** 1  1.89 

ทกัษะการน าไปใชใ้น 
การท าบญัชีภาครัฐ 

  0.78** 0.46** 0.65** 0.51** 1 1.87 

*ระดบันยัส าคญั 0.05 **ระดบันยัส าคญั 0.01 
การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของเพียร์สันตามตามรางท่ี 1 ผลการทดสอบสรุปไดด้งัน้ี   

1. ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะผูท้  าบญัชีหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงประกอบดว้ยประสบการณ์ดา้นบญัชีภาครัฐ การ
พฒันาความรู้ดา้นบญัชีภาครัฐ ความรู้ความเขา้ใจดา้นบญัชีภาครัฐ และ ทกัษะการน าไปใชใ้นการท าบญัชีภาครัฐ 
พบว่า ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กัน เน่ืองจากค่า VIF ไม่มีค่าใดท่ีมาก (ใกล้ 10) 2. ความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณลกัษณะผูท้  าบญัชีหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงประกอบดว้ยประสบการณ์ดา้นบญัชีภาครัฐ การพฒันาความรู้ดา้นบญัชี
ภาครัฐ ความรู้ความเข้าใจด้านบญัชีภาครัฐ และ ทกัษะการน าไปใช้ในการท าบญัชีภาครัฐ กับคุณภาพรายงาน
การเงินหน่วยงานของรัฐ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากับ 0.64 0.70 0.69 และ 0.78 ตามล าดับ ซ่ึงมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

ประสบการณ์ดา้นบญัชีภาครัฐ การพฒันาความรู้ด้านบญัชีภาครัฐ และความรู้ความเขา้ใจด้านบญัชี
ภาครัฐ ทกัษะการน าไปใชใ้นการท าบญัชีภาครัฐส่งผลต่อคุณภาพรายงานการเงินหน่วยงานของรัฐ 

ตวัแปรตน้ b SEb ß t p-value 
ค่าคงที่ (Intercept) 0.231 0.193 - 1.197 0.234 
ประสบการณ์ดา้นบญัชีภาครัฐ 0.434 0.061 0.441 7.100 0.000 
การพฒันาความรู้ดา้นบญัชีภาครัฐ 0.267 0.065 0.256 4.107 0.000 
ความรู้ความเขา้ใจดา้นบญัชีภาครัฐ 0.169 0.056 0.192 2.999 0.003 
ทกัษะการน าไปใชใ้นการท าบญัชีภาครัฐ 0.175 0.060 0.179 2.932 0.004 

R= 0.880   R2   = 0.774   SEest = 0.215   F = 94.120   Sig. of F = .000 
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สมการโครงสร้างในรูปแบบคะแนนดิบ Y = 0.231+0.434X1+0.267X2+0.169X3+0.175X4 
สมการโครงสร้างในรูปแบบมาตรฐานได ้ดงัน้ี  Zr = 0.441 + 0.256 + 0.192 + 0.179 
การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ตามสมมติฐาน

ของงานวิจยั ผลการทดสอบสรุปตามตารางท่ี 2 ไดด้งัน้ี ประสบการณ์ดา้นบญัชีภาครัฐ การพฒันาความรู้ดา้นบญัชี
ภาครัฐ ความรู้ความเขา้ใจดา้นบญัชีภาครัฐ และทกัษะการน าไปใชใ้นการท าบญัชีภาครัฐ ส่งผลต่อคุณภาพรายงานการเงิน
หน่วยงานของรัฐ พบว่า ประสบการณ์ดา้นบญัชีภาครัฐ การพฒันาความรู้ดา้นบญัชีภาครัฐ ความรู้ความเขา้ใจด้าน
บญัชีภาครัฐ และทกัษะการน าไปใช้ในการท าบญัชีภาครัฐร่วมกันอธิบายความผนัแปรคุณภาพรายงานการเงิน
หน่วยงานของรัฐ ไดร้้อยละ 77.40 โดยพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพรายงานการเงินหน่วยงานของรัฐ คือ ประสบการณ์
ดา้นบญัชีภาครัฐ การพฒันาความรู้ดา้นบญัชีภาครัฐ ความรู้ความเขา้ใจดา้นบญัชีภาครัฐ และทกัษะการน าไปใชใ้น
การท าบญัชีภาครัฐ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

การอภปิรายผล 
 

การศึกษาผลของคุณลกัษณะผูท้  าบญัชีหน่วยงานของรัฐท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานการเงินของหน่วยงานของ
รัฐสรุปผลการวิจยัไดว้่า คุณลกัษณะผูท้  าบญัชีหน่วยงานของรัฐ ประกอบดว้ย ประสบการณ์ดา้นบญัชีภาครัฐ การ
พฒันาความรู้ดา้นบญัชีภาครัฐ ความรู้ความเขา้ใจดา้นบญัชีภาครัฐ และทกัษะการน าไปใชใ้นการท าบญัชีภาครัฐ
ร่วมกนัอธิบายความผนัแปรคุณภาพรายงานการเงินหน่วยงานของรัฐ ไดร้้อยละ 77.40 โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพ
รายงานการเงินหน่วยงานของรัฐ คือ ประสบการณ์ดา้นบญัชีภาครัฐการพฒันาความรู้ดา้นบญัชีภาครัฐ ความรู้ความ
เข้าใจด้านบญัชีภาครัฐ และทกัษะการน าไปใช้ในการท าบญัชีภาครัฐ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิธิวดี ทบัทิมศร (2558)  ถ้านักบญัชีได้ศึกษาและท าความเข้าใจมาตรฐานการบัญชี 
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั จากกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัท าบญัชี จะท าให้แนวทางการปฏิบติังานดา้นบญัชีถูกวางไว้
อย่างรัดกุม ไม่มีการแตกต่างตวัเลขในงบการเงินและการปิดบงัซ่อนเร้นขอ้มูลอย่างครบถว้นสมบูรณ์ และ Diah 
Iskandar & Hari Setiyawati (2015) ความสามารถของนกับญัชีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อคุณภาพการรายงานทาง
การเงิน ปัจจัยส าคญัของคุณภาพข้อมูลทางบญัชีผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงทรัพยากรมนุษย์ระบบปัจจัยด้าน
องคก์รและปัจจยัภายนอกเป็นปัจจยัส าคญัการก าหนดคุณภาพของขอ้มูลการบญัชี ผลการศึกษายงัสนบัสนุนผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของสาธารณรัฐอินโดนีเซียเก่ียวกับงบการเงินรัฐบาลทอ้งถ่ิน และ D. 
Darwanis, Mulia Saputra & Kartini Kartini (2016) ความสามารถมีผลต่อคุณภาพของรายงานทางการเงิน 

 

สรุปผลการศึกษา  
 

ผลการศึกษาเร่ืองน้ีพบว่า ปัจจัยคุณลกัษณะผูท้  าบญัชีหน่วยงานภาครัฐส่งผลต่อคุณภาพรายงานการเงิน
หน่วยงานของรัฐ ซ่ึงสามารถน าไปใชเ้ชิงนโยบายและการก าหนดมาตรการต่างๆ โดย กรมบญัชีกลาง และหน่วยงาน
ของรัฐ ตอ้งส่งเสริมให้ผูท้  าบญัชีภาครัฐมีการพฒันาความรู้ดา้นบญัชีภาครัฐ และทกัษะการน าไปในใชใ้นการจดัท า
บญัชีภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดคุณภาพรายงานการเงินหน่วยงานของรัฐอย่างเต็มประสิทธิภาพ และถูกต้องตาม
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มาตรฐานการบญัชีภาครัฐ หน่วยงานของรัฐ ต้องก าหนดคุณสมบติัของท่ีส าคญัส าหรับผูท้  าบญัชีภาครัฐควรเป็น
ผูส้ าเร็จการศึกษาทางดา้นสาขาการบญัชี เพ่ือจะไดส่้งเสริมให้เกิดคุณภาพรายงานการเงินหน่วยงานของรัฐอย่างเตม็
ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามมาตรฐานการบญัชีภาครัฐและผูท้  าบญัชีท่ีจะเป็นผูท้  าบญัชีภาครัฐ ควมมีการพฒันา
ความรู้ดา้นบญัชีภาครัฐอย่างสม ่าเสมอ และการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาอะไรเพ่ิมเติม โดยใชก้รอบแนวคิดน้ีกบั
กลุ่มประชากรอ่ืน เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือยืนยนัผลการวิจยัให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน และควรศึกษาเพ่ิมเติม
เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานการเงินภาครัฐ เน่ืองจากจากการทบทวบวรรณกรรมในยงัพบว่า ยงัมีปัจจยัอีก
หลายตวัท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานการเงินภาครัฐ  
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บทคดัย่อ 

 
การวิจยัคร้ังน้ี มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานสายช่างบริษทัขนาดเล็กใน

จงัหวดัปทุมธานี เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างจ านวน 384ชุด สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ 
สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลส าเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบความ
แตกต่างของตวัแปรต่าง ๆ คือ  One-way ANOVA และ Multiple Regression Analysis ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายรุะหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสดระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ต าแหน่ง
งานพนกังานช่าง เงินเดือนระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท ระยะเวลาในการท างาน 1 - 5 ปี ปัจจยัจูงใจในดา้นความ
ตอ้งการทางดา้นร่างกาย ความตอ้งการทางดา้นความมัน่คงปลอดภยั ความตอ้งการทางดา้นสังคม ความตอ้งการ
ทางดา้นการมีช่ือเสียงและเกียรติยศ และความตอ้งการทางดา้นความส าเร็จสูงสุด มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังานสายช่างบริษทัขนาดเลก็ในจงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 
ค ำส ำคัญ:พนักงำนสำยช่ำง, บริษัทขนำดเลก็ 
 

Abstract 
 

The purpose of this research this study the Organization commitment of a technicians employees Small 
company in Pathum Thani Province, Data were collected by questionnaire from 384 set. The statistics used in the 
analysis were descriptive statistics. and inferential statistics. Statistical analysis was used to test the variance of one-
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way ANOVA and multiple regression analysis.Results are as follows : that most employees are male, aging 21-30 
years, single, High Vocational Certificate, technicians employees, Salary between 10,001 - 20,000 baht and having 
duration of work 1 - 5 years. Motivational factors Physiological Need, Safety Need, Social needs, Self-esteem Need 
and Self-Actualization Need are related to organizational commitment of Technicians employee Small company in 
Pathum Thani Province at statistically Significant level of 0.05 
 
Keywords : Technicians, Small Company 
 

1. บทน า 
 

จงัหวดัปทุมธานีมีการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการผลิต
จากภาคเกษตรกรรมเป็นการผลิตในภาคอุตสาหกรรม จำกกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรมในจังหวัดปทุมธำนีได้
มีกำรจดทะเบียนนิติบุคล ของปี 2560 จ ำนวน 29,172 รำย เ พ่ิมจำกปี 2559 จ ำนวน 27,953 รำย (ส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดปทุมธำนี, 2560) ซ่ึงรวมถึงบริษัทจดทะเบียนขนำดเลก็ด้วย บริษัทขนำดเลก็มลีักษณะของงำน
ในรูปแบบของงำนกำรผลิตหรือรับจ้ำงผลิต รับเหมาทัว่ไป งานบริการดา้นวิศวกรรมซ่ึงพนกังานท่ีส าคญัของบริษทั
ดงักล่าวจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความช านาญ มีฝีมือและมีประสบการณ์กำรท ำงำนอันได้แก่ พนักงานช่าง หัวหน้า
ช่าง วศิวกร เป็นต้น แต่การท่ีองคก์รจะประสบควำมส ำเร็จ บรรลเุป้ำหมำยได้น้ัน บุคคลำกรในองค์กรจะต้องทุ่ มเท
ท ำงำนอย่ำงเต็มท่ี มีควำมจงรัก ภักดี และมีควำมผูกพันต่อองค์กร (จิรสิทธ์ิ เลียวเสถียรวงค์, 2555) ปัญหาด้าน
พนกังานของบริษทัขนาดเลก็คือ พนกังานไม่มีความเช่ือมัน่ในองคก์ร เน่ืองจากเป้าหมายขององคก์รไม่ชดัเจน ไม่มี
ความทุ่มเทอยา่งเตม็ท่ี ท างานเพ่ือสะสมประสบการณ์ แลว้จะไปท างานบริษทัใหญ่ท่ีมีความมัน่คงกว่า ท าให้ไม่เกิด
ความผูกพนัต่อองค์กร จึงถือว่าเป็นปัญหาส าหรับองค์กรขนาดเลก็เพราะจะท าให้การพฒันาขององค์กรไม่เป็นไป
อยา่งต่อเน่ือง และจะเป็นการลดทอนถึงขีดความสามารถในการแข่งขนัขององคก์รอีกดว้ย (ณรงคฤ์ทธ์ิ พาณิชชีวะ,
ประธานกิตติมศกัด์ิสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานี, สมัภาษณ์, 21 ตุลาคม 2560)  สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ด้าน
การเขา้ - ออกงานแรงงำนจังหวัดปทุมธำนีท่ีพบว่า สถานประกอบการท่ีมีการรับพนกังานใหม่นั้นส่วนใหญ่จะเป็น
การรับพนกังานเพ่ือทดแทนแรงงานเก่าท่ีลาออกไป ซ่ึงสาเหตุของการลาออกก็เพ่ือเปล่ียนงานมากท่ีสุด (ส ำนักงำน
แรงงำนจังหวัดปทุมธำนี, 2560: 1) การจะท าให้พนกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์รไดน้ั้นจะตอ้งมีการสร้างแรงจูงใจ
ให้กบัพนกังานเสียก่อน จึงจะท าให้เกิดความผกูพนัต่อองคก์รตามมา ดงันั้นแรงจูงใจในการท างานจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ี
ทุกองคก์รตอ้งการให้มี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสภาวการณ์ปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัสูง (วนัชยั สกุนตนาค, 2555) ดงันั้น
การวิจยัน้ีเพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ต่อการบริหารงานขององคก์ร ให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังาน 
อีกทั้งยงัเป็นการรักษาพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถให้คงอยู่กบัองค์กรไดย้าวนาน และเป็นการเพ่ิมความขีด
สามารถในการแข่งขนัขององคก์ร 
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สมมตฐิานของการศึกษา 
1. พนักงานสายช่างบริษัทขนาดเล็กในจังหวดัปทุมธานี ท่ีมีปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ การศึกษา ต าแหน่งงาน เงินเดือน และระยะเวลาการท างานท่ีแตกต่างกนั จะมีความผูกพนัต่อองค์กร
แตกต่างกนั 

2. แรงจูงใจในการปฏิบติังานในด้านความต้องการทางด้านร่างกาย ความต้องการทางด้านความมัน่คง
ปลอดภยัความตอ้งการทางดา้นสงัคม ความตอ้งการทางดา้นการมีช่ือเสียงและเกียรติยศ และ ความตอ้งการทางดา้น
ความส าเร็จสูงสุดของพนักงานสายช่างบริษทัขนาดเล็กในจังหวดัปทุมธานี มีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อ
องคก์ร 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิ ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ 
แรงจูงใจ หมายถึง ปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นส่ิงจูงใจหรือส่ิงเร้า กระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมดว้ยความเต็ม

ใจและพึงพอใจ ดว้ยความคาดหวงั และความตอ้งการเป็นขั้นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตและหนา้ท่ีการงาน (อรสา รุ้งปิ
ตะรังสี, 2530: 11) และเม่ือไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการแลว้จะแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างเต็มความสามารถ
ทุ่มเทและมีความพยายามในการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ร (Mowen and Minor, 1998 อา้งอิงใน พิบูล
ทีปะปาล, 2550: 134) ดงันั้นแรงจูงใจจึงเป็นศาสตร์และศิลป์ของผูน้ าในการหาส่ิงจูงใจหรือปัจจัยต่างๆ มาเป็น
แรงผลกัดนัให้กบัพนกังานเหล่านั้นไดแ้สดงพฤติกรรมในทิศทางท่ีตอ้งการ เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

ทฤษฎีล าดบัขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) โดยอบัราฮัมมาสโลว์ 
(Abraham Maslow) เป็นทฤษฎีการจูงใจท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์ (ครองทรัพย ์วงศม่์าน, 2552: 
9) แบ่งเป็นความตอ้งการ 5 ล าดบัขั้น เรียงจากล่างสุดไปสูงสุด เม่ือความตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองใน
ล าดบัขั้นท่ีต ่าเพียงพอแลว้ก็จะเกิดความตอ้งการในล าดบัต่อๆไปอีก ดงัน้ี 

1. ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Need) ซ่ึงเป็นความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานท่ีมีความจ าเป็น
ท่ีสุดในการด ารงชีวิตคือความตอ้งการในปัจจยั 4 อนัไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั ยารักษาโรค และยงั
ครอบคลุมไปยงัความตอ้งการอ่ืนๆ ท่ีตอบสนองต่อร่างกาย  

2. ความตอ้งการทางดา้นความมัน่คงปลอดภยั (Safety Need) เป็นความตอ้งการเก่ียวกบัความมัน่คง
และความปลอดภยัในการด ารงชีวิตของมนุษย ์แบ่งเป็นความปลอดภยัของการด าเนินชีวิต คือ ความปลอดภยัจาก
การถูกข่มแหงรังแก ไดรั้บการคุม้ครองโดยกฎหมาย และความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจ คือ มีท่ีอยู่อาศยั มีรายไดท่ี้
มัน่คงและเพียงพอในการด าเนินชีวิต  

3. ความตอ้งการทางดา้นสงัคม (Social Need) เป็นความตอ้งการท่ีจะอยูร่่วมกบัครอบครัว เพ่ือน คนรัก
และคนในสงัคม ในการไดรั้บการยอมรับ การรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม 

4. ความตอ้งการทางด้านการมีช่ือเสียงและเกียรติยศ (Self-esteem Need) เป็นความตอ้งการท่ีอยู่ใน
ล าดบัขั้นสูง จะเก่ียวกบัการรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีประโยชน์ในสายตาผูอ่ื้นเป็นท่ีน่าเช่ือถือและมีการยอมรับนบั
ถือแก่ผูอ่ื้น เช่น ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีสูง มีช่ือเสียงและเกียรติยศ  
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5. ความตอ้งการทางดา้นความส าเร็จสูงสุด (Self-Actualization Need) เป็นล าดบัความตอ้งการท่ีสูง
ท่ีสุดท่ีมนุษยท์ุกคนอยากมีในชีวิตเป็นการท่ีมนุษยป์ระสบความส าเร็จสูงสุดจากความสามารถของตนเอง ท่ีไดใ้ชใ้ห้
เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ีและเต็มศกัยภาพไปในทิศทางท่ีตนมีความถนดัไดก้ระท าส่ิงต่างๆ ตามอุดมการณ์ท่ีมกั
ท างานเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและสงัคมโดยท่ีจะไม่คาดหวงัส่ิงตอบแทน 

2.2 แนวคดิ ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับความผูกพนัต่อองค์กร 
ความผูกพนัต่อองค์กรหมายถึง ทศันคติหรือความรู้สึกของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร อนัได้แก่ ความ

จงรักภกัดี รู้สึกว่าเป็นหน่ึงเดียวกบัองคก์ร ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทท างานให้กบัองคก์ร (Steers, 
1977: 46 อ้างอิงในสมหมายศรีทรัพย์, 2543) โดยเป็นลกัษณะของบุคคลท่ีมาท างานด้วยความสม ่าเสมอ มีความ
มุ่งมัน่ตั้งใจ ทุ่มเท ปกป้องทรัพย์สินและมีเป้าหมายเดียวกับองค์กร (Allen and Meyer, 1990: 710) รวมถึงเป็น
ความสมัพนัธ์ท่ีเหนียวแน่น เป็นความรู้สึกท่ีดีของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร ซ่ึงจะผลกัดนัให้พนกังานแสดงพฤติกรรม
ด้วยความเต็มใจในการท่ีจะอุทิศตวัเอง ยินดีท่ีจะใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ท  างานอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กบัองคก์รและบรรลุเป้าหมายขององคก์ร (Mowday et al, 1979: 224 – 247) 

สเตียรและพอตเตอร์ (Strees and Porter 1983: 444) ไดส้รุปถึงความผกูพนัต่อองคก์รโดยใชท้ฤษฎีของ
การแลกเปล่ียน (Theory of Exchange) กล่าวถึงธรรมชาติของมนุษยอ์นัไดแ้ก่ การท่ีมนุษยมี์ความตอ้งการอยูต่ลอด 
ความปรารถนาในส่ิงต่างๆ การมีความรู้ทกัษะ คาดหวงัในการท างาน นัน่เองท่ีเป็นสาเหตุหรือปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
ผูกพนัต่อองค์กร และให้แนวคิดของความผูกพนัต่อองค์กรว่าเป็นลกัษณะของความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังานกบั
องคก์ร ในรูปแบบ 3 ประการดงัน้ี 

1. มีความเช่ือมัน่ ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รหมายถึงการท่ีพนกังานด าเนินไปในทิศทาง
เดียวกนัหรือมีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร มีทศันคติและความรู้สึกท่ีดีจะรู้สึกยินดีและมีความภาคภูมิใจ
ถึงการไดเ้ป็นสมาชิกขององคก์ร 

2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทและใชค้วามพยายามอย่างเต็มท่ีในการปฏิบติังานเพ่ือองค์กรหมายถึงการ
แสดงออกถึงการใชค้วามพยายามอยา่งเต็มท่ีมีความเต็มใจและตั้งใจในการท่ีจะอุทิศทั้งแรงกายแรงใจสติปัญญาใน
การท างานให้ดี 

3. ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะด ารงและรักษาถึงความเป็นสมาชิกขององคก์รต่อไปหมายถึงการ
แสดงออกถึงการมีความจงรักภกัดีซ่ือสัตยต่์อองค์กรซ่ึงเป็นความต่อเน่ืองของการท างานโดยไม่ตอ้งการยา้ยหรือ
เปล่ียนสถานท่ีท างานไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม  

2.3 กรอบแนวคดิ 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานสายช่างบริษทัขนาด

เลก็ในจงัหวดัปทุมธานี ผูวิ้จยัไดใ้ชท้ฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์ (Maslow อา้งในครองทรัพยว์งศ์ม่าน 
2552: 9) มาวดัความผกูพนัในองคก์รตามแนวคิดของพอตเตอร์และเสตียร์ (Porter and Steers 1983: 151-176) 
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3. วธีิการศึกษา 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานเป็นแรงงานฝีมือในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 133,588 คนไม่

จ ากดัเพศ อาย ุการศึกษาซ่ึงท างานในต าแหน่ง พนักงานช่าง หัวหน้าช่าง วศิวกร ผู้จดัการ เท่าน้ันกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ใน
การศึกษามาจากการใช้ตารางส าเร็จรูปค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan, 1970อา้งถึงใน รัตนาภรณ์ สิงห์จนัทร์ 2555) ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมาสารถให้ผลการวิจยั ณ ล าดบัความ
เช่ือมัน่ 95% และล าดบัความคลาดเคล่ือน ±5% ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 384คน 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจและความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานสายช่างบริษัทขนาด

เล็ก ในจังหวัดปทุมธานีในคร้ังนี้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของ
พนกังานสายช่างบริษัทขนาดเล็กในจังหวดัปทุมธานี เพ่ือเป็นการวดัปัจจยัแรงจูงใจท่ีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนั
ของพนกังาน  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถาม ท่ีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะให้ตรวจสอบ
รายการ ตอบเพียงขอ้เดียวเท่านั้น ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบั เพศ อายุ สถานภาพ ล าดบัการศึกษา อตัราเงินเดือน 
และระยะเวลาในการท างาน  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นโดยแบ่งเป็น  
1. ค าถามเก่ียวกบัแรงจูงใจตามทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(ดา้นละ 5 ขอ้ รวม 25 ขอ้) 

ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ความตอ้งการทางดา้นความมัน่คงปลอดภยั ความตอ้งการทางดา้นสงัคม ความ
ตอ้งการทางดา้นการมีช่ือเสียงและเกียรติยศและความตอ้งการทางดา้นความส าเร็จสูงสุด  

ตวัแปรตามทีใ่ช้ในการศึกษา 
 1.  ความเช่ือมัน่ การยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์ร 
 2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมาก
ท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองคก์ร 
 3. ความตอ้งการด ารงความเป็นสมาชิกใน
องคก์รของตน 
      
 (Porter and Steers 1983) 

ตวัแปรต้นคือแรงจูงใจตามทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการ 
1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 
2. ความตอ้งการทางดา้นความมัน่คงปลอดภยั 
3. ความตอ้งการทางดา้นสังคม 
4. ความตอ้งการทางดา้นการมีช่ือเสียงและเกียรติยศ 
5.ความตอ้งการทางดา้นความส าเร็จสูงสุด 

 (Maslow 1943) 
 

ตวัแปรต้นคือ ขอ้มูลส่วนบุคคล 
1.  เพศ    2.  อาย ุ
3.  สถานภาพ  4.  ระดบัการศึกษา 
5.  ต าแหน่งงาน  6.  อตัราเงินเดือน 
7.  ระยะเวลาในการท างาน 
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2. ค าถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน (ดา้นละ 5 ขอ้ รวม 15 ขอ้) ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองค์กร 
ความตอ้งการด ารงความเป็นสมาชิกในองคก์ร 

โดยแต่ละค าถามจะมีค าตอบให้เลือกประเมินตามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ล าดบั ซ่ึงเป็นแบบสอบถามในรูปมาตราวดัตามวิธีแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็น

กรอบแนวคิดในการศึกษา และสร้างแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี 
2. ผูวิ้จยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งคือพนักงานระดบัแรงงานฝีมือ

ในจงัหวดัปทุมธานี จ านวน 133,588 คน ไม่จ ากดัเพศ อาย ุการศึกษาซ่ึงท างานในต าแหน่ง พนักงานช่าง หัวหน้าช่าง 
วศิวกร ผู้จดัการ เท่าน้ันโดยหากลุ่มตวัอยา่งจากตารางของเครจซีและมอร์แกน ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 384 คน 

โดยให้ผูต้อบแบบสอบตอบเอง (Self-Administered Questionnaire) และผูวิ้จยัเป็นผูแ้จกแบบสอบถาม
รวมถึงอธิบายขอ้สงสยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามสงสยั และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามดว้ยตวัเอง แลว้
จึงน าแบบสอบถามจ านวน 384 ชุด มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติเพ่ือหาความสัมพนัธ์ของตวั
แปรตามและตวัแปรตน้ 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
เม่ือผูวิ้จยัด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอย่าง จะรวบรวมขอ้มูล

และใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติSPSS ในการประมวลผลวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจและความ
ผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานสายช่างบริษัทขนาดเล็กในจงัหวดัปทุมธานี สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน 
เงินเดือน และระยะเวลาในการท างาน โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  

2. การวิเคราะห์ค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard diviation) ของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัแรงจูงใจและระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

3. การทดสอบสมมตฐานโดยใชส้ถิติ Independent T-test ในการทดสอบกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มท่ีเป็น
อิสระต่อกนัไดแ้ก่ เพศ และใชค้่าสถิติของการทดสอบค่าแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในการทดสอบ
กลุ่มตวัอย่างมากกว่าสองกลุ่มไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ การศึกษาต าแหน่ง เงินเดือน และระยะเวลาในการท างาน ซ่ึง
หากพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นราย
คู่โดยใชวิ้ธี Least Significant Difference (LSD) เพ่ือวิเคราะห์หาความแตกต่างอีกขั้นหน่ึง 

4. การทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานสายช่างบริษทัขนาดเลก็ในจงัหวดัปทุมธานี โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (Linear 
Regression Analysis) ใชใ้นการจ าลองค่าของตวัแปรตามจากตวัแปรอิสระ โดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) 
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4. ผลการศึกษา 

 
 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวนทั้งส้ิน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 90.6 

และเพศหญิง จ านวนทั้งส้ิน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 ส่วนใหญ่อายรุะหว่าง 21-30 ปี จ านวนทั้งส้ิน 195 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.80 สถานภาพปัจจุบนัผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดจ านวนทั้งส้ิน 242 คน คิดเป็นร้อย
ละ 63.0  ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวนทั้งส้ิน 156 คนคิด
เป็นร้อยละ40.6 ต าแหน่งงานส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานพนกังานช่าง จ านวนทั้งส้ิน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 67.7 ส่วน
ใหญ่มีเงินเดือนระหว่าง 10,001 - 20,000 บาทมีจ านวนทั้งส้ิน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 65.6 และระยะเวลาในการ
ท างานของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท าระหว่าง 1 - 5 ปีจ านวนทั้งส้ิน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.2 

4.1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวแรงจูงใจของพนักงำนสำยช่ำงบริษัทขนำดเลก็ในจังหวัดปทุมธำนี พบว่า 
พนกังานมีระดบัแรงจูงใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ความตอ้งการ
ทางดา้นสงัคมสูงสุด และความตอ้งการทางดา้นความมัน่คงปลอดภยันอ้ยสุด ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

แรงจูงใจดา้นความตอ้งการทางดา้นร่างกายอยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 ซ่ึงแรงจูงใจมาก
สุดคือในดา้นสถานท่ีท างานมีความปลอดโปร่งปริมาณแสงสว่างเพียงพอและเหมาะสมและแรงจูงใจนอ้ยสุดคือดา้น
องคก์รมีบริการอาหารท่ีสะอาดถูกหลกัอนามยัแก่พนกังาน  

แรงจูงใจดา้นความตอ้งการทางดา้นความมัน่คงปลอดภยัอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 
แรงจูงใจมากสุดคือสถานท่ีท างานมีความปลอดภยัรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันภยัท่ีเพียงพอและแรงจูงใจน้อยสุดคือ
ไดรั้บสวสัดิการท่ีส่งเสริมความมัน่คงในอนาคต เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพอย่างเหมาะสม และดา้นค่าตอบแทน
จากการท างานท่ีมัน่คงและแน่นอน 

แรงจูงใจดา้นความตอ้งการทางดา้นสงัคมอยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 แรงจูงใจมากสุดคือ
มิตรภาพและมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพ่ือนร่วมงานและแรงจูงใจน้อยสุดคือองค์กรมีการจัดกิจกรรม เช่น กีฬาสี
สงัสรรคปี์ใหม่เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ให้กบัพนกังาน 

แรงจูงใจดา้นความตอ้งการทางดา้นการมีช่ือเสียงและเกียรติยศอยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 
แรงจูงใจมากสุดคือผลการท างานเป็นท่ียอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน และแรงจูงใจนอ้ยสุดคือหน่วยงานสนบัสนุนให้มี
การเผยแพร่ผลงานท่ีไดรั้บการยอมรับให้แก่ผูอ่ื้น 

แรงจูงใจดา้นความตอ้งการทางดา้นความส าเร็จสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 แรงจูงใจ
มากสุดคือภูมิใจท่ีจะปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ประสบความส าเร็จ และแรงจูงใจนอ้ยสุดคือการฝึกอบรมศึกษา
ดูงานเพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถอยูเ่สมอ 

4.2. ผลการการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผูกพนัของพนกังานสายช่างบริษทัขนาดเล็กในจงัหวดั
ปทุมธานีพบว่า พนกังานมีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 พิจารณา
รายด้าน พบว่าผูกพนัมากท่ีสุดในด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองค์กร 
รองลงมาความความเช่ือมัน่การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รโดยรวม และน้อยสุดคือดา้นความตอ้งการ
ด ารงความเป็นสมาชิกในองคก์รของตน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ความผูกพนัต่อองค์กรดา้นความความเช่ือมัน่ การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รอยูใ่นระดบั
มาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 ความผูกพนัระดบัมากสุดคือ ยอมรับและพร้อมท่ีจะยึดถือปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ
ข้อบงัคบัขององค์กรและความผูกพนัน้อยสุดคือเชิญชวนเพ่ือนหรือบุคคลภายนอกท่ีรู้จกัให้มาท างานร่วมกนัท่ี
องคก์รน้ี 

ความผูกพนัต่อองค์กรดา้นความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองคก์รอยู่
ในระดับมาก โดยค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 ความผูกพันระดับมากสุดคือเต็มใจท่ีจะใช้ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์เพ่ือให้งานขององคก์รประสบความส าเร็จและความผกูพนันอ้ยสุดคือเตม็ใจท่ีจะท างานล่วงเวลาให้กบั
องคก์รแมว้่าจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีไม่คุม้ค่า 

ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความตอ้งการด ารงความเป็นสมาชิกในองคก์รของตน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 ความผูกพนัระดบัมากสุดคือเต็มใจท่ีจะท างานท่ีได้รับมอบหมายทุกประเภทเพ่ือรักษา
สถานภาพการท างานในองค์กรน้ี และความผูกพนัน้อยสุดคือมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานกับองค์กรจนกว่าจะ
เกษียณอาย ุ

4.3. ผลการวิเคราะห์ระดบัความผูกพนัแยกตามข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
ต าแหน่งงาน เงินเดือน และระยะเวลาการท างานท่ีแตกต่างกนั จะมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

4.4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจของพนักงานสายช่างบริษัทขนาดเล็กในจังหวดั
ปทุมธานีกบัความผกูพนัต่อองคก์ร พบว่า 

แรงจูงใจดา้นความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ความตอ้งการทางดา้นความมัน่คงปลอดภยั ความตอ้งการ
ทางดา้นสังคม ความตอ้งการทางดา้นการมีช่ือเสียงและเกียรติยศ ความตอ้งการทางดา้นความส าเร็จสูงสุด มีผลต่อ
ความผกูพนัโดยรวม 

แรงจูงใจดา้นความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ความตอ้งการทางดา้นความมัน่คงปลอดภยั ความตอ้งการ
ทางดา้นสังคม ความตอ้งการทางดา้นการมีช่ือเสียงและเกียรติยศ ความตอ้งการทางดา้นความส าเร็จสูงสุด มีผลต่อ
ความผกูพนัดา้นความเช่ือมัน่การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 

แรงจูงใจดา้นความตอ้งการทางดา้นความมัน่คงปลอดภยั ความตอ้งการทางดา้นสังคม ความตอ้งการ
ทางดา้นการมีช่ือเสียงและเกียรติยศ ความตอ้งการทางดา้นความส าเร็จสูงสุด มีผลต่อความผกูพนัดา้นความเต็มใจท่ี
จะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองคก์ร ยกเวน้แรงจูงใจดา้นความตอ้งการทางดา้นร่างกายท่ีไม่มี
ผลต่อความผกูพนัดา้นความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองคก์ร 

แรงจูงใจดา้นความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ความตอ้งการทางดา้นความมัน่คงปลอดภยั ความตอ้งการ
ทางดา้นการมีช่ือเสียงและเกียรติยศ ความตอ้งการทางดา้นความส าเร็จสูงสุด มีผลต่อความผกูพนัดา้นความตอ้งการ
ด ารงความเป็นสมาชิกในองคก์รของตน ยกเวน้แรงจูงใจดา้นความตอ้งการทางดา้นสังคมท่ีไม่มีผลต่อความผูกพนั
ดา้นความตอ้งการด ารงความเป็นสมาชิกในองคก์รของตน 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 1109 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
1. งานวิจยัพบว่า พนกังานอาย ุ20 ปีหรือต ่ากว่ามีความผกูพนัต่อองคก์รนอ้ยกว่าพนกังานอายุมากกว่า

และพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) / มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และพนกังานท่ีมี
ระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะมีความผูกพนัต่อองค์กรน้อยกว่าพนกังานระดบัการศึกษา
ต ่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นและระดับการศึกษาปริญญาตรีดังนั้ นควรเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาทั้ งความรู้ 
ความสามารถ เพ่ิมการฝึกอบรม จดัสวสัดิการต่างๆ เพ่ือเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ให้เกิดข้ึนกบัพนกังาน เพ่ือให้ตวั
พนกังานนั้นมีโอกาสท่ีจะกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานมากข้ึน 

2. พนกังานท่ีสถานภาพโสดมีความผูกพนัต่อองค์กรน้อยกว่าพนกังานท่ีมีสถานภาพแต่งงานดงันั้น
องคก์รก็ควรจะมีการจดัให้มีการแนะแนวให้พนกังานเห็นถึงความเจริญกา้วหนา้ความมัน่คงในอาชีพระยะยาว 

3. พนักงานต าแหน่งช่างมีความผูกพันต่อองค์กรน้อยกว่าพนักงานต าแหน่งอ่ืนๆ ดังนั้นควรให้
ความส าคญัแก่พนกังานกลุ่มน้ีเป็นอย่างมากเน่ืองจากถือเป็นฝีมือแรงงานท่ีส าคญัต่อองคก์ร โดยการจดัสวสัดิการ
ด้านเงินเดือนหรือโบนัสท่ีเพียงพอ รวมถึงการได้พัฒนาความรู้ความสามารถ เพ่ือให้ตัวพนักงานนั้นรู้สึกมี
ความส าคญัต่อองค์กรและมีโอกาสท่ีจะก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมากข้ึน จะได้มีแรงจูงใจในการท าประโยชน์
ให้กบัองคก์ร 

4. ดา้นความตอ้งการทางดา้นร่างกายโดยรวมมีระดบัแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณารายขอ้
พบว่า ข้อท่ีมีแรงจูงใจในระดบัปานกลางได้แก่ ด้านการได้รับการช่วยเหลือเร่ืองท่ีอยู่อาศยั เช่นบ้านพกัอย่าง
เหมาะสม และในดา้นองค์กรมีบริการอาหารท่ีสะอาดถูกหลกัอนามยัแก่พนกังาน ดงันั้นองค์กรควรจดัให้มีการ
ช่วยเหลือทั้งดา้นท่ีอยู่อาศยั และการมีบริการท่ีถูกหลกัอนามยัให้กบัพนกังานเพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท า
ประโยชน์ให้กบัองคก์ร 

5. ดา้นความตอ้งการทางดา้นความมัน่คงปลอดภยัโดยรวมมีระดบัแรงจูงใจอยูใ่นระดบัปานกลางแต่
เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีแรงจูงใจในระดบัปานกลางไดแ้ก่ ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนจากการท างานท่ีมัน่คง
และแน่นอนสามารถยึดเป็นหลกัในการเล้ียงดูครอบครัวไดแ้ละในดา้นท่านไดรั้บสวสัดิการท่ีส่งเสริมความมัน่คงใน
อนาคต เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพอยา่ง ดงันั้นองคก์รควรพิจารณาเร่ืองเงินเดือนเร่ืองผลตอบแทนและสวสัดิการให้
เหมาะสมกบัความรู้และความสามารถ 

6. ดา้นความตอ้งการทางดา้นสังคมโดยรวมมีระดบัแรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณารายขอ้
พบว่า ดา้นงานท่ีท าอยู่เปิดโอกาสให้ท่านไดท้ าความสนิทสนมกบับุคคลอ่ืนๆ และในดา้นองค์กรมีการจดักิจกรรม 
เช่น กีฬาสีสังสรรค์ปีใหม่เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ให้กบัพนักงาน มีระดบัแรงจูงใจน้อยสุด ดงันั้นองค์กรควรจัด
กิจกรรมท่ีให้พนกังานมีการพบปะกนั เช่นกีฬาสี จดักิจกรรมพฒันาความรู้ความสามารถต่างๆ รวมทั้งจดัให้มีการ
เท่ียวประจ าปี 

7. ดา้นความตอ้งการทางดา้นการมีช่ือเสียงและเกียรติยศโดยรวมมีระดบัแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก แต่
เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีแรงจูงใจในระดบัปานกลางไดแ้ก่ ดา้นผูบ้งัคบับญัชามกัจะกล่าวชมเชยท่านเสมอๆ
รวมถึงยอมรับความคิดเห็นของท่าน และดา้นหน่วยงานสนบัสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานท่ีไดรั้บการยอมรับให้แก่
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ผูอ่ื้นทราบ ดงันั้นองคก์รและผูบ้ริหารเองควรให้ความส าคญัอยา่งมากกบัเร่ืองการกล่าวชมเชยหรือให้รางวลัส าหรับ
พนักงานท่ีท างานได้ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บอกต่อหรือเผยแพร่งานดงักล่าวให้คนอ่ืนรับรู้ในนามของ
พนกังานเอง เช่นติดประกาศประชาสมัพนัธ์เชิดชูผลงานในโรงอาหารเป็นตน้ 

8. ด้านความต้องการทางด้านความส าเร็จสูงสุดโดยรวมมีระดบัแรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก แต่เม่ือ
พิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีแรงจูงใจในระดบัปานกลางไดแ้ก่ ดา้นไดรั้บโอกาสเขา้รับการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ือ
พฒันาความรู้ความสามารถอยูเ่สมอดงันั้นองคก์รควรให้ความใส่ใจและให้ความส าคญั การเพ่ิมโอกาสในการพฒันา
ทั้งความรู้ความสามารถ โดยส่งเสริมให้มีความกา้วหนา้ในการท างาน ให้เรียนต่อหรือฝึกอบรมอยูเ่สมอ 

9. ความผูกพนัต่อองค์กรในดา้นความตอ้งการด ารงความเป็นสมาชิกในองค์กรของตนมีระดบัความ
ผูกพนัความผูกพนัน้อยท่ีสุด และหากพิจารณารายขอ้ท่ีมีความผูกพนัน้อยท่ีสุด คือ ดา้นไม่คิดจะลาออกจากองคก์ร
แมว้่าจะมีโอกาสไปท างานท่ีอ่ืนท่ีมีเงินเดือนท่ีดีกว่าและในดา้นมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานกบัองค์กรน้ีจนกว่าจะ
เกษียณอายตุามล าดบั ดงันั้นองคก์รและผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัและตอบสนองความตอ้งการของพนกังานให้ได้
ความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน3 ล  าดบัแรกให้ไดแ้ลว้ค่อยท าขั้นต่อไป ก็จะเกิดความผกูพนัต่อองคก์ร 

5.2 ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัในคร้ังต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาแรงจูงใจต่อองค์กรซ่ึงส่งผลกระทบต่อความผูกพนัของพนกังานสายช่างท่ีมีต่อ

องคก์รในเชิงคุณภาพและน ามาเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาเชิงปริมาณเพ่ือให้ทราบขอ้มูลทางพฤติกรรมท่ีเป็นจริง 
2. ควรท าการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีอาจส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรเพ่ิมเติมเช่นวฒันธรรมองค์กร 

แรงจูงใจตามทฤษฎีของเฮอร์ซเบริก และคุณภาพชีวิตในการท างานเป็นตน้ 
 

บรรณานุกรม 
 
จิรสิทธ์ิ เลียวเสถียรวงค.์ 2555. ปัจจยัต่อแรงจูงใจปฏิบติังานของพนกังานสายช่างของบริษทัก่อสร้างขนาดเลก็ใน

อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
ณรงคฤ์ทธ์ิ พาณิชชีวะ.  21 ตุลาคม 2560.ประธานกิตติมศกัด์ิสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานี.  สมัภาษณ์. 
ภาวิณี เพชรสว่าง. 2552. พฤติกรรมองคก์าร (ORGANIZATIONAL BEHAVIOR). กรุงเทพมหานคร: วิรัตน์ เอด็

ดูเคชัน่ 
วนัชยั ศกุลตนาค. 2555. แรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัของพนกังานกลุ่ม งาน Service 

Desk ของธนาคารแห่งหน่ึง.  สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ 
ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดปทุมธำนี. 2560. รายงานการวิเคราะห์อุปสงคอ์ุปทานแรงงานของจงัหวดัปทุมธานีปี 2560 
ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานี. 2560. รายงานการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2560 
Allen, N.J., and Meyer, J.P. (et al.).“The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance, and 

Normative Commitment to the Organization.“Journal of Occupational Psychology.  63 (1990): 1 – 8 
Buchanan,  B. 1994.  Management Plus:  Maximizing Productivity through Motivation, Performance, and 

Commitment. New York: Irwin Professional. 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 1111 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

Sheldon, E. (1971). Investment and involvements as mechanisms producing commitment to the organization . 
Administrative Science Quarterly.16(2): 143 – 150 

Strees; & Porter.(1983). Motivation and Work Behavior. 3rd ed. New York: McGraw – Hill. 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 1112 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

 
 

ความต้องการต่อปัจจัยส่วนประสมการค้าปลีก ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือดอกมะลิ
ของผู้บริโภค ณ ตลาดปากคลองตลาดในเขตจังหวดักรุงเทพมหานคร 

The effect of retailing mix needs on buying decision of jasmine flower consumer 
at Pak Khlong Talad market in Bangkok 

 
อนุศักดิ์ ดิสดี* และลดัดาวลัย์ เลขมาศ** 

Anusak Disadee and Laddawan Lekmat 
 

บทคดัย่อ 
 
การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจยัความตอ้งการต่อส่วนประสมการคา้ปลีก 2.) ศึกษา

พฤติกรรมการซ้ือและการตดัสินใจซ้ือ  3) ศึกษาปัจจยัความตอ้งการต่อส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจซ้ือดอกมะลิของผูบ้ริโภค ณ ตลาดปากคลองตลาด ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร ใชก้ารศึกษาเชิง
ปริมาณ เคร่ืองมือแบบสอบถาม สุ่มตวัอย่างจากผูซ้ื้อดอกมะลิ ณ ตลาดปากคลองตลาด จ านวน 384 คน วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติอนุมานผ่านการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า 1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือดอกมะลิท่ีตลาดปากคลองตลาด เพราะมีส่วนลดและ
สามารถต่อรองราคาได ้โดยซ้ือในเวลา 00.01 – 6.59 น. และซ้ือมะลิหอม ตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง ปริมาณเฉล่ีย 6.5 
ลิตรต่อคร้ัง ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 1,050 บาทและ ความถ่ี13 คร้ังต่อเดือน จะมีการตดัสินใจซ้ือโดยเปรียบเทียบความ
เหมาะสมดา้นราคากบัคุณภาพ 2) ความตอ้งการต่อส่วนประสมการคา้ปลีกพบว่าภาพรวมตอ้งการระดบัมาก โดย
ตอ้งการดา้นราคามากท่ีสุด รองลงมาคือการให้บริการลูกคา้และการบริหารจดัการสินคา้  3.) ปัจจยัความตอ้งการต่อ
ส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ดา้นท าเลท่ีตั้ง ดา้นการบริหารจดัการสินคา้ ดา้น
บริการลูกคา้ และดา้นออกแบบและตกแต่งร้านคา้ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ข้อเสนอแนะจากการผลการศึกษา ผูค้ ้าดอกมะลิควรมีการปรับปรุงและพฒันากลยุทธ์การคา้ปลีกโดยยึด
แนวทางความตอ้งการท่ีสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเป็นส าคญั ให้สอดคลอ้งตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 
ค าส าคญั : การตดัสินใจซ้ือ, ดอกมะลิ, ความตอ้งการ, ส่วนประสมการคา้ปลีก และ ตลาดปากคลองตลาด 
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Abstract 
 

This research aims to study retailing mix needs, consumer behavior, buying decision and the relationship 
between retailing mix needs and buying decision of jasmine flower consumer at Pak Khlong Talad market in 
Bangkok.The research utilizes a quantitative approach with a use of questionnaire-based survey.  The data are 
collected from 384  Jusmine Buyers at Pak Khlong market.  The statistics used for data analysis are frequency, 
percentiles , mean, standard deviation and multiple regression, with the statistical significance level of 0.05.  

The result shows that the majority of respondents, the respondents buy jasmine flower a Pak Khlong market 
because the prices can be discounted and bargained.  They buy the jasmine flower during 00 .01–  6 .59  am.  The 
majority of respondents buy Malihom themselves and the average amount and frequency of purchase is 6.5 liter/time 
and 13  time/month, respectively at 1 ,050  baht/  time.  The respondents commented on the buying decision by 
compare the price suitability with the quality of jasmine flower at highest. The respondents rates the overall retialing 
mix needs at a high level and needs to retail pricing at a highest level , secondary level was the customer service 
and  third level was merchandise. 

Moreover, the findings indicate that the retailing mix factors including location, merchandise, customer 
services, store layout and design are significantly related to buying decision of jasmine flower consumer at Pak 
Khlong Talad market in Bangkok. 

Suggestions from the study results.  Jasmine flower traders should improve and develop a retail strategy 
based on the needs of the buyers that influence the buying decision. To match what consumers want.  

 
Keyword :  Decision to buy, Jasmine flower, needs, retailing mix and Pak Khlong Talad market 
 

1. บทน า 
 

ดอกมะลิจดัเป็นสินคา้ท่ีมีความตอ้งใชอ้ย่างสม ่าเสมอ จึงเป็นท่ีนิยมปลูกของชาวสวนดอกไมใ้นประเทศไทย 
และเป็นท่ีตอ้งการของตลาดตลอดทั้งปี ถือเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั สร้างงานสร้างรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรไทย (ฤชุ
อร วรรณะ และ วรัญญู แก้วดวงตา, 2554) โดยมีเกษตรกรท่ีปลูกมากกว่า 5,000 ครัวเรือน ซ่ึงพบว่าในปี 2555 ถึง 
2559 มีผลผลิตผลิตออกสู่ตลาดโดยเฉล่ียมากกว่า 20 ลา้นลิตร (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559) โดยแหล่งท่ีจ าหน่าย
ดอกมะลิท่ีส าคญัในปัจจุบนัคือตลาดปากคลองตลาด ท่ีซ่ึงดอกมะลิจะถูกขนส่งมาจากทัว่ทุกมุมของประเทศเพ่ือมา
จ าหน่ายท่ีตลาดปากคลองตลาด โดยมีผูค้า้ท่ีเป็นร้านคา้ปลีกและร้านคา้ส่งอยู่เป็นจ านวนมาก (ชญัญา ทิพานุกะ, 
2554)   

โดยหลงัจากวนัท่ี 1 ก.ค. 2559 ท่ีผ่านมา ทางกรุงเทพมหานครมีการจดัระเบียบแผงลอย โดยท าการทวงคืน
พ้ืนท่ีทางเทา้ให้กบัประชาชน จาก ผูค้า้ร้านคา้หาบเร่แผงลอยขายดอกไมย้่านปากคลองตลาดท่ีมีการรุกล ้าและจบั
จองพ้ืนท่ีบนทางเทา้อยา่งผิดกฏหมาย โดยประกาศยกเลิกจุดผอ่นผนั และจดัการไม่ให้มีการขายสินคา้การเกษตรริม
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ฟุตบาทอีกต่อไป (กองประชาสัมพนัธ์กรุงเทพมหานคร, 2559) จึงส่งผลกระทบต่อร้านคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบเป็น
จ านวนมากจ าเป็นตอ้งตอ้งยา้ยเข้าไปจบัจองเช่าพ้ืนท่ีร้านภายในตลาดใกลเ้คียง ท าให้ส่งผลโดยรวมในด้านการ
คา้ขาย การแข่งขนัท่ีมากข้ึน ปัญหาการแออดั ผูค้า้ตอ้งท าการเช่าพ้ืนท่ีร้านคา้ใหม่  รวมถึงการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้
เก่าท่ีเคยชิน ท าให้ผูค้า้ตอ้งปรับเปล่ียนกลยทุธ์ในการจดัจ าหน่ายเพ่ือแข่งขนัมากข้ึน  

จากแนวโน้มควาส าคญัของการจ าหน่ายดอกมะลิ และปัญหาการจดัระเบียบแผงคา้โดยกรุงเทพมหานคร ท่ี
กล่าวมาขา้งตน้ อาจส่งผลต่อความตอ้งการดา้นต่างๆในกิจกรรมการคา้ปลีก รวมถึงการตดัสินใจซ้ือท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ท าให้ผูค้า้จ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนกลยทุธ์ร้านคา้ และวิธีน าเสนอผลิตภณัฑจ์ากการคา้ปลีก  

ประกอบกบัปัจจุบนัยงัไม่มีการศึกษาในบริบทน้ีอยา่งจริงจงั ผูศึ้กษาจึงเล็งเห็นว่ามีความส าคญัต่อผูค้า้ และ
ถือเป็นแนวทางให้ผูค้า้พฒันา และปรับเปล่ียนกลยทุธ์การคา้ปลีก ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่าง
แทจ้ริงในระยะยาว จึงท าให้ผูศึ้กษามีความสนใจศึกษา ความตอ้งการต่อปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีก ของผูบ้ริโภค
ดอกมะลิ ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครและศึกษาความสัมพนัธ์ของความตอ้งการส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือดอกมะลิของผูโ้ภค ณ ตลาดปากคลองตลาด ในเขตจังหวดักรุงเทพมหานคร รวมถึงศึกษา
พฤติกรรมการซ้ือดอกมะลิของผูบ้ริโภค เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับก าหนดกลยทุธ์ส่วนประสมการคา้ปลีกส าหรับผูค้า้
ปลีกดอกมะลิ ณ ตลาดปากคลองตลาดต่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับพฤตกิรรมของผู้บริโภค 
Schiffman and Kanuk (2007) กล่าวว่า  พฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นเป็นการแสดงออกในการคน้หา การซ้ือ 

การใช ้การประเมิน และการท้ิง ในผลิตภณัฑ์และบริการต่างๆ  ท่ีคาดว่าจะไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ โดย
จะเป็นการศึกษาว่า ผูบ้ริโภคจะใชเ้วลา ใชเ้งิน และความพยายามต่างๆ ไปกบัการบริโภคอยา่งไร รวมถึง ศึกษาว่าเขา
ซ้ืออะไร ท าไมถึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไหร่ ซ้ือท่ีไหน ซ้ือบ่อยแค่ไหน ใชบ้่อยแค่ไหน ซ้ือแลว้ประเมินหลงัการซ้ืออย่างไร 
ผลกระทบจากการประเมินไดส่้งผลต่อการซ้ือในอนาคตหรือไม่ และ ท้ิงอยา่งไร ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบั Kotler and 
Keller (2012) ท่ีกล่าวว่า การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาเก่ียวกบั ส่ิงท่ีเขากระท า ไดแ้ก่ พวกเขาซ้ืออะไร 
ท าไมเขาถึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไหร่ ซ้ือท่ีไหน ซ้ือบ่อยแค่ไหน ใชบ้่อยแค่ไหน และ ประเมินหลงัการซ้ืออยา่งไร ซ่ึงการศึกษา
คร้ังน้ีผูศึ้กษาไดป้ระยุกต ์การออกแบบขอ้ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมดา้นการซ้ือดอกมะลิ ตามแนวคิดขา้งตน้ ไดแ้ก่ 
ซ้ืออะไร ซ้ือเม่ือไหร่ ท าไมถึงซ้ือ  ผูมี้ส่วนในการซ้ือ และซ้ืออยา่งไร  

2.2 แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับความต้องการ 
Levy and Weitz (2013) กล่าวว่า ในบริบทของร้านคา้ปลีก ชนิดของความตอ้งการท่ีกระตุน้ให้ลูกคา้ไป

จบัจ่ายใชส้อยนั้นสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท ไดแ้ก่ ความตอ้งการดา้นประโยชน์ใชส้อย (Utilitarian needs) 
และความตอ้งการความสุข (hedonic needs) ซ่ึงร้านคา้ปลีกท่ีประสบความส าเร็จนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค และให้ความส าคญัทั้งในดา้นความตอ้งการท่ีเป็นประโยชน์ใชส้อย และความตอ้งการในดา้น
ความสุข โดยในดา้นความตอ้งการดา้นประโยชน์ใชส้อย จะเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงเป็นเฉพาะ เช่น 
การใชง้าน เป็นตน้ ผูบ้ริโภคซ้ือของเพ่ือท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงเป็นการเฉพาะ เช่น การซ้ือดอกมะลิเพ่ือจ าหน่าย โดย
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ถือเป็นการบริโภคท่ีแสวงหาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีเป็นประโยชน์ใชส้อย ซ่ึง Levy and Weitz (2013) ได้
กล่าวเพ่ิมเติมว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการท่ีเป็นประโยชน์ใชส้อย มกัจะซ้ือสินคา้ดว้ยความละเอียดรอบคอบและมี
การไตร่ตรองถึงประสิทธิภาพมากข้ึน ส่วนความตอ้งการความสุขและสุนทรียะ เช่น ความบนัเทิงอารมณ์ท่ีช่วยเกิด
การพกัผ่อนหย่อนใจ ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบับริบทท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี ฉะนั้นจึงศึกษาในด้านความตอ้งการด้าน
ประโยชน์ใชส้อยเป็นส าคญั 

2.3 แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
Schiffman and Kanuk (2007) กล่าวว่า การตัดสินใจซ้ือ หมายถึง การตัดสินใจเลือกทางเลือกใด

ทางเลือกหน่ึง จากหลายทางเลือก ซ่ึงมีกระบวนการในการตดัสินใจแบ่งเป็น  3 ขั้นตอน โดยงานวิจยัคร้ังน้ีศึกษาใน
ระยะท่ีสองคือ ระยะกระบวนการ หรือระยะตัดสินใจ ซ่ึงมีปัจจัยภายในหรือปัจจัยด้านจิตวิทยา ท่ีส่งผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ในการตระหนกัถึงปัญหา การคน้หาขอ้มูล และการประเมินทางเลือก ซ่ึงการ
ตดัสินใจซ้ือนั้นเกิดหลงัจากผูบ้ริโภคมีการคน้หาขอ้มูล ประเมินทางเลือก โดยการตดัสินใจซ้ือมาจากปัจจยัหลาย
ดา้น ทั้งภายใน หรือภายนอก เช่น ทศันคติของคนอ่ืนท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการ และ ปัจจยัดา้นสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ  
หรืออาจมาจากปัจจยัความเส่ียงในด้านต่างๆ ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคจ าเป็นตอ้งมีตดัสินใจเพ่ือลดความเส่ียง เช่น การ
ตดัสินใจเลือกผูข้าย เลือกปริมาณ เลือกวนัเวลาท่ีซ้ือ 

2.4 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับส่วนประสมการค้าปลีก 
Levy and Weitz (2013) และ Berman and Evans (2010)  กล่าวคลา้ยคลึงกนัว่าส่วนประสมการคา้ปลีก 

หมายถึง กลยทุธ์หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีร้านคา้ปลีกพยายามน าเสนอให้แก่ผูบ้ริโภคหน่วยสุดทา้ยเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคให้เหนือกว่าคู่แข่ง ซ่ึงแบ่งเป็น 6 ดา้นคือ  ท่ีตั้งร้านคา้ปลีก การบริหารสินคา้ของร้านคา้ปลีก 
การก าหนดราคาขายปลีก การให้บริการลูกคา้ การออกแบบและวางผงัร้าน และ ส่วนประสมการส่ือสารการตลาด
ของร้านคา้ปลีก โดยจากงานวิจยัของภาวิณี กาญขนาภา (2554) พบว่า ท่ีตั้งร้านคา้ปลีก การบริหารจดัการสินคา้ การ
ออกแบบและวางผงัร้าน และส่วนประสมการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ ส่วนการศึกษา
ของ สุพตัรา ดีเลียบ และ วิภาวรรณ กล่ินหอม (2559) พบว่าท่ีตั้งร้านคา้ปลีก การบริหารจดัการสินคา้ การให้บริการ
ลูกคา้ และส่วนประสมการส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเช่นกัน ซ่ึงมีบริบทใกลเ้คียงกับ
การศึกษาในคร้ังน้ี ฉะนั้นตวัแปรทั้ง 6 ดา้นจึงมีความส าคญัส าหรับการศึกษา 

2.5 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาพบว่าปัจจยัทั้ง 6 ดา้น มีความส าคญัต่อการ

ตดัสินใจซ้ือในบริบทของการค้าปลีกดอกมะลิ ณ ตลาดปากคลองตลาด โดยในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้มีการ
ก าหนดสมมติฐานในการศึกษาคือ ความตอ้งการต่อปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีก (Retail Mix)  มีความสมัพนัธ์ต่อ
การตดัสินใจซ้ือดอกมะลิของผูบ้ริโภค ณ ตลาดปากคลองตลาด ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยมีกรอบแนวคิด
ในการศึกษาเป็นดงัน้ี 
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       ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง ความตอ้งการต่อปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีก (Retail Mix) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือดอก
มะลิของผูบ้ริโภค ณ ตลาดปากคลองตลาด ในจงัหวดัเขตกรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษาไดใ้ชวิ้ธีการศึกษาเชิงส ารวจ 
(Survey Research) รูปแบบและประเภทการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม (Questionnaire) 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ผูท่ี้ซ้ือดอกมะลิ ณ ตลาดปากคลองตลาด ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ซ่ึง ใชสู้ตรค านวณหากลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน จากสูตร W.G. Cochran (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560) 
โดยสุ่มตวัอย่างร้อยละ 50 จากประชากรทั้งหมด ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (Z=1.96) และยอมรับค่าความ
คลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอย่างไดร้้อยละ 5 ซ่ึงค านวนขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมไดเ้ท่ากบั 384 คน โดย
เลือกการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก กบักลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีซ้ือดอกมะลิ ณ ตลาดปากคลองตลาด ในเขตจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ไดข้นาดตวัอยา่งครบทั้งหมด 384 คน 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
การศึกษาในคร้ังน้ีใช้เคร่ืองมือแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกรอบ

แนวคิดและทฤษฏี โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือดอกมะลิ  มีจ านวน 7 ขอ้ แบ่งเป็นค าถามปลายปิด 4 ขอ้ มาตร

วดั Nominal Scale และค าถามปลายเปิดเติมตวัเลข 3 ขอ้เป็นลกัษณะ Ratio Scale 
ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัความตอ้งการต่อปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีก มีจ านวน 46 ขอ้ โดยขอ้ค าถามมี

มาตรวดัแบบ Semantic differential Scaleโดยเป็นการความตอ้งการมี 5 ระดบัตรงกนัขา้มตั้งแต่ ไม่ตอ้งการอยา่งยิ่ง 
ไปจนถึง ตอ้งการอยา่งยิ่ง  

ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือดอกมะลิ แบ่งออกเป็น 9 ขอ้ โดยค าถามมีลกัษณะมาตรวดัแบบ 
Likert Scale โดยเป็นการวดัระดบัระดบัความคิดเห็นตั้งแต่ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไปจนถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
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ส่วนท่ี 4 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดบั
การศึกษา โดยใชม้าตรวดั Nominal Scale 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบแบบสอบถามท่ีไดจ้าการส ารวจผูบ้ริโภคทั้งหมดจ านวน 384 ชุดน ามาตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ ตรวจสอบขอ้มูล (Editing) และลงรหสั (Coding) โดยมีการด าเนินการเป็นล าดบัดงัน้ี 
1. ตรวจสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือผา่นการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) พบว่าทั้งฉบบัมีค่า 0.891 และในแต่ละดา้นมีค่าระหว่าง 0.611 ถึง 0.705 ซ่ึงมากกว่า 0.6 (Sekaran and 
Bougie, 2010) โดยผูศึ้กษามีการตดัขอ้ค าถามบางขอ้ท่ีมีค่า corrected item-total correlation ต ่า โดยแบบสอบถาม
ส่วนท่ี 2 คงเหลือ 39 ขอ้ และแบบสอบถามส่วนท่ี 3 คงเหลือ 6 ขอ้ ตามล าดบั 

2. วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
3. วิเคราะห์เชิงอนุมาน โดยใช้ค่าสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

โดยวิธี Enter  โดยทดสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ก่อนวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่าตวัแปรทุกตวัมีลกัษณะเป็นอตัราภาค
ชั้น  มีการแจกแจงปกติ โดยค่าความเบ ้(Skewness) และ และค่าความโด่ง (Kurtosis) ของตวัแปรในสมการพยากรณ์ 
ซ่ึงค่าความเบข้องทุกตวัแปรมีค่า ตั้งแต่ -.068 ถึง .837 ส่วนค่าความโด่งมีค่าอยู่ระหว่าง -.410 ถึง 1.891 ซ่ึงมีค่าไม่
เกินท่ี ± 2 (Field, 2009) 

ค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์อยูร่ะหว่าง 0.365 ถึง 0.669 ซ่ึงมีค่าไม่เกิน 0.8 แสดงว่าไม่มีความสมัพนัธ์กนั
สูงดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรหลายตวั (Multicollinerlity ) พบว่าค่า Tolorance อยู่ระหว่าง 0.450 ถึง 0.757 
ซ่ึงไม่นอ้ยกว่า 0.2 ส่วนค่า VIF (Variance Inflation Factor) อยูร่ะหว่าง 1.321 ถึง 2.221 ซ่ึงไม่มากกว่า 4 แสดงว่าไม่
มีความสมัพนัธ์กนัเองระหว่างตวัแปรอิสระ (Tabachnick and Fidell, 2007)  

ผลการทดสอบความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการพยากรณ์จาก Normal P-P Plot พบว่าขอ้มูลมีการเรียงตวั
ใกล้เส้นตรง และความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ์ (Residual) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0 และผลจากการทดสอบ
ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการพยากรณ์โดย Scatter-plot พบว่ามีความแปรปรวนคงท่ี โดยมีการกระจายบนและ
ล่าง 0 ใกลเ้คียงกนัส่วนทดสอบความส าพนัธ์ค่าความหลาดเคล่ือนจากสถิติ Durbin-Watson พบมีค่าเท่ากบั 1.794 ซ่ึง
อยูร่ะหว่าง 1.5 ถึง 2.5 ซ่ึงอธิบายไดว้่าไม่เกิด Autocorrelation (Tabachnick and Fidell, 2007) 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการศึกษา ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 51) ช่วงอาย ุ40-49 ปี 
(ร้อยละ 30.2) สถานะภาพสมรส (ร้อยละ 48.2) มีระดบัรายไดอ้ยูร่ะหว่าง 40,001 - 60,000 บาท (ร้อยละ 35.4)   มี
อาชีพคา้ขาย (ร้อยละ 53.1)   และมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา/ปวช (ร้อยละ 37.8)    

ผลการศึกษา ปัจจยัความตอ้งการต่อส่วนประสมการคา้ปลีก เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความตอ้งการดา้นราคามากท่ีสุดอยู่ในระดบัตอ้งการมากมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเท่ากบั 4.05 รองลงมาคือดา้นบริการ
ลูกคา้มีค่าเฉล่ีย 3.78 และ การบริหารจดัการสินคา้มีค่าเฉล่ีย 3.76 ตามล าดบั และเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าดา้นท่ีตั้ง
ร้านคา้ มีความตอ้งการมากให้มีท่ีตั้งอยูใ่กลถ้นน หาร้านง่าย เดินทางสะดวกมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเท่ากบั 3.90  ดา้นการ
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บริหารจดัการสินคา้ ตอ้งการมากให้ดอกมะลิมีให้เลือกหลากหลายสายพนัธ์ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.90  ดา้นราคาพบว่า
ตอ้งการให้ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย  4.09 ส่วนดา้นการให้บริการลูกคา้ส่วนใหญ่มีความ
ตอ้งการให้ผูค้า้จ าหน่ายมะลิ พูดจาดี มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี ยิ้มแยม้แจ่มใสโดยมีค่าเฉล่ีย 3.96  ดา้นการออกแบบและ
วางผงัร้านผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการร้ให้านคา้มะลิ ตกแต่งสถานท่ีสะอาดทั้งภายในร้านและหน้าร้าน 
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.85 และในดา้นประสมการส่ือสารการตลาดผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการมีการแจกของแถมให้กบั
ลูกคา้ตามเทศกาลและวนัส าคญัต่างๆ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.74   

ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและการตดัสินใจซ้ือ พบว่าดา้นพฤติกรรมการซ้ือของผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีเหตุลผลในการซ้ือดอกมะลิ ณ ตลาดปากคลองตลาดเน่ืองจากมีส่วนสดหรือสามารถต่อรองราคาได ้(ร้อย
ละ 27.6)โดยมีช่วงเวลาในการซ้ือคือ 00.01 – 6.59 น. (ร้อยละ 29.9) ส่วนใหญ่ซ้ือมะลิหอม (ร้อยละ 39.6) และจะ
ตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง (ร้อยละ 67.2) โดยมีปริมาณการซ้ือเฉล่ีย 6.5 ลิตรต่อคร้ัง มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังเท่ากับ 
1,050 บาทและ มีความถ่ีในการซ้ือเฉล่ีย 13 คร้ังต่อเดือน ส่วนผลการศึกษา ดา้นการตดัสินใจซ้ือดอกมะลิ พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือดอกมะลิ โดยจะพิจารณาเลือกร้านคา้จากการเปรียบเทียบความเหมาะสม
ดา้นราคากบัคุณภาพของดอกมะลิมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 3.89 รองลงมาคือ เม่ือตอ้งการใชด้อกมะลิ ก็จะตดัสินใจมาซ้ือ
ท่ี ตลาดปากคลองตลาดโดยมีค่าเฉล่ีย 3.86 และตดัสินใจซ้ือดอกมะลิ โดยจะพิจารณาเลือกร้านค้าด้วยตวัเองมี
ค่าเฉล่ีย 3.82 ตามล าดบั 

ผลการศึกษา ปัจจัยความต้องการต่อส่วนประสมการค้าปลีกท่ีมีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคพบว่า  ความตอ้งการดา้นสถานท่ีตั้งร้านคา้ (≤ = 0.171; t = 3.261; Sig.= 0.01), ความตอ้งการดา้นบริหาร
สินคา้ของร้านคา้ปลีก (≤ = 0.328; t = 5.713; Sig.= 0.00), ความตอ้งการดา้นการให้บริการลูกคา้ (≤ = 0.221; t = 
3.723; Sig.= 0.00), และ ความต้องการด้านการออกแบบและวางผงัร้าน (≤ = 0.187; t = 3.235; Sig.= 0.01)  มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือดอกมะลิของผูบ้ริโภค ณ ตลาดปากคลองตลาด ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดอ้ยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ภาวิณี กาญขนาภา (2554) ท่ีพบว่า ดา้นท่ีตั้ง ดา้นการ
บริหารสินคา้ ดา้นการการให้บริการ และการออกแบบและวางผงัร้าน มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ และจาก
งานวิจยัของ ของ สุพตัรา ดีเลียบ และ วิภาวรรณ กล่ินหอม (2559) ท่ีพบว่าท่ีตั้งร้านคา้ การบริหารจดัการสินคา้ การ
ให้บริการลูกคา้ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ เช่นกนั 
 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎ ี
จากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นบริบทดา้นร้านคา้ปลีกดอกมะลิแบบดั้งเดิมในรูปแบบตลาดสดท่ีเปิดบริการ 

24 ชัว่โมง ซ่ึงในปัจจุบนันั้นยงัไม่พบทฤษฏีหรือแนวคิด ท่ีสอดคลอ้งโดยตรง  ฉะนั้นในเชิงทฤษฏี สามารถประยกุต์
จากผลการศึกษา โดยถือเป็นแนวทางและแนวคิดส าหรับการใช้ส่วนประสมการค้าปลีกทั้ง 4 ด้านได้แก่ ความ
ตอ้งการดา้นสถานท่ีตั้งร้านคา้ การบริหารสินคา้ของร้านคา้ปลีก การให้บริการลูกคา้ และการออกแบบและวางผงั
ร้านท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ  มาวางแผนและปรับปรุงพฒันาส่วนประสมการคา้ปลีกส าหรับร้านค้า
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ปลีกดอกมะลิในตลาดสด รวมถึงน าไปใชใ้นทฤษฏีส่วนประสมการคา้ปลีกในรูปแบบสินคา้ท่ีจ าหน่ายในร้านค้า
ปลีกอ่ืนๆ ในตลาดสด อาทิเช่น สินคา้และผลิตเกษตรอ่ืนๆ และสมควรมีการพฒันาปัจจยัเฉพาะส าหรับสินคา้เกษตร 

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจดัการการตลาด 
ผลจากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมค้าปลีก 4 ด้านมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือดอกมะลิ ณ ตลาด

ปากคลองตลาด ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงขอ้เสนอแนะของการศึกษาคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
1. ดา้นท่ีตั้งร้านคา้ปลีก  ผูค้า้ควรค านึงถึงการเลือกสถานท่ีให้ใกลถ้นน หาร้านง่าย เดินทางสะดวกมา

เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือควรอยูใ่กลจุ้ดจอดรถ เพ่ือท่ีสามารถรับส่งสินคา้ไดส้ะดวก และ ควรเลือกท าเลท่ีสะอาด
สะอา้นหรือทางเดินไม่เปียกแฉะหรือมีน ้าเจ่ิงนอง  และ ก็ควรมีการจดัระเบียบให้เรียบร้อยอยูส่ม ่าเสมอ  

2. ด้านการบริหารจัดการสินค้า  ผูค้ ้าจ าเป็นต้องบริหารสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูบ้ริโภค โดยประเด็นแรกควรคดัเลือกดอกมะลิท่ีมีคุณภาพมาจ าหน่าย และมีความหลากหลายทั้งในดา้นสายพนัธ์
และขนาด ฯลฯ สตอ็กพร้อมจ าหน่ายแก่ลูกคา้โดยตลอด โดยเฉพาะช่วงวนัส าคญัต่างๆ ท่ีมีความตอ้งการสูง ฉะนั้น
ผูค้า้จ าเป็นตอ้งจดัสินคา้ให้มีพร้อม ประเดน็ต่อมาท่ีควรจดัเตรียมคือ ควรมีการจดัหาสินคา้ประกอบกนั หรือทดแทน
กนัได ้มาจ าหน่ายพร้อมกบัดอกมะลิดว้ยไม่ว่าจะเป็น เช่น กุหลาบ ดอกรัก ดาวเรือง และสุดทา้ยในดา้นท่ีมาของมะลิ 
และสวนมะลิ ควรบ่งบอกแก่ผูซ้ื้ออยา่งชดัแจง้ เพ่ือเป็นทางเลือก และอาจมีการบอกถึงมะลิท่ีขายดีในช่วงเวลาต่างๆ 
เพ่ือประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

3. ดา้นการให้บริการลูกคา้  ผูค้า้รวมถึงลูกจา้งและพนกังาน ควรยิ้มแจม้แจ่มใส มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีกบั
ลูกคา้  ให้ค าแนะน าแก่ลูกคา้อยา่งเช่ียวชาญ  ฝึกฝนการเตรียมสินคา้หรือแพค็สินคา้ให้มีความรวดเร็ว ชัง่ตวงสินคา้
ถูกตอ้ง เท่ียงตรง มีมาตรฐาน และควรมีบริการเพ่ิมเติม เช่น บริการจดัส่งกรณีซ้ือเป็นจ านวนมาก และมีบริการ
รถเข็น และพนักงานถือหรือขนส่งสินค้าให้บริการประจ าร้าน โดยคิดค่าบริการไม่สูง และอาจมีการแบ่งพ้ืนท่ี
บางส่วนของร้านเพ่ือเป็นท่ีฝากสินคา้ระหว่างลูกคา้ไปซ้ือท่ีสินคา้ร้านอ่ืนๆ เพ่ือเป็นบริการเสริม 

4. ดา้นการออกแบบและวางผงัร้าน เป็นอีกหน่ึงปัจจยัเก่ียวกบัร้านคา้ปลีกท่ีผูค้า้ตอ้งให้ความส าคญั 
ตั้งแต่ความสะอาด ท่ีพบว่ามีความตอ้งการในดา้นน้ีมาเป็นอนัดบัแรก ต่อมาคือแสงสว่างทั้งในร้านและนอกร้าน ซ่ึง
ถือเป็นปัจจยัท่ีให้ความส าคญัรองมา เน่ืองจากจะท าให้ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ สามารถพิจารณาดูและเลือกดอกมะลิ
อย่างชดัเจน และตรงตามคุณภาพท่ีตอ้งการ ส่วนปัจจยัท่ีรองลงมาคือการออกแบบร้านให้ทนัสมยั มีอากาศถ่ายเท
สะดวก กวา้งไม่แออดั ไม่เหม็นอบัช้ืน สามารถเดินเขา้ไปเลือกชมสินคา้ได ้อุณภูมิในร้านมีความเหมาะสม ส่วน
สุดทา้ยคือ ควรออกแบบร้านโดยมีป้ายบอกหมวดสินคา้อย่างเหมาะสม และมีจุดคิดเงินท่ีอยู่อย่างชดัเจน เพ่ือเพ่ิม
ความสะดวกในการเลือกสินคา้ 

5.3 ข้อเสนอแนะของการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในรูปแบบเชิงปริมาณ ในมุมมองของผูบ้ริโภคเพียงอย่างเดียว โดย

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมในมุมมองของผูค้า้ ซ่ึงมีลกัษณะ
ของส่วนประสมการคา้ปลีกในลกัษณะอย่างไร และมุมมองของร้านท่ีประสบความส าเร็จในด้านการค้าปลีกมี
ลกัษณะเป็นเช่นไร เพ่ือเปรียบเทียบขอ้มูลว่าสอดคลอ้งกบัผูโ้ภคอยา่งไร 

2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาในรูปแบบร้านคา้สินคา้อ่ืนๆ ท่ีมีจดัจ าหน่ายเพ่ิมเติมไม่ว่าจะเป็น 
ผกั ผลไม้ รวมไปร้านดอกไม้สดจัดช่อ เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการให้ด้านต่างๆว่ามีความสอดคล้องกับผล
การศึกษาคร้ังน้ีหรือไม่ อยา่งไร และเพ่ือทราบปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อการพิจารณาตดัสินใจซ้ือ 
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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานกับความผูกพนัองค์กรของขา้ราชการ 

พนกังานราชการ และพนกังานจา้งเหมา กรมกิจการเดก็และเยาวชน (ส่วนกลาง) มีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาระดบั
ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงในการปฏิบติังานของขา้ราชการ พนกังานราชการ และพนกังานจา้งเหมา  (2) 
เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการ พนกังานราชการ และพนกังานจา้งเหมา  (3) เพ่ือ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจละความผูกพนัองค์กรของขา้ราชการ พนกังานราชการ และ
พนักงานจ้างเหมา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential) โดยใช้
แบบสอบถามจ านวน 257 ชุด มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา โดยใชค้่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานใช ้Correlation Analysis และ Regression ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจทั้งปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน อยู่ในระดบัมากทุก
ดา้น ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 3.41-4.20 ยกเวน้ปัจจยัจูงใจในดา้นลกัษณะงาน ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  4.23 และปัจจัยด้านแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความผูกพันองค์กร ประกอบด้วย  (1) ด้าน
ความส าเร็จในการท างาน (ปัจจยัจูงใจ) (2) ดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล (ปัจจยัค ้าจุน) (3) ดา้นความกา้วหน้าใน
การท างาน (ปัจจยัจูงใจ) (4)ความรับผิดชอบในการท างาน (ปัจจยัจูงใจ) (5) การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (ปัจจยัจูง
ใจ) ( 6) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน (ปัจจยัค ้าจุน)  
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Abstract 
 
The study on “ the motivation and Organizational Commitment of government officials, government 

employees and contractual staffs in Department of Children and Youth” has aimed to (1) study the level of opinion 
which affected to the motivation to work of government officials, government employees and contractual staffs, (2) 
study level of opinion on employee engagement of government officials, government employees and contractual 
staffs, and (3)  study the relationship between the factors which affected to motivation to work and employee 
engagement of government officials, government employees and contractual staffs.  The descriptive statistical and 
inferential statistical analysis had been applied. The 257 questionnaires distributed.  The samples were analyzed by 
descriptive statistical analysis; frequency, percentage, average, and standard deviation.  Moreover, the inferential 
statistical analysis, namely correlation analysis and regression were conducted with the significant level of 0.05.  

The study revealed that the motivational factors and maintenance factors were in satisfaction level at all 
dimensions.  The average was between 3.41 and 4.20, except motivational factors on job description which was in 
strongly satisfaction level as 4.23. The motivational factors which affected to the employee engagement consists of 
(1)  achievement (motivational factors) , (2)  interpersonal relationship (maintenance factors) , (3)  promotion and 
career path (motivational factors) , ( 4)  responsibility achievement (motivational factors) , ( 5)  being respect 
(motivational factors) and (6) work environment (maintenance factors). 

 
Keywords: Motivation  Organizational Commitment 
 

1. บทน า 
 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (Department of Children and Youth หรือ DCY) เป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เร่ิมก่อตั้งในปี พุทธศกัราช 2506 โดยใชช่ื้อว่า “ศูนยร์วมการ
ศึกษาวิจยัปัญหาเยาวชน” โดยมีวตัถุประสงคใ์นการแกไ้ขการกระท าความผิดในเดก็ วยัรุ่น และส่งเสริมให้เยาวชน
ทั้งในระบบและนอกระบบไดรั้บการพฒันาอย่างทัว่ถึง เพ่ือเป็นก าลงัท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนประเทศต่อไปใน
อนาคต ต่อมาในปี พุทธศักราช 2511 รัฐบาลได้ยกระดับจาก “ศูนย์รวมการศึกษาวิจัยปัญหาเยาวชน” เป็น 
“ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สังกดัส านกันายกรัฐมนตรี” โดยในปีดงักล่าว 
มีการประกาศใช้นโยบายเยาวชนแห่งชาติเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาเด็กและเยาวชนเป็นต้นมา ในปี
พุทธศักราช 2545 รัฐบาลได้เปล่ียนโครงสร้างการด าเนินงานจาก “ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและ
ประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี” เป็น “ส านักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก 
เยาวชน ผู ้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ” เพ่ือท าหน้าท่ีแก้ไขปัญหาการท างานท่ีซ ้ าซ้อนของระบบราชการ ทาง
คณะรัฐมนตรีจึงโอนยา้ยส านกังานดงักล่าวมาอยู่ภายใตก้ระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ซ่ึง
เป็นผูด้  าเนินงานในดา้นเดียวกนั ในวนัท่ี 6 มีนาคม พุทธศกัราช 2558 ตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม ฉบบัท่ี 14 ได้มีการยกระดบัจาก “ส านักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก เยาวชน ผูด้้อยโอกาส และ
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ผูสู้งอายุ” เป็น “กรมกิจการเด็กและเยาวชน” ในปัจจุบนักรมกิจการเด็กและเยาวชนแบ่งการบริหารงานออกเป็น 5 
ฝ่าย 4 กลุ่มงาน ไดแ้ก่ ส านกัเลขานุการกรม กองคุม้ครองเดก็และเยาวชน กองยทุธศาสตร์และแผนงาน กองส่งเสริม
การพฒันาและสวสัดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ศูนยอ์  านวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กลุ่มพฒันาระบบ
บริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน ศูนยป์ฏิบติัการโครงการอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเดก็แรกเกิด และศูนยป์ระสานงานการ
ขบัเคล่ือนส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองเด็กและเยาวชนในการใชส่ื้อออนไลน์ ในปัจจุบนัองค์กรยงัขาดอตัราก าลงั
ในการปฏิบติังานค่อนขา้งมาก พนกังานหลายคนจึงจ าเป็นตอ้งรับผิดชอบงานเพ่ิมข้ึน ในบางคร้ังตอ้งท างานเกิน
เวลา อีกทั้งในระบบงานราชการไม่มีสวสัดิการ ค่าตอบแทน หรือโบนสัสูงๆ เหมือนกบัหน่วยงานเอกชน ท าให้
พนกังานหลายคนเกิดความเบ่ือหน่าย ขอโยกยา้ยหน่วยงาน และลาออก ในท่ีสุด และจากปัญหาดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษา เร่ืองแรงจูงในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อความผกูพนัองค์กร โดยผูวิ้จยัอยากทราบว่าแรงจูงใจ
ในดา้นใดท่ีท าให้ขา้ราชการ พนกังานราชการ และพนกังานจา้งเหมา เกิดความรักความผกูพนัต่อองคก์ร และพร้อม
ท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองคก์รอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
แนวคดิทฤษฏีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ 
ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า “แรงจูงใจ” หรือ “Motive” หมายถึง การชกั

น าหรือการโน้มน้าวเพ่ือให้บุคคลอ่ืน ๆ เห็นคล้อยตามหรือปฏิบติัตาม ดงันั้น จึงมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายของค าว่าแรงจูงใจไวม้ากมาย ทั้งนกัวิชาการในประเทศและต่างประเทศ 

Dafe (1988) ไดใ้ห้ความหมายค าว่า “แรงจูงใจ” ไวว้่าแรงจูงใจคือแรงกระตุ้นหรือแรงผลกัดนัให้พนักงานเกิด
พฤติกรรมท่ีเป็นแบบท่ีตอ้งการ รวมถึงเป็นแรงกระตุน้เพ่ือให้บุคคลนั้นรักษาพฤติกรรมอนัดีนั้นเอาไว ้โดยมีรางวลัเป็น
เป้าหมาย 

Beach (1965) ไดใ้ห้ความหมายค าว่า “แรงจูงใจ” ไวว้่าแรงจูงใจคือ การท่ีบุคคล มีความเตม็ใจท่ีจะใชค้วามรู้
ความสามารถ ทกัษะ หรือวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้งานนั้น ๆ ประสบความส าเร็จตรงตามเป้าหมาย (Goal) ท่ีวางไวโ้ดยมี
ผลตอบแทนเป็นรางวลั 

ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Needs Hierarchy of Needs Theory) มาสโลว ์ไดมี้การ
อธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยไ์วว้่า มนุษยมี์ความตอ้งการทั้งหมด 5 ขั้น ไดแ้ก่  

ขั้นท่ี 1 ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological needs) คือ ความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์คือ ปัจจยั 4 
ซ่ึงประกอบดว้ย อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค 

ขั้นท่ี 2 ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั (Security needs) กล่าวคือตอ้งการความปลอดภยัจากการถูกคุกคาม
ทั้งทางดา้นร่างกายและทางอารมณ์ 

ขั้นท่ี 3 ความตอ้งการทางดา้นสงัคม (Social needs) ตอ้งการความรักจากสงัคม 
ขั้นท่ี 4 ความตอ้งการเป็นท่ียอมรับ (Esteem) ตอ้งการช่ือเสียง การไดรั้บการยอมรับจากสงัคม 
ขั้นท่ี 5 ความพึงพอใจในตวัเอง (Self-Actualization) การบรรลุเป้าหมายของตวัเองอยา่งถ่องแท ้
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ทฤษฎีความตอ้งการของแมคเคลแลนด ์(McClelland’s Theory of Learned Needs) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีเน้นความ
ตอ้งการใน 3 ลกัษณะและใน 3 ลกัษณะดงักล่าวสามารถเกิดข้ึนพร้อมกนัไดท้ฤษฎีน้ีจะท าให้ทราบว่าสามารถจูงใจ
คนแต่ละประเภทให้เขาเกิดความพ่ึงพอใจไดอ้ย่างไร ดงัน้ี (1.) ความตอ้งการความส าเร็จ (Need for achievement) 
(2.) ความตอ้งการอ านาจ (Needs for Power) (3. ความตอ้งการความสมัพนัธ์ (Needs for Affiliation)  

ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two factors Theory) จากทฤษฎีน้ี เฟรเดอริค เฮอร์ซเบอร์ก 
(Frederick Herzberg) ไดท้  าการทดลองโดยการสัมภาษณ์พนกังานบญัชีและวิศวกร จ านวน 200 คน เฟรเดอริค เฮอร์ซเบอร์ก  
ได้ให้พนักงานตอบแบบสอบถามว่าเม่ือใดเขารู้สึกพึงพอใจ หรือเม่ือใดท่ีเขามีแรงจูงใจในการท างาน จากผล
การศึกษาสามารถสรุปไดว้่า มีปัจจยัท่ีแตกต่างกนัอยู ่2 กลุ่ม ดงัน้ี  

1. ปัจจยัแรงจูงใจ (Motivation factors) เป็นปัจจยัในการกระตุน้แรงจูงใจในการปฏิบติังาน เพ่ือให้พนกังาน
ใชค้วามพยายามในการท างานให้บรรลุผล ซ่ึงประกอบดว้ย (1.1) ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) (1.2) 
การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) (1.3) ความกา้วหนา้ในการท างาน (Advancement) (1.4) ลกัษณะของงาน 
(Work Itself) (1.5) ความรับผิดชอบในการท างาน (Responsibility)  

2. ปัจจัยค ้ า จุน (Hygiene Factors)  (2.1)  นโยบายและการบริหารขององค์กร (Company Policy and 
Administration)  (2.2)  ค่ าตอบแทนและสวัสดิการ เ งินเ ดือน (Salary)  (2.3)  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Relation) (2.4) สภาพแวดลอ้มในการงาน (Working Condition) บรรยากาศในการท างาน สถานท่ี หรือ
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ (2.5) ความมัน่คงในการท างาน (Job Security) (2.6) เทคนิคการควบคุมดูแล (Technical 
Supervision 

  ส าหรับทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two factors Theory) เป็นทฤษฎีท่ีบอกว่าองค์กร
ตอ้งค านึงถึงแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานเป็นหลกัเพ่ิมท าให้เกิดความสุขในการปฏิบติังาน และจะท าให้
พนกังานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากยิ่งข้ึน ดงันั้นในการด าเนินงานเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างาน
ของบุคลากร ผูบ้ริหารควรเน้นไปท่ีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และเพ่ือไม่ให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความไม่พอใจในการ
ท างานควรใชปั้จจยัค ้าจุนควบคู่กบัปัจจยัแรงจูงใจดว้ย  

แนวคดิทฤษฏทีี่เกี่ยวกับความผูกพนั 
เชาวลิต (2532) ไดใ้ห้ความหมายค าว่า “ความผูกพนัต่อองคก์ร” คือแนวทางหรือกระบวนการท่ีถูกสร้างข้ึน

โดยองค์กรหรือบุคคลอย่างมีเป้าหมายและมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และคุณโสภา (2533) ได้ให้
ความหมายค าว่า “ความผูกพนัต่อองค์กร” คือ ความรู้สึกและกระบวนการทางความคิดท่ีสมาชิกมีต่อองค์กร ท าให้
เกิดเป็นความผกูพนัต่อองคก์ร และเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการให้การท างานบรรลุเป้าหมาย  

สเตียร์ส (1977) ไดใ้ห้ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์รว่าเป็นความสมัพนัธ์ท่ีแนบแน่น กล่าวคือองคก์ร
มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และเตม็ใจท่ีจะท างานเพ่ือองคก์ร สเตียร์ส ไดก้ล่าวไว ้3 เร่ือง คือ 

1. ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร คือ การท่ีองคก์รและพนกังาน
มีความเห็นท่ีสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั โดยพนกังานเช่ือมัน่ว่าองค์กรจะน าพาตนเองสู่ความส าเร็จในการ
ท างานได ้

2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพ่ือองคก์ร คือ การแสดงออกถึงความพยายามท่ีจะท างาน
เพ่ือองค์กรอย่างเต็มที เต็มก าลงัความสามารถท่ีมี เพ่ือให้องค์กรไดรั้บประโยชน์อย่างสูงสูด และเพ่ือให้องค์กรมี
ความกา้วหนา้ 
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3. ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกขององคก์ร คือ การแสดงออกถึงความรักท่ี
มีต่อองคก์ร การท่ีพนกังานพยายามท่ีจะรักษาสถานภาพการเป็นพนกังานเอาไว ้กล่าวคือ ไม่ลาออก หรือโยกยา้ยไปท างาน
ท่ีอ่ืน ๆ  

 สามารถสรุปไดว้่าการท่ีบุคลากรในองคก์รมีความเช่ือมัน่ในองคก์รและยอมรับเป้าหมายค่านิยมขององค์กร 
จะส่งผลให้บุคลากรมีความตั้งใจทุ่มเทในการท างานเพ่ือการน าประโยชน์มาสู่องค์กร และจะยิ่งท าให้บุคคลกรมี
ความผกูพนัต่อองคอ์อกน ามาซ่ึงการรักษาสถานภาพของการเป็นบุคลากรขององคก์รนั้น ๆ 

 
กรอบแนวคดิในการวจิยั      
ผูวิ้จัยได้น าทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two factors Theory)(1998) มาเป็นตวัแปรต้นใน

การศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ี และไดน้ าทฤษฎีความผูกพนัต่อองคก์รของสเตียร์ส(Steers) (1977) มาศึกษาในตวัแปรตามดงั
กรอบแนวคิด 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการ พนกังานราชการ และพนกังานจ้างเหมา กรม
กิจการเดก็และเยาวชน (ส่วนกลาง) จ านวน 257 คน ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ทั้งน้ีกรมกิจการเดก็และเยาวชนมีสถานท่ี
ท างานอยู่ดว้ยกนั 2 แห่ง คือ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบา้นราชวิถี ถนนราชเทวี และกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
ถนนมกักะสนั 

 

แรงจูงใจในการท างาน 
1. ปัจจยัแรงจูงใจ (Motivation factors) 

1.1 ความส าเร็จในการท างาน  
1.2 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ  
1.3 ความกา้วหนา้ในการท างาน  
1.4 ลกัษณะของงาน  
1.5 ความรับผดิชอบในการท างาน  

 2.    ปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factors) 
1.1 นโยบายและการบริหารขององคก์าร  
1.2 ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
1.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
1.4 สภาพแวดลอ้มในการงาน  
1.5 ความมัน่คงในการท างาน  

(Herzberg,1998) 
 

ความผูกพันต่อองค์กร 
1. ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายของ
องคก์รกร 
2.ความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองคก์ร 
3.ความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิก
ขององคก์ร 

(Steers,1977) 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัสร้างแบบสอบถาม (questionnaire) แบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน 

ดงัน้ี  
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยเป็นแบบสอบถามในลกัษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (checklist) มีจ านวน 40 ขอ้ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานจะประเภทมาตรวดั (Rating Scale) ซ่ึงก าหนด
คะแนนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์ร โดยเป็นแบบสอบถามในลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (checklist) มีจ านวน 9 ขอ้ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานจะประเภทมาตรวดั (Rating Scale) ซ่ึงก าหนดคะแนนดงัน้ี 
(อา้งถึง ธานินทร์ ศิลป์จาร์, 2560) 
ตารางที่ 3.6 แสดงการก าหนดระดบัคะแนนต่อระดบัความคิดเห็น 
 

ระดบัความคิดเห็น คะแนน 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 
ไม่เห็นดว้ย 2 
เห็นดว้ยปานกลาง 3 
เห็นดว้ยมาก 4 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 5 

 

        เกณฑก์ารประเมิน ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการแบ่งช่วงตามหลกัการของการแบ่งอนัตรภาคชั้น (Class Interval) โดย
คะแนนสูงสุดคือ 5 คะแนน และคะแนนต ่าท่ีสุด คือ 1 ดงันั้น เท่ากบัว่าช่วงความกวา้งของแต่ละระดบัคะแนนจะมีค่า
เท่ากบั 0.8 โดยสามารถแปลค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี (อา้งถึง ธานินทร์ ศิลป์จาร์, 2560) 

ช่วงช้ันของคะแนน ระดบัความคิดเห็น 

4.21-5.00 ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
3.41-4.20 ระดบัความคิดเห็นมาก 
2.61-3.40 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
1.81-2.60 ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
1.00-1.80 ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผูวิ้จยัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกไว ้โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี  
1. ผูวิ้จยัไดเ้ขา้ไปสอบถามผูอ้  านวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือพูดคุยถึงปัญหาท่ีองค์กรก าลงั

เผชิญ  
2. ผูวิ้จยัไดท้  าหนงัสือรับรองจากมหาวิทยาลยัเพ่ือเขา้ไปเก็บแบบสอบถาม 
3. ผูวิ้จยัไดเ้ร่ิมเก็บขอ้มูลจ านวน 257 ชุด ในระหว่างวนัท่ี 12-14 กุมภาพนัธ์ 2561 
ผูวิ้จยัเก็บแบบสอบถามโดย 1) เก็บดว้ยตวัผูวิ้จยัเอง 2) ฝากไวต้ามกอง/ฝ่าย ต่าง  ๆตั้งแต่เชา้ และเก็บคืนในตอนเย็น 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
จากท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจนครบถว้นแลว้ผูวิ้จยัจะน าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยการประมวลผลดว้ย

โปรแกรมส าเร็จรูป (Statistic Package for Social Science for Windows: SPSS) จากการวิเคราะห์และประมวลผล
ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลมี 2 แบบ คือ 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อ
ความผูกพนัองค์กร โดยจะน าเสนอในรูปแบบของค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรว่ามี
ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางใด โดยถา้มีค่า Sig นอ้ยกว่าค่านยัส าคญั 0.05 แสดงว่าตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนั ค่า Sig 
มีค่าเป็นบวกแสดงว่ามีทิศทางไปในทางเดียวกนั แต่ถา้ค่า Sig มีค่าเป็นลบแสดงว่าตวัแปรมีความสัมพนัธ์กันไปใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม และการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เป็นการวิเคราะห์
เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรว่ามีความสมัพนัธ์มากหรือนอ้ยแค่ไหน และถา้มีความสมัพนัธ์กนัมาก แสดง
ว่าถา้ตวัแปรตวัใดตวัหน่ึงเปล่ียนแปลงไปจะมีผลกระทบต่อตวัแปรอีกตวัแปรหน่ึง ดงัน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา,2544) 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 

ส่วนท่ี 1 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ พนกังานราชการ และ
พนกังานจา้งเหมา กรมกิจการเดก็และเยาวชน (ส่วนกลาง) 

ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความคิดเห็นปัจจัยเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบติังานของข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และพนกังานจ้างเหมา มีผลต่อการปฏิบติังานประกอบดว้ย 2 ปัจจยัคือ ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน ซ่ึงปัจจยั
แรงจูงใจมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน (4.23) ล าดบัท่ีสอง ดา้นความส าเร็จในการท างาน (4.08) ล าดบัท่ี
สาม ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (4.06) ล  าดบัถดัมา ดา้นความก้าวหน้าในการท างาน (3.73) สุดทา้ยดา้นความ
รับผิดชอบในการท างาน (3.69) ปัจจยัค ้าจุนมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงในการท างาน (4.10) ดา้นนโยบาย
และการบริหารงานองคก์ร (3.88) ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (3.79) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน(3.77) 
และดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ(3.75)  

ส่วนท่ี 2 จากผลการวิเคราะห์ความผูกพนัต่อองคก์รของขา้ราชการ พนกังานราชการ และพนกังานจ้างเหมา  
กรมกิจการเดก็และเยาวชน (ส่วนกลาง) 

จากผลการศึกษา พบว่าระดบัความคิดเห็นความผูกพนัต่อองค์กรของข้าราชการ พนักงานราชการ และ
พนกังานจ้างเหมา ซ่ึงปัจจยัความผูกพนัต่อองคก์รดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือมัน่และการยอมรับ
เป้าหมายองค์กร ล าดบัท่ีสอง ดา้นความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองค์กร ล าดบัสุดทา้ยคือดา้นความตอ้งการท่ีจะ
รักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร 

ส่วนท่ี 3 จากผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานส่งผลความผูกพนัต่อองค์กรของขา้ราชการ 
พนกังานราชการ และพนกังานจา้งเหมา กรมกิจการเดก็และเยาวชน (ส่วนกลาง) 
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จากผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจยัเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความผูกพนัองค์กรด้านความความเช่ือมั่นและ 
การยอมรับเป้าหมายองคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน (ปัจจยัจูงใจ) ดา้นความกา้วหน้าในการท างาน (ปัจจยั
จูงใจ) ด้านความรับผิดชอบในการท างาน (ปัจจัยจูงใจ)ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (ปัจจัยค ้ าจุน)  ด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน (ปัจจยัค ้าจุน) (2) ปัจจยัเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความผกูพนัองคก์รดา้นความเตม็ใจท่ี
จะปฏิบติังานเพ่ือองคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน (ปัจจยัจูงใจ) ดา้นความกา้วหน้าในการท างาน (ปัจจยั
จูงใจ) และดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (ปัจจยัค ้าจุน)  (3) ปัจจยัเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความผูกพนัองคก์ร
ดา้นความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน (ปัจจยัจูงใจ) ดา้นการ
ได้รับการยอมรับนับถือ (ปัจจัยจูงใจ) ด้านความรับผิดชอบในการท างาน (ปัจจัยจูงใจ) และด้านความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล (ปัจจยัค ้าจุน) 
 

5. ข้อเสนอแนะคร้ังนี ้และคร้ังต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะในการท างานวจิยัคร้ังนี้ 
จากผลการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานส่งผลต่อความผูกพนัองค์กรของข้าราชการ พนักงาน

ราชการ และพนกังานจา้งเหมา กรมกิจการเดก็และเยาวชน (ส่วนกลาง) ผูวิ้จยัพบว่าหากองคก์รตอ้งการให้บุคลากร
รู้สึกผกูพนัต่อองคก์ร องคก์รจะตอ้งเนน้การพฒันา ดงัน้ี 

1. ดา้นการสร้างแรงจูงใจให้กบัพนกังาน จากผลการศึกษาพบว่า ดา้นลกัษณะงาน (ปัจจยัจูงใจ) ดา้นความ
มัน่คงในการท างาน (ปัจจยัค ้าจุน) ดา้นความส าเร็จในการท างาน (ปัจจยัจูงใจ ) มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเป็น 3 ล าดบัแรก 
ดงันั้นทางองค์กรจึงควรด าเนินนโยบาย หรือกิจกรรม ท่ีเก่ียวกบัขอ้งปัจจยัแรงจูงใจในดา้นดงักล่าวไว ้และพฒันา
ด้านดงักล่าวให้ดียิ่งข้ึน และจากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ได้แก่ ด้านความ
รับผิดชอบในการท างาน(ปัจจยัจูงใจ) ผูวิ้จยัมองว่าองคก์รควรก าหนดปริมาณงานให้ความเหมาะสมกบัต าแหน่งของ
บุคลากร เพ่ือไม่ให้บุคคลากรรับผิดชอบงานท่ีมากไปหรือนอ้ยไป และเพ่ือไม่ให้บุคลากรเกิดความเหน่ือยลา้ในการ
ท างานมากเกินไป และควรมีการกล่าวชมเชยหรือให้รางวลัเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ส่วนดา้นความก้าวหน้าในการท างาน (ปัจจยัจูงใจ) ผูวิ้จยัมองว่าองค์กรควรน าเสนอให้บุคลากรเห็นถึงความมัน่คง
ในการท างาน และเห็นถึงการพฒันาในสายอาชีพของตนเอง โดยมีการจดัท า แผนพฒันาบุคลากรในสายอาชีพในกบั
บุคลากรขององคก์ร 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน (ปัจจยัค ้าจุน) ผูวิ้จยัมองว่าองคก์รควรท าให้พนกังานรู้สึกถึงความปลอดภยัใน
การท างาน เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี การซ้อมหนีไฟหากเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือการปรับปรุงซ่อมบ ารุงลิฟต์โดยสาร 
เป็นตน้ 

2. ดา้นการสร้างความผูกพนัต่อองค์กร จากผลการศึกษาพบว่า หากองค์กรตอ้งการให้บุคลากรเกิดความ
ผูกพันองค์กรจะต้องเน้นการพัฒนาใน 2 ด้าน คือ (1) ด้านความส าเร็จในการท างาน (ปัจจัยจูงใจ) (2) ด้าน
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล (ปัจจยัค ้าจุน) เน่ืองจากว่าสองดา้นดงักล่าวนั้น ส่งผลต่อปัจจยัความผกูพนัองคก์รในทุก
ด้าน ได้แก่ ด้านความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององค์กร ด้านบุคลากรเกิดความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือ
องคก์ร และดา้นบุคลากรเกิดความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมองว่าองค์กรควร
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จะรักษาปัจจยัแรงจูงใจทั้งสองดา้นไวแ้ละเนน้การพฒันาในปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อปัจจยัความผกูพนัองคก์ร เช่น 
ดา้นการยอมรับนบัถือ (ปัจจยัจูงใจ) องค์กรควรท าให้บุคลากรรู้สึกมัน่ในตวัเอง เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรกลา้
แสดงออก หรือการเปิดโอกาสให้บุคลากรไดแ้สดงความรู้ ความสามารถ กล่าวคือ การไดเ้ปิดโอกาสให้บุคลากรได้
แสดงความคิดเห็นในงานต่าง ๆ หรือมอบหมายให้บุคลากรเป็นผูดู้แลโครงการหรืองานโดยท่ีผูบ้งัคบับญัชาเป็นคน
ท่ีคอยดูอยูห่่าง ๆ เช่น การจดังานประกวดในเทศกาลต่าง เช่น วนัสงกรานต ์วนัลอยกระทง  
 

ข้อเสนอแนะในการท างานวจิยัคร้ังต่อไป 
 จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า ดา้นลกัษณะงาน (ปัจจยัจูงใจ) มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด แต่ไม่ส่งผลต่อความผูกพนั

องค์กร ผู ้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่าในการศึกษาคร้ังต่อไปควรแบ่งกลุ่มในการท าวิจัยออก 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ขา้ราชการ กลุ่มพนกังานราชการ และกลุ่มพนกังานจ้างเหมา โดยผูวิ้จยัเห็นว่าบุคลากรแต่ละกลุ่มมีเงินเดือนและ
สวสัดิการ ดงัน้ี 

ข้าราชการ นอกเหนือจากเงินเดือนท่ีได้รับแลว้ยงัมีสวสัดิการต่างๆ เช่น สิทธิในการลา ค่าเล่าเรียนบุตร               
ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบา้น โครงการสวสัดิการเงินกู้เพ่ือท่ีพกัอาศยั ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ บ าเหน็จ
บ านาญ เป็นตน้ 

พนกังานราชการ นอกเหนือจากเงินเดือนท่ีไดรั้บแลว้ยงัมีสวสัดิการต่างๆ เช่น สิทธิการลา ( ลาป่วย ลาคลอด  
ลากิจ ลาพกัร้อน) โดยท่ีไดรั้บเงินเดือนระหว่างวนัท่ีลา (ท าสญัญาจา้งทุก 4 ปี) 

พนกังานจ้างเหมา นอกเหนือจากเงินเดือนท่ีไดรั้บแลว้ยงัมีสวสัดิการต่างๆ เช่น ประกนัสังคม (ข้ึนอยู่กับ
ระยะเวลาท างาน) แต่พนกังานจา้งเหมาจะเป็นการจ้างแบบระยะสั้นเท่านั้น (สญัญาจา้ง 1 ปี) 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรม ทศันคติ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ความชอบวตัถุดิบ
สมุนไพร และ รูปร่าง ของสบู่กอ้นสมุนไพร โดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 220 คน มาสร้างแนวคิด
ผลิตภณัฑ ์และทดสอบแนวคิดโดยใชต้วัอยา่งจ านวน 220 คน ผลการศึกษาพบว่ามากกว่าร้อยละ 50 เคยใชผ้ลิตภณัฑ์
สบู่กอ้น นกแกว้ โพรเทคส์ เบนเนท และ เภสชั โดยดา้นทศันคติมีขอ้ยอ่ย 41 ขอ้ สามารถคดักรององคป์ระกอบหลกั
ได ้10 องคป์ระกอบและน ามาสร้างเป็นแนวคิดผลิตภณัฑ ์7 องคป์ระกอบ คือ ปัจจยัความรู้สึกผิดปกติเม่ือใชส้บู่กอ้น
สมุนไพร ปัจจยัดา้นความรับรู้เชิงบวก ปัจจยัดา้นคุณประโยชน์ ปัจจยัดา้นพกัผอ่นและกล่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ปัจจยั
ดา้นเน้ือสัมผสั กรรมวิธี และความปลอดภยั ปัจจยัดา้นความรู้สึกเชิงลบ และปัจจยัดา้นกายภาพ ส าหรับดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดมีขอ้ย่อย 28 ขอ้ สามารถคดักรององค์ประกอบหลกัได ้8 องค์ประกอบและน ามาสร้างเป็น
แนวคิดผลิตภณัฑ ์5 องคป์ระกอบ คือ ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นราคา กายภาพ และคุณภาพ ปัจจยัดา้น
คุณสมบติัและลกัษณะ ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และ ปัจจยัดา้นคุณประโยชน์  วตัถุดิบท่ีชอบมากท่ีสุดคือ กาก
กาแฟ น ้าผ้ึง ชาเขียว ใยบวบ และ ชอบมากคือ ผงไหม มงัคุด ชอบสบู่กอ้นรูปทรงวงรีและทรงส่ีเหล่ียมมากท่ีสุด น า
ผลการศึกษาดงักล่าวมาสร้างเป็นแนวคิดผลิตภณัฑไ์ด ้4 แนวคิด แลว้น าไปทดสอบ พบว่าแนวคิดผลิตภณัฑท่ี์สนใจ
ซ้ือถึงร้อยละ 80 คือสบู่กอ้นสมุนไพร ผงไหมผสมกากกาแฟ รูปทรงวงรี 
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Abstract 
 

The objectives of this study were to study consumers’  behavior, attitude, influencing marketing mix’ s 
factors, preferences for raw materials and shape of the soap.  Questionnaires were used with 220 samples.  Results 
from were used for the product concept development, then tested with 220 samples .  More than 50 percent of 
consumers used Parrot, Protex, Bennett and Pesat herbal soaps.  From the Principal Component Analysis, the 41 
items in attitude study were grouped into 10 components.  Seven components were used for the product concept 
development, they were:  (1)  feeling wrong when using herbal soap, (2)  positive perception, (3)  usefulness, (4) 
relaxing and unique odor, (5)  texture, process and safety, 6)  negative feeling and (7)  physical factors.  And also 
from the Principal Component Analysis, the 28 items in marketing mix’s were grouped into 8 components.  Five 
components were used for the product concept development, they were:  (1)  promotion, (2)  price, physical and 
quality, (3) property and characteristic, (4) channel and (5) usefulness factors. The most liking of the raw materials 
were, coffee grounds honey, green tea and gourd fiber. The more liking of the raw materials were; silk powder and 
mangosteen.  The most liking shapes were oval and square.  Resulting four product concepts had been developed. 
The product concept that were most interested to purchase by 80 percent of the consumers was the oval shape herbal 
soap of silk power mix with coffee grounds. 

 

Keywords: Herbal Soap, Product Concept, Consumer Attitude, Consumer Behavior, Marketing Mix’s 
 

1. บทน า 
 

1.1 ที่มาและความส าคญั 
สุวิทย ์เมษินทรีย,์ (2558) กล่าวว่า ไทยแลนด์ 4.0 คือ นโยบายปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจาก “ท ามาก 

ไดน้อ้ย”เป็น “ท านอ้ย ไดม้าก” โดยเนน้การน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการพฒันาการผลิตสินคา้ โดยการ
ขบัเคล่ือนประเทศดว้ยการพฒันาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ให้ประสบผลส าเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการท า
เกษตรอยา่งย ัง่ยืน เหล่าน้ีท าให้เกษตรกรสามารถยกระดบัมาตรฐานความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอยา่งมัน่คง 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีมีสมุนไพรมากมายหลากหลายชนิด และดว้ยคุณประโยชน์
ต่างๆ ท่ีคิดค้นโดยภูมิปัญญาไทย จึงถูกน าไปพัฒนาเป็นทั้ งอาหาร ยารักษาโรค และเคร่ืองประทินผิวต่างๆ 
เช่นเดียวกนั สบู่จึงเป็นหน่ึงในผลิตภณัฑ์ท่ีน าสมุนไพรมาเป็นวตัถุผสม เหล่าน้ีจึงท าให้เป็นการช่วยส่งเสริมการ
สร้างงาน สร้างรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรทอ้งถ่ินในการผลิตสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ และไดรั้บมาตรฐาน 

ปัจจุบนัตลาดสบู่ก้อนสมุนไพร มีมูลค่าสูงถึง 3,737.68 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนแบ่งการตลาดหลกัเป็นของ
ยี่ห้อเบนเนทอิงอร และวิภาดา ซ่ึงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี  (ประชาชาติออนไลน์, 2560) สอดคล้องกับข้อมูล
พฤติกรรมคนรักสุขภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึน ท าให้ธุรกิจเพ่ือสุขภาพเติบโตสูงข้ึนมากสุดในรอบ 5 ปี (กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิช, 2561)  ผูบ้ริโภคจึงหันมาใส่ใจสินคา้ อาหาร ท่ีมีความเป็นธรรมชาติมากข้ึน ท าให้ผูศึ้กษา
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สนใจศึกษาแนวคิดผลิตภณัฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร ส าหรับผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ดงันั้นการสร้าง
แนวคิดผลิตภณัฑจึ์งจ าเป็นตอ้ง ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ ทศันคติ และ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจ รวมถึง ศึกษาความชอบของชนิดสมุนไพรและความชอบลกัษณะรูปร่างของผลิตภณัฑ์สบู่ก้อน
สมุนไพร เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ์และทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ์สบู่กอ้นสมุนไพร ให้ได้
แนวคิดผลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพรส าหรับผูบ้ริโภคเขตเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

1.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
1. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการหรือผูส้นใจ สามารถน าการศึกษาไปวางกลยุทธ์การตลาดและ

พฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือให้ไดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และยงัเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริโภคในการไดรั้บสินคา้ท่ี
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของตนเองสูงสุด 

2. ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคสบู่ก้อนสมุนไพรของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
และระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนผสมการตลาดต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสบู่กอ้นสมุนไพรของผูบ้ริโภค
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพ่ือเป็นฐานขอ้มูลอา้งอิงให้ผูส้นใจท าการศึกษาในอนาคต 

 

2. วรรณกรรมและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.1 ทฤษฎแีละแนวคดิการสร้างแนวคดิผลิตภณัฑ์ 
การศึกษา การพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑส์บู่กอ้นศึกษาโดยใชท้ฤษฎีของ Earle and Earle (1999) กล่าวว่า 

แนวคิดผลิตภณัฑ ์ คือ ความตอ้งการของผูบ้ริโภคและยงัเป็นความตอ้งการในเชิงปริมาณผ่านทางขอ้มูลรายละเอียด
ของผลิตภณัฑ์ หากเป็นไปได้ควรศึกษาต้นแบบแรกของผูบ้ริโภคเ พ่ือสร้างภาพท่ีสมจริงท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ 
ตน้แบบแนวคิดผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีควรแสดงรูปแบบการควบคุมของลกัษณะผลิตภณัฑ์ ศึกษาทศันคติโดยใชท้ฤษฎี
ของ Aikman (2006) เก่ียวกบัทศันคติ ดา้นความรู้สึกเชิงบวก ความรู้สึกเชิงเชิงลบ ความรับรู้ดา้นคุณประโยชน์ ความ
รับรู้ด้านคุณภาพ ความรู้สึกประสาทสัมผสัทัว่ไป ความรู้สึกและพฤติกรรมเม่ือใช้ และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 4 ดา้นโดยใชท้ฤษฎีของ Kotler and Keller (2016) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัด
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด การสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ ์คือ การแปลงแนวความคิดผลิตภณัฑอ์อกมาเป็น
ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ว่าเป็นอย่างไร รูปทรงแบบไหน และ เป็นการอธิบายคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์รวมถึง
ประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากผลิตภณัฑ์ 

2.2 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
ทศพล เจียมพฒันขจร (2559) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสบู่สมุนไพรออนไลน์ โดยศึกษาจากขอ้มูลผลิตภณัฑ์ท่ีมีวางจ าหน่ายและพฤติกรรมการตดัสินใจ
ในการเลือกซ้ือ พบว่า ผูท่ี้สนใจผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงอายุ 20-40 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี และเป็น
พนกังานเอกชนท่ีมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 15,000-20,000 บาท ดา้นพฤติกรรม มีพฤติกรรมซ้ือซ ้ า นิยมสูตรผิวขาว ในช่วง
ราคา 101-200 บาท/เดือน ดว้ยการช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ความ
หลากหลายของสูตรในผลิตภณัฑ ์ขอ้มูลความถูกตอ้งของผลิตภณัฑใ์นเวบ็ไซต ์ราคาท่ีเหมาะสม รวมถึงมีรีวิวสินค้า
หลงัการใชง้านมีความส าคญัมากท่ีสุด 
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วฒันา อภิวงศโ์สภณ (2556) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบทศันคติดา้นผลิตภณัฑส์บู่กอ้นและสบู่เหลวท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสบู่ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า 1. พฤติกรรมการซ้ือสบู่ดา้นสูตรท่ีเลือกใชมี้
ความสมัพนัธ์กบัเพศ 2. พฤติกรรมการซ้ือสบู่ดา้นยี่ห้อท่ีเลือกใชมี้ความสมัพนัธ์กบัเพศ 3. พฤติกรรมการซ้ือสบู่ดา้น
แหล่งท่ีซ้ือมีความสัมพนัธ์กบัเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และทศันคติดา้นผลิตภณัฑข์องสบู่
ก้อน 4. พฤติกรรมการซ้ือสบู่ดา้นจ านวนท่ีซ้ือมีความสมัพนัธ์กบัอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์ของสบู่กอ้น 5. พฤติกรรมการซ้ือสบู่ดา้นค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในแต่ละคร้ังมีความสัมพนัธ์กบั
สถานภาพสมรส รายไดต่้อเดือน และทศันคติดา้นผลิตภณัฑข์องสบู่กอ้น และ 6. ทศันคติดา้นผลิตภณัฑข์องสบู่กอ้น
และสบู่เหลวแตกต่างกนัในทุกดา้น 

หทยัทิพย ์เจติยวรรณ (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมอาบน ้ าของผูห้ญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยเป็นผูห้ญิงมีอายุระหว่าง 21-45 ปี มีประสบการณ์การซ้ือและใช้ครีมอาบน ้ ามาก่อน มีอายุ
ระหว่าง 31-35 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีสถานภาพสมรส มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ระหว่าง 10,001-15,000 บาท มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวระหว่าง 5-6 คน มีพฤติกรรมการซ้ือครีมอาบน ้าเพราะใช้
ง่ายหรือสะดวก ตรายี่ห้อท่ีซ้ือประจ า คือ โพรเทคส์ 

2.3 กรอบแนวคดิ 
การศึกษากรอบแนวคิดการศึกษาเร่ือง แนวคิดผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร ในเขตเทศบาลนคร

ขอนแก่น จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฏี รวมถึงผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษา ดา้นพฤติกรรม ดา้นทศันคติ 
และ ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ของผูบ้ริโภค ส่วนการศึกษา ดา้นระดบัความชอบวตัถุดิบ 
และ ดา้นระดบัความชอบลกัษณะรูปร่าง จะน ามาท าโครงร่างผลิตภณัฑ์ก่อนแลว้จึงน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีวิเคราะห์ได้
ไปสร้างแนวคิดผลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพร แลว้ท าการทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ์ เพ่ือให้ไดแ้นวคิดผลิตภณัฑข์อง
สบู่กอ้นสมุนไพร ของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ดงัแสดงในรูปท่ี1 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพรของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
 

3. วธีิด าเนินการศึกษา 
 

3.1 การศึกษาทัศนคติ พฤติกรรมการซ้ือ และ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
รวมถึง ศึกษาความชอบของชนิดสมุนไพรและความชอบลักษณะรูปร่างของผลิตภณัฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร 
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3.1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร คือกลุ่มประชากรเพศชายและหญิงท่ีมีอายุตั้งแต่ 19-60 ปี ในเขตเทศบาลนคร

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 94,222 คน (ส านกัทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง, 2561.) 
กลุ่มตวัอย่าง การค านวณขนาดตวัอย่างผูศึ้กษาใช้หลกัการค านวณขนาดตวัอย่างแบบตวัแปร

ต่อเน่ือง โดยใชห้ลกัการในการสุ่มตวัอย่างของ Coehran โดย Barlert, Kotrlik and Higgins (2001) เป็นผูอ้า้งถึง เม่ือ
ผูศึ้กษาก าหนด ค่า Alpha Level ท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นระดบัความเส่ียงในการเกิดค่าความผิดพลาดท่ียอมรับได ้ส่วนค่า 
t ของ Alpha level คือ .025 แต่ละขา้งจะเท่ากบั 1.96 โดยท่ีส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐานของจ านวนประชากรมีค่า 0.8 
และค่า Scale มีระดบั 5 โดยตั้งจุดความคาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ .15 

ผลท่ีไดข้องขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ จึงมีค่าเท่ากบั 109.27 น ามาเปรียบเทียบกบั ร้อยละ 5 
ของจ านวนประชากร ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่นมีค่าเท่ากบั มีค่าเท่ากบั 4,711.1 ซ่ึงมีค่าเกิน
ขนาดกลุ่มของตวัอยา่งท่ีตอ้งการ จึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 109.27 คน เพ่ือความละเอียดของขอ้มูล ผูศึ้กษาจึง
เพ่ิมจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 1 เท่า จากท่ีค านวณได ้109.27 คน จึงเป็น 220 คน 

3.1.2 แบบสอบถาม (Questionnaire)  
การเก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ในส่วนของแบบสอบถาม แบ่งเป็น 6 

ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได ้

และระดบัการศึกษา 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมทัว่ไปของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพร เป็นแบบสอบถาม

ลกัษณะหลาย 
ค าตอบ แบบปลายปิด ประกอบด้วย ประสบการณ์ท่ีเคยใช้ผลิตภณัฑ์ คุณประโยชน์ท่ีรับรู้ 

ช่องทางในการ 
ซ้ือ ความบ่อยในการซ้ือ ผูมี้อิทธิพลในการเลือกซ้ือ ตลอดจนช่องทางการรับขอ้มูลข่าวสาร 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์สบู่กอ้นสมุนไพร ดดัแปลงจาก (Aikman et al, 

2006) ประกอบดว้ย 5 ดา้น และใชก้ารวดัแบบมีมาตรวดัส่วนประมาณค่า ดว้ยการใช ้Likert scale 5 ระดบัเป็นมาตร
วดั โดยแบบสอบถามมีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา (α- Coefficient) ดงัตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
ตารางที่ 1 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา (α- Coefficient) ของทศันคติในแต่ละดา้น 

ความคาดหวงัแต่ละด้าน จ านวนข้อ  สัมประสิทธ์ิอัลฟา (α- Coefficient)  

ความรับรู้เชิงบวก 12 ขอ้ 0.876 
ความรับรู้เชิงลบ 9 ขอ้ 0.930 
ความรับรู้ดา้นคุณประโยชน์ 10 ขอ้ 0.874 
ความรับรู้ดา้นคุณภาพ 4 ขอ้ 0.829 
ความรับรู้ดา้นความรู้สึกประสาทสมัผสัทัว่ไป 6 ขอ้ 0.780 
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ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
สบู่ก้อนสมุนไพร ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 ดา้น โดยใชก้ารวดัแบบมีมาตรวดัส่วนประมาณค่า ดว้ยการใช ้Important 
scale 5 ระดบัเป็นมาตรวดั โดยแบบสอบถามมีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา ดงัตารางท่ี 2 ดงัน้ี 

ตารางที่ 2 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา (α- Coefficient) ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้น 
ความคาดหวงัแต่ละด้าน จ านวนข้อ  สัมประสิทธ์ิอัลฟา (α- Coefficient)  

ดา้นผลิตภณัฑ์ 16 ขอ้ 0.919 
ดา้นราคา 3 ขอ้ 0.852 
ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 4 ขอ้ 0.868 
ดา้นส่งเสริมการตลาด 5 ขอ้ 0.824 

ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลความชอบชนิดสมุนไพรท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในผลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพร แบ่งเป็น
ตามประเภทได ้6 กลุ่ม 52 ค าถาม และใชก้ารวดัส่วนประมาณค่าดว้ย Hedonic scale 5 ระดบั Lawless and Heymann 
(1998) เป็นมาตรวดั โดยแบบสอบถามมีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า เท่ากบั 0.841 

ส่วนท่ี 6 ขอ้มูลความชอบลกัษณะรูปร่างของผลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพร เพ่ือสอบถามถึงระดบั
ความชอบ จ านวน 12 ค าถาม และใช้การวัดส่วนประมาณค่าด้วย Hedonic scale 5 ระดับ เป็นมาตรวัด โดย
แบบสอบถามมีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า เท่ากบั 0.857 

3.1.3 วธีิการแจกแบบสอบถาม 
ท าการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บขอ้มูล

จากผูท่ี้อาศยัในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น จนครบตามจ านวนท่ีตอ้งการศึกษา 
3.1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามในการศึกษา ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง หลงัจาก
กลุ่มตวัอย่างกรอกแบบสอบถามครบถว้นแลว้ จากนั้นลงขอ้มูลตลอดจนวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรม 
SPSS 19.0 

3.1.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การเก็บขอ้มูลดว้ยการใชแ้บบสอบถาม เพ่ือน ามาวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 6 ส่วน มีรายละเอียด

ดงัน้ีดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใช้น ามาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาประกอบดว้ย 

ความถ่ี และร้อยละ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์สบู่กอ้นสมุนไพร น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ขอ้มูล

เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ท าการวิเคราะห์ปัจจัยโดยใช้สถิติทดสอบ  PCA Method โดยจัดกลุ่มปัจจยัให้
เหลือเป็นมิติ (Dimensions) หรือองค์ประกอบหลกั (Principal Components ) ท่ีส าคญั ดว้ยวิธีการสกดัปัจจยัดว้ยวิธี
องคป์ระกอบหลกั (Principal Component Analysis; PCA)  
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ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
สบู่กอ้น น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน โดยใชส้ถิติทดสอบ PCA Method โดยจดักลุ่มปัจจยัให้เหลือเป็นมิติ หรือ
องคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญั ดว้ยวิธีการสกดัปัจจยัดว้ยวิธีองคป์ระกอบ  

ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลความชอบชนิดสมุนไพรท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในผลิตภณัฑ์สบู่กอ้นสมุนไพร น าผล
มาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา น าผลมาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ และฐานนิยม 
(Mode)  

ส่วนท่ี 6 ขอ้มูลความชอบลกัษณะรูปร่างของผลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพร น าผลมาวิเคราะห์สถิติ
เชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนการแปลผลค่าเฉล่ียใชจ้ดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็น
ช่วงตามความกวา้งอนัตรภาคชั้น (Class Interval) 

3.2 การสร้างและทดสอบแนวคดิผลิตภณัฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร 
การสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ์น าผลท่ีไดจ้ากการศึกษา พฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑ์สบู่กอ้น

สมุนไพรทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพร ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพร ความชอบชนิดสมุนไพรท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในผลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพรและความชอบ
ลกัษณะรูปร่างของผลิตภณัฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร มาพิจารณาการสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ์ โดยใชเ้ทคนิครูปโครงร่าง
ผลิตภณัฑ์ (product morphology) ดว้ยการแบ่งแยกคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์เป็นประเภทต่างๆ แลว้อธิบายแต่ละ
ประเภท จึงเกิดเป็น Morphological Matrix ข้ึน โดยมีประเภทของคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์เป็นมิติ (dimension) ต่างๆ 
หรือเป็นแถวตั้ง (column) และมีรายละเอียดอธิบายคุณลกัษณะแต่ละประเภทเป็นแถว (row) สามารถสร้างความคิด
ผลิตภณัฑใ์หม่ โดยใชเ้ลือกผสมกนัระหว่างรายละเอียดในแถวและประเภทคุณลกัษณะในมิติ 

การทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ์ โดยการท าส ารวจจากกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์ให้ผูบ้ริโภคพิจารณาว่า
หากมีผลิตภณัฑ์ตามแนวคิดท่ีสร้างข้ึน วางจ าหน่ายตามสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคซ้ือประจ า ผูบ้ริโภคจะสนใจซ้ือหรือไม่ 
โดยใชม้าตรความตั้งใจซ้ือ 5 ระดบั ตั้งแต่ซ้ือแน่นอน จนถึงไม่ซ้ือแน่นอน ทดสอบกบักลุ่มจ านวน 220 คน 

 

4. ผลการศึกษาและการอภปิราย 
 

4.1. ผลการศึกษาลักษณะด้านประชาการศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง 
ผลจากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งจากการเก็บขอ้มูลดว้ยการแจกแบบสอบถามรวมทั้งส้ิน 220 ขอ้มูล น ามา

ท าการวิเคราะห์ไดผ้ล ดงัรูปท่ี 2  

 
รูปที่ 2 จ  านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ช่วงอาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา 
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จาการศึกษาพบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.5 ช่วงอายุ 31 – 
40 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.26 รองลงมาคืออาย ุ21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.17 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อย
ละ 44.06รองลงมาคือ เจา้ของธุรกิจ ร้อยละ 18.18 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท ร้อยละ34.53 
รองลงมาคือ 5,001-15,000 ร้อยละ 25.93 และมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 59.56 

4.2. ผลการศึกษาด้านพฤตกิรรมการเลือกซ้ือและใช้ผลิตภณัฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร 
ผลจากการศึกษาด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ือ การรับรู้ด้านคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน

สมุนไพร และจากการศึกษาดา้นพฤติกรรมความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่กอ้นสมุนไพร แสดงดงัรูปท่ี 3 (A) 3 (B) 
และ 3 (C) 

 
                            (A)                                                      (B)                                                      (C) 
รูปที่ 3 จ  านวนผูต้อบแบบสอบถาม แบ่งตามประสบการณ์ที่เคยใชแ้บรนด์ (A) การรับรู้ดา้นคุณประโยชน์ 
(B) และจ านวนร้อยละของพฤติกรรมความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพรของกลุ่มตวัอยา่ง (C) 

ดา้นแบรนดผ์ลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือใชผ้ลิตภณัฑ ์มากกว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มตวัอยา่ง เคยซ้ือใช ้
นกแกว้ โพรเทคส์ เบนเนท และ เภสชั ดงัรูปท่ี 3 (A)  

ดา้นการรับรู้คุณประโยชน์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชส้บู่กอ้นสมุนไพรดว้ยประโยชน์ ช่วยท าความสะอาด ร้อย
ละ 90.9 ช่วยให้กล่ินหอมสดช่ืน ร้อยละ 77.7 ช่วยให้เยน็สบาย ร้อยละ 60.5 ช่วยฆ่าเช้ือโรค ร้อยละ 60 ช่วยผิวกระจ่าง
ใส ร้อยละ 54.1 และช่วยบ ารุงผิวพรรณ ร้อยละ 48.2 ดงัรูป 3 (B) 

ดา้นความถ่ีในการซ้ือสบู่กอ้นสมุนไพร กลุ่มตวัอยา่งมีความถ่ีในการซ้ือสูงสุด 1 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อย
ละ 29.5 และรองลงมาคือ 2 เดือน/คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 24.5 ดงัรูป 3 (C) 

ผลจากการศึกษาดา้นพฤติกรรมบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือสบู่กอ้นสมุนไพร ดา้นแหล่งขอ้มูลของ
ผลิตภณัฑ ์และสถานท่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัแสดงในรูปท่ี 4 (A) 4 (B) และ 4 (C)  

 
               (A)           (B)                       (C) 
รูปที่ 4 พฤติกรรมบุคคลที่มีอิทธิพล (A) แหล่งขอ้มูลผลิตภณัฑ ์(B) สถานที่ซ้ือผลิตภณัฑข์องกลุ่มตวัอยา่ง (C) 
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จากรูปท่ี 4 (A) ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มตวัอย่าง ตวัท่านเองร้อยละ 76.4 รูปท่ี 4 (B) 
กลุ่มตวัอยา่งรับขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งขอ้มูล โทรทศัน์ ร้อยละ 70 เพ่ือน/ญาติและคนรู้จกั ร้อยละ 60.9 ครอบครัว 
ร้อยละ 54.5 และ อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 53.2รูปท่ี 4 (C) สถานท่ีกลุ่มตวัอย่างซ้ือสบู่กอ้นสมุนไพร ร้านคา้ทัว่ไป ร้อย
ละ 75.9 ร้านสะดวกซ้ือ ร้อยละ 73.2 ห้างสรรพสินคา้ ร้อยละ 64.5 ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้อยละ 62.7  

4.3. ผลการศึกษาทัศนคตขิองผู้บริโภคที่มีผลต่อผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพร 
ผลการศึกษาทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร 5 ดา้น ดว้ยวิธีการวิเคราะห์หาองค์ประกอบ

หลกั (Principal Components) พบว่า ระดบัความคิดเห็นของทศันคติต่อสบู่ก้อนสมุนไพร สามารถแบ่งเป็น 10 
องค์ประกอบหลกั ยกตวัอย่างเช่น องค์ประกอบท่ี 1 (PC1) มีความสัมพนัธ์อย่างดีกบัความรู้สึกผิดเม่ือใชส้บู่ก้อน
สมุนไพร (correlation coefficient = 0.829) สบู่กอ้นสมุนไพรท าให้ฉนัรู้สึกละอายใจ (correlation coefficient = 0.80) 
สบู่ก้อนสมุนไพรท าให้ฉันรู้สึกขยะแขยง (correlation coefficient = .781) สบู่ก้อนสมุนไพรท าให้ฉันรู้สึกหงุดหงิด 
(correlation coefficient = .771) สบู่ก้อนสมุนไพรท าให้ฉันรู้สึกกังวล (correlation coefficient = .728) สบู่ก้อน
สมุนไพรท าให้ฉันรู้สึกคล่ืนไส้(correlation coefficient = .613)  อาจเรียกองคป์ระกอบเหล่าน้ีว่า “ความรู้สึกผิดปกติ
เม่ือใชส้บู่กอ้นสมุนไพร” และเห็นไดว้่าลกัษณะทั้งหมดน้ีมีความสัมพนัธ์ (correlated) กนัในเชิงบวก กล่าวคือ เม่ือ
ปัจจัยใดปัจจัยหน่ึงเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ปัจจัยอ่ืนจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามด้วย โดย PC1 สามารถอธิบายความ
แปรปรวนในชุดขอ้มูลทั้งหมดไดเ้ป็นสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด คือประมาณร้อยละ 11 ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัทศันคติท่ี
ลูกค้าให้ความส าคญัมากท่ีสุด ดงันั้นหากคดัสรรวตัถุดิบสมุนไพรท่ีมีความเป็นสากล และมีใช้ในเชิงพาณิชจะ
สามารถสร้างความเช่ือมัน่ในคุณภาพสบู่กอ้นสมุนไพรได ้

องคป์ระกอบท่ี 2 (PC2) สามารถอธิบายความแปรปรวนท่ีเหลือในขอ้มูลทั้งหมดไดอี้กประมาณร้อยละ 
10 และเป็นองค์ประกอบท่ีมีความสัมพันธ์อย่างดีและไปในทิศทางเดียวกันกับ สบู่ก้อนสมุนไพรฉันรู้สึก
กระตือรือร้น (correlation coefficient = .719) การคิดว่าไดเ้ม่ือไดใ้ชส้บู่ก้อนสมุนไพรท าให้ฉันรู้สึกเหมือนได้รับ
คุณค่า (correlation coefficient = .674) สบู่ก้อนสมุนไพรท าให้ฉนัรู้สึกสบายตวั (correlation coefficient = .642) สบู่
ก้อนสมุนไพรท าให้ฉันรู้สึกต่ืนเต้น (correlation coefficient = .639) ฉันรู้สึกมีความสุขเพียงพอแลว้เม่ือได้ใชส้บู่
ก้อนสมุนไพร (correlation coefficient = .632) ฉันรู้สึกสงบ เม่ือไดใ้ชส้บู่ก้อนสมุนไพร (correlation coefficient = 
.583) สบู่กอ้นสมุนไพรท าให้ฉนัรู้สึกสดช่ืน (correlation coefficient = .396) อาจเรียกองคป์ระกอบน้ีว่า “ ความรู้สึก
เชิงบวก.” นั้นหมายความว่าหากน าเสนอผลิตภณัฑ์ให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงความรู้สึกเชิงบวก ดว้ยการส่งเสริมการขาย 
เช่น การประชาสัมพนัธ์, โฆษณา, น าเสนอโดยพนักงาน หรือ เขียนแนะน าข้างกล่อง จะท าให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึง
ความรู้สึกเชิงบวกเพ่ิมข้ึน ผลทั้งหมดเหล่าน้ีจึงน าไปใชใ้นการสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ์ และ วางแผนการตลาดให้
ออกมาตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคสูงสุด โดยน าปัจจยัองคป์ระกอบหลกั 1-7 ซ่ึงมีค่าความแปรปรวนสะสม
เป็นร้อยละของความแปรปรวนทั้งหมด เกินร้อยละ 50 ของขอ้มูลน ามาปรับใช ้ดงัแสดงใน ตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 องคป์ระกอบหลกั (Principal Components) ของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ต่อสบู่กอ้น
สมุนไพรของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

 

 
 

 
 

 
 

4.4. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ สบู่ก้อนสมุนไพร 
ผลจากการศึกษาความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Psด้วยวิธีการวิเคราะห์หา

องคป์ระกอบหลกั (Principal Components) พบว่าระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อสบู่ก้อน
สมุนไพร สามารถแบ่งเป็น 8 องค์ประกอบหลกั ยกตวัอย่างเช่นผลจากการศึกษา ยกตวัอย่างเช่น องค์ประกอบท่ี 1 
(PC1) สามารถอธิบายความแปรปรวนในชุดขอ้มูลไดเ้ป็นสดัส่วนท่ีสูงท่ีสุด คือประมาณร้อยละ 12 มีความสัมพนัธ์
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อยา่งดีกบั มีการจดัเพต็เกจ ส่วนลด (correlation coefficient = .800)โฆษณาดึงดูดน่าสนใจ (correlation coefficient = 
.764) มีขอ้สมนาคุณหรือท่ีส่วนแถม (correlation coefficient = 0.685) มีการให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัสินคา้ (correlation 
coefficient = .662) มีขอ้มูลผลิตภณัฑ์ตามส่ือต่างๆ (correlation coefficient = .621) อาจเรียกองคป์ระกอบเหล่าน้ีว่า 
“.ส่งเสริมการขาย ” ซ่ึงเป็นลกัษณะความสมัพนัธ์กนัในเชิงบวก อยา่งท่ีกล่าวในหวัขอ้ 4.3 ดงันั้นตอ้งให้ความส าคญั
ดา้นส่งเสริมการขาย ไม่ว่าจะเป็นการจดัโปรโมชัน่ การมีของแถมของสมนาคุณ หรือขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์เพ่ือท่ีจะ
ไดแ้นวคิดผลิตภณัฑท่ี์ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคสูงสุด 

องคป์ระกอบท่ี 2 (PC2) สามารถอธิบายความแปรปรวนท่ีเหลือในชดัขอ้มูลทั้งหมดไดอี้กประมาณร้อย
ละ 12 และเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างดีกบั ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (correlation coefficient = .760) 
กล่ินของก้อนสบู่(correlation coefficient = ..599) สีของก้อนสบู่ (correlation coefficient = .554) การระบุราคาท่ี
ชดัเจน (correlation coefficient = .488) การผลิตท่ีไดม้าตรฐาน (correlation coefficient = .465) อาจเรียกองคป์ระกอบ
น้ีว่า “ราคา กายภาพ และคุณภาพ” ดงันั้นอาจตอ้งให้ความส าคญัดา้นกล่ินเพ่ือท่ีจะท าให้ไดปั้จจยัราคา กายภาพ และ
คุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ผลทั้ งหมดเหล่าน้ีจึงน าไปใช้ในการท าการตลาด โดยน าปัจจัย
องค์ประกอบหลกั 1-5 ซ่ึงมีค่าความแปรปรวนสะสมเป็นร้อยละของความแปรปรวนทั้งหมด เกินร้อยละ 50 ของ
ขอ้มูลน ามาปรับใช ้ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4 องคป์ระกอบหลกั (Principal Components) ของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ต่อสบู่กอ้นสมุนไพร

ของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
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4.5. ผลการศึกษาข้อมูลความชอบชนิดสมุนไพรที่ใช้เป็นวตัถุดิบในผลิตภณัฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร 
ผลจากการศึกษาขอ้มูลความชอบชนิดสมุนไพรท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบ พบว่า ความชอบในระดบัความชอบ

มากท่ีสุด (ค่าฐานนิยม 5) ไดแ้ก่ กากกาแฟ ชาเขียว น ้าผ้ึง และ ใยบวบ ในระดบัความชอบมาก (ค่าฐานนิยม 4) ไดแ้ก่ 
มงัคุด และ ผงไหม  

4.6. ผลการศึกษาข้อมูลความชอบลักษณะรูปร่างของสบู่ก้อนสมุนไพร 
ดา้นความชอบลกัษณะรูปร่างของก้อนสบู่สมุนไพร พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความชอบมากท่ีสุด 

ไดแ้ก่ ทรงวงรี (ค่าเฉล่ีย 4.50) และ ทรงส่ีเหล่ียม (ค่าเฉล่ีย 4.36) ท่ีระดบัความชอบมาก ไดแ้ก่ ทรงกลม (ค่าเฉล่ีย 
3.90) 

4.7. สร้างและทดสอบแนวคดิผลิตภณัฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร 
น าผลการศึกษาขอ้ 4.1-4.4 มาสร้างรูปแบบผลิตภณัฑแ์ละการน าเสนอให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย โดยยึด

หลกัปัจจยัความรู้สึกผิดปกติเม่ือใชส้บู่กอ้นสมุนไพร ปัจจยัดา้นความรับรู้เชิงบวก ปัจจยัดา้นคุณประโยชน์ ปัจจยั
ดา้นพกัผอ่นและกล่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ปัจจยัดา้นเน้ือสมัผสั กรรมวิธี และความปลอดภยั ปัจจยัดา้นความรู้สึกเชิงลบ 
และปัจจยัดา้นกายภาพ ในส่วนของทศันคติ และ ในส่วนประสมทางการตลาด ยึดหลกัปัจจยัดา้นส่งเสริมการขาย 
ปัจจยัดา้นราคา กายภาพ และคุณภาพ ปัจจยัดา้นคุณสมบติัและลกัษณะ ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และ ปัจจยั
ดา้นคุณประโยชน์ จากนั้นน าผลการศึกษาจาก 4.5-4.6 น ามาสร้างรูปโครงร่างผลิตภณัฑ ์ดงัแสดงในตารางท่ี 5 
ตารางที่ 5 ตารางแสดงรูปโครงร่างผลิตภณัฑ ์(Morphological Matrix) ของผลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพร 

จากการเลือกผสมกนัระหว่างรายละเอียดในแถวและประเภทคุณลกัษณะในมิติ จึงเป็นท่ีมาของแนวคิด
ผลิตภณัฑท์ั้ง 4 แนวคิดดงัน้ี 

แนวความคดิผลิตภณัฑ์ที่ 1 สบู่ก้อนสมุนไพร ผงไหมผสมกากกาแฟ รูปทรงวงรี 
สบู่กอ้นสมุนไพร ผงไหมผสมกากกาแฟ ใช้ประโยชน์ในการ ท าความสะอาด ฆ่าเช้ือโรค ช่วยผิว

กระจ่างใส บ ารุงผิวพรรณ กล่ินหอมของกาแฟท าให้สดช่ืน มีคุณสมบติั เกิดฟองไดดี้ ให้ความรู้สึกสบายและสดช่ืน 
รูปทรงวงรี ขนาดบรรจุ 90 กรัม ราคา 49 บาท มีวางจ าหน่ายตามห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้ทัว่ไป ซุปเปอร์มาร์เกต และ
ร้านสะดวกซ้ือ สามารถหาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดต้ามส่ือต่างๆทัว่ไป 

แนวความคดิผลิตภณัฑ์ที่ 2 สบู่ก้อนสมุนไพร ผงไหมผสมชาเขียว รูปทรงวงรี 
สบู่กอ้นสมุนไพร ผงไหมผสมชาเขียว ใชป้ระโยชน์ในการ ท าความสะอาด ฆ่าเช้ือโรค ช่วยผิวกระจ่าง

ใส บ ารุงผิวพรรณ กล่ินหอมของชาเขียวท าให้สดช่ืน มีคุณสมบติั เกิดฟองได้ดี ให้ความรู้สึกสบายและสดช่ืน 
รูปทรงวงรี ขนาดบรรจุ 90 กรัม ราคา 49 บาท มีวางจ าหน่ายตามห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้ทัว่ไป ซุปเปอร์มาร์เกต และ
ร้านสะดวกซ้ือ สามารถหาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดต้ามส่ือต่างๆทัว่ไป 

 
 

คุณลักษณะ ตวัเลือก 

รูปลักษณ์ รูปทรง ทรงวงรี ทรงส่ีเหล่ียม 
ชนิดวตัถุดิบ วตัถุดิบผิวสมัผสัละเอียด น ้าผ้ึง ผงไหม มงัคุด 

วตัถุดิบผิวสมัผสัหยาบ กากกาแฟ ชาเขียว ใยบวบ 
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แนวความคดิผลิตภณัฑ์ที่ 3 สบู่ก้อนสมุนไพร ผงไหมผสมกากกาแฟ รูปทรงส่ีเหลี่ยม 
สบู่กอ้นสมุนไพร ผงไหมผสมกากกาแฟ ใช้ประโยชน์ในการ ท าความสะอาด ฆ่าเช้ือโรค ช่วยผิว

กระจ่างใส บ ารุงผิวพรรณ กล่ินหอมของกาแฟท าให้สดช่ืน มีคุณสมบติั เกิดฟองไดดี้ ให้ความรู้สึกสบายและสดช่ืน 
รูปทรงวงรี ขนาดบรรจุ 90 กรัม ราคา 49 บาท มีวางจ าหน่ายตามห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้ทัว่ไป ซุปเปอร์มาร์เกต และ
ร้านสะดวกซ้ือ สามารถหาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดต้ามส่ือต่างๆทัว่ไป 

แนวความคดิผลิตภณัฑ์ที่ 4 สบู่ก้อนสมุนไพร ผงไหมผสมชาเขียว รูปทรงส่ีเหลี่ยม 
สบู่กอ้นสมุนไพร ผงไหมผสมชาเขียว ใช้ประโยชน์ในการ ท าความสะอาด ฆ่าเช้ือโรค ช่วยผิว

กระจ่างใส บ ารุงผิวพรรณ กล่ินหอมของชาเขียวท าให้สดช่ืน มีคุณสมบติั เกิดฟองไดดี้ ให้ความรู้สึกสบายและสด
ช่ืน รูปทรงวงรี ขนาดบรรจุ 90 กรัม ราคา 49 บาท มีวางจ าหน่ายตามห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้ทัว่ไป ซุปเปอร์มาร์เกต 
และร้านสะดวกซ้ือ สามารถหาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดต้ามส่ือต่างๆทัว่ไป 

ผลการทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ ์แสดงในรูปท่ี 5 

 
รูปที่ 5 ร้อยละความสนใจซ้ือตามแนวความคิดผลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพร 

ผลการทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ ์ ท่ีไดคื้อ สบู่กอ้นสมุนไพร ผงไหมผสมกากกาแฟ รูปทรงวงรี มีความ
สนใจระดบัซ้ือแน่นอนและอาจจะซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 80.4 สบู่กอ้นสมุนไพร ผงไหมผสมชาเขียว รูปทรงวงรี มีความ
สนใจระดบัซ้ือแน่นอนและอาจจะซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 72.4 สบู่กอ้นสมุนไพร ผงไหมผสมกากกาแฟ รูปทรงส่ีเหล่ียม 
มีความสนใจระดบัซ้ือและอาจจะซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 76.3 สบู่ก้อนสมุนไพร ผงไหมผสมชาเขียว รูปทรงส่ีเหล่ียม มี
ความสนใจระดบัซ้ือแน่นอนและอาจจะซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 65.4 ดงันั้นจึงเลือกสบู่กอ้นสมุนไพร ผงไหมผสมกาก
กาแฟ รูปทรงวงรี ส าหรับการพฒันาเป็นผลิตภณัฑต่์อไป 

4.8. การอภิปรายผล 
ผลจากการศึกษาดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรม ของผูบ้ริโภค จ านวน 220 คน ในเทศบาลนคร

ขอนแก่น พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคสบู่กอ้นสมุนไพร ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนอาย ุ31-40 ปี จบปริญญาตรีและเป็นพนกังาน
งานเอกชนรายไดป้ระมาณ 15,000-25,000 บาท ซ้ือบ่อยสุด 1 คร้ัง/เดือน โดยตวัเองเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือ สอดคลอ้งกบั
งานวิจยั (ทศพล เจียมพฒันขจร, 2559) ท่ีศึกษาพฤติกรรม และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของสบู่สมุนไพร
ออนไลน์ บ่งช้ีว่ากลุ่มผูบ้ริโภคสบู่กอ้นสมุนไพรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากรท่ีมีพฤติกรรมคลา้ยคลึงกนั 

นอกเหนือจากน้ียงัพบว่าทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์สบู่ก้อนสมุนไพรให้ความส าคญักบั
ส่วนประกอบท่ีอาจท าให้เกิดความผิดปกติต่อร่างกายเพ่ิมข้ึนซ่ึงแต่ต่างกบั งานวิจยั (วฒันา อภิวงศโ์สภณ , 2556) ท่ี



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 1143 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

ศึกษาการเปรียบเทียบทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์สบู่ก้อนและสบู่เหลวท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสบู่ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่าทศันคติของผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในดา้นความหลากหลายของวตัถุดิบในสบู่ 

 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
5.1.1 ด้านประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี เป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน รายไดป้ระมาณ 15,000-25,000 บาท จบปริญญาตรี 
5.1.2 ดา้นพฤติกรรม กลุ่มตวัอยา่ง เคยใชผ้ลิตภณัฑส์บู่สมุนไพรยี่ห้อ นกแกว้ โพรเทคส์ เบนเนท และ 

เภสชั ดว้ยเพราะ ช่วยท าความสะอาด และ กล่ินหอม ซ้ือบ่อยสุด 1 คร้ัง/เดือน จาก ร้านคา้ทัว่ไป และ ร้านสะดวกซ้ือ 
ตวัเองเป็นผูต้ดัสินใจเอง รับขอ้มูลจาก โทรทศัน์ 

5.1.3 ด้านระดบัความคิดเห็นในทศันคติ สามารถแบ่งได้เป็น 10 องค์ประกอบหลกั โดยน าปัจจัย
องค์ประกอบหลกั 1-7 ซ่ึงมีค่าความแปรปรวนสะสมเป็นร้อยละของความแปรปรวนทั้งหมด เกินร้อยละ 50 ของ
ขอ้มูลน ามาปรับใช ้ดว้ยการแปรผลปัจจยัดา้นต่างๆเพ่ือน ามาเป็นองคป์ระกอบในการสร้างแนวคิดผลิตภณัฑด์งัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นความรู้สึกผิดปกติเม่ือใชส้บู่กอ้นสมุนไพร หากคดัสรรวตัถุดิบสมุนไพรท่ีมีความ
เป็นสากล และมีใชใ้นเชิงพาณิชจะสามารถสร้างความเช่ือมัน่ในคุณภาพสบู่กอ้นสมุนไพรได ้ 

2. ปัจจยัดา้นความรับรู้เชิงบวก น าเสนอผลิตภณัฑ์ให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงความรู้สึกเชิงบวก ดว้ย
การประชาสัมพนัธ์โฆษณา น าเสนอโดยพนกังาน หรือ เขียนแนะน าขา้งกล่อง จะท าให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงความรู้สึก
เชิงบวกเพ่ิมข้ึน 

3. ปัจจยัดา้นคุณประโยชน์ น าเสนอผลิตภณัฑ์โดยให้ความรู้เร่ืองคุณประโยชน์ของสมุนไพร
ก่อน เช่นอาจจะอยู่ในรูปแบบแผ่นพบัน าเสนอ บทความการค้นพบสารออกฤทธ์ิท่ีเป็นคุณประโยชน์ต่างๆของ
สมุนไพร 

4. ปัจจยัดา้นพกัผ่อนและกล่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ในการคดัสรรกล่ินท่ีใชเ้ป็นองค์ประกอบของ
สบู่ เลือกกล่ินจากท่ีนิยมใชใ้นเชิงพาณิช 

5. ปัจจยัดา้นเน้ือสมัผสั กรรมวิธี และความปลอดภยั สามารถท าการน าเสนอเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมี
องคป์ระกอบจากวตัถุดิบจากธรรมชาติ ท่ีทั้งปลอดภยัต่อผิวหนงัและส่ิงแวดลอ้ม 

6. ปัจจยัดา้นความรู้สึกเชิงลบ สร้างแรงจูงใจในการใช้ผลิตภณัฑ์ ดว้ยการมีตวัอย่างส าหรับ
ทดลองใช ้เพ่ือทดสอบคุณภาพท่ีแทจ้ริงของผลิตภณัฑ์ 

7. ปัจจัยด้านกายภาพ น าเสนอด้วยรูปทรงท่ีผูบ้ริโภคมีความช่ืนชอบสูงสุด โดยสามารถน า
ขอ้มูลจากการศึกษาความชอบลกัษณะรูปร่างของสบู่กอ้นสมุนไพร (หวัขอ้ 4.6) มาใชใ้นการออกแบบแนวคิด 

5.1.4 ดา้นความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด สามารถแบ่งไดเ้ป็น 8 องคป์ระกอบหลกั โดยน า
ปัจจยัองค์ประกอบหลกั 1-5 ซ่ึงมีค่าความแปรปรวนสะสมเป็นร้อยละของความแปรปรวนทั้งหมด เกินร้อยละ 50 
ของขอ้มูลน ามาปรับใช ้ดว้ยการแปรผลปัจจยัดา้นต่างๆเพ่ือน ามาเป็นองค์ประกอบในการสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ์
ดงัน้ี 
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1. ปัจจยัดา้นส่งเสริมการขาย ให้ความส าคญัในวิธีการน าเสนอคุณค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปแบบ
ต่างๆ เช่น มีการให้ขอ้มูลผลิตภณัฑท์างอินเตอร์เน็ต รวมถึงสถานท่ี หรือ ร้านคา้ท่ีสามารถหาซ้ือผลิตภณัฑไ์ด ้

2. ปัจจยัดา้นราคา กายภาพ และคุณภาพ ให้ความส าคญัถึงการตั้งราคาสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกับ
ขอ้มูลประชากร เพ่ือให้ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งสูงสุด 

3. ปัจจัยด้านคุณสมบัติและลกัษณะ ให้ความส าคัญถึงคุณสมบัติของวตัถุดิบท่ีน ามาเป็น
องคป์ระกอบสบู่กอ้นสมุนไพร ให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคสูงสุด 

4. ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ให้ความส าคญัในดา้นความสะดวกและหลากหลายในการ
เขา้ถึงผลิตภณัฑ ์ยกตวัอยา่งเช่น ฝากขายตามเฉพาะร้านคา้ทัว่ไปท่ีสามารถหาท่ีจอดรถไดง่้าย 

5. ปัจจยัดา้นคุณประโยชน์ ให้ความส าคญัในวตัถุดิบสมุนไพรท่ีน ามาเป็นองคป์ระกอบ โดยน า
ขอ้มูลจากการศึกษาความชอบชนิดสมุนไพรท่ีใช้เป็นวตัถุดิบในผลิตภณัฑ์สบู่กอ้นสมุนไพร (หัวขอ้ 4.5) มาใชใ้น
การอกแบบแนวคิด  

5.1.5 ดา้นความชอบวตัถุดิบ กลุ่มตวัอย่าง มีความชอบมากท่ีสุดในวตัถุดิบ กากกาแฟ น ้ าผ้ึง ชาเขียว 
และใยบวบ รองลงมาคือ ผงไหม และมงัคุด 

5.1.6 ดา้นความชอบลกัษณะรูปร่าง กลุ่มตวัอยา่งชอบสูงสุดในรูปทรงวงรีและทรงส่ีเหล่ียม  
5.1.7 ดา้นการสร้างและทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ์สบู่กอ้นสมุนไพร ใชแ้บบสอบถามในกลุ่มตวัอย่าง

จ านวน 220 คน โดยสบู่กอ้นสมุนไพร ผงไหมผสมกากกาแฟ รูปทรงวงรี มีความสนใจระดบัซ้ือแน่นอนและอาจจะ
ซ้ือ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ดงันั้นจึงเลือกสบู่ก้อนสมุนไพร ผงไหมผสมกากกาแฟ รูปทรงวงรี ส าหรับการพฒันาเป็น
ผลิตภณัฑต่์อไป 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
จากการหาองค์ประกอบหลกัของทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไปวางแผนการตลาด 

ต่อสบู่กอ้นสมุนไพร ท าให้ผูป้ระกอบการณ์สามารถน าขอ้มูลท่ีแยกองคป์ระกอบแลว้ไปวางแผนการตลาดไดห้ลาย
มุมมอง โดยท าการตลาดไม่ทบัซ้อนในกลุ่มปัจจยัเดียวกนั เพ่ือเป็นการลดตน้ทุน และ กระตุน้ยอดขายไดใ้นหลายๆ
ดา้นข้ึนตามความเหมาะสมของงบประมาณ 

ภายหลังจากได้แนวคิดผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพรแล้วนั้ น ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผู ้ศึกษาจะ
ท าการศึกษาข้อมูลขนาด แบบบรรจุผลิตภณัฑ์ ในการพฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูบ้ริโภคอยา่งสูงสุด 
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อรอัญญา วิญญูตระกูล* 

On-unya Winyutrakul* 
 

บทคดัย่อ 
 

งานวิจยัน้ีศึกษาการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่อพีวีซี (เอสซีจี) ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยใชวิ้ธีการศึกษาร่วมกนั 2 วิธี กล่าวคือ การวิจยัเชิงคุณภาพ โดยท าการส ารวจ
เบ้ืองตน้ (Exploratory Survey) เพ่ือหาประเด็นปัญหาของการวิจัยจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย และน าข้อมูล
เหล่านั้นท่ีได้มาใช้ประกอบการตั้ งแบบสอบถาม และการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การศึกษา โดยกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูบ้ริโภคเพศชายและเพศหญิง อายรุะหว่าง 25-56 ปี ท่ีเคยใชสิ้นคา้ท่อพีวีซี ยี่ห้อเอสซี
จี ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จ านวน 375 คน จากนั้นจึงใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยสถิติเชิงพรรณาและการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ดา้นผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัความพร้อมใชง้านของสินคา้ และการรับรู้เร่ืองราคาท่ีถูก
กว่าเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั รวมทั้ง การรับรู้ดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายเก่ียวกบัความครอบคลุมของร้านคา้และการรับรู้
ด้านการส่งเสริมการตลาดเก่ียวกับการโฆษณาผ่านเว็บไซต์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่อพีวีซี (เอสซีจี) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ  ดงันั้นนกัการตลาดจึงควรให้ความส าคญัต่อการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดดงักล่าว และหาก
พฒันาให้ดียิ่งข้ึนก็จะสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัได ้
 
ค าส าคญั: การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด,การตดัสินใจซ้ือ,ท่อพีวีซี,เอสซีจี,ทอ่น ้าไทย 
 

ABSTRACT 
 

The research aims to study the perception of marketing mix factors affecting a decision making on 
purchasing SCG pipe of consumers in Bangkok and vicinity areas.  The researcher conducted both qualitative and 
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quantitative research methods. With respect to the qualitative approach, this study did exploratory survey by focus 
group the target consumers. As a result , the researcher used the information from this exploratory survey stage for 
jointly designing the questionnaire. For the quantitative , a questionnaire is an important instrument. This research 
collected the questionnaire from consumers who consumed the products, SCG pipe at Bangkok and vicinity areas. 
The valid data points are 375 units which composed of male and female in the age range between 25 -56 years old 
and data were analyzed by multiple regression.  

The research results showed that consumer perception about product availability, pricing with competitor, 
coverage store and advertising website affects a decision making on purchasing (Finding Information before make 
a decision) at p-value < 0.05. Therefore, market practitioners should be concerned the perception of marketing mix 
factors because it’s a real affecting a decision making on purchasing SCG Pipe and improved to be sustainable and 
could create competitive advantage.   
 

1. บทน า  
 
ตลาดวสัดุก่อสร้างนั้นเป็นตลาดท่ีมีความหลากหลายตามรูปแบบการก่อสร้าง ซ่ึงประกอบดว้ยการก่อสร้าง

ส่วนต่อขยายการคมนาคมจากภาครัฐ และ งานภาคเอกชน เช่น  ท่ีอยูอ่าศยัโรงแรม คอนโด ตึกส านกังาน (ศูนยวิ์จยั
กสิกรไทย,2560) ดงันั้นทิศทางการเติบโตของวสัดุก่อสร้างแต่ละประเภทก็จะข้ึนอยูก่บัรูปแบบการก่อสร้างท่ีต่างกนั 
ในปี 2560 ตลาดวสัดุก่อสร้างมีแนวโน้มเติบโตอยา่งต่อเน่ืองโดยรับผลกระทบจากงานโครงการภาครัฐท่ีมีนโยบาย
ลงทุนคร้ังใหญ่ช่วงระหว่างปี 2559-2560  รวม 56 โครงการ เป็นเงินลงทุน 2.2 ลา้นลา้นบาท  แต่ในส่วนของการ
ลงทุนก่อสร้างจากภาคเอกชนยงัทรงตวัใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา อนัเน่ืองมาจากสภาพตลาดท่ียงัมีปัจจยัติดลบในเร่ือง
ก าลงัซ้ือท่ียงัไม่ฟ้ืนตวั ท าให้ไม่มีอุปสงคใ์นตลาด และโครงการท่ีเปิดตวัไปแลว้ยงัมียอดคา้งขายสะสมสูงในหลายๆ
พ้ืนท่ี (ส านกัวิจยัธนาคารกรุงศรีจ ากดั, 2559) 

วสัดุก่อสร้างประเภทท่อพีวีซี เป็นหน่ึงในวสัดุท่ีในปัจจุบนัเป็นท่ีรู้จกัและนิยมใชอ้ยา่งมากในการวางระบบ
ภายในของงานก่อสร้างโดยถูกน ามาใชใ้นงานหลายๆระบบ อาทิเช่น ระบบประปา ระบบงานร้อยสายไฟฟ้า ระบบ
ระบายน ้ าทางการเกษตรและอุตสาหกรรม มูลค่าตลาดรวมทัว่ประเทศ ปี พศ. 2559 (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 
2559) มูลค่า10,000 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม ในอุตสาหกรรมน้ีได้มีคู่แข่งมากรายท่ีเกิดข้ึนทั้งจากในประเทศและ
สินคา้น าเขา้จากต่างประเทศ ส่งผลให้การแข่งขนัในอุตสาหกรรมน้ีอยู่ในทิศทางท่ีรุนแรงข้ึน และมีแนวโน้มการ
เติบโตทางธุรกิจท่ีค่อนขา้งลดลง (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย,2560) 

ดงันั้น ผูวิ้จัยจึงได้ท าการศึกษา การรับรู้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป้าหมาย เพ่ือสามารถเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการน าขอ้มูลการศึกษาท่ีไดม้าไปพฒันา
และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั ทั้งน้ีเพ่ือท่ีจะน ามาซ่ึงผลประกอบการและความย ัง่ยืนของธุรกิจท่อพีวีซีต่อไป 
โดยโครงการวิจยัน้ีไดศึ้กษากรณีของท่อพีวีซี ตราเอสซีจี เน่ืองจากเป็นหน่ึงในตราหลกัของอุตสาหกรรมน้ี 

ผูวิ้จยัไดท้  าการทบทวน วรรณกรรมทั้งทฤษฎีและศึกษางานวิจยัก่อนหนา้ เพ่ือท าความเขา้ใจในบริบทของตวั
แปรต่างๆ แลว้จึงน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

https://dict.longdo.com/search/coverage
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับการตดัสินใจซ้ือ 
Schiffman and Kanuk (1987)  กล่าวไวว้่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออก

ไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช ้ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภณัฑ ์บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่า
จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้ ซ่ึงมีความเห็นสอดคลอ้งกบั Kotler (1999) ท่ีกล่าวว่าการกระท าของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาให้ไดม้าซ่ึงการใชสิ้นคา้และการบริการนั้นๆ ทั้งน้ีรวมถึงกระบวนการ
ตดัสินใจ และการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ดว้ย  

การตดัสินใจซ้ือในสินคา้วสัดุก่อสร้างนั้นส่วนใหญ่แลว้ผูบ้ริโภคจะให้ความส าคญัในการตระหนกัถึง
คุณประโยชน์หรือคุณภาพของผลิตภตัณ์ว่าตรงกบัความตอ้งการตามวตัถุประสงคท่ี์จะไปใชง้านหรือไม่ โดยมกัท า
การหาขอ้มูลประกอบก่อนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐชา มาตุภูมานนท์ (2558) ท่ีพบว่า ใน
การตดัสินใจซ้ือบา้นสั่งสร้าง เอสซีจี ไฮม์ ผูบ้ริโภคจะใชร้ะยะเวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบ และท าการหา
ขอ้มูลประกอบก่อนการตดัสินใจซ้ือ เพ่ือให้ไดบ้า้นท่ีมีความเหมาะสมและตรงตามความตอ้งการ ดงันั้นทางผูวิ้จยัจึง
สนใจท่ีจะศึกษาการตดัสินใจซ้ือ จากการหาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ เพ่ือให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีว่าแต่ละปัจจัย
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือแต่ละดา้นอยา่งไรบา้ง  

2.2 ทฤษฎเีกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
Lamb, Hair and MxDaniel (2000) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด คือการน ากลยุทธ์

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมตลาด มาประสมกนัโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนกบัตลาดกลุ่มเป้าหมาย และท าให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย ดงัน้ี 

1. ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะไดรั้บ
ผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้นๆ และสามารถสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของลูกค้าได ้ เช่น 
มาตรฐานสินคา้ และความพร้อมในการใชง้านของสินคา้ 

2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของเงินท่ีลูกคา้จะตอ้งจ่ายไปเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงท่อพีวีซี เอสซีจี โดย
ลูกคา้จะมีการเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของสินคา้และราคา หรือท าการเปรียบเทียบราคาระหว่างคู่แข่งขนั เพ่ือเป็น
แนวทางก่อนตดัสินใจซ้ือ  

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการทุกขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ย
สินค้าจากผูผ้ลิตไปจนถึงมือลูกค้า ท่ีประกอบด้วย ความครอบคลุมของร้านค้าในแต่ละพ้ืนท่ี ความพร้อมของ
คลงัสินคา้ และการจดัส่งสินคา้ 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotions) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารทางการตลาด 
ระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย เพ่ือเป็นการให้ขอ้มูลชกัจูงใจ หรือตอกย  ้าเก่ียวกบัสินคา้ และยงัใชเ้พ่ือจูงใจให้ลูกคา้เกิด
ความตอ้งการในสินคา้ สามารถท าไดห้ลายรูปแบบทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และไม่ใช่ตวัเงิน 

เช่นเดียวกบัธุรกิจท่อเอสซีจีท่ีด าเนินธุรกิจมากว่า 40ปี และ น าเคร่ืองมือน้ีมาใชใ้นการจดัส่วนประสม
ทางการตลาดแต่ละอย่างให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม (ส่วนการตลาด บริษทั นว
พลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ ากดั ,2550) เพ่ือท่ีจะสามารถสนองความตอ้งการ ของผูบ้ริโภคได ้ 
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2.3 แนวคดิและทฤษฏีการรับรู้ 
ในการกระบวนการของการรับรู้นั้นท าให้เกิดการตีความ ซ่ึงเป็นการตีความจากท่ีขอ้มูลท่ีได้รับมา

ขอ้มูลเหล่านั้นมาจากการได้ยินมา หรือจากประสบการณ์เดิมและจากการสัมผสัประสบการณ์ใหม่จนท าให้เกิด
ความหมายและความเขา้ใจให้แก่ผูบ้ริโภคในแต่ละราย Robbins(1996) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการทาง
จิตในการเลือก (Selecting) เรียบเรียง(Organizing) และแปลความหมาย (Interpreting) โดยเร่ิมตั้งแต่ การมีส่ิงเร้ามา 
กระทบกบัอวยัวะรับสัมผสัทั้งห้า และส่งกระแสประสาท ไปยงัสมอง เพ่ือการแปลความ ซ่ึงการแสดงออกของ
พฤติกรรมท่ีเป็นไปตามการรับรู้ อาจจะถูกตอ้ง เป็นความจริง หรือไม่ถูกตอ้งก็ได ้ซ่ึงก็หมายความว่าการตีความจาก
การรับรู้ของแต่ละคน อาจจะเหมือนกนัหรือไม่เหมือนกนัก็ได ้ 

ดงันั้นการรับรู้ของผูบ้ริโภคสามารถวดัจากการตีความ การแปลความต่อสินคา้หรือบริการได ้หากส่ิงท่ี
ทางนกัการตลาดไดมี้การส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคและมีการตอบสนองกลบัในทิศทางบวก ซ่ึงถือว่าเป็นการประสบ
ความส าเร็จในวตัถุประสงค์ จากงานวิจยัของ ปิยะนนัท์ บุญณะโยไทย (2556) ศึกษาการรับรู้ต่อส่ือกิจกรรมการ
พฒันาอย่างย ัง่ยืน ของบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) พบว่า กลุ่มตวัอย่างเกิดการรับรู้ท่ีสับสนจากท่ีบริษทั
อ่ืนๆมีการโฆษณาดา้นการช่วยเหลือสังคมและส่ิงแวดลอ้มคล้ายกบับริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงก็
หมายความว่าการรับรู้ของผูบ้ริโภคในส่วนน้ีไม่เป็นผลดีต่อองคก์ร  

จึงเป็นท่ีมาว่า ทางผูวิ้จยัตอ้งการศึกษาว่า การรับรู้ของผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในแต่ละดา้นของท่อพีวีซี ยี่ห้อเอสซีจีว่าส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ อยา่งไร เพ่ือน าจุดบกพร่องมาพฒันาให้
ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ในเชิงบวกและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ ผูวิ้จยัไดท้  าการ
เช่ือมโยงทฤษฎีการรับรู้ เขา้กบัองคป์ระกอบท่ีส าคญัๆของส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 8 ดา้นดงัน้ี มาตรฐานสินคา้ 
ความพร้อมใชง้านของสินคา้ ราคาเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั(ท่อน ้ าไทย) ความครอบคลุมของร้านคา้  ความพร้อมของ
คลงัสินคา้ การจดัส่งสินคา้ การโฆษณาผ่านป้ายไวนิล และการโฆษณาผ่านเว็บไซต์  โดยผูวิ้จยัสามารถก าหนด
สมมติฐาน โดยมีตวัแปรตามคือ การตดัสินใจซ้ือจากการหาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ ไดด้งัน้ี  

สมมติฐานท่ี 1 (H1)  การรับรู้ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่อพีวีซี (เอสซีจี) ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล    

สมมติฐานท่ี 2 (H2)   การรับรู้ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่อพีวีซี (เอสซีจี) ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล   

สมมติฐานท่ี 3 (H3)    การรับรู้ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่อพีวีซี (เอส
ซีจี) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 4 (H4)    การรับรู้ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่อพีวีซี (เอสซี
จี) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

2.4 วตัถุประสงค์การวิจยั 
1) เพ่ือศึกษาการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด  
2) เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ  
3) เพ่ือศึกษาผลกระทบของการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือท่อพีวีซี ยี่ห้อเอสซีจี 
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2.5 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิจยัในการศึกษา 2 วิธี คือ 1)การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการ
ส ารวจเบ้ืองตน้ (Exploratory Survey) เพ่ือหาประเด็นปัญหาของการวิจยัจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายจ านวน 6 
คน และน าขอ้มูลเหล่านั้นท่ีไดม้าใชป้ระกอบการตั้งแบบสอบถาม 2) การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ซ่ึงค าถามทั้งหมดเป็นลกัษณะปลายปิด(Close-Ended Question) และใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSSในการวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือน ามาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรคือ การรับรู้
ส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสินใจซ้ือ โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษาคร้ังน้ี คือผูท่ี้เคยใชสิ้นคา้ท่อพีวีซี 
ยี่ห้อเอสซีจี อายุระหว่าง 25-56 ปี อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 384 คน โดยใชวิ้ธีการ
เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง(Purposive Selection)  

ทั้งน้ีทางผูวิ้จัยได้ก าหนดสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม เพ่ือให้เหมาะสมกับงานวิจยั  
รายละเอียดดงัน้ี 1) สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยแบ่งการวิเคาะห์ ในการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency)   อตัราร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( Mean ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( Standards Deviation ) 
ความเบ้ (Skewness ) และ ความโด่ง (Kurtosis) ไม่เกิน ± 2 เพ่ืออธิบายข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และขอ้มูลในส่วนพฤติกรรมผูบ้ริโภคสินคา้
ท่อพีวีซี ยี่ห้อเอสซีจี 2) สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ทางผูวิ้จยัไดท้ าการวิเคราะห์ปัจจยั
เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis:EFA) เป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัวดั เพ่ือรวมกลุ่มค าถามของ
การวิจยั ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัไวด้ว้ยกนั (Factor Analysis) โดยแต่ละค าถามตอ้งมีค่า Factor Loading ไม่นอ้ยกว่า 0.5 
(Choo,2002)   จึงจะสามารถน าไปก าหนดเป็นค าถามของตวัแปร และท าการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยืนยนั (Confirmatory 
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Factor Analysis: CFA) โดยค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)ของขอ้ค าถามตอ้งมีค่า Cronbach Alpha ท่ี    0.7ข้ึนไป  และ
ท าการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เพ่ือ ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือการทดสอบ
สมมติฐาน โดยพิจารณาจากค่าน ้ าหนักความถดถอยมาตรฐาน (Regression Weight) หรือค่าสัมประสิทธ์ิความ
ถดถอย (Regression Coefficient) ร่วมกบัการทดสอบค่า พารามิเตอร์ ถา้มีค่า P-Value น้อยกว่า 0.05 สรุปไดว้่าตวั
แปรนั้นมีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยใชสิ้นคา้ท่อพีวีซี ยี่ห้อเอสซีจี จ านวน 375 คน 
แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 54.9 และเพศหญิง จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1 กลุ่มตวัอยา่ง
มีอายุระหว่าง  25-35 ปี จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 อายุระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.8 อายรุะหว่าง 46-55 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 และอาย ุ56 ปี ข้ึนไป จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5  
มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 62.9 ระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 87 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.2 และระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9  ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 62.9  ผูรั้บเหมาก่อสร้าง จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 อ่ืนๆ จ านวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.7 และข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
ระหว่าง 20,000  - 35,000 บาท จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9  มีรายไดร้ะหว่าง 35,001 -  50,000 บาท จ านวน 
95 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3  มีรายไดม้ากกว่า 80,000 บาท จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 มีรายไดร้ะหว่าง 50,001 
– 65,000 บาท จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 มีรายไดร้ะหว่าง 65,001 – 80,000 บาท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.2 และ อ่ืนๆ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1  

กลุ่มตวัอยา่งซ้ือสินคา้ไปใชใ้นงานบา้นเด่ียว จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6  ใชง้านส าหรับทาวน์เฮ้าส์/
ทาวน์โฮม จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ใช้งานคอนโด จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ใช้งานอาคาร
ส านกังาน จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 ใชง้าน โรงแรม/รีสอร์ท จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 และ ใชง้าน 
อ่ืนๆ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5  และค่าใช้จ่ายในการซ้ือท่อพีวีซีแต่ละคร้ัง ระหว่าง 1,001 – 5,000 บาท 
จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 ระหว่าง 5,001- 10,000 บาท จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 ระหว่าง 10,001- 
50,000 บาท จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5  ระหว่าง 50,001- 100,000 บาท จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 
และ มากกว่า 100,000 บาท จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 ตามล าดบั 

ผลการศึกษาความคดิเห็นเกีย่วกบัตวัแปร ท่อพีวซีี ยีห้่อเอสซีจี ดังต่อไปนี้ 
การรับรู้ดา้นมาตรฐานสินคา้ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้เร่ืองคุณภาพสินคา้ท่อพีวีซี ยี่ห้อเอสซีจี โดยเห็น

ดว้ยอย่างยิ่งว่า สินคา้ดงักล่าวมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีระบุไวต้าม มอก.ก าหนด ดว้ยค่าเฉล่ียสูงสุด 4.51 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.)  ท่ี 0.56 ซ่ึงหมายความว่าผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ในเร่ีองคุณภาพสินคา้เป็นอย่างมาก  
ความพร้อมใชง้านสินคา้พบว่า กลุ่มตวัอยา่งรับรู้เร่ืองความพร้อมใชง้านของสินคา้ท่อพีวีซี ยี่ห้อเอสซีจี โดยเห็นดว้ย
อยา่งยิ่งว่า สินคา้ดงักล่าวไม่มีลกัษณะรอยแหว่ง ดว้ยค่าเฉล่ียสูงสุด 4.01 ค่า SD.ท่ี 0.75 เร่ืองราคาของสินคา้ท่อพีวีซี
ยี่ห้อเอสซีจี เปรียบเทียบกบัท่อน ้าไทย กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิ่งว่า สินคา้ดงักล่าวราคาพอๆกบัท่อพีวีซี ยี่ห้อท่อ
น ้าไทย ดว้ยค่าเฉล่ียสูงสุด 3.69 ค่า SD.ท่ี 0.80 ซ่ึงหมายความว่าราคาทั้งสองยี่ห้อไม่แตกต่างกนั เร่ืองความครอบคลมุ
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ของร้านคา้ ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สินคา้ดงักล่าวสามารถหาซ้ือไดง่้าย ดว้ยค่าเฉล่ียสูงสุด 4.02 ค่า SD.ท่ี 0.78 ซ่ึง
หมายความว่า ช่องทางจดัจ าหน่ายมีศกัยภาพเพียงพออยูแ่ลว้ 

การรับรู้เร่ืองความพร้อมของคลงัสินคา้ ณ ร้านคา้ โดยกลุ่มตวัอยา่ง เห็นดว้ยอยา่งยิ่งว่า ร้านคา้ของเอสซีจี มี
การสต๊อคสินคา้ไวเ้พียงพอกบัความตอ้งการ ดว้ยค่าเฉล่ียสูงสุด 3.86 ค่า SD.ท่ี 0.80 การขนส่งสินคา้ กลุ่มตวัอย่าง
เห็นดว้ยอยา่งยิ่งว่า ไม่มีค่าบริการในการจดัส่งสินคา้ท่อพีวีซี ยี่ห้อเอสซีจีจากโรงงาน ดว้ยค่าเฉล่ียสูงสุด 3.80 ค่า SD.
ท่ี 0.88 แต่อย่างไรก็ตามการรับรู้ในปัจจยัน้ีมีผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เน่ืองจากผูบ้ริโภคอาจจะไม่มีความ
เช่ือมัน่ในการจดัส่งท่ีสามารถระบุวนัในการส่งสินคา้ได ้และการจดัส่งสินคา้ให้ฟรี ไม่ตอ้งเต็มคนัรถ การโฆษณา
ผ่านป้ายไวนิล โดยกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่า ป้ายโฆษณาไวนิลหน้าร้านคา้ท่อพีวีซี ยี่ห้อเอสซี บ่งบอกถึง
เอกลกัษณ์ของเอสซีจีอยา่งชดัเจน ดว้ยค่าเฉล่ียสูงสุด 3.98 ค่า SD.ท่ี 0.78 และการโฆษณาผา่นเวบ็ไซต ์กลุ่มตวัอยา่ง
เห็นดว้ยอยา่งยิ่งว่า สามารถหาขอ้มูล ท่อพีวีซียี่ห้อเอสซีจี ไดท้นัทีเม่ือเขา้ google ดว้ยค่าเฉล่ียสูงสุด 4.04 ค่า SD.ท่ี 
0.76 ซ่ึงหมายความว่าช่องทางการส่ือสารทาง Online มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเป็นอยา่งมาก 

ผลการศึกษาตัวแปรตามการตัดสินใจซ้ือพบว่า 
การตดัสินใจซ้ือ จากการหาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจซ้ือ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจซ้ือท่อพีวีซี ยี่ห้อเอส

ซีจี โดยเห็นดว้ยอยา่งยิ่งว่า จะตดัสินใจซ้ือเม่ือมีขอ้มูลอยูแ่ลว้ ดว้ยค่าเฉล่ียสูงสุด 3.84 ค่า SD.ท่ี 0.82 ซ่ึงหมายความ
ว่า ผูบ้ริโภคตอ้งการสร้างความมัน่ใจโดยการมีขอ้มูลประกอบก่อนท าการตดัสินใจ 

การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression Analysis) เพ่ือใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน และการ
ตรวจสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปร ซ่ึงงานวิจยัน้ีมีตวัแปรตามคือ การตดัสินใจซ้ือ ท่อพีวีซี ยี่ห้อเอสซีจี จากการหา
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ ดงัน้ี 

ปัจจัยการับรู้ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่อพีวีซี (เอสซีจี) จากการหาข้อมูล
ประกอบการตดัสินใจ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ประกอบดว้ย การรับรู้เร่ืองความพร้อมสินคา้ ( t=
1.998; p-value= 0.046)  เร่ืองราคา (t=2.877; p-value= 0.004)  เร่ืองความครอบคลุมของร้านคา้(t=2.913; p-value= 
0.004)  และเร่ืองการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ (t=4.187; p-value= 0.000) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความถดถอย (Regression) การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ (ดา้นการหาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ) 

ปัจจัยการรับรู้ 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t P-Value 

B Std. Error Beta 
(Constant) 0.274 0.346  0.792 0.429 
มาตรฐานสินคา้ 0.158 0.082 0.104 1.934 0.054 
ความพร้อมสินคา้ 0.117* 0.059 0.105* 1.998 0.046 
ราคาเทียบกบัคูแ่ข่งขนั(ท่อน ้ าไทย) 0.163* 0.057 0.143** 2.877 0.004 
ความครอบคลุมของร้านคา้ 0.207** 0.071 0.162** 2.913 0.004 
ความพร้อมของคลงัสินคา้ 0.056 0.057 0.055 0.988 0.324 
การขนส่งสินคา้ -0.011 0.052 -0.012 -0.218 0.827 
การโฆษณาผา่นป้ายไวนิล 0.038 0.061 -0.035 -0.626 0.532 
การโฆษณาผา่นเวบ็ไซต ์ 0.249*** 0.060 0.233*** 4.187 0.000 

หมายเหตุ : R2 = 0.254   Adjusted R2 = 0.238  F= 15.591 P-value = 0.000b 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่อพีวีซี 
(เอสซีจี) จากการหาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ พบว่า การรับรู้เร่ืองความพร้อมสินคา้  ผูป้ระกอบการและฝ่าย
คลงัสินคา้ จึงควรให้น ้าหนกัในเร่ืองของการตรวจสอบสินคา้ก่อนน าจ่ายไปยงัผูบ้ริโภค สินคา้ท่ีน าออกจากโรงงาน
จะตอ้งเป็นสินคา้ท่ี สะอาด และมีลกัษณะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์เพ่ือน าไปใชง้านไดท้นัที การรับรู้เร่ืองราคาเม่ือ
เทียบกบัคู่แข่งขนั(ท่อน ้ าไทย) ซ่ึงปัจจยัดา้นราคาเป็นปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงต่อการตดัสินใจซ้ือ เพราะฉะนั้นทาง
ผูป้ระกอบการและนกัการตลาดควรให้ความส าคญัในส่วนน้ี เน่ืองจากในอุตสาหกรรมสินคา้วสัดุก่อสร้างมีการ
แข่งขนักนัดา้นราคาท่ีรุนแรง แต่อยา่งไรก็ตามถือว่ายงัเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของธุรกิจท่อพีวีซี ยี่ห้อเอสซีจี เน่ืองจากท่อ
น ้ าไทยไม่มีการท าจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มสุดท้าย( End User)  ดงันั้นหากนกัการตลาด
ต้องการเปล่ียนการรับรู้ของผูบ้ริโภค ควรจัดท าโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายท่ีไปสู่ผูบ้ริโภคกลุ่มสุดท้ายโดยตรง 
สอดคลอ้งกบั วชัรินทร์ กิติพฤฒิพนัธ์ (2551) พบว่า ปัจจยัดา้นราคาส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างท่ีร้านคา้
สมยัใหม่ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือสมุทรสาครมากท่ีสุด ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
และปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง การรับรู้เร่ืองความครอบคลุมของ
ร้านค้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับรู้ด้านน้ีให้มากข้ึนผูป้ระกอบการควรปรับตวัให้เข้ากับพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคสมยัใหม่ท่ีหันมานิยมเขา้ร้านร้านคา้ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ดงันั้นควรจะให้ความส าคญั
กบัการขยายช่องทางลกัษณะน้ี และ การรับรู้การโฆษณาผ่านเวบ็ไซต ์ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ในยุค
สมยัปัจจุบนัเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคหันมาบริโภคส่ือออนไลน์มากข้ึน แต่ปัจจุบนัท่อพีวีซี ยี่ห้อ
เอสซีจี มีการท าส่ือออนไลน์ก็เฉพาะการโฆษณาทางเว็บไซต์ ซ่ึงถือไม่ครอบคลุมกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี 
ดงันั้นควรจะมีช่องทางออนไลน์ส าหรับการโฆษณาสินคา้มากข้ึน เช่น Facebook , Line Official เป็นตน้  
 

6. ข้อเสนอแนะงานวจิัยคร้ังต่อไป 
 

1. ควรท าการศึกษากลุ่มตวัอยา่งโดยเจาะลึกไปยงัช่างผูใ้ชง้านโดยตรงเลย เน่ืองจากบุคคลกลุ่มน้ีจะเป็นผูท่ี้
ใชสิ้นคา้อยูต่ลอดเวลาและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสูง 

2. ศึกษาเพ่ิมเติมในกลุ่มตวัอยา่งพ้ืนท่ีต่างจงัหวดั ซ่ึงอาจจะมีผลการรับรู้ในปัจจยัดา้นต่างๆแตกต่างจากพ้ืนท่ี
กรุงเทพฯและปริมณฑลอยา่งแน่นอน เน่ืองจากพ้ืนท่ีต่างจงัหวดัมีความกวา้งรวมถึงการแข่งขนัในพ้ืนท่ีต่างจงัหวดัมี
คู่แข่งมากรายกว่าพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความภกัดีในการใช้บริการ KTB NETBANK  
ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTOR INFLUENCE THE LOYALTY OF KTB NETBANK OF KRUNG 
THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED IN BANGKOK 

 
อริญชัย แผ่รุ่งเรือง* และนภวรรณ คณานุรักษ์** 

 
บทคดัย่อ 

 
การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีในการใชบ้ริการ KTB Netbank ของ

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1. เพ่ือศึกษาระดบัความไวว้างใจของ
ผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ KTB Netbank 2. เพ่ือศึกษาระดบัการรับรู้คุณภาพของการบริการ KTB Netbank 3. เพ่ือ
ศึกษาระดบัภาพลกัษณ์บริการ KTB Netbank ของผูบ้ริโภค 4. เพ่ือศึกษาระดบัความภกัดีของผูบ้ริโภคในการใช้
บริการ KTB Netbank 5. เพ่ือศึกษาปัจจยัความไวว้างใจ การรับรู้คุณภาพ และภาพลกัษณ์ ท่ีมีผลต่อความภกัดีของ
ผูบ้ริโภคในการใช้บริการ KTB Netbank วิธีการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive) โดยใช้
วิธีการส ารวจดว้ยการใชแ้บบสอบถาม 400 ชุด มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ดว้ยค่าความถ่ี ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานใช ้Multiple Regression Analysis ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นความไวว้างใจและปัจจยัดา้นการรับรู้คุณภาพ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั
ความภกัดีของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ KTB Netbank ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 53 มีค่า 
F = 152.27 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค ำส ำคัญ : ควำมไว้วำงใจ, กำรรับรู้คุณภำพ, ภำพลักษณ์, ควำมภักด,ี Internet Banking, Mobile Banking, KTB Netbank, 
 

Abtract 
 
This research is a survey research to study of the factor influence the loyalty of KTB Netbank of Krung Thai 

Bank Public Company Limited in Bangkok. The study gains to 1. To study trust factors of consumer to use of KTB 
Netbank.  2.  To study perception of quality factors of consumer to use of KTB Netbank .  3.  To study  
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image factors of consumer to use of KTB Netbank. 4. To study loyalty factors of consumer to use of KTB Netbank. 
5.  To study trust factors, perception of quality factors and image factors that influences to the loyalty of KTB 
Netbank. The study was a descriptive study by means of a questionnaire survey with 400 sets . Data were analyzed 
to using descriptive statistics with frequency, percentage, average, standard deviation and inferential statistics . 
Multiple Regression Analysis, the statistics significance level of 0 .05.  The study indicated that trust factors and 
perception of quality factors.  There is a positive relationship with loyalty of consumer to use of KTB Netbank in 
Bangkok. Adjusted R2 = 53, F = 152.27, At the statistics significance level of 0.05. 
 
Keywords : Trust, Perception of quality, Image, Loyalty, Internet Banking, Mobile Banking, KTB Netbank, 
 

1. บทน า 

 
ธนาคารพาณิชย ์เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทส าคญัต่อเศรษฐกิจของไทยในการเติบโตและพฒันาอย่าง

ต่อเน่ือง โดยหนา้ท่ีหลกัของธนาคารพาณิชย ์ คือการให้บริการทางการเงินแก่ประชาชน ซ่ึงธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศไทยมีภาวการณ์แข่งขนัท่ีสูงมาก ทั้งในดา้นการบริการ การพฒันาผลิตภณัฑ์ การพฒันาระบบเทคโนโลยี
ต่างๆ และการเปิดเสรีทางการเงินระหว่างประเทศท่ีเปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชยจ์ากต่างประเทศเขา้มาด าเนินการ
ในประเทศไทยมากยิ่งข้ึน ซ่ึงส่งกระทบต่อการแข่งขนัของธนาคารพาณิชยข์องประเทศไทย ทั้งดา้นความเจริญกา้วหน้า
ทางเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตามค่านิยมและยคุสมยั ท าให้ธนาคารพาณิชยต่์างๆได้
มีการปรับตวัอย่างรวดเร็วและหาจุดเด่นเพ่ือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขนัในธุรกิจ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าให้
ธุรกิจประสบความส าเร็จ คือการมุ่งสร้างสรรค์การบริการท่ีดีเลิศให้เกิดข้ึนกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ เพราะลูกคา้คือ
คนส าคญัท่ีสุด การบริการท่ีมีคุณภาพยอ่มท าให้เกิดความประทบัใจ น าไปสู่การใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

ทั้งน้ีปัจจยัทา้ทายส าหรับธุรกิจธนาคารปี 2560 ยงัคงเป็นการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีทางการเงิน ทั้งการ
เปิดตวั Promptpay ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละค่าธรรมเนียมของธนาคาร ตลอดจน พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี
นิยมการท าธุรกรรมดว้ยตวัเองผา่นมือถือมากข้ึน ซ่ึงภาคธนาคารตอ้งมีการปรับเปล่ียนการน าเสนอ ผลิตภณัฑม์าเป็น
รูปแบบออนไลน์ รวมถึงการจดัหาเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัให้กบัพนกังานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 แนวคดิทฤษฏีเกี่ยวกับความไว้วางใจ 

การขาดความน่าเช่ือถือจะส่งผลต่อความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อธนาคารและสถาบันการเงิน 
โดยเฉพาะทศันคติของผูบ้ริโภคต่อรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Zhao et al., 2010) การวิจยั
ช้ีให้เห็นว่ามีความสัมพนัธ์ท่ีส าคญัระหว่างความน่าเช่ือถือในช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์และการยอมรับการใชธ้นาคาร
ทางอินเทอร์เน็ต (Kim and Prabhakar, 2000) ผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของความน่าเช่ือถือในการ
อธิบายและคาดการณ์พฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ (der Heijden et al., 2003;Jarvenpaa et al., 2000) ความ
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น่าเช่ือถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัในรูปแบบต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ซ่ึงรวมถึงความจงรักภกัดีหรือความพึงพอใจท่ีเป็น
ตวัแปรตาม (Schaupp and Bélanger, 2005; Verhagen et al., 2006) สอดคลอ้งกบั อรวรรณ เรืองรองกวิน (2557) ท่ี
ผลการวิจยัช้ีให้เห็นว่ามีความสมัพนัธ์ท่ีส าคญัระหว่างความไวว้างใจดา้น มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความภกัดี ใน
การใชบ้ริการ Netbank กลุ่มลูกคา้ของธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร และสุวรักษ ์ไหลเจริญวงศ์ (2556) 
งานวิจยัไดช้ี้ว่าความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครมีผลต่อความภกัดีของ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) โดยเฉพาะดา้นดา้นความน่าเช่ือถือของธนาคาร มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวกกบัความภกัดี จึงสามารถ
ก าหนดสมมติฐานไดด้งัน้ี ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความภกัดีของผูบ้ริโภคในการใช้
บริการ KTB Netbank ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.2 แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพ 
Parasuraman, et al. (1990) ไดเ้สนอว่าคุณภาพของบริการตามความรับรู้ของผูบ้ริโภคก็คือ การประเมิน

หรือการลงความเห็นเก่ียวกบัความดีเลิศของการให้บริการโดยรวมเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการเปรียบเทียบของ
ผูบ้ริโภค ระหว่างความคาดหวงัของพวกเขาเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ และการบริการท่ีพวกเขาไดรั้บจริง Leon & 
Leslie (1978) การรับรู้คุณภาพบริการท่ีดีของลูกค้ามีเง่ือนไขอยู่ด้วยกัน 6 ข้อ 1. เร่ืองความเป็นมืออาชีพของผู้
ให้บริการ รวมถึงทกัษะการบริการ ซ่ึงลูกคา้นั้นจะรับรู้ไดถึ้งคุณภาพบริการท่ีดีไดก้็ต่อเม่ือผูใ้ห้บริการนั้นมีความรู้ มี
ทกัษะการบริการ และมีทกัษะแกไ้ขปัญหาอยา่งเหมือนมืออาชีพ 2.เร่ืองทศันคติและพฤติกรรม ซ่ึงเก่ียวกบัความรู้สึก
ต่อพนกังานของลูกคา้ ในการพิจารณาเร่ืองการเอาใจใส่ และการแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ 3.เร่ืองการเขา้ถึงการ
บริการไดง่้าย และยืดหยุน่ ซ่ึงลูกคา้นั้นจะดูว่า ผูใ้ห้บริการ รวมทั้ง สถานท่ีพนกังาน ชัว่โมงการทางาน ระบบการทา
งานท่ีมีความง่ายต่อการเขา้ถึงการบริการ และการมีการปรับการบริการให้ตรงกบัส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้4. เร่ืองความ
ไวว้างใจ และความซ่ือสตัยข์องผูใ้ห้บริการ ซ่ึงหากว่ามีการตกลงท่ีจะใชบ้ริการนั้นๆ แสดงว่าลูกคา้สามารถไวใ้จผู ้
ให้บริการ และผูใ้ห้บริการทาตามท่ีตกลงไว ้ เร่ืองน้ีเป็นส่ิงท่ีลูกคา้จะให้ความสนใจ และเกิดความจงรักภกัดีเป็น
พิเศษ 5. เร่ืองการชดเชย หากว่าลูกคา้รู้สึกถึงว่ามีบางอยา่งไม่ปกติ หรือไม่ใช่ส่ิงท่ีคาดหวงั จะตอ้งมีการแกไ้ขจากผู้
ให้บริการให้ไดต้ามท่ีลูกคา้คาดหวงัทนัที 6. เร่ืองความมีช่ือเสียงของผูใ้ห้บริการนั้นมีอิทธิพลต่อความเช่ือของลูกคา้
ว่าการให้บริการของผูใ้ห้บริการสามารถเช่ือได ้ท าให้กลา้ตดัสินใจใชบ้ริการนั้นมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ฐิติมา ตารังษี (2559) ผลวิจัยพบว่าการรับรู้คุณภาพการบริการ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความภกัดีของลูกคา้ 
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และงานของ ปัณณวชัร์ พชัราวลยั (2559) ท่ีศึกษา การ
รับรู้คุณภาพการบริการ ท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการใชบ้ริการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จึงสามารถ
ก าหนดสมมติฐานไดด้งัน้ี ปัจจยัดา้นการรับรู้คุณภาพ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความภกัดีของผูบ้ริโภคในการใช้
บริการ KTB Netbank ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.3 แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับภาพลักษณ์ 
Fombrun (1996) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์องคก์รเปรียบเสมือนส่ิงท่ีผูบ้ริโภคระลึกถึงเก่ียวกบัองคก์รในดา้น

การผลิตสินคา้ หรือให้บริการ ภาพลกัษณ์องคก์รจะมีความเก่ียวขอ้งอย่างมาก เม่ือองค์กรอยู่ระหว่างการใชก้ลยทุธ์
การสร้างแบรนด์ เป็นท่ีรู้กนัว่าปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ประชาชนตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ นั้นก็คือ การรับรู้ของ
บุคคลท่ีมีต่อองค์กรในดา้นสังคม ไม่ว่าจะเป็น การดูแลเอาใจใส่พนกังาน ผูถื้อหุ้น ชุมชนรอบขา้ง หรือสังคม ใน
องคก์รท่ีมีการประเมินคุณค่าของช่ือเสียงองคก์ร บุญอยู ่(2550) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์องคก์รมีองคป์ระกอบหลายดา้น 
เช่น ผลิตภณัฑสิ์นคา้ ตรา อาคารสถานท่ีและทรัพยสิ์น เคร่ืองมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยี การบริการ การปฏิบติังาน
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และกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสงัคม กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัองคก์ร พนกังานและลูกจา้ง ผูบ้ริหารและคณะกรรมการ 
การบริหารจดัการองคก์ร ฯลฯ ทั้งหมดน้ีต่างมีความส าคญัเพราะลว้นแลว้แต่ส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์องคก์รทั้งส้ิน
มิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพลกัษณ์องคก์รสามารถรวบรวมและจดักลุ่มทั้งหมดเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นบุคลากร 2. ดา้น
สภาพแวดลอ้ม 3. ดา้นเทคโนโลยี 4. ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ญรัญรัตน์  มณฑีรรัตน์ 
(2557) ไดศึ้กษาเร่ืองการรับรู้ภาพลกัษณ์ธนาคารท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อการใชบ้ริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม จึงสามารถก าหนดสมมตฐิานไดด้งัน้ี ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั
ความภกัดีของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ KTB Netbank ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.4 แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับความภกัดี 
แนวคิดเก่ียวกับความจงรักภกัดีรวมถึงการเช่ือมโยงทางจิตวิทยาโดยอิงจากความรู้สึกของลูกค้าท่ี

กระตุ้นให้เกิดการยึดติดจากคน ผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร (Hallowell, 1996) และองค์ประกอบด้าน
พฤติกรรมตามลกัษณะต่างๆเช่นความถ่ีในการเข้าชมร้านคา้หรือเปอร์เซ็นต์ของการใชจ่้าย ในงานน้ีเรามุ่งเน้นท่ี
ความจงรักภกัดีเชิงทศันคติเน่ืองจากหมายถึงความตั้งใจของลูกคา้ท่ีจะใชบ้ริการต่อและการยอมรับองค์กร (Auh et 
al., 2007) Bourdeau (2005) กล่าวว่า การวดัความสามารถของการบริการในปัจจุบนั มีพฒันาการเพ่ิมข้ึนจากอดีต
เป็นอย่างมาก การใชเ้พียงความพึงพอใจเบ้ืองตน้มาวดัขีดความสามารถของการบริการไม่เพียงพอแลว้ส าหรับการ
ก าหนดแบบจ าลองความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีอยูใ่นอดีต องคป์ระกอบท่ีส าคญัของกรอบแนวคิดเก่ียวกบัความภกัดีของ
ลูกคา้ตอ้งวดัทั้งความตั้งใจเชิงพฤตกรรม เช่น ความตั้งใจซ้ือซ ้ า และความตั้งใจท่ีจะไม่เปล่ียนผูใ้ห้บริการ รวมถึงการ
วดัผลได ้เชิงพฤติกรรมหรือการกระท า ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 5 ดา้น คือ 1. ค าบอกต่อ 2. ความหนกัแน่นในส่ิงท่ีชอบ 3. 
การแสดงตวั 4. การมีส่วนร่วมในการปกป้อง 5. การไตร่ตรองเป็นพิเศษ มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ หัทญา 
คงปรีพนัธ์ (2557) ไดศึ้กษาความจงรักภกัดีของลูกค้าเปรียบเทียบระหว่างธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) กบั
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 

2.5 กรอบแนวคดิการวจิยั 
ตวัแปรต้น          ตวัแปรตาม 

 

ปัจจัยด้านความไว้วางใจ 
- ความน่าเช่ือถือ 
- ความซ่ือสัตย ์

 

ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพ 
- ดา้นหนา้ท่ี 
- ดา้นเทคนิค 

ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ 
- ดา้นบุคลากร 
- ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
- ดา้นเทคโนโลย ี
- ดา้นความรับผดิชอบต่อ

สังคม 

 
ปัจจัยด้านความภกัดี 
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3. วธีิการศึกษา 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีเป็นลูกคา้และใชบ้ริการ 

KTB Netbank ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป และมี
จ านวนลูกค้าท่ีใช้บริการธุรกรรมผ่าน Mobile Banking 31,641,487 คน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) ดงันั้น
ขนาดตวัอย่างสามารถค านวณไดจ้ากสูตรกรณีทราบจ านวนประชากรของ Yamane (1973) โดยก าหนดระดบัค่า
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 เพ่ือความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัจึง
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีก าหนดดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่าง
แบบหลายขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1. ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งตามส านกัปลดักรุงเทพมหานคร
ท่ีได้จัดแบ่งเขตทั้ง 50 เขตออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กรุงเทพชั้นใน 21 เขต กรุงเทพชั้นกลาง 18 เขต และกรุงเทพ
ชั้นนอก 11 เขต ขั้นตอนท่ี 2. ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย โดยการสุ่มจบัฉลากเพ่ือเลือกเขตตามท่ีตั้ง และท าการสุ่ม 
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 1. กรุงเทพเขตชั้นใน 2 เขต คือ ปทุมวนั และจตุจกัร 2. กรุงเทพเขตชั้นกลาง 2 เขต คือ บาง
กะปิ และบางนา และ 3. กรุงเทพเขตชั้นนอก 1 เขต คือ ดอนเมือง ขั้นตอนท่ี 3. ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง โดย
การเลือกสาขาของธนาคารกรุงไทยท่ีมีจ านวนลูกคา้มากกว่าสาขาอ่ืน ๆ และเป็นสาขาท่ีอยูใ่กลอ้าคารส านกังานและ
ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 1. กรุงเทพเขตชั้นในเลือกสาขามาบุญครองเซ็นเตอร์ สาขาสยาม
พารากอน และสาขาพหลโยธิน 39 2. กรุงเทพเขตชั้นกลางเลือกสาขาเดอะมอลล ์บางกะปิ 2 และสาขาเซ็นทรัลบาง
นา และ 3. กรุงเทพเขตชั้นนอกเลือก สาขาตลาดใหม่ดอนเมือง ขั้นตอนท่ี 4. ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา โดย
ก าหนดให้แต่ละพ้ืนท่ีมีจ านวนกลุ่มตวัอย่างจ านวนเฉล่ียเท่า ๆ กัน โดยก าหนดสถานท่ีเก็บข้อมูลตามอาคาร
ส านกังานและศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่จนครบตามจ านวน 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยพิจารณาจากแนวคิดและผลการศึกษา

ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคลอบคลุมเน้ือหา และวตัถุประสงคข์องการวิจยัแลว้จึงน ามาออกแบบค าถามในแบบสอบถาม ให้
คลอบคลุมหวัขอ้ท่ีตอ้งการศึกษา แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด ค าถามมาตรวดัแบบนามบญัญติั มีจ านวน 
6 ขอ้ ส่วนท่ี 2 - 5 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัดา้นความไวว้างใจ ปัจจยัดา้นการรับรู้คุณภาพ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ 
และปัจจยัดา้นความภกัดี โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรวดัแบบ Likert-scale จ านวน 39 ขอ้ 

ความเท่ียงตรง (Validity) ผูวิ้จยัไดมี้การตรวจสอบความครอบคลมุของเน้ือหา โดยการใชแ้นวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยท่ี เก่ียวข้อง ในการสร้างแบบสอบถาม พร้อมทั้ งให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบและมีการน า
แบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง 30 ชุด 

ความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s Alpha) พบว่า ตวัแปร
ทั้งหมด 4 ตวัแปรมีค่าความเช่ือมัน่ท่ี 0.9 
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3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด จะประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูล

เชิงสถิติโดยน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าด าเนินการดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ส่วนท่ี 1 เพ่ืออธิบายถึงลกัษณะด้าน

ประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน การศึกษา และอาชีพ สถิติพ้ืนฐานส าหรับการ
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะพ้ินฐานของขอ้มูลโดยการน ามาแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และในส่วนท่ี 2 ถึง 5 ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทางดา้นความ
ไวว้างใจ ดา้นการรับรู้คุณภาพ ดา้นภาพลกัษณ์ และดา้นความภกัดีจากตวัแปรเชิงปริมาณ โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ท่ีมีตัวแปรอิสระ 2 ตัวข้ึนไป 
ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ ปัจจยัดา้นการรับรู้คุณภาพ และปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ กบัตวัแปรตาม คือ 
ปัจจยัดา้นความภกัดี โดยการวดัค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสามารถวดัไดจ้ากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และ
สมการท่ีคาดว่าจะไดผ้ลดงัสมการต่อไปน้ี   kk xxxY ...22110  
 

4. ผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษาดา้นคุณสมบติัของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65 มีอาย ุ21-30 ปี ร้อยละ 

62 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 78 มีรายไดต่้อเดือน 25,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 45 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อย
ละ 75 และ มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 54 ส่วนผลการศึกษาเก่ียวกบัระดบัความไวว้างใจ พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีความคิดเห็นในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความน่าเช่ือถือ 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัคะแนนมากท่ีสุด คือ รู้สึกไว้วางใจให้ KTB Netbank ดูแลรักษาผลประโยชน์และ
ทรัพยสิ์น อยู่ในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.95 และดา้นความซ่ือสัตย ์ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัคะแนนมากท่ีสุด 
ในขอ้ KTB Netbank มีการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจกรรมท่ีดี อยู่ในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.10 ส่วนผล
การศึกษาเก่ียวกบัระดบัการรับรู้คุณภาพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นคุณภาพในหน้าท่ี ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัคะแนนมากท่ีสุด คือ มีความ
พร้อมของจ านวนสาขาและพนกังานท่ีพร้อมให้ค าแนะน าและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได ้อยู่ในระดบัมาก 
ด้วยค่าเฉล่ีย 3.86 และ ด้านคุณภาพด้านเทคนิค ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัคะแนนมากท่ีสุด ในหัวข้อ KTB 
Netbank มีมาตรฐานของระบบการให้บริการท่ีมีความถูกตอ้งและแม่นย  า อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.92 ส่วนผล
การศึกษาเก่ียวกบัระดบัภาพลกัษณ์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัคะแนนมากท่ีสุด คือ พนกังานมีบุคลิกดี การ
แต่งกายเหมาะสม เรียบร้อย อยู่ในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.03 ดา้นสภาพแวดลอ้ม ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบั
คะแนนมากท่ีสุด ในเร่ือง สถานท่ีสะอาดเรียบร้อย เป็นสดัส่วน มีป้ายบอกประเภทการบริการ อยูใ่นระดบัมาก ดว้ย
ค่าเฉล่ีย 4.02 ดา้นเทคโนโลยี ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัคะแนนมากท่ีสุดในประเด็น KTB Netbank มีการใชง้าน
ท่ีเขา้ใจง่าย ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.99 และดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัคะแนนมากท่ีสุดใน
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เร่ือง ธนาคารมีความร่วมมือกบัภาครัฐ หน่วยงานของเอกชน ในการจดักิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ร่วมกนั อยู่
ในระดบัมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 4.03 ส่วนผลการศึกษาเก่ียวกับระดบัความภกัดีของผูบ้ริโภคในการใช้บริการ KTB 
Netbank กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามให้ระดบัคะแนนมากท่ีสุด คือ ลูกค้าพูดถึงบริการ KTB Netbank ในด้านดีกับบุคคลภายนอก โดย
คะแนนอยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.89 

ผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นความไวว้างใจ ดา้นการรับรู้คุณภาพ และดา้นภาพลกัษณ์ ท่ีมี
ผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ KTB Netbank โดยค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Adjusted R²) พบว่า 
ตวัแปรทั้ง 3 ข้อนั้นสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของความภกัดี ได้ร้อยละ 53.2 ส่วนผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA) ระหว่างปัจจยัดา้นความไวว้างใจ ดา้นการรับรู้คุณภาพ และดา้นภาพลกัษณ์ กบั
ความภกัดี พบว่าตวัแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตวัสามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์ความภกัดีของผูบ้ริโภคในการใช้
บริการ KTB Netbank เน่ืองจากค่าความน่าจะเป็นท่ีไดจ้ากการค านวณ (Sig. = 0.000) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นความไวว้างใจ ปัจจยันดา้นการรับรู้คุณภาพ และปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ มีผลต่อ
ความภกัดีของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ KTB Netbank ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ท าให้สามารถอธิบายผลการทดสอบ
สมมติฐาน ได้ว่า ปัจจัยด้านความไว้วางใจ (Sig. = 0.00)  มีการเปล่ียนแปลง 1 หน่วย จะมีผลท าให้ความภกัดี
เปล่ียนแปลง 0.54 หน่วย และปัจจยัดา้นการรับรู้คุณภาพ (Sig. = 0.00) มีการเปล่ียนแปลง 1 หน่วย จะมีผลท าให้
ความภกัดีเปล่ียนแปลง 0.38 หน่วย ส่วนปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ ไม่มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความภกัดีของผูบ้ริโภค
ในการใชบ้ริการ KTB Netbank จากขอ้มูลดงักล่าวสามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 211 0.380.54-0.16ˆ xxY   

 
Coefficients 

ตัวแปรอิสระ B Beta T Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) -0.16  -0.83 0.41 

ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ 0.54 0.38 4.94 0.00* 
ปัจจยัดา้นการรับรู้คุณภาพ 0.38 0.31 4.20 0.00* 
ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ 0.09 0.07 1.05 0.30 

Adjusted R² = 0.53, F = 152.27, *p < 0.05 
1x  คือ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ และ 

2x  คือ ปัจจยัดา้นการรับรู้คุณภาพ 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านความไวว้างใจ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีของ
ผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ KTB Netbank ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นการรับรู้คุณภาพ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความภกัดีของ
ผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ KTB Netbank ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความภกัดีของผูบ้ริโภค
ในการใชบ้ริการ KTB Netbank ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
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5. สรุปผลการศึกษา 

 
5.1 อภปิรายผลและข้อเสนอแนะให้กับธุรกิจ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ มีผลต่อความภกัดี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัความไวว้างใจของ Schaupp and Bélanger (2005) ไดก้ล่าวไวว้่า 
ความน่าเช่ือถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัในรูปแบบต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ซ่ึงรวมถึงความจงรักภกัดีหรือความพึงพอใจ
ท่ีเป็นตวัแปรตาม และปัจจยัดา้นการรับรู้คุณภาพ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความภกัดี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพของ Leon & Leslie (1978) ไดก้ล่าวการรับรู้คุณภาพ
ท่ีดีของลูกคา้ในเง่ือนไขขอ้ท่ี 4 เร่ืองความไวว้างใจ และความซ่ือสัตยข์องผูใ้ห้บริการ ซ่ึงหากว่ามีการตกลงท่ีจะใช้
บริการนั้น ๆ แสดงว่าลูกคา้สามารถไวใ้จผูใ้ห้บริการ และผูใ้ห้บริการทาตามท่ีตกลงไว ้เร่ืองน้ีเป็นส่ิงท่ีลูกคา้จะให้
ความสนใจ และเกิดความจงรักภกัดีเป็นพิเศษ โดยสามารถสร้างขอ้เสนอแนะให้กบัธุรกิจ ดงัน้ี 1. ปัจจยัดา้นความ
ไวว้างใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ KTB Netbank ควรด าเนินนโยบายดา้น Digital Banking และมีเทคโนโลยี
รักษาความปลอดภยั การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและรองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีมาตรฐาน เพราะ
ผูใ้ชบ้ริการมีความเช่ือมัน่ ความน่าเช่ือถือ จากการท่ีธนาคารมีภาครัฐเป็นผูก้  ากบัดูแล 2. ปัจจยัการรับรู้คุณภาพ ส่งผล
ต่อความภักดีของผู้บริโภค KTB Netbank ควรมีนโยบายเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมส าหรับ
เทคโนโลยี และพฒันาแอพพลิเคชัน่ เทคโนโลยีทางดา้น  E-commerce รวมถึงประเด็นเร่ืองการใชง้านของระบบ 
KTB Netbank ท่ีท าไดง่้ายโดยมีคู่มือการใชง้านเบ้ืองตน้ผ่านแอพพลิเคชนั ไม่ว่าจะเป็น Smartphone หรือ Tablet ซ่ึง
ท าให้สะดวกสบายในเวลาท าธุรกรรม เพราะผูใ้ชบ้ริการให้ความเช่ือถือและมัน่ใจทั้งในทางดา้นบุคคลากรและสาขา
ต าแหน่งท่ีตั้งเป็นอยา่งมาก 

5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรท าการศึกษากบักลุ่มประชากร กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มผูใ้ชจ่้ายออนไลน์ ทั้งกลุ่มผูซ้ื้อ

และผูข้าย กลุ่มผูป้ระกอบการสินคา้ออนไลน์ (E - Commerce) ผา่นช่องทางออนไลน์ เพราะมีการใชจ่้ายในรูปแบบ 
Internet Banking ไม่ว่าจะเป็น KTB netbank, KTB PromptPay สามารถอ านวยความสะดวกให้กบัทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย 
แลว้น าผลมาเปรียบเทียบ เพราะจะท าให้ไดง้านวิจยัท่ีมีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะท าให้ธนาคารสามารถท่ี
จะน าขอ้มูลของงานวิจยัท่ีไดน้ั้นไปปรับกลยทุธ์ในการให้บริการของธนาคารต่อไป  

2. ควรเพ่ิมตวัแปรดา้นอ่ืน ๆ เช่นคุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจใน ปัจจยัดา้นปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด (7Ps) หรือการปรับเปล่ียนขององค์กร ฯลฯ ท่ีส่งผลต่อหรือมีอิทธิพลเชิงบวกความภกัดีในการใช้
บริการ KTB Netbank ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจากปัจจุบนัธนาคารหลายแห่งไดมี้การพฒันาทั้ง
เทคโนโลยี Digital e-Payment, Internet Banking, Prompt Pay กันมากข้ึน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการ
ให้บริการ และตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการ KTB Netbank ของธนาคารมากท่ีสุด 
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ความคาดหวังและการรับรู้ ความพงึพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจ 
ใช้บริการของลูกค้าที่มีต่อร้านลงเอยหมูกระทะบุฟเฟต์ จังหวดัขอนแก่น 

Customer Expectations, Perceptions, Satisfaction and Behavioral Intentions in 
Service Quality for the Long-Oei, Moo KaTa Barbecue Buffets, 

  Khon Kaen Province  
 

อัจฉรา แจ้งไชย* และทิพย์วรรณา งามศักดิ์** 

Atchara Jangchai and Tipvanna Ngamsak 
  

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ศึกษาความคาดหวงั การรับรู้ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจ
ใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านลงเอยหมูกระทะบุฟเฟต์ จงัหวดัขอนแก่น ใชแ้บบสอบถามวดัคุณภาพการบริการ 5 
ดา้น ของ DINESERV และดา้นคุณภาพอาหาร มีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 120 คน ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉล่ียของการ
รับรู้คุณภาพการบริการต ่ากว่าค่าเฉล่ียของความคาดหวงัคุณภาพการบริการท่ีดีอย่างมีนยัส าคญัทั้ง 6 ดา้น ดา้นท่ีมี
ความส าคญัต่อความพึงพอใจของลูกคา้อย่างมีนยัส าคญัเรียงตามล าดบัความส าคญัคือดา้นคุณภาพอาหารดา้นรู้จกั
เขา้ใจลูกคา้และดา้นรูปธรรมการบริการ ดา้นท่ีมีความส าคญัต่อความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้อยา่งมีนยัส าคญัเรียง
ตามล าดบัความส าคญัคือดา้นคุณภาพอาหารและดา้นรูปธรรมการบริการ 

 
ค ำส ำคัญ: ร้ำนหมกูระทะบุฟเฟต์,คุณภำพกำรบริกำร, ,ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ,ควำมตั้งใจใช้บริกำร,DINESERVE 
 

Abstract 
 

The objectives of this study were to investigate the customer expectations, perceptions, satisfaction and 
behavioral intentions in service quality for the Long-Oei Barbecue Buffets  Moo kata) , Khon Kaen Province. 
Questionnaires survey using DINESERV’s 5 dimensions and Food Quality dimension were conducted with 120 
samples. The results found that the means of the perceptions were lower than the means of expectations in all of the 
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six dimensions.  The dimensions that have significant impact on customer satisfaction, in order of importance are 
Food Quality, Empathy and Tangibles.  The dimensions that have significant impact on behavioral intentions, in 
order of importance are Food Quality and Tangibles 

 
Keywords: Barbecue Buffets, Service Quality.Customer Satisfaction, Behavioral Intention. DINESERVE 
 

1. บทน า 
 

การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทุกวนัน้ีท าให้เกิดแนวคิดพฒันาธุรกิจและบริการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขนั จึงท าให้ผูป้ระกอบการหนัมาพฒันาธุรกิจของตนเองให้ก้าวเขา้สู่ยคุ 4.0 และในยคุท่ีนวตักรรมเขา้มา
มีบทบาทมาก โดยยุคน้ีเน้นในเร่ืองท าน้อยแต่ไดม้าก ซ่ึงกลุ่มท่ีมาเป็นอนัดบัแรกก็จะเป็นธุรกิจเก่ียวกบัอาหาร ใน
ปัจจุบนัสังคมไทยไดเ้ปล่ียนไปอย่างมากในเร่ืองของการรับประทานอาหาร ไม่ว่าอาหารประเภทไหนก็ข้ึนอยู่กบั
กลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการ และท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งมีการแบ่งประเภทของบุคคลและสร้างธุรกิจอาหารเพ่ือเอาใจกลุม่
บุคคล ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเภทป้ิงยา่ง รักสุขภาพ อาหารประจ าภาค หรือแมก้ระทัง่อาหารจากต่างประเทศ และไม่
เพียงแค่เป็นการมอบความอร่อยเท่านั้น ตอ้งมีการสร้างบริการท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดีเขา้ร่วมดว้ยเพ่ือให้ไดก้ าไร
และเป็นท่ีสนใจให้กลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง 

ร้านอาหารประเภทบุฟเฟตใ์นปัจจุบนัไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก เพราะไม่เพียงแต่ไดรั้บประทานอาหาร
ท่ีหลากหลายแต่เป็นการพบปะสงัสรรคข์องผูค้นท่ีมารับประทาน โดยการคิดราคาท่ีง่ายต่อลูกคา้เป็นแบบเหมาจ่าย
รายคน ราคาเดก็ ราคาผูใ้หญ่ ประเภทของร้านบุฟเฟต ์เช่น ร้านบุฟเฟตข์นมจีน  บุฟเฟตไ์อศกรีม บุฟเฟตห์มูกระทะ 
เป็นต้น ร้านหมูกระทะบุฟเฟต์ในเขตจังหวัดขอนแก่นมีการเปิดแข่งขันกันเป็นจ านวนมากไม่ว่าจะเป็น
ผูป้ระกอบการรายเดิมท่ีมีการขยายสาขาหรือผูป้ระกอบการรายใหม่เพราะสามารถเจาะกลุ่มลูกคา้ไดห้ลายหลาย
อาชีพไม่ว่าจะเป็นนกัเรียน นกัศึกษา พนกังานของรัฐหรือเอกชนสามารถรับประทานได ้ แสดงให้เห็นพฤติกรรม
การบริโภคหมูกระทะบุฟเฟต์มีเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้ งลูกค้าต่างมีการค านึงถึงความอร่อย คุ ้มค่า ความสะอาด 
สภาพแวดลอ้มของร้าน ความสะดวก  การไดรั้บบริการจากทางร้านร่วมดว้ย ดงันั้นจึงเป็นท่ีมาของวตัถุประสงคข์อง
การศึกษาน้ี คือ 1) เพ่ือศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านหมูกระทะบุฟเฟตท่ี์มีคุณภาพ
การบริการท่ีดี 2) เพ่ือศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้าท่ีมีต่อร้านลงเอยหมูกระทะบุฟเฟต์ จงัหวดั
ขอนแก่น 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านลงเอยหมู
กระทะบุฟเฟต์ จังหวดัขอนแก่น 4)  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ใน
คุณภาพการบริการ 5) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริการและความตั้งใจใชบ้ริการ โดยการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางการปรับปรุงคุณภาพ
การบริการของร้านลงเอยหมูกระทะบุฟเฟต ์จงัหวดัขอนแก่น เพ่ือท าให้เกิดคุณภาพการบริการท่ีดีของร้านตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและกลบัมารับบริการท่ีร้านอีกคร้ัง  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิเร่ืองคุณภาพการบริการ 
Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1985) คุณภาพการบริการเป็นการประเมินท่ียากกว่าการประเมิน

คุณภาพสินคา้ เพราะการบริการเป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตนแต่ตอ้งข้ึนอยูก่บัการรับรู้ของลูกคา้ท่ีไดรั้บการบริการท่ีเป็นจริง
เปรียบเทียบกบัความคาดหวงัในการบริการและประเมินผลออกมา  

Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1985) มีการกล่าวถึง GAP Model มี 5 ช่องว่าง ช่องว่างท่ี 1 เป็น
ช่องว่างระหว่างความคาดหวงัของลูกคา้และการรับรู้ของผูใ้ห้บริการจะแตกต่างกันท าให้ไม่เป็นไปตามความ
ตอ้งการของลูกคา้จึงส่งผลต่อการประเมินคุณภาพการบริการ ช่องว่างท่ี 2 ช่องว่างการรับรู้ของผูใ้ห้บริการ และมี
การส่งมอบท่ีไม่ตรงตามความตอ้งการของลูกค้า จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการได ้ ช่องว่างท่ี 3 ช่องว่าง
ระหว่างขอ้ก าหนดในการบริการและการบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บจริง ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ ช่องว่างท่ี 4 ช่องว่าง
ระหว่างการได้รับการบริการจริงและการส่ือสารภายนอกเก่ียวกบัการบริการ ก็มีผลต่อคุณภาพการบริการจาก
มุมมองของลูกค้าด้วย ช่องว่างท่ี 5 ช่องว่างระหว่างความคาดหวงักับการบริการท่ีได้รับจริง จะท าให้ลูกค้าจะ
เปรียบเทียบและประเมินคุณภาพการบริการออกมาและในคุณภาพการบริการควรมีการจดัการและมีการลดช่องว่าง 

Zeithaml, Bitner, and Gremler (2013) ความคาดหวงัของลูกค้าคือส่ิงท่ีท่ีลูกค้าเช่ือว่าจะเกิดข้ึนตาม
มาตรฐานท่ีเคยมีประสบการณ์ในการไดรั้บบริการ การรับรู้ของลูกคา้คือการประเมินจากการไดรั้บประสบการณ์การ
บริการจริง การปิดช่องว่างระหว่างส่ิงท่ีลูกค้าคาดหวงักบัส่ิงท่ีพวกเขารับรู้จึงเป็นส่ิงส าคญัในการให้บริการท่ีมี
คุณภาพท่ีดีและเป็นพ้ืนฐานของ GAP Model 

Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1988) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัเคร่ืองมือวดัคุณภาพการบริการท่ีมีช่ือว่า 
SERVQUAL ท่ีมีการใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง แบ่งออกเป็น 5 มิติ คือ ความน่าเช่ือถือ การตอบสนอง การดูแลเอาใจใส่ 
การสร้างความเช่ือมัน่ และการมีตวัตน โดยมีการใชว้ดัความคาดหวงัและการรับรู้เพ่ือเปรียบเทียบระดบัคะแนนใน
การหาช่องว่างการบริการท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการในการประเมิน 

Stevens, Knuston, and Patton (1995) DINESERV เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัคุณภาพการบริการ
ร้านอาหารโดยมีการปรับปรุงมาจาก SERVQUAL และ LODGSERV  โดย DINESERV มี 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้น
รูปธรรมการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ  ดา้นการตอบสนอง ดา้นความเช่ือมัน่ และดา้นรู้จกัเขา้ใจลูกคา้ มีการวดัแบ่ง
ออกเป็น 7 ระดบั       

Namkung and Jang’s (2007) คุณภาพอาหารมีผลเก่ียวเน่ืองกบัความพึงพอใจและตั้งใจในการมาใช้
บริการของลกูคา้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารระดบักลางจนถึงสูงสุด และการวิเคราะห์ภายหลงัพบว่ารสชาติอาหารและ
การน าเสนออาหารส าคญัท่ีสุดท่ีท าให้ลูกคา้พึงพอใจและมีความตั้งใจมาใชบ้ริการ 

Aliman and Mohamad (2015) การรับรู้คุณภาพการบริการท่ีมีรูปธรรมการบริการ ความน่าเช่ือถือ และ
ความเช่ือมัน่ในการไดรั้บบริการก็ส่งผลถึงความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ท่ีเก่ียวเน่ืองไปสู่ความตั้งใจในพฤติกรรมของ
ลูกคา้ดว้ย 

Cronin, Taylor and Steven. (1992) คุณภาพการบริการคือความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อความตั้งใจซ้ือ แต่นอ้ยกว่าความพึงพอใจของลูกคา้ 
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2.2 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
อุมาภรณ์   แสงชาติ (2559) ไดศึ้กษา แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้บริการของร้านลาบกก

ยางใหญ่ (แววบั) อ  าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัต่อ
คุณภาพการให้บริการท่ีดีและการรับรู้คุณภาพการบริการ เพ่ือจดัท าแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการของร้าน 
โดยมีการประยุกต์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ DINESERV กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการส ารวจมีทั้งหมด 400 คน 
พบว่า  หวัขอ้ท่ีเป็นคุณภาพการบริการท่ีลูกคา้พึงพอใจ มีจ านวน 20 ขอ้และคุณภาพการบริการท่ีลูกคา้ไม่พึงพอใจ มี
จ านวน 10 ขอ้ จึงไดเ้สนอแนะแนวทางปรับปรุงคุณภาพการบริการของร้านทั้ง 3 ดา้น คือ ปรับปรุงพ้ืนท่ีลานจอดรถ 
มีกิจกรรม และการบริการท่ีดี 

นพรัตน์  บุญเพียรผล (2560) ศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการของธุรกิจร้านอาหาร
ส าหรับนกัท่องเท่ียวนานาชาติ ในเขตอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ วตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความ
คาดหวงัและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของนกัท่องเท่ียวนานาชาติ ในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ส าหรับแนวทางในการพฒันาคุณภาพการบริการนั้นเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นรูปลกัษณ์ ดา้น
ความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นการสร้างความเช่ือมัน่ และดา้นการดูแลเอาใจใส่ กลุ่มประชากรท่ีศึกษาใน
คร้ังน้ีคือนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาใชบ้ริการร้านอาหารในเขตอ าเภอหวัหิน และเลือกสุ่มกลุ่มตวัอย่างอย่างง่าย โดย
ใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 ราย แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา พบว่า ความคาดหวงัของ
นกัท่องเท่ียวนานาชาติท่ีมีต่อคุณภาพการบริการร้านอาหารในเขตอ าเภอหัวหินในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
การรับรู้ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่าการรับรู้และความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวมีผลต่อคุณภาพบริการและมี
ความแตกต่างกนัรายดา้นในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

Namkung and Jang’s (2007) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความแตกต่างของความพึงพอใจท่ีเกิดจากการรับรู้
คุณภาพบริการของลูกคา้ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือระบุคุณลกัษณะท่ีท าให้ลูกคา้พึงพอใจสูงสุดไปจนถึงไม่พึงพอใจ
มากท่ีสุด มีการเก็บขอ้มูลจากร้านอาหารระดบัปานกลางไปจนถึงระดบัหรูจ านวน 4 แห่ง โดยแบ่งเป็นตะวนัออก 2 
แห่งและตะวนัตกอีก 2 แห่งของประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า การน าเสนออาหาร รสชาติอาหาร การจดั
สถานท่ี การตกแต่งร้าน เพลงท่ีเปิด การบริการท่ีน่าเช่ือถือ การตอบสนอง และพนกังานมีทกัษะความรู้ เป็นส่ิง
ส าคญัในการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ การทดสอบน้ีอาจมีขอ้จ ากดัเฉพาะในเร่ืองภูมิศาสตร์ในการศึกษาจึง
อาจจะไม่สามารถน าไปทดสอบกบัเขตภูมิภาคอ่ืนไดดี้นกั 

2.3 สมมตฐิานและกรอบแนวคดิ 
สมมุติฐานท่ี1 
H0 : ความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกนั 
H1 : ความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการแตกต่างกนั 
สมมุติฐานท่ี 2 
H0 : การรับรู้คุณภาพบริการส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพบริการของลูกคา้ไม่แตกต่างกนั 
H1 : การรับรู้คุณภาพบริการส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพบริการของลูกคา้แตกต่างกนั 
สมมุติฐานท่ี 3 
H0 : การรับรู้คุณภาพบริการส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้ไม่แตกต่างกนั 
H1 : การรับรู้คุณภาพบริการส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้แตกต่างกนั 
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กรอบแนวคดิ 
ในการศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจใชบ้ริการ

ของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านลุงเอยหมูกระทะบุฟเฟต ์จงัหวดัขอนแก่นไดศึ้กษาตามหลกัแนวคิด   ดงัรูปท่ี 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดการศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ ความพงึพอใจในคุณภาพการบริการและ
ความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้ที่มีต่อร้านลุงเอยหมูกระทะบุฟเฟต ์จงัหวดัขอนแก่น 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) และใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey)  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรของการศึกษา คือ ผูม้ารับบริการท่ีร้านลงเอยหมูกระทะบุฟเฟต์ จงัหวดัขอนแก่น ส่วนใหญ่
เป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่นและบุคคลทัว่ไปท่ีอาศยัอยู่ในอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น เป็นจ านวน 3,615 
คน เป็นขอ้มูลท่ีทางร้านท าการนบัจ านวนลูกคา้ในแต่ละวนั ตั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 28 มกราคม 2561 
รวม 45 วนั กลุ่มตวัอย่างค านวณตามสูตร Bartlett, Kotrlik and Higgins (2001) โดยสูตรท่ีหน่ึงใชค้  านวณตวัอย่าง 
และสูตรท่ีสองน ามาใช้ส าหรับปรับสูตรเม่ือขนาดกลุ่มตวัอย่างเกินร้อยละ 5 ของประชากรดงัสมการท่ี 1 และ 2 
ตามล าดบั 

n0 =
(t)2(s)2

(d)2    =
(1.96)2(1.167)2

(7∗0.03)2  = 118     (1) 
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เม่ือค่า Alpha Level ท่ีระดบั 0.05 เป็นระดบัค่าความเส่ียงท่ียอมรับได ้
t = ค่าของ Alpha Level คือ 0.25 แต่ละหางเท่ากบั 1.96 
s = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของจ านวนประชากรท่ี 0.8 
d = ระดบั 7 โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ 0.03 

 

n0 =
n0

(1+n0 population)⁄
    =

118

(1+
118

3,615
)
     =  114.27     (2) 

         
เพ่ือความสะดวกในการเก็บขอ้มูล และการน ามาค านวณ ผูศึ้กษาจึงใชก้ลุ่มตวัอย่างท่ีค านวณ จ านวน 

115 ราย และมีการปรับจ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 120  ราย โดยมีการแจกแบบสอบถามและอธิบายการท า
แบบสอบถามให้กับลูกค้าร้านลงเอยหมูกระทะบุฟเฟต์ จังหวัดขอนแก่นด้วยตัวผู ้ศึกษาเอง หลังจากท่ีลูกค้า
รับประทานเสร็จเรียบร้อย  

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม  โดยมีแบบสอบถาม 4 ส่วนดงัน้ีคือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนโดยใชม้าตรวดันามบญัญติั  
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านหมูกระทะบุฟเฟตท่ี์มี

คุณภาพการบริการท่ีดี ใช ้เคร่ืองมือ DINESERVE   29 ขอ้ (Stevens, Knuston, and Patton,1995)  และคุณภาพของ
อาหาร 5 ขอ้ (Namkung and Jang’s,2007)โดยใช ้Likert Scale7 ระดบัเป็นมาตรวดั แบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธ์ิ
อลัฟา (α- Coefficient) ดา้นรูปธรรมของการให้บริการ มีค่าเท่ากบั 0.928 ดา้นการบริการท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจมี
ค่าเท่ากบั 0.821 ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ มีค่าเท่ากบั 0.835 ดา้นการให้ความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ มีค่า
เท่ากบั 0.850 ดา้นความเขา้ใจ รู้จกัและรับรู้ความตอ้งการของลูกคา้ มีค่าเท่ากบั 0.811 และดา้นคุณภาพอาหาร มีค่า
เท่ากบั 0.924 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านลงเอยหมูกระทะบุฟเฟต์ 
จงัหวดัขอนแก่น ใช ้เคร่ืองมือ DINESERVE   29 ขอ้ (Stevens, Knuston, and Patton,1995) และคุณภาพของอาหาร 
5 ขอ้ ( Namkung and Jang’s,2007 )โดยใช ้Likert Scale7 ระดบัเป็นมาตรวดั แบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา 
(α- Coefficient) ดา้นรูปธรรมของการให้บริการ มีค่าเท่ากบั 0.887 ดา้นการบริการท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจมีค่า
เท่ากบั 0.940 ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ มีค่าเท่ากบั 0.944 ดา้นการให้ความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ มีค่า
เท่ากบั 0.862 ดา้นความเขา้ใจ รู้จกัและรับรู้ความตอ้งการของลูกคา้ มีค่าเท่ากบั 0.947 และดา้นคุณภาพอาหาร มีค่า
เท่ากบั 0.955  

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจใชบ้ริการของร้านลงเอยหมู
กระทะบุฟเฟต์ จงัหวดัขอนแก่นใชเ้คร่ืองมือ วดัความพึงพอใจของลูกค้า 7 ขอ้ และความตั้งใจใชบ้ริการ 6 ขอ้ ( 
Aliman and Mohamad, 2015 ) ใช้ Likert Scale 7 ระดบัเป็นมาตรวดั แบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (α- 
Coefficient) มีค่าเท่ากบั 0.963 และ 0.940 ตามล าดบั 
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3.3 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ส าหรับขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา 

แสดงค่าการแจกแจงความถ่ีและสรุปผลเป็นร้อยละ ส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัความคาดหวงั การรับรู้และความพึงพอใจ
ในคุณภาพการบริการ และ ขอ้มูลเก่ียวกบัความตั้งใจใชบ้ริการ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือสถิติเชิงพรรณนา 
แสดงค่า การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัความแตกต่าง
ระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ (สมมติฐานท่ี 1)  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิง
อนุมาน t- test  ส าหรับข้อมูลเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการกบัความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริการ (สมมติฐานท่ี 2) และความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการความตั้งใจใชบ้ริการ
(สมมติฐานท่ี 3) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน multiple regression analyses 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านลงเอยหมูกระทะบุฟเฟต์ จงัหวดัขอนแก่น 120 

ราย ในส่วนของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค้ าถามปลายปิด ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดต่้อเดือน  แสดงผลขอ้มูลดงัรูปท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นร้อยละ 
การตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านลงเอยหมูกระทะบุฟเฟต ์จงัหวดัขอนแก่น 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 20-50 ปี ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพนกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต ่ากว่า 10,000 บาท 
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4.2 ผลศึกษาความคาดหวังในคุณภาพการบริการของลูกค้าที่มีต่อร้านหมูกระทะบุฟเฟต์ที่มีคุณภาพการ
บริการที่ดี 

จากการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านลงเอยหมูกระทะบุฟเฟต์ จงัหวดัขอนแก่น 120 
ราย ในส่วนของการศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านหมูกระทะบุฟเฟตท่ี์มีคุณภาพการ
บริการท่ีดี มีการใชแ้บบสอบถามทั้งหมด 6 ดา้น จ านวน 34 ขอ้ โดยใชม้าตรวดั 7 ระดบัความคิดเห็น แสดงผลขอ้มูล
ดงัรูปท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
รูปที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียของความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกคา้ที่มีต่อร้านหมูกระทะบุฟเฟตท์ี่มี
คุณภาพการบริการที่ดี 

จากการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง 120 ราย พบว่า ค่าเฉล่ีย (Mean) ของความคาดหวงัคุณภาพการบริการท่ี
ดี ใน 6 ดา้นนั้น พบว่า ดา้นรูปธรรมของการให้บริการ(Tangibles) มีค่าเฉล่ีย 6.38   ดา้นการบริการท่ีน่าเช่ือถือและ
ไวว้างใจ (Reliability) มีค่าเฉล่ีย 6.39 ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (Responsiveness) มีค่าเฉล่ีย 6.38 
ดา้นการให้ความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ (Assurance) มีค่าเฉล่ีย 6.26 ดา้นความเขา้ใจ รู้จกัและรับรู้ความตอ้งการของลูกค้า 
(Empathy) มีค่าเฉล่ีย 6.19 และดา้นคุณภาพอาหาร (Food Quality) มีค่าเฉล่ีย 6.54 พบว่าลูกคา้มีความคาดหวงัท่ีเห็น
ดว้ยอยา่งยิ่งเป็นส่วนใหญ่ 

4.3 ผลการศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้าที่มีต่อร้านลงเอยหมูกระทะบุฟเฟต์ จังหวัด
ขอนแก่น 

จากการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านลงเอยหมูกระทะบุฟเฟต์ จงัหวดัขอนแก่น 120 
รายในส่วนของการศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านลงเอยหมูกระทะบุฟเฟต์  จังหวดั
ขอนแก่นมี 

การใชแ้บบสอบถามทั้งหมด 6 ดา้น จ านวน 34 ขอ้ โดยใชม้าตรวดั 7 ระดบัความคิดเห็น แสดงผลขอ้มูล
ดงัรูปท่ี 3 
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รูปที่ 3 แสดงค่าเฉล่ียของการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ที่มีต่อร้านลงเอยหมูกระทะบุฟเฟต ์จงัหวดั
ขอนแก่น  

ค่าเฉล่ีย (Mean) ของการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านลงเอยหมูกระทะบุฟเฟต์ จงัหวดั
ขอนแก่น ใน 6 ด้านนั้น พบว่า ด้านรูปธรรมของการให้บริการ (Tangibles) มีค่าเฉล่ีย 5.76   ด้านการบริการท่ี
น่าเช่ือถือและไวว้างใจ (Reliability) มีค่าเฉล่ีย 5.95 ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (Responsiveness) มี
ค่าเฉล่ีย 5.73 ด้านการให้ความเช่ือมัน่แก่ลูกค้า (Assurance) มีค่าเฉล่ีย 5.78 ด้านความเข้าใจ รู้จักและรับรู้ความ
ตอ้งการของลูกคา้ (Empathy) มีค่าเฉล่ีย 5.67 และดา้นคุณภาพอาหาร (Food Quality) มีค่าเฉล่ีย 5.77 พบว่าลูกคา้เห็น
ดว้ย 

4.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจใช้บริการของลูกค้าที่มีต่อร้านลงเอย
หมูกระทะบุฟเฟต์ จงัหวดัขอนแก่น 

 
จากการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านลงเอยหมูกระทะบุฟเฟต์ จงัหวดัขอนแก่น 120 

ราย ในส่วนของการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านลงเอย
หมูกระทะบุฟเฟต ์จงัหวดัขอนแก่น ดา้นความพึงพอใจมีจ านวน 7 ขอ้และดา้นความตั้งใจใชบ้ริการมีจ านวน 6 ขอ้ 
แสดงผลขอ้มูลดงัรูปท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 แสดงค่าเฉล่ียของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้ที่มีต่อร้าน
ลงเอยหมูกระทะบุฟเฟต ์จงัหวดัขอนแก่น 
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ค่าเฉล่ีย (Mean) ของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้าน
ลงเอยหมูกระทะบุฟเฟต์ จงัหวดัขอนแก่น พบว่า ดา้นความพึงพอใจ (Satisfaction) มีค่าเฉล่ีย 5.86  ดา้นความตั้งใจ
ใชบ้ริการของลูกคา้ (Behavioral Intentions) มีค่าเฉล่ีย 5.60 ซ่ึงอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

4.5 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ 
จากการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านลงเอยหมูกระทะบุฟเฟต์ จงัหวดัขอนแก่น 120 

ราย ในส่วนของการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของ
ทั้ง 6 ดา้น แสดงผลขอ้มูลดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการรายดา้น 

คุณภาพการบริการรายด้าน 
ความ

คาดหวงั 
(E) 

การรับรู้ 
(P) 

E-P 
Sig. 

(1-tailed) 
แปรผล 

ดา้นรูปธรรมของการให้บริการ 6.38 5.76 0.62 0.000* E  > P 
ดา้นการบริการท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจ  6.39 5.95 0.44 0.000* E  > P 
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  6.38 5.74 0.64 0.000* E  > P 
ดา้นการให้ความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้  6.26 5.78 0.48 0.000* E  > P 
ดา้นความเขา้ใจ รู้จกัและรับรู้ความตอ้งการ 6.19 5.67 0.52 0.000* E  > P 
ดา้นคุณภาพอาหาร  6.54 5.77 0.77 0.000* E  > P 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากการตั้งสมมติฐานทางสถิติเพ่ือการทดสอบ คือ 
H0 : ความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้คณุภาพการให้บริการไม่แตกต่างกนั 
H1 : ความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้คณุภาพการให้บริการแตกต่างกนั 
จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงค่าเฉล่ียของความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพ

การบริการแต่ละดา้นของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านลงเอยหมูกระทะบุฟเฟต ์จงัหวดัขอนแก่น เม่ือน าค่าเฉล่ียของแต่ละดา้นมา
เปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่ามีความคาดหวงัมากกว่าการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านลงเอย
หมูกระทะบุฟเฟต์ จงัหวดัขอนแก่น ทั้ง 6 ดา้น อย่างมีนยัส าคญั  ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Hจ) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1)      

4.6 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการ ความพงึพอใจในคุณภาพการบริการ
และความตั้งใจใช้บริการ 

จากการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านลงเอยหมูกระทะบุฟเฟต์ จงัหวดัขอนแก่น 120 
ราย เม่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการทั้ง 6 ดา้นและความพึงพอใจในคุณภาพบริการ จึง
แสดงผลขอ้มูลดงัตารางท่ี 2 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 1174 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

ตารางที่ 2 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการรับรู้คุณภาพบริการและความพงึพอใจในคุณภาพการบริการ 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t sig 

B Std. Error Beta 
ค่าคงท่ี 1.920 .452  4.248 .000 
ดา้นรูปธรรมการให้บริการ .216 .108 .200 1.994 .049 
ดา้นความน่าเช่ือถือ -.066 .088 -.067 -.747 .457 
ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ -.069 .079 -.093 -.878 .382 
ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ .011 .112 .013 .097 .923 
ดา้นรู้จกัเขา้ใจลูกคา้ .218 .095 .303 2.309 .023 
ดา้นคุณภาพอาหาร .379 .080 .437 4.726 .000 

จากการตั้งสมมติฐานทางสถิติเพ่ือการทดสอบ คือ   
H0 : การรับรู้คุณภาพบริการส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพบริการของลูกคา้ไม่แตกต่างกนั 
H1 : การรับรู้คุณภาพบริการส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพบริการของลูกคา้แตกต่างกนั 
จากตารางท่ี 2 พบว่าการรับรู้คุณภาพบริการส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพบริการของลูกค้าท่ี

แตกต่างกนั โดยดา้นท่ีมีความส าคญัต่อความพึงพอใจของลูกคา้อย่างมีนยัส าคญัเรียงตามล าดบัความส าคญัคือ ดา้น
คุณภาพอาหารด้านรู้จกัเข้าใจลูกค้าและด้านรูปธรรมการบริการ ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) 

จากการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านลงเอยหมูกระทะบุฟเฟต์ จงัหวดัขอนแก่น 120 
ราย เม่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการทั้ง 6 ดา้นและความตั้งใจใชบ้ริการ จึงแสดงผล
ขอ้มูลดงัตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการรับรู้คุณภาพบริการและความตั้งใจใชบ้ริการ 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t sig 

B Std. Error Beta 
ค่าคงท่ี .324 .569  .569 .570 
ดา้นรูปธรรมการให้บริการ .414 .136 .308 3.036 .003 
ดา้นความน่าเช่ือถือ -.130 .111 -.106 -1.172 .243 
ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ -.018 .100 -.020 -1.85 .853 
ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ .219 .141 .205 1.549 .124 
ดา้นรู้จกัเขา้ใจลูกคา้ .059 .119 .066 .497 .620 
ดา้นคุณภาพอาหาร .376 .101 .347 3.720 .000 
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จากการตั้งสมมติฐานทางสถิติเพ่ือการทดสอบ คือ   
H0 : การรับรู้คุณภาพบริการส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้ไม่แตกต่างกนั 
H1 : การรับรู้คุณภาพบริการส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้แตกต่างกนั   
จากตารางท่ี 3 พบว่าการรับรู้คุณภาพบริการส่งผลต่อความความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั 

ดา้นท่ีมีความส าคญัต่อความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้อย่างมีนยัส าคญัเรียงตามล าดบัความส าคญัคือด้านคุณภาพ
อาหารและดา้นรูปธรรมการบริการ ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

4.7 อภปิรายผลการศึกษา 
ผลการศึกษาของความความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านลงเอยหมู

กระทะบุฟเฟต์ จังหวดัขอนแก่น พบว่า ในทั้งหมด 6 ด้านการบริการนั้น ประกอบด้วย ด้านรูปธรรมของการ
ให้บริการ(Tangibles)  ดา้นการบริการท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจ (Reliability)  ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ (Responsiveness)  ดา้นการให้ความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ (Assurance)  ดา้นความเขา้ใจ รู้จกัและรับรู้ความตอ้งการ
ของลูกคา้ (Empathy)  และดา้นคุณภาพอาหาร (Food Quality)  ระดบัความคาดหวงัในคุณภาพการบริการท่ีดีของ
ร้านหมูกระทะบุฟเฟต ์ลูกคา้เห็นดว้ยอยา่งยิ่งท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 6.17-7.00 เกือบทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ท่ีบอกว่าร้านหมู
กระทะบุฟเฟตท่ี์มีคุณภาพการบริการท่ีดีควรมีพนกังานท่ีสามารถคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ไดซ่ึ้งลูกค้าเห็น
ดว้ยท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 5.31-6.16 และระดบัการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านลงเอยหมูกระทะ
บุฟเฟต์ จงัหวดัขอนแก่นลูกคา้เห็นดว้ยท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 5.31-6.16 ยกเวน้ ดา้นคุณภาพอาหารในขอ้ท่ีบอกว่า 
ร้านลงเอยหมูกระทะบุฟเฟต์มีเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพให้เลือก ซ่ึงลูกคา้เห็นดว้ยเลก็น้อยท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.44-
5.30   เม่ือน าค่าเฉล่ียมาเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านลงเอย
หมูกระทะบุฟเฟต ์จงัหวดัขอนแก่น พบว่าความคาดหวงัมากกว่าการรับรู้ท าให้ลูกคา้ไม่พอใจในคุณภาพการบริการ
ของร้าน เกิดช่องว่างท่ีท าให้คุณภาพการบริการ ดา้นความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจใชบ้ริการ
ของลูกค้าท่ีมีต่อร้านลงเอยหมูกระทะบุฟเฟต์ จังหวดัขอนแก่น ลูกค้าเห็นด้วยท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 5.31-6.16 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของร้านลาบกกยางใหญ่ (แววบั) อ  าเภอเมือง
จังหวดัร้อยเอ็ด ของอุมาภรณ์ แสงชาติ (2559) ซ่ึงมีการใช้แบบสอบถามท่ีประยุกต์จาก DINESERV และมีการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการพบว่า ลูกคา้ไม่พึงพอใจในคุณภาพ
การบริการ จ านวน 10 ข้อ ทางร้านจึงไดมี้การจดัท าแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 3 โครงการคือ 
ปรับปรุงท่ีจอดรถ กิจกรรม 5ส และกิจกรรมปลูกจิตส านึกการบริการท่ีดีแก่พนกังาน และสอดคลอ้งกบัการศึกษา
เร่ือง แนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการของธุรกิจร้านอาหารส าหรับนกัท่องเท่ียวนานาชาติ ในเขตอ าเภอหวัหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ของนพรัตน์  บุญเพียรผล (2560) มีการเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้ต่อคุณภาพ
การบริการทั้งหมด 5 ดา้นของเคร่ืองมือ SERVQUAL พบว่ามีความแตกต่างทั้งในภาพรวมและเป็นรายดา้น ในส่วน
ของความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้มี 3 ดา้น คือ ดา้นคุณภาพ
อาหาร ดา้นรู้จกัเขา้ใจลูกคา้และดา้นรูปธรรมการบริการ โดย ดา้นคุณภาพอาหารและดา้นรูปธรรมการบริการก็มีผล
ต่อความตั้งใจใชบ้ริการของลูกคา้อีกดว้ยโดยดา้นคุณภาพอาหารมีการประยกุตจ์าก  Namkung and Jang’s (2007) ซ่ึง
ได้ศึกษาเร่ืองความแตกต่างของความพึงพอใจท่ีเกิดจากการรับรู้คุณภาพบริการของลูกค้า มีการน าด้านคุณภาพ
อาหารเขา้มาใส่ในแบบสอบถามเป็นอีกดา้นการบริการเพ่ือรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้  
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

1) ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกค้าท่ีมีต่อร้านหมูกระทะบุฟเฟต์ท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี
พบว่า ลูกคา้เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 6.17-7.00 เกือบทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ท่ีบอกว่าร้านหมูกระทะบุฟเฟตท่ี์
มีคุณภาพการบริการท่ีดีควรมีพนกังานท่ีสามารถคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงเห็นดว้ยท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 
5.31-6.16   

2) การรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านลงเอยหมูกระทะบุฟเฟต ์จงัหวดัขอนแก่น พบว่าลูกคา้
เห็นดว้ยท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 5.31-6.16 ยกเวน้ ดา้นคุณภาพอาหารในขอ้ท่ีบอกว่า ร้านลงเอยหมูกระทะบุฟเฟตมี์
เมนูอาหารเพ่ือสุขภาพให้เลือก ซ่ึงลูกคา้เห็นดว้ยเลก็นอ้ยท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.44-5.30     

3) ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความตั้งใจใช้บริการของลูกค้าท่ีมีต่อร้านลงเอยหมูกระทะ
บุฟเฟต ์จงัหวดัขอนแก่น พบว่า ลูกคา้เห็นดว้ยท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 5.31-6.16 

4) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ โดยค่าเฉล่ียของ
ความคาดหวงัมากกว่าการรับรู้ท าให้ลูกคา้ไม่พึงพอใจในคุณภาพการบริการ  

5) ด้านท่ีมีความส าคญัต่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมีนัยส าคญัเรียงตามล าดบัความส าคญัคือ ด้าน
คุณภาพอาหารดา้นรู้จกัเขา้ใจลูกคา้และดา้นรูปธรรมการบริการ     ดา้นท่ีมีความส าคญัต่อความตั้งใจใชบ้ริการของ
ลูกคา้อยา่งมีนยัส าคญัเรียงตามล าดบัความส าคญัคือดา้นคุณภาพอาหารและดา้นรูปธรรมการบริการ 
  

ข้อเสนอแนะ  
 

จากผลการศึกษา พบว่าระดบัความคาดหวงัในคุณภาพการบริการท่ีมีต่อร้านหมูกระทะบุฟเฟต์ท่ีมีคุณภาพ
การบริการท่ีดีมีมากกว่าระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการของร้านลงเอยหมูกระทะบุฟเฟต์ จงัหวดัขอนแก่นในทุก
ดา้น อีกทั้งในเร่ืองของความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจในคุณภาพบริการและ
ความตั้งใจใชบ้ริการ ท่ีเน้นในดา้นคุณภาพอาหาร ดา้นรู้จกัเขา้ใจ และดา้นรูปธรรม ผูศึ้กษามีความคิดเห็นว่า ควรมี
การศึกษาหาแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีมากยิ่งข้ึน โดยดา้นคุณภาพอาหารควรมี
การจดัวางของท่ีเป็นระเบียบให้ดูน่ารับประทานโดยจดัใส่จานไวใ้ห้เรียบร้อย ง่ายต่อการหยิบจบั มีป้ายบอกชนิด
ของอาหาร และมีเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพให้ลูกคา้ไดเ้ลือกรับประทาน  ดา้นรู้จกัเขา้ใจลูกคา้ โดยก่อนท างานในแต่ละ
วนั ผูจ้ดัการร้านตอ้งมีการประชุมและแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนกังานแต่ละคนในการดูแลโต๊ะลูกคา้ในแต่
ละพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพิเศษและเป็นท่ีประทบัใจ และสุดทา้ยดา้นรูปธรรม ทา
ร้านควรมียนิูฟอร์มพนกังานประจ าร้านและรักษาความสะอาด สะดวก ปลอดภยั  ในทุกพ้ืนท่ีให้การบริการ 
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การพฒันาแนวคดิผลติภัณฑ์ชาดอกไม้บานจากดอกไม้ไทยส าหรับผู้บริโภค 
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
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 อาทิตยา คุณโน* และทิพย์วรรณา งามศักดิ์** 
Artitaya Kunno and Tipvanna Ngarmsak  

 
บทคดัย่อ 

 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือ (1) ศึกษาพฤติกรรม ทศันคติ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ชาดอกไมบ้านและความชอบวตัถุดิบของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และ(2) 
สร้างและทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ์ชาดอกไมบ้านจากดอกไมไ้ทย ด าเนินการศึกษาโดยใชแ้บบสอบถาม มีจ านวน
กลุ่มตวัอย่าง 120 คนและน าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ์ และท าการทดสอบแนวคิด โดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 45 คน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกด่ืมชาเขียวและดอกกุหลาบเพราะมีกล่ินหอมท าให้มี
ความรู้สึกสดช่ืนเลือกซ้ือในรูปแบบใบชาแห้งตม้น ้าร้อนขนาดบรรจุ 50-100 กรัม สปัดาห์ละ 1 คร้ัง จากซุปเปอร์มา
เกต ดา้นทศันคติเชิงบวกกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยว่าด่ืมชาดอกไมบ้านแลว้รู้สึกสดช่ืนและรู้สึกมีชีวิตชีวา กลุ่มตวัอยา่ง
ไม่มีทศันคติเชิงลบต่อชาดอกไมบ้าน กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัขอ้มูลส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์รสชาติของ
ชา มีการแสดงราคาชดัเจน มีช่องทางการจ าหน่ายท่ีเขา้ถึงไดง่้าย มีการจดั ของแถม และส่วนลด  ไดส้ร้างแนวคิด
ผลิตภณัฑข้ึ์น 3 แนวคิดและแนวคิดผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคสนใจจะซ้ือคือชาดอกไมบ้าน จากชาเขียวและดอกกุหลาบ 
ในรูปแบบอบแห้งส าหรับตม้น ้าร้อน ชาดอกไม ้
 
ค ำส ำคัญ: ชำดอกไม้บำน, แนวคิดผลิตภัณฑ์, พฤติกรรมผู้บริโภค,ทัศนคติผู้บริโภค, ปัจจัยส่วนประสมกำรตลำด 
บานแต่ละก้อน บรรจุแบบสุญญากาศในซองเมทลัไลท์สีทอง ทั้งหมดบรรจุในกล่องพลาสติกใสลายดอกกุหลาบ 
ขนาดบรรจุ 100 กรัม ราคา 500 บาท 
 
 

                                                             
 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วทิยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 
 E-mail: wandee20091987@gmail.com 
** คณะเทคโนโลยี  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 40002 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 1179 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

Abstract 
 

The objectives of this study were to study (1) the consumers’ behavior, attitude, influencing marketing mix’s 
factors, and the consumer preference for raw materials and (2) the product concept development for blooming tea 
from Thai flowers and test the product concept. Questionnaires were used with 120 samples. The results from the 
survey were used for product concept development which was tested with 45 samples.  The study found that most 
of the respondents selected green tea with roses because of a good smell result in refreshing, they bought 50.-100 
gram of dry tea once a week from supermarket.  The positive attitudes that they were agree are refresh and lively. 
There were no negative attitudes toward the blooming tea. The important factors for buying decision were the detail 
of ingredients in blooming tea product, flavor, clearly specify price of the product and purchasing availability . Three 
product concepts were developed.  The concept that was most intended to purchase was blooming tea processed 
from green tea and roses in a form of dried blooming tea, individually vacuum packed in gold metalite sachet then 
filled in clear plastic box which engraved with roses design.  Each box contains 100  grams of product, with retail 
price of 500 baths.  

 
Keywords: Blooming tea, Product Concept, Consumer Behavior, Consumer Attitude, Marketing Mix’s 
 

1. บทน า 
 

ชาเป็นเคร่ืองด่ืมยอดนิยมชนิดหน่ึงของโลก โดยกล่าวกนัว่าชาเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีการบริโภคเป็นอนัดบัสอง
รองจากน ้าเปล่าแต่ส าหรับประเทศไทยแลว้ความนิยมด่ืมชายงัมีไม่มากนกั เน่ืองจากผูบ้ริโภคชาวไทยนิยมด่ืมกาแฟ
มากกว่า อตัราการบริโภคของคนไทยอยูใ่นระดบัต ่า เม่ือเทียบกบัประเทศท่ีด่ืมชามากท่ีสุดในโลกอยา่งประเทศตุรกี 
แสดงให้เห็นถึงโอกาสเจริญเติบโตของตลาดชาในประเทศไทยยงัมีอีกมากโดยปัจจยัส าคญัในการท่ีจะท าให้ตลาด
ชาโต เช่น กระแสความใส่ใจในสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ การเพ่ิมข้ึนของรายไดป้ระชากร ควบคู่ไปกบั
การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ การเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของผูป้ระกอบการราย
ใหญ่ (Market Intelligence, 2015)     ผลิตภณัฑ์ท่ีออกมาในทอ้งตลาดท่ีมีหลากหลายมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นประเภท
ผลิตภณัฑ์ชาพร้อมด่ืมบรรจุขวด ใบชาอบแห้งส าหรับตม้กบัน ้ าร้อน และชาชนิดผงท่ีสามารถชงไดท้ั้งน ้ าร้อนและ
น ้ าเยน็ แต่จะเห็นไดว้่าใบชาอบแห้งเป็นผลิตภณัฑ์ท่ียงัสามารถขายไดทุ้กยุคทุกสมยั เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีความรู้
เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งดี ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาแนวคิดผลิตภณัฑ์ชาดอกไมบ้านจากดอกไมไ้ทย เน่ืองจากมี
ดอกไม้ไทยหลายชนิดท่ีสามารถรับประทานไดแ้ละมีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระ  การสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ์
จ าเป็นตอ้งศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ประเภทชาดอกไมบ้าน   ทศันคติดา้น
ความรู้สึกเชิงบวก  เชิงลบและลกัษณะทางประสาทสัมผสั ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ชาดอกไมบ้าน   และศึกษาความชอบดอกไมไ้ทย เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแนวคิด
ผลิตภณัฑ์และทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑผ์ลิตภณัฑ์ประเภทชาดอกไมบ้าน   จากดอกไมไ้ทย โดยวตัถุประสงคข์อง
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การศึกษา (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรม ทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ชาดอกไมบ้าน และความชอบวตัถุดิบของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และ (2) เพ่ือสร้างและ
ทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ์ผลิตภณัฑ์ชาดอกไมบ้าน จากดอกไมไ้ทย   ผลจากการศึกษาเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการ
ผลิตเพ่ือจ าหน่ายส าหรับผลิตภณัฑช์าดอกไมบ้าน จากดอกไมไ้ทยส าหรับผูบ้ริโภคในจงัหวดัขอนแก่น  
 

2. วรรณกรรมและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.1 ทฤษฎแีละแนวคดิการสร้างแนวคดิผลิตภณัฑ์ 
ทิพยว์รรณา งามศกัด์ิ ( 2545) ไดอ้ธิบายว่า แนวคิดผลิตภณัฑ์ คือ ส่ิงพิมพ์ ภาพ หรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนมา

แทนและค าอธิบายรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ท่ีจะพฒันาต่อไป แนวคิดของผลิตภณัฑ์จะเปล่ียนไป โดยเร่ิมจาก
แนวคิดของผูบ้ริโภคว่าผลิตภณัฑค์วรเป็นอย่างไร จนไปถึงแนวคิดท่ีแน่นอนท่ีมีการอธิบายว่าผลิตภณัฑข์ั้นสุดท้าย
ท่ีจะพฒันาเป็นอยา่งไร  

Aikman, Crites and Fabrigar (2006) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัทศันคติเก่ียวกบัอาหาร ดา้นความรู้สึกเชิงบวก 
ความรู้สึกเชิงเชิงลบ ความรับรู้ด้านคุณภาพ ความรู้สึกประสาทสัมผสัทั่วไป ความรู้สึกและประสาทสัมผสั
โดยเฉพาะ 

Kotler and Keller (2012) ได้อธิบาย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด    4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์   
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย   ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

2.2 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
ถาวร นนัตา(2560) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑน์ ้ ามนัหอมระเหยจากดอกไมไ้ทยส าหรับ

ผูบ้ริโภคในจงัหวดัขอนแก่น โดยใชแ้บบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างจ านวน 220 คนและน าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแนวคิด
ผลิตภณัฑ์ และทดสอบแนวคิดโดย สอบถามกลุ่มตวัอย่างจ านวน 70 คนถึงความตั้งใจซ้ือ ผลการศึกษาพบว่า 
แนวคิดผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคสนใจจะซ้ือคือน ้ ามนัหอมระเหยจากดอกมะลิและจากดอกโมก บรรจุในขวดแกว้แบบ
ฉีด สีน ้าเงินและสีแดงตามล าดบั ขนาด 50  มิลลิลิตร ราคา 950 บาท บรรจุในกล่อง 

พรรณิภา  การถาง (2558) ได้ศึกษาเร่ืองการพฒันาแนวความคิดผลิตภณัฑ์โยเกิร์ตจากนมถัว่เหลือง
ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีรับประทานอาหารมงัสวิรัติและอาหารเจ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยการศึกษาจากทศันคติ 
และพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยใชแ้บบสอบถาม แลว้น ามาวิเคราะห์เพ่ือออกแบบผลิตภณัฑ์ จากการส ารวจ โดยการ
ตอบแบบสอบถามระดบัความสนใจ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความสนใจ ในระดบัซ้ือแน่นอน ไดแ้ก่ โยเกิร์ต นมถัว่
เหลือง รสธรรมชาติ   รสชาเขียวแอปเป้ิล โดย โยเกิร์ตนมถัว่เหลืองรสชาเขียวแอปเป้ิล มีผลรวมของความสนใจซ้ือ
และซ้ือแน่นนอนสูงท่ีสุด ผูป้ระกอบการจึงตดัสินใจพฒันา ผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตนมถัว่เหลืองรสชาเขียวแอปเป้ิล 

อภิสิทธ์ิ สืบไวย ์(2555) ศึกษาแนวคิดผลิตภณัฑ์และแผนการตลาดของน ้ าด่ืมสมุนไพรส าหรับกลุ่ม
ผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จากผลการศึกษาท่ีได ้สามารถน ามาเป็นแนวคิดผลิตภณัฑไ์ดด้งัน้ี วตัถุดิบ น ้า
เก็กฮวย น ้าใบเตยหอม น ้ามะตูม บรรจุภณัฑ ์ขวดเพททรงกลมปริมาณ 250 มิลลิลิตร ราคาจ าหน่าย 15 บาท (มีสอง
สูตรคือ สูตรไม่มีน ้ าตาลและสูตรน ้ าตาลน้อยหรือใช้สารให้ความหวานแทน) พบว่าปัจจยัด้านส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืม สมุนไพรหรือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบั
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ปัจจยัส่วนประสมการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์คุณค่าทางโภชนาการ คุณภาพของผลิตภณัฑ์ รสชาติของน ้ าด่ืม 
ความสดใหม่ของวตัถุดิบ และการรับรองเคร่ืองหมาย อย. ด้านราคา ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะกบั
ปริมาณคุณภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย หาซ้ือไดง่้ายและทัว่ถึงมากท่ีสุด การจดัวางสินคา้สะดวกในการเลือก
ซ้ือ และสถานท่ีจดัจ าหน่ายสะดวกต่อการซ้ือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาผ่านทางโทรทศัน์ วิทยุ มาก
ท่ีสุด การลดราคาและการแจกสินคา้ตวัอยา่ง 

 

3. วธีิด าเนินการศึกษา  
 

3.1 การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ชาดอกไม้บาน และความชอบวตัถุดิบของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

3.1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูท่ี้เคยด่ืมชาดอกไมบ้าน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ช่วงอาย ุ

19-60ปี 94,222 คน (ส านกัเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง, 2561.) 
ในการค านวณขนาดตวัอย่าง ผูศึ้กษาใชสู้ตรของ Cochran อา้งโดย Barlett, Kotrlik and Higgins 

(2001) ในการค านวณขนาดตวัอย่างแบบตวัแปรต่อเน่ือง  และการปรับสูตรเม่ือขนาดกลุ่มตวัอย่างเกิน 5% ของ
ประชากร ผลท่ีไดจ้ากการค านวณ ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 109.27 คน และเน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากร จึงคาดว่า
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งคงไม่เกิน 5% ของประชากรจึงไม่จ าเป็นตอ้งปรับสูตร ผูศึ้กษาจึงเพ่ิมจ านวนข้ึนไปอีกร้อยละ 10 
จากท่ีค านวณได ้109.27 คน เป็น 120 คน 

3.1.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)   โดยแบ่งเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย ระดบัการศึกษา โดย

ใชม้าตรวดันามบญัญติั (Nominal Scale) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาแสดงค่าความถ่ีและร้อยละ 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือและบริโภคเคร่ืองด่ืมประเภทชาดอกไมบ้าน โดย

ใชม้าตรนามบญัญติั (Nominal Scale) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าความถ่ีและร้อยละ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติ ดา้นความรู้สึกเชิงบวก เชิงลบ ความรับรู้ดา้นคุณภาพ ความรู้สึก

ประสาทสัมผสัทัว่ไป ความรู้สึกและพฤติกรรมเม่ือใช้ ท่ีมีต่อการผลิตภณัฑ์ชาดอกไม้บาน จากดอกไม้ไทย ใช้
เคร่ืองมือของ Aikman, Crites and  Fabrigar (2006)  โดยใช ้Likert scale 5 ระดบั ตั้งแต่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง จนถึงไม่เห็น
ดว้ยอยา่งยิ่ง แบบสอบท่ีสร้างข้ึนมีการทดสอบโดยทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 รายจากนั้นน าไปหาค่าความ
เช่ือมัน่ดว้ยการค านวณสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาคของทศันคติทั้ง 5 ดา้นพบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิ อลัฟ่าของ
ทศันคติ ด้านความรู้สึกเชิงบวก(0.901) เชิงลบ(0.954) ความรับรู้ด้านคุณภาพ(0.926)  ความรู้สึกประสาทสัมผสั
ทัว่ไป(835) ความรู้สึกและพฤติกรรม(0.960) จากนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิง พรรณนา แสดงค่าเฉล่ียและค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Product mix’s)  4 ด้านได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด โดยใช ้Important scale 5 ระดบั ตั้งแต่ ส าคญัมาก
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ท่ีสุด จนถึงส าคญันอ้ยท่ีสุด แบบสอบท่ีสร้างข้ึนมีการทดสอบโดยทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 รายจากนั้น
น าไปหาค่าความเช่ือมัน่ด้วยการค านวณสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาคข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดมีค่า สัมประสิทธ์ิอลัฟ่าไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์(0.926) ดา้นราคา(0.926) ดา้นช่องทางการจ าหน่าย (0.964) 
และการส่งเสริมการตลาด (0.829) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ เชิงพรรณนา แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลความชอบวตัถุดิบชนิดของชา ท่ีใชผ้ลิตชาดอกไมบ้าน จากชา 4 ชนิดไดแ้ก่ ชา
ขาว ชาเขียว ชาอู่หลง และชาด าโดยใช ้Hedonic Scale 5 ระดบั Lawless and Heymann (1998) ตั้งแต่ชอบมากท่ีสุด 
จนถึงชอบนอ้ยท่ีสุดวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าความถ่ีและร้อยละ 

ส่วนท่ี 6 ขอ้มูลความชอบวตัถุดิบชนิดของดอกไม ้ท่ีใชผ้ลิตชาดอกไมบ้าน จากดอกไม ้8 ชนิด
ไดแ้ก่ โดยใช ้Hedonic Scale 5 ระดบั Lawless and Heymann (1998) ตั้งแต่ชอบมากท่ีสุด จนถึงชอบนอ้ยท่ีสุด 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าความถ่ีและร้อยละ 
การ เ ก็ บรวบรวมข้อ มูลโดย วิ ธี ส่ งแบบสอบถามออนไล น์ผ่ านทางโซเ ชี ยล มี เ ดีย 

www.facebook.com และ แอปพลิเคชัน่ไลน์ในการตอบแบบสอบถามโดยก าหนดจ านวน 120 คน 
3.2 สร้างและทดสอบแนวคดิผลิตภณัฑ์ชาดอกไม้บาน จากดอกไม้ไทย 

น าข้อมูลท่ีได้จากเก็บแบบสอบจ านวน 120 ชุด น าผลการศึกษาจากส่วนท่ี 1- 6 มาสร้างแนวคิด
ผลิตภณัฑ์จากนั้นน าแนวคิดผลิตภณัฑ์ทั้ง 3 แนวคิดไปท าการทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ์ โดยไดท้ าการก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่าง คือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยรับประทานชาดอกไมบ้านในเขตเทศบาลจงัหวดัขอนแก่น ทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง
ขนาดเล็กจ านวน 45 ราย (Wangcharoen, Ngarmsak and Wilkinson, 2005)  โดยให้ผู ้บริโภคพิจารณาว่าหากมี
ผลิตภณัฑต์ามแนวคิดดงักล่าววางจ าหน่ายในร้านท่ีผูบ้ริโภคเคยซ้ือประจ า   สนใจจะซ้ือหรือไม่  โดยใชม้าตรความ
ตั้งใจซ้ือ 5 ระดบั  ตั้งแต่ซ้ือแน่นอน จนถึงไม่ซ้ือแน่นอนวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและแสดงค่าเฉล่ีย 
ความถ่ีและร้อยละ 
 

4. ผลการศึกษา 
 

4.1 ผลการศึกษาลักษณะด้านประชาการศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ70.8  ช่วงอาย ุ21 – 30 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 44.16 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 48.3 มีรายไดเ้ฉล่ียมากกว่า 55,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 
30.03 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 59.2 แสดงรายละเอียดในรูปท่ี 1 

4.2 ผลการศึกษาด้านพฤตกิรรมการเลือกซ้ือและบริโภคผลิตภณัฑ์ชาดอกไม้บานจากดอกไม้ไทย 
ผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือและบริโภคผลิตภณัฑช์าดอกไมบ้านจากดอกไมไ้ทย  ชนิดของ

ชาท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความนิยมมากท่ีสุดคือ ชาเขียว คิดเป็นร้อยละ 52.50 และ ชนิดของดอกไม ้ท่ีกลุ่มตวัอย่างให้
ความนิยมมากท่ีสุดคือดอกกุหลาบ คิดเป็นร้อยละ 65 ปริมาณบรรจุภณัฑ์ท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความนิยมมากท่ีสุดคือ 
50.1-100 กรัม คิดเป็นร้อยละ 31.70 และความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑท่ี์กลุ่มตวัอยา่งให้ความนิยมมากท่ีสุดคือ สปัดาห์
ละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 33.30 
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รูปที่ 1 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ช่วงอาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา 
 

 
 

รูปที่ 2 แสดงความนิยมของผูบ้ริโภคที่มีต่อ ผูท้ี่มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ การเลือกสถานที่จ  าหน่าย 
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือชา และรูปแบบของชา 
 

ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในเลือกซ้ือของผู้บริโภคมากท่ีสุดคือ ตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 88.30 
วตัถุประสงค์ในการซ้ือชาท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความนิยมมากท่ีสุดคือรับประทานเองคิดเป็นร้อยละ 95.80 สถานท่ี
จ าหน่ายท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความนิยมมากท่ีสุดคือซุปเปอร์มาร์เกตคิดเป็นร้อยละ 64.20 และรูปแบบของชา ท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งให้ความนิยมมากท่ีสุดคือแบบใบชาแห้งตม้น ้าร้อนคิดเป็นร้อยละ 70.80 แสดงรายละเอียดในรูปท่ี 2 

คุณประโยชน์ท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความนิยมมากท่ีสุดคือ กล่ินหอมท าให้รู้สึกสดช่ืน คิดเป็นร้อยละ 79.20 
ดงั แสดงในรูปท่ี 4 แหล่งขอ้มูลท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความนิยมมากท่ีสุดคือ อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 68.3  
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4.3 ผลการศึกษาทัศนคตขิองผู้บริโภคที่มีผลต่อผลิตภณัฑ์ชาดอกไม้บาน จากดอกไม้ไทย 

 
รูปที่ 3 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทศันคติ ดา้นทศันะคติเชิงบวก 

 

ผลการศึกษา ทศันคติด้านความรู้สึกเชิงบวกพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความคิดเห็นในระดบั  เห็นดว้ย 
ได้แก่ การรับประทานอาหารประเภทน้ีท าให้ฉันรู้สึกสดช่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.20) และ ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวาเม่ือได้
รับประทานอาหารประเภทน้ี (ค่าเฉล่ีย 4.13) แสดงรายละเอียดในรูปท่ี 3 
 

 
รูปที่ 4 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทศันคติ ดา้นทศันคติเชิงลบ 

 

ผลการศึกษา ทศันคติดา้นความรู้สึกเชิงลบ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความคิดเห็นในระดบั  ไม่เห็นดว้ย 
ไดแ้ก่ ฉนัรู้สึกผิดเม่ือรับประทานอาหารประเภทน้ี (ค่าเฉล่ีย 2.08) ฉนัรู้สึกซึมเศร้าเม่ือไดรั้บประทานอาหารประเภท
น้ี (ค่าเฉล่ีย 2.03) แสดงถึงกลุ่มตวัอยา่งไม่เห็นดว้ยกบัทศันคติเชิงลบต่ออาหาร แสดงรายละเอียดในรูปท่ี 4 

 
รูปที่ 5 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทศันคติดา้นความรู้ในดา้นคุณภาพ ต่อผลิตภณัฑ ์

1. ฉันรู้สึก
มีชีวิตชีวา
เม่ือได้

รับประทา
นอาหาร
ประเภทนี ้

2. เม่ือ
รับประทา
นอาหาร
ประเภทนี ้
ท าให้ฉัน
รู้สึก…

3. ฉันรู้สึก
ร่าเริงเม่ือ
รับประทา
นอาหาร
ประเภทนี ้

4. การ
รับประทา
นอาหาร
ประเภทนี ้
ท าให้ฉัน
รู้สึก…

5. ฉันรู้สึก
สงบเม่ือ

ได้
รับประทา
นอาหาร
ประเภทนี ้

6.การคิด
ว่าได้

รับประทา
นอาหาร
ประเภทนี ้
ท าให้…

7. ฉันรู้สึก
กระตือรือ
ร้นเม่ือ

รับประทา
นอาหาร
ประเภทนี ้

8. การคิด
ว่าได้

รับประทา
นอาหาร
ประเภทนี ้
ท าให้…

9. การ
รับประทา
นอาหาร
ประเภทนี ้
ท าให้ฉัน
รู้สึกสดช่ืน

10. ฉัน
รู้สึกมี

ความสุข
เพียงพอ
แล้วเม่ือ
ได้รับ…

11. การ
รับประทา
นอาหาร
ประเภทนี ้
ท าให้ฉัน
รู้สึกพอใจ  

12. การ
คิดว่าได้
รับประทา
นอาหาร
ประเภทนี ้
ท าให้…

Mean 4.13 4.07 3.76 4.08 3.68 3.78 3.68 3.53 4.2 3.61 3.82 3.61

SD 0.647 0.645 0.82 0.559 0.811 0.814 0.889 0.925 0.544 0.873 0.661 0.853

0
1
2
3
4
5

ทัศ
นค

ตเิ
ชงิ
บว

ก

ฉันรู้สึก
ผิดเม่ือ
ได้รับ

ประทาน
อาหาร
ประเภ…

การคิด
ว่าได้

รับประท
าน

อาหาร
ประเภ…

ฉันรู้สึก
ซึมเศร้า
เม่ือ
ได้รับ

ประทาน
อาหาร…

การ
รับประท

าน
อาหาร
ประเภท
นีท้ า…

การคิด
ว่าได้

รับประท
าน

อาหาร
ประเภ…

การคิด
ว่าได้

รับประท
าน

อาหาร
ประเภ…

ฉันรู้สึก
เฉ่ือยชา
เม่ือได้
รับประท

าน
อาหาร…

การคิด
ว่าได้

รับประท
าน

อาหาร
ประเภ…

ฉันรู้สึก
เบื่อเม่ือ

ได้
รับประท

าน
อาหาร…

การ
รับประท

าน
อาหาร
ประเภท
นีท้ า…

Mean 2.08 1.99 2.03 2.00 2.00 1.93 1.93 1.96 1.93 1.90

SD 1.142 1.126 1.13 1.138 1.077 1.128 1.098 1.111 1.106 1.08

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00

ทัศนคตเิชงิลบ

อาหาร
ประเภทนีมี้
ประโยชน์
ต่อสุขภาพ

อาหาร
ประเภทนีมี้
ไขมันน้อย

อาหาร
ประเภทนี ้
เป็นอาหาร

เบาๆ

อาหาร
ประเภทนีมี้
คุณค่าทาง
โภชนาการ

อาหาร
ประเภทนี ้
ปลอดภัย

อาหาร
ประเภทนี ้
เป็นอาหาร
พืน้บ้าน

อาหาร
ประเภทนี ้
เป็นอาหาร
ธรรมชาติ

อาหาร
ประเภทนี ้
เป็นอาหาร
ที่ฉันคุ้นเคย

Mean 3.77 3.79 3.84 3.64 3.83 3.48 4.09 3.64

SD 0.994 1.044 0.889 0.868 0.737 1.037 0.86 0.896

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00

ด้านความรู้ใน
ด้านคุณภาพ
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ผลการศึกษา ทศันคติความรับรู้ในดา้นคุณภาพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความคิดเห็นในระดบั  เห็นดว้ย 
ไดแ้ก่ อาหารประเภทน้ีเป็นอาหารธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 4.09) อาหารประเภทน้ีเป็นอาหารเบาๆ (ค่าเฉล่ีย 3.84) และ
อาหารประเภทน้ีปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 3.83) แสดงรายละเอียดในรูปท่ี 5 
 

 
 

รูปที่ 6 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทศันะคติดา้นคุณลกัษณะประสาทสมัผสัโดยทัว่ไป 
   
ผลการศึกษา ทศันคติความรู้สึกประสาทสัมผสัโดยทัว่ไป พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความคิดเห็นในระดบั  

เห็นดว้ย ไดแ้ก่ ฉันชอบกล่ินของอาหารประเภทน้ี (ค่าเฉล่ีย 4.13) อาหารประเภทน้ีมีกล่ินรสดี (ค่าเฉล่ีย 3.98) และ
ฉนัชอบอุณหภูมิของอาหารประเภทน้ีตอนเสิร์ฟ (ค่าเฉล่ีย 3.97) แสดงรายละเอียดในรูปท่ี 6 

ผลการศึกษา ทศันคติความรู้สึกประสาทสัมผสัเฉพาะ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความคิดเห็นในระดบั  ไม่
เห็นดว้ย กบัอาหารประเภทน้ีท าให้อว้น (ค่าเฉล่ีย 2.45) และอาหารประเภทน้ีแฉะ (ค่าเฉล่ีย 2.32)  

4.4 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ชาดอกไม้บานจากดอกไม้
ไทย 

 
รูปที่ 7 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์

 
ผลการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้

ความส าคญัในระดบั เห็นดว้ยอยา่งยิ่งเป็นส่วนมาก ไดแ้ก่ รสชาติ (ค่าเฉล่ีย 4.57) กล่ิน (ค่าเฉล่ีย 4.56) คุณลกัษณะ
ปรากฏ (ค่าเฉล่ีย 4.43) และความสดใหม่ของผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.42) แสดงรายละเอียดในรูปท่ี 7 

 

ฉันชอบ
รสชาติ
ของ

อาหาร
ประเภทนี ้

ฉันชอบ
กลิ่นของ
อาหาร

ประเภทนี ้

เนือ้สัมผัส
ของ

อาหาร
ประเภทนี ้
เป็นที่ ช่ืน
ชอบ

อาหาร
ประเภทนี ้
มีกลิ่นรส

ดี

ฉันชอบ
อุณหภูมิ
ของ

อาหาร
ประเภทนี ้
ตอนเสิร์ฟ

ฉันชอบ
ลักษณะ
ปรากฏ
ของ

อาหาร
ประเภทนี ้

ฉันชอบ
วิธีการท า

ของ
อาหาร

ประเภทนี ้

อาหาร
ประเภทนี ้
ท าให้ฉัน
รู้สึกอ่ิม
ท้อง

Mean 3.96 4.13 3.95 3.98 3.97 3.95 3.86 2.88

SD 0.726 0.673 0.697 0.704 0.733 0.732 0.737 0.975

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00

ด้านคุณลักษณะ
ประสาทสัมผัสทั่วไป

ความสด
ใหม่ของ
ผลิตภัณฑ์

ความ
หลากหลาย
ของสินค้า

ระยะเวลา
การออก
ผลิตภัณฑ์

คุณค่าทาง
โภชนาการ

ปริมาณ
บรรจุ

บรรจุภัณฑ์
สวยงาม

ข้อมูล
ส่วนประกอ

บ

ข้อมูล
โภชนาการ

Mean 4.42 4.28 4.1 4.21 4.06 4.29 4.23 4.3

SD 0.63 0.663 0.726 0.732 0.77 0.666 0.772 0.74

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00

ส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
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รูปที่ 8 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาและดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

ผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา (Price) พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัใน
ระดบั เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ มีการระบุราคาชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.68) และ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.64) 
ส่วนผลจากการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการขาย (Promotion) พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ให้
ความส าคญัในระดบั เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ มีการจดัแพ็คเกจ/ของแถม/ส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 4.36) และมีการโฆษณา
สินคา้ผา่นส่ือต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 4.28) แสดงรายละเอียดในรูปท่ี 8 

 

 
 

รูปที่ 9 ค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 
ผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง 

ให้ความส าคญัในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ ช่องทางการจดัจ าหน่ายสามารถเขา้ถึงไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.57) สามารถ
หาซ้ือไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.53)และ สถานท่ีจ าหน่ายสะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.53) ดงัรูปท่ี 9 

4.5 ผลการศึกษาข้อมูลความชอบวตัถุดิบ ชนิดชาที่ใช้ผลิตชาดอกไม้บานจากดอกไม้ไทย 
ผลการศึกษาขอ้มูลความชอบชาท่ีใช้ผลิตชาดอกไมบ้าน  พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความรู้สึก ในระดบั

ชอบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ชาเขียว (ค่าเฉล่ีย 4.21) ในระดบัชอบมากไดแ้ก่ชาอู่หลงและชาขาว   
4.6 ผลการศึกษาข้อมูลความชอบวตัถุดิบ (ชนิดของดอกไม้และชา) ที่ใช้ผลิตชาดอกไม้บานจากดอกไม้ไทย 

ผลการศึกษาข้อมูลความชอบชนิดของดอกไม้ท่ีใช้ผลิตชาดอกไม้บานจากดอกไม้ไทย พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างให้ความรู้สึก ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่  กุหลาบ (ค่าเฉล่ีย 4.26)  กลุ่มตวัอยา่งให้ความรู้สึก ในระดบั
เห็นดว้ยไดแ้ก่ อญัชนั (ค่าเฉล่ีย 3.97) และบวัหลวง (ค่าเฉล่ีย 3.67) 

 
 
 

สามารถหาซือ้ได้
งา่ย

สถานท่ีจ าหนา่ย
สะดวกในการ
เดินทาง

ชอ่งทางการ
จ าหนา่ยสามารถ
เข้าถึงได้งา่ย

มีสินค้าเพียงพอ
ต่อความต้องการ

สัง่ซือ้และช าระ
สินค้าได้รวดเร็ว

ผู้จ าหนา่ย
สามารถให้
ค าแนะน า…
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จัดส่งถึง
บ้าน
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แพ็คเกจ/
ของแถม/
ส่วนลด

Mean 4.28 4.2 4.36

SD 0.698 0.751 0.658
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5.00

ด้านการส่งเสริม
การตลาด
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4.7 ผลการทดสอบแนวคดิผลิตภณัฑ์ชาดอกไม้บาน จากดอกไม้ไทย 

 
 

รูปที่ 10 ความสนใจซ้ือตามแนวความคิดผลิตภณัฑช์าดอกไมบ้าน จากดอกไมไ้ทย    
ผลการทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑจ์ากผลรวมค่าร้อยละของผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือแน่นอนและอาจจะซ้ือพบวา่ 

แนวความคิดผลิตภณัฑ์ ชาดอกไมบ้าน จากชาเขียวและดอกกุหลาบ ในรูปแบบอบแห้งส าหรับตม้น ้ าร้อน ขนาด
บรรจุ 100 กรัม  ราคา500 บาท กอ้นชาดอกไมบ้านแต่ละกอ้น บรรจุแบบสุญญากาศในซองเมทลั ไลทสี์ทอง ทั้งหมด
บรรจุในกล่องพลาสติกใสลายดอกกุหลาบ มีผลรวมมากท่ีสุดคือ ร้อย 68.9 แสดงรายละเอียดในรูปท่ี 10 

 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
ผลศึกษาพฤติกรรม ทศันคติ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑช์าดอกไมบ้าน จากดอกไมไ้ทย พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายรุะหว่าง 21-30 ปี มีอาชีพ
พนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้มากกว่า 55,000 บาทต่อเดือน และจบการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่เคยด่ืมชา
ดอกไมบ้านท่ีมีส่วนผสมของดอกกุหลาบ เลือกด่ืมเพราะมีกล่ินหอมท าให้รู้สึกสดช่ืน เลือกซ้ือในรูปแบบใบชาแห้ง
ตม้น ้าร้อน ในขนาด 50 – 100 กรัม เพ่ือรับประทานเอง ซ้ือสปัดาห์ละ 1 คร้ัง จากซุปเปอร์มาร์เกต โดยผูท่ี้มีอิทธิพล
ในการเลือกซ้ือคือตนเอง และแหล่งท่ีหาขอ้มูลคือจากอินเตอร์เน็ต  

ในดา้นทศันคติ ในดา้นความรู้สึกเชิงบวกเห็นดว้ยกบัการรับประทานชาดอกไมท้ าให้มีความรู้สึกสดช่ืน 
ความรู้สึกเชิงลบ ไม่เห็นดว้ยกบัความรู้สึกผิด เม่ือไดรั้บประทาน ดา้นการรับรู้ดา้นคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ย ต่อ
ความเป็นธรรมชาติของชาดอกไม ้ดา้นความรู้สึกประสาทสัมผสัทัว่ไปกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ย กบักล่ินท่ีดีของชา
ดอกไมบ้าน ดา้นความรู้สึกประสาทสมัผสัโดยเฉพาะไม่เห็นดว้ยกบัการท่ีอาหารประเภทน้ีท าให้อว้น  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) คือ 
ขอ้มูลโภชนาการของผลิตภณัฑ ์และรสชาติของชา ในดา้นราคา(Price) กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบัการ
ท่ีผลิตภณัฑมี์การระบุราคาชดัเจน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบัการ
ท่ีช่องทางการจัดจ าหน่ายสามารถเข้าถึงได้ง่าย ในด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญัมากกบั การมีแพ็คเกจ ของแถม และส่วนลด  ในดา้นความชอบวตัถุดิบชนิดของดอกไม ้พบว่า ดอก
กุหลาบ ชอบมากท่ีสุด ดอกอญัชนั และดอกบวัหลวงอยู่ในระดบัชอบมาก และดา้นความชอบวตัถุดิบประเภทของ
ชา พบว่าชอบชาเขียวมากท่ีสุด 

แนวคิดผลติภัณฑ์ชา
ดอกไม้บานจาก ชาเขียว

และดอกกุหลาบ

แนวคิดผลติภัณฑ์ชา
ดอกไม้บานจากชาเขียว

และดอกอัญชัน

แนวคิดผลติภัณฑ์ชา
ดอกไม้บานจากชาเขียว

และดอกบัวหลวง

ผลรวมค่าร้อยละของ ซือ้แน่นอนและ
อาจจะซือ้ 68.9 60 57.7

SD 1.065 0.883 0.968

0

50

100
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การสร้างและทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ์ชาดอกไม้บาน จากดอกไม้ไทย   ผลจากการสร้างแนวคิด
ผลิตภณัฑ์ และท าการทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ์ พบว่าผลิตภณัฑ์ชาดอกไมบ้าน จากชาเขียวและดอกกุหลาบเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์มีความสนใจระดบัซ้ือแน่นอนและอาจจะซ้ือมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 68.9 

แนวคิดผลิตภณัฑ์ท่ีได้คือ แนวความคิดผลิตภณัฑ์ ชาดอกไม้บาน จากชาเขียวและดอกกุหลาบ ใน
รูปแบบผลิตภณัฑอ์บแห้งส าหรับตม้น ้าร้อน ขนาดบรรจุ บรรจุ 100 กรัม(20 ช้ิน) ราคาประมาณ 500 บาท มีเอกสาร
แสดงขอ้มูลส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ ก้อนชาดอกไมบ้านแต่ละก้อน บรรจุแบบสุญญากาศในซองเมทลั ไลท์สี
ทอง ทั้งหมดบรรจุในกล่องพลาสติกใสลายดอกไม ้มีวางขายท่ีซุปเปอร์มาเกตและ ร้านคา้ออนไลน์ และมีแพค็เกจ 
ของแถม และส่วนลด   

5.2 ข้อแนะน า 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาน้ี คือผู ้ท่ี เคยด่ืมชา ในจังหวดั

ขอนแก่นซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมตลาดเป้าหมายส าหรับผลิตภณัฑ์ประเภทชาท่ีจะพฒันาต่อไปในอนาคต การเพ่ิมกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นกลุ่มคนท่ียงัไม่เคยด่ืมชา อาจจะท าให้ได้ขอ้มูลอีกดา้นหน่ึง ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา ท าให้มี
กลุ่มเป้าหมายกวา้งข้ึน เพ่ิมโอกาสในการขยายตลาดมากยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ศึกษาต่อ ในการศึกษาย ังไม่ได้มีการศึกษาถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
การออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์สวยงาย สะดุดตาจะท าให้สามารถดึงดูดผูบ้ริโภคและสามารถท าก าไรเพ่ิมข้ึนได ้

 

เอกสารอ้างองิ 
 
กองขอ้มูลธุรกิจ. (2561, 26 มกราคม). เทรนดรั์กสุขภาพไทยบูมหนกัมาก กรมพฒัน์ฯ เชค็สถานการณ์ลงทุนพบ! 

ธุรกิจดา้นสุขภาพจดทะเบียนเพ่ิมสูงสุดในรอบ 5 ปี. กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย.์  สืบคน้เม่ือ 26 
มีนาคม 2561, จาก http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=469407169&filename=index 

กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2555), การใช ้SPSS for window ในการวิเคราะห์ขอ้มูล.กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ถาวร นนัตา (2560),  การพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑน์ ้ ามนัหอมระเหยจากดอกไมไ้ทยส าหรับผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ขอนแก่น. รายงานการศึกษาอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น.  

ทิพยว์รรณา งามศกัด์ิ (2545), หลกัการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร.หจก.โรงพิมพค์ลงันานาวิทยา ขอนแก่น. 
พรรณิภา การถาง (2558), แนวคิดผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตจากนมถัว่เหลือง ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีรับประทานอาหารมงัสวิรัติ

และอาหารเจในเขตเทศบาลขอนแก่น.รายงานการศึกษาอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิทยาลยั
บณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

อภิสิทธ์ิ สืบไวย (2555),  ศึกษาแนวคิดผลิตภณัฑแ์ละแผนการตลาดของน ้าด่ืมสมุนไพรส าหรับกลุ่มผูบ้ริโภคในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น. รายงานการศึกษาอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการ
จดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 1189 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

Aikman,S.N.,Crites,S.L.,Jr.,& Fabrigar,L.R.(2006).Beyond effect and cognition: Identification of the 
informational bases of food attitudees. Journal of Applied Social Psychology,36,340-382 

Bartlett, J E., Kotrlik, JW & Higgins, CC (2001) Organizational Research: Determining Appropriate Sample Size 
in Survey Research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, Vol. 19, No. 1, Page 43-50 

Kotler, Philip, &Keller, Kevin Lane. (2012).Marketing Management.14thed.Upper Saddle River, N.J.: Pearson 
Prentice-Hall. 

Lawless, H.T., & Heymann, H. (1998). Sensory Evaluation of Food: Principles and Practices. New York: 
Chapman & Hall. 

Market Intelligence.(2015,ตุลาคม).ตลาดชาในประเทศไทย. Food Intelligent Center Thailand.สืบคน้เม่ือ 20 
มีนาคม 2561, จาก   http://fic.nfi.or.th/MarketOverviewDomesticDetail.php?id=80 

Wangcharoen Wiwat, Ngarmsak Tipvanna, Wilkinson Brain H. (2005). Snack product   consumer surveys: large 
versus small samples. Food Quality and Preference.  6:511-  516. 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 1190 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

 
 

ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ในกลุ่มธุรกจิ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

FACTORS INFLUENING THE RATE OF RETURN FROM TOURISM 
SECTOR STOCK 

 
อาภาทิพย์ แซ่จัง* 

 
บทคดัย่อ 

 
การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยหุ้์นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเท่ียวมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยธุ์รกิจอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ดชันีค่าเงินบาท (NEER) ดชันี
ราคาผูบ้ริโภค (CPI) จ านวนนกัท่องเท่ียวสญัชาติจีน (TOUR) อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) ซ่ึงเก็บขอ้มูลตั้งแต่มกราคม 2554 – กนัยายน 2560 
รวมระยะเวลา 81 เดือน และใชวิ้ธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด 
(Ordinary Least Square : OLS)โดยทดสอบท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นปัจจยัเพียงตวั
เดียวท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทน 4 หลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเท่ียวอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 

 
ABSTRACT 

 
The Objective of the research was study Factor influencing the rate of return from tourism sector stock . The 

results shows that there were relationships between 5 factors Nominal Effective Exchange Rate (NEER) Consumer 
Price Index (CPI) Number of the Chinese tourists (TOUR) Rate of change The Stock Exchange of Thailand (SET) 
and Business Confidence Index (BSI). The study was based on secondary statistical data during months of January 
2011 to September 2017 total of 81 months data in order to analyze the factor influencing t he rate of return from 
tourism sector stock : Multiple linear regression with Ordinary Least Squares (OLS) statistic technique was applied 
for this study. The statistical level of 0.05. 

                                                             
 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย e-mail : arphathip.sae@gmail.com 
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The results showed that the Rate of change The Stock Exchange of Thailand (SET) has positive relationship 
only one factor with the rate of return 4 tourism stock that the confidence statistic level of 95% 
 

1. บทน า 
 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (Tourism Industry) ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมส าคญัท่ีประเทศไทยใชเ้ป็นกลยทุธ์ใน
การขบัเคล่ือนพฒันาเศรษฐกิจจะเห็นไดจ้าก GDP ของประเทศไทยส่วนหน่ึงมาจากรายไดจ้ากการท่องเท่ียวไม่ว่าจะ
เป็นการท่องเท่ียวจากคนในประเทศหรือรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ อีกทั้งอุตสาหกรรมท่องเท่ียวยงัไดรั้บ
การส่งเสริมสนบัสนุนจากรัฐบาลให้ประสบความส าเร็จอย่างงดงามตั้งแต่อดีตจนท าให้ประเทศไทยเป็นท่ีรู้จกัจาก
คนต่างชาติว่าเป็น”สยามเมืองยิ้ม”ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นสถานท่ีพกัผอ่นท่ีมีช่ือเสียงและติดอนัดบัการเขา้มา
ท่องเท่ียวของโลก โดยพบว่าในปี 2560 ประเทศไทยไดติ้ดอนัดบั 10 ของโลกเป็นประเทศท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้
มาท่องเท่ียวมากท่ีสุดปัจจุบนัโอกาสในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวทั้งนกัวิชาการและหน่วยงานการท่องเท่ียวต่างก็เช่ือวา่
ปริมาณการท่องเท่ียวท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัเป็นแต่เพียงจุดเร่ิมต้นเท่านั้นเพราะว่าจ านวนประชากรของโลกมีการ
เพ่ิมข้ึนตลอดเวลา ในขณะท่ีเทคโนโลยีและวิวฒันาการดา้นการขนส่งท่ีทนัสมยัและสามารถช่วยขนส่งผูโ้ดยสารได้
จ านวนมากข้ึน ท าให้ค่าใชจ่้ายในการเดินทางถูกลง การเดินทางท่องเท่ียวจึงไม่ไดจ้ ากดัอยู่เฉพาะในกลุ่มผูมี้รายได้
สูง เท่านั้นแมแ้ต่ระดบัคนมีอาชีพรายไดป้กติทัว่ไปก็สามารถเดินทางได ้อาทิเช่น การเดินทางโดยสารเคร่ืองบินท่ี
ปัจจุบนัมีราคาถูกลงมากจากประชาชนท่ีตอ้งเดินทางท่องเท่ียวโดยรถทวัร์ก็เปล่ียนมาเป็นสามารถเดินทางท่องเท่ียว
โดยสารเคร่ืองบินไปเท่ียวจุดหมายปลายทางต่างๆไดส้ะดวกรวดเร็วและประหยดัเวลาการเดินทางไดอ้ย่างมากและ
เป็นการเพ่ิมทางเลือกให้แก่นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างชาติอีกดว้ยซ่ึงถึงแมว้่าการท่องเท่ียวจะมีผลกระทบด้าน
ลบบา้งแต่ก็มีส่วนท่ีเป็นขอ้ดีต่อประเทศไทยในหลายๆดา้นเช่นกนัดงันั้นรัฐบาลจึงพยายามท่ีจะผลกัดนัประเทศไทย
ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือท่ีจะหารายไดเ้ขา้ประเทศไทยให้มากท่ีสุดและร่วมปรับปรุงแกไ้ขขอ้เสียผลกระทบต่างๆ
ท่ีจะเกิดข้ึนให้ดีข้ึนและพยายามหาแนวทางร่วมกนัจากหน่วยงานทุกภาคส่วนรวมถึงประชากรในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวให้
ร่วมมือช่วยเหลือกนัเพ่ือคงรักษาสภาพแวดลอ้มธรรมชาติดั้งเดิมให้อยูอ่ยา่งดีท่ีสุด 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ส่วนที่ 2.1 แนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 
การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานเป็นการวิเคราะห์ภาวะทางเศรษฐกิจ การเมืองและอุตสาหกรรม นอกจากน้ียงั

ศึกษาผลประกอบการ เช่น อตัราการเติบโตในอดีตเพ่ือคาดการณ์อนาคต แลว้น ามาใชใ้นการวิเคราะห์ประเมินราคา
กบัหลกัทรัพยน์ั้นๆ ว่าควรจะมีราคาเท่าไหร่การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานน้ีมีรากฐานมากจากแนวความคิดท่ีว่า มูลค่าท่ี
แทจ้ริง (Intrinsic Value) คือการประเมินหามูลค่าท่ีเหมาะสมของหุ้นสามญันั้น เพ่ือน าไปใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์
ในการลงทุนของนักลงทุนว่าจะซ้ือหุ้น ขายหุ้น หรือถือครองหุ้นนั้นต่อไป โดยการวิเคราะห์ทางพ้ืนฐานน้ีจะมี
ขั้นตอนวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน อยู่หลกัๆ 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม 
และการวิเคราะห์งบแสดงการเปล่ียนแปลงการเงินอีกทั้งมีทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ทฤษฎีการลงทุนทฤษฎีอตัรา
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ผลตอบแทนจากการลงทุน  เพ่ือให้เขา้ใจเร่ืองการลงทุนและอตัราผลตอบแทนท่ีจะไดจ้ากการลงทุนทางการเงินดา้น
ต่างๆ รวมถึงแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงจากการลงทุนในแง่ต่างๆ ดว้ยเพ่ือให้นกัลงทุนหรือผูส้นใจไดต้ระหนกั
ถึงความเส่ียงดา้นต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือหาทางปกป้องผลประโยชน์จากการลงทุนดา้นการเงิน 

ส่วนที่ 2.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเทีย่วในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SET (The Stock Exchange Of Thailand) ท าหนา้ท่ีเป็นตลาดศูนยก์ลางการ

ซ้ือขายหลกัทรัพย์ แต่ตวัตลาดหลกัทรัพย์เองไม่ได้ท าการซ้ือขายหลกัทรัพย์โดยตรง เพียงแต่ท าหน้าท่ีในการ
ควบคุมดูแลให้การซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นไปอย่างมีระเบียบ คล่องตวั และยุติธรรม เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่นกั
ลงทุน และก่อให้เกิดการระดมเงินออมจากประชาชนไปลงทุนในกิจการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
เศรษฐกิจโดยส่วนรวมการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยน์ั้น เป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง ในการ
วางแผนออมเงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่ 2.3 กรอบแนวคดิตามทฤษฎ ี

ตวัแปรอิสระ 

1. ดชันีค่าเงินบาท (NEER) 

2. ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

3. จ านวนนกัท่องเท่ียวสญัชาติจีน (TOUR) 

4. อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันี 
ราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

5. ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ส่วนที่ 3.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาจากงานวิจยั แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงคน้หาขอ้มูลตวัเลขทางสถิติต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัแลว้น ามาวิจยัเชิงพรรณนา ซ่ึงขอ้มูลท่ีเก็บไดก้ารวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 
โดยสร้างสมการถดถอยเชิงพหุคุณเชิงเส้น (Multiple Linear Regression) วิเคราะห์ด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด 
(Ordinary Least Square Method) ในการประมาณผลตอบแทนหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือหาตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กับอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย์กลุ่มธุรกิจ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

ส่วนที่ 3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยการท าแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่าง

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) และตวัแปรอิสระ (Independent Variable) โดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลา วิธีทุติยภูมิ 
(Secondary Data) เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม 2554 ถึงเดือนกนัยายน 2560 จ านวน 81 เดือน แลว้น าขอ้มูล
ดงักล่าวมาท าการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยเชิงซ้อน(Multiple Regression Model) ด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด 
(Ordinary Least Squares) 

ตวัแปรตาม 

อตัราผลตอบแทน 10 
หลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจ 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

(TOURISM) 
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ส่วนที่ 3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) 
2. ทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Unit Root Test) 
3. การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างกนั (Muticollimearity) 
4. การสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) โดยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (OLS) 
5. ตรวจสอบปัญหาความแปรปรวน (Heteroskedasticity) 
6. ตรวจสอบปัญหาค่าความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) 
7. น าเสนอขอ้มูล 
 

4. ผลการศึกษา 
 
Table 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติเชิงพรรณนาเบื้องตน้ 

ท่ีมา : SET SMART รายเดือน มกราคม 2554- กนัยายน 2560 
ดัชนีค่าเงนิบาท(NEER) มีค่าเฉล่ียท่ี 0.1181 จุด ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.5357 จุด โดยมีค่าสูงสุด 6.6900 

จุดและค่าต ่าสุด -7.020 จุด 
ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) มีค่าเฉล่ียท่ี 98.7580 จุด ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.4243 จุด โดยมีค่าสูงสุด 

101.51 จุดและค่าต ่าสุด 91.93 จุด 
จ านวนนักท่องเที่ยวสัญชาติจีน(TOUR) มีค่าเฉล่ียท่ี 7.7186 พนัคน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 95.372 พนั

คน โดยมีค่าสูงสุด 324.07 จุดและค่าต ่าสุด -267.900 จุด 
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีค่าเฉล่ียท่ี 0.6858 จุด ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.1887 จุด โดยมีค่าสูงสุด 8.8384 จุดและค่าต ่าสุด -14.3770 จุด 
ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ (BSI) มีค่าเฉล่ียท่ี -0.0075 จุด ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.1074 จุด โดยมี

ค่าสูงสุด 9.500 จุดและค่าต ่าสุด -11.80 จุด 
Table 2 ทดสอบความน่ิงของขอ้มูลตวัแปรอิสระ (Stationary Test) 

ตวัแประอสิระทีท่ าการทดสอบความนิ่ง Unit Root ค่า P-Value First  Differences 
NEER  0.3573000   0.0167200  

CPI  0.0358300    
TOUR  0.7580000   0.0000154  
SET  0.0013900    
BSI  0.2197000   0.0187100  

  Mean Minimum Maximum Std. Dev. 
d_NEER 0.1181 -     7.0200 6.6900 1.5357 

CPI 98.7580 91.9300 101.5100 2.4243 
d_TOUR 7.7186 -267.9000 324.0700 95.372 

SET 0.6858 -   14.3770 8.8384 4.1887 
d_BSI -     0.0075 -   11.8000 9.5000 3.1074 
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Table 3 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอิสระ 

 
Table 4 แสดงค่า Heteroskedasticity และ Autocorrelation ของหลกัทรัพยหุ์น้กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 
4. การสร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
โดยน าตัวแปรอิสระทั้ ง 5 ตัวแปร ได้แก่ ดัชนีค่าเ งินบาท(NEER) ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) จ านวน

นกัท่องเท่ียวสญัชาติจีน(TOUR) อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) และ
ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ(BSI) ท่ีผา่นการทดสอบ Multicollinearity มาสร้างเป็นสมการดงัน้ี 

TOURISM  =  a +  β1NEER + β2CPI + β3TOUR + β4SET+ β5BSI 
 
 

d_NEER CPI d_TOUR SET d_BSI   
1.0000 0.0710 0.0615 0.2468 -   0.1895 d_NEER 

 1.0000 -   0.0075 -   0.1042 0.0270 CPI 

  1.0000 0.1152 -   0.1303 d_TOUR 

   1.0000 -   0.0710 SET 

    1.0000 d_BSI 

NO หลกัทรัพย์ 
ช่ือบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเทีย่วใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ไม่เกดิปัญหา (P Value>0.05) 

Heteroskedasticity 
P-Value 

Autocorrelation 
P-Value 

1 CENTEL 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั 
(มหาชน)  

0.8210380 0.7118120 

2 ERW บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  0.5282090 0.3001190 
3 OHTL บริษทั โอเอชทีแอล จ ากดั (มหาชน)  0.3304680 0.9711250 
4 DTC บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน)  0.9997400 0.1300030 
5 SHANG บริษทั แชงกรี-ลา โฮเต็ล จ  ากดั (มหาชน)  0.6214360 0.0837417 

6 LRH 
บริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด ์ 
โฮเทล็ จ  ากดั (มหาชน)  

0.1563470 0.1977720 

7 GRAND 
บริษทั แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส์  
แอนด ์พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั(มหาชน)  

0.9965620 0.5729510 

8 ROH 
บริษทั โรงแรมรอยลั ออคิด  
(ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน)  

0.2075150 0.7567180 

9 ASIA บริษทั เอเชียโฮเต็ล จ  ากดั (มหาชน)  0.0960257 0.8680460 
10 MANRIN บริษทั แมนดารินโฮเต็ล จ  ากดั (มหาชน)  0.6682760 0.9331060 
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) CENTEL 
CENTEL = 98.252 – 0.388583NEER – 0.969683CPI – 0.00356238TOUR + 1.45455SET+ 0.621859BSI 

                                    (0.5922)                 (0.0383**)              (0.7510)                   (<0.0001***)       (0.0776) 
F-Statistic =  0.00000381 
R-Square  =  0.35411800 
 
บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ERW 
ERW    = -13.639 + 0.796592NEER + 0.143867CPI – 0.00311906TOUR + 1.47645SET+ 0.230428BSI 

                                              (0.1167)               (0.6537)              (0.0.6894)           (<0.0001***)       (0.3431) 
F-Statistic =  0.000000000205 
R-Square  =  0.511666 
 
บริษัท โอเอชทีแอล จ ากัด (มหาชน) OHTL 
OHTL    = -16.009 + 0.513804NEER + 0.168793CPI – 0.0119208TOUR + 0.123433SET+ 0.211819BSI 

                                              (0.155)                    (0.4607)              (0.0347**)            (0.3520)           (0.2223) 
F-Statistic =  0.082046  (P value > 0.05)  
R-Square  =  0.121413 
 
บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) DTC 
DTC    = 3.27778 + 0.375797NEER - 0.0305167CPI + 0.011225TOUR + 0.374731SET+ 0.635667BSI 

                                              (0.7310)                 (0.9650)              (0.5078)             (0.3533)            (0.2289) 
F-Statistic =  0.715972  (P value > 0.05)  
R-Square  =  0.037645 
 
บริษัท แชงกรี-ลา โฮเตล็ จ ากัด (มหาชน) SHANG 
SHANG  = -10.4135 – 0.109722NEER + 0.114182CPI + 0.00930684TOUR + 0.29502SET+ 0.184694BSI 

                                               (0.8399)                  (0.7412)               (0.2706)                 (0.1433)            (0.4805) 
F-Statistic =  0.534872 (P value > 0.05)  
R-Square  =  0.05289         
Adjusted R-Square  =  -0.0111      
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บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์  โฮเทล็ จ ากัด (มหาชน) LRH 
LRH    = -34.5764 + 0.294867NEER + 0.334963CPI + 0.00309016TOUR + 0.895154SET- 0.291604BSI 

                                              (0.5415)                 (0.2771)              (0.6794)             (<0.0001***)        (0.2114) 
F-Statistic =  0.000030 
R-Square  =  0.314103     
 
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้จ ากัด(มหาชน) GRAND 
GRAND    = -101.207 - 0.500154NEER + 1.01177CPI - 0.0156231TOUR + 1.81107SET+0.182192BSI 

                                                (0.5735)               (0.0764*)           (0.2579)          (<0.0001***)        (0.6699) 
 

F-Statistic =  0.000035 
R-Square  =  0.310784 
 
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคดิ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ROH 
ROH  = -50.3751 + 0.621773NEER + 0.515108CPI - 0.00747287TOUR + 0.37328SET + 0.471398BSI 

                                          (0.4033)               (0.2774)                (0.5163)               (0.1750)            (0.1895) 
F-Statistic =  0.309528 (P value > 0.05) 
R-Square  =  0.076001 
 
บริษัท เอเชียโฮเตล็ จ ากัด (มหาชน)  ASIA 
ASIA = 27.6204 + 0.135707NEER - 0.272655CPI + 0.0151228TOUR + 0.62313SET – 0.0274576BSI 

                                          (0.8385)              (0.5206)             (0.1455)               (0.0129)             (0.9317) 
F-Statistic =  0.053683 (P value > 0.05) 
R-Square  =  0.134324 
 
บริษัท เอเชียโฮเตล็ จ ากัด (มหาชน)  MANRIN 
MANRIN = ≤2.14494 + 1.10893NEER + 0.0355493CPI + 0.00000346074 TOUR + 48.8122SET + 0.1625BSI 

                                              (0.1006)              (0.9334)                   (0.7382)                   (0.0511*)           (0.614) 
F-Statistic =  0.115578 (P value > 0.05) 
R-Square  =  0.110539 
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5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
Table 6 สรุปผลทิศทางความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม กบัสมมติฐานในการวจิยั 

สมมุตฐิาน + - + + + 
  NEER CPI TOUR SET BSI 

CENTEL X 𝛍  (-) X 𝛍  (+) 𝛍  (+) 

ERW 𝛍  (+) X X 𝛍  (+) 𝛍  (+) 

LRH 𝛍  (+) X 𝛍  (+) 𝛍  (+) X 

GRAND X X X 𝛍  (+) 𝛍  (+) 

OHTL ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม P Value (F Test) > 0.05 
DTC ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม P Value (F Test) > 0.05 

SHANG ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม P Value (F Test) > 0.05 
ROH ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม P Value (F Test) > 0.05 
ASIA ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม P Value (F Test) > 0.05 

MANRIN ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม P Value (F Test) > 0.05 

หมายเหตุ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ( ความเช่ือมัน่ท่ี 95%) 
𝛍   หมายถึง มีความสัมพนัธ์ตรงไปตามสมมติฐาน 
  หมายถึง ความสัมพนัธ์ไม่ตรงตามสมมติฐาน 
 

สรุปผลการศึกษา  
 
ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนหลกัทรัพย์หุ้นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคญัและ

มีความสัมพนัธ์เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ 
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนหุ้น

กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่าอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยมีอิทธิพลทางเดียวกนัต่ออตัราผลตอบแทนหุ้นบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)  บริษทั แกรนด์ แอส
เสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จ านงจิตต์ คุม้ครอง (2553) 
และนิธิมา ปรีชาวนั (2557) ท่ีได้วิจัยซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยน้ีสามารถอธิบายได้ว่าอตัราการ
เปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีอิทธิพลเชิงบวกต่ออตัราผลตอบแทนหุ้นกลุ่มท่องเท่ียวและ
มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ กล่าวคือ หากอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคา
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยหุ้์นกลุ่มการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน
ตามไปดว้ย เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ท าให้
ความเช่ือมัน่ว่าเศรษฐกิจจะดีข้ึน ซ่ึงเม่ือเศรษฐกิจดีข้ึนคนมีการจบัจ่ายใชส้อยไดม้ากข้ึน ท่องเท่ียวมากข้ึน ท าให้
ธุรกิจการท่องเท่ียวมีรายไดสู้งข้ึน ยิ่งไปกว่านั้นก็จะจูงใจนกัลงทุนชาวต่างชาติเขา้มาลงทุนมากข้ึน ส่งผลให้อตัรา
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ผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มท่องเท่ียวซ่ึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการลงทุนปรับตวัสูงข้ึนด้วย ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานในทางเดียวกนั 

ดัชนีราคาผู้บริโภค มีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนหุ้นบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงตรง
กบัสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่าดชันีราคาผูบ้ริโภค มีอิทธิพลทิศทางตรงกนัขา้มกับอตัราผลตอบแทนหุ้นกลุ่มท่องเท่ียว
กล่าวคือเม่ือดชันีราคาผูบ้ริโภคมีแนวโน้มปรับค่าสูงข้ึนหรือค่าเงินเฟ้อเพ่ิมสูงข้ึนก็อาจจะเป็นแรงกระตุน้ท าให้นกั
ลงทุนชะลอการลงทุนได้ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์หุ้นบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จ ากัด 
(มหาชน) ปรับตวัลดลงได ้ซ่ึงจากผลการวิจยัดงักล่าวน้ีแสดงถึงความไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธญัญน์รี เศรษฐา
พฤทธ์ิ (2556) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผลการทดสอบ
สมมติฐานในงานวิจยัน้ีสามารถอธิบายไดว้่าดชันีราคาผูบ้ริโภคมีอิทธิพลเชิงบวกต่ออตัราผลตอบแทนหุ้นกลุ่มธุรกิจ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว และมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

จ านวนนักท่องเที่ยวสัญชาติจีน (TOUR) มีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนหุ้นบริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์  
โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่าจ านวนนกัท่องเท่ียวสัญชาติจีน (TOUR) มีอิทธิพลต่ออตัรา
ผลตอบแทนหุ้นกลุ่มท่องเท่ียวในทิศทางเดียวกนัอีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิรัญญา โลหะผล (2553) ท่ีได้
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดการท่องเท่ียวและสันทนาการ ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานใน
งานวิจยัน้ีสามารถอธิบายไดว้่าจ านวนนกัท่องเท่ียวมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหุ้นกลุ่มท่องเท่ียวละมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกล่าวคือเม่ือจ านวนนกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวในประเทศเพ่ิมมากข้ึนก็ท าให้
รายไดก้ลุ่มบริษทัท่องเท่ียวเพ่ิมสูงข้ึนเศรษฐกิจไทยดีข้ึนน ามาซ่ึงการจ้างแรงงานการขยายธุรกิจเพ่ิมข้ึนส่งผลต่อ
อตัราผลตอบแทนของราคาหลกัทรัพยหุ้์นบริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด ์โฮเทล็ จ ากดั (มหาชน) เพ่ิมสูงข้ึน 

ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) มีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยหุ้์น บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่าดชันีค่าเงินบาท (NEER) มี
อิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนหุ้นกลุ่มท่องเท่ียวในทิศทางเดียวกนั อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ แสงทอง 
อินป๋ัน (2551)   ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยแ์ละราคา
หลกัทรัพยธ์นาคารพาณิชยซ่ึ์งผลการทดสอบสมมติฐานในงานวิจยัน้ีสามารถอธิบายไดว้่าดชันีค่าเงินบาทจะมีผลต่อ
ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยโ์ดยมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักล่าวคือ เม่ือดชันีค่าเงินบาท
เพ่ิมสูงข้ึน การคา้เศณษฐกิจในประเทศก็จะขยายตวัก าลงัซ้ือและใชจ่้ายของประชาชนก็จะเพ่ิมสูงข้ึน สร้างความ
มัน่ใจให้กบันกัลงทุนในการลงทุนธุรกิจดา้นต่างๆมากข้ึน ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนราคาหลกัทรัพยหุ้์น บริษทั ดิ 
เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด ์โฮเทล็ จ ากดั (มหาชน)สูงข้ึนดว้ย 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ (BSI)  มีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยหุ้์น บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า 
จ ากดั (มหาชน) บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ  บริษทั แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส์ แอนด ์พรอพเพอร์ต้ี 
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่าดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI)   มีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทน
หุ้นกลุ่มท่องเท่ียวในทิศทางเดียวกนั อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิรินนัท์ พูลมาสิน (2553) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง
ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจวสัดุก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยผล
การทดสอบสมมติฐานในงานวิจยัน้ีสามารถอธิบายไดว้่าดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจหากเพ่ิมสูงข้ึนส่งผลต่อการ
ขยายการลงทุนของนกัธุรกิจ ท าให้เกิดการจา้งงาน เศรษฐกิจดีข้ึนส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของหุ้นเพ่ิมสูงข้ึนได ้
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 

1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาดชันีค่าเงินบาท ดชันีราคาผูบ้ริโภค จ านวนนกัท่องเท่ียวสัญชาติจีน อตัรา
การเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจท่ีมีอิทธิพลต่ออตัรา
ผลตอบแทนหลกัทรัพย์กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆท่ีมี
อิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเท่ียว เพ่ือจะไดเ้ปรียบเทียบไดว้่ามีปัจจยัใดบา้ง
ท่ีมีอิทธิพลท่ีแทจ้ริงกบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจท่องเท่ียว อยา่งทิศทางความสัมพนัธ์ของอตัราการ
เปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยสามารถท่ีจะพยากรณ์ทิศทางของอตัราผลตอบแทนไดบ้า้ง
ซ่ึงปัจจยัตรงน้ีเป็นส่วนช่วยนกัลงทุนในการเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่มท่ีสนใจไดบ้า้ง 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบรายเดือนเท่านั้นดงันั้นการศึกษาคร้ัง
ต่อไปควรมีการเก็บขอ้มูลรวบรวมขอ้มูล แบบรายวนั รายไตรมาส หรือรายปี มาใชใ้นการศึกษาซ่ึงอาจท าให้ผลการ
ทดสอบมีขอ้ท่ีแตกต่างกนัออกไปและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์หรือไดข้อ้สงัเกตอ่ืนๆเพ่ิมเติมท่ีน่าสนใจมากยิ่งข้ึน
และเหมาะสมน ามาปรับใชก้บัสถานการณ์ปัจจุบนั 
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: https://www.set.or.th/education/th/pro/pro-fundamental.pdf 
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การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการศูนย์ความงามการแพทย์แผนตะวนัออก 
อ าเภอกนัทรลกัษ์ จังหวดัศรีสะเกษ โดยใช้ปัจจัยเกีย่วกบั 

ความต้องการส่วนประสมการตลาดบริการ 
The Segmentation Of Customers Using The Service Of Oriental Beauty Center 

In Kantharalak District Sisaket Province By Service Marketing Mix. 
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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ส่วนประสมการตลาดบริการ รวมไปถึง

พฤติกรรมผูบ้ริโภค และการแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการศูนยค์วามงามการแพทยแ์ผนตะวนัออก  อ าเภอกนัทร
ลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ โดยใชปั้จจยัเก่ียวกบัความตอ้งการส่วนประสมการตลาดบริการ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
คือประชากรท่ีมาใชบ้ริการศูนยค์วามงามการแพทยแ์ผนตะวนัออกในจงัหวดัศรีสะเกษ ท่ีมีอาย ุ18 ปีข้ึนไป จ านวน 
400 คน และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และแบ่งกลุ่มโดยใชวิ้ธี Cluster Analysis โดย
ผลการวิจยัพบว่า สามารถท าการแบ่งกลุ่มตวัอย่างได ้2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก กลุ่มลูกคา้ท่ีเน้นความสบาย มีจ านวน
ตวัอย่าง 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.25 ส่วนกลุ่มท่ีสอง กลุ่มลูกคา้ท่ีเน้นภาพลกัษณ์ภายนอก มีจ านวนตวัอย่าง 247 
คน คิดเป็นร้อยละ 71.75 ของจ านวนลูกคา้ทั้งหมด  

 
ค ำส ำคัญ: , กำรแบ่งส่วนตลำด,ควำมต้องกำรของผู้บริโภค, ส่วนประสมกำรตลำด,พฤติกรรมผู้บริโภค,กำรแบ่งกลุ่ม 
 

Abstract 
 

This research’ s purposes aims to study demographic characteristics, service marketing mix, consumer 
behavior, and the segmentation of customers who use the Center of Oriental Medicine Beauty in Kantharak District, 
Srisaket Province by using factors related to requirement marketing mix.  The sample used in this research are 
customers the Center of Oriental Medicine Beauty.  There we 400 customers who we at least 18 years old. 
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Questionnaires have been used as a tool to collect information. The sample are divided into 2 segmentation collect. 
; There first group and the second group, by using cluster analysis. The first group consists of 153 samples equaling 
to 38.25% they pay attention on their comfort. The second group consists of 227 samples equaling to 71.75%. This 
group of sample pay attention on their external image. 
 
Keywords:, market segmentation, consumer demand, marketing mix, consumer behavior, segmentation 
 

1. บทน า 
 

ความสวยความงามเป็นอีกหน่ึงความตอ้งการท่ีผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัให้ความส าคญัโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ผูท่ี้มี
ความตอ้งการให้ผิวหน้าและผิวพรรณของตนเองดูดีนั้นมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน ความสวยความงามเป็นอีกหน่ึงความ
ตอ้งการท่ีผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัให้ความส าคญัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูท่ี้มีความตอ้งการให้ผิวหน้าและผิวพรรณของ
ตนเองดูดีนั้นมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน จึงท าให้คนส่วนใหญ่ ตอ้งการมีหน้าตาและผิวพรรณท่ีดูดีเพ่ือช่วยเสริมสร้าง
ความมัน่ใจตลอดจนบุคลิกภาพท่ีดีให้แก่ตนเอง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) โดยจังหวดัศรีสะเกษ เป็นหน่ึงใน
จังหวดัท่ีตั้งอยู่ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรือเรียกว่า “อีสานใต้” จากข้อมูลของ ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ  พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 จังหวดัศรีสะเกษมีสัดส่วนต่อผลิตภณัฑ์มวลรวม (GPP) เป็น 53,830 ล้านบาท 
รายไดป้ระชากรเท่ากบั 51,224.6 บาทต่อคนต่อปี ในจ านวนประชากร 1.050 ลา้นคน) โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี 
2561 จงัหวดัศรีสะเกษจะมีสัดส่วนต่อผลิตภณัฑ์มวลรวม (GPP) คือ 63,253 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 2.1%) และรายได้
ประชากรเท่ากับ 60,191.0 บาทต่อคนต่อปี (เพ่ิมข้ึน 0.5%) (ส านักงานคลงัจังหวดัศรีสะเกษ, 2560:15) จากการ
ส ารวจศูนยค์วามงามในอ าเภอกนัทรลกัษณ์ พบว่า ไม่มีศูนยค์วามงามท่ีให้บริการดูแลผิวหน้าแบบครบวงจร จึงท า
ให้มีการแข่งขนัท่ีต ่า มีเพียงตามร้านท่ีให้บริการดา้นออกแบบทรงผม ท่ีเปิดให้บริการดูแลผิวหนา้ดว้ยการนวดหน้า 
ขดัหน้า เท่านั้น ซ่ึงร้านประเภทดงักล่าว จะไม่มีเคร่ืองมือ-อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัท่ีให้บริการลูกค้า ศูนย์ความงาม
การแพทยแ์ผนตะวนัออก เปิดท าการในปี พ.ศ.  ตั้งอยู่ท่ี 2558เลขท่ี 1014 หมู่ 5 ถนนวดัศิริวราวาส ต าบลน ้ าอ้อม 
อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ โดยใชช่ื้อ  OHB Oriental Health & Beauty ซ่ึงสถานท่ีตั้งอยูติ่ดถนนเส้นหลกัท่ี
มีการสญัจรอยา่งต่อเน่ือง มีพ้ืนท่ีจอดรถ ท าให้ลูกคา้มีความสะดวกสบายเม่ือเขา้ใชบ้ริการ อยูใ่กลต้ลาดนดั และยา่น
ขายอาหาร ศูนยค์วามงามการแพทยแ์ผนตะวนัออกเป็นศูนยค์วามงามท่ีมุ่งเน้นทางดา้นบริการและผลิตภณัฑ์บ ารุง
ผิวหนา้ ซ่ึงมีกลุ่มลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

ในการท าวิจัยคร้ังน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือการแบ่งกลุ่มลูกค้าท่ีใช้บริการศูนย์ความงามการแพทย์แผนตะวนัออก 
อ าเภอกันทรลกัษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้ปัจจัยเก่ียวกับความต้องการส่วนประสมการตลาดบริการเพ่ือให้
ตอบสนองกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มได ้เป็นการเพ่ิมยอดขายให้กบัศูนยค์วามงามการแพทยแ์ผน
ตะวนัออก 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 การแบ่งส่วนตลาด 
ก าหนดตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ มีความส าคญัอย่างยิ่ง กบัการประกอบกิจการ

ดา้นบริการ ซ่ึงนอกจากจะสร้างความโดดเด่นทางดา้นงานบริการให้กบักิจการแลว้ ยงัเป็นการวางต าแหน่งทางการ
ตลาดท่ีถูกตอ้งให้กบัผูบ้ริโภคอีกดว้ย โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งพิจารณาใน 3 ดา้นน้ี ไดแ้ก่ การแบ่งส่วนตลาด การ
ก าหนดตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่งทางการตลาด หรือเรียกว่า กลยทุธ์การตลาดเป้าหมาย (STP Strategy) 

การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation Strategy: S)   
ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, (2555) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดเป็น การก าหนดตลาดออกเป็นส่วนๆ โดย

แบ่งตามความต้องการ และลกัษณะของกลุ่มผูบ้ริโภค ท่ีมีความต้องการคลา้ยกนั และมีการตอบสนองต่อส่วน
ประสมทางการตลาดเหมือนกนั จะท าให้สามารถแยกความแตกต่างผูบ้ริโภค เพ่ือน าความแตกต่างท่ีได ้มาก าหนด
แนวทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดต้รงจุดสามารถพิจารณาไดจ้ากหลายดา้น ดงัน้ี  

ดา้นภูมิศาสตร์   ดา้นประชากรศาสตร์   ดา้นจิตวิทยา  ดา้นพฤติกรรม  
การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting Strategy; T)  
สุปัญญา ไชยชาญ,(2550) กล่าวไวว้่า เม่ือท าการแบ่งส่วนตลาดแลว้ ตอ้งประเมินศกัยภาพของแต่ละ

ส่วนตลาดก่อน จากนั้นท าการเลือกส่วนตลาดท่ีมีความน่าดึงดูดใจ มีโอกาสท่ีองค์กรของเราสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการได ้เพ่ือเลือกเป็นตลาดเป้าหมาย (Target Market Segment) สามารถท าไดโ้ดย 2 ขอ้หลกัๆ คือ 

1. การประเมินส่วนตลาด (Evaluating market segment) ประเมินความน่าสนใจของตลาด เพ่ือ
พิจารณาขนาดของการเติบโตของตลาด ผลก าไรท่ีองค์กรจะไดรั้บ รวมไปถึงความเส่ียงต่างๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อ
องคก์ร เช่น 

1.1 ขนาดของส่วนตลาด และอตัราการขยายตวั (Segment size and growth) 
1.2 โครงสร้างของความน่าสนใจของตลาด (Segment structural attractiveness) 
1.3 วตัถุประสงค ์และทรัพยากรณีของบริษทั (Company objectives and resources) 

2. การเลือกส่วนตลาด (Selecting market segments) เป็นขั้นตอนท่ีจะตอ้งตดัสินใจว่า จะเขา้ไปใน
ตลาดท่ีผ่านการกลั่นกรองมาได้ทั้ งหมดก่ีส่วนดี เป็นการเลือกตลาดเป้าหมาย หรือการก าหนดแนวทางการ
ครอบคลุมตลาด ค าว่า ตลาดเป้าหมาย หรือ target marget นั้นหมายถึง ผูซ้ื้อท่ีมีความตอ้งการ และมีคุณสมบติัตรง
กบัท่ีบริษทัตดัสินใจท่ีจะเขา้ไปตอบสนอง แต่วิธีการท่ีจะเขา้ไปตอบสนองนั้น มีอยา่งนอ้ย 3 แบบ คือ 

2.1 ตลาดแบบไม่แบ่งส่วน (Undifferentiated marketing) 
2.2 การตลาดแบบมุ่งต่างส่วน (Differentiated marketing) 
2.3 การตลาดแบบมุ่งตลาดส่วนเดียว (Concentrated marketing) 

การวางต าแหน่งทางการตลาด (Positioning Strategy: P)  
สุปัญญา ไชยชาญ,(2550) กล่าวไวว้่า การวางต าแหน่งทางการตลาด เป็นการวางต าแหน่งสินคา้ หรือ

บริการของเราในใจของลูกคา้ ให้มีความแตกต่างอย่างชดัเจนจากของคู่แข่ง ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือ
สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั อีกทั้งยงัเป็นการสร้างคุณค่าให้กบัผลิตภณัฑ์ หรือบริการ ท าให้เป็นท่ีน่าพึง
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พอใจให้แก่ลูกค้า ซ่ึงเป็นปัญหาของบริษทัว่า จะตดัสินใจให้ผูบ้ริโภคดูผลิตภณัฑ์อย่างไรเม่ือเปรียบเทียบกับ
ผลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนั เพราะฉะนั้น การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ จึงเป็นหนา้ท่ีของบริษทัว่าจะหยิบยกเอาประโยชน์
ส่วนใดของผลิตภณัฑม์าอา้งอิงให้ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ และคลอ้ยตาม 

2.2 ส่วนประสมการตลาด 
Kotler  (2016) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี

สามารถควบคุมได ้หลายองค์กรมกัจะน ามาใช้เป็นแนวทางในการตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค หรือ
กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ
กระบวนการ (Process) เพ่ือให้มีความสอดคลอ้งกบัการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัธุรกิจทางดา้นงาน
บริการ 

1. ผลิตภัณฑ์บริการ (Product) เป็นสินคา้หรือบริการท่ีจบัตอ้งไม่ได ้และองค์การไดน้ ามาเสนอเพ่ือ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภค เช่น ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว การให้ค าแนะน า เป็นตน้  

2. ราคา (Price) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, (2555) ให้ความหมายเก่ียวกบัราคา ไว้
ว่า เป็นจ านวนเงินท่ีลูกคา้ตอ้งช าระให้กบัผูข้าย เพ่ือให้ไดรั้บสินคา้ และบริการ โดยธุรกิจตอ้งก าหนดราคาให้อยู่ใน
ระดบัท่ีลูกคา้ซ้ือได ้ 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ช่องทางจดัจ าหน่าย คือ การจดัการเก่ียวกบัการอ านวยความสะดวก
ในการซ้ือสินคา้ของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายให้มีความสะดวกสบายสูงสุด ดว้ยการน าสินคา้และบริการไปส่งมอบให้กบั
ลูกคา้  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการก าหนดแนวทางในการส่ือสารไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย
เก่ียวกบัสินคา้ และบริการ ราคา และขอ้มูลอ่ืนๆ ของสินคา้และบริการ โดยมุ่งหมายให้เกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
และบริการดว้ยการใชส่้วนประสมทางการตลาด  

5. พนักงาน (People) พนักงาน คือ บุคคลทั้งหมดท่ีให้บริการในองคก์าร รวมไปถึงเจ้าของ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานในทุกระดบั  

โดยพิสมยั เหล่าคนค้า (2556) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคลินิก
ความงามในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง โดย ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการคลินิกความงามในเขตอ าเภอเมืองล าปาง พบว่า ให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย คือ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ รองลงมาคือ ดา้น
บุคคลากรหรือพนกังาน ดา้นกระบวนการของการให้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้น      ราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัฉบบัน้ีท่ีเน้นศึกษาเร่ืองความตอ้งการปัจจยั
ส่วนประการตลาดบริการเป็นหลกั 

6. กระบวนการให้บริการ (Process) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, (2555) ให้
ความหมายไวว้่า กระบวนการหมายถึง การวางระบบ และการออกแบบให้มีขั้นตอนจะตอ้งอาศยัเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 
และพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพ ในการส่งมอบงานบริการถึงจะเกิดการบริการท่ีมีคุณภาพท่ีดีได ้ 
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7. ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ อาจประกอบไปดว้ย อาคาร 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองเอทีเอม็ เคาน์เตอร์ให้บริการ การตกแต่งสถานท่ี ล็อบบ้ี ลาน
จอดรถสวน ห้องน ้า การตกแต่ง ป้ายประชาสมัพนัธ์ แบบฟอร์มต่าง ๆ  

2.3 พฤตกิรรมของผู้บริโภค 
จาริณี แซ่ว่อง (2556) ให้ความหมายไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายภึง การแสดงหรือการกระท าใน

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะตอบสนองต่อความต้องการชของผูบ้ริโภค โดยการ ค้นหา การ
เปรียบเทียบ การซ้ือ การประเมินผล และมีความคาดหวงัว่า ผลิตภณัฑืจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ตนเอง 
โดยพฤติกรรมผูบ้ริโภค มีประโยชน์ต่อ ผูบ้ริโภค ธุรกิจ และต่อประเทศชาติ ดงัต่อไปน้ี 

1. 1.ประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท าให้เกิดการตอบสนองความตอ้งการ และมี
การพฒันาคุณภาพในการด ารงชีวิต 

2. 2.การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท าให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ คือ ช่วยให้ธุรกิจเขา้ถึงความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค ธุรกิจสามารถด ารงอยู่ และสร้างความเจริญเติบโต ธุรกิจสามารถแบ่งตลาดผูบ้ริโภคออกเป็นกลุ่ม
ยอ่ยๆได ้อีกทั้งธุรกิจยงัสามารถขยายไปสู่ตลาดใหม่ๆ สามารถปรับกลยทุธ์ไปตามแนวโนม้ของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
และท าให้ธุรกิจมีความต่ืนตวัอยูเ่สมอ 

3. 3.การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ คือ สามารถก าหนดนโยบายของรัฐบาล
ไดจ้ากการวิจยัพฤติกรรมของคนในสงัคม เป็นผลต่อเน่ืองจากธุรกิจต่างๆซ่ึงจะส่งผลต่อแหล่งรายไดข้องประชากร 
เพ่ือเป็นการใชท้รัพยากรของประเทศให้มีประสิทธิภาพ หากมีการผลิตสินคา้ หรือบริการท่ีไม่เป็นท่ีตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค  สินคา้เหล่านั้นจะถูกเก็บไวใ้นคลงัสินคา้อยา่งเปล่าประโยชน์ 

2.4 กรอบแนวคดิของการวจิยั 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการศูนย์
ความงามการแพทยแ์ผน
ตะวนัออก ในเขตอ าเภอ

กนัทรลกัษ ์ 
จงัหวดัศรีสะเกษ 

 

ประชากรที่จะศึกษา 

กลุ่มท่ี 1            กลุ่มท่ี 2  

กลุ่มท่ี ...            กลุ่มท่ี K     

 

ประชากรกลุ่มย่อย 

ตวัแปรท่ีจะใชใ้นการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มยอ่ย (ขอ้มูลเชิงปริมาณ) 
ระดบัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา  
3. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด  
4. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
5. ดา้นบุคลากร 
6. ดา้นกระบวนการในการท างาน  
7. ดา้นส่ิงแวดลอ้มและลกัษณะทางกายภาพ 
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3. วธีิการศึกษา 
 

3.1 ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีส าคญักบังานวิจยัฉบบัน้ี คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการศูนยค์วามงามการแพทยแ์ผน

ตะวนัออก อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ทั้งเพศชาย และเพศหญิง เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีมาใช้
บริการศูนยค์วามงามการแพทยแ์ผนตะวนัออก อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ท่ีแน่นอน ผูวิ้จยัจึงใชสู้ตรในการ
ค านวณตวัอยา่ง โดยก าหนดระดบัความแปรปรวนสูงสุด คือ p = 0.5 และ q = 0.5 โดยยอมรับความคลาดเคล่ือนใน
ขอบเขตร้องละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และใชสู้ตร Cochran ในการค านวณหาขนาดตวัอย่าง (Cochran, 1963, 
อา้งถึงใน ศรีเพญ็ ทรัพยม์นชยั)  

จากการค านวณจะได้จ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมเท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเพ่ือป้องกันความ
ผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ ผูวิ้จยัจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยัคร้ังน้ี
เพ่ิมอีก 4% จากขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีค านวณได ้รวมเท่ากบั 400 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดผู้วิ้จยัน ามาใชใ้นการเลือก
กลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ เลือกเฉพาะกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการศูนยค์วามงามการแพทย์
แผนตะวนัออก อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
ในการศึกษาคน้ควา้น้ี ผูวิ้จยัใชเ้คร่ืองในการเก็บรวบรวมในรูปแบบของการท าแบบสอบถาม เก่ียวกบั

ความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการศูนยค์วามงาม ซ่ึงเป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ให้ผูต้อบแบบสอบถามกรอกค าตอบด้วยตนเอง โดยผูวิ้จยัได้แบ่ง
โครงสร้างแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบส ารวจ
รายการ (Check List) จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
โดยสามารถเลือกไดเ้พียง 1 ตวัเลือก ท่ีมีขอ้ความตรงกบัความจริงของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบส ารวจ
รายการ (Check List) จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ ความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการศูนยค์วามงามโดยเฉล่ีย ค่าใชจ่้ายในการเขา้
ศูนยค์วามงามต่อคร้ัง เฉล่ียโดยประมาณ รายการท่ีเลือกท าบ่อยท่ีสุด เม่ือเขา้มาใชบ้ริการในศูนยค์วามงาม วนัท่ี
สะดวกเขา้มาใชบ้ริการในศูนยค์วามงามมากท่ีสุด ช่องทางในการคน้หาขอ้มูลศูนยค์วามงาม หรือบริการความงาม 
และผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการศูนยค์วามงาม หรือบริการความงาม 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยใชม้าตรวดัแบบ Likert Scale เพ่ือวดั
ระดบัความตอ้งการ จ านวน 7 ประเภท ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มและลกัษณะทางกายภาพ โดยแต่ละระดบัมี
การก าหนดคะแนน ดงัน้ี  
   ตอ้งการมากท่ีสุด    5 คะแนน   

ตอ้งการมาก                   4 คะแนน 
   ตอ้งการปานกลาง    3 คะแนน   

ตอ้งการนอ้ย        2 คะแนน 
  ตอ้งการนอ้ยท่ีสุด        1 คะแนน 
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ผูวิ้จยัก าหนดว่าจะใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามค าถาม และค่าวดั จะใชค้่าเฉล่ีย และช่วงคะแนนในการ
แปลความหมาย ซ่ึงงานวิจยัน้ี จะท าการตรวจสอบการกระจายของขอ้มูลก่อนท่ีจะใชช่้วงคะแนนตามอนัตรภาคชั้น 
ซ่ึงผลจากการค านวณโดยใชสู้ตรการหาความกวา้งอนัตรภาคชั้น เป็นดงัน้ี 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด  =      5 - 1   = 0.80 
จ านวนระดบั                        5 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัเร่ือง “การแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการศูนยค์วามงามการแพทยแ์ผนตะวนัออก อ าเภอกนัทรลกัษ์ 

จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้ปัจจัยเก่ียวกับความต้องการส่วนประสมการตลาดบริการเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยการวิเคราะห์สถิติข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ จ านวน  400 ชุด การ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล จะแบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใชส้ถิติเชิงพรรณนา  
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน  
 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 

ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล      
จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 78.50 อายุระหว่าง 

21-30 ปี จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75 มีสถานภาพโสด จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.75 ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนนกัศึกษา จ านวน 110 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.50 และมีรายไดเ้ฉล่ีย 15,000 บาท จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน พบว่า 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 1-2 เดือน/คร้ัง จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 มีค่าใชจ่้ายใน
การเขา้ใชบ้ริการต่อคร้ัง 501-1,000 บาท จ านวน 196 คนคิดเป็นร้อยละ 49.0 รายการท่ีเลือกใชบ้ริการบ่อยท่ีสุด คือ  
ผิวหนา้ขาวใส จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.25 วนัท่ีสะดวกเขา้มาใชบ้ริการ คือ วนัหยดุประจ าสปัดาห์ จ านวน 
215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.75 ช่องทางในการคน้หาขอ้มูล คือ อินเทอร์เน็ต จ านวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 74.25 และ
ผูมี้อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ คือ ตนเอง จ านวน264 คน คิดเป็นร้อยละ 66 

ข้อมูลเชิงปริมาณ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 

400 คน แบ่งเป็น 7 ดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นบุคลากร (Xˉ = 4.36, S.D. = 0.40) รองลงมาคือ ดา้น
กระบวนการ (Xˉ = 4.33, S.D. = 0.41) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Xˉ = 4.16, S.D. = 0.55) ดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
ลกัษณะทางกายภาพ (Xˉ = 3.98, S.D. = 0.46) ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Xˉ = 3.87, S.D. = 0.46) ดา้นราคา (Xˉ = 3.81, S.D. 
= 0.42) และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Xˉ = 3.63, S.D. = 0.49) ตามล าดบั 
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การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 
คน แบ่งเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีใชใ้นศูนยค์วามงามไดรั้บการ
รับรองมาตรฐาน (Xˉ = 4.82, S.D. = 0.42)  ดา้นราคา ประเดน็ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการแจง้ราคาก่อนเขา้ใชบ้ริการ  
(Xˉ = 4.76, S.D. = 0.45)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีส่วนลดเดือนเกิด 20% (Xˉ = 
4.72, S.D. = 0.51) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ประเดน็ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ บริเวณท่ีตั้งของศูนยค์วามงามมีท่ีจอด
รถเพียงพอ (Xˉ = 4.26, S.D. = 0.86)  ดา้นบุคลากร ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนกังานมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัความสวยความงามเป็นอย่างดี (Xˉ = 4.84, S.D. = 0.38)  ดา้นกระบวนการ ประเดน็ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มี
ระบบการขอรับบริการท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว (Xˉ = 4.67, S.D. = 0.53)  และดา้นส่ิงแวดลอ้มและลกัษณะทางกายภาพ 
ประเดน็ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ภายในศูนยค์วามงามมีเคร่ืองปรับอุณหภูมิ (Xˉ = 4.65, S.D. = 0.56) 

การแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี K-Means เป็นการจ าแนกกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามลงในกลุ่มท่ีตอ้งการ ซ่ึงน า
จ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสมท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธี Hierarchical (Ward’s Method) คือ 2 กลุ่ม มาก าหนดเป็น
จ านวนกลุ่มท่ีต้องการ พร้อมทั้งมีการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของค าถามเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาด ดว้ยสถิติ ANOVA ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

Table 1 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม 
กลุ่มลูกค้า จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีเนน้ความสบาย 153 38.25 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีเนน้ภาพลกัษณ์ภายนอก 247 71.75 

รวม 400 100.00 
จากผลการวิเคราะห์จดักลุ่มดว้ยวิธี K-Means จะพบว่า กลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการศูนยค์วามงามการแพทยแ์ผน

ตะวนัออก อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ โดยใชปั้จจยัเก่ียวกบัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
มาเป็นเกณฑ์การแบ่งกลุ่ม สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดงัน้ี กลุ่มที่เน้นความสบาย เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความ
ตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการใชบ้ริการศูนยค์วามงามการแพทยแ์ผนตะวนัออก อ าเภอกนัทรลกัษ์ 
จงัหวดัศรีสะเกษ อยูใ่นระดบัปานกลาง  กลุ่มที่เน้นภาพลักษณ์ภายนอก เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดในการใชบ้ริการศูนยค์วามงามการแพทยแ์ผนตะวนัออก อ าเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 
อยูใ่นระดบัมาก 

 

5.  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน สามารถวิเคราะห์ และแบ่งกลุ่มประชากร ดา้นปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ  ซ่ึงสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีเนน้ความสบาย จากแบบสอบถามจ านวน 153 คนเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดในการใชบ้ริการศูนยค์วามงามการแพทยแ์ผนตะวนัออก อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะ
เกษ อยู่ในระดบั  ปานกลาง มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 38.25 ของจ านวนลูกค้าทั้งหมด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
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นกัเรียน/นกัศึกษา และพนกังานเอกชน/รับจา้งทัว่ไป การท่ีมีความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการใช้
บริการศูนยค์วามงามการแพทยแ์ผนตะวนัออก อ าเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ อยู่ในระดบัปานกลางนั้น ส่วน
หน่ึงอาจมาจากไม่ค่อยไดม้าเขา้รับบริการ จึงไม่ค่อยให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการใช้
บริการศูนยค์วามงามการแพทยแ์ผนตะวนัออก อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เท่าท่ีควร  

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มเน้นภาพลกัษณ์ภายนอก จากแบบสอบถามจ านวน 247 คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีจ านวนตวัอย่างสูง โดยกลุ่มน้ีให้ความส าคญัในเร่ืองส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในทุก ๆ ด้านแต่จะให้ความส าคญัด้านบุคลากร เน่ืองจากศูนย์ความงามเป็นธุรกิจท่ีให้บริการ
พนกังานผูใ้ห้บริการควรมีคุณลกัษณะท่ีเชิญชวนและดึงดูดให้ลูกคา้เขา้รับบริการ ส่วนดา้นกระบวนการศูนยค์วาม
งามควรมีระบบจดัการท่ีถูกตอ้งและรวดเร็วและพร้อมกบัมีระบบการจดัเก็บขอ้มูล-ประวติัของลูกคา้ซ่ึงจะท าให้
ลูกค้าได้รับการบริการท่ีถูกต้องและตอบสนองความต้องการเข้ารับบริการของลูกค้าได้ครบถ้วน และด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและลกัษณะทางกายภาพนั้นลูกคา้ให้ความส าคญัถึงบรรยากาศและการตกแต่งของศูนยค์วามงามท่ีลูกคา้
จะเลือกเขา้ใชบ้ริการ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

1. ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการศูนยค์วามงามการแพทยแ์ผนตะวนัออก อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ 
ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 1-2 เดือน/คร้ัง มีค่าใชจ่้ายในการเขา้ใชบ้ริการต่อคร้ัง 501-1,000 บาท รายการ
ท่ีเลือกใชบ้ริการบ่อยท่ีสุด คือ ผิวหน้าขาวใส จะเห็นให้ว่าลูกคา้ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการท่ีศูนยค์วามงามค่อนขา้งนอ้ย 
และแต่ละคร้ังก็จะใชบ้ริการเพียงคร้ังละ 500-1,000 บาท ดงันั้น ผูใ้ห้บริการศูนยค์วามงามจึงควรมีการคิดผลิตภณัฑใ์หม่ 
ๆ เพ่ือเพ่ิมความถ่ีในการเขา้มาใชบ้ริการของลูกคา้เพ่ิมข้ึน เป็นการน ารายไดม้าเขา้สู่ศูนยค์วามงามเพ่ิมข้ึน สอดคลอ้ง
กบั นรินทร ชมช่ืน (2556) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลกัษณะพฤติกรรมแต่ละประเภท
ของผูใ้ชบ้ริการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม โดยส่วนใหญ่มีเหตุผลส าคญัในการใช้
บริการเพ่ือแกไ้ขปัญหาผิวพรรณ 

2. หากผูใ้ห้บริการศูนย์ความงามต้องการรักษาและยกระดบัความพึงพอใจในการเข้ามาใช้
บริการของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง ควรมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพการบริการของพนกังาน โดยจากผลการศึกษารายด้าน
พบว่า ลูกคา้ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในประเด็น พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับ
ความสวยความงามเป็นอยา่งดี รองลงมาคือ พนกังานมีความสามารถ และประสบการณ์ในการท างานเป็นอยา่งดี  

3. ผูใ้ห้บริการควรให้ความส าคญักบัการรักษาและยกระดบัความพึงพอใจต่อการมารับบริการท่ี
ศูนยค์วามงามการแพทยแ์ผนตะวนัออก อ าเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ แก่ลูกคา้กลุ่มคา้ท่ีเน้นสบายมากท่ีสุด 
เน่ืองจากเป็นลูกค้าส่วนใหญ่ เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียของส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า ลูกค้าให้
ความส าคญัดา้นบุคคลากรและกระบวนการมากท่ีสุด ดงันั้นความรู้ความเขา้ใจและความสามารถของพนกังานผู้
ให้บริการ รวมถึงระบบการจดัการบริการท่ีถูกตอ้ง รวดเร็วเป็นส่ิงท่ีทางศูนยค์วามงามตอ้งพฒันาและปรับปรุงอย่าง
สม ่าเสมอ ทั้งน้ีจะสะทอ้นให้เห็นถึงศกัยภาพของศูนยค์วามงามท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ต่อไป ส่วนดา้น
การส่งเสริมการตลาดเป็นส่ิง ท่ีแสดงให้เห็นว่าการจัดโปรโมชัน่ จะเป็นตวักระตุน้ให้ลูกคา้สามารถเกิดการใช้
บริการ ตวัอย่างเช่น ส่วนลด 20%ในเดือนเกิดและการจดัท าบตัรสมาชิกเพ่ือสะสมแตม้ ดงันั้นศูนยค์วามงามควรมี
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โปรโมชัน่ท่ีสม ่าเสมอ เช่น ท าคอร์สหนา้ใส 10 คร้ังแถมดูดสิวเส้ียนดว้ยโอโซนจ านวน 1 คร้ัง (มูลค่า 200 บาท/คร้ัง) 
หรือ แนะน าสมาชิกใหม่ให้มาใชบ้ริการ รับฟรี Facial/Treatment จ านวน 1 คร้ัง (มูลค่า 150 บาท/คร้ัง)   

5.2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. การแบ่งกลุ่มลูกค้าท่ีใช้บริการศูนยค์วามงามการแพทยแ์ผนตะวนัออกในคร้ังน้ี ศึกษาใน

พ้ืนท่ีของอ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษเท่านั้น ดงันั้น เพ่ือให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีมีความครอบคลุมและกวา้งขวาง
มากยิ่งข้ึน ผูวิ้จยัในคร้ังต่อไป อาจศึกษาในจงัหวดัท่ีมีก าลงัซ้ือสูงอยา่งนครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี หรืออาจ
ศึกษาในภาคอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เป็นตน้ 

2. จากผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าท่ีใช้บริการศูนย์ความงามการแพทย์แผนตะวนัออก อ าเภอ
กนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
อาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท การวิจยัในคร้ังต่อไปจึงอาจศึกษาเชิงลึก
ต่อความต้องการท่ีแทจ้ริงของกลุ่มลูกค้าท่ีท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดงักล่าว เพ่ือให้ก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีเหมาะสมต่อไป 
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การวเิคราะห์การจัดกลุ่มผู้บริโภคตามรูปแบบการด าเนินชีวติและพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือชุดช้ันในของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

THE SEGMENTATION OF LINGERIE CUSTOMERS IN BANGKOK BASE 
ON LIFESTYLE AND CONSUMER BUYING BEHAVIOR 

 
อุษณย์ี พรสุขทวีชัย* และธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ** 

Ussanee pornsugtaveechai* And Theeranuch Pusaksrikit** 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดชั้นในและเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูโ้ภคสตรี
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตและปัจจยัดา้นพฤติกรรม กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูบ้ริโภค
ชุดชั้นในสตรีในเขต กรุงเทพมหานคร เพศหญิงท่ีมีอาย ุ15 ปีข้ึนไป  จ านวน 400 คน โดยใชก้ารเลือกตวัอย่างแบบ
กลุ่มหลายขั้นตอน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ สถิติทดสอบไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา ดว้ยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ใชก้ารวิเคราะห์การจดักลุ่มดว้ยวิธี Hierarchical และ K-means และ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู ้บริโภคกับข้อมูลลกัษณะทางประชากร ด้วยสถิติทดสอบไคสแควร์ ผล
การศึกษาพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคไดส้ามกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 “กลุ่มนกัคิดท่ีช่ืนชอบดีไซด์ของชุดชั้นในท่ี
หลากหลายยกเวน้สีสันฉูดฉาด”  กลุ่มท่ี 2 “กลุ่มผูด้ิ้นรนท่ีซ้ือชุดชั้นในเม่ือมีความจ าเป็นดว้ยงบประมาณท่ีจ ากดั” 
และกลุ่มท่ี 3 “กลุ่มผูมุ่้งมัน่ความส าเร็จเน้นชุดชั้นในโทนสีพ้ืนเรียบ ให้ความส าคญักบัพรีเซนเตอร์ประกอบการ
ตัดสินใจซ้ือ” ผลการวิเคราะห์สถิติไคสแควร์ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มเม่ือจ าแนกด้วยลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ท่ีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 

 
ค าส าคญั: ชุดชั้นใน, พฤติกรรมการบริโภค, รูปแบบการด าเนินชีวิต, การจดักลุ่มผูบ้ริโภค 
 

Abstract 
 
The objective of the study is to study consumer behavior toward lingerie products and classify market 

segmentation in regards to lingerie consumers in Bangkok, Thailand .  400 respondents is Thai female who aged 
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above 15 and live in Bangkok.  Questionnaire was developed for data collection instrument.  Descriptive statistics 
includes of frequency, percentage, mean, and standard deviation; and inferential statistics contain cluster analysis 
and chi-square test was applied. The cluster analysis applied in the study is Hierarchical with Ward’s algorithm and 
K-mean.  Chi-square test was selected to explore the association between demographics and clustered groups. After 
clustering, it contains three consumer groups labeled as Group of thinker who likes the design of variant bras except 
the colorful one, Group of survivor who likes to buy the new bras when in needed with limited budget, and Group 
of achiever who likes plain bras, pay attention to brand presenter in buying decision, respectively .  The result of 
Chi-square test have been reveal no association demographics and clustered groups at 0 .05 significant level. 

 
Keyword: Lingerie, Consumer behavior, Lifestyle, Consumer segmentation 
 

1. บทน า 
 

ปัจจุบนัตลาดชุดชั้นในสตรีในประเทศมีมูลค่าตลาดเติบโตอย่างต่อเน่ือง จากขอ้มูลของกระทรวงพาณิชย์
พบว่ามูลค่าตลาดชุดชั้นในสตรีเม่ือปี 2559 อยูท่ี่ 6,806.8 ลา้นบาท เติบโตจากปี พ.ศ.2555 ซ่ึงมีมูลค่าทางการตลาดอยู่
ท่ี 5,936.2 ลา้นบาท หรือเกือบ 1,000 ลา้นบาท (กระทรวงพาณิชย,์ 2560) นอกจากจะมีมูลค่าตลาดท่ีสูงแลว้ ภายใต้
การด าเนินธุรกิจชุดชั้นในสตรียงัเต็มไปดว้ยการแข่งขนัท่ีสูงอย่างต่อเน่ืองของตราสินคา้ต่าง ๆ  ทั้งในดา้นคุณภาพ
ของสินคา้และบริการ รูปแบบดีไซน์ ราคาช่องทางการจดัจ าหน่าย ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทั้งน้ีเพ่ือให้ชุด
ชั้นในสตริในปัจจุบนัสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีหลากหลายของผูบ้ริโภคและเสริมสร้างความพึงพอใจ
อย่างสูงสุดให้แก่ลูกคา้ ถึงแมว้่าตลาดชุดชั้นในสตรีในประเทศไทยยงัมีแนวโน้มการเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง จาก
การส ารวจตลาดชุดชั้นในเมืองไทย แบ่งเป็นตลาดพรีเมียม 10% ระดบัราคา 900 บาทข้ึนไป ตลาดระดบักลาง 40% 
ระดบัราคา 300-900 บาท และตลาดล่าง 50% ราคาตั้งแต่ 35-200 บาท (Mgronline, 2555: ออนไลน์) ซ่ึงแสดงถึง
ยอดขายส่วนใหญ่ 90% อยู่ในตลาดกลางและล่าง โดยเม่ือพิจารณาตลาดภาพรวมของกระทรวงพาณิชย ์(2560) 
พบว่ามีเพียง2แบรนด์หลกั ๆ  ท่ีครองตลาดอยู่ คือวาโก้ และซาบีน่า ในขณะท่ีกลุ่มตลาดล่างจะมีแบรนด์น าเขา้จาก
จีนท่ีมีความหลากหลายไม่มากนกัโดยขายแบรนดห์ลกัๆท่ีมาจากแหล่งคา้ส่งกลุ่มเดียวกนัเกือบทุกช่องทางการขาย 
นอกจากน้ีในกลุ่มตลาดล่างยงัมีการวางจ าหน่ายชุดชั้นในในไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น บ้ิกซี  และโลตสั แต่แบบของชุด
ชั้นในยงัคงไม่โดดเด่นมากนกั ท าให้กลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือชุดชั้นในตลาดล่างมีตวัเลือกน้อย  ในขณะท่ีแบบชุดชั้นในมี
หลากหลายดีไซน์ หลากหลายรูปแบบ ซ่ึงยงัมีความตอ้งการอย่างต่อเน่ือง และจากการท่ีผูวิ้จยัไปส ารวจตลาดชุด
ชั้นในท่ีกวางโจว ตลาดคา้ส่งใหญ่ในประเทศจีน พบว่า นวตักรรมและรูปเเบบของชุดชั้นในระดบัราคาท่ีอยูร่ะดบั
ล่างจนถึงระดบักลาง มีหลากหลายและโดดเด่น มีนวตักรรมท่ีใชใ้นตลาดระดบับน เช่น การใชซ้อฟเจลแทนการใช้
ฟองน ้า มาใชใ้นการผลิตและจ าหน่ายในราคาท่ีอยูใ่นเกณฑข์องตลาดระดบักลางและล่าง อีกทั้งการพฒันาของตลาด
ท่ีเขา้สู่โซเชียลเน็ตเวิร์ค ท าให้ขอ้มูลเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภครวดเร็วยิ่งข้ึน ดงันั้นโอกาสทางการตลาดระดบักลางและ
ล่างจึงมีความน่าสนใจส าหรับการท าธุรกิจ การศึกษาพฤติกรรมเฉพาะกลุ่มโดยแบ่งส่วนการตลาดจาก demographic 
รวมถึงพฤติกรรมและจิตวิทยา และจดักลุ่มจึงมีส่วนส าคญัส าหรับการแข่งขนัในปัจจุบนั เพ่ือศึกษาท าความเขา้ใจ
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กลุ่มผูบ้ริโภค รวมไปถึงการเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมกบัความเป็นไปไดท้างธุรกิจ และความสามารถในการ
เขา้ถึงลูกคา้เป้าหมายน าไปสู่การก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับพฤตกิรรมการเลือกซ้ือ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) เป็นอีกหน่ึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จ

ในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงเป็นการศึกษา “พฤติกรรม” ของ “ผูบ้ริโภค” โดย อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล 
(2550) ไดอ้ธิบายความหมายของ ผูบ้ริโภค ว่าหมายถึง บุคคลต่าง ๆ ท่ีมีความสามารถในการซ้ือ (Ability to buy) 
และเสรี วงษ์มณฑา (2552) ได้อธิบายความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคครอบคลุมไปถึงลกัษณะการซ้ือของ
ผูบ้ริโภค เช่น ซ้ืออะไร ซ้ือท่ีไหน ซ้ือเม่ือใด ซ้ือจ านวนเท่าไหร่ ซ้ือโดยใคร และใชม้าตรการอะไรในพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัไดมี้การอธิบายเพ่ิมเติมถึงพฤติกรรมการใช ้(Using Behavior) ว่าหมายถึง ลกัษณะการ
บริโภคสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค เช่น บริโภคท่ีไหน บริโภคกบัใคร บริโภคเท่าไหร่ เป็นตน้  

เน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นเต็มไปดว้ยความหลากหลายและซับซ้อน โดยสาเหตุท่ีส าคญัมาจาก
ความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคลในแต่ละผูบ้ริโภค ดงันั้นจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการในการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2550) โดยใชค้ าถามส าหรับการ
คน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค ตามหลกั 6Wsและ 1H ซ่ึงประกอบดว้ ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who) ผูบ้ริโภค
ซ้ืออะไร (What) ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) ใครมีส่วนร่วมในพฤติกรรมการเลือกซ้ือ (Whom) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) และผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How) เพ่ือให้สามารถทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ
และพฤติกรรมการซ้ือและการใชสิ้นคา้และบริการของผูบ้ริโภค ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์จะน าไปสู่การช่วยให้นกัการ
ตลาดสามารถก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategies) ให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวติของผู้บริโภค  
Berkman and Gilson (1978:497) ไดอ้ธิบายความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภค คือ ส่ิง

ท่ีอาจถูกก าหนดโดยรูปแบบท่ีมีความสอดคลอ้งกนัของพฤติกรรมท่ีทั้งการก าหนดและถูกก าหนดโดยการบริโภค 
การสร้างทศันคติและประเภทอ่ืน ๆ ของกิจกรรมแลว้แต่ความชอบของแต่ละคน ซ่ึงไม่สามารถสังเกตไดง่้าย แต่
ยงัคงมีพฤติกรรมอยู่  ดารา ทีปะปาล (2546) ไดอ้ธิบายความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภค ตาม
แนวคิดของผูบ้ริโภคมีความแตกต่างจากบุคลิกภาพอย่างชดัเจน โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตจะแสดงให้เห็นว่า
ผูบ้ริโภคมีลกัษณะการด าเนินชีวิตอยา่งไร ใชเ้งิน และแบ่งปันเวลาเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของตนเองอยา่งไร 

Hawkins, Best & Coney (2001) ไดอ้ธิบายว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลจะประกอบไป
ด้วยปัจจัยต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ท่ีผ่านมาลักษณะท่ีติดมาตั้ งแต่ก าเนิด ตลอดจน
สถานการณ์ปัจจุบนั โดยส่ิงต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาน้ีเอง ลว้นแต่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยแสดงออกมาใน
ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตของตนเอง และได้รับการปรุงแต่ง ขดัเกลา โดยผ่านการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
ส าหรับทฤษฏีท่ีใช้ส าหรับการจดักลุ่มผูบ้ริโภคตามรูปแบบการด าเนินชีวิต VALSTM เป็นเคร่ืองมือท่ีอา้งอิงตาม
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พ้ืนฐานของการตอบสนองโดยแบ่งลกัษณะตามตวักระตุน้และทรัพยากร โดยผูบ้ริโภค จะเลือกหาสินคา้และบริการ
เพ่ือเติมเต็มความตอ้งการและความพึงพอใจของตนเอง (สุภาภรณ์ พลนิกร, 2548)โดยสามารถจ าแนกเป็น 8 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มผูด้ิ้นรน (Survivors) กลุ่มนักปฏิบติั หรือผูช้อบท าเอง (Makers) กลุ่มผูม้ ัน่พยายาม (Strivers)  กลุ่มผู ้
เช่ือมัน่ หรือกลุ่มอนุรักษ์นิยม (Believers) กลุ่มผูแ้สวงหาประสบการณ์ (Experiencers)  กลุ่มผูป้ระสบความส าเร็จ 
(Achievers)  กลุ่มผูมี้ชีวิตสมบูรณ์แบบ (Thinkers) และกลุ่มผูส้มหวงัในชีวิต (Innovators) จากทฤษฏีและแนวคิดจะ
เห็นความเก่ียวขอ้งระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภค ดงันั้นการศึกษาลกัษณะรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต จะท าให้เขา้ใจถึงพฤติกรรมและความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการการศึกษาการ
แบ่งส่วนการตลาดกลุ่มผูบ้ริโภค 

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)  
ประไพ แสงประสิทธ์ิ และคณะ (2554) ไดอ้ธิบายความหมายของการแบ่งส่วนตลาดว่าหมายถึง การ

แบ่งตลาดออกเป็นตลาดย่อย ๆ ท่ีแตกต่างกนัทางดา้นความชอบ ความตอ้งการ และพฤติกรรมผูบ้ริโภคในแต่ละ
ตลาดย่อย ๆ โดยอาศยัคุณสมบติัของผูบ้ริโภคหรือตลาดเป็นปัจจยัในการแบ่ง ซ่ึงกระบวนการของการแบ่งตลาด
ออกเป็นหลายกลุ่มและ/หรือหลายประเภท ข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ เช่น ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
จิตวิทยา และพฤติกรรมทั้งน้ี เพ่ือให้สามารถแยกตลาดออกเป็นส่วนๆ (Market Segments) ตลอดจนท าให้เห็นความ
เด่นชดัท่ีแตกต่างกนัของคุณสมบติัความชอบ ความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นแต่ละส่วนของตลาด 
เพ่ือจะไดว้างแผนและใชค้วามพยายามทางการตลาดไดเ้หมาะสมกบัแต่ละส่วนตลาด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณในการเขา้ถึงลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่มท่ีมีความ
ตอ้งการแตกต่างกนั 

2.4 กรอบแนวคดิการวจิยั 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) พ่ือน าไปสู่การ

ก าหนดกลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยท าการศึกษาจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคชุดชั้นในท่ีแตกต่างกนั เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดท่ีมีลกัษณะ
และความตอ้งการท่ีหลากหลายและแตกต่างกนั โดยผูวิ้จยัไดน้ าผลการศึกษาดงักล่าวไปใชเ้พ่ือการวิเคราะห์ลกัษณะ
ของกลุ่มผูบ้ริโภคชุดชั้นในสตรีในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

1. เ พ่ือ ศึกษาการแบ่งกลุ่มผู ้โภค โดยใช้ปัจจัยด้านรูปแบบการด า เนินชีวิตของสตรี ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดชั้นในของสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีได้
จากการแบ่งกลุ่มโดยใชปั้จจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 1214 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ในรูปแบบองการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey) 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคชุดชั้นในสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร เพศหญิงท่ีมีอายุ 15 ปี
ข้ึนไป  มีจ านวนทั้งส้ิน 2,587,353 คน (ท่ีมา : ส านกับริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย , 
2559 : ออนไลน์) ค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้ค านวณกลุ่มตวัอย่างตามสูตรยามาเน่ Taro Yamane 
(Taro Yamane, 1973 หน้า 125) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน ±5% ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 400 
ตวัอยา่ง 

สูตรการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งดงัน้ีคือ 
)2N(e1

Xn


  

เม่ือ n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   N = ขนาดของประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
   e = ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 

        
)2052587353(0.1

2587353n


  

        n = 399.9 
จากประชากรทั้งส้ินจ านวน 2,587,353 ผูวิ้จยัสรุปกลุม่ตวัอยา่งได ้400 ตวัอยา่ง  

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม(Questionnaire) 

เก่ียวกบั แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 พฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดชั้นในของสตรีโดยใชม้าตรวดั
แบบ Likert Scale 5 ระดบั จ านวน 40 ขอ้ โดยใชค้ าถามส าหรับการคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค ตามหลกั 6Ws
และ 1H (กิตติทศัน์ ทศัสุนีย,์ 2557) ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต มาตรวดัแบบ Likert Scale 5 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 1215 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

ระดบั จ านวน 34 ขอ้ โดยใชค้ าถามการจดักลุ่มผูบ้ริโภคตามรูปแบบการด าเนินชีวิต VALSTM (ณัฐนนัท์ รวมทรัพย์
ทวี, 2557) และส่วนท่ี 3 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบส ารวจ
รายการ (Check List) จ านวน 6 ขอ้ 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูวิ้จยัท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายจาก 3 เขต ไดแ้ก่ เขตราชเทวี เขตบางเขน และเขตปริมณฑล 

จากศูนยก์ารคา้จ านวน 8 แห่ง โดยเลือกจากพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกนัมีทั้งในเมืองและปริมณฑล โดยเจาะจงเลือกศึกษาจาก
กลุ่มท่ีมีรายไดป้านกลางถึงต ่าเพ่ือให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมายท่ีมีโอกาสสนใจและเลือกซ้ือสินคา้ และโอกาสความ
เป็นไปไดท้างตลาด ซ่ึงระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจะใชเ้วลาทั้งส้ิน 2 สปัดาห์  

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูวิ้จยัไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด  โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิติ ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยใช ้ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ในส่วนขอ้มูล

ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และใชวิ้ธีหาค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ขอ้มูลรูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือชุดชั้นใน 

2. การวิเคราะห์สถิติอนุมาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) แบ่งกลุ่มโดยใชปั้จจยัด้าน
รูปแบบการด าเนินชีวิต ดว้ยวิธีการ Hierarchical clustering เพ่ือคน้หาจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสมใช ้ward’s algorithm 
และก าหนดกลุ่มท่ีตอ้งการโดยใชผ้ลจากการท า Hierarchical โดยวิธี K-means ในการก าหนดจุดเร่ิมตน้และจดัขอ้มูล
แต่ละรายการลงแต่ละกลุ่ม การหาค่าระดบัความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ในการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีได้จากการแบ่งกลุ่มโดยใช้ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต และ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ดา้นลกัษณะระหว่างกลุ่มกบัขอ้มูลส่วนบุคคล โดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยสถิติไคสแควร์ (chi-
square test) 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

จากผลการส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ท่ีเป็นผูบ้ริโภคชุดชั้นในสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร เพศ
หญิงท่ีมีอาย ุ15 ปีข้ึนไป  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ในการศึกษาน้ีมีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.5 มี
ระดบัการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 49.3 มีสถานภาพโสด  คิดเป็นร้อยละ 54.7 มีอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน/ลูกจ้างทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 36 มีรายไดร้ะหว่าง 15,001 - 25,000 บาท จ านวน คิดเป็นร้อยละ 38.7 
และส่วนใหญ่มีขนาดรอบอกCUP B (11.5-13.5 cm.) คิดเป็นร้อยละ 36.3 

จากผลการส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีลกัษณะรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต(แบบ VALS) โดยมีลกัษณะของผูถื้อมัน่ (Believers) มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.82 รองลงมาคือ นักสร้างสรรค์ 
(Innovators) ค่าเฉล่ีย 3.68 ผูป้ระสบความส าเร็จ (Achievers) หรือผูแ้สวงหาประสบการณ์ (Experiencers) ค่าเฉล่ีย 
3.62 จากท าการการวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) จะสามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคไดส้ามกลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 มี
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ลกัษณะของดา้นผูถื้อมัน่ มากที่สุด ค่าเฉล่ีย 3.65 รองลงมาคือ นักคิด ค่าเฉล่ีย 3.61 กลุ่มที่ 2 มีลกัษณะของ
ดา้นผูถื้อมัน่ มากที่สุด ค่าเฉล่ีย 3.49 รองลงมาคือ ผูด้ิ้นรน ค่าเฉล่ีย 3.21 และกลุ่มที่ 3 มีลกัษณะของดา้นผู ้
ประสบความส าเร็จมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.10 รองลงมาคือ ผูถื้อมัน่ ค่าเฉล่ีย 4.06 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มท่ี 1 “กลุ่มนกัคิดท่ีช่ืนชอบดีไซดข์องชุดชั้นในท่ีหลากหลายยกเวน้สีสันฉูดฉาด” จ านวน 196 คน ร้อยละ 
49 ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะนิยมซ้ือชุดชั้นในราคาระหว่าง 250 – 750 บาท ค่าเฉล่ีย 2.83 ให้ความส าคญักบัดีไซน์ท่ีเรียบ
ง่ายและดูดี อย่างไรก็ตามผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมกัจะศึกษาหาขอ้มูล ค่าเฉล่ีย 3.79 และเปรียบเทียบก่อนเลือกซ้ือ ค่าเฉล่ีย 
3.73 มกัจะนิยมซ้ือแบบคร่ึงตวั หรือปิดคร่ึงทรง ค่าเฉล่ีย 3.76 หรือแบบเสริมฟองน ้ ามากเพ่ือให้หน้าอกดูใหญ่ข้ึน 
ค่าเฉล่ีย 3.71 โดยนิยมซ้ือทั้งแบบลายลูกไม ้เซ็กซ่ี ค่าเฉล่ีย 3.88 หรือดีไซน์แนวหวาน โทนสีหวาน ค่าเฉล่ีย 3.71 แต่
ไม่ชอบแนวเปร้ียวหรือฉูดฉาดเกินไป ในดา้นการใชง้าน จะซ้ือชุดชั้นในท่ีแสดงถึงความเซ็กซ่ี มีเสน่ห์ ค่าเฉล่ีย 3.90 
และรูปทรงเหมาะสมช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพ ค่าเฉล่ีย 3.75 อยา่งไรก็ตามผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมกัจะซ้ือชุดชั้นในจากตลาด
กลาง หรือล่าง เช่นจากศูนย์การค้า ค่าเฉล่ีย 3.85 หรือไฮเปอร์มาเก็ตค่าเฉล่ีย 3.73 เม่ือมีรูปร่างเปล่ียนแปลงไป 
ค่าเฉล่ีย 3.95 มกัจะไดรั้บอิทธิพลในการตดัสินใจจากแฟน หรือคู่สมรส ค่าเฉล่ีย 3.95 อีกทั้งยงัมีรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตท่ีมีมาตรฐาน เนน้ความเรียบง่ายและยงัคงมีลกัษณะของผูถื้อมัน่ท่ีมีความอนุรักษนิ์ยม 

กลุ่มท่ี 2 “กลุ่มผูด้ิ้นรนท่ีซ้ือชุดชั้นในเม่ือมีความจ าเป็นดว้ยงบประมาณท่ีจ ากัด” จ านวน 24 คน ร้อยละ 6 
ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มผูท่ี้มีรายไดค้่อนขา้งนอ้ย มีขอ้จ ากดัในการเลือกซ้ือชั้นในจากราคา โดยเนน้ราคาต ่ากว่า 500 
บาทลงไป ค่าเฉล่ีย 2.13 โดยเลือกชุดชั้นในท่ีเรียบง่าย ไม่เนน้ความสวยงามแต่เน้นการใชง้านในชีวิตประจ าวนัเป็น
หลกั โดยเนน้ซ้ือแบบคร่ึงตวัหรือปิดคร่ึงทรง ค่าเฉล่ีย 3.21 หรือแบบเสริมโครงใตท้รง(Underwire)ไม่มีฟองน ้ าเป็น
หลกั ค่าเฉล่ีย 2.83 มกัจะเลือกชุดชั้นในท่ีมีสีโทนเรียบ ไม่มีลวดลาย ค่าเฉล่ีย 3.54ชุดชั้นในท่ีซ้ือจะมีรูปทรงท่ี
เหมาะสมกบับุคลิกภาพ ค่าเฉล่ีย 3.63 แต่มีราคาถูกสามารถจ่ายได ้ค่าเฉล่ีย 3.71 โดยมกัจะซ้ือจากไฮเปอร์มาเก็ต 
ค่าเฉล่ีย 2.88 แต่เล่ียงท่ีจะซ้ือจากช่องทางออนไลน์ เม่ือผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะตดัสินใจซ้ือ จะตดัสินใจซ้ือทนัทีด้วย
ตวัเอง ค่าเฉล่ีย 4.42 โดยซ้ือเม่ือชุดชั้นในท่ีใส่เดิมเก่า / ช ารุด ค่าเฉล่ีย 3.71หรือเม่ือมีรูปร่างท่ีเปล่ียนแปลงไป ค่าเฉล่ีย 
3.50 สัมพนัธ์กบัรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีลกัษณะเด่นชดัในกลุ่มผูถื้อมัน่และผูด้ิ้นรน ส่วนใหญ่มกัมีรายได้ต ่า 
ด าเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง สนใจกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น รายการลด แลก แจก แถม และไม่ได้ให้
ความส าคญักบัแฟชัน่มากนกั 

กลุ่มท่ี 3 “กลุ่มผูมุ่้งมัน่ความส าเร็จ เนน้ชุดชั้นในโทนสีพ้ืนเรียบ ให้ความส าคญักบัพรีเซนเตอร์ประกอบการ
ตดัสินใจซ้ือ” จ านวน 180 คน ร้อยละ 45 ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะนิยมซ้ือชุดชั้นในราคาระหว่าง 250 – 750 บาท ค่าเฉล่ีย 
2.92 แต่มกัจะค านึงรายละเอียดต่างๆ ก่อนตดัสินใจมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ค่าเฉล่ีย 4.09 โดยให้ความส าคญักบัการ
เปรียบเทียบสินคา้ ราคา ค่าเฉล่ีย 3.92 และและฟังก์ชนัการใชง้านท่ีชอบ ค่าเฉล่ีย 4.14 เนน้ดีไซน์ท่ีแสดงถึงความเซ็ก
ซ่ี มีเสน่ห์ ค่าเฉล่ีย 4.15 ช่ืนชอบประเภทลูกไมเ้ป็นหลกั กลุ่มน้ีมกัจะเน้นชุดชั้นในแบบคร่ึงตวั หรือปิดคร่ึงทรง 
ค่าเฉล่ีย 4.24 หรือแบบเสริมฟองน ้ ามากเพ่ือให้หน้าอกดูใหญ่ข้ึน ค่าเฉล่ีย 4.02 มกัจะเล่ียงซ้ือชุดชั้นในลายการ์ตูน
หรือน่ารัก หรือซอฟตค์พั หรือไม่มีโครง ไม่มีฟองน ้า (Soft-cup Bra)อยา่งไรก็ตามผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมกัจะซ้ือชุดชั้นใน
จากตลาดกลาง หรือล่าง เช่นจากศูนย์การค้า ค่าเฉล่ีย 4.14 หรือไฮเปอร์มาเก็ต ค่าเฉล่ีย3.97 เม่ือมีรูปร่างท่ี
เปล่ียนแปลงไป ค่าเฉล่ีย 4.31 หรือความเหมาะสมตามโอกาสในการใชง้าน ค่าเฉล่ีย 4.28 มกัจะไดรั้บอิทธิพลในการ
ตดัสินใจจากแฟน หรือคู่สมรส ค่าเฉล่ีย 4.37 และพรีเซนเตอร์ ค่าเฉล่ีย 3.96 มีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีสะทอ้นถึง
ความส าเร็จ จึงให้ความส าคญักบัภาพลกัษณ์ของสินคา้ 
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จะเห็นไดว้่ากลุ่ม2มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากกลุ่ม1และกลุ่ม3อยา่งเห็นไดช้ดั ส่วนกลุ่ม1และกลุ่ม3 จะมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั จะแตกต่างกนัชดัเจนท่ีกลุ่ม 1 เล่ียงท่ีจะซ้ือชุดชั้นในท่ีมีสีสนัฉูดฉาด ส่วนกลุ่ม 3 เล่ียงท่ีจะซ้ือชุดชั้นใน
ลายการ์ตูนหรือลายน่ารัก และพรีเซ็นเตอร์โฆษณามีอิทธิพลประกอบการตดัสินใจซ้ือค่อนขา้งมาก ภาพลกัษณ์
สินคา้จึงมีความส าคญัต่อผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี 

จากผลวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มและความแตกต่างของพฤติกรรมการเลือกซ้ือระหว่างกลุ่มดว้ย
สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่ากลุ่มผูบ้ริโภคท่ี 1 2 และ 3 มีความแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ในทุกดา้น ยกเวน้เหตุผลในการเลือกซ้ือดา้นรูปทรงเหมาะสมช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพ (p > 0.05) 
และจากผลการวิเคราะห์สถิติไคสแควร์ ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มท่ี 1 2 และ 3 เม่ือจ าแนกดว้ยลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์  

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

5.1 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาพบว่าการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคโดยจ าแนกจากรูปแบบการด าเนินชีวิต จะช่วยสร้างความ

เข้าใจต่อพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ริโภคชุดชั้นในสตรีระดบักลางและล่าง ดงันั้นการท าส่วนแบ่ง
การตลาดจะช่วยสนบัสนุนในการวางกลยทุธทางการตลาดไดเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใชก้ลยทุธ์ทาง
การตลาดท่ีเหมาะสมตามพฤติกรรมและรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนั 3 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มท่ี 1 “กลุ่มนกัคิดท่ีช่ืนชอบดีไซด์ของชุดชั้นในท่ีหลากหลายยกเว้นสีสันฉูดฉาด”  ผูผ้ลิตควรให้
ความสนใจกบัรูปแบบของดีไซน์ท่ีเรียบง่าย แต่มีสไตล์โดดเด่น เพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีให้มากข้ึน และควรใชก้ลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์สร้างความแตกต่าง และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด
เพ่ือเพ่ิมความสนใจในตวัสินคา้ และเพ่ิมช่องทางในการเขา้ถึงผลิตภณัฑชุ์ดชั้นในมากยิ่งข้ึน 

กลุ่มท่ี 2 “กลุ่มผูด้ิ้นรนท่ีซ้ือชุดชั้นในเม่ือมีความจ าเป็นดว้ยงบประมาณท่ีจ ากดั” เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้น
ทรัพยากร ดงันั้นตวัเลือกชุดชั้นในท่ีเหมาะสม จะเป็นชุดชั้นในท่ีเรียบง่าย และมีราคาไม่แพง ควรใชก้ลยุทธทาง
การตลาดดา้นราคา และผลิตภณัฑ ์โดยมีตวัเลือกท่ีราคาถูกและมีดีไซน์ท่ีเรียบไม่เนน้ทรวดทรง 

กลุ่มท่ี 3 “กลุ่มผูมุ่้งมัน่ความส าเร็จ เนน้ชุดชั้นในโทนสีพ้ืนเรียบ ให้ความส าคญักบัพรีเซนเตอร์ประกอบ
การตดัสินใจซ้ือ” ควรใชก้ลยทุธดา้นผลิตภณัฑด์า้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมทางการตลาดโดย
ให้ความส าคญักบัพรีเซนเตอร์ การจดัท าภาพ หรือวีดีโดประกอบเพ่ือเพ่ิมความสนใจในตวัสินคา้ และการน าเขา้แบ
รนด์ชุดชั้นในของจีนท่ีมีความโดดเด่นในด้านนวตักรรมท่ีใช้ในตลาดระดบับน แต่มีราคาถูก จะตรงตามความ
ต้องการของผูบ้ริโภคท่ีเน้นภาพลกัษณ์ของสินค้า สร้างการตระหนักรับรู้และจดจ าผ่านช่องทางต่างๆ และให้
ความส าคญัเป็นพิเศษกบัช่องทาง social media 

5.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาการจดักลุ่มผูบ้ริโภคตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดชั้นในของ

สตรีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเพ่ิมการศึกษากลุ่มประชากรท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน เช่น เลือกสุ่มจากเขตท่ีมีระดบั
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รายไดป้านกลางและสูง เพ่ือเขา้ใจถึงความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือชุด
ชั้นในของสตรี 

2. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบความรับรู้และระดบัทศันคติท่ีมีต่อชุดชั้นในในตลาดระดบัล่าง 
ระดับกลาง และแบรนด์ท่ีน าเข้าจากจีน ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือชุดชั้นในของผู้บริโภคสตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาโอกาสและกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจชุดชั้นในในตลาดระดบัล่าง 
ระดบักลาง และแบรนดท่ี์น าเขา้จากจีน 

3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคชุดชั้นในสตรีในเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิง
ลึก ซ่ึงจะท าให้รู้และเขา้ใจความตอ้งการท่ีซ่อนเร้นของผูบ้ริโภค 
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An Evolution of Sustainable Supply Chain Management: Overview 
and trends moving forward 

 

Nut Sritirawisarn* And Pittawat Ueasangkomsate**  
 

The evolution of sustainability within the scope of supply chain management have been explored in 
systematically review. This study is aimed to provide understanding of an overview and trends of sustainable supply 
chain management.   The literature studies from 2003 to 2017 revealed the significant increased trend for 
sustainability and sustainable supply chain management, in agreement to the internationally regulation and 
organizational direction towards the sustainability for long term growth. The results showed steady involvement of 
the corporate social responsibilities, green supply chain management, and environmental management, over the 15 
years of literature review.  The importance of sustainable supply chain management and the implementation have 
been discussed along the future trend of study which has been suggested . 

 
Keywords—Sustainable Supply Chain Management; Sustainability; Supply Chain Management  
 

1. Introduction 
 

The world demand for energy and general consumption is never ending. The current 2017 world population 
of 7.6 billion is expected to reach 8.6 billion in 2030, 9.8 billion in 2050 and 11.2 billion in 2100, according to “The 
World Population Prospects: The 2017 Revision”, published by the UN Department of Economic and Social Affairs 
[1] .  This is shown in Figure 1, where the 95% certainty level of world population has been plotted till 2100 . 
Furthermore, the global average temperature has been rising since the early 1900s, and has risen by more than 0 .5 
degree Celsius in the last 50 years alone, with an accompanying rise in global average sea level and drop in Northern 
Hemisphere snow cover [2]. Decades of careful data collection, analysis and projections by groups of scientists and 
researchers around the world have confirmed that the world faces severe changes with an expected 2-4 degree 
Celsius rise in global average temperature by the year 2100: 30-40% of the species could be extinct, close to a third 
of global coastal wetlands are in danger of being submerged, and many densely populated areas of the world, 
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including many parts in Asia, will face higher rates of morbidity and mortality from heat waves, floods and droughts 
[3]. 

There is an obvious need for urgent action to change the way we consume the earth’s resources.  By taking 
“maximizing profits” couldn’t be fit very well in a modern business point of view, because all the resources would 
be consumed and left for on one at the end.  Instead, the “optimizing profit”  would be much suitable by balancing 
the impact to environment, social, and economic outcome. Those has been known as “Triple Bottom Lines” (TBL) 
for the holistic business goal of sustainable [4]. 

Among many approaches to mitigation and adaptation being considered, the process for designing, sourc ing, 
producing and distributing products in global markets play a central role, as these activities account for bulk of the 
resources consumed and the environmental impact. Evidently, design and management of supply chain activities is 
primary factor in promoting environmental sustainability to achieve TBL goals [5]. 
 

 
Figure 1 Population of the world: estimates, 1950-2015, and prediction intervals, 2015-2100. Derived 
from [1]. 
 

In this paper, we review the academic research literatures in the past 15 years from 2003 to 2017, based on 
Scopus database, to understanding the progress of sustainable development research within the supply chain 
management regime across various themes of studies (e.g.  trends, journals focusing on these issues) , and provide 
the discussion of future directions and research opportunities in this rapidly evolving field . In section 2, we provide 
the literature review and description of sustainable supply chain management (SSCM) , along with its major key 
drivers.  In section 3, we provide the detail of methodology adopted to carry the study .  A detailed analysis is 
presented in Section 4, as well as insights to understand the evolution of sustainability issues in supply chain 
literature.  Finally, the conclusions on the entire study, including the future scope of SSCM research is highlighted 
in Section 5, respectively. 
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2. Literature review 
 
Sustainable Supply Chain Management (SSCM) 
Seuring and Muller provided the definition of the sustainable supply chain management (SSCM)  in one of 

the most cited research paper in the field as “management of materials, information and capital flows as well as 
cooperation among companies along the supply chain while taking goals from all three dimensions of sustainable 
development, i. e. , economic, environmental, and social, into account which are derived from customer and 
stakeholder requirements”  [6] .  There are also many academics suggested the scope of SSCM as the voluntary 
integration of social, economic, and environmental considerations with the key inter organizational business 
systems to create a coordinated supply chain to effectively manage the material, information, and capital flows 
associated with the procurement, production, and distribution of products or services to fulfill short term and long 
term profitability, stakeholder requirements, competitiveness and resilience of the organization [7-9] .  Therefore, 
the SSCM is the extended practice of general supply chain management (SCM)  with the concerns over the TBL 
organizational goals for long-term and sustainable growth. 

There are several major key drivers contributed to the different themes implemented in SSCM. Based on the 
research overview from Dubey et al. [10], they summarized the key drivers of SSCM to be 1. Green warehousing, 
2.  Strategic supplier collaboration, 3.  Environment conservation, 4.  Continuous improvement, 5.  Enabling 
information technologies, 6. Logistics optimization, 7. Internal pressure, 8. Institutional pressure, 9. Social values 
and ethics, 10.  Corporate strategy and commitment, 11.  Economic stability, and 12.  Green product design.  Apart 
from the key drivers mentioned above, there are also several research papers discussed over the enablers and barriers 
to implement the SSCM in the organization.  Faisal [11]  discussed an approach to effectively adapt sustainable 
practices in a supply chain by understanding the dynamics between various enablers that help to transform a supply 
chain into a truly sustainable entity. Similar researches were conducted to understand the correlation between each 
SSCM driver and interrelated influences among SSCM practices [12, 13]. 

Apart from the obvious benefits of reducing overall carbon footprint, and reducing energy and resource 
consumption, there are many other reasons why organizations should care about sustainability in their supply chains 
which are better TBL achievement in which research and experience has proven that sustainability  significantly 
improves financial results, recognition of the importance of green practices and sustainability among the consumers 
and shareholders, which drives increased sales and share valuation, governmental initiatives provided tax and 
investment incentives to companies that employ sustainable practices.  Generally a growing number of regions of 
the world, sustainable practices are governmentally mandated as law.  Moreover, sustainability is equated with 
corporate social responsibility and stewardship.  The positive public relations exposure from identifying and 
implementing sustainable supply chain practices can yield numerous benefits for companies .  Finally, the 
elimination of waste in the supply chain is a hallmark of sustainability [14]. 
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World leading forms have already launched all kinds of SSCM practices to improve their sustainable 
advantages. For example, Unilever implemented one project name “The Unilever Sustainable Living Plan” in 2010 
which had improved the health conditions of nearly one billion people.  It reduced the impact on environment and 
achieved purchasing 100% agriculturally sustainable raw materials and packages [15]. 

Global companies such as IBM, Hewlett-Packard, and Xerox have rapidly integrated the perspective of 
sustainability into their supply chains by taking the necessary environmental steps including design of reusable 
products [16]. 
 

3. Methodology 
 

This paper is to systematic study the set of literature review in the scheme of sustainable supply chain 
management using the keyword of sustainable and supply chain management.  The database of literature review is 
Scopus and the time period is from 2003 to 2017. The number of literature set according to the mentioned keywords 
appear to be at 2,117 papers. Out of those researches, only articles published in peer reviewed journals using English 
language were selected.  In the final stage, papers which specifically focused on business, management and 
accounting were selected for the study, while research field on Engineering is excluded from the scope of study. 
Consequently, the total number of academic researches is down to 385 papers, dedicated for this study . 

In the next section, we attempt to provide the understanding of the literature researches in many field and 
extract the trends moving onwards with the regime of sustainable and supply chain management . 
 

4. Results and discussion 
 

Figure 2 shows the number of publications in the regime of sustainable and supply chain management 
framework in the past 15 years.  The increased number of research papers trend can be observed, indicating the 
significant of an on-going discussion pinpointing the importance of sustainable development as the basis foundation 
of the triple bottom line growth.  By looking at the breakdown categories on various keywords which have been 
incorporated within the sustainable framework, as depicted in Figure 3. The 10 most prominent keywords according 
to the finding with respect to their accumulated number of publications are summarized in Table 1 .  This finding 
shows the trend of the academic research, highlighting the importance of Sustainable Supply Chain Management, 
Corporate Social Responsibility (CSR) , Environmental Management, Green Supply Chain Management, which 
generally is the similar scope considering the long term growth of organization with an economic, social, and 
environmental perspective are taken into consideration.  Moreover, the 10 most found international journals with 
respect to their accumulated number of publications are summarized in Table 2, while the country based affiliation 
distribution of authors and co-authors has been demonstrated in Table 3. 
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Figure 2 Number of publications on sustainable and supply chain management framework from 2003 to 
2017. 
 

A further study on the individual keyword by capturing the 6 most cited keywords in term of a number of 
publications with respect to the time frame from 2003 to 2017 is shown in Figure 4 . It demonstrates the number of 
publications based on the keyword of Sustainability ( rectangular line) , Sustainable Development ( triangle line) , 
Sustainable Supply Chain Management ( circle line) , Corporate Social Responsibility ( diamond line) , 
Environmental Management (coarse dot line), and Green Supply Chain Management (dense dot line), with respect 
to the period observed from 2003 to 2017, respectively. The results show that there is a dramatically uptrend for the 
research concerned sustainability and SSCM in particular, as shown by rectangular line in Figure 4 .  The 
sustainability regime has been increased among the researchers since the very beginning of 2000s.  This indicates 
the importance of the sustainability in many aspects of the organization. For SSCM perspective, there was no article 
related to the SSCM until 2008, since the SSCM is generally an adopted idea from Green Supply Chain Management 
(GrSCM)  where social concerns has been addressed [17] .  The GrSCM is basically an effective Supply Chain 
Management which taken the environmental impacts into consideration apart from purely economically impacts . 
Srivastava defines GrSCM as “ integrating environmental thinking into supply- chain management, including 
product design, material sourcing and selection, manufacturing processes, delivery of the final product to the 
consumers as well as end-of-life management of the product after it useful life” [18]. Since 2008, the increasingly 
trend of accumulated number of publications is clearly observed, as shown by circle line in Figure 4 .  This indeed 
highlights the significant of SSCM as it is an ultimate practice covering in the holistic supply chain execution. 
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Figure 3 Number of publications based on different keywords from 2003 to 2017. 

No Keyword Accumulated Number of Publications 
1 Supply Chain Management 207 
2 Sustainability 114 
3 Sustainable Development 84 
4 Sustainable Supply Chain Management 49 
5 Corporate Social Responsibility 30 
6 Environmental Management 29 
7 Supply Chain 24 
8 Green Supply Chain Management 21 
9 Sustainable Supply Chains 17 
10 Corporate Strategy 15 

Table 1 Summarize of top 10 most found keywords. 
In addition, during 2015 to 2017, literature review in according to SSCM was mostly studied in a conceptual 

model describing the motivators and barriers of SSCM implementation and the general concept linked to, e .g. 
leadership, strategic supplier selection.  In depth study of the SSCM execution in an individual industry sector or 
individual country have been extensively discovered recently. This leads to the future trend of the research seeking 
to understand the SSCM from various angles and different perspectives. 
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No Source Title Accumulated Number of Publications 

1 Supply Chain Management 36 

2 Business Strategy And The Environment 21 

3 Journal Of Supply Chain Management 19 

4 
International Journal Of Physical Distribution And 
Logistics Management 

16 

5 International Journal Of Supply Chain Management 14 

6 
International Journal Of Operations And Production 

Management 
13 

7 
Transportation Research Part E Logistics And 
Transportation Review 

10 

8 
International Journal Of Logistics Systems And 
Management 

9 

9 Journal Of Business Ethics 9 

10 Benchmarking 8 

Table 2 Summarize of top 10 most found journals. 
 

The finding of increased trend in SSCM publication is in correspondent with the implementation of the 
Kyoto Protocol which was conducted in Kyoto, Japan, on 11 December 1997 and was entered into force on 16 
February 2005. This lead to State Parties agreeing to reduce greenhouse gases emissions, by accepting the fact that 
global warming is a reality and CO2 emission from human activities have caused it [ 19] .  Moreover, in the 
Copenhagen Climate Council, major world nations met in December 2009 to create global awareness of the 
significance of the UN climate Summit to ensure that global decision makers could agree on a new climate treaty 
to replace the 1997 Kyoto Protocol [19] .  Therefore, lots of research publications would be found after those 2 
agreements were in placed, after 2009, as seen by the increased trend as discussed in previous paragraph . 

No Source Country Based Affiliation Accumulated Number of (Co) Authors 

1 United States 104 

2 United Kingdom 62 

3 Germany 42 

4 India 32 

5 Canada 21 

Table 3 Distribution of top 5 most of (co)authors nationalities. 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 6 1227 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 มิถุนายน 2561 

Meanwhile, the sustainable development ( triangle line)  research related remains fairly constant from 2003 
to 2017, with no significant change in term of the number of publications .  There is also the same trend for the 
environmental management (coarse dot line)  and GrSCM (dense dot line)  related studies with no signification 
development in term of the number of publications in the recent years, as shown in Figure 4. 

 
Figure 4 Number of publications based on the keywords observed from 2003 to 2017. 
 

5. Conclusion and future development 
 

This study shows the evolution of sustainability within the scope of supply chain management over the 15 
years (from 2003 to 2017). The results show that there is the upward trend for the area of sustainability and SSCM 
studies, arisen from 2008 onwards, showing in correspondent of the implementation of the general Inte rnational 
obligation, i.e., Kyoto Protocol, Copenhagen Climate Council, that the country members have to obey the agreement 
to reduce the greenhouse effect gases and CO2 footprint in their activities . It is also very important to the 
organization perspective, where the concern over environment and social become crucial . There are obliged to 
include those actions into the annual report including the CSR activities, by the pressure from internal and external, 
generally is the stockholders and anticipation from the market. These eventually transform an organization into 
more and more sustainable in term of strategies for the long term growth . The others contents, e.g. CSR, GrSCM, 
environmental management, have shown not significant upward in trend based on the number of publication in the 
fields. This could indicating that the organization have chosen the SSCM practice as the holistic implementation 
for the supply chain management, as well as the academic researches trends as described in the previous section . 
     The future trend of the study could be more exploration of the linkage between the SSCM drivers to the 
performance of the organizations. There have been some literatures suggested the barriers and enablers for SSCM 
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implementation [11, 13, 20], but the translation of those practice into the enterprise performance have still need to 
elaborated in practice. Moreover, the area of SSCM implementation in developing countries study are yet to explore . 
There could be more barriers and parameters compared to the developed countries for the SSCM execution. These 
would generate a completed macroscopic review of the SSCM components in deeper dimensions. 
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